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مقدمه
است.  مواجه کرده فرسودگی خطرهای با را بزرگ شهرهای گذشته از بیش زمان گذر کنار در هروی بی و سریع رشد

 تشدیدیافته تأسیسات زیربنایی و انسانی های فعالیت از ناشی احتمالی خطرهای با محیطی زیست خطرهای همچنین،

 های مهاجرت باالخص شهرها، در جمعیت رویة بی رشد امروزه که طوری کند. به می تهدید کامالً را زیست آن محیط

 به بودند، پذیر دل بسیار زمانی که نواحی مسکونی، تا شده باعث غیره و روستایی فرهنگ با توأم شهری - روستا رویة بی

 استانداردهای حد در رفاهی و خدماتی های و سرانه فضاها کمبود یا فقدان که طوری به شوند. تبدیل فرسوده محالتی

شمار  به ها بافت این مشکالت و مسائل از بافت فرسودگی صوتی، و آلودگی بافت، داخل به ضعیف دسترسی ،شهری

 رود.  می

های شهرهای متوسط و بزرگ کشور است که همراه  امروزه، وجود مناطق فشرده و فرسودة شهری از جمله واقعیت

مدیران شهری اثرگذار بوده و بخش های  گیری که بر تصمیم طوری خود مسائل و نیازهای خاصی ایجاد کرده است؛ به

های آنان به بهبود شرایط و راهکارهای مناسب برای باالبردن شرایط زندگی در این مناطق اختصاص  مهمی از فعالیت

بافت فرسوده به مفهوم فرسودگی فضایی و کالبدی، محصول تأثیر و تأثر (. 757: 2007یافته است )وانگ و همکاران، 

های   های شهری بر کالبد بافت و فعالیت  تماعی و فضای جغرافیایی است. پدیدة فرسودگی در بافتمتقابل فرایندهای اج

های قدیمی شهرها بوده و  ها یا هسته (. این بافت409: 1397)احمدی و پوراحمد،  اجتماعی و اقتصادی آن اثرگذار است

بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی  اند یا در دوران معاصر مرور زمان دچار فرسودگی و ناکارایی شده به

دهند )داوودپور و  اند و این مشکالت را به کل شهر نیز تسری می رو بوده شکل گرفته و از این رو با مشکالت بسیاری روبه

 ذهنی دغدغة سویی از همواره نامطلوب، واقعیتی عنوان به شهری، های فرسودة (. همچنین، بافت31: 1390نیا،  نیک

 سیستم برای نامطلوب اجتماعی و محیطی اثرهای حامل دیگر سوی از و عرصه بوده این متفکران و شهری مدیران

های فرسوده با توجه به  شده، امروزه بافت (. براساس موارد گفته192: 1395غراوی و محمدی،   است )یاپنگ بوده شهری

آفرین برای  کالبدی و فرهنگی شهرها، بافت ناکارآمد، و چالشروند نوگرایی و فرانوگرایی در حال جریان، در بستر 

های فرسوده جزئی از پیکره  (. از طرفی، بافت485: 2012شوند )بیک و پارک،  ریزی در شهرها قلمداد می مدیریت و برنامه

(. این 98: 2004و بدنة شهرهاست و دارای ارزش تاریخی، فرهنگی، کالبدی، عملکردی، و اقتصادی است )دورگش، 

های اخیر باعث شده است که استفادة بهینه از  شدن زمین به یک منبع کمیاب اجتماعی در دهه مسئله در کنار تبدیل

ای بیابد )موسوی و همکاران،  شهری است، اهمیت ویژه های فرسوده، که یکی از منابع اصلی تأمین زمین درون بافت

توان  های نهان بسیاری برخوردارند که اگر به فعلیت برسند از آن ها می ها و قابلیت ها از ظرفیت (. این بافت106: 1391

های فرسودة  سازی بافت عنوان نیروی محرک استفاده کرد. از این رو، توسعة نوسازی و به در فرایند توسعة شهری به

(. به 60: 1394اران، ؛ وارثی و همک39: 1388شهری از اهداف اصلی نوسازی شهرها قرار گرفته است )ضرابی و طهرانی، 

: 2008های فرسودة شهری را الزمة حیات شهری دانست )دینیک و همکاران،  توان احیا و نوسازی بافت عبارتی، می

اصالح  طریق از منطقه فضایی سازمان اصالح با تواند می فرسوده های بافت موجود وضعیت سازی به و دهی (. سامان127

تخصیص  و ها کاربری نوع تغییر یا مزاحم، های کاربری حذف و ها، کاربری ناسازگاری اصالح ها، دسترسی شبکة

انجام  (سازی بلندمرتبه) تراکم افزایش ضوابط و اصول اجرای و رعایت و استانداردها و معیارها مطابق شهری های کاربری

 )در جهت کاهش و رفع مشکالت موجود(، های فرسوده حیای بافت(. همچنین، ا139: 1397گیرد )قادرمزی و احمدی، 

و مردم را جلب  ،ای است که همواره نگاه مدیران، کارشناسان های پیچیده ویژه در مراکز شهرهای بزرگ، یکی از مقوله به

سازی شهری، ایجاد زیربنای سالم  ویژه اینکه در مراحل نوسازی و به ؛ به(4: 1390همکاران،  و )سراسکانرود کرده است
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اندرکاران  کردن فقر مادی قشرهای ساکن آن از یک سو و همکاری و مشارکت مدیران و سایر دست دی و برطرفاقتصا

 .کاره نخواهند ماند هایی از این دست نیمه آورد که طرح وجود می کم این امید را به نفوذ از سوی دیگر دست نفع و ذی ذی

 ةکه متشکل از هم ـ سازی های نوسازی و به اجرایی، طرح های بنابراین، امروزه در بیشتر مراکز شهری یا مجموعه

)امیری و همکاران،  گیرد پارچه و مشارکتی انجام می در قالب مدیریت یک ـ هاست درگیر و مشارکت آن های سازمان

 سطوح همة مشارکت و حضور طریق از جز که جانبه همه و فراگیر است های فرسوده اقدامی سازی بافت (. به524: 1395

نیست )آمادو و همکاران،  پذیر امکان عمومی و خصوصی بخش شهری، مدیریت مرکزی، شامل حاکمیت، دولت جامعه

 مناطق ساکنان مشارکت بدون که امری است اصوالً فرسوده های بافت نوسازی (. به عبارتی دیگر، موضوع228: 2009

های فرسوده  گرفته در بافت مردم در مداخالت انجامکه امروزه مسجل شده حضور و مشارکت  طوری پذیر نیست. به امکان

 که یابد می اهمیت روی آن از امر (. این75: 1391کند )قدرجانی و قیطرانی،  ها ایفا می پذیری طرح نقش اصلی در تحقق

 اقدامات توسط اجرای تمرکز راه در ای عمده مانع و قانونی حقوقی، سازمانی، اجرایی، و مالی های محدودیت دانسته شود

نوسازی،  فرهنگی - اجتماعی ابعاد از نظر صرف بنابراین، اساساً (.5: 1386شود )جمالی،  می قلمداد و عمومی دولتی بخش

 خارج دولت ها و حتی شهرداری عهدة از ها طرح این اجرای است، تمرکز تنوع و تکثیر نیازمند مردم سالیق به توجه با که

ی در مدیریت اجرایی یلزوم تمرکززداة دهند ای نوسازی نشان مرحله از اقدامات توسعهاین  دستاورد و است. حاصل

نوسازی  یندامحلی و به تبع آن نقش مشارکت مردمی در فر های ظرفیت ةهای نوسازی است و این امر مستلزم توسع طرح

های مدیریتی  ترین شاخص ز مهمیکی ا توان بیان کرد صورت کلی می بنابراین، به. (80: 1392)زالی و همکاران،  است

بافت فرسوده و مراکز شهری صاحب امتیاز  ةگیری مشارکت ساکنان و کسانی است که در مجموع پیش از هرگونه تصمیم

یابد که مردم  (. به عبارتی دیگر، مشارکت کامل فقط در جایی تحقق می524: 1395)امیری و همکاران،  اند و سرمایه

 (. 393: 1397های نوسازی برعهده گیرند )زیاری و همکاران،  یند تهیة طرحبتوانند نقش فعال در فرا

نفر و مساحت آن  12000جمعیت این محله حدود . استفهادان  ةبافت شهری یزد محل ةدهند تشکیل ةاولی ةهست

ست( را هکتاری ا 39/682درصد هستة تاریخی شهر یزد )کل بافت تاریخی شهر یزد 68/9هکتار است که حدود  113/66

بودن منطقه و  رسد، با توجه به بافت تاریخی و قدمت آن و از طرفی دیگر با توجه به مسکونی نظر می دهد و به تشکیل می

( نیاز 1395و آمارگیری نفوس و مسکن،  52: 1388نفر در هکتار( )طرح تفصیلی شهر یزد،  63تراکم باالی جمعیت آن )

توان  طلبد. همچنین، می اصالح سیمای شهری و مقابله با حوادث طبیعی را میسازی، و نوسازی برای  داری، به به نگه

ـ که بیش از همه شناخت  های تاریخی و فرسودة شهری اگر بدون مشورت با مردم محلی سازی و نوسازی بافت گفت به

شود و به جدال و  میرو  ـ انجام گیرد، با نارسایی و حتی مقاومت اهالی روبه بهتری نسبت به محل سکونت خود دارند

ها با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، با توجه به موارد  شود و درنهایت برنامه ها و امکانات تبدیل می تخریب سرمایه

سازی بافت تاریخی و فرسودة محلة فهادان شهر یزد  شده، در تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکت مردمی در به گفته

فرسودة  بافت دهی سامان در ـ چه عواملی بر مشارکت مردم ترین سؤال این پژوهش تا به مهمخته شده و در این راسپردا 

 پاسخ داده خواهد شد. آ ؟مؤثر است یزد شهر محلة فهادان

مبانینظری
 فرسودههایبافتدرمداخلهانواع

معموالً  قدیمی و های بافت تر دقیق طور به یا شهری مراکز بهبود منظور به شهری، ریزی برنامه و شهرسازی در اصالح

 در سه گذشته به وفاداری میزان براساس مداخله شود. انواع می مطرح گوناگونی مداخالت و راهکارها شهری فرسودة
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 عمل به موجود را کالبدی وضعیت در دستکاری و مداخله حداقل سازی بازسازی. به سازی، نوسازی، گیرد: به می قرار گروه

شود که  حفاظت و احیای  سازی به مجموعه اقدامات اجرایی در شهر گفته می به(. 125: 1383اری، آورد )خاکس می

هریک از مراحل و در . کند و بهبود بنا و فضای شهری را فراهم می کالبدی و فعالیت موجبات حفظ هویت، اصالت

زیرا کالبد اهمیت تاریخی و فرهنگی و  گیرد، گیری در کالبد صورت نمی ای چشم مداخله ،سازی اقدامات مربوط به به

کید بر شکل بنا و فضا از أبا از میان برداشتن فرسودگی نسبی فضای شهری با ت فقططور کلی شرایط مناسبی دارد و  به

 ؛1الف( بهبودبخشیاز قبیل  یسازی شامل اقدامات به. بنابراین، کند فرسودگی و تخریب بیشتر فضای شهری جلوگیری می

مفهوم  در. (13-11: 1386)کوچکی، است  5بخشی هـ( رونقو  ؛4و حمایت تد( مراقب ؛3بخشی ج( استحکام ؛2ب( بازیافت

تنها تا حدودی مفهوم  تعاریف نوسازی در تعریف جامع کلمه، نه ةگوناگونی مطرح شده است. هم نوسازی تعاریف متعدد و

با  اوچر چون . این مفاهیم بیاست و معاصرسازی ،ارآیی، نوکردنافزایش ک ةاز آن دربردارند تر بلکه مهم ،تغییر را دربر دارد

یافته   صورت توسعه شود و جوامع را بیش از پیش به که موجب توسعة شهرها می ،مفهوم پیشرفت و تعالی شهر و جریان

 اند. شهرها همیشه در حال تغییر و تحول بوده ،دانیم زیرا چنانچه می ،مترادف است ،آورد درمی

تا  اندک ةپذیری بیشتری دارد و برحسب مورد شامل مداخل ، وفاداری به گذشته انعطاف)نوسازی( نوع مداخلهدر این 

گیرد و از  می انجاموری و بازگرداندن حیات شهری به بافت  هرهبشود. فعالیت نوسازی، با هدف افزایش کارایی،  تغییر می

(.525: 1395یری و همکارن، )ام شود بخشی حیات شهری انجام می طریق نوکردن و توان

عمرانی، معماری، جغرافیا و  ةریزی توسع ریزی شهری و طراحی شهری، برنامه در ادبیات شهرسازی از جمله برنامه بازسازی

گیرد  می انجامشود. بازسازی به معنای از نو ساختن است. بازسازی زمانی  کار گرفته می ههای علمی دیگر زیاد ب بسیاری از رشته

صورت کامل ایجاد شده باشد: فرسودگی کامل معموالً بر اثر فرسودگی )نسبی  ر بنا مجموعه یا فضای شهری فرسودگی بهکه د

پذیرد. آن امر معموالً برای ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده )بنا، مجموعه،  می انجامماً أد تولبیا کامل( فعالیت و کا

شود ایجاد فضای شهری معاصر یا سازمان فضایی جدید و موزونی است  آنچه از بازسازی مراد می ،رود. امروزه کار می بافت( به

شود که  بازسازی به مجموعه اقداماتی اطالق می ،گوی خالق بین گذشته و آینده را نشان دهد. به عبارت دیگرو که بتواند گفت

 ،معموالً .شود یا کامالً منطبق با اصل خویش ساخته می ،دهای جدی پس از تخریب بیش از نیمی از اثر مجدداً اثری یا چهره

ترین مراحل و  مهم. (43 :1386، مقصودی )حبیبی و رود کار می یا جنگ به ،لرزه سوزی، زمین عمل بازسازی به هنگام آتش

براساس سازمان فضایی سازی گاهی  دوباره ةمرحل .سازی است دوبارهو  ،سازی برداری، پاک آواره ،اقدامات بازسازی شامل تخریب

 شود.  ضایی و ساختاری جدید انجام میفصورت یک سازمان  قدیم و گاه به

هایفرسودهسازیونوسازیبافتمشارکتمردمیدربه

 های بحث آن معنای لغوی مورد . دراست خاص وریظمن برای تجمع و درگیری معنای به لغوی حیث از مشارکت ةواژ

 به مردم دانست. مشارکت و تأثیرپذیری ،فعالیت درگیری، را آن اصلی ةجوهر توان می درمجموع ولی ،است شده فراوانی

 برخوردار اعتباری چنان از توسعه روند در مردم مشارکت .است توسعه یندادر فر ها آن ارادی و داوطلبانه شرکت معنای

طور کلی، مفهوم مشارکت از  (. به125: 1393 االسالمی و همکاران، اند )شیخ دانسته معادل مشارکت را توسعه که است

 نشان داده شده است. 1نظران در جدول  دیدگاه صاحب
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نظرانمفهوممشارکتازدیدگاهبرخیصاحب.1جدول

تعریفمفهوم

 های مدیریتی توسعه دارند. مشارکت شامل هر فرایندی است که از طریق آن افراد سهمی در رسیدن به تصمیم فرایند

 د.نگذار ای اثر می های توسعه مشارکت سیستمی از مدیریت است که در قالب آن افراد بر تصمیم کنترل نفوذ و

 .ها مشروع جلوه کند اشکال اعمال قدرت توسط زیردستان است که از نظر آن ةمشارکت کلی شکل اعمال قدرت

 یا تفویض اختیار به غیر تمیز داده شود.گیری دستوری  گیری مشترک است و باید از تصمیم مشارکت تصمیم گیری تصمیم

 گیری. آن با میزان نفوذ واقعی وی در تصمیم ةگیری دارد و مقایس مشارکت عبارت است از ادراک هر فرد از میزان نفوذی که بر تصمیم ادراک نفوذ

1391:78مأخذ:قدرجانیوقیطرانی،

ریزان شهری  برنامه دلیلریزی بوده و به همین  برنامه داری در حوزة موضوع دامنه 1950مشارکت شهروندی از سال 

. کنندهای خود را عملی  و با همکاری آنان برنامه وندشهروندان مطلع ش آرایهای شهری از  گیری دند در تصمیمکرتالش 

 ؛بخشد مشروعیت میگیری  یندهای تصمیماآورد و به فر میپذیر بار  آنان معتقد بودند مشارکتْ شهروندان را مسئولیت زیرا

های خود را  راحتی برنامه ها به شود که آن های اتخاذی از سوی مسئوالن باعث می گیری یعنی حمایت عمومی از تصمیم

میالدی  1895(. تاریخچة تحقیق درخصوص مشارکت اجتماعی به قبل از 98: 2005، 1)بروون و هاریس کنندعملی 

(. 1841: 2001، 2د )باومکرمشارکت عمومی در زندگی مدنی شهری را مطرح  19گردد. الکس دوتوکویل از اواسط قرن  برمی

یند توسعه و اترین مقوله در فر کند، مهم ریزی را تضمین می یند برنامهاکه تعهد و راهنمایی مردم در فر ،مشارکت عمومی

دن سطح آگاهی شهروندان در (. از جمله وظایف دولت باالبر7-2: 2009و همکاران،  3)آمادو استتحول شهرهای آینده 

گیری  دادن و تقویت مشارکت جامعة مدنی در تصمیم اداری برای گسترش - ن حقوق سیاسیکرد  سازی و روشن شفاف ةزمین

ریزی و  یند برنامهانوسازی شهری اساساً باید توسط مردم انجام شود و چنین الگویی فر زیرا(. 168: 2013، 4است )نیوکولتا

 (.152: 1391ای تأکید دارد )وارثی و همکاران،  که بیشتر بر متغیرهای محلی و منطقه کند ایین را فراهم میگیری از پ تصمیم

دموکراسی مستلزم این است که شهروندان در حکومت تأثیرگذار باشند که این امر نیز به مشارکت شهروندان بستگی 

پذیرد که اوالً قصد و  می انجامتوسط یک فرد هنگامی  (. از طرفی، اقدام به مشارکت407: 2007، 5دارد )کویت و کویت

امکان مشارکت برای فرد مورد نظر  ،ثانیاً ؛کافی برای مشارکت را یافته باشد ةو او انگیز درینیت او برای مشارکت شکل گ

های خودگران  اینکه باعث موفقیت مردم در فعالیت (. مشارکت عالوه بر78: 1391ه باشد )قدرجانی و قیطرانی، شدفراهم 

دهد )ابوسماح  افزایش می ،که محصول نهایی مشارکت است ،و دانش مردم را ،ها شود اعتماد، مهارت و خودتنظیمشان می

ترین  کند، مهم ریزی را تضمین می که تعهد و راهنمایی مردم در فرایند برنامه ،(. مشارکت عمومی48: 2007، 6و آرف

 (.2: 2009)آمادو و همکاران،  استمقوله در فرایند توسعه و تحول شهرهای آینده 

بسیاری از  الً،مث .یندهای دیگر دست یافتاپارچگی در فر توان به یک یندی است که از پس آن میااعتمادسازی فر

عنوان گام نخست برای  را به های محیطی اعتمادسازی مردمی کیفیت یهای محیطی و ارتقا های مربوط به حفاظت زمینه

اعتمادسازی همچنین با مشارکت عمومی ارتباط  ،(. درواقع226: 1990، 7کنند )فیورین مشارکت عمومی معرفی می

شود )بوچی و  گیری میزان اعتماد افراد میزان مشارکت عمومی سنجیده می که برای اندازه  کند، زمانی تنگاتنگی پیدا می
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های  امی که هدف بسترسازی برای مشارکت شهروندی و باالبردن سطوح دموکراسی و آزادی(. هنگ15: 2000، 1هورمن

توان گفت مدیریت  می ،این اساس های عمومی خواهد بود. بر ترین گام جلب اعتماد بازیگران عرصه مدنی است، ابتدایی

ی مدیریتی دیده شود و برای ها الیه همةمردمی شهرها زمانی محقق خواهد شد که مشارکت مردم در  ةشهری و ادار

 ،(. البته62: 2009، 2اعتماد مردم در رأس اقدامات قرار خواهد داشت )سباتایر و شاو اندازی جلب آمدن به چنین چشم نائل

ناپذیری و  های قدیمی و فرسوده مشارکت سازی و نوسازی بافت های به یکی از مشکالت طرح که است دادنی توضیح

های اجتماعی و تأخیر در   یند تجدید حیات است که باعث آسیباهایی در فر کان امالک چنین بافتناچیزانگاشتن نقش مال

(. 103: 1391شده است )احدنژاد و همکاران،  بینی ها در افق زمانی پیش ها و عدم تحقق اهداف آن اجرای این طرح

با مشارکت مردم و  فقطکیفی بافت  یارتقا عنوان راهکار مناسب در جهت سازی بافت فرسوده به بنابراین، نوسازی و به

مشارکت شهروندان در  ةشده )داخلی و خارجی( در زمین پذیر است. در ادامه به بررسی مطالعات انجام مسئوالن امکان

 شهری پرداخته شده است. ةهای فرسود سازی و نوسازی بافت به ةزمین

های  های شهری و پروژه ریزی وضعیت مشارکت مردم در برنامهای به بررسی  ( در مطالعه2011نژاد و امینی ) دویهم

. نتایج این مطالعه نشان داد تالش برای جذب مشارکت مردم زمانی مناسب خواهد بود که ندنوسازی در ایران پرداخت

شارکت و این امر باعث کارآمدترشدن مشارکت خواهد بود و همچنین نتایج نشان داد م اشدریزی ب پروژه در فاز برنامه

که با هدف  ،(2016ای وانگ و همکاران ) سازی باعث پایداری اجتماعی خواهد شد. نتایج مطالعه های به مردم در پروژه

پایدار شده، نشان داد  ةگیری گروهی )مشارکت عمومی( برای بازسازی شهری براساس توسع یک مدل تصمیم ةارائ

ای مثبت و  رهنگ و میراث فرهنگی، مشارکت مدنی دارای رابطهعوامل اقتصاد شهری، سود عمومی، حفاظت از تاریخ، ف

در  ،(2017. حسینی و همکاران )استمحیطی دارای ارتباط منفی با متغیر مشارکت در بازسازی شهری  عوامل زیست

ان زار تهران(، نش های نوسازی و مشارکت همسایگان در مناطق شهری فرسوده )الله ای با هدف بررسی استراتژی مطالعه

و ابزاری بستگی داشته است )اگرچه  ،دادند ظرفیت مشارکت در بین افراد مورد مطالعه به عوامل مالی، فکری، جسمی

وضعیت این عوامل در بین افراد مورد مطالعه نسبتاً ضعیف بوده است(. همچنین، در این مطالعه نشان داده شده که بین 

ة درصد اطمینان رابط99ی با ارزش تاریخی و فرهنگی در سطح یاه ظرفیت مشارکت و قصد مشارکت در بازسازی بافت

مرکز  ةای با هدف بررسی مشارکت مردمی در بازسازی پروژ ( در مطالعه2018داری وجود دارد. همچنین، هانگ ) معنی 

ریزی  نامهویژه در زمان بر روژه بهپهای  بخش ة تونگ پیشنهاد کرد که در صورت افزایش مشارکت افراد در هم شهر کوون

های بازسازی شهری باعث خواهد  که مشارکت مردم در پروژه دشده بهبود خواهد یافت. همچنین، نشان دا اقدامات انجام

 های آینده شرکت کنند.  تری در پروژه طور فعال شد که ساکنان شهر به

 ةمحل ةهای فرسود نوسازی بافتسازی و  ای را با هدف بررسی مشارکت مردمی در به ( مطالعه1390اسدیان و سیاحی )

بودن  بودن ابنیه و مصالح ساختمانی، پایین ها نشان داد در بافت موجود پایین آن ةعامری در شهر اهواز انجام دادند. نتایج مطالع

ه ه و بشدها افزوده  این بافت سازی بافت باعث شده که روز به روز بر مشکالت توانی در نوسازی و بهناو  ،درآمد ساکنان

پذیر است. زالی و همکاران  با مشارکت مردم امکان فقطسازی بافت قدیم عامری  های آشفته تبدیل شوند و باززنده مکان

و  ندمردمی پرداخت مشارکت با رویکرد رشت شهر کالن پیرسرای ةمحل ةفرسود های بافت نوسازی و سازی ( به بررسی به1392)

 مشارکت، ارزش تصور فرد از پیامدهایمشارکت،  بارةدر ها اطالعات آن :ند ازا عبارتمردم  مشارکت رد مؤثر نشان دادند عوامل

 کننده.  مشارکت های ویژگی مشارکت و زمینة در فرد مشارکت، سوابق بر متصور پیامدهای ةزمین در داوری
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فاده از مشارکت های فرسوده در شهر اهواز با است ای با هدف بازسازی بافت ( در مطالعه1392موحد و همکاران )

های  کردن سازمان های فرهنگی و قومی به تقویت مشارکت و فعال نهاد نشان دادند تقویت ارزش های مردم سازمان

گیری نهادهای مردمی همراه تحوالت  سازی بخش مرکزی اهواز منجر خواهد شد و عدم شکل نهاد در نوسازی و به مردم

 سازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.  ث شده که جریان مشارکت در بههای اخیر باع اجتماعی و قومی مردم در سال

که  ،قیلر ةمحل ةدهی بافت فرسود مشارکت مردمی در سامانای با هدف بررسی  ( در مطالعه1393مهر و همکاران ) معتمدی

 ةسازی بافت فرسود وند بهمشارکت مردم و شهروندان در تسریع راستفاده شده است، نشان دادند  تحلیلی -از روش توصیفی

. قاسمی و شود  پذیری جدید آن می  کارکرد و نقش یمورد مطالعه باعث ارتقا ةدهی معابر محل ثیرگذار است و سامانأقیلر ت ةمحل

یک شهر طراح را  ةمنطق ةسازی بافت فرسود ثر بر مشارکت مردم در نوسازی و بهؤای عوامل م ( در مطالعه1394همکاران )

و  ،میزان و شدت تأثیر عوامل فردی بر مشارکت بیشتر از عوامل ساختاری، نهادینتایج این مطالعه نشان داد  .ندکردبررسی 

های مشارکت شهروندان در تعیین اهداف، اعطای  های مورد بررسی نشان داد شاخص ارزیابی اهمیت شاخص .سازمانی است

هفت عامل درگیرکردن . ستاها برخوردار  بت به سایر شاخصو سطح تحصیالت ساکنان از میانگین باالتری نس ،تسهیالت

رسانی، آموزش و رعایت  رسانی، ترویج و اطالع مردم در نوسازی، تأمین و توزیع منابع مالی، ساختار حقوقی، نهادسازی در اطالع

( در 1394ثی و همکاران ). همچنین، واراند سازی بافت فرسوده تأثیر داشته حقوق شهروندی در مشارکت مردم در نوسازی و به

شهری اصفهان پرداختند.  6 ةشهری در منطق ةفرسود یها سازی و نوسازی بافت ای به بررسی نقش شهروندان در به مطالعه

پارچه ارتباط  آباد و کوله مفت ةنتایج تحقیق نشان داد بین میزان امکانات و خدمات در محله با میزان مشارکت مردم در دو محل

های اعتمادسازی با میزان مشارکت مردم  بین زمینه ،شود. همچنین آباد این فرضیه رد می ولی در سعادت ،جود داردداری و معنی

ای به بررسی نقش  ( در مطالعه1395داری وجود دارد. امیری و همکاران ) سازی و نوسازی در سه محله ارتباط معنی در به

، با تحلیل مطالعهاین شهرداری تهران پرداختند.  12 ةفرسوده در منطقهای  سازی بافت مشارکت شهروندان در نوسازی و به

هایی مناسب در  و سیاست ،های مختلف مشارکت شهروندان گیری مرتبط، انتخاب شیوه های تصمیم کاربردی عرصه - توصیفی

سازی و نوسازی  به تانگر آن است که حل مشکالبیو ارائه شده و  ،ح، تثبیتالهای فرسوده اص سازی بافت نوسازی و به

 .و مشارکت مردم رابطة مستقیم دارد ،های فرسوده با مدیریت شهری، مرمت بافت

 ةهای فرسود بافت دهی سامان در جویانه مشارکت رویکرد با هدف بررسی ،ای در مطالعه ،(1397موسوی و همکاران )

 735/0 امتیاز با اثر زلزله در تخریب خطر و ها ساختمان بودن قدیمی و دوام بی تهران، نشان دادند معیار شهر 12 ةمنطق

 های بافت دهی سامان در جویانه رویکرد مشارکت کردن عملیاتی منظور به و دهد اختصاص به خود را اول ةرتب توانسته

ای به بررسی و  ( در مطالعه1397د. سقایی )کر جامع استفاده روشی عنوان به پایدار همکاری یندافر از توان می فرسوده

 کمبودرداخت و نشان داد پ منظور احیا و نوسازی شهر اصفهان به 5 ةهای فرسودة منطق بندی بافت شناسایی و اولویت

 شدن منفی باعث و شده شهر دیگر به مناطق بومی ساکنان مهاجرت سبب زیربنایی تأسیسات و شهری خدمات امکانات،

 روند بافت، ساکنان اقتصادی - اجتماعی وضعیت با توجه به. است شده اخیر های سال طی بافت جمعیت رشد میزان

 . است شده بافت بیشتر تخریب و شدن فرسوده سبب عوامل این که طوری هب ؛دهش ندکُ بافت درون نوسازی و سازی به

روشپژوهش
معرفیمنطقه

ثانیه  32دقیقه و  54درجه و  31ثانیه و عرض جغرافیایی  18دقیقه و  22درجه و  54فهادان در طول جغرافیایی  ةمحل

طور کلی  به ،شود که بافت قدیمی یا تاریخی شهر یزد شناخته می ،این محلهواقع در شمال شرقی شهر یزد قرار دارد. 
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افزاید  آنچه بر اهمیت این محله می .ان میراث فرهنگی استآن تحت نظارت سازم ةبافت دارای ارزش میراث است و کلی

 ةبقع یزد به نام مانده در جای هترین اثر معماری ب شهر و وجود قدیمی ةموقعیت قرارگیری آن در داخل حصار و باروی اولی

نو، شاه  ارمجاورت محالت باز که در استیزد  شهر ةترین محل فهادان قدیمی ةمحله است. محل دوازده امام در این

جانب شمال به بخش شمالی خیابان فهادان، از جنوب به محالت بازارنو و وقت  دارد و از و کوشکنو قرار ،ابوالقاسم

 شود. و از شرق به خیابان امام خمینی محدود می ،الساعت، از غرب به محالت شاه ابوالقاسم و کوشکنو


فهاداندرشهریزدة.موقعیتمحل1شکل

روشتحقیق
های  خانوار همة شامل پژوهش این آماری ةجامع. استتحلیلی  - پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی

مورد مطالعه با استفاده از  ة. نموناستخانوار(  3700، 1395فهادان شهر یزد )براساس آخرین آمار  ةساکن در محل

. شدتصادفی بررسی  گیری وسیلة نمونه د و بهشخانوار تعیین سرپرست  348((، 2های آماری )فرمول کوکران )جدول  روش

 سال ساکن در محله و سرپرستان خانوار انتخاب شد.بیست نهایی از بین افراد باالی  ةالزم است که نمونذکر این نکته 

هدفمطالعهةنمونةشدهدرفرمولکوکرانبرایمحاسب.مفروضاتدرنظرگرفته2جدول

(dاحتمالخطا)(tاطمینان)ةجدر(Nتعدادجامعه)
صفتفقداناحتمال

(q)

احتمالوجودصفت

(p)
(nانتخابی)ةنمون

3700 96/1 05/0 5/0 50/0 348 

هایتحقیقمأخذ:یافته

که شامل چهار بخش اصلی است: بخش اول ابزار مورد تحقیق است ساخته  ای محقق نامه ابزار اصلی پژوهش پرسش

 ةهایی در زمین ترتیب شامل گویه نامه به های دیگر پرسش . بخشاستشناختی افراد مورد مطالعه  جمعیتمربوط به اطالعات 

های  سازی بافت و عوامل مؤثر بر مشارکت در به ،مشارکت ةهای فرسوده، موانع توسع سازی بافت به ةمشارکت افراد در زمین

هدف اصلی مطالعه  ةگاهی و کارشناسان متخصص در زمیندانش داناتاس آرایفرسوده است. روایی ابزار تحقیق با کسب 

مورد  ةنامه در شهر یزد )خارج از محل پرسش 30راهنما با تعداد  ةها، یک مطالع نامه د. برای سنجش پایایی پرسششتأیید 

بودن ابزار مورد  سبمطالعه( ترتیب داده شد. نتایج بررسی پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ حاکی از منا

 تبیین و ها داده تحلیل به ،SPSSافزار  نرم در ها پردازش آن و ها داده آوری جمع از = آلفای کرونباخ(. پس /851استفاده بود )
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های آزمون  ها از آزمون در بخش نهایی تجزیه و تحلیل دادهکه است دادنی  توضیح .شد پرداخته مطالعه مورد موضوع

در این مطالعه از رگرسیون گام که الزم است ذکر این نکته همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. 

ترین  ی مهممتغیرهای مستقل ارتباط ةاستفاده شده است. روش رگرسیون گام به گام در آغاز با مقایس (Stepwiseگام ) به

متغیری را که بیشترین همبستگی را با متغیر وابسته دارد وارد مطالعه  نخست ،به عبارتی دیگر .کند متغیر را وارد مطالعه می

 رگرسیون را نداشته باشد.  ةیابد که هیچ متغیر مستقلی توانایی ورود به مطالع کند. این روند تا زمانی ادامه می می

هابحثویافته
فهادانشهریزدمحلةۀسازیونوسازیبافتفرسودشارکتشهرونداندربهوضعیتم

فهادان شهر یزد  ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود در این بخش از مطالعه به بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در به

و نوسازی بافت سازی  های مربوط به وضعیت مشارکت شهروندان در رابطه با به لفهؤم 3پرداخته شده است. جدول 

هایی  شدن اینکه شهروندان مورد مطالعه در چه زمینه مشخص دهد که برای فرسودة محلة فهادان شهر یزد را نشان می

های مربوط به  لفهؤبندی م ( استفاده شده است. نتایج مربوط به اولویتC.Vبیشترین مشارکت را داشته از ضریب تغییرات )

مشارکت در »های  ترتیب گویه مورد مطالعه حاکی از آن است که به مشارکت شهروندان از نظر شهروندان ةزمین ترین مهم

 قراردادن اختیار مشارکت برای در»(، 17/1و انحراف معیار  02/3ای:  )میانگین رتبه« های عمرانی محله فعالیت جرایا

مشارکت در »( و 21/1و انحراف معیار  07/3ای:  انگین رتبه)می« سازی محله انسانی در جهت نوسازی و به نیروی

ها از نظر افراد مورد مطالعه  ( از سایر گویه21/1و انحراف معیار  01/3ای:  )میانگین رتبه «بندی نیازها و اهداف طرح اولویت

 دارای اهمیت بیشتر است. 

فهادانشهریزدةمحلۀرسودسازیونوسازیبافتفهایمشارکتشهرونداندربهلفهؤ.بررسیوضعیتم3جدول

میانگینمشارکت
انحراف

معیار

ضریب

تغییرات
رتبه

 1 387/0 17/1 02/3 های عمرانی فعالیت جرایدر ا مشارکت

 2 395/0 21/1 07/3 سازی محله انسانی در جهت نوسازی و به نیروی قراردادن اختیار دردر  مشارکت

 3 401/0 2/1 01/3 بندی نیازها و اهداف طرح در اولویت مشارکت

 4 403/0 25/1 1/3 طرح بارةدر نظرخواهی نهایی در مشارکت

 5 406/0 3/1 19/3 در اعالن نظر برای بررسی وضع موجود مشارکت

 6 468/0 31/1 79/2 سازی و بازسازی بافت فرسوده در بخش اجرایی به مشارکت

 7 479/0 33/1 79/2 سازی و بازسازی بافت فرسوده ای در به در بحث مالی و سرمایه مشارکت

 8 479/0 34/1 81/2 با اهالی محل برای رفع مشکالت عمرانی محله مشارکت

 9 502/0 38/1 75/2 سازی محله نوسازی و بهبرای در واگذاری ملک خود  مشارکت

هایپژوهش:یافتهمأخذ

سازیونوسازیبافتفرسودهایوضعیتکلیمشارکتشهرونداندربهنمونهتکt.نتایجآزمون4جدول



 3نظری=ةمیان

t 
ةدرج

آزادی

سطح

 داریمعنی

اختالف

میانگین
 باال حد پایین حد

 176/0 -38/0 -278/0 000/0 347 -55/6 سازی و نوسازی بافت فرسوده مشارکت در به

هایتحقیقیافتهمأخذ:
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، با فهادان شهر یزد ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود مشارکت شهروندان در بهپس از بررسی وضعیت توصیفی 

با استفاده از این آزمون نشان  ،ای نیز به بررسی وضعیت کلی آن پرداخته شده است. به عبارتی نمونه استفاده از آزمون تی تک

نظری با  ةعنوان میان به 3عدد  ای، نمونه تک tآزمون  (. براساس4سطح است )جدول داده شده وضعیت کلی آن در چه 

د. با توجه به نتایج شمقایسه فهادان شهر یزد  ةسازی و نوسازی بافت فرسود مشارکت شهروندان در بهمیانگین وضعیت کلی 

دهد میانگین متغیر مورد بررسی  شان میدار بوده و عالمت منفی ن و معنی -55/6آمده  دست به tشود  مشاهده می ،4جدول 

 ةسازی و نوسازی بافت فرسود مشارکت شهروندان در بهمیانگین  ،عبارتی  . بهاستتر از میانة نظری یا نمرة مالک  کوچک

تر است. بنابراین،  درصد( کوچک5داری )یا خطای  درصد معنی95از میانة نظری مورد نظر در سطح فهادان شهر یزد  ةمحل

ارزیابی شده و  تر از حد متوسط کوچکفهادان شهر یزد  ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود شهروندان در به مشارکت

 . یستفهادان شهر یزد در سطح مناسبی ن ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود مشارکت شهروندان در بهن کرد بیاتوان  می

فهادانشهریزدةمحلۀفرسودسازیونوسازیبافتعواملمؤثربرمشارکتشهرونداندربه

سازی و نوسازی بافت  به ةپس از بررسی وضعیت میزان مشارکت یا تمایل به مشارکت شهروندان مورد مطالعه در زمین

از  ،ها پرداخته شده است. به عبارتی ثر بر میزان مشارکت آنؤشان، در این بخش به بررسی عوامل م ه محل زندگیةفرسود

بر وضعیت  5های موجود در جدول  اثرگذاری هر یک از گویه کننده خواسته شد تا مشخص شهروندان مورد مطالع

 5طورکه در جدول  شان به چه میزان است. همان محل زندگی ةسازی و نوسازی بافت فرسود به ةها در زمین مشارکت آن

( استفاده شده است. C.Vت )ترین عوامل اثرگذار بر مشارکت از ضریب تغییرا شدن مهم شود، برای مشخص مشاهده می

« آرااز طریق دریافت پیشنهادها و ن ن محله به مسئوالااعتماد ساکن»های  ترتیب گویه شود، به طورکه مشاهده می همان

و  21/4ای:  )میانگین رتبه« ن به محله و فضای قدیمی آناتعلق ساکن»(، 14/1و انحراف معیار  98/3ای:  )میانگین رتبه

موضع مناسب » و  ،(29/1و انحراف معیار  83/3ای:  )میانگین رتبه« سطح تحصیالت ساکنان محله»(، 34/1انحراف معیار 

( از سایر 42/1و انحراف معیار  01/4ای:  )میانگین رتبه« گویی به موقع کارکنان و مدیران در قبال ساکنان محله و پاسخ

 ها از نظر افراد مورد مطالعه دارای اهمیت بیشتر است. گویه

سازیونوسازیبافتفرسودهفهادانشهریزددربهة.عواملمؤثربرمشارکتساکنانمحل5جدول

میانگینمشارکتعواملاثرگذاربر
انحراف

معیار

ضریب

تغییرات
رتبه

 1 286/0 14/1 98/3 آرااز طریق دریافت پیشنهادها و ن ن محله به مسئوالااعتماد ساکن

 2 318/0 34/1 21/4 فضای قدیمی آنن به محله و اتعلق ساکن

 3 336/0 29/1 83/3 سطح تحصیالت ساکنان محله

 4 354/0 42/1 01/4 گویی به موقع موضع مناسب کارکنان و مدیران در قبال ساکنان محله و پاسخ

 5 37/0 3/1 51/3 های فرسوده سازی بافت ریزی برای چگونگی به دادن مردم محله در برنامه مشارکت

 6 394/0 51/1 83/3 سازی توسط ساکنان محله های به هزینه ةپرداخت هم عدم

 7 409/0 42/1 47/3 دن ساکنان محله از قوانین نوسازیکر آگاه

 8 422/0 49/1 53/3 کم ةسازی با بهر به ةتسهیالت بانکی ویژ ةافزایش انگیزه از طریق ارائ

 9 422/0 45/1 43/3 های مختلف طرح مشارکت ساکنان محله در بخش ةاجاز

 10 44/0 55/1 52/3 ثابت خانوار وضعیت مناسب درآمد

 11 44/0 37/1 11/3 های آموزشی اندیشی و دوره برگزاری جلسات هم

هایپژوهش:یافتهمأخذ
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فهادانشهریزدمحلةۀسازیونوسازیبافتفرسودموانعمشارکتشهرونداندربه

های  سازی و نوسازی بافت ر میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در بهدپس از بررسی وضعیت مشارکت و عوامل اثرگذار 

هدف این پژوهش در سطح باالیی  ةشان، مشخص شد وضعیت مشارکت افراد مورد مطالعه در زمین محلی زندگی ةفرسود

سازی و نوسازی  ترین موانع مشارکت شهروندان در به سی مهمنیست. لذا، برای بررسی دالیل آن نتیجه، در ادامه به برر

ترین موانع  شدن مهم برای مشخصاز نظر شهروندان پرداخته شد و همچنین، فهادان شهر یزد  ةمحل ةبافت فرسود

( استفاده شد. نتایج مربوط به C.Vسازی و نوسازی بافت فرسوده از ضریب تغییرات ) مشارکت شهروندان در به

از نظر  سازی و نوسازی بافت فرسوده ترین موانع مشارکت شهروندان در به مهمترین  مهمهای مربوط به  بندی گویه اولویت

علت  ن بهاها توسط ساکن پرداخت درصد باالیی از هزینه»های  ترتیب گویه مورد مطالعه حاکی از آن است که به شهروندان

عدم مشارکت »(، 736/0و انحراف معیار  55/3ای:  )میانگین رتبه« های فرسوده بافت ةارات مخصوص توسعکمبود اعتب

سازی  بهآگاهی ساکنان محله از قوانین نا»(، 84/0و انحراف معیار  72/3ای:  )میانگین رتبه« ن در تعیین اهداف طرحاساکن

گویی مناسب کارکنان و مدیران  عدم پاسخ»و  ،(856/0معیار  و انحراف 65/3ای:  )میانگین رتبه« و نوسازی بافت فرسوده

( از 742/0و انحراف معیار  13/3ای:  )میانگین رتبه« سازی و نوسازی بافت فرسوده به ةها و ادارات مربوطه در زمین سازمان

 (.6ها از نظر افراد مورد مطالعه دارای اهمیت بیشتر است )جدول  سایر گویه

فهادانشهریزدةمحلۀسازیونوسازیبافتفرسودکتشهرونداندربه.موانعمشار6جدول

میانگینموانعمشارکت
انحراف

معیار

ضریب

تغییرات
رتبه

 1 207/0 736/0 55/3 علت کمبود اعتبارات ن بهاها توسط ساکن پرداخت درصد باالیی از هزینه

 2 225/0 84/0 72/3 ن در تعیین اهداف طرحاعدم مشارکت ساکن

 3 234/0 856/0 65/3 سازی و نوسازی بافت فرسوده بهآگاهی ساکنان محله از قوانین نا

سازی و  به ةها و ادارات مربوطه در زمین گویی مناسب کارکنان و مدیران سازمان عدم پاسخ

 نوسازی بافت فرسوده
13/3 742/0 236/0 4 

 5 274/0 948/0 44/3 سازی و نوسازی بافت فرسوده بهتوزیع نامناسب منافع طرح 

 6 293/0 05/1 58/3 نالمناسب از جزئیات طرح از سوی مسئونارسانی  اطالع

 7 293/0 737/0 51/2 ن محلهااندیشی ساکن عدم برگزاری جلسات هم

 8 296/0 11/1 75/3 سازی بافت فرسوده به ةهای مشارکت در زمین ن از روشاآگاهی ساکننا

 9 318/0 12/1 51/3 های فرسوده سازی بافت به ةویژن از تسهیالت اآگاهی ساکننا

 10 323/0 07/1 31/3 درآمد پایین خانوارها

 11 337/0 07/1 17/3 های فرسوده سازی بافت مردم محله در بخش اجرایی به  عدم مشارکت

 12 354/0 16/1 27/3 رسانی در محله نهاد اطالعفقدان 

 13 354/0 16/1 27/3 تسهیالتن در بازپرداخت اتوانی مالی ساکننا

 14 361/0 04/1 89/2 مورد نظر ةن محله در زمینان به پیشنهادهای ساکنمسئوال یتوجه بی

 15 37/0 22/1 31/3 مورد نظر ةموقع به اعتراضات ساکنان محل در زمین عدم رسیدگی به

 16 403/0 09/1 72/2 مورد نظر ةن در زمینموقع و دقیق توسط مسئوال رسانی به عدم اطالع

هایپژوهش:یافتهمأخذ

فهادانمحلةۀدهیونوسازیبافتفرسودمشارکتمردمیدرسامانبستةتحلیلرگرسیونبرایمتغیروا

دهی و نوسازی  این مطالعه یعنی مشارکت در سامان ةبررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابستبرای در ادامه 

های استفاده از  فرض توجه به اینکه یکی از پیش فهادان از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. با ةمحل ةبافت فرسود
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با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی  نخست ،همبستگی بین متغیرهای مورد نظر است ةرگرسیون تأیید رابط

 مدل رگرسیون مورد نظر بررسی شد. ( و سپس 7وضعیت همبستگی متغیرهای مورد نظر پرداخته شد )جدول 

. متغیرهایی که ندتوان گفت متغیرهای مورد نظر دو وضعیت نسبت به متغیر وابسته دار می ،7براساس نتایج جدول 

ن( با افزایش یا کاهش سطح هریک از متغیرهای مورد دار و مثبتی هستند )مانند اعتماد مردم به مسئوال معنی ةدارای رابط

فهادان  ةمحل ةدهی و نوسازی بافت فرسود ها برای سامان یش یا کاهش سطح مشارکت مردمی و تمایل آننظر شاهد افزا

ای  که دارای رابطه ،. گروه دوم از متغیرهااند مشارکت ةبرند این دسته از متغیرها عوامل پیش ،خواهیم بود. به عبارتی دیگر

توان از این عامل  می ،وسط ساکنان محله(. به عبارتی دیگرسازی ت های به هزینه ة)پرداخت هم اند دار و منفی معنی

طورکه گفته شد، متغیرهای مستقلی که در بخش تحلیل رگرسیونی مورد  د. همانکرعنوان موانع مشارکت نیز یاد  به

 همة ،تیعبار  . بهاستها با متغیر وابسته به اثبات رسیده  داری آن استفاده قرار گرفتند در بخش تحلیل همبستگی معنی

 داری داشتند وارد تحلیل رگرسیونی شدند.  متغیرهای مستقلی که با متغیر مشارکت مردمی ارتباط معنی

فهادانةمحلۀندهیونوسازیبافتفرسودبررسیارتباطبینمتغیرهایمختلفوسطحمشارکتمردمیبرایساما.7جدول

متغیردوممتغیراول
نوع

آزمون
rs sig 

 مشارکت

 000/0 591/0** اسپیرمن آرااز طریق دریافت پیشنهادها و ن ن محله به مسئوالااعتماد ساکن

 000/0 316/0** اسپیرمن ن به محله و فضای قدیمی آناتعلق ساکن

 003/0 181/0** اسپیرمن سطح تحصیالت ساکنان محله

 000/0 491/0** اسپیرمن موقع گویی به در قبال ساکنان محله و پاسخ موضع مناسب کارکنان و مدیران

 000/0 398/0** اسپیرمن های فرسوده سازی بافت ریزی برای چگونگی به دادن مردم محله در برنامه مشارکت

 000/0 -54/0** اسپیرمن سازی توسط ساکنان محله های به هزینه ةپرداخت هم

 000/0 35/0** اسپیرمن قوانین نوسازیآگاهی ساکنان محله از 

 000/0 49/0** اسپیرمن کم ةسازی با بهر به ةتسهیالت بانکی ویژ ةافزایش انگیزه از طریق ارائ

 000/0 23/0** اسپیرمن های مختلف طرح مشارکت ساکنان محله در بخش

 000/0 31/0** اسپیرمن ثابت خانوار وضعیت مناسب درآمد

 000/0 291/0** اسپیرمن های آموزشی اندیشی و دوره هم برگزاری جلسات

01/0داریدرسطح:معنی1396هایتحقیق،مأخذ:یافته

ةمحلۀدهیونوسازیبافتفرسودهابرایسامانتوأمبررسیسطحمشارکتمردمیوتمایلآنةرگرسیونچندگان.8جدول

فهادان

B Beta tSigمستقلمتغیر

 72/1 - 27/5 000/0(Constantعرض از مبدأ )

 000/0 54/7 397/0 319/0 ...ن اعتماد ساکنین محله به مسئوال

 000/0 78/3 183/0 167/0 ... موضع مناسب کارکنان و مدیران در قبال ساکنان

 000/0 43/3 173/0 149/0تسهیالت بانکی ویژه ... ةافزایش انگیزه از طریق ارائ

 000/0 -41/6 -364/0 -307/0 سازی توسط ... های به هزینه ةپرداخت هم

 000/0 31/3 172/0 134/0 ریزی برای .... دادن مردم محله در برنامه مشارکت

 000/0 73/2 151/0 119/0 آگاهی ساکنان محله از قوانین نوسازی

R 768/0     2R 59/0      F  98/62     Sig = 000/0  
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ای با  همبسته ةدارای رابط 7(، شش متغیر از بین متغیرهایی که در جدول 8جدول شود ) طورکه مشاهده می همان

از ن ن محله به مسئوالااعتماد ساکنکه از بین این متغیرها  ندوارد تحلیل رگرسیون شد بودندمورد نظر  ةمتغیر وابست

و است ( Beta=  397/0نسبت به سایر متغیرهای مستقل دارای بیشترین میزان تأثیر ) آراطریق دریافت پیشنهادها و 

این  ة( بر متغیر وابستBeta=  -364/0سازی توسط ساکنان محله دارای تأثیر منفی ) های به هزینه ةمتغیر پرداخت هم

توان معادلة رگرسیونی برای تعیین میزان تأثیر متغیرهای  ، می8ل آمده در جدو دست ه. براساس نتایج باستمطالعه 

دهی و نوسازی بافت فرسوده( دخالت دارند  ن بینی متغیر وابسته )سطح مشارکت مردمی برای ساما مستقلی که در پیش

 د:کرصورت زیر ارائه  به
𝑌 = 1.72 + 0.397𝑋1 + 0.183𝑋2 + 0.173𝑋3 − 0.364𝑋4 + 0.172𝑋5 + 0.151𝑋6 

از طریق اعتماد ساکنان محله به مسئوالن توان گفت  آمدة این بخش نیز می دست صورت کلی، براساس نتایج به به

سازی بافت فرسودة محلة فهادان شهر یزد و پرداخت همة  دریافت پیشنهادها و آرا عامل مؤثر بر مشارکت مردمی در به

سازی بافت فرسودة محلة فهادان شهر یزد  ارکت مردمی در بهترین مانع مش سازی توسط ساکنان محله مهم های به هزینه

 است. 

گیرینتیجه
فهادان شهر یزد نشان داد  ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود نتایج بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در به

 ةازی بافت فرسودسازی و نوس درصد از شهروندان مورد مطالعه دارای میزان مشارکت یا تمایل به مشارکتشان در به2/44

( مؤید sig=  000/0و  t=  -55/6ای ) نمونه تک tآزمون  ةنتیجاست و مورد مطالعه در سطح ضعیف و خیلی ضعیف بوده 

فهادان شهر یزد در سطح مناسبی  ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود این نتیجه بوده که مشارکت شهروندان در به

میزان مشارکت افراد مورد نظر در  ةکاررفته در زمین ههای ب عیت مورد نظر و گویه. در این زمینه با بررسی بیشتر وضیستن

توان گفت میزان تمایل افراد مورد مطالعه برای مشارکت در نوسازی و  مورد مطالعه می ةسازی و نوسازی بافت فرسود به

مشارکت در بخش اجرایی  طرق تواند از خودشان در سطح مناسبی نبوده که این تمایل به مشارکت می ةسازی محل به

اقالمی از مصالح  ةانسانی )نیروی کار خانوار( یا تهی نیروی قراردادن اختیار سازی و بازسازی بافت فرسوده مانند در به

. همچنین، از استشده  بیانهای  تمایل ضعیف افراد مورد مطالعه در زمینه ةدهند مورد نیاز باشد، که نتایج بررسی نشان

که دارای اهمیت بوده،  ،سازی و نوسازی آن به ةمشارکت ساکنان محالت فرسوده در زمین ةمهم در زمین دیگر موارد

سازی و  ای در به سازی و مشارکت در بحث مالی و سرمایه تمایل به مشارکت برای واگذاری ملک جهت نوسازی و به

. از داردامناسب افراد مورد مطالعه در این موارد ها در این موارد نشان از وضعیت ن بازسازی بافت فرسوده است که بررسی

علت  ن بهاها توسط ساکن های بیشتر نیز حکایت از مواردی همچون پرداخت درصد باالیی از هزینه طرفی دیگر، بررسی

سازی و نوسازی بافت  آگاهی ساکنان محله از قوانین بهنان در تعیین اهداف طرح، اکمبود اعتبارات، عدم مشارکت ساکن

سازی و نوسازی بافت فرسوده،  به ةها و ادارات مربوطه در زمین گویی مناسب کارکنان و مدیران سازمان فرسوده، عدم پاسخ

ن، مناسب از جزئیات طرح از سوی مسئوالنارسانی  سازی و نوسازی بافت فرسوده، اطالع توزیع نامناسب منافع طرح به

سازی بافت فرسوده  به ةهای مشارکت در زمین ن از روشاآگاهی ساکننا و ،ن محلهااندیشی ساکن عدم برگزاری جلسات هم

 . استفهادان شهر یزد  ةمحل ةسازی و نوسازی بافت فرسود ترین موانع مشارکت شهروندان در به مهم

عنوان متغیرهای مؤثر و یک متغیر  نتایج نهایی مطالعه نشان داد شش متغیر وارد تحلیل رگرسیون شد )پنج متغیر به

و متغیر  آرااز طریق دریافت پیشنهادها و ن ن محله به مسئوالااعتماد ساکناند( و متغیر  عنوان مانع که دارای اثر منفی به

ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و  سازی توسط ساکنان محله نسبت به سایر متغیرهای مستقل به های به هزینه ةپرداخت هم
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فهادان( دارد.  ةمحل ةدهی و نوسازی بافت فرسود مشارکت مردمی برای سامانبینی متغیر وابسته )سطح  منفی را در پیش

 آرااز طریق دریافت پیشنهادها و ن ن محله به مسئوالااعتماد ساکنتوان گفت  آمده نیز می دست هبنابراین، براساس نتایج ب

سازی توسط  های به هزینه ةت همفهادان شهر یزد و پرداخ ةمحل ةسازی بافت فرسود عامل مؤثر بر مشارکت مردمی در به

با نتایج  هآمد دست ه. نتایج باست آن محله ةسازی بافت فرسود ترین مانع مشارکت مردمی در به ساکنان محله مهم

و  ،(1394(، وارثی و همکاران )1392(، زالی و همکاران )1390(، اسدیان و سیاحی )1394مطالعات قاسمی و همکاران )

 ان کرد: بیتوان پیشنهادهای زیر را  آمده می دست هبراساس نتایج ب ،بنابراین. ست( همسو1397سقایی )

سازی و نوسازی بافت فرسودة مورد  بودن میزان تمایل افراد مورد مطالعه در جهت مشارکت در به با توجه به پایین -

  ؛شود یشنهاد مییزد پها از طریق سازمان نوسازی شهر  افزایش تعداد دفاتر تسهیلگری نوسازی محلهنظر، 

سازی و نوسازی بافت فرسوده از نظر شهروندان مورد  با توجه به اینکه یکی از موانع مشارکت شهروندان در به -

های مربوطه و ناظر بر این  شود سازمان بوده، پیشنهاد میسازی توسط ساکنان محله  های به مطالعه پرداخت همة هزینه

کرد از طرف ساکنان محل آگاه کنند و به عبارتی  شی، ساکنان را از نحوة هزینههای آموز طرح از طریق برگزاری کالس

های فرسوده را پرداخت  سازی و نوسازی بافت خیال شهروندان را در زمینة اینکه دولت درصد باالیی از هزینة طرح به

  کنند؛خواهد کرد راحت 

ی و نوسازی بافت فرسوده از نظر شهروندان مورد ساز با توجه به اینکه یکی از موانع مشارکت شهروندان در به -

سازی و نوسازی بافت  عدم مشارکت ساکنان در تعیین اهداف طرح و همچنین ناآگاهی ساکنان از قوانین بهمطالعه 

ربط با هماهنگی با وزارت کشور از طریق  های ذی شود شهرداری و سایر ادارات و سازمان فرسوده است، پیشنهاد می

ها و اهداف طرح مورد نظر قرار دهند و از این طریق  بگان و معتمدان محلی ساکنان را در جریان همة برنامهدعوت از نخ

 ساکنان محلة مورد نظر نیز از قوانین مورد نظر بیشتر آشنا خواهند شد.

سطح ل مؤثر در ترین عام مهم از طریق دریافت پیشنهادها و آرابا توجه به اینکه اعتماد ساکنان محله به مسئوالن  -

شود برای افزایش  دهی و نوسازی بافت فرسوده در محلة فهادان شهر یزد است، پیشنهاد می مشارکت مردمی برای سامان

سطح اعتماد مردم به مسئوالن در مرحلة اول با مردم محله جلسات متعددی برگزار شود و اهداف طرح مورد نظر 

ریزی برای اجرای طرح از  شفاف برای مردم تشریح شود و در مرحلة برنامهدهی و نوسازی بافت فرسوده( کامل و  )سامان

 نخبگان محلی حتماً نظرخواهی و استفاده شود.
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