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Abstract: One of the most important and most trusted tissues in the country is the Texture around the Holy
Shrine of imam Reza, Which after more than 20 years of experience, have not been gained significant
achievements by the people and urban management. The main problem about this context is the lack of
participation by owners and residents in renovation and investment. So, the factors affecting the participation of
owners and residents in the financing of residential projects, four factors of social variables (social trust and sense
of belonging), economic variables (income, expenditures and residential property value), psychological variables
(factors affecting the ownership of residents and residents in financing residential), psychological motivation
points for staying in a deteriorated environment, and demographic variables (age and education) were tested.
data were collected by interview and questionnaire and sample size was sample size was selected based on
Cochran's formula with 5% error and 95% confidence level equal to 508 households. the results of data analysis
using multivariate regression and path analysis model indicate that the variables of sense of belonging to the
place of life, trust in urban institutions, psychological motivations, familiarity with the design of renovation and
improvement, and the future of direct effect participation have a direct effect on the partnership, and the age of
the resident has an indirect effect on it. The most important coefficient is the negative effect of trust in urban
institutions and so the future of participation. . Therefore, increased trust not only directly affects participation,
but also contributes to a greater incentive for participation by reducing the concern about the future of
partnership.
Key Words: participation, old texture , Renovation and Improvement, texture around the Holy Shrine of Imam
Reza
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چکیده
یکی از مهمترین و حیاتیترین بافتهای فرسوده در کشور مجموعة پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) است که اکنون با گذشت بیش از بیست سال از آغااز
 مشارکتنکردن مالکان و ساکنان در امر نوسازی و سرمایهگذاری از مهمترین چالشهای پیش روی این طرح عظایم اسات،طرح نوسازی و بهسازی این بافت
 ازطریق چهار عامل مهم متغیرهای اجتمااعی (شاامل گویاههاای اعتمااد،بدین منظور عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان در تأمین مالی کاربری مسکونی
 متغیرهای روانشناختی (شامل گویاههاای انگیا ههاای،) مخارج و ارزش ملک مسکونی، متغیرهای اقتصادی (شامل گویه های درآمد،)اجتماعی و احساس تعلق
روانشناختی برای ماندن در محیط بافت فرسوده و انگی ه های روانشاناختی بارای تارح محایط بافات) و متغیرهاای جمعیاتشاناختی (شاامل گویاههاای سان و
 درصد خطاا و5  انجام و حجم نمونه براساس فرمول کوکران با،تحصیالت) بررسی شدند گردآوری داده ها و اطالعات با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه
 خانوار انتخاب شد نتایج حاصل از تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری رگرسیون چنادمتغیره و مادل تحلیال مسایر508  درصد برابر با95 سطح اطمینان
 آشنایی با طرح نوسازی و بهساازی و نگرانای از آیناد، انگی ههای روانشناختی، اعتماد به نهادهای شهری،بیان میکنند متغیر های احساس تعلق به محل زندگی
 تأثیر غیرمستقیم بر آن دارد بیشترین ضریب تخمین زده شاده مرباوب باه اثار منفای اعتمااد باه، اثر مستقیم بر مشارکت دارند و متغیر قدمت سکونت،مشارکت
 باهدلیال کااهش نگرانای از آیناد، اف ایش اعتماد نهتنهاا باهطاور مساتقیم بار مشاارکت تاأثیر دارد،نهادهای شهری بر نگرانی از آیند مشارکت است؛ بنابراین
مشارکت باعث ایجاد انگی بیشتر برای مشارکت میشود
) بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع، نوسازی و بهسازی، بافت فرسوده، مشارکت:واژههای کلیدی
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میدهند (مؤسسه م العات مبین .)1393 ،سازمان مجدری طدرح

مقدمه
بافتهای فرسودة شهری ،جزء محالت و سکونتگاههای متروکه
و ناکارآمد به شمار میروندد کده بدهدلیدل موقعیدت مناسد

و

دسترسی به امکانات شهری (واقعشدن در هستة مرکزی شهرها)
و بهرهمندی از زیرساخت ها و امکانات شهری ،قابلیت تعریدف
طرحها و پروژه هدای سدودآوری را دارندد مشدرو بدر اینکده
مشارکت مردم بهویژه مالکان و ساکنان اینگونه بافدتهدا در آن
لحاظ شود همچنین سدرمایه هدای سدررردان بدهمنظدور تولیدد
مسکن و شهرسازی صحیح و اصولی به کار ررفته شود و عواید
آن به صاحبان و مالکان پالک های موجود در بافدت فرسدوده و
سرمایهرذاران خرد و کالن تعلق یابد (جهانی.)12 :1387 ،
متاسدد أنه در دیدددراه متولیددان امددر نوسددازی و بهسددازی
بافت های فرسوده ،اهمیت مشارکت مردم در بافت بهعنوان تنها
راه انجددام موفددق طددرحهددای نوسددازی نهادیندده نشددده اسددت
درحالیکه حتی حاشیهایترین رروههدای اجتمداعی موجدود در
بافت نیز میتوانند نقد

مببتدی در نوسدازی بده عهدده بگیرندد

( .)Magin, 2004: 35هماکندون در نگداه مجریدان ،بهتدرین و
سریعترین راه نوسدازی شدهر در عمدل تملد
مالکین اصلی است .مردم از تمل
ن ع بخ

و بیدرونرانددن

ناراضیاند و قوانین نیدز بده

عمومی اسدت (سدعیدی رضدوانی و نوریدان:1388 ،

 .)105در پروژه هایی که تدال

مدیکنندد بده شدیوة مشدارکتی

نوسددازی شددهری را انجددام دهنددد ،تجربیددات قبلددی و انتقددال
تجربه های دیگران به بیاعتمدادی شدهروندان منجدر مدیشدود
بهرونه ای که تدرجیح مدی دهندد تعامدل هدای خدود بدا مجریدان
برنامههای نوسازی را به حداقل برسانند.
با توجه به این پی زمینه ر تنی اسدت یکدی از مهدمتدرین
بافتهای فرسودة کشور ،بافدت فرسدوده پیرامدون حدرم م هدر
حضرت رضا (ع) است .وجود نارساییهای بسیار در این بافت،

نوسازی و بهسدازی بدا اطدالع از اهمیدت مشدارکت سداکنان و
مالکان در نوسازی بافت و تحقق اهداف طرح ،تاکنون شیوههای
انگیزشی رونارونی را برای مشارکت آنها ارائه کرده که بهدلیدل
عدم شکلریری کدن هدای جمعدی میدان مالکدان و سداکنان و
تمایلنداشتن آنها به نتیجه نرسیده است.
با توجه به آنچه ر ته شد ،شناخت عوامل مدؤرر بدر میدزان
مشارکت ساکنان و مالکدان در تدأمین مدالی کداربری مسدکونی
(ازلحاظ تجمیع یا تمل ) میتواند عالوه بر کاه

هزیندههدای

برنامهریزی بافت ،موجبات تسریع در نوسازی و بهسازی بافدت
را فراهم کند بنابراین ،سؤال اصلی م العه این است که عوامدل
مؤرر بر مشارکت مالکان و ساکنان و میزان و نحوة ارررذاری هر
عامل چگونه است.
بدرای پاسدخ بدده سدؤال تحقیددق ،عدالوه بددر بهدرهریددری از
رو های پیمایشی همچون مصاحبه و پرسشنامه ،از رو های
آماری رررسیون چندمتغیره و مدل تحلیل مسیر برای بررسدی و
تحلیل نتایج است اده شده است .م العة حاضر شامل پنج بخد
است .پس از مقدمه ،بخ
ارائه میدهد .در بخد
متغیرها و بخ

دوم ،ادبیات تحقیق و مبانی نظری را
سدوم ،رو شناسدی تحقیدق و معرفدی

چهارم نتایج ارائه میشوند .بخ

پنجم نیز بده

نتیجهریری و ارائه پیشنهادهای سیاستی اختصاص دارد.

ادبیات تحقیق
مبانی نظری
1

واژة مشارکت از حیث لغت به معنای درریری و تجمدع بدرای
منظور خاص است (علویتبار )63 :1379 ،بحث های فراواندی
دربارة معنای اص الحی مشارکت شده است .از دیدراه آلموند

2

و پاول 3فعالیت های مشارکتجویانده فعالیدتهدایی اسدت کده

ازجملدده فرسددودری ،ریزدانگددی ،ن ورناپددذیری و بسددیاری از

شهروند معمولی میکوشد از راه آنهدا بدر سیاسدتگذاری اعمدال

معضالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ایجاب کدرد تدا طدرح

ن ور کند بدین صورت ،الگوهای مشارکت در سده دسدتة ندوع

عظیم نوسازی و بهسازی بافت مذکور بدا وسدعتی حددود 366

مشارکت (مشارکت در تصمیم ریری ،در تأمین مالی هزینه هدای

هکتار از سال  1371آغداز شدود و تداکنون ادامده داشدته باشدد.

انجددام طددرح و در تددأمین نیددروی انسددانی) ،زمینددة مشددارکت

بررسیها در خصوص علت کندی اجرای طرح نشان مدیدهندد

(فعالیتهای عمرانی ،نظارتی و رفاهی) و سداماندهی مشدارکت

روی سدازمان مجدری طدرح،

و تشدکلهدای رسددمی) طبقدهبندددی

یکی از مهمترین چال های پی

مشارکتنکردن و مقاومت خانوارهای محلی اسدت کده عمددتا
خددود را ازطریددق نهادهددای ریشددهدار محلددی ماننددد مسدداجد،
پایگدداههددای بسدیج ،هیئددتهددای محلدی و همچن دین رین عددان
تخصصی مانند بنگاه های معامالت ملکی ،بسازب رو ها نشدان

(تشدکلهدای خودجددو

4

می شوند .پیتر اوکلی و مارسدن ( )1989معتقدند مشدارکت در
1

Participation
2
Almond
3
Powel
4
Okeli and Marseden
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م هوم رسترده به معندی بدرانگیختن حساسدیت مدردم ،افدزای

رویکرد ،سیاستهدای متعدددی در رویدارویی بدا مسدئله افدت

درک و توان مردم بهمنظور پاسخگویی به طرحهای توسعه و نیز

کی یت محی ی ،منزلت اجتماعی و سرزندری اقتصدادی شدهرها

بدده م هددوم تشددویق ابتکددارات محلددی اسددت .رالددت،)1995( 1

م رح شده و برنامههای رونارونی در ایدن خصدوص بده اجدرا

مشارکت مردمی را به عنوان جزء حیاتی استراتژی های توسعه و

درآمده اند .در سالهای اخیر با م رحشدن موضدوع پایدداری و

واجددد سدده عملکددرد عمددده مددیدانددد از دیدددراه او مشددارکت

توسعة پایدار و رویکرد بازآفرینی شهری پایدار عرصة جدیددی

اجتماعی ،نخست ،نحوة برخورد غیرابدزاری دولدت بدا مدردم و

در ادبیات جهانی م رح شدده اسدت (روشدنعلدی و عنددلی ،

احساس ارزشمندی را تضمین میکندد دوم ،مشدارکت وسدیلة

.)96 :1397

ارزشمندی برای بسیج ،سازماندهی و تعالیبخشیدن به فعالیتها

امروزه در تمام جوامدع ،دخالدتدادن شدهروندان در امدور

توسط مردم به شمار میرود و حالل اصلی مشکالت در شرایط

همواره م لوب شمرده میشدود و روشدن شدده اسدت توسدعة

اجتماعی اند .همچنین ،مشارکت مانند کانالی عمل مدیکندد کده

پایدار به مشارکت محلی در انجام اقددامات اصدالحی در شدهر

رروهها و جوامع محلی می توانند از طریدق آن بده عرصدههدای

نیاز دارد ( .)Pag, 2005درواقع یکدی از مشدکالت طدرحهدای

کالن و بزرگتر تصمیمریدری دسترسدی پیددا کنندد .از دیددراه

بهسدددازی و نوسدددازی بافدددتهدددای قددددیمی و فرسدددوده،

رالت ( ،)1995بدون مشارکت ،تدبیرهای توسدعه غیرمردمدی و

مشارکتناپذیری و ناچیزانگاشتن نقد

مالکدان امدالک چندین

بینتیجه خواهد بود (نیازی.)130 :1385 ،

بافت هایی در فرایند تجدید حیات است که آسی های اجتماعی

بافددتهددای فرسددودة شددهری ،ازجملدده سدداختوسددازهای

و تأخیر در اجرای این طرحها و تحققنیافتن اهداف آنها در افق

ناموزون شهری اند که به دلیل قدمتشان و نیز وجود پدیدده هدای

زمانی پی بینی شده را سدب

مدی شدود )احددنژاد و همکداران،

مهاجرت ،فقر ،آلودری زیست محی ی و بعضی دیگر از مسدائل

 .)103 :1391بنددابراین ،نوسددازی و بهسددازی بافددت فرسددوده

اقتصددادی ،اجتمدداعی و فرهنگددی همددواره بددهعنددوان یکددی از

به عنوان راهکدار مناسد

بدرای ارتقدای کی دی بافدت فقدط بدا

اساسی ترین مشکالت شهری ،به ویدژه در کدالن شدهرها م درح

مشارکت مردم ومسئوالن امکانپذیر است.

بوده اند و مداخلة دولدتهدا را ایجداب مدیکدردهاندد .یکدی از

در خصوص بررسی عوامدل مدؤرر بدر مشدارکت مدردم در

عمددومی در شددهرها مجموعدده

بازآفرینی بافت های فرسودة شهری تاکنون م العاتی به صدورت

فعالیتهایی است که با عنوان نوسازی شهری شناخته میشوند.

موضددوعی در شاخصددههددای مختلددف (جغرافیددای انسددانی،

این فعالیتها در برریرندة مجموعهای از دیدراههدا و کدن هدا

روانشناسی ،جامعشناسی و غیره) انجام شده که از جامعیت الزم

هستند که به حل مشکالت شهری میانجامند و بهبود پایدار در

برخوردار نبوده است و رویکرد بخشی به مشارکت داشدته اندد

زمینههای اقتصادی ،فیزیکی ،اجتماعی ،محی ی و  ...برای جامعه

برای مبال ،نظریات مارکس وبر 3و زیمل 4در بررسدی بیگدانگی

به دنبدال دارد ( .)Roberts, 2000: 21بدهمنظدور بیدان فرایندد

انسانها نسبت به دستساختههایشان و احساس بیقدرتی آندان

تکامددل رویکردهددای نوسددازی بای دد ارعددان داشددت بددا شددروع

در مقابل نهاد خارج از خود (شهرداری) درخور توجه است که

و نوسازیهای رسدترده بدر

مشارکت را تابع این عوامل دانسته اند .متغیر دیگر در این زمینه،

پایة دیدراههای مدرنیسدتی دهدههدای  50و  60مدیالدی انجدام

ارزیابی هزینه  -فایدة مشارکت است که هومنز م رح مدیکندد.

شدند .این فرایند تکامل اندیشه ،با توجه بده مسدائل اجتمداعی

او معتقد است انسان همواره می کوشد رفتارهای منتهدیشدونده

اواخر دهة  60و باززندهسازی 2و نوسازی 3دهة  70و درنهایت،

به پادا

هدای متقابدل (مشدارکت) جسدتجو کندد

توسعة مبتنی بر امالک و مستغالت دهة  80ادامه یافت (بحرینی

(هاشمیان و همکاران.)178 :1390 ،

جدیدددترین مددداخالت بخدد

بازسازیهای پس از جنگ ،تخری

و همکداران .)18 :1392 ،از اواخدر دهدة  70و اوایدل دهدة80

را در کدن

در حوزة جامعهشناسی نیدز از ارربخشدی متغیرهدایی نظیدر

میالدی بازآفرینی شهری 2بهعنوان یکی از سیاسدتهدای اصدلی

عضددویت انجمنددی ،اعتمدداد اجتمدداعی و پایگدداه اجتمدداعی بددر

دولتهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در مواجه با مسدائل

مشارکت مردم نام بدرده شدده اسدت .سدیلز 5و ویندر و تدورن،6

و مشکالت مناطق شهری شایان توجه قرار ررفته است .در این
3

Marx Weber
Simmel
5
Sils
6
Niner and Toren
4

Goulet
Regeneration
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2
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عضویت انجمنی افراد را مهم تدرین عامدل مدؤرر بدر مشدارکت
قلمداد می کنند .برخی دیگدر از جامعدهشناسدان نظیدر لیتسدت

1

در نظددر ررفددت بددرای مبددال ،چدداوز و وندرسددمن،)1990( 6
8

7

دیویدسددون و کدداتر ( ،)1986پرکینددز و همکدداران ( )1990و
9

( ،)1963متغیر اعتماد اجتماعی را بدهعندوان عامدل اررردذار بدر

هاری و همکداران ( )1999معتقدندد مشدارکت در جامعده بده

مشارکت شهروندی بررسی کردهاند .در تحقیقدات دیگدری نیدز

جوانان فرصت بسط روابط اجتماعی با افراد غیدر از خدانواده و

همانندددد مونتدددالوو )2008( 2و کلدددی و دندددیس ،)2008( 3از

همساالن را در موقعیتهای مختلف اجتماعی میدهد و به آنهدا

متغیرهایی همچون نوع مالکیدت مسدکن ،احسداس قددرت یدا

کم

میکند درک درستی نسبت به خود و دیگران بیابندد و از

بی قدرتی ،اعتماد اجتماعی ،رضایت از مدیریت شهری و پایگاه

این طریق ،هویت اجتماعی خود را تقویت کنند.

اجتماعی  -اقتصادی نام برده شده است که بر میدزان مشدارکت
شهروندان ارررذارند.
کولین ،4جامعهشناس توسعهررا ،توسعه را برآمده از ساختار
اجتماع میداند .او بر آمادری رهنی و وجود انگیزههای شخصی
برای تحقدق مشدارکت و توسدعه تأکیدد مدیکندد .بده عبدارتی،
مشارکت پی

از آنکه نمود عینی بیابد ،پدیدهای رهنی است که

باید آن را در افکار ،عقاید ،رفتار و فرهنگ مردم جستجو کدرد.
برای درونیسازی فرهنگ مشارکت ،باید بسیاری از قالد هدای
پی ساختة رهنی را درررون کرد که این امر بدون کار فرهنگی
میسر نمیشود (وطنی .)105 :1386 ،به اعتقداد پاتندام)2001( 5
برای افزای

مشارکت مدنی باید اعتماد اجتماعی در میان افدراد

جامعه افزای

یابد .ازنظر او ،اعتماد از عناصدر ضدروری بدرای

تقویت همکاری و حاصل پی بینیپذیری رفتار دیگدران اسدت
که در ی

جامعة کوچ

ازطریق آشدنایی نزدید

بدا دیگدران

حاصل میشود امدا در جوامدع بدزرگتدر وپیچیددهتدر ،اعتمداد
غیرشخصیتر یا شکل غیرمستقیمی از اعتماد ضرورت مییابدد.
پاتنام در خصوص شعاع اعتماد ،به دو ندوع اعتمداد شخصدی و
اجتماعی اشاره دارد .به نظر او ،این نوع اعتماد ،شعاع اعتمداد را
از فهرست کسانی که شخصا میشناسیم ،فراتر می برد و موج

یافته های م العداتی لیتسدت )1963( 10در کشدورهای مختلدف
نشان میدهند بهطور کلی مشارکت در میان افدراد برخدوردار از
تعلیم و تربیت بهتر ،اعضدای ردروه هدای شدغلی و درآمددهای
باالتر ،سنین متوسط ،رروه های مذهبی و نژادی مسدلط ،مدردان
در مقابددل زنددان ،سدداکنان ی د

محددل ،شهرنشددینان و اعضددای

انجمنها و مؤسسات اداری ،ررای

به فزوندی دارد بدا وجدود

این ،ارر چنین متغیرهایی بر مشارکت ق عدی نیسدت .ازایدنرو،
تعلیم و تربیت و مشدارکت ،از همبسدتگی زیداد و چشدمگیری
برخوردارنددد زیددرا تعلددیم و تربیددت حددس ودی ددة شددهروندی،
شایستگی ،عالقده و مسدئولیت سیاسدی را افدزای
موج

افزای

شددبکههددای اجتمدداعی را از

سازوکارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی
یا تعمیمیافته معرفی میکند .به عقیددة او ،اعتمداد اجتمداعی بده
همان اندازه که نگرشی شخصی است ،دارایی ضروری اجتماعی
نیز به شمار میرود (پاتنام.)2001 ،

مدیدهدد و

ویژری های شخصدیتی نظیدر اعتمداد بده ن دس،

احساس برتری ،نظم و تشکل فکری میشود .همچنین ،کسدانی
کده از تعلددیم و تربیددت بیشدتری برخوردارنددد ،توانددایی بهتددر و
بیشتری برای انتقال دان

سیاسی خود به فرزندانشدان دارندد و

بدین ترتی  ،راب ة بین تعلدیم و تربیدت و مشدارکت را تدداوم
میبخشند.
لوئیز )2005( 11تأریر مشارکت بخ

همکاری رستردهتر در س ح جامعده مدیشدود .پاتندام افدزای
مشددارکت مدددنی و رسددتر

پیشینة تحقیق

خصوصی را در رشدد

اقتصادی شهر در برزیل بررسی کرده است و باور دارد که ایدن
راب ه دو طرفه است بده طدوریکده نده تنهدا مشدارکت بخد
خصوصی در تأمین مالی شهری موجد

رشدد اقتصدادی شدهر

مدیشددود ،بلکدده رشددد اقتصدادی در دورة بعددد باعددث افددزای
مشارکت عمومی خصوصی خواهد شد.
چو و همکاران )2008( 12در کشور تایوان تحقیقی با عنوان

به باور برخی از محققان ،احساس تعلدق اجتمداعی را ید
کاتالیزور برای مشارکت اجتماعی و مشارکت در جامعه میتوان

«مشارکت اجتماعی و رضدایت از زنددری بدا رویکدرد سدرمایة
6

Chavis & Wandersman
Davidson & Cotter
8
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12
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متغیر مشارکت در بازسازی شهری است.
4

اجتماعی برای کشف روابط علی و معلولی بین اعتماد و کدن

الروسددا و همکدداران ( )2017در م العددهای بددا موضددوع

متقابل اجتماعی و مشارکت اجتمداعی بدا یکددیگر و بدا کدن

«ارزیابی منافع برنامههای بازآفرینی شهری در بافتهای فرسودة

متقابل خانوادری رضایت از زندری است اده شدده اسدت .نتدایج

شهر ایتالیا» ،نتیجه میریرند دسترسی به خدمات شهری ،وجدود

متقابل م لدوب در خدانواده در اعتمداد

مؤل ه های هویت محلهای ،عوامل فردی ،ساختار ها و بستر هدای

اجتماعی س ح باال ارر دارد .شناخت اعتماد اجتماعی باال منجدر

سازمانی ،تعلق خاطر بین ساکنان محله ،تقویت ارز های قومی

به برخورداری از شبکة اجتماعی م لدوب مدیشدود .همچندین،

و فرهنگی ،اعتمادسازی بدین مدردم و ایجداد ضدمانت ازسدوی

مدیدهدد.

سرانة خدمات شهری از مهمترین عوامل مدؤرر

تحقیق نشان دادند کن

اعتماد اجتماعی باال ،مشدارکت اجتمداعی را افدزای
کن

متقابل اجتماعی م لوب در خانواده ،بر رضایت از زندری

دولت و افزای

در مشارکت مردم محله است.
5

می افزاید و شبکة اجتماعی م لوب ،رضایت از زندری را ارتقدا

حسینی و همکاران ( )2017در م العه ای با هدف بررسدی

میدهد .درنهایت ،مشارکت اجتمداعی ،افدراد را بده رضدایت از

استراتژی های نوسازی و مشارکت همسایگان در مناطق شدهری

زندری ترغی

فرسوده ( الله زار تهران) ،نشان دادند درفیت مشارکت بین افراد

میکند.

آلبرت و دیگران )2010( 1با انجام پیمایشدی ،مواندع اصدلی

م العه شده به عوامل مالی ،فکدری ،جسدمی و ابدزاری بسدتگی

اجرای موفق مشارکت عمومی خصوصی در پکن و هنگکندگ

داشته است .همچنین ،در این م العه نشان داده شد بین درفیت

را بررسی کردهاند .براساس یافتههای تحقیق ،سده مدانع «تدأخیر

مشارکت و قصد مشدارکت در بازسدازی بافدتهدایی بدا ارز

زیدداد در رونددد مددذاکرات»« ،نبددود تجربدده و مهددارت کددافی» و

تاریخی و فرهنگدی در سد ح  %99اطمیندان راب دة معندی داری

«تأخیرات زیاد به دلیل مناقشات و مباحدث سیاسدی» بدهترتید

وجود دارد.

موانع اصلی توسعة مشارکت در پکن بوده که مورد اول و سدوم
در هنگکنگ نیز صادق بودهاند.

مروتی ( )1390در پژوهشی بدا موضدوع «بررسدی عوامدل
اجتماعی مؤرر بر تمایل ساکنان بافتهای فرسوده به نوسدازی»،

قینگون خو و همکاران )2010( 2در پژوهشی بدا موضدوع

راب ة عواملی همچون میدزان وضدعیت اعتمداد بده همسدایگان،

«احساس تعلق اجتماعی ،همسایگی و سرمایة اجتماعی بهعنوان

همکاری ساکنان در امور جمعی ،تعلقخاطر به محلده و عالقده

عوامل پی بینی کنندة مشارکت سیاسی محلی در چین» ،حالدت

به آپارتماننشینی بر میزان تمایل ساکنان به نوسدازی را تحلیدل

احساس تعلق اجتماعی ،رفتار همسایگی و سرمایة اجتماعی در

کرده است .نتایج م العة او وجود راب دة معندیدار بدین عوامدل

مردم جمهوری چین و توانایی این عوامل در پی بینی مشارکت

رکرشده را تأیید میکنند.

سیاسی محلی در شکل رأی دادن سداکنان شدهر در انتخابدات و

زیاری و همکاران ( )1392میدزان مشدارکت شدهروندان در

روستاییان در کمیتة روسدتایی را بررسدی کردندد .نتدایج نشدان

مدیریت شهری را براساس الگوی حکمرانی خدوب شدهری در

می دهند ساکنان متأهل ،پیر ،روستایی و افرادی کده تحصدیالت

شهر یاسوج سنجیدهاند .در این م العه متغیر حکمراندی شدهری

ابتدایی یا دبیرستان و پایگاه اجتماعی -اقتصدادی مشداهدهشددة

(ش افیت و پاسخ رویی ،عدالت اجتمداعی ،آرداهی شدهروندی،

باالتری داشتهاند ،رفتار مشارکتی بیشتری نشان دادهاند.

اعتماد اجتمداعی و کدارآیی و ارربخشدی) بدهعندوان متغیرهدای

ید

وانگ و همکاران )2016( 3م العة خود را بدا هددف ارائدة

مستقل و متغیر مشارکت شهروندان به عندوان متغیدر وابسدته در

مددل تصدمیمریدری رروهدی (مشدارکت عمدومی) بدرای

پرسشنامه و حجم

نظر ررفته شده است .آنها با است اده از رو

بازسازی شهری براساس توسعة پایدارشده انجام داده اند .نتدایج

نمونه ای از  320شهروند نتیجه ررفتندد در بعدد رهندی ،تمایدل

نشان دادند عوامل اقتصداد شدهری ،سدود عمدومی ،ح اددت از

شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری باالست امدا در بعدد

فرهنگددی و مشددارکت مدددنی دارای

عینی ،مشارکت شهروندان از س ح حداقلی پیروی میکند و بین

راب های مببت و عوامل زیستمحی دی دارای ارتبدا من دی بدا

معیارهای حکمراندی و متغیدر وابسدتة مشدارکت شدهروندان در

تدداریخ ،فرهنددگ و میددرا

مدیریت شهری ارتبا معناداری وجود دارد.
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اسماعیلزاده و همکاران ( ،)1393عوامل مؤرر بر مشدارکت

میان راه های جل

مشارکت اجتمداعی شدهروندان ،نظرسدنجی،

در ساماندهی بافت های فرسودة شدهری در محددودة دولتخدواه

آموز  ،اطالعرسانی و رسانه های رروهی از مهدمتدرین راههدا

جنوبی تهران را با است اده از مدل تحلیدل رررسدیون و تحلیدل

انتخاب شده اند .همچنین نتایج نشان میدهند عدالوه بدر اینکده

مسیر بررسی کردند .متغیرهدای بررسدیشدده شدامل متغیرهدای

انگیزه های مردمی برای مشدارکت اجتمداعی (بدهدلیدل ریسد

اجتماعی ،روانشناختی اقتصادی و کی یت محتوای پروژه اسدت.

اقتصادی باال و تسهیالت پایین) کم است ،سازمان های مربوطده

نتایج این تحقیق نشان دادند متغیرهای اقتصادی و روانشدناختی

دربارة انجامشدن این طرحها نظراتی مغایر با هم دارند.

به طور مستقیم و متغیرهای اجتماعی و کی یدت محتدوای پدروژه

نیکخواه و احمددی ( )1396عوامدل فرهنگدی – اجتمداعی

بددهصددورت غیرمسددتقیم بددر میددزان مشددارکت مددردم محلددی در

مؤرر بر مشدارکت اجتمداعی شدهروندان بنددرعباس را م العده
کردهاند .در پژوه

ساماندهی بافت فرسوده تأریر دارند.

مذکور جامعة آماری شامل افراد  18سال به

کاشف حقیقی و همکاران ( )1393نیز مقالهای بدا موضدوع

باالی ساکن شهر بندرعباس بوده است که از  400ن ر براسداس

«شناسایی رو های تأمین مالی در مدیریت پروژه های نوسازی

نمونهریری خوشدهای چنددمرحلدهای پرسد

شدد .متغیرهدای

بافت فرسودة شهری» انجام دادند .پروژه هدای انتخدابشدده در

اعتماد اجتمداعی ،احسداس تعلدق اجتمداعی ،مسدئولیتپدذیری

مسدکونیاند کده بهطدور متمرکدز

اجتماعی ،احساس بیقدرتی و عوامدل فدردی بدهعندوان متغیدر

بهوسیلة سازمان نوسازی شهر تهدران بدا هددف تدأمین کسدری

مستقل و مشارکت اجتماعی ،سنج شده در دو بخ

رهندی و

سرانه و واحد معدوض امددالک بافددت فرسددوده بددهمنظددور

عینی ،بهعنوان متغیر وابسته در نظر ررفته شده است .درنهایدت،

و ایجاد زیرساختهای نوسازی اجدرا مدیشدوند.

یافتههای تحقیق نشان میدهند بین متغیرهای اعتمداد اجتمداعی،

آنها نتیجة اصلی م العة خود را اینگونه بیان میکنند کده اتکدای

احساس تعلق اجتماعی ،مسدئولیتپدذیری اجتمداعی ،احسداس

تأمین مالی پروژه ها به اعتبار مالی سدازمان نوسدازی ،بدهعندوان

بی قدرتی ،سن ،س ح تحصیالت ،وضدعیت شدغل و درآمدد بدا

حامی ،برای برآوردهکدردن نیازهدای مدالی آنهدا ناکدافی اسدت.

مشارکت اجتماعی شهروندان بنددرعباس ،راب ده وجدود دارد و

ازاینرو ،مدعی شدهاند ضدمن جدذب وام و سدرمایه از خدارج

بین جنس ،وضعیت تأهل و وضعیت بدومیبدودن بدا مشدارکت

از سدازمان نوسدازی ،باید انتظارات مشارکتکنندران در تدأمین

اجتماعی شهروندان راب ه ای وجود ندارد .همچنین ،پاسخگویان

مالی این پروژههدا را بده محصدول و عملکدرد پدروژه مع دوف

ازنظر رهنی دارای آمادری نسبتا باالیی برای مشارکت اجتمداعی

داشت.

بودهاندد امدا ازلحداظ عیندی و عملدی مشدارکت بسدیار پدایینی

این پژوه

تسهیل تمل

با کاربری غال

بابایی اقدم و همکاران ( )1394در پدژوه

خدود ،عوامدل

مؤرر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافتهای فرسودة شهری

داشتهاند بنابراین بهطورکلی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان
بندرعباس در حد نسبتا پایینی بوده است.

را با تأکید بر سرمایة اجتماعی در محلة ججین اردبیدل ارزیدابی

ابراهیمزاده و همکاران ( )1396در م العة خود ،عوامل مؤرر

کردند .ایشان بدا اسدت اده از ابدزار پرسشدنامه کده در برریرنددة

بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسودة من قدة  3شدهر

متغیرهای سرمایة اجتماعی و اقتصادی بوده است و با است اده از

زاهدان را بررسی و تحلیل کدرده اندد .نتدایج حاصدل از تحلیدل

نمونهریری کوکران 1و ندرمافدزار  SPSSبده ایدن نتیجده

عاملی نشان میدهند عامل تمایل به مشدارکت و اعتمادسدازی،

رسیدهاند که راب ة معناداری بین متغیرهای اقتصادی ،متغیرهدای

بیشترین و عامل امکانات و خدمات تجاری و ت ریحی کمتدرین

اجتماعی و آراهی با میزان مشارکت مردم بوده است.

ارررذاری را در این زمینه داشدتهاندد .نتدایج حاصدل از ضدری

رو

نقدی و کولیوند ( )1394در م العهای ،مشارکت اجتمداعی

همبستگی پیرسون نیز نشان دهندة راب ة آماری معندی داری بدین

شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت های فرسودة شدهری در

دو متغیر مشارکت مردمی و میزان امکاندات و خددمات شدهری

شهر کرمانشاه را بررسی کردند .یافتههای حاصل از این م العده

است بدین معنی که هرچه میزان خددمات و امکاندات شدهری

با است اده از م العات میدانی و  50مصداحبه بدا سداکنان محلده

افزای

یابد ،میزان مشارکت نیز افزای

مییابد.

نشان می دهدد  %67پاسدخگویان ،دریافدت وام را بهتدرین قددم

موسوی و همکاران ( )1397در م العهای ،با هدف بررسدی

بهمنظور بهسازی شهری در این محدوده م درح کدردهاندد و از

رویکرد مشارکتجویانه در ساماندهی بافت های فرسودة من قدة

1

 12شددهر تهددران ،نشددان دادنددد معیددار بددیدوام و قدددیمیبددودن

Cochran
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در ارر زلزله رتبة نخسدت را دارد و

و مدل تحلیل مسیر (با است اده از نرمافزار آموس )1بهره ررفتده

بهمنظور عملیاتیکردن رویکرد مشدارکتجویانده در سداماندهی

شده است .مدل تحلیل مسیر بهمنظور بیان تصدویر روابدط بدین

بافت های فرسوده میتوان از فرایند همکداری پایددار بدهعندوان

مجموعه متغیرهای مدنظر در تحلیدل مسدیر بده کدار مدیرود و

ساختمان ها و خ ر تخری

روشی جامع است اده کرد.

بهصورت ی

حکمتنیا ( )1399در م العة خود ،نق

دیاررام اسدت (شدکل  .)1ایدن دیداررام معمدوال

مشارکت مردمدی

ترکیبی از متغیرهای بیرونی و متغیرهای درونی است .منظدور از

در بهسازی بافت فرسودة محلة فهادان شهر یزد را بررسی کرده

متغیر بیرونی ،متغیری است که تغییدرات آن از عوامدل واقدع در

است .نتیجة م العة او برای نمونهای از  348ن در از شدهروندان

خارج مدل تأریر ررفتهاند درحالیکه متغیر درونی ،تغییدرات آن

بافت نشان میدهد متغیرهای اعتماد ساکنان محله بده مسدئوالن،

متغیرهددای بیرونددی و درونددی دیدداررام مسددیر تبیددین

موضوع مناس

کارکنان و مددیران در قبدال سداکنان و افدزای

بدده کمد
میشوند.

انگیزه ازطریق ارائه تسهیالت بانکی ویژه ،بیشدترین همبسدتگی
مببت و پرداخت هزینه های بهسازی توسدط سداکنان ،بیشدترین
همبستگی من ی را با متغیر مشارکت مردمی داشتهاند.
با توجه به م العات انجام شده ،متغیرهای ارررذار بر میدزان
مشددارکت شددهروندان را مددیتددوان در ش د

دسددتة کلددی زیددر

طبقهبندی کرد که مبنای نظری تحقیق حاضر محسوب میشوند:
الف .متغیرهای اجتماعی
ب .متغیرهای اقتصادی
ج .متغیرهای روانشناختی

شکل -1مدل تحلیل مسیر

د .متغیرهای کی یت محتوای پروژه
و :متغیر تحصیالت

همانطور که در شکل مشاهده میشود ،بهجز متغیرهای X1

ه :متغیر سن

و  X2بقیه متغیرها با ی

مجموعه ای از متغیرهای باال در این م العه بررسی خواهند

شدهاند کده بیدانکننددة وجدود راب دة علدت و معلدولی اسدت

شد.

فل

مستقیم ی طرفه بده هدم وصدل

درحالیکه متغیرهای  X1و  X2بهوسیلة ی

خط منحنی با فل

دوطرفه نشان داده شده اند .این خط بیدانکننددة ایدن اسدت کده

روششناسی تحقیق

راب ة بین ایدن دو متغیدر ،علدت و معلدولی نیسدت بلکده ایدن

حاضر ازلحاظ هدف ،کداربردی و از ندوع توصدی ی -

متغیرها بیرونیاند و راب ة بین آنها نیز بهصورت تبییننشده باقی

شامل همدة سداکنان و

می ماند .به همین دلیل است که روابدط بدین متغیرهدای دروندی

مالکان محدودة اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسدوده

ازطریق ضرای

بتا بیان میشوند .عالوه بر متغیرهای  X1و ،X2

پیرامون حدرم م هدر حضدرت رضدا (ع) اسدت .حجدم نمونده

متغیرهای  b ،aو  cنیز در این مدل ،متغیرهای بیرونی به حساب

براساس فرمول کوکران با  %5خ ا و س ح اطمیندان  %95برابدر

متغیدر تبیدینپدذیر

پژوه

تحلیلی است .جامعة آماری این پژوه

بددا  508خددانوار و نمونددهریددری از نددوع تصددادفی بددوده اسددت.

می آیند .با توجه به اینکه تمام واریانس ید
نیست ،بخ

تبییننشده به حساب متغیرهدای بیروندی رذاشدته

مصداحبه و

می شود .آنچه دربارة متغیرهای باقیمانده باید مدنظر قدرار ریدرد

پرسشنامه انجام شده است .پرسشنامه از نوع ساختاریافته اسدت

این است که فرض میشود بین ید

متغیدر باقیماندده بدا سدایر

که براساس لیکرت امتیازدهی شده و روایی آن به تأیید خبرران

متغیرهای باقیمانده و متغیرهایی که قبل از آن در مدل آمدهاندد،

مدیریت شهری و اساتید دانشگاه رسیده و پایدایی آن بدا آل دای

همبستگی وجود ندارد .به عبارتی بین متغیرهای  aو a ،bوb ،c

و درخور قبدول

و  a ،cو X1و X2و غیره همبستگی وجود ندارد .این نمودار بدر

رردآوری داده هدا و اطالعدات بدا اسدت اده از رو

کرونباخ برابر با  0/752است که پایایی مناس
را نشان میدهد.

در تحلیل داده ها از رو های آماری رررسیون چنددمتغیره

Amos

1

اقتصاد شهری ،دوره  ،5شماره  ،1توالی  ،7سال 1399
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) Π(q1×q2و ) Γ(q1×q2ضدددرای

مبنای روابط علی بین متغیرهای مستقل و متغیدر وابسدته تنظدیم

رررسدددیون مددداتریس

مدیشدود کده در آن ،روابددط و تدأریرات مسدتقیم و غیرمسددتقیم

مجهول اند کده اردرات علدی را میدان  ɳو  ξنشدان مدیدهندد و

متغیرها مشخص می شود .در طراحی چنین مدلی باید نظم علی

) δ(q1×1بدردار تصدادفی از خ اهدای انددازهریدری یدا جدزء

و تقدم و تأخر متغیرها در نظر ررفته شود و این روابط براساس

پسماندها است .فرض می شود ) (I-Πمقدار ناویژه (غیرمن درد)

استنبا و استنتاج محقدق از چدارچوب نظدری تحقیدق تددوین

اسددت و  ξبددا  δغیرهمبسددتهانددد ѰѰ1 ،Ѱ δ ،ф .و ѰѰ2

شددود .بدده همددین دلیددل ،پددی شددر اسددت اده از تحلیددل مسددیر

ماتریسهدای کواریدانس  ξو  δو همچندین  Ѱ1و Є2

برخورداری تحقیق از ی

چارچوب تئوریکی منسجم براسداس

عوامل تأریررذار و روابط من قی بین این عوامل است .در تنظیم

بهترتی

هستند و ماتریس کواریانس ) (x1t, x2tبهصورت زیر تعریدف
میشود:

دیاررام مسیر ،متغیرهای تأریررذار مقدم باید در سدمت چدو و



متغیرهای تأریررذار متأخر در سمت راست نمودار قرار بگیرند
بهطوریکه درنهایت به متغیر وابسدته در منتهدیالیده نمدودار در

4
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سمت راست ختم شوند.
شکل کلی از مدل های معادالت ساختاری بهصدورت مددل
لیزرل است که شامل دو جزء اصلی معادلة سداختاری و معادلدة
اندازه ریری است .معادلة اندازهریری با مدلهای عاملی تأییددی

عناصر این ماتریس ،توابعی از پارامترهای ماتریس هدای ،ʌ1
 ѰЄ1 ،Ѱδ ،ф ،Γ ،Π ،ʌ2و  ѰЄ2است (فرهمند.)1390،
تعریف متغیرها :تاکنون نظریة جامعی ارائه نشده اسدت کده

بهصورت روابط ( )1و ( )2تعریف میشود:

دربرریرندة همه متغیرهدای مدؤرر بدر مشدارکت سداکنان بافدت

x1  1  1

1

x2   2  2

2

فرسوده باشد .م العداتی در شداخههدای مختلدف علمدی مانندد
جغرافیا و روانشناسی بهصورت موضوعی در زمینة عوامل مؤرر
بر مشارکت انجام شده اند اما این م العات بخشدی بدودهاندد و
جامعیت ندارند.
متغیرهای مسدتقلی کده در ایدن پدژوه

براسداس پیشدینة

در اینجدددا ) x1(r×1و ) x2(s×2بردارهدددای تصدددادفی از

تحقیق بررسی شدهاند و معناداری تأریر آنها بر مشارکت مالکان

متغیرهای آشکارند که شاخص هایی برای محاسبة عوامل پنهدان

بافت فرسوده در طرح نوسازی و بهسازی آزموده شدده اسدت،

 ɳو  ξهستند ʌ1(r×q1) .و ) ʌ2(s×q2ماتریسهای بار عداملی و
) Є1(r×1و ) Є2(s×1بردارهددددای تصددددادفی از خ اهددددای
اندددازهریددریانددد .فددرض مددیشددود  Є1و  Є2بددا  ξ ،ɳو δ

عبارتاند از:


متغیرهای اجتماعی :شامل رویه های اعتماد اجتماعی

و احساس تعلق


غیرهمبستهاند و این بردارهای تصادفی نیز دارای توزیع نرمال با

متغیرهای اقتصادی :شامل رویههای درآمد ،مخارج و

میانگین ص رند .با دادههای مشاهدهشده در بردارهدای تصدادفی

ارز

کددرد .معادلددة سدداختاری کدده روابددط میددان متغیرهددای پنهددان را

روانشناختی برای ماندن در محیط بافت فرسوده و انگیدزه هدای

مشخص میکند بهصورت راب ة ( )3تعریف میشود:

روانشناختی برای ترک محیط بافت

آشکار  X1و  X2میتوان متغیرهای پنهان  ɳو  ξرا اندازهریدری

مل




      

3

مسکونی
متغیرهای روانشناختی :شامل رویههدای انگیدزههدای

متغیرهای جمعیتشناختی :شامل رویدههدای سدن و

تحصیالت
نحوة سنج

در اینجا ) ɳ(q1×1بدردار تصدادفی از متغیرهدای درون زای
پنهان و ) ξ(q2×1بردار تصادفی از متغیرهدای بدرون زای پنهدان
است.

متغیرهای تحقیق و ابعاد هرکدام از متغیرها و

رویه هایی کده ابعداد متغیدر را تبیدین مدیکنندد ،در جددول ()1
آمدهاند.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان بهمنظور تأمین مالی کاربریهای مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام
جدول  -1معرفی متغیرهای تحقیق و گویههای آنها
بعد

متغیر

اعتماد به نهادهای
شهری

اعتماد

مدل خارج شده اند که اردر آنهدا بدر مشدارکت معندادار نیسدت.

رویه

بنابراین ،از بین مدلهای پیشنهادی آزمدونشدده ،مددلی ترسدیم

اعتماد به شهرداری

شده که بیشترین معناداری را داشته اسدت و ارتبدا متغیرهدای

اعتماد به شورای شهر

توضیحی را بهتر نشان میدهد .در جدول ( )2نتایج مربدو بده

رضایت از عملکرد شهرداری

اعتماد به نهادهای

مدل ارائه شدهاند.

مسجد ،بسیج و ...

محلی
آشنایی با متولی

جدول -2نتایج مدل پیشنهادی تحلیل مسیر

سازمان متولی طرح

طرح

آراهی از قرارداشتن در
میزان آراهی از

آشنایی با محدودة

محدودة طرح

طرح

آراهی از کاربری محدودة

طرح نوسازی

درجه آزادی

چی دو

Prob
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مأخذ :یافتههای تحقیق

واحد مسکونی
آراهی از برنامة
زمانبندی طرح
وضعیت سکونت

در صورتی که توزیع م روضات مدل تحلیل مسیر ،مناسد

آراهی از زمان شروع طرح
آراهی از میزان پیشرفت طرح
آراهی از زمان اتمام طرح

احساس تعلق

محل زندری

مدت اقامت در من قه

مدیدهددد وکوچد تربدودن آن از  0/05نشددانة معندداداری مدددل
م روض است که با توجه به  prob =0/00مددل انتخدابشدده

وات)2004( 1

مناس

میزان تمایل به زندری در
اطراف حرم

دلیل تعلق

تحلیل مسدیر (شدکل ،)2

متغیرهایی که تأریر مستقیم معندادار بدر مشدارکت افدراد دارندد،

زندری در اطراف حرم

عبارتاند از احساس تعلق به محل زندری ،اعتماد بده نهادهدای

انگیزه برای ترک محیط بافت
روانشناختی

است.
م ابق مدل بهدستآمده از رو

دلیل تمایل یا عدم تمایل به

شهری ،انگیزه های روانشدناختی ،آشدنایی بدا طدرح نوسدازی و

فرسوده

انگیزه

و مدل مشخصشده درسدت باشدد prob ،احتمدال اینکده ید
چیدو بزرگتر از چیدو مدل جاری وجود داشته باشد را نشان

پرسشنامة تعلق بری ،بتی،
احساس تعلق به
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انگیزه برای ماندن در بافت

بهسازی و نگرانی از آیندة مشارکت .متغیر قدمت سکونت تأریر

سن

سن

جنسیت

جنسیت

غیرمستقیم بر مشارکت دارد و تنها متغیری است که در این مدل

تأهل

تأهل

تحصیالت

تحصیالت

به محل زندری ،نگرانی از آیندة مشارکت و اعتماد به نهادهدای

درآمد

درآمد

شهری بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر مشارکت تأریر میرذارند.

رروت

رروت

احساس تعلق بیشتر عالوه بر آنکه بهطور مستقیم بدر مشدارکت

مخارج

مخارج

مؤرر است ،باعث بیشترشدن نگرانی از آیندة مشارکتکدردن در

جمعیتشناختی

وضعیت اقتصادی

فقط تأریر غیرمستقیم بر مشارکت دارد .متغیرهای احساس تعلق

توانایی مشارکت

طرح مدیشدود و از آن طریدق نیدز بدر مشدارکت مدؤرر اسدت.

مأخذ :یافتههای تحقیق

اعتمادداشتن به نهادهای شهری که تحتتأریر نگراندی از آینددة
مشارکت قدرار دارد ،تدأریر مسدتقیم بدر مشدارکت داشدته و بدر

نتایج برآورد تحقیق
از بین متغیرهای بررسیشده ،اعتماد به نهادهای شهری ،آرداهی
از طرح بهسازی و نوسازی ،احساس تعلق بده محدیط زنددری،
انگیزة روانشناختی ،نگرانی از آیندة مشارکت و قدمت سکونت،
ارر معناداری بر مشدارکت مالکدان دارندد امدا متغیرهدای سدن،
جنسیت ،تأهل ،بعد خانوار ،تحصیالت و وضعیت اقتصدادی از
Brew, Beatty, Watt

1

انگیزه های روانی افراد برای مشارکت نیز مؤرر است .آشنایی بدا
طرح نوسازی و بهسازی بهطور مستقل بر مشارکت مؤرر است.

اقتصاد شهری ،دوره  ،5شماره  ،1توالی  ،7سال 1399
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1/672بیشتر میشود .احساس تعلق بیشتر بر مشارکت ارر من دی
دارد و همچنین باعث عدم اعتماد به نهادهای شهری میشدود و
از آن طریق نیز بر مشارکت تأریر من ی دارد.
درنهایت ،با وجود اینکه مدت زمدان اقامدت بدر مشدارکت
تأریر مستقیم نداشته است ،بهطور غیرمستقیم ارر من ی به انددازة
 -0/074بر مشارکت دارد .هرچه مدت زمدان اقامدت مالد
شکل  -2نتایج حاصل از تحلیل مسیر و اثر متغیرها

در جدول ( )3پارامترهای برآوردشدده از متغیرهدایی نشدان
داده شده اند کده تدأریر معندادار مسدتقیم یدا غیرمسدتقیم دارندد.
بیشترین ضری

تخمین زده شده مربو به ارر من ی اعتمداد بده

نهادهای شهری بر نگرانی از آینددة مشدارکت اسدت .بندابراین،
نداشتن اعتماد کافی مالکان به شهرداری و شورای شهر به اندازة
شایان توجهی بر نگرانی آنها از آیندهای که در صورت مشارکت
رو خواهند داشت ،مؤرر است.

در پی
افزای
کاه

اعتماد عالوه بر تأریر مستقیم بر مشارکت ،بدهدلیدل

نگرانی از آیندة مشارکت باعث ایجاد انگیزة بیشتر بدرای

مشارکت میشود.
اررات مستقیم و غیرمستقیم ،ارر فرض کنید اردر مسدتقیم
yبر yبرابر با  ،Bارر مستقیم  xبر yبرابر با  Aو ارر کدل  xبدر y
برابر با  (I - B)-1Aباشد ،ارر غیرمستقیم  xبر yبرابر با (I - B)-

مل

در

مدنظر بیشتر باشد ،احساس تعلق به محیط زنددری بیشدتر

میشود درنتیجه ،نسبت به آیندة مشدارکت نگدرانتدر و انگیدزه
برای مشارکت و اعتماد به نهادهای شهری کمتر میشود.
هر ی

واحد افزای

آشنایی مالکدان بدا طدرح نوسدازی و

بهسازی ،بده طدور مسدتقیم باعدث  0/18افدزای

در مشدارکت

میشود .برای اینکه ارتبا بدین متغیرهدای مدؤرر بدر مشدارکت
مشخص شود ،از آزمون تحلیل مسیر است اده شده است.

عامل تورم واریانس )VIF( 1میزان همخ ی چندرانده بدین
متغیرهای مستقل را نشان میدهد .برای تعیدین اردر واقعدی هدر
متغیر مستقل ،همخ ی چندرانه باید پایین باشد.
ارر مقدار این عامدل کمتدر از  10باشدد ،راب دة هدمخ دی
چندرانه بین متغیرهای مستقل وجود ندارد (ونی .)1999 2طبدق
نتایج بهدستآمده چند همخ ی بین متغیرهدای مسدتقل وجدود
نداشته و اررات مستقیم بهدستآمدده بدرای هدر متغیدر مسدتقل
درخور اعتماد است (جدول .)7

 1A –Aاست .در جدول ( )4و ( )5اررات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرها ارائه شدهاند.
نتایج جدول نشان میدهد هر ی
افزای

واحد که قدمت سکونت

یافته است ،بهطور معناداری  1/672واحد احساس تعلق

به محل زندری بیشتر شده است .هدر واحدد افدزای

احسداس

تعلق به محل زندری  0/046واحد نگرانی از آیندة مشدارکت را
بیشتر میکند .این نگرانی ارر من ی معناداری بدر مشدارکت دارد.
همچنین ،بین نگرانی از آیندة مشدارکت و اعتمداد بده نهادهدای
شهری مانند شهرداری و شورای شدهر راب دة من دی بده انددازة
 -2/054وجود دارد.
ارر کل قدمت سکونت بر احسداس تعلدق برابدر بدا 1/672
است که هر دو ارر مستقیم و غیرمستقیم را دربردارد یعنی اردر
ی

واحد قدمت سکونت بیشتر شود ،احساس تعلدق بده محدل

1

Variance inflation factor
2
Wany
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بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان بهمنظور تأمین مالی کاربریهای مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام
جدول  -3وزنهای رگرسیون مدل
پارامتر مؤرر

پارامتر متأرر

تخمین

خ ای استاندارد

C.R

Prob

قدمت سکونت

احساس تعلق به محل زندری

1/672

0/221

7/553

0/000

احساس تعلق به محل زندری

اعتماد به نهادهای شهری

-0/046

0/018

2/563

0/010

اعتماد به نهادهای شهری

نگرانی از آیندة مشارکت

-2/054

0/600

-3/427

0/000

نگرانی از آیندة مشارکت

انگیزههای روانشناختی

-0/220

0/090

2/449

0/014

احساس تعلق به محل زندری

مشارکت

-0/034

0/009

-4/001

0/000

اعتماد به نهادهای شهری

مشارکت

0/014

0/006

2/319

0/020

انگیزههای روانشناختی

مشارکت

0/027

0/006

4/713

0/000

آشنایی با طرح نوسازی

مشارکت

0/176

0/073

2/397

0/017

نگرانی از آیندة مشارکت

مشارکت

-0/184

0/046

-3/962

0/000

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  -4اثرات مستقیم متغیرها
نگرانی از آیندة

اعتماد به نهادهای

احساس تعلق به

مشارکت

شهری

محل زندری

0/000

0/000

1/672

0/000

-0/046

0/000

0/000

0/000
0/000
0/000

انگیزهها

آشنایی با طرح

احساس تعلق به محل زندری

0/000

0/000

0/000

اعتماد به نهادهای شهری

0/000

0/000

0/000

نگرانی از آیندة مشارکت

0/000

0/000

0/000

-2/054

انگیزههای روانشناسی

0/000

0/000

-0/220

0/000

0/000

مشارکت

0/027

0/176

-0/184

0/014

-0/034

قدمت سکونت

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  -5اثرات غیرمستقیم متغیرها
نگرانی از آیندة

اعتماد به نهادهای

احساس تعلق به

مشارکت

شهری

محل زندری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/076
-0/157

قدمت سکونت

انگیزهها

آشنایی با طرح

احساس تعلق به محل زندری

0/000

0/000

0/000

نگرانی از آیندة مشارکت

0/000

0/000

0/000

0/000

اعتماد به نهادهای شهری

0/000

0/000

0/000

0/000

-0/094

انگیزههای روانشناسی

0/000

0/000

0/000

0/453

-0/021

-0/035

مشارکت

0/000

0/000

-0/041

0/06

-0/010

-0/074

مأخذ :یافتههای تحقیق
جدول  -6اثر کل متغیرها
اعتماد به نهادهای

نگرانی از آیندة

احساس تعلق به

شهری

مشارکت

محل زندری

0/000

0/000

1/672

0/046

0/076
-0/157

انگیزهها

آشنایی با طرح

احساس تعلق به محل زندری

0/000

0/000

0/000

نگرانی از آیندة مشارکت

0/000

0/000

0/000

0/000

اعتماد به نهادهای شهری

0/000

0/000

0/000

-2/054

-0/094

انگیزههای روانشناسی

0/000

0/000

0/453

-0/220

-0/021

-0/035

مشارکت

0/027

0/176

0/226

-0/020

-0/044

-0/074

مأخذ :یافتههای تحقیق

قدمت سکونت
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جدول  -7تأثیر هریک از متغیرها براساس تحلیل مسیر
متغیر توضیحی

ارر مستقیم

ارر غیرمستقیم

ارر کل

س ح معنیداری

عامل تورم واریانس

احساس تعلق به محل زندری

-0/034

-0/010

-0/044

0/000

2/25

نگرانی از آیندة مشارکت

-0/014

-0/041

-0/020

0/000

1/59

اعتماد به نهادهای شهری

0/184

0/062

0/226

0/020

1/48

انگیزههای روانشناسی

0/027

0/000

0/027

0/000

2/00

قدمت سکونت

0/000

-0/074

-0/074

0/000

2/73

آراهی از طرح

0/176

0/000

0/176

0/017

2/11

مأخذ :یافتههای تحقیق

طوالنیمدت نیاز دارد زیرا این کاه

نتیجهگیری
در این م العه ،عوامل مؤرر بر جنبده هدای مشدارکت سداکنان و
مالکان در تأمین مالی کاربریهدای مسدکونی طدرح نوسدازی و
بهسازی بافت پیرامون حرم م هر حضرت رضا (ع) برای نمونه
ای از  508خانوار بافت بررسی شدد .بددین منظدور متغیرهدای
مستقلی همچون متغیرهای اجتماعی (شامل رویده هدای اعتمداد
اجتماعی و احساس تعلق) ،متغیرهای اقتصادی (شامل رویههای
درآمد ،مخارج و ارز

مل

مسکونی) ،متغیرهای روانشدناختی

(شامل رویههای انگیزههای روانشناختی برای مانددن در محدیط
بافت فرسوده و انگیزه های روانشناختی برای ترک محیط بافت)
و متغیرهددای جمعیددتشددناختی (شددامل رویددههددای سددن و
تحصیالت) آزموده شدند که ارر معنیدار آنهدا بدر مشدارکت در
م العات مختلف تأیید شده بود.
نتایج حاصل از تحلیل دادهها با است اده از رو های آماری
رررسیون چندمتغیره و مدل تحلیل مسیر بیان میکنند متغیرهای
احساس تعلق به محدل زنددری ،اعتمداد بده نهادهدای شدهری،
انگیزه های روانشناختی ،آشنایی با طرح نوسدازی و بهسدازی و
نگرانی از آیندة مشارکت ارر مستقیم بدر مشدارکت داشدتهاندد و
متغیر قدمت سدکونت تدأریر غیرمسدتقیم بدر آن دارد .بیشدترین
تخمین زده شده مربو به ارر من ی اعتماد بده نهادهدای

ضری

شهری بر نگرانی از آینددة مشدارکت اسدت بندابراین ،افدزای
اعتماد عالوه بر تأریر مستقیم بر مشارکت ،بهدلیل کاه

نگرانی

از آیندة مشارکت ،باعث ایجداد انگیدزة بیشدتر بدرای مشدارکت
میشود .عدم اعتماد به بدنة مدیریت شدهری (شدورای شدهر و
شهرداری) عاملی من ی و مانعی برای مشارکت اهالی در سد ح
محله است .بدین ترتی  ،این نهادها باید تال

کنندد بدا انجدام

اعتماد طدی سدالیان دراز

ایجاد شدده و صدرفا بدا رذشدت زمدان و اقددامات فرهنگدی و
عقیدتی بازرشت پذیر است .رستر

تبلیغات و فرهندگ سدازی

در جامعه ،صداقت مسئوالن با مردم ،وارذاری امور بده مدردم و
رسددتر

نهادهددای مددردمنهدداد ،ایجدداد روحیددة پرسشددگری و

پاسخگویی بین مردم و مسئوالن ،ترویج فرهنگ غنی اسالمی در
خصوص رستر

ارتباطات و اعتماد بدین افدراد مدی توانندد تدا

حدی اعتماد ازدسترفته را بررردانند اما مهمترین راهکاری که
برای کاه

این مشکالت و افزای

اعتماد بین مردم و نهادهای

مدیریت شهری پیشنهاد میشود ،تشکیل انجمدنهدای محلدی و
تقویت محله یاری توسط مردم محلی و حمایت مالی و رواندی
کامل از آنها توسط مدیریت شدهری و مدردم اسدت .همچندین،
بررزاری جلسات با سازمانهای مختلف شهر در خصوص طرح
مشکالت مردم مرتبط به آن سازمان نیدز راهحدل مناسدبی بدرای
انجام این کار میتواند باشد.

منابع
ابراهیم زاده آسمین و همکاران (« .)1396تحلیل عوامل مؤرر بدر
مشارکت مردمی در ساماندهی بافتهای فرسدودة شدهری»،
فصلنامه برنامهریزی رفاا و توساعة اجتعاا ی ،سدال ،8
شماره .137-97 ،32
احدنژاد ،محسن و همکاران (« ،)1391آسی شناسی مداخالت
در نوسازی بافتهای قدیمی و فرسدوده (م العدة مدوردی:
محلة فیضآباد)» ،فضای جغرافیایی اهر ،دورة  ،12شدماره
.120-97 ،37
اسددماعیلزاده ،حسددن و همکدداران (« ،)1393عوامددل مددؤرر بددر

یکسری برنامه ها و اقدامات فوری اعتماد مردم را به خود جل

مشارکت در ساماندهی بافت های فرسودة شدهری (م العده

کنند.

موردی :محدودة دولتخدواه جندوبی)» ،فصالنامه جغرافیاا،
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