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، عامل 20/10 درصد، عامل سوم 99/15کند و عامل دوم  از واریانس را تبیین می
، عامل 74/4، عامل هفتم 12/4، عامل ششم 56/6، عامل پنجم 61/7چهارم 
 نتایج حاصل از همچنین. کند  درصد از واریانس را محاسبه می17/4هشتم 

 درروند ساماندهی بافت  یم آزمون پیرسون نشان داد که بین میزان مشارکت مرد
هاي میزان امکانات و خدمات شهري و اعتمادسازي رابطه   فرسوده با مؤلفه

در نهایت نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از آن بود . معناداري وجود دارد
، 59/136هاي   ترتیب، با میانگین رتبه آباد بهکه محالت کارخانه نمک و غریب

   .ن شرایط قرار داشتند در بهترین و بدتری39/73
 3بافت فرسوده، ساماندهی، مشارکت، اعتمادسازي، منطقه  :ي کلیديها واژه
   .شهر زاهدان

  
 بیان مسئله

 دارند در  کند شهروندان حق در بدنه اصلی مشارکت شهروندان اصولی است که بیان می
 &Morrison(ها تأثیرگذار است، نقش داشته باشند   تصمیماتی که بر روي زندگی آن

Xian, 2016: 205 .(ها و روحیات  ها، هنجار اي با توجه به تاریخ، سنت بنابراین، هر جامعه
ها و اهداف  گیريتواند پذیراي سطح معقولی از حضور شهروندان در تصمیم خویش می
در جوامع غربی و بعضاً در شرق این سنت و تفکر مشارکت از اوان کودکی . جامعه باشد

اصطالح شهروند شدن و فرهنگ شهري در فرد نهادینه  شود و به  ته میبه فرد آموخ
عنوان یک شهروند  اي که مردم تصور درستی از موقعیت خویش به شود؛ ولی در جامعه می

ترین رویکرد در  رو، امروزه مهم از این. تصور است ندارند مسائل و مشکالت زیاد قابل 
اي که هر فرد  گونه ه امور شهر است؛ بهمدیریت شهري جلب مشارکت مردم براي ادار

هاي شغلی و خانوادگی خود براي اجتماع انجام  گذشته از نقشی که در حیطه فعالیت
کند، نقش خود را  عنوان یک شهروند در اداره امور شهري که در آن زندگی می دهد، به می
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 خود را مقید و کند بازشناخته و نسبت به وظایفی که پذیرش این نقش براي او ایجاد می
  ). 80: 1392زالی و همکاران، (مسئول بداند 

هاي فرهنگ و تمدن و یکی از  ترین دستاورد عنوان یکی از مهم شهر، امروز به
  عوامل انسان می  از سوي دیگر، تما. هاي اجتماعی عصر حاضر است  فراگیرترین پدیده

تغییر و تحوالتی پیوسته و ها درگیر  ساخت و طبیعی موجود در شهر و حتی خود انسان
معناي سکوت، ثبات و  پذیر نیست؛ زیرا به هایی از این تغییرات، امکان ر. باشند آرام می

: 1393آملی و همکاران، عظیمی(گردد  توقف است که منجر به مرگ حیات شهر می
عنوان یک مشکل  هاي فرسوده و ناکارآمد در کشور ما به در حال حاضر، بافت). 146
هایی که زمانی مرکز  بافت. باشندها مطرح می هاي مختلف و حتی روستا ی در شهراساس

زالی (اند  شده بازده در اقتصاد شهري تبدیل اند، به نقاطی کم تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده
هاي نوگرایی و  ها امروزه با توجه به روند ، این بافتهمچنین). 40: 1395و همکاران، 

هاي ناکارآمد و  ها، بافت  جریان در بستر کالبدي و فرهنگی شهرفرانوگرایی در حال
بابایی اقدم و (شوند  ها قلمداد می ریزي در شهرآفرین براي مدیریت و برنامهچالش

هاي مدیران شهري اثرگذار بوده و  گیريکه بر تصمیم طوري به). 20: 1395همکاران، 
هاي مناسب براي باال بردن  یط و راهکارهاي آنان به بهبود شرا از فعالیت بخش مهمی 

این مسئله در ). Wang, 2007: 737( یافته است  شرایط زندگی در این مناطق اختصاص
هاي اخیر باعث شده است که   شدن زمین به یک منبع کمیاب اجتماعی، در دهه کنار تبدیل 

شهري است،  ن درون هاي فرسوده که یکی از منابع اصلی تأمین زمی استفاده بهینه از بافت
هاي فرسوده شهري  پدیده بافت). 106: 1391موسوي و همکاران، (اي بیابد  ه اهمیت ویژ

هایی از   ، به عرصه)25: 1389عندلیب، (که تناقضی آشکار به بحث عدالت اجتماعی است 
دلیل فرسودگی کالبدي، عدم برخورداري  شود که به ها اطالق می محدوده قانونی شهر

پذیر بوده و هاي شهري آسیب ز دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساختمناسب ا
). 129: 1388مطوف؛ خدایی، (از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادي نازلی برخوردارند 

درآمد  ها فرصتی براي سکونت اقشار کم  کالبدي این بافت-چراکه فرسودگی فیزیکی
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باشند را ونت در سایر محالت شهري میروستایی و شهري که فاقد توان مالی براي سک
فضایی را در این –اي از فرسودگی و فقر اجتماعی تبع آن چرخه فراهم آورده که به

بهسازي، نوسازي و ). 145: 1390سجادي و همکاران، (محالت دامن زده است 
ها، از پیچیدگی و حساسیت   دلیل ابعاد مختلف آن هاي فرسوده شهري به ساماندهی بافت

هاي  هاي نیمه دوم قرن بیستم میالدي تاکنون با رویکرد خوردار بوده و در طی سالبر
  : مختلفی مورد توجه قرار گرفته است

هاي کالبدي و محیط مصنوع و با هدف بهبود   با تأکید بر ویژگی1960تا قبل از دهه 
در » ها  سازي زاغهپاك«هاي قدیمی، رویکرد   تحمل در بافت شرایط سکونتی غیر قابل

سازي محالت،   رویکرد دوم مبتنی بر باز زنده1970-1960اولویت قرار گرفت؛ در دهه 
با تأکید بر مسائل اجتماعی حل مشکالت اجتماعی مردم از راه ایجاد خدمات ایجاد 

آماج » مشارکت حداکثري«زیست را با شعار  خدمات اجتماعی و بهبود کیفیت محیط 
بعد توانمندسازي اقتصادي نیز به مشارکت اجتماعی  ز آن بها. هاي خود قرارداد  برنامه

 تجربه نشان داده است که مدیریت بافت فرسوده همچنین). 1387عندلیب، (افزوده شد 
اقتصادي -هاي اجتماعی  شود و اگر جنبه تنها در نوسازي فیزیکی و کالبدي آن خالصه نمی

. دست خواهد آمد اً نتایج ناگواري بهها، نادیده گرفته شود، قطع گونه بافت ساکنین این
ها در طول   دلیل محیط شکل یافته آن هاي فرسوده شهري به ریزي در بافتبنابراین برنامه

ریزي بر اراضی خالی از انسان و فضاي اشغال نشده متفاوت هست تاریخ با برنامه
ازسازي  سال گذشته، شاهد یک موج عظیم ب50در ). 144: 1390سجادي و همکاران، (

. ایم ه گنگ، لندن و غیره بودشانگهاي، هنک: هاي بزرگ سراسر دنیا از قبیل شهري، در شهر
در واقع بازسازي شهري در تالش است تا سرزندگی و محرك توسعه در جوامع قدیمی 

هاي فرسوده، اصوالً  موضوع بازسازي و نوسازي بافت). Li et al, 2016: 1494(باشد  
این امر از آن روي اهمیت . پذیر نیست  مشارکت ساکنان مناطق امکانامري است که بدون

هاي مالی و اجرایی، سازمانی، حقوقی و قانونی مانع  یابد که دانسته شود محدودیتمی
. شود قلمداد می می  هاي در راه تمرکز اجراي اقدامات توسط بخش دولتی و عمو عمد
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فرهنگی نوسازي که با توجه به سالیق مردم -ینظر از ابعاد اجتماع بنابراین، اساساً صرف
ها از عهده شهرداري و حتی دولت  تمرکز اجراي این طرح. نیازمند تکثیر و تنوع است

 دهنده لزوم اي نوسازي نشان حاصل و دستاورد این مرحله از اقدامات توسعه. خارج است
 مستلزم توسعه هاي نوسازي است و این امر در مدیریت اجرایی طرح» تمرکززدایی«

وارثی و ( در فرآیند نوسازي است  می تبع آن نقش مشارکت مرد هاي محلی و به ظرفیت
 در ساماندهی  می هاي فرسوده و تأثیر مشارکت مرد در رابطه با بافت). 60: 1394همکاران، 

هاي متعددي در جهان و ایران توسط الروسا  هاي فرسوده شهري مطالعات و پژوهش بافت
، سلمانی )2015( 3، باراسن و اگوستین)2016 (2، عمر و همکاران)2017 (1مکارانو ه

، )1394(و همکاران  ، قاسمی )1394(، وارثی و همکاران )1395(مقدم و همکاران 
، )1392(، موحد و همکاران )1393(، آملی و همکاران )1393(زاده و همکاران  اسماعیل

پور سراسکانرود و همکاران ، اکبر)1390(سیاحی ، اسدیان و )1391(قدرجانی و قیطرانی 
  . و غیره انجام گردیده است) 1390(زاده و ملکی ، ابراهیم)1390(

برد شهر هاي فرسوده رنج می هاي ایران که از مشکالت ناشی از بافت یکی از شهر
-بافت. هاي فرسوده را در بطن خود پذیرا شده است  زاهدان است که در گذر زمان محله

 درصد از جمعیت 6/45 هکتار حدود 1222بر  هاي فرسوده شهر زاهدان با وسعتی بالغ  
 که محالت کارخانه نمک، پشت گاراژ،  از آنجایی. شهر زاهدان را در خود جاي داده است

شده و از   این شهر واقع 3 نفر، در منطقه 53098بر  آباد با جمعیتی بالغ بابائیان و غریب
هاي ساکنان با کمبود تسهیالت و امکانات مواجه بوده و از   و نیازمندينظر تأمین خدمات 

رغم وجود  نظر کارکرد سکونتی، عملکردي، جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به
هاي ساکنان خود  هاي بالقوه و بالفعل در این محدوده از پاسخگویی به نیاز  برخی پتانسیل

هاي  ترین دشواري  مهماین کهبا توجه به .  هستنداي مواجه ه با مسائل و مشکالت عدید

                                                
1. La Rosa et al.  
2. Omar et al.  
3. Bararatin& agustin. 
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- ها و دسترسی  راهبافت فرسوده شهري، عدم هماهنگی با سیستم شهري و نارسایی شبکه 

هالی محله دشوار کرده   عرض و غیر هندسی آمد و شد را براي ا هاي کم هاست؛ گذر 
خود را   و نوسازي خود بهها احیا  دلیل فقر ساکنان و مالکین آن ها به این بافت. است

اگر . را ندارند گذاري در آنداران تمایلی جهت سرمایه سرمایههمچنیننداشته و 
دنبال آن مداخالتی بدون  همین منوال صورت پذیرد و به گیري بافت فرسوده به جهت

هایی  روز بر مشکالتشان افزوده گشته و به مکان ها روزبه برنامه انجام پذیرد این بافت
هاي فرسوده در این منطقه قرار گرفته   بیشترین بافتاین کهنظر به . شوند فته تبدیل میآش

دسترسی نامطلوب به امکانات و خدمات، معابر تنگ و : و مشکالت و معضالتی از قبیل
هاي ناسازگار در  هاي مورد نیاز نظیر فضاي سبز و کاربري  باریک، پایین بودن سرانه
اي کیفیت زندگی  گونه تر بوده؛ بهسایر محالت فرسوده پر رنگمحالت مذکور نسبت به 

 این شهر 3 منطقه این که با توجه به همچنین. شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است
که اگر مشارکت ساکنان در روند  طوري داراي ساکنانی با روحیه باالي مشارکتی هستند، به

مند و متشکل صورت گیرد تأثیري اي سازمان گونه هاي فرسوده به بهسازي و نوسازي بافت
در همین راستا، این . هاي ساماندهی خواهد داشت  دو چندان در روند اجراي برنامه

شده، به بررسی  هاي گفته  پژوهش قصد دارد با توجه به مسائل و مشکالت و ویژگی
 شهر 3ه هاي فرسوده واقع در منطق عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ساماندهی بافت

بنابراین، با توجه به هدف پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤال زیر . زاهدان بپردازد
  : باشد می

هاي اعتمادسازي با میزان مشارکت مردم   هاي امکانات و خدمات و زمینه  بین مؤلفه
  اي وجود دارد؟ در روند ساماندهی بافت فرسوده چه رابطه

 در ساماندهی  می لحاظ مشارکت مرد  شهر زاهدان به3 وضعیت محالت منطقه -
  بافت فرسوده چگونه است؟
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  مبانی نظري
ها  هایی از محدودة قانونی شهر  طبق تعریف وزارت کشور بافت فرسوده شهري به عرصه

دلیل فرسودگی کالبدي، عدم برخورداري مناسب از دسترسی سواره،  شود که به اطالق می
محمودي؛ (ی و اقتصادي نازلی برخوردارند پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطآسیب

هر  هاي از شهر، حیات شهري به که در محدود طورکلی، هنگامی به). 82: 1390سالمی، 
. گیردرود، بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگی قرار میعلتی رو به رکود می

. د گرفتهایشان دیر یا زود در این روند قرار خواهن هاي شهري برحسب ویژگی بافت
هاي فرسوده شهري  بنابراین جهت جلوگیري از این معضل، مداخله صحیح در بافت

انواع مداخله بر اساس میزان وفاداري به گذشته در سه گروه بهسازي، . ضروري است
رویکرد (گیرند، که توجه به نقش مردم نوسازي و بازسازي و ساماندهی قرار می

هاي بنیادین،  شرطار مهم است و یکی از پیشدر جهت پیشبرد اهداف بسی) مشارکتی
نگاهی به موضوع مشارکت و . گیري استمشارکت وسیع عموم مردم در تصمیم

وسیله پژوهشگران در چند سال اخیر انجام شده، نشانگر این است که   بهآن کههاي   انگیزه
و یا گیري مطالعات نظري مشارکت بیشتر در حوزه روستایی، مدیریت سازمانی سمت

هاي  برخی از موارد مرتبط با موضوع که بر اساس بررسی. مشارکت سیاسی بوده است
  : شود آمده، در این بخش آورده می دست  انجام گرفته به

ورزند که به اعتقادشان بر هایی در مشارکت تأکید می لیپست و دوز بر عوامل و متغیر
ترین این  مهم. اري ثابت نبوده استدارد؛ ولی شدت و الگوي این تأثیرگذ آن تأثیر مهمی 

هاي مذهبی، جنسیت، سن، نژاد، روستایی یا شهري بودن افراد،  باور: عوامل عبارتند از
هاي بهسازي  براي تبیین مشارکت مردم در فعالیت. اي هاي منطقه ي اجتماعی و پیوندطبقه

.  متفاوتی وجود داردهاي  و نوسازي بافت فرسوده و اصوالً هرگونه رفتار اجتماعی دیدگاه
طور  آنتونی دوانز معتقد است که هرگونه رفتار حاصل تصمیم فردي شخص است که به

اي را  روي اوست، گزینههاي مختلف که در یک وضعیت خاص پیش  عاقالنه از میان گزینه
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اولسون معتقد است که نفع . نمایدانتخاب کند که به بهترین نحو اهداف او را تأمین می
هاي مشارکت در گروه یا عمل جمعی را در   کند که هزینه عقالنی فرد را وادار میشخصی 

رو داونز  از این. داند وي عقالنیت را عامل قوي براي مشارکت می. مقابل منافع آن بسنجد
در  از نظر بیرو مشارکت سهمی . و اولسون هر دو بر عقالنیت در مشارکت تأکید دارند

بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاري چیزي داشتن و از آن سود 
عنوان حالت یا  شناسی باید بین مشارکت بههمین جهت از دیدگاه جامعه به. داشتن است

. تمیز قایل شد) عمل شرکت(عنوان عمل و تعهد  و مشارکت به) امر شرکت نمودن(وضع 
در هستی آن خبر  همی مشارکت در معناي اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن س

هاي یک گروه را  معناي شرکت فعاالنه در فعالیت دهد و در معناي دوم، مشارکت به می
بنابراین مشارکت در بعد اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین گروهی در . رساندمی

تی هایی دارد که معموالً خصل  ها و گروه  ها، اتحادیه  هاي داوطلبانه، باشگاه قالب انجمن
هاي اجتماعی مشارکت و  محلی و غیردولتی دارند و هدف خود را در قالب سیاست

  . دانندهاي اجتماعی گوناگون می درگیر ساخت مردم در فرآیند
در مکتب ساختارگرایی مشارکت اجتماعی مردم جزئی از ساختار اجتماعی هر 

شده در ایدار نهادینه نظران این مکتب، روابط پاز نظر صاحب. دهد جامعه را تشکیل می
اما از نظر مکتب کارکردگرایی . دهد جامعه میزان مشارکت افراد را  تحت تأثیر قرار می

طرفداران این . گذار استهاي جامعه تاثیر  ها در مشارکت افراد یا گروه ها و کارکرد نقش
ود وج ي خاصی را در جامعه بهمکتب عملکرد یا کارکردي که مشارکت گروه یا طبقه

تواند به  ها، نظام اجتماعی می اند؛ زیرا در نتیجه این کارکرد آورد، حائز اهمیت دانسته می
ي در این مکتب سرمایه. حیات خود ادامه داده و انسجام و وفاق اجتماعی را پدید آورد

 شامل مواردي است که همکاري متقابل و هماهنگی را در  می اجتماعی و مشارکت مرد
 در مکتب تضاد ساختار و روابط قدرت و نیز همچنین. ك تسهیل کندجهت منافع مشتر

ساالر در مشارکت و نظام متمرکز و دیوان می  چون نابرابري، حوزه عمو مباحثی هم
مشارکت اجتماعی در قالب روابط طبقاتی، مبادله نابرابر و کشمکش و . تأثیرگذار است
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هاي   در نظریه). 261: 1394و دیگران،  سمی قا(گیرد ها مورد توجه قرار می  ستیز میان گروه
هاي آخر قرن بیستم   هاي شهرسازي مشارکتی در دهه  گرایانه که متأثر از نظریه مداخله مردم
باشد که هدف آن باال بردن میزان مشارکت مردم در تغییرات سازمان فضایی  میالدي می
هاي مورد عمل،   ان محدودهاي را مردم و ساکن مخاطبان اصلی هر نوع مداخله. شهر است
نظر مردم توجه داشت و پس از  اي باید به  مداخله بنابراین قبل از هرگونه. دهندتشکیل می
گرایانه، مداخله در مردم. ها، مداخله در بافت با همکاري مردم صورت پذیرد بررسی آن

اینان به . ده داردبیند، به سخن دیگر سر در گذشته و رو به آیننظریه تداوم را در تکامل می
مداخله . هاي صلح و ثابت ویژه طرح اندیشند و نه به خلق آن، بهدرك فضاي شهري می

ریزي که در آن مردم نقش برنامه. اندیشدریزي میگرایانه بیش از طراحی به برنامهمردم
ین رو در ا از این). 94: 1386اهري و دیگران، (کنند  اساسی را در ساماندهی شهر بازي می

بندي مفیدي از نظریات متعددي که در باب مشارکت طرح قسمت سعی خواهد از دسته
  . شده است، ارائه شود

  
هاي واقعیت و رفتار  اي از نظریات مشارکت اجتماعی در قالب پارادایم  خالصه-1جدول 

  اجتماعی
پارادایم 
واقعیت 
اجتماعی 

تبیین کننده 
  مشارکت

  ثر بر مشارکتعوامل مؤ  پردازان نظریه  نظریات

 دورکیم
ستگی اجتماعی در تاکید بر نقش همب

  گسترش و تقویت ارتباطات اجتماعی
پارادایم 
واقعیت 
اجتماعی 

مشارکت (

کارکرد 
ساختاري 

مشارکت را (
تحلیل انسجام اجتماعی در سطح نظام  پارسونزعنوان واقعیتی  به

هاي اظهاري  اجتماعی و اشاره به کنش
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گیري معطوف به دیگر کنشگران و شکل
ها و در نتیجه  اتحاد و همکاري بین آن

  گیري مشارکت اجتماعیشکل

 مرتون

 ساختار توجه به وضع و شرایط افراد در
اجتماعی و معناي عاطفی و شناختی رفتار 

  کنشگران

 توکویل

هاي جمعی و پیوستن فرد به  وجود منفعت
جمع و جدا شدن از انزوا و کشاندن وي 

-سمت منافع همگانی و در نتیجه شکل به

-گیري سرمایه اجتماعی که موجب شکل
  . گیري مشارکت خواهد شد

عنوان نوعی  به
رفتار که نمود 

عینی دارد 
مورد بررسی 

 )گیرد قرار می

جمعی در شکل 
 گروهی، نهادي

با و ساختاري 
کارکردي که 
دارد مورد 
مطالعه قرار 

 )دهد می

 رولند کولین

هاي شخصی،   ود انگیزهآمادگی ذهنی و وج
براي تحقق مشارکت و توسعه ضروري 

اي ذهنی  ه یعنی مشارکت پدید. باشد می
است که بایستی آن را در افکار، عقاید، 

 . نگرش و فرهنگ مردم جستجو نمود

پارادایم رفتار 
اجتماعی 

تبیین کننده 
  مشارکت

  عوامل مؤثر بر مشارکت  پردازان نظریه  نظریات

 پارادایم رفتار
اجتماعی 

مشارکت (
عنوان نوعی  به

رفتار مورد 

نظریاتی که به 
عناصر نهادي، 
ساختاري و 
سازمانی و به 

هاي   زمینه

کلی و برین 
لینگر، میلرز، 
روتر، سیمن 
و لیورنت، 

 دیو، بور

ها اعتقاد دارند که یکسري عوامل فردي  آن
تواند بر  و گروهی وجود دارند که می

ي اول دسته. مشارکت مؤثر واقع شوند
ي دوم هاي شخصیتی افراد و دسته ویژگی

هاي بین گروهی افراد  ها و ترکیب  زمینه
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تواند منجر به شرکت در کنش  است که می
 جمعی و انجام عمل مشارکت اجتماعی

ها معتقدند که پیوند بین  درمجموع آن. شود
هاي شخصیتی، موقعیت کنترل،  ویژگی

-گیري فردگرایانهاثرگذاري سیاسی و جهت
گرایانه با مشارکت در کنش جمعی، جمع

باید بر حسب جایگاه اجتماعی افراد مورد 
  . بررسی قرار گیرند

تبیین قرار 
گیرد که  می

ماهیتی عینی و 
 )خارجی دارد

فرافردي و 
محیطی و 

هاي   سرمایه
-اجتماعی

فرهنگی توجه 
 کردند

 کلندرمن

و ) واکنش دیگران مهم(هاي اجتماعی   انگیزه
قالب اعتقاد به (هاي هدف و پاداش   نگیزها

ها  فواید   مشارکت و توجه به هزینه
مهماند و تأثیر زیادي بر انجام ) مشارکت

  . عمل مشارکت دارند
  )122: 1391شجاعی؛ ادریسی، : (منبع

  
  مدل قدرت و نردبان ارنشتاین 

پیش مورد  میالدي، نقش مشارکت شهروندان در جوامع، بیش از 1960در اواخر دهه 
 منتشر شد، مفهوم 1969بار در  اي که براي اولین ارنشتاین در مقاله. توجه قرار گرفت

طور مکرر مورد  ها به مقاله وي بعد. بندي و تبیین نمودنحوي روشن سطح مشارکت را به
. هاي مشارکت شد  نظران بعدي قرار گرفت و مبنایی براي طرح نظریهاستفاده صاحب
کار گرفت و براي توضیح  ت شهروندي را با تعبیر قدرت شهروندي بهارنشتاین، مشارک

   :هاي زیر است  نردبان مشارکت داراي پله. آن، از استعاره نردبان مشارکت استفاده کرد
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   نردبان مشارکت ارنشتاین-2جدول
   کنترل شهروندي-8
ها،  شورا ( عمده قدرت در دست شهروندان-7

  3)ها قدرت در نهاد
  )کنترل، قدرت (

درجات قدرت شهروندي
 

  قدرتمندان زنی و رسیدن به توافق بینچانه -6
  قدرتان  مشاوره دادن بی-5
  قدرتان شنیدن نظرات بی-4

  5 )مشارکت صوري (
 درجات پذیرش گروهی اندك

  دهیاطالع -3
   درمان-2

عدم مشارکت
 

اغوا کردن، تقلب -1
 

  )197: 1391مروتی؛ لطیفی، : (منبع
  

. ترین سطح نردبان ارنشتاین، هیچ قدرتی براي شهروندان وجود ندارددر پایین
ها را دستکاري  دهد که وي آن عبارت دیگر عدم مشارکت در دو رده، خود را نشان می به

  ). 197: 1391مروتی؛ لطیفی، (نامد و درمان می
هاي  هاي دولتی، شکل نظر ارنشتاین دستگاري به این معناست که بعضی سازمان به

ها، آموزش شهروندان براي  اند که هدف واقعی آن ساختگی از مشارکت را تدارك دیده
در پله بعدي شکل دیگري از . هایی است که از قبل تکلیفش روشن شده است قبول کار

                                                
1. Citizen power 
2. Citizen Control 
3. Delegated Power 
4. Partnership 
5. Tokenism 
6. Placation 
7. Consultation 
8. Informing 
9. Non-participation 
10. Therapy 
11. Manipulation 
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این نوع مشارکت هم غیرصادقانه . شود که درمان نام گرفته است عدم مشارکت معرفی می
ها و   اي براي رد کردن دیدگاه ه در اینجا هدف پیدا کردن راه چار. هانه است او هم خودخو

تواند این مسئله را  هایی است که سازمان مربوطه خودش با آن موافق نیست، اما نمی رفتار
کند  ها را رد می  آشکارا بیان کند؛ پس در زیر پوشش نظرخواهی از شهروندان، آن دیدگاه

  ). 48-47: 1380ثانی، شریفیان(

هاي  هاي کهن، نوسازي و بهسازي بافت هاي مختلف نسبت به بافت نگرش
  فرسوده

هاي مختلفی ارائه شده که در  هاي کهن، نوسازي و بهسازي شهري نگرش در مورد بافت
   .ها اشاره شده است جدول ذیل به آن

  
  هاي فرسوده زي بافتهاي ارائه شده در زمینه نوسازي و بهسا  ترین نظریه  مهم-3جدول 

  کارانهنظریه محافظه

پیروان این نظریه بر این باورند که تا حد امکان از هرگونه دخالت در 
شناخت : گویدباره می جان راسکین در این. وضع موجود باید پرهیز کرد

-ي یک سند تاریخی است و براي حذف بخشمنزله یک بناي باستانی به

هاي تازه و استحکام بخشیدن به   بخشهاي ناهماهنگ یا اضافه کردن 
زاده؛ ابراهیم(انجام شود  می  هاي ناپایدار و خطرناك، نباید اقدا قسمت
 )220: 1391ملکی، 

  ي رادیکالنظریه
ها، دگرگون  شهر هاي قدیمی  پیروان این نگرش براي مداخله در بافت

کنند و  یهاي کهن را با حفظ آثار فرهنگی ارزشمند تجویز م کردن بافت
 . شود حل پیشنهادي مطرح میعنوان تنها راه تخریب و نوسازي، به

  نظریه عقالیی

سازي و نوسازي مشروط در مبانی نظري این گروه، مرمت، باز زنده
لئوناردو بنه ولو، استاد دانشگاه ونیز با اتکا به . است هاي قدیمی  بافت

ها در طول  ي شهرگیر اي، ضمن ایجاد مراحل مختلف شکل چنین نظریه
ي دهد و نحوه را شرح می) از انقالب کشاورزي تا انقالب صنعتی(تاریخ 
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کند که  گیري میکند، در نهایت چنین نتیجه ها را بیان می نابودي آن
چه  بخواهیم شهر کهن را حفظ و حراست کنیم، باید نظم نوینی از  چنان
 ).13: 1393 محمدي و همکاران،(آوریم  دست  ها به ي شهراداره

  بخشی  نظریه اصالت

منظور اصالح و بهبود مسکن و  شود که به هایی گفته می به کلیه فعالیت
ها و   هاي مسکونی محله محیط مسکونی و تغییر در ترکیب واحد

هاي فقیر و کم درآمد   هاي با درآمد زیاد و متوسط با گروه  جایگزینی گروه
 .پذیرد ها صورت می در بخش مرکزي شهر

نظریه توانمندسازي 
  نشینان حاشیه

نشینی و اسکان منظور بهسازي و نوسازي شهري کنترل حاشیه به
نشینی و از طرف دیگر براي کنترل حاشیه. ضروري است غیررسمی 

ها در  نشینان شهري و مشارکت آنتوانمندسازي حاشیه اسکان غیررسمی 
آملی و دیگران، (ها ضروري است  هاي زیستی آن بهسازي و نوسازي فضا

1393 :148.(  
  1395هاي پژوهش،   یافته: منبع

 چارچوب نظري
براي تحلیل و تبیین مسئله مورد » سازه نظري«هاي اجتماعی از یک  طور معمول پژوهش به

اي از  تواند یک نظریه مشخص، مجموعه این سازه نظري می. برند بررسی استفاده می
از آنجا که موضوع مورد . باشد می  ک چارچوب مفهونظریات تلفیق شده و یا در نهایت ی

بررسی ما مبتنی بر یک نظریه خاص نیست؛ بهتر آن است که از طریق یک چارچوب 
در اینجا با در کنار هم قرار دادن مفاهیم و . به بررسی مسئله مورد نظر بپردازیم می  مفهو

.  بررسی تبیین شودتبدیل مفاهیم به یک مجموعه هماهنگ نظري سعی خواهد شد مورد
کار گرفته شده بهره آزادانه از  چه در مفاهیم نظري به در واقع ما در این پژوهش مطابق آن

بنابراین مفاهیم . اند است که در نظریات مرتبط با مسئله مورد بررسی ارائه شده مفاهیمی 
به محوري در این پژوهش که بر اساس آن، این تحقیق انجام شده عبارتند از تمایل 

اجتماعی، اعتماد و روابط اجتماعی و امکانات و -هاي اقتصادي   مشارکت اجتماعی، انگیزه
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اما . فرهنگی این مفاهیم برگرفته از یک یا چند نظریه متفاوت هستند-خدمات اجتماعی
هاي   ها در این بخش نظریه سرمایه اجتماعی است که مولفه  چه مسلم است اساس نظریه آن

  . دهد می مذکور را پوشش 
هایی دانست که امکان   ها و شبکه هنجارشامل توان  سرمایه اجتماعی را نیز می

هایی  منظور کسب سود متقابل فراهم و شاخص مشارکت مردم در امکانات جمعی را به
ح سرمایه اجتماعی الاصط. گیرد می  چون اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی را در بر

. به ادبیات علوم اجتماعی وارد شده است )1331-2112(دیو یر بور نخستین بار توسط پی
کند که نقش مهمی  انواع دیگري را از سرمایه مطرح می، اقتصادي بوردیو همراه با سرمایه

هاي   هاي اجتماعی و بازتولید اجتماعی دارد و واجد سویه  گیري طبقات، گروه در شکل 
اعی تنها در کنار مفهوم میدان معنی در نظریه بوردیو مفهوم سرمایه اجتم، مادي است

ها بر سر منابع و منافع معین و  ها یا تکاپو  عرصه اجتماعی است که مبارزه، میدان. یابد می 
هایی است که توسط  نظام ساخت یافته موقعیت، میدان. پذیرد ها صورت می دسترسی به آن

عیت براي دارندگان این کننده وض شود که ماهیت آن تعریف می ها اشغال  افراد یا نهاد
پرورش خانوادگی، : ازاند  از نظر بوردیو عبارت ها  سه منبع عمده سرمایه. هاست موقعیت

صه بوردیو سرمایه اجتماعی را به سه شکل الطور خ به. و فرهنگ شغلی آموزش رسمی 
یافته یا مجسم که ترتیبات دیرپاي ذهن و بدن را شامل  تجسم -1: کند بندي می تقسیم

هاي فرهنگی چون تصاویر، کتب، کامپیوتر و  الصورت کا عینیت یافته که به -2شود،  می
حالت که از طریق مدارك واقعی و دیگر شواهد پایگاه فرهنگی  -3کند و  هنر بروز می
فولک واژه سرمایه اجتماعی را براي اشاره به  ) Bourdiou, 1986: 255 (شود بازنمایی می

کار  جوامع انسانی براي پرداختن به زیست محیط و اصالح آن بهپذیر  هاي انعطاف قابلیت
  . برند می

شود، سرمایه  این اعتقاد است که سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف می کلمن بر
هایی گوناگون است که دو ویژگی مشترك  بلکه انواع چیز، اجتماعی چیزي واحد نیست

هاي معین  شوند و کنش اعی را شامل میاز یک ساخت اجتم اي ها جنبه همه آن: دارند
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هاي دیگر  سرمایه اجتماعی مانند شکل. کنند افرادي را که در درون ساختارند، تسهیل می
نیافتنی خواهد  سرمایه مولد است و دستیابی به برخی اهداف را که در نبودن آن، دست

یابد،  می مکان بروز از نظر بوردیو سرمایه در سه شکل بنیادي ا. کند می پذیر  بود، امکان
شدن به پول را دارد و ممکن است در شکل  شکل سرمایه اقتصادي که قابلیت تبدیل به

 شکل سرمایه فرهنگی که در شرایط معین، قابلیت تبدیل حقوق مالکیت نهادینه شود؛ به
هاي آموزشی نهادینه شود  شکل کیفیت شدن به سرمایه اقتصادي را دارد و ممکن است به

شده است و در   ساخته ارتباطات ل سرمایه اجتماعی که از الزامات اجتماعیشک و به
صورت  شدن به سرمایه اقتصادي را دارد و ممکن است به شرایط معین، قابلیت تبدیل

از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی دو مؤلفه . عنوان اشرافی یا اصالت خانوادگی نهادینه شود
هاي اجتماعی   ا آن از طریق عضویت در گروه و شبکهاول، منبعی است که ارتباط ب: دارد

که به تملک یک کارگزار انسانی اي  شود و دوم، حجم سرمایه اجتماعی پذیر می امکان
  . تواند بسیج کند هاي ارتباطاتی مبتنی است که او می  از شبکه اي ه آید، بر انداز می در

باطات بین کنشگران حاصل وسیله کلیت ارت بوردیو اعتقاد دارد که این کیفیت به
ها و درگیر   عضویت در گروه. نفسه یک کیفیت معمول گروه باشد  فیآن کهشود، نه  می

شود و روابط اجتماعی حاصل از  ها حاصل می  هاي اجتماعی، که در گروه  بودن در شبکه
هاي   ش این بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزهالتواند در ت عضو بودن می

هاي  معناي ویژگی از نظر پاتنام نیز سرمایه اجتماعی به. کار برده شود ن و متفاوت بهگوناگو
تواند کارایی جامعه را با تسهیل  ها، می  ها و شبکه سازمان اجتماعی مانند اعتماد، هنجار

مؤسسه تحقیقاتی ملل متحد براي توسعه اجتماعی . هاي هماهنگ بهبود بخشد کنش
دهنده  هاي نظم یافته براي افزایش کنترل بر منابع و نهاد زمانهاي سا کوشش«مشارکت را 

که تاکنون از حیطه  هاي ها و جنبش  در شرایط اجتماعی معین از سوي برخی از گروه
شناسان زیادي در  جامعه. »کند تعریف می اند اعمال چنین کنترلی محروم و مستثنی بوده

که در این بین نظریات پاتنام،  اند ث کردهمورد عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در جامعه بح
پاتنام مشارکت افراد در . بوردیو و کلمن با موضوع بحث این مقاله ارتباط بیشتري دارد
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 از سه بخش شبکه روابط اجتماعی، آن کهشان را ناشی از سرمایه اجتماعی آن اجتماع
ن نیز معتقد است کلم. )12: 1380توسلی،  (داند همیاري و اعتماد تشکیل شده است، می

تر  شود و دستیابی به اهداف را آسان می سرمایه اجتماعی منجر به تسهیل روابط اجتماعی 
بوردیو نیز مانند  .دکن کرده و مشارکت اجتماعی افراد را در ساخت اجتماعی میسر می

داند و در کنار آن سرمایه فرهنگی  کلمن و پاتنام سرمایه اجتماعی را بر مشارکت مؤثر می
تواند مشارکت را  ها می  از نظر وي این سرمایه. داند را نیز در مشارکت اجتماعی مؤثر می

 همدیگر را تقویت این کهبر  سرمایه فرهنگی و اجتماعی عالوه. تحت تأثیر قرار دهد
- اهمیت سرمایه اجتماعی. شود تر افراد یک جامعه نیز میالکنند، منجر به مشارکت با می 

تر   شهري از آن جهت محسوسهاي مختلف  و ساماندهی بافتنوسازيفرهنگی در فرآیند 
هاي فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام  خواهد بود که مداخله در بافت

 درجه اول، با توجه به مفهوم توانند در می هاي اجتماعی و فرهنگی   شده و لذا سرمایه
چهره ساکنان آن، در این مکان نمود  به هیق و روابط چهرالدلیل مشترکات، ع محله و به

 مشارکت اجتماعی، هایی چون حال با شامل شدن ارزش بیشتري داشته باشند و در عین
هاي درونی و  عنوان ظرفیت اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی به

  . نویدبخش باشند راالمتمرکز و از پایین به با هاي پنهان در محالت، یک اقدام غیر ثروت

  هاي پژوهش  هاي و شاخص متغیر
بندي، تجزیه و تحلیل اطالعات آوري، طبقههایی هستند که فرآیند جمع ها نشانگر شاخص
کنند و از حیث  ها را مشخص می طور کلی جهت فعالیت گیري را منطقی و بهو نتیجه

ها  زي و ارزشیابی فعالیتریگذاري، تدوین برنامهمفهومی، چارچوب مناسبی را براي هدف
 در مورد مشارکت این کهبا توجه به ). 501: 1395امانپور و دیگران، (دهند دست می به

هاي متعددي انجام شده که  هاي فرسوده شهري، پژوهش مردم در بهسازي و نوسازي بافت
ها  آنها و ابعاد مختلفی صورت گرفته که در جدول زیر به اختصار به  هر کدام با معیار
  . اشاره شده است
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ها و ابعاد مختلف در باب مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي  معیار: 4جدول 
و دیگران،  قاسمی : هاي فرسوده مستخرج از بررسی مطالعات میدانی افرادي چون بافت
؛ سرائی و 138: 1394؛ پوراحمد و دیگران، 74: 1394؛ بابایی اقدم و دیگران، 279: 1394
؛ سجادي و 51: 1395؛ زالی و دیگران، 64: 1394؛ وارثی و دیگران، 72: 1394 کش،مهره

؛ موحد و 132: 1393زاده و دیگران،  ؛ اسماعیل226: 1393؛ موحد، 152: 1390دیگران، 
  . 94-92: 1392دیگران، 
  

-درگیر کردن مردم در نوسازي، تأمین و توزیع منابع مالی، ساختار حقوقی، نهادسازي در اطالع

رسانی، آموزش، رعایت حقوق شهروندي، اعطاي تسهیالت، پاسخگویی و  سانی، ترویج و اطالعر
برخورد مناسب کارکنان با مردم، مشارکت، اقتصادي، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، بعد 
اجتماعی و فرهنگی، بعد زیست محیطی، بعد کالبدي، خدماتی، ساختمانی، امکانات و خدمات، 

، خدمات عمومی، امنیت اجتماعی، تعلق خاطر مکانی، دسترسی، نظافت و کاربري-کالبدي
شناختی، کیفیت مندي، عوامل محیطی، عوامل فردي، روانهاي شغلی، رضایت پسماند، فرصت

گذار،  تاثیر می هاي مرد ها، نهاد هاي اجتماعی و مردمی، مشارکتی بودن طرح محتواي پروژه، ساختار
 . مسائل قومیتی و روحیه

 3در این پژوهش نیز با توجه به مبانی نظري پژوهش و محدوده مورد مطالعه، 
 متغیر استفاده 26شاخص کلی شامل امکانات و خدمات، اعتماد و مشارکت اجتماعی و 

  . ها اشاره شده است تر به آنصورت مفصل شده است که در روش تحقیق به
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  روش تحقیق
 دو  آوري اطالعات بهجمع.  کاربردي است تحلیلی و نوع آن-روش تحقیق توصیفی

جامعه آماري . صورت پذیرفته است) پرسشنامه و مصاحبه(صورت اسنادي و میدانی 
 بوده که شامل محالت کارخانه نمک، پشت 3پژوهش، محدوده بافت فرسوده منطقه 

 از حجم نمونه با استفاده. باشد می  نفر 53095آباد و بابائیان با جمعیت گاراژ، غریب
.  نفر محاسبه گردید325، %5و خطاي استاندارد % 95فرمول کوکران با سطح اطمینان 

 دهنده انسجام گیري نیز از ضریب آلفاي کرونباخ که نشانبراي تعیین پایایی ابزار اندازه
شده و در نهایت آلفاي  رود، استفاده ها به شمار می  درونی و همسازي داخلی گویه

توان  ، برآورد گردیده که عدد بسیار مطلوبی است و می)α=864/0(کرونباخ پرسشنامه 
. شده است کار گرفته  نامه بهها در پرسش  گفت که دقت الزم براي احراز پایایی سازه

  آوري هاي جمع  و تحلیل داده صورت تصادفی ساده است و براي تجزیه  انتخاب نمونه به
 شده   استفادهArc view Gisافزار ها نیز از نرم   و جهت ترسیم نقشهSpssافزار شده از نرم

 والیس و پیرسون هاي آماري تحلیل عاملی، کروسکال در نهایت، با استفاده از مدل. است
هاي  ، ابعاد و شاخص)5(در جدول  . ها صورت گرفت  و تحلیل نهایی بر روي داده تجزیه 

  . پژوهش آورده شده است
  

  هاي پژوهش ها و شاخص  مؤلفه -5جدول 
  ها شاخص  ها  مؤلفه

امکانات و 
 خدمات

میزان  -4 امکانات ورزشی - 3 امکانات تفریحی -2 امکانات فرهنگی -1
وضعیت  -6 وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی -5 خدمات آموزشی
   ونقل عمومی میزان دسترسی به خدمات حمل -7 خدمات تجاري

  ن اماکن مذهبیمیزا -9 وضعیت تجهیزات و تأسیسات شهري -8
  . وضعیت مبلمان شهري -10
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 تمایل به مشارکت

   مشارکت در اصالح معابر -2 تمایل به بهسازي و ساماندهی -1
میزان تمایل نسبت به  -4 تمایل در جهت بهبود تأسیسات زیربنایی -3

هاي بهسازي  مشارکت و نظرخواهی در طرح -5تعویض امالك فرسوده 
هاي  آگاهی نسبت به طرح -7بهسازي هاي  کمک مالی در طرح -6

رسانی  وضعیت اطالع -9هاي گروهی  شرکت در کار -8ساماندهی 
 و  بر ساختنظارت شهرداري  -10هاي ساماندهی  شهرداري از طرح

  . هاي شهري ساز

 اعتمادسازي

 استفاده از نظریات -2هاي ساماندهی  احترام به شهروندان در طرح -1
 هاي  توجه به نقش و حضور مردم در طرح -3ماندهی شهروندان در امر سا

هاي  توجه به شایستگی افراد در طرح -4 بهسازي و ساماندهی
عمل  -6 اعتماد شهروندان به مسئولین در امر ساماندهی -5ساماندهی 

نمودن مسئوالن به حرفشان و ارائه قدرت به مردم در جهت بیان نمودن 
  . تقاضایشان

 . 1395پژوهش، هاي   یافته: منبع

 
  قلمرو پژوهش 

 مرکز شهرستان زاهدان در همچنینشهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و 
این شهر در جنوب شرق ایران در دشت سیستان قرار .  شده است جنوب شرق ایران واقع

چون  دشت هم هایی از این  هاي متعدد فرا گرفته و بخش  را کوه گرفته که اطراف آن
-هایی با دشت  وسیله تنگه و گردنه ها نفوذ کرده و در بعضی موارد به  هایی در دل کوه بازو

یابد که دشت میرجاوه در جنوب شرق زاهدان از آن جمله هاي کوچک مجاور ارتباط می 
 متر 1378ارتفاع این شهر از سطح دریا به ). 137: 1391زاده و همکاران، ابراهیم(است 

 45 درجه و 60 دقیقه عرض شمالی و 30 درجه و 29 جغرافیایی و در موقعیت رسد  می
، برابر با 1390 جمعیت این شهر درسال همچنین. دقیقه طول شرقی قرارگرفته است

بر اساس تقسیمات فضایی جدید، تعداد ). 1390مرکز آمار ایران، (باشد   نفر می575116
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منطقه سه شهر زاهدان . یافته است مناطق شهر زاهدان از سه منطقه به پنج منطقه، افزایش 
- زاده و عباديابراهیم( هکتار، واقع در شمال و شمال غرب شهر 2150با وسعتی معادل 

که بیشترین اقشار محروم و پایین و متوسط به پایین اجتماعی را ). 48: 1387جوکندان، 
انه نمک،  محله فرسوده، کارخ4این منطقه در حال حاضر داراي . داده است در خود جاي 

از جمعیت این منطقه را  باشد که تقریباً، نیمی  آباد می پشت گاراژ، بابائیان و غریب
  ).1شکل شماره (دهند نشینان شهري تشکیل می حاشیه

   

  هاي بافت فرسوده شهر زاهدان و پهنه3ت منطقه  نقشه موقعی-1شکل  
  .1395نگارندگان، : ؛ ترسیم1395پایگاه داده علوم زمین، : منبع
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 هاي پژوهش   یافته

هاي مناسب براي تحلیل عاملی، استفاده از ماتریس  هاي انتخاب متغیر یکی از روش
هاي متفاوت  ها به عامل همبستگی است که اساس تحلیل عاملی براي انتخاب متغیر

هاي دیگري  البته آمار. ها اما از نوع غیر علی استوار است استفاده از همبستگی بین متغیر
ها   ها نیز قادر به تعیین و تشخیص مناسب بودن داده  نیز وجود دارد که محقق از طریق آن

 KMOها، مقدار کفایت نمونه یا شاخص  از جمله این روش. براي تحلیل عاملی است
براي ). 44: 1395زاده و روستا،  ابراهیم(باشد   می1 و 0است که مقدار آن همواره بین 

رهنما و ( باشد 6/0تر از   بزرگKMOبخش، باید مقدار ایتانجام تحلیل عاملی رض
 این کهها براي تحلیل عاملی مبنی بر    براي اطمینان از دادههمچنین). 77: 1391همکاران، 

گیرد، در جامعه برابر صفر است یا خیر از ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عامل قرار می
  نشان داده) 6(و آزمون مذکور در جدول شماره نتایج د.  شده است آزمون بارتلت استفاده

 نتایج حاصل از آزمون بیشتر این کهکنیم، با توجه به طور که مشاهده می همان. شده است
 درصد وجود همبستگی بین 99با احتمال بیش از ) 000/0( است و سطح معناداري 6/0از 

  . کند ها را تأیید می متغیر

 Bartlett’sوKMOهاي تست -6جدول 

  KMO( 832/0(اولکین -میر- آزمون کفایت نمونه کایزر
تقریب کاي 

 اسکوئر
427/5693  

  325 درجه آزادي
 آزمون کرویت بارتلت

  000/0 سطح معناداري
  . 1395محاسبات نگارندگان، : منبع
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  استخراج عوامل
ها بررسی و با استفاده از ماتریس  ها و عامل در این قسمت، همبستگی بین شاخص

شود؛ لذا ماتریس همبستگی محاسبه و نسبت  هاي اصلی استخراج می مبستگی، عامله
ها و  براي ایجاد رابطه منطقی و مناسب بین شاخص. شود به استخراج عوامل اقدام می

% 5ها باالي   گیرند که ضریب همبستگی آنهاي مورد استفاده قرار می عوامل، شاخص
بر این اساس، در این پژوهش ابتدا سه شاخص . )57: 1388تقوایی و شفیعی، (باشد 

 متغیر وارد مدل تحلیل عاملی شدند که در این مرحله همه 26پژوهش که در قالب 
ي بعد ماتریس همبستگی محاسبه و نسبت به در مرحله. ها با هم ترکیب شدند متغیر

 8ه  متغیر ب26بر این اساس در پژوهش حاضر . استخراج عوامل اصلی اقدام گردید
باشد   درصد می198/82 عامل یاد شده، 8عامل تقلیل یافته است، که مجموع واریانس 

 درصد از 198/82میزان .  درصد در عامل اول بوده است768/27که بیشترین آن با 
نتایج جدول . بخش بودن نتایج تحلیل عاملی بوده است دهنده رضایتواریانس نشان 

 درصد از واریانس را 768/27تنهایی  اولین عامل بهدهد که در این تحلیل،   نشان می7
، عامل 614/7، عامل چهارم 209/10، عامل سوم 994/15دهد و عامل دوم  توضیح می

 درصد از 176/4 و عامل هشتم 747/4، عامل هفتم 124/5، عامل ششم 565/6پنجم 
  . کنند واریانس را محاسبه می

 



  
  
  
  
 1396  پاییز،32شماره ، سال هشتم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     120 

 ها   دادههاي نهایی تحلیل  استخراج عامل-7جدول 

  مقادیر ویژه با چرخش
مقادیر ویژه بدون 

  چرخش
  مقادیر ویژه

درصد 
  تجمعی

درصد 
  واریانس

  کلی
درصد 
  تجمعی

درصد 
  واریانس

  کلی
درصد 
  تجمعی

درصد 
  واریانس

  کلی

  ها  مؤلفه

774/19  774/19  141/5  768/27  768/27  220/7  768/27  768/27  220/7  1  
135/36  361/16  254/4  762/43  994/15  158/4  762/43  994/15  158/4  2  
731/44  597/8  235/2  972/53  209/10  654/2  972/53  209/10  654/2  3  
947/52  216/8  136/2  586/61  614/7  980/1  586/61  614/7  980/1  4  
935/60  988/7  077/2  150/68  565/6  707/1  150/68  565/6  707/1  5  
552/68  618/7  981/1  274/73  124/5  332/1  274/73  124/5  332/1  6  
147/76  594/7  975/1  021/78  747/4  234/1  021/78  747/4  234/1  7  
198/82  051/6  573/1  198/82  176/4  086/1  198/82  176/4  086/1  8  

  .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع

 تمایل به مشارکت و اعتمادسازي: عامل اول

تنهایی قادر است  باشد که به  می220/7، مقدار ویژه این عامل 8هاي جدول   براساس داده
 درصد 768/27بیان دیگر،  به.  درصد از واریانس را محاسبه و توضیح دهد768/27

میزان خدمات آموزشی . باشد  در امر ساماندهی مربوط به عامل اول می می مشارکت مرد
، تمایل جهت بهبود تأسیسات زیربنایی، میزان مشارکت و »مدارس، مهدکودك و غیره«

هاي ساماندهی بافت  هاي بهسازي و نوسازي، آگاهی نسبت به طرح نظرخواهی در طرح
هاي شهري، اعتماد به شایستگی افراد در  وساز ساختفرسوده، نظارت شهرداري بر

هاي ساماندهی و مطرح کردن  هاي ساماندهی و اعتماد مردم به مسئولین در طرح  طرح
عنوان  ترتیب اولویت به ه این عامل هستند که به دهند هاي تشکیل  تقاضایشان از جمله متغیر

هاي ساماندهی  م به مسئولین در طرحدر این عامل اعتماد مرد. شوند عامل اول شناخته می
 بیشترین و میزان مشارکت و نظرخواهی در 840/0و مطرح کردن تقاضایشان با بار عاملی 
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خود اختصاص   کمترین بار عاملی را به581/0هاي بهسازي و نوسازي با بار عاملی  طرح
  . اند داده

  هاي عامل اول  شاخص-8جدول 
  بار عاملی  متغیر  ردیف

  612/0 »مدارس، مهدکودك و غیره«ن خدمات آموزشی میزا 1
  826/0 تمایل جهت بهبود تأسیسات زیربنایی 2
  581/0 هاي بهسازي و نوسازي میزان مشارکت و نظرخواهی از مردم در طرح 3
  641/0 هاي ساماندهی بافت فرسوده آگاهی نسبت به طرح 4
  843/0 هاي شهري نظارت شهرداري برساخت و ساز 5
  847/0 هاي ساماندهی اعتماد به شایستگی افراد در طرح 6

7 
هاي ساماندهی و مطرح کردن  اعتماد مردم به مسئولین در طرح

 تقاضایشان
840/0  

  .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع

  مشارکت و خدمات عمومی: عامل دوم
ونقل   شاخص شامل دسترسی به خدمات حمل6 ، در این عامل9بر اساس جدول 

عمومی، وضعیت تجهیزات و تأسیسات شهري از قبیل خطوط آب، برق، گاز و غیره، 
مشارکت و تمایل جهت سازماندهی و بهسازي، میزان تمایل نسبت به تعویض امالك 

 لحاظ مالی و شرکت در هاي بهسازي بافت فرسوده به فرسوده، تمایل به مشارکت در طرح
. دهنده این عامل هستند هاي تشکیل  از متغیر» انجمن، تشکل محلی«هاي گروهی  کار

 درصد از واریانس کل را محاسبه 994/15تنهایی   است و به158/4مقدار ویژه این عامل، 
بار عاملی  می  ونقل عمو در این عامل دسترسی به خدمات حمل. کند و توضیح و تفسیر می

لحاظ مالی بار  هاي بهسازي بافت فرسوده به به مشارکت در طرح بیشترین و تمایل 882/0
  . اند  کمترین بار عاملی را از آن خود کرده583/0عاملی 
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  هاي عامل دوم   شاخص-9جدول 
  بار عاملی متغیر ردیف

  882/0 ونقل عمومی دسترسی به خدمات حمل 1

2 
وضعیت تجهیزات و تأسیسات شهري از قبیل خطوط آب، برق، 

 ز و غیرهگا
846/0  

  739/0 مشارکت و تمایل جهت سازماندهی و بهسازي 3
  648/0 میزان تمایل نسبت به تعویض امالك فرسوده 4

5 
لحاظ  هاي بهسازي بافت فرسوده به تمایل به مشارکت در طرح

 مالی
583/0  

  714/0 »انجمن، تشکل محلی«هاي گروهی  شرکت در کار 6
  .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   گرفته از یافتهمحاسبات نگارندگان بر: منبع

  تمایل به مشارکت و امکانات و خدمات: عامل سوم
 درصد از واریانس را 209/10 است که 654/2، مقدار ویژه این عامل 10بر طبق جدول 

 در ساماندهی  می  درصد از مشارکت مرد209/10دیگر،  بیان  به. نمایدمحاسبه و تفسیر می
اند؛  هایی که در این عامل جاي گرفته متغیر. گردد  به این عامل باز میبافت فرسوده

میزان امکانات فرهنگی از قبیل مسجد، سالن سینما، کتابخانه و غیره، میزان : اند از عبارت
مدارس، «، میزان خدمات آموزشی »هاي روباز هاي ورزشی استخر سالن«امکانات ورزشی 
در این عامل میزان .  نسبت به تعویض امالك فرسودهو میزان تمایل» مهدکودك و غیره

امکانات فرهنگی از قبیل مسجد، سالن سینما، کتابخانه و غیره و میزان خدمات آموزشی 
 بیشترین و 551/0 و 824/0هاي عاملی  ترتیب با بار به» مدارس، مهدکودك و غیره«

  . اند خود اختصاص داده کمترین بار عاملی را به
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  هاي عامل سوم خص شا-10جدول 
  بار عاملی  متغیر  ردیف

  824/0 میزان امکانات فرهنگی از قبیل مسجد، سالن سینما، کتابخانه و غیره 1
  708/0 »هاي روباز هاي ورزشی، استخر سالن«میزان امکانات ورزشی  2
  551/0 »مدارس، مهدکودك و غیره«میزان خدمات آموزشی  3
  584/0 مالك فرسودهمیزان تمایل نسبت به تعویض ا 4

  .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع

  اعتمادسازي و امکانات فرهنگی: عامل چهارم
 614/7دهد این عامل در مجموع   است و نشان می980/1درصد واریانس ویژه این عامل 

هاي که در این عامل  متغیر. ندک هاي تحت بررسی را تبیین می درصد از واریانس کل متغیر
و » ها و غیره  زاده ها، امام  زیارتگاه«میزان اماکن مذهبی : اند، بدین شرح است بارگذاري شده

اعتماد مردم به مسئولین در امر ساماندهی در جهت جلب مشارکت در امر ساماندهی 
 بیشترین بار 919/0که در این عامل، میزان اماکن مذهبی با بار عاملی ). 11جدول شماره (

  . کرده است عاملی را از آن خود

  هاي عامل چهارم  شاخص-11جدول 
  بار عاملی  متغیر  ردیف

  919/0 »ها و غیره  زاده ها، امام  زیارتگاه«میزان اماکن مذهبی  1

2 
اعتماد مردم به مسئولین در امر ساماندهی در جهت جلب مشارکت 

 در امر ساماندهی
665/0  

 .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   ات نگارندگان برگرفته از یافتهمحاسب: منبع
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  دسترسی به خدمات بهداشتی و مشارکت: عامل پنجم
 درصد از واریانس کل را محاسبه و تفسیر 565/6 است که 707/1مقدار ویژه این عامل، 

وضعیت دسترسی به خدمات :  شاخص بارگذاري شده شامل2در این عامل . کرده است
در این ). 12جدول شماره (و مشارکت در اصالح معابر است » درمانگاه و غیره«تی بهداش

 کمترین میزان را به خود اختصاص 577/0عامل مشارکت در اصالح معابر با بار عاملی 
   .داده است

  
  هاي عامل پنجم  شاخص-12 جدول 

  بار عاملی  متغیر  ردیف
  781/0 » غیرهدرمانگاه و«وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی  1
  577/0 مشارکت در اصالح معابر 2

  .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع

  تمایل به مشارکت: عامل ششم
میزان مشارکت و نظرخواهی از : اند از اند؛ عبارت هایی که در عامل ششم قرار گرفته متغیر

. هاي ساماندهی رسانی شهرداري از طرحعیت اطالعهاي بهسازي و وض شهروندان در طرح
 است که 332/1 نیز مشخص است، مقدار ویژه این عامل، 13گونه که در جدول  همان
رسانی در این عامل وضعیت اطالع. نماید درصد از واریانس را محاسبه و تفسیر می124/5

رین بار عاملی را میزان  بیشترین بار عاملی و کمت807/0هاي ساماندهی  شهرداري از طرح
  .  از آن خودکرده است607/0هاي بهسازي  مشارکت و نظرخواهی از شهروندان در طرح

  هاي عامل ششم  شاخص-13جدول 
  بار عاملی  متغیر  ردیف

  607/0 هاي بهسازي میزان مشارکت و نظرخواهی از شهروندان در طرح 1
  807/0 ندهیهاي ساما رسانی شهرداري از طرحوضعیت اطالع 2

 .1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع
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  اعتمادسازي و مبلمان شهري: عامل هفتم
هایی براي نشستن و  هاي، وضعیت مبلمان شهري شامل فضا عامل هفتم در برگیرنده متغیر

جدول شماره (هاي ساماندهی هست  روشنایی و توجه به نقش و حضور مردم در طرح
 درصد از واریانس را محاسبه و 747/4 است که 234/1که مقدار ویژه این عامل ). 14

هایی براي نشستن و  در این عامل وضعیت مبلمان شهري شامل فضا. کند تبیین می
هاي  ترتیب با بار هاي ساماندهی به روشنایی و توجه به نقش و حضور مردم در طرح

  . اند رین و کمترین بار عاملی را از آن خود کرده بیشت504/0 و 927/0عاملی 

  هاي عامل هفتم  شاخص-14جدول 

  بار عاملی  متغیر  ردیف

  927/0 هایی براي نشستن و روشنایی وضعیت مبلمان شهري شامل فضا 1

  504/0 هاي ساماندهی توجه به نقش و حضور مردم در طرح 2

  . 1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع

 

  امکانات و خدمات تجاري و تفریحی: عامل هشتم

بازي کودکان و وضعیت خدمات تجاري از قبیل  امکانات تفریحی شامل پارك، زمین
که . هاي عامل هشتم هستند دسترسی به بازار، مراکز خرید مایحتاج روزانه و غیره متغیر

در این . کند  درصد از واریانس را تبیین می176/4  است که086/1مقدار ویژه عامل هشتم 
عامل نیز وضعیت خدمات تجاري از قبیل دسترسی به بازار، مراکز خرید مایحتاج روزانه 

بازي   بیشترین بار عاملی و میزان امکانات تفریحی شامل پارك، زمین798/0با بار عاملی 
 )15جدول شماره . (تخود اختصاص داده اس  کمترین مقدار را به762/0کودکان 
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  هاي عامل هشتم  شاخص-15جدول 
  بار عاملی  متغیر  ردیف

  762/0 بازي کودکان و غیره میزان امکانات تفریحی شامل پارك، زمین 1

2 
وضعیت خدمات تجاري از قبیل دسترسی به بازار، مراکز خرید 

 مایحتاج روزانه و غیره
798/0  

  . 1395هاي حاصل از پرسشنامه،   یافتهمحاسبات نگارندگان برگرفته از : منبع

جهت بررسی میزان مشارکت و میزان امکانات و خدمات شهري از ضریب 
دهد که با توجه به مقدار  نشان می) 16(نتایج جدول . همبستگی پیرسون استفاده کردیم

 01/0تر از  و سطح خطاي کوچک% 99با اطمینان ) 690/0(ضریب همبستگی پیرسون 
 و میزان امکانات و خدمات شهري  می داري بین دو متغیر مشارکت مردمعنیرابطه آماري 

که هرچه میزان خدمات و امکانات شهري افزایش یابد، میزان  بدین معنی. وجود دارد
بنابراین ارائه امکانات و خدمات زیرساختی در مناطق . باید مشارکت نیز افزایش می

ها را    نوسازي و در نهایت موفقیت برنامهفرسوده، مشارکت مردم در فرآیند بهسازي و
  . دنبال خواهد داشت به

   و میزان امکانات و خدمات شهري می  رابطه بین مشارکت مرد-16جدول 
  مشارکت  امکانات و خدمات  آزمون  متغیر

  690/0 1 همبستگی پیرسون
 امکانات و خدمات  000/0 داريمعنی

  325 325 تعداد
  1 690/0 همبستگی پیرسون

 مشارکت  000/0 داريمعنی

  325 325 تعداد
 . 1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع
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 جهت بررسی میزان مشارکت و میزان اعتماد از ضریب همبستگی پیرسون همچنین
 دهد که با توجه به مقدار ضریب همبستگی  نشان می17نتایج جدول . استفاده کردیم

-  رابطه آماري معنی01/0تر از   و سطح خطاي کوچک99/0، با اطمینان )715/0(پیرسون 

چه  بدین معنی که هر. داري بین دو متغیر میزان مشارکت و میزان اعتماد وجود دارد
اعتماد  رو این از. یابداعتماد به مسئوالن دولتی افزایش یابد، میزان مشارکت نیز افزایش می

ها و  ز عناصر مهم و حیاتی در امر مشارکت تلقی کرد، اعتماد افراد به نهادتوان یکی ا را می
هاي  شهروندان، سبب توسعه و تعمیق مشارکت  به  عکس، یعنی اعتماد دولت  دولت و به

 جهت مورد توجه است که این متغیر با  اهمیت اعتماد اجتماعی از آن. شود اجتماعی می
  . امعه مدنی از جمله مشارکت، داراي همبستگی استهاي موجود در ج بسیاري از متغیر

  و اعتماد می  رابطه میزان مشارکت مرد-17جدول 

  مشارکت  اعتماد  آزمون  متغیر
  715/0 1 همبستگی پیرسون

 اعتماد  000/0 داريمعنی

  325 325 تعداد
  1 715/0 همبستگی پیرسون

 مشارکت  000/0 داريمعنی

  325 325 تعداد
 . 1395هاي حاصل از پرسشنامه،   اسبات نگارندگان برگرفته از یافتهمح: منبع

هاي  بندي محالت فرسوده منطقه سه شهر زاهدان از نظر شاخص سنجش و رتبه
  مورد پژوهش

هاي  بندي محالت فرسوده منطقه سه شهر زاهدان از نظر شاخصمنظور سنجش و رتبه به
طرف  آزمون کروسکال والیس که از یکمشارکت، اعتمادسازي، امکانات و خدمات از 

یافته آزمون  طرفه و از طرف دیگر گسترش  معادل ناپارامتریک آزمون تحلیل واریانس یک
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. شده است  استفاده -شود هاي تفاوت محسوب می از جمله آزمون -ویتنس است یومان 
دو ضمن نشان دادن رتبه شاخص در محالت مورد پژوهش نتایج آزمون خی) 18(جدول 

   .دهد و سطح معناداري آزمون کروسکال والیس را نشان می

هاي   نتایج آزمون کروسکال والیس بین محالت منطقه سه شهر زاهدان و شاخص-18جدول 
  مورد پژوهش

  .Chi-square Asymp. Sig  رتبه  میانگین رتبه  نام محالت  شاخص

 1 75/147 کارخانه نمک

  2 39/109 ت گاراژپش

  4 58/64 غریب آباد

ات
خدم

 و 
ات

کان
ام

  3 27/88 بابائیان 

392/55 000/0  

 1 29/119 کارخانه نمک

  2 44/101 پشت گاراژ

  4 19/87 غریب آباد
ت

ارک
مش

به 
ل 

مای
ت

  3 08/102 بابائیان 

702/7 053/0  

 1 47/124 کارخانه نمک

  2 75/104 پشت گاراژ

  4 50/83 غریب آباد

ري
شه

الن 
سئو

ه م
ن ب

کنا
 سا

ماد
اعت

 

  3 28/97 بابائیان

135/13 004/0 

  . 1395هاي حاصل از پرسشنامه،   محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع
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دهد که از نظر شاخص امکانات و خدمات شهري، محله کارخانه  نتایج نشان می
ترتیب در    به58/65 و محله غریب آباد با میانگین رتبه 75/147نمک با میانگین رتبه 

بهترین و بدترین شرایط، از نظر شاخص تمایل به مشارکت، محله کارخانه نمک با 
ترتیب در بهترین و   به19/87 و محله غریب آباد با میانگین رتبه 29/119میانگین رتبه 

بدترین وضعیت، از نظر شاخص اعتماد ساکنان به مسئوالن شهري، محله کارخانه نمک 
 در 50/83 در بهترین وضعیت و غریب آباد با میانگین رتبه 47/124تبه با میانگین ر

 شده براي  دو محاسبه ارتباط مقدار آزمون خی در این. اند بدترین شرایط قرار گرفته
هاي امکانات و خدمات شهري و اعتماد ساکنان به مسئوالن شهري با سطح  شاخص

هست، به استثناء %95ین آزمون با سطح اطمینان بودن ا گویاي قابل ) 000/0(معناداري 
 هست، 05/0 آمده باالتر از  دست داري بهشاخص تمایل به مشارکت که سطح معنی

بندي میانگین رتبه محالت مورد پژوهش، رتبه) 19(جدول . شود داري آن رد می معنی
هاي مشارکت، اعتمادسازي، امکانات و خدمات   ها را بر اساس وضعیت شاخص  آن

 .دهد شان میشهري

  بندي نهایی محالت مورد مطالعه رتبه-19جدول 

  نام محالت
هاي  میانگین رتبه از نظر شاخص

  مورد مطالعه
  رتبه ایمنی پارك

  1 59/136 کارخانه نمک

  2 86/106 پشت گاراژ

  4 39/73 غریب آباد

  3 16/93 بابائیان

  . 1395 پرسشنامه، هاي حاصل از  محاسبات نگارندگان برگرفته از یافته: منبع
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 از نظر 59/136دهد که محله کارخانه نمک با میانگین رتبه  نتایج نشان می
هاي موردپژوهش در بهترین شرایط قرار دارد و محالت پشت گاراژ، بابائیان و   شاخص

هاي دوم تا   ترتیب در رتبه  به39/73، 16/93، 86/106هاي   غریب آباد با میانگین رتبه
 . هاي مشارکت، اعتمادسازي، امکانات و خدمات شهري قرار دارند  شاخصچهارم از نظر

  گیري نتیجه
 در ساماندهی بافت  می در پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت مرد

دهد،  نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می.  شهر زاهدان، پرداخته شد3فرسوده منطقه 
 درصد در رتبه اول و 220/7با مقدار ویژه » ت و اعتمادسازيتمایل به مشارک«که عامل 

 درصد در رتبه هشتم 086/1با مقدار ویژه » امکانات و خدمات تجاري و تفریحی«عامل 
عالوه، نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نیز حاکی از رابطه  به. گیرندجاي می

ان امکانات و خدمات شهري  و میز می داري بین دو متغیر مشارکت مردآماري معنی
که هر چه میزان خدمات و امکانات شهري افزایش یابد، میزان  بدین معنی. باشد می 

بنابراین، ارائه امکانات و خدمات زیرساختی در مناطق . باید مشارکت نیز افزایش می
ها را   فرسوده، مشارکت مردم در فرآیند بهسازي و نوسازي و درنهایت موفقیت برنامه

بندي نهایی محالت مورد بررسی ، نتایج حاصل از رتبههمچنین. دنبال خواهد داشت به
هاي مشارکت، اعتمادسازي، امکانات و خدمات شهري نشان داد که  لحاظ شاخص به

 در بهترین و 39/73، 59/136ترتیب، با میانگین رتبه  آباد بهمحالت کارخانه نمک و غریب
هاي تحقیق   هاي حاصل از این مقاله با یافته  ترتیب، یافتهبدین .بدترین شرایط قرار داشتند

و  ، قاسمی )1394(، وارثی و همکاران )1395( مقدم و همکاران ، سلمانی)2017(الروسا 
، قدرجانی و )1392(، موحد و همکاران )1393(، آملی و همکاران )1394(همکاران 
هر یک از محققین براي مشارکت . کند ها را تأیید می  باشد و آن همسو می) 1391(قیطرانی 

هاي هویت   مردم محله یا منطقه موردنظر، دسترسی به خدمات شهري، وجود مؤلفه
خاطر در بین ساکنین محله،  هاي سازمانی، تعلق  ها و بستر اي، عوامل فردي، ساختار محله
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از سوي و فرهنگی، اعتمادسازي در بین مردم و ایجاد ضمانت  می  هاي قو تقویت ارزش
هاي   بنابراین با توجه به یافته. دولت و افزایش سرانه خدمات شهري را مؤثر دانستند

هاي بهسازي  افزایش مشارکت و نظرخواهی از مردم در طرح: پژوهش پیشنهادتی از قبیل
سازي ریزي براساس نیاز و مشارکت مردم و در جهت ظرفیتو نوسازي محالت، برنامه

ت، ارائه خدمات آموزشی در سطح محالت جهت جلوگیري از اجتماعی در سطح محال
سوادي و فقر، افزایش دسترسی مطلوب به خدمات بهداشتی از قبیل افزایش بی

سازي در محالت فرسوده منطقه سه هاي اعتماد  ها، ایجاد زمینه  ها و درمانگاه بیمارستان
در امور محله، زاهدان با هدف تشویق و ترغیب ساکنان به همکاري و مشارکت 

هاي و   ساماندهی و ایجاد اماکن تفریحی در محالت جهت گذراندن اوقات فراغت خانوداه
 افزایش روابط اجتماعی و در نهایت ایجاد امنیت اجتماعی و آسایش بیشتر براي همچنین

هایی از قبیل نظارت قانونی مثل گشت  کارگیري روشساکنان در داخل بافت فرسوده با به
توان گفت عوامل مؤثر بر  در مجموع می. شود  و غیره در این زمینه ارائه می می انتظا

در ) اعتمادسازي، تمایل به مشارکت و امکانات و خدمات( از قبیل  می مشارکت مرد
اي که بدون  گونه ساماندهی محالت فرسوده منطقه سه شهر زاهدان نقش مؤثري داشتند، به

هاي   توان امید چندانی به اثربخشی فعالیت برنامه ها نمی در نظر گرفتن اهمیت آن
  . ساماندهی محالت داشت

  
  منابع

 - تحلیلی بر توزیع فضایی«، )1387. (زاده، عیسی؛ عبادي جوکندان، اسماعیلابراهیم -
   .11، شماره جغرافیا و توسعه، »مکانی کاربري فضاي سبز در منطقه سه شهري زاهدان

هاي  ارزیابی و تحلیل ایمنی پارك«، )1395. (جتبیزاده، عیسی؛ روستا، مابراهیم -
، شماره اي منطقه-جغرافیا و آمایش شهري، »)شهر جهرم: موردشناسی. (شهري

18.   
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تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در «، )1390. (آفرینزاده، عیسی؛ ملکی، گلابراهیم -
-پژوهش، »)آباد شهر خرمبافت فرسوده: مطالعه موردي. (ي شهريبافت فرسوده

  .81، شماره هاي جغرافیاي انسانی 
تحلیلی بر توزیع «، )1391. (زاده، عیسی؛ سرایانی، اعظم؛ عرفانی، محمدابراهیم -

، »یابی بهینه آن در منطقه یک شهر زاهدانمکانی کاربري فضاي سبز و مکان-فضایی
  .17، شماره 5، دوره فصلنامه آمایش محیط

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی «، )1391 (.ادریسی، افسانه؛ شجاعی، مرجان -
ریزي رفاه و توسعه فصلنامه برنامه، »هاي توسعه شهري ساکنین در تحقق طرح

  .13، شماره 4، دوره اجتماعی
 در بهسازي و  می نقش الگوي مشارکت مرد«، )1390. (اسدیان، فریده؛ سیاحی، زهرا -

مطالعه (از سیستم اطالعات جغرافیایی هاي فرسوده شهري با استفاده  نوسازي بافت
  .12، شماره فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، »)محله عامري اهواز: موردي

عوامل مؤثر «، )1393. (زاده، یعقوب پور، شمسی؛ اسماعیلزاده، حسن؛ صالحاسماعیل -
محدوده : مطالعه موردي(هاي فرسوده شهري  بر مشارکت مردم در ساماندهی بافت

المللی انجمن جغرافیایی  پژوهشی و بین– فصلنامه علمی ، »)اه جنوبیخو دولت
   .43، دوره جدید، سال دوازدهم، شماره ایران

ارزیابی «، )1390. (زاده، بهزاداکبرپور سراسکانرود، محمد؛ پوراحمد، احمد؛ عمران -
محله : نمونه موردي(میزان مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي بافت فرسوده 

   .36، شماره 16، سال ریزينشریه جغرافیا و برنامه، »)تهرانسیروس 
تحلیل فضایی سطوح «، )1395. (اهللا؛ ملکی، سعیدپریان، نبیامانپور، سعید؛ حسینی شه -

، »شهر اهواز از خدمات شهري با تأکید بر عدالت اجتماعیبرخورداري مناطق کالن
   .3ماره ، ش4، دوره ریزي شهريهاي جغرافیاي برنامه پژوهش



   
  
  
  

 133  ...     تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی

مکتب اصفهان در ، )1386. (محمدچمنی، غالماهري، زهرا؛ حبیبی، محسن؛ قره -
، )هاي شهري، واژگان و قواعد دستوري شناسی عناصر و فضازبان. (شهرسازي

  . دانشگاه هنر: تهران
- استخراج شاخص«، )1395. (بابایی اقدم، فریدون؛ کاملیفر، زهرا؛ کاملیفر، محمدجواد -

بافت فرسوده شهري با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی هاي شناسایی  
- ریزي شهري چشمفصلنامه جغرافیا و برنامه، ») تبریز4منطقه : مطالعه موردي(

  .28، دوره هشتم، شماره انداز زاگرس
 در  می ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مرد«، )1394. (بابایی اقدم، فریدون و همکاران -

: مطالعه موردي(اي فرسوده شهري با تأکید بر سرمایه اجتماعی ه ساماندهی بافت
، سال سوم، شماره ریزي شهريفصلنامه مطالعات برنامه، »)محله ججین اردبیل

   .نهم
ارزیابی میزان «، )1394. (زاده اقدم، ابراهیمپوراحمد، احمد؛ شیخی، عبداهللا؛ شریف -

، 2، دوره شهر پایدار، »یداريهاي بافت فرسوده پیرانشهر از سطح پا  فاصله محله
   .4شماره 

: ، تهرانها مبانی بهسازي و نوسازي بافت قدیم شهر، )1388. (رضاپورجعفر، محمد -
  . انتشارات پیام

اي در  کاربرد تحلیل عاملی و خوشه«، )1388. (تقوایی، مسعود؛ شفیعی، پروین -
 اقتصاد فصلنامه، »ارزیابی مکانی و فضایی مناطق روستایی استان اصفهان

   .68، سال هفدهم، شماره کشاورزي و توسعه
انتشارات : منوچهر صبوري، تهران: ، ترجمهجامعه و سیاست، )1377. (راش، مایکل -

  . سمت
ها،   ها، اصول، نظریه نقش (هاي مرکزي ریزي شهربرنامه، )1388. (رهنما، محمدتقی -

  . ، دانشگاه فردوسی مشهد)هاي مشارکت تکنیک
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سنجش میزان رضایتمندي گردشگران «، )1391. (حیم و همکارانرهنما، محمدر -
مجله ، »)شهر مشهد کالن: مطالعه موردي(داخلی از کیفیت خدمات هتلداري 

   .2، سال اول، شماره مطالعات گردشگري
هاي  بهسازي و نوسازي بافت«، )1392. (زالی، نادر؛ دارابی، حسن؛ میرزایی، عسگر -

مجله پژوهش ، »شهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی فرسوده محله پیرسراي کالن
   .، سال چهارم، شماره دوازدهمریزي شهريو برنامه

ریزي راهبردي جهت ساماندهی بافت فرسوده برنامه«، )1395. (زالی، نادر و همکاران -
، »)الدین شهر اردبیل محله شهیدگاه بقعه شیخ صفی: مطالعه موردي(شهري 

  .، سال چهارم، شماره چهاردهم شهريفصلنامه اقتصاد و مدیریت
بهسازي و نوسازي «، )1390. (سجادي، ژیال؛ پور موسوي، موسی؛ اسکندپور، مجید -

محله دوالب :  مطالعه موردي می هاي فرسوده شهري با تأکید بر مشارکت مرد بافت
 . .14، شماره فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، »تهران

ارزیابی میزان فرسودگی بافت «، )1394. (رینکش، شی سرائی، محمدحسین؛ مهره -
، » شهر اصفهان و جایگاه مشارکت ساکنین در فرآیند ساماندهی3محالت منطقه 
   .، سال پنجم، شماره سوم)جغرافیا(ریزي فضایی فصلنامه برنامه

بررسی و تحلیل «، )1395. (مقدم، محمد؛ علوي، سید فاطمه؛ گنابادي، حامدسلمانی  -
: نمونه موردي( در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهري  می  مردپذیريمشارکت

، دوره هشتم، شماره انداز زاگرسریزي چشمفصلنامه جغرافیا و برنامه، »)تایباد
28.   

مشارکت شهروندي، حکمرانی شهري : فرهنگ شهري«، )1380. (ثانی، مریمشریفیان -
  . 8، شماره فصلنامه مدیریت شهري، »و مدیریت شهري

هاي  نوسازي بافت«، )1393. (آملی، جالل؛ الکایی، حلیمه؛ تبریزي، نازنین ظیمیع -
، » شهر چالوس6محله :  نمونه موردي می فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مرد
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، سال هفتم، شماره هاي نو در جغرافیاي انسانی پژوهشی نگرش-فصلنامه علمی
   .اول

هاي  هاي نوسازي بافت  ها و سیاست هبردنگاهی نو به را، )1387. (عندلیب، علیرضا -
  . سازمان نوسازي شهر تهران: ، تهرانفرسوده شهر تهران

هاي  رویکردي نو به بافت: اصول نوسازي شهري، )1389. (عندلیب، علیرضا -
  .، انتشارات آذرخشفرسوده

تحلیل عوامل مؤثر «، )1394. (سیانی، محمد؛ حیدري، حسین قاسمی، ایرج؛ قاسمی  -
، فصلنامه رفاه اجتماعی، »ارکت مردم در نوسازي و بهسازي بافت فرسودهبر مش

  .59سال پانزدهم، شماره 
عوامل مؤثر بر «، )1394. (سیانی، محمد؛ حیدري، حسین قاسمی، ایرج؛ قاسمی  -

، فصلنامه رفاه اجتماعی، »مشارکت شهروندان در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده
  .49، شماره 15سال 

سنجش تطبیقی «، )1392. (زاده گوهرریزي، بهرام لهام؛ براتی، ناصر؛ امینکاکاوند، ا -
بافت : مطالعه موردي. (تصویر شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهري

   .، سال دهم25، شماره  پژوهشی باغ نظر-فصلنامه علمی، »)فرسوده شهر قزوین
، ترجمه محمدحسین یشناسی سیاسجامعه، )1373. (لیپست، مارتین؛ دوز، رابرت -

  . انتشارات توس: فرجاد، تهران
- تحلیل ساختار فضایی«، )1393. (محمدي، جمال؛ شفقی، سیروس؛ نوري، محمد -

بافت : مطالعه موردي(کالبدي بافت فرسوده شهري با رویکرد نوسازي و بهسازي 
   .، سال چهارم، شماره دومریزي فضامجله برنامه، »)فرسوده شهر دوگنبدان

هاي بهبود و  بررسی راهکار«، )1390. (ي، محمدمهدي؛ اسالمی، لیدامحمود -
فصلنامه ، »)بندرعباس: نمونه موردي(سازماندهی یکپارچه بافت فرسوده ساحلی 

  .28، شماره مدیریت شهري
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بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل «، )1391. (مروتی، ناصر و لطیفی، غالمرضا -
زاده عبداهللا محله امام: مطالعه موردي(ه به نوسازي هاي فرسود ساکنان ساکنان بافت

  . 10، شماره 3، دوره ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه،»)تهران
هاي رونق بخشی، نوسازي و بهسازي  الگو«، )1388. (مطوف، شریف؛ خدایی، زهرا -

شماره  ، سال اول، پیشفصلنامه مطالعات مدیریت شهري، »بافت فرسوده شهر
  .سوم

تعیین عوامل انگیزشی ساکنین بافت فرسوده شهر شیراز «، )1393. (موحد، خسرو -
  .36، شماره فصلنامه مدیریت شهري، »براي مشارکت در بهسازي و نوسازي آن

تعیین عوامل انگیزشی ساکنین بافت فرسوده شهر شیراز «، )1393. (موحد، خسرو -
   .36، شماره یت شهرينشریه مدیر، »براي مشارکت در بهسازي و نوسازي

نهاد براي مشارکت در  هاي مردم نقش سازمان«، )1392. (موحد، علی و همکاران -
 بخش مرکزي شهر بافت فرسوده: نمونه موردي(هاي فرسوده  بازسازي بافت

، دوره المللی انجمن جغرافیایی ایران پژوهشی و بین– فصلنامه علمی ، »)اهواز
   .36جدید، سال یازدهم، شماره 

بررسی نقش «، )1391. (موسوي، میرنجف؛ حیدري، حسن؛ باقري کشکولی، علی -
شهر : هاي فرسوده مطالعه موردي سرمایه اجتماعی در نوسازي و بهسازي بافت

، سال چهارم، شماره اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهش، »سردشت
  .پانزدهم

بررسی «، )1394. (راضیهوارثی، حمیدرضا؛ محمدي، جمال؛ اکبرزاده شیخ محله،  -
: هاي فرسوده شهري مطالعه موردي نقش شهروندان در بهسازي و نوسازي بافت

، سال هفتم، اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهش، » شهر اصفهان6منطقه 
 .شماره بیست و پنجم
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