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اعتمادسازي  و  محله اي  مستقل  نهادهاي  ایجاد  بین  رابطه  بررسي   
ساکنین جهت مشارکت در ساماندهي بافت فرسوده شهري

)مطالعه موردي: بافت فرسوده نه دره مشهد( 

مهدي وطن پرست
عضو•هیئت•علمي•دانشگاه•آزاد•اسالمي•)واحد•شیروان(•و•رئیس•دانشگاه•آزاد•اسالمي•واحد•قوچان

 محمد معتمدي
عضو•هیئت•علمي•دانشگاه•آزاد•اسالمي•)واحد•شیروان(

 سیدعلیرضا سیدي نسب
نویسنده•مسئول•مقاله•و•کارشناس•ارشد•جغرافیا•و•برنامه•ریزي•شهري•دانشگاه•آزاد•اسالمي•)واحد•شیروان(•و•معاون•فني•و•شهرسازي•

مدیریت•اجرایي•بافت•فرسوده•آبکوه•شهر•مشهد•مقدس.

چکیده
بافت•هاي•فرسوده•و•ناکارآمد•شهري•بخش•اعظمي•از•سطح•شهرهاي•کشور•را•تشکیل•مي•دهند•که•داراي•
طیف•گسترده•اي•از•مشکالت•کالبدي،•عملکردي،•ترافیکي•و•زیست•محیطي•مي•باشند.•در•این•گونه•بافت•ها•الگوي•
تصمیم•گیري•منعطف•و•مؤثري•جهت•هدایت•نوسازي•آنها•مي•طلبد.•در•طراحي•این•الگوها•نه•تنها•مولفه•هاي•عام•
احیاء•••• به• الگوها•که• این• از• و•پشتیباني• و•مشارکت•هاي•مردمي• تمایل• میزان• بلکه• اجتماعي• و•مالحظات• اقتصادي•
محیط•هاي•سکونتي•خود•مي•انجامد•بسیار•موثر•است.•یکي•از•ابزارهایي•که•امروزه•جهت•اعتمادسازي•و•تمایل•براي•
از•این•پژوهش،• مشارکت•مورد•استفاده•قرار•مي•گیرد،•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي•است.•بر•این•اساس•هدف•
بررسي•رابطه•بین•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي•و•اعتمادسازي•ساکنین•بافت•فرسوده•نه•دره•به•منظور•مشارکت•در•
ساماندهي•بافت•بوده•که•با•روش•توصیفي،•تحلیلي،•علِّي•و•همبستگي•صورت•گرفته•است.•اطالعات•مورد•نظر•نیز،•به•
صورت•اطالعات•کتابخانه•اي•و•سازماني،•برداشت•میداني•و•تکمیل•پرسشنامه•جمع•آوري•گردید.•براي•انتخاب•جامعه•
نمونه،•از•روش•نمونه•گیري•تصادفي•ساده•استفاده•شده•و•حجم•نمونه•با•استفاده•از•روش•کوکران•320•مورد•محاسبه•
شده•است.•در•تحلیل•اطالعات•نیز•از•نرم•افزارهاي•SPSS	وExcel استفاده•شده•و•براي•تولید•نقشه•محدوده•مورد•
مطالعه•نیز•از•نرم•افزار•GIS	Arc بهره•گرفته•شده•است.•در•نهایت•بایستي•یادآور•شد،•تحلیل•فرضیه•تحقیق•حاکي•
از•رابطه•معنادار•میان•متغیر•مستقل•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي•و•متغیر•وابسته•اعتماد•ساکنین•جهت•مشارکت•

دارد.•
•

واژگان کلیدي:•بافت•فرسوده،•نه•دره،•نوسازي،•مشارکت،•نهادسازي•و•اعتمادسازي•

1- مقدمه
بافت•هاي•فرسوده•شهري•از•مسائل•و•معضالت•غیرقابل•چشم•پوشي•شهرهاي•امروزي•به•شمار••مي•آیند.•بناهاي•
درون•این•بافت•ها•به•دلیل•مشکالت•ساختاري•از•حداقل•کیفیت•براي•سکونت،•برخوردار•نبوده•و•به•دلیل•مسائل•و•
مشکالت•کالبدي•و•دسترسي؛•به•راحتي•نیز•امکان•اصالح•و•نوسازي•به•شکل•موردي•ندارند)حبیبي•و•همکاران،•1386:•
181(.•لذا•اهمیت•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•شهري•همواره•به•عنوان•هدفي•اصلي•و•متعالي•متمع•نظر•صاحبنظران•
شهري•بوده•است.•در•همین•راستا•اندیشه•هاي•بسیاري•توسط•دانشمندان•زاده•گردید•که•گروهي•آرماني•و•جمعي•
در•تحقق•فرایند•توسعه•راهبردي•و•اجرایي•بودند)عندلیب،12:1386(.•تجربه•این•اندیشه•ها•در•سراسر•جهان•نتایج•
متعددي•را•به•همراه•داشته•است.•رویکردهایي•از•تخریب•و•بازسازي•کامل•گرفته•تا•احیا•و•بهسازي•در•رویکرد•هاي•

نوین.•
از•آنجایی•که•درحال•حاضر•در•کشور•ایران•بیش•از40•هزار•هکتار•بافت•فرسوده•شهري•وجود•دارد•و•با•توجه•به•
مشکالت•متعدد•براي•چنین•بافت•هایي،•این•مسئله•تبدیل•به•تهدیدي•انساني،•اجتماعي•و•اقتصادي•براي•شهرها•وکالن•
شهرها•شده•است•)عباسي•و•رضوي،•1385:•1(.•از•سوی•دیگر،•اجراي•طرح•هاي•بهسازي•و•نوسازي•شهري•در•ایران•
در•مقایسه•با•کشورهاي•دیگر•که•در•این•زمینه•فعالیت•دارند•به•موفقیت•کمتري•دست•یافته•است.•شاید•بتوان•مسأله•
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اصلي•را•در•انتخاب•و•شیوه•و•رویکردي•دانست•که•مدیریت•شهري•جهت•مداخله•در•بافت•هاي•شهري•برگزیده•است.•
امروزه•از•رویکرد•برنامه•ریزي•مشارکتي•به•عنوان•رویکردي•مناسب•جهت•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•و•نهایتاً•توسعه•
پایدار•شهري•یاد•مي•شود.•»•آنچه•در•این•رویکرد•شاکله•اصلي•را•شکل•مي•دهد•اهمیت•ایجاد•و•تقویت•بسترهاي•
توسعه•اي•در•مقیاس•محلي•بر•پایه•مشارکت•هاي•درونزاي•مردمي•است.•یعني•به•روشني•مي•توان•دریافت•استراتژي•
هاي•تک•جانبه•که•صرفا•معطوف•به•مباحث•کالبدي•بودند•امروزه•دیگر•مطلوب•تصور•نمي•گردند•و•با•استراتژي•هاي•
همه•جانبه•نگر•و•چند•بعدي•که•الزامات•زیستي•اعم•از•کالبدي•-•اقتصادي•-•اجتماعي،•زیست•محیطي،••فرهنگي•و•...•

را•در•کنار•هم•مورد•توجه•قرار•مي•دهد،•جایگزین•گردیده•اند«•)نوروزي•،15:1387(.
لذا•تأکید•پژوهش•حاضر•چه•در•حوزه•مطالعات•توصیفي•و•چه•در•حوزه•بررسي•هاي•تطبیقي•دستیابي•به•یک•
استراتژي•کارا•جهت•استقرار•پویائي••زندگي،•هم•پیوندي•اجزاء•طرح،•گسست•هاي•کالبدي•-•عملکردي•و•رفع•نابساماني•
هاي•موجود•درون•بافت•مورد•مطالعه•است•به•نحوي•که•این•استراتژي•اصیل،••بومي،••مشارکتي•و•متناسب•با•خواست•

جامعه•هدف•باشد•و•کمترین•مقاومت•را•از•سوي•مردم•به•همراه•داشته•باشد.

2- اهداف تحقیق
-•ارزیابي•میزان•تأثیر•وجود•نهادهاي•مستقل•محله•اي•در•اعتماد•ساکنین•جهت•مشارکت.•

-•شناساندن•اهمیت•موضوع•به•دستگاه•ها•و•مسئولین•مرتبط•با•موضوع.
-•بررسي•راهکارهاي•گسترش•مشارکت•هاي•مردمي•در•طرح•هاي•نوسازي•و•بهسازي•بافت•هاي•فرسوده•شهري.•

)نهاد• نهادهاي•مدیریت•شهري• با• افزایش•میزان•رضایتمندي•مردم•در•همکاري• -•بررسي•راهکارهاي•مشارکتي•در•
سازي(.

-•ارتقا•منزلت•اجتماعي•و•توانمندسازي•اجتماعات•محلي•

3- سوال و فرضیه تحقیق
•••••در•این•پژوهش•به•دنبال•پاسخ•به•این•سوال•مي•باشیم•که•:

آیا•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي،•در•افزایش•اعتماد•ساکنین•نسبت•به•مشارکت•در•ساماندهي•بافت•فرسوده•موثر•است؟
در•این•راستا•و•به•منظور•پاسخ•به•این•سوال،•فرضیه•پژوهش•به•شرح•زیر•مطرح•مي•گردد:

-•به•نظر•مي•رسد•میان•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي•و•اعتمادسازي•ساکنین•جهت•مشارکت•در•ساماندهي•بافت•فرسوده•
نه•دره•همبستگي•وجود•دارد.

4- روش تحقیق
•••••با•توجه•به•موضوع،•اهداف•و•فرضیات•تحقیق،•در•مراحل•مختلف•ترکیبي•از•تحقیقات•توصیفي،•تحلیلي•و•علمي•استفاده•

شده•است.•روش•تحقیق•در•این•پژوهش،•روشي•ترکیبي•از•مطالعات•اسنادي•و•پیمایشي•است.
•••••در•بخش•جمع•آوري•اطالعات•وضع•موجود،•دو•روش•مطالعات•میداني•و•مطالعات•اسنادي•به•کار•رفته•است.•داده•هاي•اولیه•
از•طریق•طراحي•پرسشنامه•و•اخذ•اطالعات•از•مردم•انجام•گرفت•و•اطالعات•ثانویه•از•طریق•مرکز•آمار،•گزارشات•شهرداري•و•
گزارشات•مشاور•طرح•تفصیلي•منطقه•حاصل•شده•است.•براي•تجزیه•و•تحلیل•داده•ها•و•بررسي•متغیرها،•جداول،•محاسبات،•
از•نرم•افزارهاي•آماري•SPSS•و•Excel•و•نرم•افزار•سیستم•اطالعات•جغرافیایي•)GIS(•بهره•گرفته•شده•است.•براي•

انتخاب•جامعه•نمونه،•از•روش•نمونه•گیري•تصادفي•ساده•و•براي•بدست•آوردن•حجم•نمونه•از•روش•کوکران،•

5- محدوده مورد مطالعه
•••••محدوده•نه•دره•واقع•در•منطقه•9•شهرداري•مشهد•و•در•حدفاصل•بلوار•آب•و•برق•و•صیاد•شیرازي•و•به•موازات•بلوار•
8•شهریور•قرار•دارد.•این•محدوده•از•شمال•محدود•به•شقایق•6•بنفشه•18•و•19•و•از•شمال•غربي•به•خیابان•شهرستاني•
از•جنوب•محدود•به•تأسیسات•آب•و•برق•و•ارتفاعات•منطقه•از•غرب•محدود•به•تصفیه•خانه•شماره•1•آب•و•فاضالب•و•
قسمتي•محدود•به•کال•و•ارتفاعات•مجاور•شبکه•لرزه•نگاري•مي•باشد•)مهندسین•مشاور•طاش،•گزارش•سوم،•1386:•
13(.•اراضي•نه•دره•در•طي•سه•دهه•گذشته•به•شدت•مورد•توجه•گروه•هاي•کم•درآمد•شهري•نیازمند•مسکن•و•مهاجران•
کم•درآمد•قرار•گرفته•است.•از•این•رو•بدون•توجه•به•ضوابط•و•مقررات•اقدام•به•ساخت•و•ساز•غیر•استاندارد،•بدون•نظارت•
مراجع•ذیربط•نموده•اند•که•فاقد••ارزش•هاي•کالبدي•و•سیماي•شهري•مي•باشد.•ساخت•و•ساز•غیرمجاز•سبب•شده•که•
خدمات•مورد•نیاز•ساکنین•کمتر•از•طرف•شرکت•هاي•خدمات•شهري•و•شهرداري•تأمین•شود•و•این•محله•را•به•لحاظ•

سرانه•کاربري•ها•و•فضاهاي•خدماتي•همچون•آموزشي،•درماني،•انتظامي•و•...•به•شدت•با•کمبود•مواجه•نماید1.•
•1-•هر•چند•که•به•واسطه•فشارهاي•اجتماعي•و•یا•جلوگیري•از•استفاده•غیرمجاز•از•شبکه•ها•و•تاسیسات•خدماتي،•خدماتي•از•جمله•صدور•

سند•مالکیت•از•طریق•ماده•147•و•148،•آبرساني•و•برق•رساني•در•منطقه•صورت•گرفته•است.••
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•

تصویر 1- محدوده مورد مطالعه

)منبع:•سازمان•فناوری•اطالعات•و•ارتباطات(
6-  پیشینه تحقیق

سادات•سعادت•جو•و•شاکر•اردکاني•در•سال•1389•در•مقاله•اي•تحت•عنوان•»•اعمال•روشهاي•مشارکت•مردمي•در•
بافت•فرسوده•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا•)ع(•«•سعي•نموده•اند•با•استفاده•از•تکنیک•هاي•مختلف•مشارکت•شهروندان•به•
بررسي•و•اعمال•روش•هاي•مشارکت•متناسب•با•شرایط•اقتصادي،•اجتماعي،•فرهنگي•و•ساکنین•بافت•بپردازند.•نتایج•حاکي•
از•آن•است•که•مهمترین•گام•در•راستاي•توانمندسازي•شهروندان•و•مردم•ساالري•پایدار•شهري،•ایجاد•اعتماد•و•اطمینان•
)سرمایه•اجتماعي(،•با•هدف•افزایش•ظرفیت•مشارکت•مردمي•مي•باشد•)سادات•سعادت•جو•و•شاکر•اردکاني،•1389:•21(.•••••

کاظمي•در•سال•1389•در•مقاله•اي•با•عنوان•»•موانع•و•راهکارهاي•تحقق•مشارکت•در•فرآیند•نوسازي•بافت•هاي•
فرسوده•غیر•میراثي•«•پس•از•شناسایي•و•طبقه•بندي•انواع•موانع،•به•ارائه•راهکارهاي•مقدور•جلب•مشارکت•هاي•محلي•در•
فرآیند•نوسازي•شهري•مي•پردازد.•وي•از•ارتقاء•شاخص•اعتماد•درون•گروهي•و•بین•گروهي•به•عنوان•مهمترین•نتایج•در•

این•زمینه•نام•مي•برد•)کاظمي،•1389:•69(.

بهسازي• در• شهروندان• مشارکت• مفهوم• •« عنوان• تحت• اي• مقاله• در• •1389 سال• در• همکاران• و• وند• سهیلي• • • • • •
سیروس• محله• نوسازي• مشارکت• در• )مردم(• شهروندان• نقش• بررسي• به• تهران«• سیروس• محله• فرسوده• بافت•
بخش• مشارکت• جلب• براي• ویژه• تسهیالت• ارائه• و• تشویقي• تدابیر• اتخاذ• تحقیق• هاي• یافته• طبق• اند.• پرداخته•
زندگي• محیط• کیفیت• می•شود؛• سبب• محله• سطح• در• سرمایه••گذاري• زمینه• در• شهروندي• تشکل•هاي• و• خصوصي•
انجام•تضمین•شود تا• از•آغاز• از•طریق•مشارکت•دادن•مردم•در•فرایند•بهسازي•و•نوسازي• پایداري•توسعه• •ساکنان•و•

•)سهیلي•وند،•همکاران،•1389:•49(.••

••••حسن•پور•و•همکاران•در•سال•1389•در•مقاله•اي•تحت•عنوان•»•مشارکت•و•نقش•آن•در•بهبود•بافتهاي•فرسوده•شهري•
«•تالش•نموده•اند•تا•با•شناسایي•راهکارها،•حیات•بافت•هاي•فرسوده•شهرها•حفظ•و•بهبود•یابد.•یافته•هاي•این•پژوهش•
نشان•مي•دهد•براي•احیاء•بافت•هاي•با•ارزش•تاریخي•شهرها•باید•راهکارهاي•آموزش•و•ترویج،•مدیریت•و•طراحي•و•اجراي•

برنامه•ها•و•رهنمودهاي•مربوط•به•احیاء•این•بافت•ها•در•اولویت•قرار•گیرد•)حسن•پور•و•همکاران،•1389:•44(.

7- یافته های پژوهش
تشکیل• زنان• را• درصد• •38/7 و• مردان• را• درصد• •62/2 که• باشد• مي• نفر• •320 نمونه• •حجم• پژوهش، این• در• • • • • ••
درصد• کمترین• سال• •60 از• باالتر• سني• گروه• و• بیشترین• سال• •29 تا• •19 سني• گروه• سني• نظر• از• دهند.• مي•
•23/1 و• ابتدایي• درصد• •30 راهنمایي،• درصد• •37/1 ترتیب• به• تحصیالت،• میزان• زمینه• در• باشند.• مي• پاسخگویان•
مشهد• شهر• مناطق• سایر• از• درصد• •16/8 و• محله• همین• در• افراد• درصد• •2/5 تولد• محل• هستند.• دیپلم• •درصد•
بایستي• البته• باشد.• مي• دره• نه• محدوده• در• ساکن• افراد• بودن• مهاجر• دهنده• نشان• وضوح• به• رقم• این• باشد.• مي•
تولدشان• محل• مشهد،• شهر• از• خارج• مهاجر• افراد• از• درصد• •93/7 و• افراد• کل• از• درصد• •75/3 که• شد• •یادآور•
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شهرستانهاي•استان•مي•باشد.•همچنین•اکثر•ساکنین•در•بافت،•مدت•سکونتي•کمتر•از•10•سال•دارند•که•این•مقدار•
66/5•درصد•را•در•بر•مي•گیرد.•حال•مي•توان•گفت•که•شاخص•محل•تولد•و•مدت•سکونت•نشان•دهنده•ترکیب•
اجتماعي•ناهمگن•تر•و•بیانگر•وابستگي•و•عالقه•کمتر•آنها•به•سکونت•در•محدوده•مورد•مطالعه•مي•باشد1.•عالوه•بر•آن،•
55/9•درصد•از•ساکنین،•علت•سکونت•خود•را•مسکن•ارزان،•20/9•درصد•نزدیکي•به•محل•کار،•14/3•درصد•نزدیکي•
به•اقوام•و•خویشان•و•2/5•درصد•تعلق•خاطر•خود•را•عنوان•نموده•اند.•وضعیت•شغلي•ساکنین•نشان•مي•دهد•که•حدود•
16•درصد•افراد•نمونه•گیري•بیکار•و•84•درصد•آنها•شاغل•هستند•که•نشان•دهنده•درصد•نسبتاً•باالي•بیکاري•مي•
باشد.•از•این•رو•و•با•توجه•به•نوع•مشاغل•این•افراد،•میزان•درآمد•ساکنین•این•بافت•بسیار•پایین•مي•باشد•به•طوري•
که•تقریباً•45•درصد•از•ساکنین•درآمد•ماهیانه•آن•ها،•کمتر•از•100•هزار•تومان،•40/5•درصد•از•ساکنین،•درآمد•آن•
ها•بین•100•تا•200•هزار•تومان،•9•درصد•بین•200•تا•300•هزار•تومان،•6•درصد•بیشتر•از•300•هزار•تومان•است.•

•••••اطالعات•در•دسترس•نشان•مي•دهد•که•در•محدوده•نه•دره•غالب•ابنیه•موجود•با•اسکلت•ترکیب•فلزي•و•دیوار•
باربر•مي•باشد.•ذکر•این•نکته•ضروري•به•نظر•مي•رسد•که•وجود•درصد•بسیار•باالیي•از•ابنیه•)حدود•97•درصد(•که•با•
اسکلت•فلزي•یا•ترکیب•فلزي•و•دیوار•باربر•ساخته•اند•به•معني•مقاوم•بودن•ساخت•و•سازها•و•یا•وجود•ساخت•و•سازهاي•
اصولي•در•محدوده•نمي•باشد.•)تصویر•شماره•1(•غالب•ابنیه•با•توجه•به•اینکه•به•صورت•غیر•مجاز•احداث•گردیده•اند•
از•مصالح•فلزي•براي•ساخت•و•سازسریع•تر•استفاده•نموده•اند.•عدم•نظارت•به•ساخت•و•سازها•و•رعایت•نکردن•اصول•
فني•از•ویژگي•هاي•این•نوع•از•ابنیه•است•که•علي•رغم•استفاده•از•مصالح•قابل•قبول،•ساختارهاي•نامناسبي•را•به•وجود•

آورده•اند)تصویر•شماره•2(.
             نمودار شماره 1- نوع مصالح ساختماني

)منبع:•نگارندگان(

•1-•این•امر•مي•تواند•به•سبب•عوامل•اجباري•صورت•گرفته•باشد.

تصویر•3-•ایجاد•ساختارهای•نامناسب•در•محدوده•مورد•مطالعهتصویر•2-•مقاومت•کم•ساخت•و•سازها

•••••••••••سایر•••••••••••••••آجر•و•••••••••••••••دیوار••••••••••••••بتنی•••••••••••••فلزی
•••••••••••••••••••••••••••سقف•چوبی••••••••••••باربر

18/12

0/62 0/93

78/75

1/56
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•در•زمینه•مباحث•مربوط•به•مشارکت،•اطالعات•نشان•مي•دهد•که•بجز•هیئت•هاي•مذهبي•و•بسیج•و•بعضاً•انجمنهاي•
مدارس•که•بعضي•از•ساکنین•در•آنها•مشارکت•دارند•سازمان•خاص•دیگري•که•زمینه•ساز•تعامالت•اجتماعي•بوده•و•یا•
بستر•مشارکت•اجتماعي•را•فراهم•سازد•در•منطقه•موجود•نمي•باشد.•اما•سازمانهاي•اجتماعي•موجود•بیشتر•سازمانهاي•
مبتني•بر•مناسبات•قومي•و•خویشاوندي•است•که•ماهیتي•روستایي•داشته•و•از•ویژگیهاي•حاشیه•نشینان•است•در•حالي•
که•سازمانهاي•اجتماعي•شهري•عمدتاً•بر•اساس•تقسیم•کار•اجتماعي•و•پیوندهاي•ارگانیک•شکل•مي•گیرند.•در•جدول•
شماره•1•میزان•مشارکت•اجتماعي•در•معناي•عضویت•در•سازمانها•ونهادهاي•مختلف•اجتماعي•مشخص•شده•است.•در•
میان•ساکنین•منطقه•مورد•نظر•حدود•73•درصد•ساکنین•اظهار•داشته•اند•که•سابقه•مشارکت•اجتماعي•ندارند.•جدول•

•••••••••••••••شماره•2•نیز•میزان•مشارکت•در•هر•یک•از•نهادها•و•انجمن•هاي•مردمي•آورده•شده•است
جدول شماره1: سابقه مشارکت اجتماعي افراد

درصدفراوانيسابقه•مشارکت•اجتماعي
8727/1بلي
23372/8خیر
320100جمع

•••••••••••••••••••••••••••)•منبع:•نگارنده،1390•(

  جدول شماره2: انجمن ها و نهادهاي مردمي و میزان مشارکت

درصد•تجمعيدرصد•نسبيفراوانينهادهاي•اجتماعي
5360/960/9هیئت•هاي•مذهبي

44/565/5بسیج
2225/290/7انجمن•هاي•مدارس

89/1100سایر
87100جمع

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)•منبع:•نگارنده،1390•(•

مطابق•با•جدول•شماره•3•حدود•72•درصد•ساکنین•بافت•فرسوده•نه•دره•به•میزان•متوسط•تا•بسیار•زیاد•
تمایل•به•مشارکت•در•امور•عمومي•و•یا•مسائل•محل•زندگي•خود•داشته•و•نزدیک•به•28•درصد•نیز•تمایل•کم•و•بسیار•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••کم•را•به•هر•گونه•فعالیت•در•این•امور•اعالم•نموده•اند.•
  جدول شماره 3: میزان تمایل به مشارکت

درصد•تجمعيدرصد•نسبيفراوانيتمایل•به•مشارکت

3711/511/5بسیار•کم

5316/528/1کم
10633/161/2متوسط
8325/987/1زیاد

4112/8100بسیار•زیاد
320100جمع

••••)•منبع:•نگارنده،1390•(•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
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عالوه•بر•آن،•همانطور•که•در•جدول•شماره•4•مشاهده•مي•شود•نزدیک•به•40•درصد•از•افراد•پاسخگو•به•
طور•متوسط•اعتقاد•به•تأثیر•مشارکت•در•ارتقاء•محیط•زندگي•شان•دارند.•به•عبارتي•اعتماد•ساکنین•به•مشارکت•
بیشتر•در•حد•متوسط•مي•باشد.•بنابراین•با•توجه•به•اینکه•26/5•درصد•از•افراد•نیز•به•میزان•زیاد•و•بسیار•زیاد•به•
به• اعتماد• آنها،• به• کار• نتایج• ارائه• و• امور•مختلف• در• دادن•ساکنین• با•مشارکت• توان• دارند،•مي• اعتماد• مشارکت•

مشارکت•را•افزایش•داد.

  جدول شماره 4: اعتماد ساکنین به مشارکت

درصد•تجمعيدرصد•نسبيفراوانياعتماد•ساکنین

4213/113/1بسیار•کم
6620/635/3کم

12739/676/8متوسط
5416/891/8زیاد

319/6100بسیار•زیاد
320100جمع

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)•منبع:•نگارنده،1390•(•

اي•همچون• محله• مستقل• نهادهاي• ایجاد• با• مقدار• پرسش•شوندگان•چه• •« که• این•سوال• با• رابطه• در•
...•موافق•هستند«،• شورایارهاي•محلي•و•مذهبي،•ایجاد•خانه•هاي•عمران•و•توسعه•محلي،•شرکت•هاي•تعاوني•و•
نتایج•بیانگر•درصد•موافقت•باالي•افراد•با•ایجاد•این•گونه•نهادها•مي•باشند،•به•طوري•که•بیشتر•از•75•درصد•به•مقدار•

متوسط•تا•بسیار•زیاد•با•این•امر•موافق•مي•باشند.
••••••••••••••••••••••••••••••••

جدول شماره 5: ایجاد نهادهاي محله اي

درصد•تجمعيدرصد•نسبيفراوانيایجاد•نهادهاي•محله•اي

2999بسیار•کم
4915/324/3کم

12940/364/6متوسط
7222/587/1زیاد

4112/8100بسیار•زیاد
320100جمع

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)•منبع:•نگارنده،1390•(•

••••••بررسي•رابطه•بین•متغیر•اعتماد•به•مشارکت•و•متغیر•تمایل•به•مشارکت•از•با•استفاده•از•آزمون•اسپیرمن•بیانگر•
وجود•رابطه•بین•دو•متغیر•مي•باشد.•همانطور•که•در•جدول•6•مشاهده•مي•شود،•سطح•معناداري•0/000•شده•است•
که•سطح•معناداري•مطلوبي•است.•به•این•ترتیب•فرض•عدم•وجود•رابطه•بین•متغیرها•)فرض•صفر(•رد•شده•و•فرض•
مخالف•پذیرفته•مي•شود.•ضریب•همبستگي•0/573•نیز•همبستگي•نسبتاً•شدید•و•مثبتي•را•نشان•مي•دهد.•یعني•هر•

چه•اعتماد•ساکنین•به•مشارکت•افزایش•یابد،•تمایل•افراد•به•مشارکت•در•امور•مختلف•بیشتر•مي•شود.

••••••
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               جدول شماره 6: نتایج همبستگي اسپیرمن بین دو متغیر اعتماد به مشارکت و تمایل به مشارکت

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••متغیر•وابسته
تمایل•به•مشارکت••متغیر•مستقل

اعتماد•ساکنین•به•مشارکت
0/573ضریب•همبستگي•اسپیرمن

0/000سطح•معنا•داري

•)•منبع:•محاسبات•نگارنده،1390(

7-1- آزمون فرضیات:
اعتماد سازي ساکنین جهت مشارکت در  و  اي  نهادهاي مستقل محله  ایجاد  میان  نظر مي رسد  به   -

ساماندهي بافت فرسوده نه دره رابطه وجود دارد.
•••••به•دلیل•اینکه•متغیر•مستقل•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي•و•متغیر•وابسته•اعتماد•سازي•ساکنین•
در•سطح•ترتیبي•مورد•سنجش•قرار•گرفته،•لذا•از•ضریب•همبستگي•اسپیرمن•)Spearman(•استفاده•شده•

است.
•••••بر•اساس•جدول•7،•سطح•معناداري•)sig(•0/013•شده•است•و•چون•کمتر•از•0/05•مي•باشد،•مي•توان•
گفت•که•به•احتمال•0/95•بین•متغیر•ایجاد•نهادهاي•مستقل•محله•اي•)به•عنوان•متغیر•مستقل(•و•متغیر•
از•آنجا•که• اعتماد•ساکنین•جهت•مشارکت•)به•عنوان•متغیر•وابسته(•همبستگي•معني•داري•وجود•دارد.•
ضریب•همبستگي•بین•0/3•تا•0/7•مي•باشد•شدت•این•رابطه•در•حد•متوسط•است.•از•طرفي•چون•عالمت•این•
مقدار•مثبت•مي•باشد•رابطه•دو•متغیر•مذکور•مستقیم•است.•به•عبارتي•مي•توان•گفت•که•هر•چه•نهادهاي•
مستقل•محله•اي•افزایش•یابد،•اعتماد•ساکنین•جهت•مشارکت•در•ساماندهي•بافت•منطقه•بیشتر•مي•شود.•

بنابراین•این•فرضیه•تأیید•مي•گردد.

جدول شماره 7: نتایج همبستگي بین دو متغیر ایجاد نهادهاي مستقل محله اي و اعتماد ساکنین جهت مشارکت

متغیر•وابسته
اعتماد•جهت•مشارکتمتغیر•مستقل

ایجاد•نهادهاي•محله•اي
0/307ضریب•همبستگي•اسپیرمن

0/013سطح•معنا•داري
) منبع:محاسبات•نگارنده،1390(
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8-  نتیجه گیري و پیشنهادات
با توجه به بررسي هاي انجام شده و تجزیه و تحلیل اطالعات، نتایج زیر بدست آمده است:

-•محدوده•نه•دره•داراي•جمعیت•جواني•مي•باشد.
-•هر•چند•که•اکثریت•افراد•داراي•سواد•هستند،•لذا•سطح•سواد•تعداد•زیادي•از•افراد•در•سطح•پاییني•مي•باشد.

-•نیمي•از•افراد•علت•سکونت•خود•را•مسکن•ارزان•عنوان•نموده•اند.
-•درصد•بیکاري•افراد،•بیشتر•از•میانگین•نرخ•بیکاري•شهر•مشهد•مي•باشد.

-••علیرغم•استفاده•از•اسکلت•با•ترکیب•فلز•و•دیوار•باربر•در•اکثر•ابنیه،•عدم•نظارت•به•ساخت•و•سازها•و•عدم•
رعایت•اصول•فني•و•مهندسي•درآنها،•داراي•استحکام•کافي•نبوده•و•ساختارهاي•نامناسبي•را•به•وجود•آورده•

اند.
-•در•رابطه•با•مشارکت•اجتماعي،•تعدادي•کمي•از•افراد•داراي•سابقه•مشارکت•بوده•اند•و•این•مشارکت•بیشتر•

در•نهادهاي•مذهبي•بوده•است.
-•در•مقابل•میزان•تمایل•به•مشارکت،•اعتماد•ساکنین•به•مشارکتي•که•خواهند•داشت•بیشتر•در•سطح•متوسط•
مي•باشد•که•مي•توان•با•دخیل•دادن•مشارکت•ساکنین•در•امور•مختلف•و•ارائه•نتایج•کار•به•آنها،•اعتماد•به•

این•امر•را•درآنها•افزایش•داد.
-•همچنین•میزان•موافقت•افراد•با•ایجاد•نهادهاي•محله•اي•بیانگر•موافقت•75•درصد•از•افراد•این•امر•به•مقدار•

متوسط•تا•بسیار•زیاد•مي•باشد.•
-•تحلیل•همبستگي•بین•اعتماد•به•مشارکت•و•تمایل•به•مشارکت•همبستگي•نسبتاً•شدید•و•مثبتي•را•بین•دو•

متغیر•نشان•مي•دهد.



43
-4

4 
اره

شم

79

1-•حافظ•نیا،•محمد•رضا)1377(،•مقدمه•اي•بر•روش•تحقیق•در•علوم•انساني،•چاپ•اول،•تهران،•انتشارات•سمت.
2-•حبیبي،•کیومرث،•پوراحمد،•احمد،•مشکیني،•ابوالفضل)1386(،•بهسازي•و•نوسازي•بافت•هاي•کهن•شهري،•چاپ•اول،•تهران،•انتشارات•

انتخاب.
3-•حسن•پور،•امید،•رحماني،•خلیل•و•احمدي،•عبدالمجید)1389(،•مشارکت•و•نقش•آن•در•بهبود•بافت•هاي•فرسوده•شهري،•چکیده•

مقاالت•دومین•همایش•نوسازي•بافتهاي•فرسوده•شهر•تهران،•4•و•5•دیماه.
4-•خاني،•علي،•منصوري،•سید•امیر)1387(،•طرح•ویژه•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده،•سازمان•نوسازي•شهر•تهران،•ري•پور.

5-•سادات•جو،•سمیرا•و•شاکر•اردکاني،•رضا)1389(،•اعمال•روش•هاي•مشارکت•مردمي•در•بافت•فرسوده•پیرامون•حرم•مطهر•امام•رضا•)ع(،•
چکیده•مقاالت•دومین•همایش•نوسازي•بافتهاي•فرسوده•شهر•تهران،•4•و•5•دیماه.

6-•سهیلي•وند،•لیال،•اکبرپور•سراسکانرود،•محمد•و•رحیمي،•محسن)1389(،•مفهوم•مشارکت•شهروندان•در•بهسازي•بافت•فرسوده•محله•
سیروس•تهران،•چکیده•مقاالت•سومین•کنفرانس•برنامه•ریزي•و•مدیریت•شهري،•31•فروردین•و•اول•اردیبهشت•ماه،•مشهد.

7-•سیدی•نسب،•سیدعلیرضا)1390(،•ارزیابی•استراتژی•های•نوسازی•در•بافت•های•فرسوده•شهری،•نمونه•موردی:•بافت•نه•دره•مشهد،•
پایان•نامه•کارشناسی•ارشد•جغرافیا•و•برنامه•ریزی•شهری،•به•راهنمایی•دکتر•مهدی•وطن•پرست،•دانشگاه•آزاد•اسالمی•واحد•شیروان.

8-•عباسي،•هادي•و•رضوي،•روح•اله)1385(،•طراحي•مدل•مفهومي•اقتصادي•براي•احیاء•و•بازسازي•بافت•هاي•فرسوده،•دومین•سمینار•
ساخت•و•ساز•در•پایتخت،•1-3•خرداد،•تهران.

9-•عندلیب،•علیرضا)1386(،•نگاهي•نو•به•راهبردها•و•سیاستهاي•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•شهر•تهران،•تهران،•ري•پور.
10-•کاظمي،•علي)1389(،•موانع•و•راهکارهاي•تحقق•مشارکت•در•فرآیند•نوسازي•بافت•هاي•فرسوده•غیر•میراثي،•چکیده•مقاالت•دومین•

همایش•نوسازي•بافتهاي•فرسوده•شهر•تهران،•4•و•5•دیماه.
11-•گاروین،•الکساندر)1381(،•ترجمه•سعید•پروانه،•مجله•شهرداریها،•سال•چهارم،•شماره•38.

12-•مهندسین•مشاور•طاش)1386(،•ساماندهي•اراضي•نه•دره•مشهد،•طرح•تهیه•نیمرخ•منطقه•اي•از•وضعیت•اقتصادي،•اجتماعي•موجود•
منطقه،•گزارش•سوم.

13-•نوروزي•شمس،•مشیت•اهلل)•1387(،•طرح•خانه•به•خانه•رویکردي•نوین•به•تملک•در•بافت•هاي•فرسوده،•سازمان•نوسازي•شهر•تهران،•
ري•پور.

فهرست  منابع و ماخذ




