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گران گوناگوني از سرمايه گذاران گرفته تا مالكان بافت ها  در برنامه هاي نوسازي عموما كنش
آن اسـت كـه شـهرونداني كـه از      ي اين پژوهش مبتني برالزم است با هم همكاري كنند. ايده اصل

كيفيت زندگي باالتري برخوردارند، داراي امكانات و توانـايي هـاي بيشـتري بـراي مشـاركت در      
نوسازي و بهسازي هستند و به همين خاطر تمايل بيشتري براي ورود به برنامه هاي نوسازي دارند. 

كنان بافت هاي فرسوده شهري در شهر مشهد بوده اند. جامعه آماري پژوهش شامل كليه مالكان و سا
شيوه نمونه گيري خوشه اي تصادفي بود. يافته  نفر برآورد شده است كه 384حجم نمونه آن تعداد 

اكثريت كساني كه در محدوده بافت هاي فرسوده سكونت دارند يعني هاي اين پژوهش نشان داد كه 
متوسط و پايين برخوردار هستند. از آنجايي كه اكثر افرادي كه بيش از نيمي از افراد از كيفيت زندگي 

در مناطق بافت هاي فرسوده سكونت دارند از كيفيت زندگي پاييني برخوردار هستند، مشاهده مي 
% فراد تاحدودي و بيشتر تمايل دارند به نحوي موقعيت زندگي خـود را تغييـر   78شود كه بيش از 

 .  ل زندگي خود به نوعي مشاركت كننددهند و در بهسازي و نوسازي مح

  .بافت فرسوده، مشهد، مشاركت اجتماعي، مالكان ها: كليدواژه
  مقدمه
حيات شهري در دوران معاصر چنان گستردگي يافته است كه برخي مولفان آينـده حيـات بشـري     

اجتمـاعي   را در شهرها دانسته اند. رشد فزاينده شهرها، در كنار مواهـب زيـادي كـه داشـته، مشـكالت     
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 5/33زيادي را با خود به همراه آورده است. كشور ايران در سه دهه گذشته، همراه بـا رشـد جمعيـت (   

را هـم تجريـه   شهرنشـيني  شـتابان  رشد  )،1390سال در  ميليون نفر 7/75به  1355سال در ميليون نفر 
فـزايش يافتـه   ا  % 7/71 تـا %  47جمعيـت شـهري از    1389تـا   1355از سـال  آنچنان كـه   استكرده 
با گسترش بي رويه كالبـدي و اسـتقرار نامتعـادل    سريع همراه . اين رشد )1390(مركز آمار ايران، است

ي سـاكنان بـوده ايـم.    عدر مركز شهرها شاهد تغييـر بافـت اجتمـا   جمعيت در مراكز شهري بوده است. 
هرهاي نـو ظـاهر   حاشيه نشيني در اطراف شهرها افزايش يافته است و نيازهـاي جديـدي در كـالن شـ    

بي توجهي مديريت شهري و همچنين ديناميسم سريعي كه در شهرهاي ايران مشـاهده مـي    شده است.
كنيم موجب شده برخي مناطق، از جمله مناطق قديمي و مركزي شهر، كاركرد اصلي خود را از دسـت  

صـاد و اجتمـاع   داده و دچار فرسودگي و ركود شوند. يعني ديگر نقش و كـاركرد قبلـي خـود را در اقت   
    جامعه ندارند.  

اي كه در مراكز شهرها قرار دارند در بسـياري از مـوارد قـديمي    ي فرسودههابافتاما از سوي ديگر 
ترين و اصيل ترين بخش شهر ايراني هستند و آثار تاريخي و بافت هاي قديمي را در خـود جـاي داده   

ر را هدف قرار دهد. اين مناطق از يـك سـو   اند. تخريب يا فرسودگي اين بافت ها مي تواند هويت شه
از فرسودگي و بي كاركردي در شهر رنج مي برند و از سوي ديگر، در صورتي كه نوسـازي در آن هـا   
انجام گيرد، طعمه برنامه هاي معماري و شهرسازي سطحي هستند كـه تنهـا شـاخص هـاي سـخت و      

ه يك محلـه را بـا سـاختمان هـايي بـي      قشري را مالك قرار مي دهند و به راحتي تاريخ چند صد سال
هويت اما نوساز عوض مي كنند. بخش ديگري از بافت هاي فرسوده، روستاهايي هستند كه به تـدريج  
شهر آن ها را در بر گرفته است و بخش ديگـر منـاطقي هسـتند كـه از ابتـدا بـدون برنامـه و رعايـت         

  استانداردها توسط اقشار آسيب پذير جامعه بنا شده اند.    
در بافت هاي فرسوده مركزي و تاريخي شهرها، زماني كه اين منـاطق كاركردهـاي اصـلي خـود را     

بنا به داليلي چون تغيير كاربري واحدهاي مسكوني به انبار و كارگـاه، بـه دليـل    دست دادند، از در شهر 
ـين     كمبود فضا در ناحيه مركزي شهر و ضرورت توسعه واحدهاي تجاري و خـدمات جـانبي و همچن

سـاكنان آن هـا هـم    اهاي شبكه ارتباطي و تاسيسات زيربنايي باعث شد كه  نمشكالت دسترسي و تنگ
تغيير كنند. همراه با ارزان شدن امالك و كاهش كيفيت زندگي در اين مناطق اعضـاي قشـرهاي بـاال و    
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يـت  متوسط جاي خود را به طبقه پايين و كم بضاعت دادند و اين چنين به شكلي مضاعف بـر محروم 
اين مناطق افزوده شد. فقراء به اين مناطق هجوم مي آوردند و اين خود باز مـي توانـد تـوجيهي بـراي     
مداخالت ضد اجتماعي باشد. منظور از مداخالت ضد اجتماعي، برنامه هايي است كه از باال بـه پـايين   

  و بدون توجه به ساختار هاي اجتماعي بر مناطق فرسوده شهر تحميل مي شوند.   
مديركل دفتر مطالعات كـاربردي و امـور ترويجـي شـركت مـادر تخصصـي عمـران و        ا به گفته بن

هـزار   40هزار هكتار محـدوده بافـت فرسـوده و بـيش از      72بيش از ؛ هم اكنون بهسازي شهري ايران 
بـه   ). و1/8/91(پايگاه اطالع رساني سـاختمان ايـران،    هكتار سكونتگاه غيررسمي در ايران وجود دارد

هكتـار   292هـزار و   2ه معاون شهرسازي و معمـاري شـهرداري مشـهد: شـهر مشـهد بـا داشـتن        گفت
مساحت بافت فرسوده شـهري سـومين شـهر پـس از تهـران و تبريـز در ايـن خصـوص مـي باشـد           

كل مساحت شهر مشـهد اسـت كـه از سـه معيـار       %10كه نشان دهنده ) 11/5/89(خبرگزاري فارس، 
هـاي   % در هر بلوك برخوردارند. وسعت و تنـوع بافـت   50يزدانگي باالي ناپايداري، نفوذ ناپذيري و ر

بـدون اتكـاء بـه نقـش     كـه  « نمايـد، فرسوده در شهر مشهد، اقدامات گسترده و گوناگون را طلـب مـي  
ها، با توجه به مسـائل و مشـكالت حـوزه    مشاركت مردم در فرآيند نوسازي، تحقق نوسازي اين بافت

هاي حقوقي و اقتصادي، نظام برنامـه    غير قابل حصول مورد نياز، محدوديتاجرايي، سرمايه هنگفت و 
). البتـه در درسـتي   1387(جعفري، » گردد ريزي ناكارآمد و ... امري بعيد و چه بسا غير ممكن تلقي مي

اين گزاره اختالف نظر اندكي وجود دارد اما معناي مشاركت مـردم، ميـزان و عمـق نفـوذ آن، و شـيوه      
  ه آن است كه هم در نظر و هم در عمل اختالف به وجود مي آورد.دستيابي ب

ز ديرباز مورد توجه و عالقه دولت ااجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي  جلب مشاركت اهالي در
ها و مجريان اين گونه طرح ها بوده است. چرا كـه ايـن امـر عـالوه بـر حفـظ و حراسـت از حقـوق         

جراي طرح را به شدت افزايش داده و به اجراي طـرح كمـك مـي    شهروندان تمايل آنان به تسريع در ا
سرمايه گذاري هـاي گونـاگون    شود كه از زماني آغاز مي ءفرآيند احيامحققان اين حوزه معتقدند «كند. 

بـر اسـاس   ). 1387(طباطبائي، » تحقق پذيرند ناشي از انگيزه هاي فراوان، در محله هاي فرسوده شهري
بافت هـاي فرسـوده در    و نوسازي هاي موفق بهسازيسي هاي آماري طرحتجارب بدست آمده و برر



  نهم سال                     مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                 160
ن محدوده طـرح  اهمراهي و همگامي مردم و ساكن ،ترين عامل موفقيت طرح هانقاط مختلف دنيا، مهم

  ت. مهمترين عامل شكست اينگونه طرح ها نيز مخالفت مردم با اجراي آن تعيين شده اس بوده و متقابالً
تحقيق آن است كه شهرونداني كه از كيفيـت زنـدگي بـاالتري برخوردارنـد، داراي     ايده اساسي اين 

امكانات و توانايي هاي بيشتري براي مشاركت در نوسازي و بهسازي هستند و به همين خـاطر تمايـل   
بيشتري براي ورود به برنامه هاي نوسازي دارند. اين ادعا بر اين اساس است كه در برنامه هاي كنـوني  

و بهسازي كه گفتمان حاكم بر آن ها شهرسازي و سخت افزاري است تنها كساني كه توانـايي   نوسازي
هاي بيشتر، چه مالي و چه فرهنگي، دارند تمايل به مشاركت دارند. اما از سوي ديگر اسـتدالل مولفـان   

بك اين است كه مهم ترين افراد براي مشاركت در برنامه هاي نوسازي كساني هستند كه بـه خـاطر سـ   
زندگي و نيز محدوديت هاي كيفيت زندگي به نوعي محروم محسوب مي شوند. انتظار مي رود مزيت 

  هاي برنامه هاي نوسازي بيش از همه نصيب اين قشر شود و نوعي رفع محروميت صورت گيرد. 
  كيفيت زندگي

بي كيفيت زندگي مفهومي چندبعدي است اما به طور كلي دغدغه اصلي طرح ايـن مفهـوم بـه خـو    
دقيقـا اختالفـات   ». آيا كنشگر آن طور كه بايد از شرايط مطلوب زندگي برخوردار است؟«روشن است: 

و ابهامات در مورد اين مفهوم از همين ايده آشنا و ساده شروع مي شود: .شرايط مطلوب زنـدگي كـدام   
پـارادايم  هستند؟ و چگونه سنجيده مي شوند؟ مفاهيم اساسي جامعـه شناسـي معمـوال بسـته بـه نـوع       

محقق و ديدگاه او نسبت به جهان اجتماعي تغيير شكل مي دهند. مفهوم كيفيت زنـدگي هـم از همـين    
خصيصه برخوردار است. چرا كه كيفيات اصلي زنـدگي اجتمـاعي و ماهيـت آن هـا در ديـدگاه هـاي       

ژگـي آن  اي مفهوم كيفيت زندگي بـه ايـن وي  مختلف جامعه شناختي، متفاوت هستند. كاربرد چند رشته
دامن زده است و در هر زمينه پژوهشي تا حدي در سنت هاي فكـري متفـاوتي بـه كـار گرفتـه شـده       

  است.  
باشـد كـه دربـاره     مـي  )1946( 1در جامعه شناسي اولين اثر مهم درباره كيفيت زندگي از آن آگبـرن 

سـان عليـه   هنگـامي كـه جامعـه شنا    1960حيات روستايي در اياالت متحده نوشته شده است. در دهه 
                                                
1 Ogburn 
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چيرگي شاخص هاي اقتصادي واكنش نشان دادند، مفهوم كيفيت زندگي در پـژوهش هـاي اجتمـاعي    
شـاخص   1970اهميت يافت اما تا آن هنگام تمام شاخص هاي كيفيت زندگي، عينـي بودنـد. در دهـه    
ثـر  در ا )1976( 1هاي ذهني هم براي سنجش كيفيت زندگي اضافه شدند. اولين بار كمپبل و همكـاران 

 2هـوون شناختي كيفيت زندگي توجـه كردنـد. ويـن   به شاخص هاي ذهني و روان 1976خود در سال 
پـژوهش  براي اين مفهوم چهار حوزه پژوهشي و كاربردي معرفي كرده است كـه عبارتنـد از:    )2007(

  .  مطالعات مربوط به خوشبختي؛ مطالعات سالمندي؛ روان شناسي بهزيستي ؛در شاخص هاي اجتماعي
ژگي مفهوم كيفيت زندگي آن است كه مي تواند شامل تمام كيفيـات (مفـاهيم) جامعـه شـناختي     وي

شود. يعني گستره بزرگي از مفاهيم جامعه شناختي مي تواننـد در چتـر كيفيـت زنـدگي قـرار بگيرنـد.       
همچنين اين مفهوم آن است كه معموال براي بررسي عملكرد و نتايج سياسـت هـا و برنامـه هـا مـورد      

بـه همـين خـاطر معمـوال در هـر زمينـه بنـابر         )129: 1985، 3شوسـلر و فيشـر  (فاده قرار مي گيرد است
شود. برخي مولفان، كيفيت زنـدگي  گذاران و مجريان برنامه هاي اجتماعي تعريف ميانتظارات سياست

سـازمان بهداشـت جهـاني كيفيـت      )36: 1976، 4ميلبـرات ( را تنها احساس كلي خوشبختي دانسته اند
زندگي را بهزيستي در حوزه هاي اجتماعي، رواني و فيزيكي مي داند و آن را چنين تعريـف مـي كنـد:    

كيفيت زندگي ادراك فرد از موقعيت زندگي خود در چارچوب نظام هـاي فرهنگـي و ارزشـي اسـت     «
رده كه در آن زندگي مي كند و با اهداف، معيارها، و دغدغه هـاي او رابطـه دارد. ايـن امـر بسـيار گسـت      

است و به شكلي پيچيده تحت تاثير سالمت فيزيكي، حالت روانـي، و ميـزان اسـتقالل و روابـط او بـا      
  ».)5: 1993، سازمان بهداشت جهاني( 5جنبه هاي مهم محيط وي قرار دارد

در يك تقسيم بندي ديگر، مي توان خوشه هاي كيفيـت زنـدگي را بـر اسـاس دو ويژگـي از هـم       
اولين تمايز ميان فرصت هاي زنـدگي و دسـتاوردهاي زنـدگي اسـت.      ).2007  ،6وينهوون( متمايز كرد

اين تمايز در علوم سالمت رايج است. در اين علـوم هرگـز شـرايط الزم بـراي سـالمت ماننـد تغذيـه        
                                                
1 Campbel et al 
2 Veenhoven 
3 Schuessler and Fisher 
4 Milbrath 
5 WHO QoL Group 
6 Veenhoven 
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مناسب و مراقبت مناسب با خود سالمت مخلوط نمي شوند. دوم تمايز ميان كيفيات دروني و بيرونـي  

ت و دومي در خود فرد. اين تمايز هم در علوم سالمت رايج است. از تركيـب  است. اولي در محيط اس
  اين دو تمايز جدول ذيل بوجود مي آيد.  

  ي: تقسيم بندي كيفيت زندگي بر اساس دو ويژگ1جدول شماره 
  كيفيات دروني  كيفيات بيروني  

  توانايي زندگي فرد  قابل زندگي بودن محيط  فرصت هاي زندگي
  لذت زندگي  فعت زندگيمن  نتايج زندگي

  

رديف مربوط به فرصت هاي زندگي، تقريبا با كيفيت زندگي عيني معادل است چرا كه به صـورت  
بيروني قابل مشاهده و سنجش است. نتايج زندگي، مربوط به چيزي است كه فرد از بيرون دريافت مي 

گـذارد. در تحقيقـات اخيـر،     كند و به عبارت ديگر نتيجه اي است كه شرايط بيروني بر زندگي فرد مي
كيفيت زندگي ذهني اهميت بيشتري يافته است و برآن بيشتر از كيفيت زندگي عيني تاكيـد مـي شـود.    

به عنوان شاخص كيفيت زندگي را بسيار دموكراتيك تر بخش عينـي آن   1برخي تعريف بهزيستي ذهني
گويند مـردم چـه موقـع احسـاس     چون به جاي اين كه متخصصان ب )2000، 2دينر و اوشي(اند دانسته

خوشبختي مي كنند، خود مردم درباره آن اظهار نظر مي كنند. آن ها معتقدند به سادگي مي توان از افراد 
  )1999، 3كمنان(پرسيد تا چه حد احساس خوشبختي مي كنند 

از يكسو كيفيت زندگي فردي بـه عنـوان پنداشـتي از چگـونگي گـذران       )1994( 4به تعبير بالدوين
شود و از بعدي كلي تر كيفيت موقعيت هاي زندگي حول يـك عامـل؛ موقعيـت    زندگي فرد مطرح مي

هايي نظير محيط پيراموني و يا فرهنگ در يك جامعه معين را شامل مي شود. از منظري ديگر مي توان 
عيني) تعريف كرد. سطح خـرد   -ذهني) و كالن (اجتماعي -كيفيت زندگي را در دو سطح خرد (فردي

شاخص هايي نظير ادراكات كيفيت زندگي، تجارب و ارزش هاي فرد و معرف هاي مرتبط مانند رفـاه،  
                                                
1 Subjective well-being 
2 Diener & Oishi 
3 Khneman  
٤ Baldwin  
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خوشبختي و رضايت از زندگي را شامل مي شود و سطح كالن شامل درآمد، اشتغال، مسكن، آموزش و 
پرورش و ساير شرايط زندگي و محيط است. در رويكردي عملي كيفيت زندگي به عنوان يك مفهـوم  

ي تعريف مي شود كه تمام ابعاد زيستي شامل رضايت مادي، نيازهاي حياتي، بعالوه جنبه هاي انتقالي كل
  دهد.  زندگي نظير توسعه فردي، خودشناسي و بهداشت اكوسيستم را پوشش مي

. 1) سه رويكرد را در بررسي مفهوم كيفيـت زنـدگي ارايـه مـي دهـد:      1976( 1به شكلي مشابه، ليو
ـبك    تعريف كيفيت زن دگي بر اساس عناصر تشكيل دهنده آن مانند شادكامي، رضـايتمندي، ثـروت، س

هاي عيني و ذهني اجتمـاعي ماننـد   عريف كيفيت زندگي از طريق به كارگيري شاخصت. 2زندگي و.... 
. تعريـف كيفيـت زنـدگي    3توليد ناخالص داخلي، بهداشـت، شـاخص رفـاه، شـاخص آمـوزش و ...     

عوامل موثر بر كيفيت زندگي و توجه به زمينه ها و شرايطي كـه در آن سـطح   براساس تعيين متغيرها يا 
  ).  3:  1388كيفيت زندگي تعيين مي شود (غفاري، اميدي؛

نيز كيفيت زندگي را در ابعاد فردي و جمعي مورد بررسـي قـرار مـي دهـد كـه در سـطح        2فيليپس
نـدگي فـردي در بعـد عينـي، تـامين      الزمه كيفيت ز«فردي مؤلفه هاي عيني و ذهني را شامل مي شود. 

نيازهاي اساسي و برخورداري از منابع مادي جهت برآوردن خواست هاي اجتمـاعي شـهروندان اسـت    
  و در بعد ذهني به داشتن استقالل عمل در:  

 افزايش رفاه ذهني شامل لذت جويي، رضايتمندي، هدف داري در زندگي و رشد شخصي،-1

 و دگر خواهي رشد و شكوفايي در مسير سعادت-2

 ».  مشاركت در سطح گسترده اي از فعاليت هاي اجتماعي مربوط مي شود-3

منـابع اجتمـاعي    ،كيفيت زندگي در بعد جمعي آن بر ثبات و پايداري محـيط فيزيكـي و اجتمـاعي   
درون گروه ها و جوامعي كه در آن زندگي مي كنند شـامل انسـجام مـدني، همكوشـي و يكپـارچگي،      

سترده و پيوندهاي موقتي در تمامي سطوح جامعه، هنجارهـا و ارزش هـايي اعـم از    روابط شبكه اي گ
اعتماد، نوع دوستي و رفتار دگرخواهانه، انصاف، عدالت اجتماعي و برابري طلبي تاكيـد دارد(مختـاري،   

  ).40:  1389نظري ؛
                                                
١ Liu  
٢.David Phillips  
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ي، در با توجه به بررسي نظرات دانشمندان و پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف كيفيـت زنـدگ  

  بعد از كيفيت زندگي پرداخته شد كه عبارتند از : 8اين پژوهش به 
الف) روابط اجتماعي: يكي از موارد مهم در بحث كيفيت زندگي داشتن روابط سـالم و مناسـب بـا    
افراد خانواده، همسايگان، آشنايان و همشهريان در جهت همكـاري و هميـاري بـراي بهبـود وضـعيت      

  .زندگي و حل مشكالت است
ـتن روح و روان سـالم، داشـتن     ب) وضعيت روحي و رواني: يكي ديگر از ابعاد كيفيت زندگي داش

  كند. احساس شادابي و دوري از استرس و افسردگي است كه به باال بردن كيفيت زندگي افراد كمك مي
وال پ) تفكر انتقادي: به معناي آن است كه افراد چه ديد و فلسفه اي از زندگي خـود دارنـد و اصـ   

  چه اهدافي را دنبال مي نمايند و براي رسيدن به اهداف شان چه نظراتي دارند.
ت) وضعيت اقتصادي: كه به طور خاص به وضعيت درآمدي و معيشتي افراد مي پـردازد و اينكـه   

  به چه ميزان از توان مخارج و هزينه هاي زندگي برمي آيند.
اري منطقـه و يـا ادارات منطقـه چـون     ث) خدمات عمومي: در خصوص ميزان خدماتي كه شـهرد 

  آب، برق، گاز، تلفن و ...  به محل زندگي افراد مي پردازد مورد بررسي قرار مي گيرد.
ج) كيفيت دسترسي به امكانات: داشـتن و در دسـترس بـودن امكانـاتي از قبيـل درمانگـاه، مراكـز        

  ي در كيفيت زندگي افراد دارد.آموزشي، مراكز فرهنگي، ايستگاه هاي اتوبوس و تاكسي، ... نقش مهم
چ) وضعيت جسماني: يكي ديگر از وجوه كيفيت زندگي مناسب، داشتن بدن و جسم سـالم اسـت   

  كه به نوعي از وجود بيماري هاي مختلف و پي در پي در امان باشد.
امن، پـاكيزه و مناسـب يكـي مسـائل      ،ح) فضاي فيزيكي محل زندگي: محيط و محل زندگي سالم

  ر كيفيت زندگي است كه در داشتن احساس زندگي خوب تاثير به سزايي دارد.مهم در ام
  بافت هاي فرسوده شهري

هـايي از محـدوده قـانوني شـهرها اطـالق       از ديدگاه شهرسازي، بافت فرسوده شهري، بـه عرصـه  
شود كه به دليل فرسودگي كالبـدي، عـدم برخـورداري مناسـب از دسترسـي سـواره، تاسيسـات و         مي

پـذير بـوده و از ارزش مكـاني، محيطـي و اقتصـادي نـازلي        هاي شـهري آسـيب   زيرساختخدمات و 
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ـتركي دارنـد          برخوردارند. بافت هاي فرسوده به سبب فرسـودگي در كليـت بـا يـك ديگـر وجـوه مش
هـاي مشـتركي هسـتند     هاي فرسوده داراي شرايط و ويژگي ). بافت114، 1386(شريفي نسب، كالبي؛ 
يابنـد. لـيكن    هاي متفاوتي مي هاي مختلف، صورت ت، زمان تشكيل و ... در مكانكه با توجه به نوع باف

روند كـه در   هاي فرسوده به كار مي هايي وجود دارد كه به صورت كلي در جهت شناسايي بافت شناسه
  گردد. زير به آن ها اشاره مي
زاي آن به ويـژه قطعـات   ها، حالتي اندام واره داشته و اكثر اج شناسي اغلب اين بافت از منظر ريخت

هـاي   هـاي فرسـوده بـه خصـوص بافـت      هاي مسكوني ريزدانه هسـتند. در اكثـر بافـت    واقع در حوزه
هـاي فرسـوده معمـوال فاقـد      گيـرد. بافـت   اي، نظام ساخت و ساز با مصالح كم دوام صورت مي حاشيه

گيـري   و شـكل  هايي در شـبكه زيرسـاختي و فضـاهاي خـدماتي     شبكه زيرساختي و يا داراي نارسايي
هـاي فرسـوده    هاي مسكوني هستند. اين ويژگي معمـوال در بافـت   هاي ناسازگار در جوار بافت كاربري

هـاي   تر بافت ) . اما به طور دقيق113مركزي به دليل نوع فشرده ساخت و ساز حادتر است (همان منبع:
% از معـابر آن  50ش از بلوك هـايي كـه بـي    -1فرسوده داراي سه شاخص اصلي هستند كه  عبارتند از: 

 200هـا مسـاحتي كمتـر از     % از خانـه  50بلوك هايي كه بيش از  -2متر است.  6داراي عرض كمتر از 
هـا مقـاومتي در برابـر زلزلـه ندارنـد (شـركت مـادر         % خانـه 50بلوك هايي كه بـيش از   -3متر دارند. 

  ).1391تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، 
 از كيفيـت محيطـي و زيسـت محيطـي نـازل و فضـايي غيربهداشـتي        هاي فرسـوده معمـوال   بافت

آوري زبالـه   هاي سـطحي و جمـع   هاي ناشي از فقدان سيستم فاضالب، آب برخودارند و گاهي آلودگي
ـيل      شود. غالبا در بافت در آن ها ديده مي هاي فرسوده شمار ساكنان غيربـومي و مهـاجر از سـاكنان اص

سبت بـاالي اسـتيجار، تركيـب غيـر متعـارف، شـيوع اعتيـاد و انـواع         بيشتر است. سكونت غيرمجاز، ن
هـاي اجتمـاعي    هاي رفتاري و بزهكاري و ناامني، به ويژه براي كودكان و بـانوان، از ويژگـي   ناهنجاري

  باشد. هاي فرسوده مي بافت
يين هاي فرسوده، عموما، نه هميشه، در مقايسه با ساير نقاط شـهر پـا   ارزش زمين و مسكن در بافت

هـا در مشـاغل    است و منابع درآمدي بيشتر ساكنان غيررسـمي اسـت. بسـياري از سـاكنان ايـن بافـت      
گردنـد.   بندي مـي  هاي درآمدي پايين طبقه غيررسمي و گاه غيرمجاز فعاليت كرده و اكثر آن ها در دهك
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ها اسـت   افتها بسيار پايين است. همچنين بيكاري از مهم ترين مشكالت اين ب اجاره مسكن اين بافت
هاي فرسوده با اين پيش فرض صورت مي گيـرد   ). مداخله در بافت113:1386(شريفي نسب و كالبي،

اي از  مجموعـه «يـا  » هاي بالقوه و بالفعل يك بافت شهري تعادل به وجود آيـد  ميان توان«كه الزم است 
. امـا از ديـدگاه جامعـه    )10: 1385 ،(شـفائي » اقدامات الزم است تا شرايط نابسامان را به سـامان كـرد  

شناختي، عموم اين ناتواني ها از بيرون و به صورت باال به پايين بـه بافـت هـاي شـهري اطـالق مـي       
شوند. به عبارت ديگر در بسياري از برنامه هاي نوسازي بـه جـاي آنكـه هـدف برنامـه، مـردم منطقـه        

  باشند، ساختمان ها و خيابان ها هدف هستند.  
  ت هاي فرسودهبهسازي و نوسازي باف

در تمام شهرهاي بزرگ در ايران امروز كالبدهاي فرسوده زيـادي را مـي تـوان يافـت. وجـود ايـن       
كالبدهاي فرسوده را با ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي چـه در سـطح خـرد و چـه در سـطح      

قـدمتي در   كالن مي توان مرتبط كرد. مداخله بخش عمومي براي بهبود اوضاع در اين بافت ها چنـدان 
). فرض اساس در اين مداخله آن است كـه ايـن بافـت هـاي شـهري      81: 1384ايران ندارد (بوچاني، 

خود، نمي توانند به شكلي درون زا اوضاع را بهبود دهند و الزم اسـت از بيـرون برنامـه ريـز، سـرمايه      
  گذار و حتي ساكناني وارد اين مناطق شوند.  
هاي فرسوده شـهري   عنصر مهم در بهسازي و نوسازي بافت بايد توجه داشت كه در مجموع چهار

هـاي دولـت    هاي مربوط كه براساس مواد قانوني و سياسـت  .دولت و سازمان1اند كه عبارتند از:  دخيل
هاي مختلف مجري كـه بـه عنـوان مجـري وارد ايـن       . شركت2ورزند.  بر بهسازي و نوسازي تاكيد مي

ني كه عموما از بيرون مناطق براي منافع اقتصـادي وارد برنامـه هـاي    گذارا . سرمايه3برنامه ها مي شوند 
هـا، قاعـدتا انتظـار مـي رود سـرمايه هـاي        . مردم ساكن و مالـك در ايـن بافـت   4نوسازي مي شوند. 

  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادي بااليي نداشته باشند.  
هاي سـازمان يافتـه بـراي     كوشش«موسسه تحقيقاتي ملل متحد براي توسعه اجتماعي، مشاركت را 

هـا و   افزايش كنترل بر منابع و نهادهاي نظم دهنده در شرايط اجتماعي معين از سـوي برخـي از گـروه   
كند (غفـاري:   تعريف مي» اند هايي كه تاكنون از حيطه اعمال چنين كنترلي محروم و مستثني بوده جنبش



 167                               ...تاثير كيفيت زندگي مالكان و ساكنان                                  دوم شمارة

 

هاي محروم و جدا افتاده جهـت ورود آن هـا بـه     ). بر مبناي اين تعريف، توانمندسازي گروه37، 1385
سازي و نظارت بر امور مربوط به خود، اهميت زيادي دارد و در واقع فراتـر   فرايند مشاركت در تصميم

 - 121: 1377از نوسازي كالبدي، مزيت هايي اجتماعي براي محرومان جامعه ايجاد مي كنـد. رهنمـا (  
ـتلزم توجـه بـه پـيش        ه عرصه تصميماي ورود مردم ب ) با رويكردي توسعه122 سـازي و كنتـرل را مس

شامل: غلبه بر موانع موجود در مسير مشاركت مردم در توسعه، تـرجيح  » مشاركت مردمي«فرض هاي 
يابي مردم در جهت تامين مقاصد خـويش،   راهبرد مشاركت بر ساير راهبردهاي توسعه و امكان سازمان

نردبـان مشـاركت   «روندان را بر روي نردبـاني موسـوم بـه    داند. آرنشتاين هشت سطح مشاركت شه مي
قـدرت تفـويض شـده     -2كنترل شهروندي  -1گذارد.  از يك ديگر تفكيك و به نمايش مي» آرنشتاين

دستكاري و ظـاهر فريبـي    -8درمان  -7رساني  اطالع -6مشاوره  -5تسكين بخشيدن  -4شراكت  -3
ـتكاري و      پايين« دهند. هاي نردبان آرنشتاين را تشكيل مي پله ترين سطح، سـطح مشـاركت مبتنـي بردس

ظاهرفريبي است ولي باالترين سطح، كنترل شهروندي است كه براساس آن جامعه موضـوع مشـاركت   
ـيش روي آن مداخلـه مـي      را خودش طراحي، برنامه ). در 1386(مـدني:  » كنـد  ريزي و اجـرا و بـراي پ

گيـرد. مشـاركت مـردم در سـه      تي صـورت نمـي  سطوح دستكاري و ظاهرفريبي، و درمان هيچ مشارك
تـوان سـه    گيرد. و تنها مي رساني، مشاوره و تسكين صورتي ويتريني و نمايشي به خود مي سطح اطالع

سطح كنترل شهروندي، قدرت تفويض شده و شـركت را بـه ترتيـب نشـان دهنـده بيشـترين قـدرت        
وارد شـدن در جريـان آگـاهي     شهروندي دانست. اين سه سطح مبين مشـاركت شـهروندان از طريـق   

بيرو مشاركت را به معناي سهمي بـر چيـزي يـافتن و سـود      است. در ميان دانشمندان علوم اجتماي آلن
  ).1375بردن و همكاري داشتن آورده است (بيرو، 

هاي گروهـي   اما از منظري ديگر مشاركت نوعي درگيري عاطفي و ذهني اشخاص در موقعيت
آن ها شده تا براي دستيابي به اهداف گروهـي يـك ديگـر را بـازي     است كه موجب برانگيختگي 

توان سه مفهوم عمـده در   ). بر اين اساس مي23: 1384داده و پذيراي مسئوليت شوند (مشكالتي، 
توان بين كنش مشاركتي و كنش غير مشـاركتي تمـايز    مشاركت را باز شناخت كه به وسيله آن مي

  قايل شد.
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  ي و روانيالف)آگاهي و شناخت ذهن 

هـايي كـه انجـام     در فرايند مشاركت افراد مات و مبهوت نشيند به اين معني كه افراد نسبت به كنش
شـوند. كـنش مشـاركتي محـدود بـه بعـد        دهند آگاهي دارند و به همين دليل درگير در موقعيت مي مي

  رد.شود بلكه آگاهي و درگيري روان افراد نيز اهميت به سزايي دا جسماني افراد نمي
  ب) اراده اختياري

اراده اختياري به معني داوطلبانه بودن كنش افراد است. در نتيجه مشاركت است كه افـراد بـا آزادي   
دهـد و ايـن ارزش بـزرگ     كامل دست به كنش زده و به آن ها انگيزه ياري دادن به خود و ديگران مـي 

  شود. مشاركت است كه موجب آفرينندگي همه اعضاي حاضر مي
  پذيري وليتج) مسئ

ـئوليت   سومين انديشه در مشاركت كه باعث تمايز آن با كنش غير مشـاركتي مـي   پـذيري   شـود مس
پذيرند و در نهايت به ايـن نتيجـه    هاي خود مسئوليت مي است. به اين معني كه افراد در جريان كوشش

  ول بدانند.دهند و بايد خود را نسبت به آن مسئ خواهند انجام مي رسند كه آنچه را خود مي مي
به اعتبار نوع مشاركتي كه افراد در يك الگو دارند و در واقع بر حسب بخشي از انجام فعاليـت كـه   

  ديگر متمايز ساخت.   در آن سهيم مي شوند، مي توان الگوهاي مشاركت زير را از يك
 يـك  تيريمـد  در افـراد  مشاركتي وقت معمول طور به -تيريمد وي ريگ ميتصم در مشاركت .1

ـ ا شود،ي م مطرح سازمان يك يا مجموعه . يابـد  تحقـق  حـوزه  چهـار  در اسـت  ممكـن  مشـاركت  ني
 ميتصـم  گـرفتن  در اسـت  ممكن آنان دوم. كنند مشاركت ها هدف نييتع در است ممكن افراد نخست

 در اسـت  ممكـن  سـوم . بپردازنـد  نشيگـز  بـه  كـنش  گوناگوني هاراه انيم ازي يعن. نديجو شركت ها
ـ تعر رنـده يبرگ در استي فراگرد نيا كه كنند، شركت هاي دشوار گشودن  و هـا  موضـوع  نيـي تب و في

ـ م از نشيگز سرانجام و ها چاره راه آوردن ديپد ـ پد اسـت  ممكـن  مشـاركت  سـرانجام، . هـا  آن اني  دي
طرفداران مشاركت در مديريت (يـا مـديريت مشـاركت     .باشد سازمان يا مجموعه دري دگرگون آوردن

سطح شهرها و روسـتاها از   ز مشاركت ها چه در سطح سازمان ها و چه درجو) معتقدند كه اين گونه ا
طريق تأمين سه نياز اساسي انسان يعني: استقالل عمل يا نظارت بر رفتار خويش، كامل كردن يا دسـت  
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ـنودي   يابي به كل يا تمامي يك فعاليت، و پيوند هاي ميان اشخاص در جريان فعاليت ها، موجبات خش
را فراهم مي آورد. و در نهايت نيز تأثير مثبتي بر كاركرد و بهره وري فعاليـت هـا مـي    و ارضاي آدميان 

 گذارد.  

 مشـاركت  از منظـور  گاه مشاركتي كاربردها در -ها طرح انجام نهيهزي مال نيتأم در مشاركت .2
 را طـرح  يـك  انجـام  بـه  مربوطي مال بار ازي بخش تا كنندي سع افراد كه است نياي شهر امور در مردم
 نخسـت  كنـد، ي م نييتع را خاص مورد يك در فرد يك پرداخت زانيم عمل در چه آن. رنديگ عهده بر
 قـدرت ي گـر يد و خاص مورد آني برا وجه پرداخت قبال در شدن مند بهرهي برا اوست ليتما زانيم
ي مـ  خـاص  مـورد  آني بـرا  تقاضـا  كششي اقتصادي فن اصطالح در را اول عامل. او پرداخت توان و
 يـا  و كـاال  يك داشتني برا افرادي تقاضا دهدي م نشان كه استي شاخص تقاضا كشش از منظور. دنامن
 آن درآمـد  يـا  و كـاال  مـت يق چـون ي عـوامل  رييرتغيتـأث  تحتي حد چه تا تيموقع يك ازي مند بهره

ـ موقع يا( كاال يك به نسبت ليتما وجود صرف البته. رديگي م قرار شخص  وجـه  پرداخـت ي بـرا ) تي
ـ گ انـدازه  افـراد  درآمـد  توسط  معموالً پرداخت توان. است الزم زين پرداخت توان. ستيني كاف آن ي ري
 عامـل  دو بـه  هـا نهيهزي مال نيتأم در افراد مشاركت زانيم كه است نيا فوق بحث گريد انيب. شودي م

 .اوي مال توان و قدرت و فرد آني برا ها طرح نيا تيمطلوب زانيم: داردي بستگ
يكي ديگر از انواع مشاركت اين است كه افراد شـهر نيـروي    -تأمين نيروي انساني شاركت درم .3

انساني الزم براي انجام يك فعاليت خاص را تأمين نمايند. دراين وضعيت افراد نـه در مـديريت كـار و    
نه تأمين مالي آن شركت داشته اند، اما در مرحله اجراي آن با در اختيار گذاشتن نيـرو و تـوان خـويش    

ه صورت داوطلبانه از هزينه هاي اجرايي آن كاسته و در عمل مي كوشند تا طرح مورد توافق خـود را  ب
  .)43؛1387(حسيني، به اجرا در آورند

  مالكانكيفيت زندگي و مشاركت ساكنان و 
ـاي فرسـوده    فرضيه اساسي اين تحقيق آن است كه  كيفيت زندگي باالتر ساكنان و مالكان در بافـت ه

موجب تشويق آن ها به مشاركت در برنامه هاي نوسازي موجود مي كند. در واقع باز هم كساني تمايل بـه  
ـاكنان     نوسازي دارند كه كيفيت زندگي باالتري دارند. هدف برنامه هاي نوسازي در اصل بهبـود كيفيـت س
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لي شهر بايد باشد، اما وقتي برنامه ها طوري طراحي مي شوند كه ساكنان با كيفيـت  بافت و سپس تمام اها

زندگي باالتر تمايل بيشتري به مشاركت در آن ها دارند نشان مي دهد كه طراحي و اجراي برنامه نوسازي 
  دچار مشكل است چون نتوانسته است جامعه هدف را به خوبي براي مشاركت بسيج كند. 

  روش تحقيق
ده هاي تحقيق به روش پيمايش مقطعي جمع آوري شده است. جامعه آماري پژوهش كليه مالكان و دا

ساكنان بافت هاي فرسوده شهري در شهر مشهد بوده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران با مقادير 
05/0 d=، 5/0p=، 5/0q= ،2t=  400000وn=   ـيوه نم  نفر برآورد شده است. 384تعداد ونـه گيـري   ش

خوشه اي تصادفي بود، به اين صورت كه ابتدا هر محله مشخص شـده بافـت فرسـوده توسـط شـركت      
عمران و بهسازي شهري ايران به عنوان يك خوشه در نظر گرفته شد و بـه روش تصـادفي سـاده  شـش     

د و از هـر  محله؛ قلعه وكيل آباد، اميرآباد، خلج، ميرزا كوچك خان، هاشمي نژاد و رسالت  انتخـاب شـدن  
  ملك به صورت تصادفي مورد پرسش قرار گرفتند. 10بلوك و از هر بلوك  6محله 

) و تمايل به مشاركت (جدول شماره 2شيوه سنجش دو متغير اصلي كيفيت زندگي (جدول شماره 
  شود.  ) به تفصيل در بخش يافته ها بيان شده است و در اينجا از بيان مجدد آن ها صرف نظر مي3

  ايافته ه
% بي پاسـخ بودنـد و از آن ميـان حـدود     1/3% زن و  4/41% آنان مرد و  5/55از ميان پاسخگويان 

ــدن و نوشــتن،  25% بــي ســواد،  5/8 ــرديپلم 36% در حــد خوان ــارداني، 3% ديــپلم، 19 ،% زي % 3% ك
% بـي  9/2% داراي تحصيالت حـوزوي و  3/1% دكترا و  3/0 ،% كارشناسي ارشد 1كارشناسي، كمتر از 

% در گـروه سـني    5/64سال،  25تا  20% پاسخگويان در گروه سني 5/13پاسخ بودند. همچنين حدود 
% بي پاسـخ بودنـد.   7سال و  76% باالتر از  5/0سال و  75تا  51% در گروه سني  5/14سال،  50تا  26

 30در خصوص قدمت سكونت مالكان و ساكنان در محالت فرسوده شهري مشخص شد كـه حـدود   
 15تـا   11% آنـان  11سـال، حـدود    10تا  6% آنان  24  ،سال در محله سكونت دارند 5ن كمتر از % آنا
 26% آنـان بـيش از   14سـال و تقريبـا    25تا  21% آنان بين 5حدود  ،سال 20تا  16% آنان بين 12سال، 

ان % بي پاسخ بودند. در مورد وضعيت سكونت مالكان و سـاكن 4سال در محله سكونت دارند و حدود 
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% آنـان داراي ملـك پـدري و    15 ،% افراد داراي ملك رهـن و اجـاره اي بودنـد   27بايد گفت كه تقريبا 
% بي پاسخ بودند. درباره وضـعيت فعاليـت مالكـان و    4% افراد داراي ملك شخصي و حدود 54حدود 

كمتـر   ،و% دانشـج 2% آنان بازنشسته، 5% افراد بيكار هستند، تقريبا 10ساكنان مشخص گرديد كه حدود 
% بـي پاسـخ بودنـد.    6% پاسـخگويان شـاغل و حـدود    40% خانـه دار و حـدود   36 ،% دانش آموز1از 

%  85.5% پاسـخگويان مجـرد، تقريبـا    5همچنين در مورد وضعيت تاهل نيز مشخص گرديد كه حدود 
  % بي پاسخ بودند.4% افراد همسر از دست داده يا طالق گرفته و حدود  6آنان متاهل و حدود 

  تغير مستقلم
بعد تقسيم شد و هر كدام با توجه به گويه هاي مد نظر مـورد سـنجش و    8متغير كيفيت زندگي به 

  مي باشد. 2اندازه گيري قرار گرفتند كه به شرح جدول 
  :ابعاد متغير مستقل اصلي: كيفيت زندگي2جدول شماره
  ميانگين  بيشينه و كمينه ممكن  تعداد گويه ها  عنوان بعد
  0/19  35-7  7  ماعيروابط اجت

  26/16  25-5  5  وضعيت رواني
  70/11  20-4  4  تفكر انتقادي

  91/7  20-4  4  وضعيت اقتصادي
  60/4  10-2  2  خدمات عمومي

  83/13  30-6  6  كيفيت دسترسي به امكانات
  78/10  15-3  3  سالمت جسمي

  51/6  15-3  3  فضاي فيزيكي محل زندگي
  13/20  35-7  7  كيفيت زندگي

به اينكه اين شاخص روابط اجتماعي پاسـخگويان در سـه سـطح درون خـانوادگي، درون     با توجه   
محله اي و درون شهري را مي سنجيد. نمره سطح درون خـانوادگي از بـاالترين و نمـره سـطح درون     

به دست آمد كه از حـد ميانـه    19شهري از پايين ترين نمره برخوردار بود و ميانگين كل نمره شاخص 
از حد ميانه باالتر قرار گرفـت. شـاخص    26/16شاخص وضعيت رواني با ميانگين نمره كل  باالتر بود.
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باالتر از حد ميانـه قـرار گرفـت. شـاخص وضـعيت       70/11وضعيت تفكر انتقادي با ميانگين كل نمره 

پايين تر از حد ميانه قرار گرفت. شاخص وضعيت خدمات عمـومي بـا    91/7اقتصادي با ميانگين نمره 
پايين تر از حد ميانه قرار دارد. شاخص وضعيت كيفيت دسترسـي بـه امكانـات بـا      60/4ن نمره ميانگي

پايين تر از حد ميانه قرار دارد. شاخص وضعيت سالمت جسمي بـا ميـانگين    83/13ميانگين نمره كل 
باالتر از حد ميانه قرار دارد. شاخص وضعيت محيطي و فضاي فيزيكي محـل زنـدگي    78/10نمره كل 

  از حد ميانه پايين تر است.   51/6ميانگين كل نمره  با
% افـراد از   9/2بعد مدنظر، بدين صورت به دست آمد:  8در كل شاخص كيفيت زندگي با مجموع 

% از كيفيـت زنـدگي    5/0% بـاال و   4/17% متوسـط،   4/53% پـايين،   8/25كيفيت زندگي خيلي پايين، 
مي دهـد كـه اكثريـت كسـاني كـه در محـدوده بافـت هـاي          خيلي باال برخوردار بودند. اين امر نشان

  فرسوده سكونت دارند يعني بيش از نيمي از افراد از كيفيت زندگي متوسط و پايين  برخوردار هستند.
  متغير وابسته

بعد تقسيم شد و هركدام با توجـه بـه    3همان طور كه گفته شد به  ،در خصوص متغير تمايل به مشاركت
  باشد. مي 3رد سنجش و اندازه گيري قرار گرفتند كه نتايج آن بدين شرح جدول شماره گويه هاي مدنظر مو

  : ابعاد متغير وابسته: تمايل به مشاركت3جدول شماره 
  ميانگين  بيشينه و كمينه ممكن  تعداد گويه ها  عنوان بعد

  13/20  35-7  7  مشاركت در تامين منابع مالي
  76/8  15-3  3  مشاركت در تصميم گيري و مديريت
  02/7  15-3  3  مشاركت در تامين نيروي انساني

ـاكنان و مالكـان    13/20شاخص تمايل به مشاركت در تامين منابع مالي با ميانگين  نشان مي دهد كه س
تمايل دارند با شيوه هاي مختلف تامين منابع مالي مشاركت كنند. شاخص تمايل به مشـاركت در تصـميم   

ـان تمايـل دارنـد در     76/8گيري و مديريت با ميانگين  نشان دهنده اين است كه تا حدودي ساكنان و مالك
نشان  02/7تصميم گيري ها مشاركت كنند. شاخص تمايل به مشاركت در تامين نيروي انساني با ميانگين 

دهنده اين است كه در خصوص تامين نيروي انساني نيز تا حدودي افراد تمايل دارند كه مشاركت نماينـد.  
ـاكنان    2/5ايل به مشاركت در نوسازي و بهسازي در كل چنين به دسـت آمـد:   شاخص تم % مالكـان و س



 173                               ...تاثير كيفيت زندگي مالكان و ساكنان                                  دوم شمارة

 

% هم خيلي زيـاد   2/10% زياد و  4/41% تاحدودي،  8/26 ،% كم 5/13خيلي كم تمايل به مشاركت دارند، 
ـا  طق بافـت  تمايل به مشاركت در نوسازي و بهسازي منطقه خود دارند. از آنجايي كه اكثر افرادي كه در من

ـيش از    %  78هاي فرسوده سكونت دارند از كيفيت زندگي پاييني برخوردار هستند، مشاهده مي شود كـه ب
افراد تاحدودي و بيشتر تمايل دارند به نحوي موقعيت زندگي خود را تغيير دهند و در بهسازي و نوسازي 

  اند. عد مشاركت ارايه شدهاجزاء سه ب 6تا  4محل زندگي خود به نوعي مشاركت كنند. در جدول هاي 
  :  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تمايل به مشاركت در تامين منابع مالي4جدول شماره 

 ميانگين
  .خيلي كم1 .كم2 .تا حدودي3 . زياد4 .خيلي زياد5

 
تمايل به مشاركت در 
  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تامين منابع مالي

4.28 58.3 224 15.9 61 7.0 27 2.1 8 7.0 27 
فروش  هب تمايل چقدر

  ملك خود داريد؟

3.42 27.6 106 20.6 79 16.9 65 8.3 32 14.8 57 

 به تعويض  تمايل قدرچ

 منطقه رملكي د با تان ملك

  داريد؟ اي

3.50 18.0 69 32.0 123 26.6 102 6.0 23 8.1 31 

معادل  داريد تمايل چقدر
 طرح درخود  ملكارزش 

  سهمي شويد؟

3.32 19.5 75 25.8 99 25.8 99 7.3 28 13.8 53 

ملك  داريد تمايل چقدر
شما نوسازي گردد و در 
زمان ساخت براي شما 
  مكاني اجاره شود؟

2.51 6.8  26  13.0  50  25.3  97  14.6  56  27.1  104  
 بخشي داريد تمايل چقدر

 را تان ملك ارزش از
 را ديگر بخش و مشاركت
  كنيد؟ دريافت دينق

2.50 5.5  21  8.9  34  29.2  112  16.1  62  21.9  84  
 ملك داريد تمايل چقدر

با به عنوان سهام پروژه  تان
 افزايشدرصد  20 با

  واگذار كنيد ؟

2.27 8.1  31  7.3  28  16.9  65  23.2  89  31.8  122  
 ملك داريد تمايل چقدر

 مشاركت با را خود

تجميع و   همسايگان
  نوسازي كنيد؟

  بازه شاخص  35-7            ميانگين كل نمره شاخص  20.13
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نشان مي دهد كه پاسخگويان بيش از همه تمايل به فروش ملك خود دارنـد. ايـن    4جدول شماره 

چندان نشانه خوبي نيست. فروش ملك كوتاه مدت ترين نوع تعامل است و در واقع موجـب خـروج   
مي تـوان منفعالنـه تـرين نـوع همكـاري مالـك در       مالكان از حلقه برنامه نوسازي مي شود. فروش را 

مالحظه مي شود كه كمترين تمايل در زمينـه   4برنامه نوسازي دانست. از سوي ديگر در جدول شماره 
تعامل ها بلندمدت با بخش هـاي دولتـي و عمـومي و حتـي همسـايگان اسـت. متاسـفانه تمايـل بـه          

كان بسيار پايين است. عموما به همكـاري هـاي   هاي جمعي و همكاري با يك ديگر در ميان مال فعاليت
  مالي و شراكت بسيار بدبين هستند.  

  . توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تمايل به مشاركت در تصميم گيري و مديريت5جدول شماره 

  

شركت در تصميم گيري هاي مربوط به برنامه نوسازي ابزارهايي مي خواهد كه عموما مـردم عامـه   
از آن ها بي بهره اند. بسياري از مردم اطالعات چنداني از قوانين و مقررات و ريزه كاري هـاي مربـوط   

 ميانگين
  .خيلي كم1 .كم2 .تا حدودي3 .زياد4 .خيلي زياد5

 
تمايل به مشاركت در 
  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد  تصميم گيري و مديريت

3.28 13.8 53 25.5 98 33.3 128 7.8 30 9.9 38 

 در داريد تمايل چقدر

 طرح مشورتي جلسات

 بافت نوسازي و بهسازي

 مشاركت خود محله فرسوده

  كنيد؟

3.07 13.8 53 23.2 89 29.4 113 6.0 23 19.0 73 

 ايجاد با داريد تمايل چقدر

 تصميم نحوه در شركت

 بهسازي طرح اجراي گيري

 فرسوده بافت نوسازي و

  كنيد؟ مشاركت خود محله

2.61 6.8 26 11.7 45 27.9 107 28.4 109 16.1 62 

 به داريد تمايل چقدر

 و راهبردي كميته عضويت
 مجري شركت مشورتي

 نوسازي و بهسازي طرح

 خود محله فرسوده بافت

  درآييد؟
  بازه شاخص  15-3          نمره شاخصميانگين كل   8.76



 175                               ...تاثير كيفيت زندگي مالكان و ساكنان                                  دوم شمارة

 

ن پشت يك ميـز بـا مسـئولين ندارنـد و بنـابراين      به آن ندارند. آن ها سرمايه فرهنگي الزم براي نشست
ترجيح مي دهند ارتباط چنداني با مديران نداشته باشند. عده بسـيار قليلـي هسـتند كـه وارد مـذاكره و      
تعامل با مسئوالن مي شوند. به احتمال زياد مسئوالن هم به كساني كه با آن ها وارد مـذاكره مـي شـوند    

عناي امتياز دادن به مردم نيست. در شرايطي كه تنها عده كمـي از مالكـان   امتيازاتي مي دهند اما اين به م
به مجريان مراجعه مي كننند خود امتياز دادن مالكان مي تواند موجب رانت براي عده اندكي شـود. ايـن   

مالحظه مـي شـود    5موضوع در بسياري از برنامه هاي نوسازي موجود قابل مشاهده است. در جدول 
  ات مربوط به تمايل مالكان به حضور در بخش هاي مديريتي است.    كه كمترين نمر

  . توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تمايل به مشاركت در تامين نيروي انساني6جدول شماره 

) تمايل به مشاركت مربـوط بـه حضـور در بخـش هـاي تخصصـي        6بخش سوم ( جدول شماره 
برنامه هاي مشاركتي است. اين بخش هم مشمول تعامل هاي بلندمدت مي شود به همين خـاطر عـده   
اندكي هستند تمايـل بـه مشـاركت در ايـن بخـش دارنـد. عـالوه بـر ايـن بخـش الزمـه اش داشـتن             

 ميانگين
  .خيلي كم1 .كم2 .تا حدودي3 .زياد4 .خيلي زياد5

  مشاركت در تامين نيروي انساني 
  تعداد  درصد تعداد درصد ادتعد درصد تعداد درصد تعداد درصد

2.41 8.3 32 9.4 36 24.5 94 16.7 64 31.2 120 

 عنوانه ب داريد تمايل چقدر

 اجراي در تكنسين يا مهندس

 بافت نوسازي و بهسازي طرح

 مشاركت خود محله فرسوده

  كنيد؟

2.55 7.8 30 16.9 65 20.8 80 17.4 67 27.9 107 

 بنا، عنوانه ب داريد تمايل چقدر

 در ...و جوشكار نقاش، ار،معم

 نوسازي و بهسازي طرح اجراي

 مشاركت خود محله فرسوده بافت

  كنيد؟

2.22 9.4 36 6.5 25 19.3 74 15.4 59 40.4 155 

 كارگر عنوانه ب داريد تمايل چقدر

 و بهسازي طرح اجراي در ساده
 خود محله فرسوده بافت نوسازي

  كنيد؟ مشاركت
  بازه شاخص  15-3          ميانگين كل نمره شاخص  7.02



  نهم سال                     مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                 176
هاي الزم در بخش هاي عموما فني است. البته اگر حضور مالكان در ايـن بخـش هـا مقـدور      صصتخ

شود بسيار مفيد است اما مشكل اساسي باز هم به بي اعتمادي مالكان باز مي گردد. حضـور در بخـش   
هاي اجرايي و كم اعتبار برنامه هاي نوسازي موجب مي شود كه مالكـان احسـاس قـدرت كـم تـري      

ش زيادي از مالكان احساس مي كنند نمي توانند در تعامل با سـازمان هـاي دولتـي و شـركت     كنند. بخ
  هاي خصوصي سرمايه محور حق خود را بگيرند.  

  يافته هاي استنباطي
  . همبستگي ابعاد كيفيت زندگي با تمايل به مشاركت7جدول شماره 

رو   بعد كيفيت زندگي
  اسپيرمن

معني 
  داري

  00/0  50/0  و ساكنان روابط اجتماعي مالكان
  00/0  47/0  خدمات عمومي
  00/0  53/0  وضعيت رواني

  00/0  57/0  وضعيت سالمت جسمي
  00/0  43/0  وضعيت اقتصادي

  00/0  40/0  وضعيت فضاي فيزيكي محل زندگي
  97/0  00/0  تفكر انتقادي

كيفيت دسترسي مالكان و ساكنان به 
  امكانات

35/0  00/0  

  00/0  52/0  اكنانكيفيت زندگي مالكان و س
  70/0  02/0  تحصيالت

  01/0  13/0  قدمت سكونت
  

نشان مي دهد كه همبستگي نسبتا قوي تمام ابعاد كيفيت زنـدگي (بـه جـز تفكـر       7جدول شماره 
انتقادي) و تمايل به مشاركت وجود دارد. كساني بهره بيشتري هـم از ابعـاد ذهنـي و هـم ابعـاد عينـي       

  شتري به مشاركت دارند.  كيفيت زندگي دارند تمايل بي
در بررسي رابطه بين مشاركت و ديگر متغيرها روشن شد كه همبستگي معنادار ميان سـن و تمايـل   

همچنـين بـين    ).=9/0sig؛ Mean Rank=178.52به مشاركت وجود ندارد (آزمون كراسكال واليس: 
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هـاي فرسـوده شـهري    جنس مالكان و ساكنان و تمايل آنان به مشاركت در نوسازي و بهسازي بافـت  
تفاوت وجود دارد. مـردان تمايـل بيشـتري بـراي مشـاركت در نوسـازي و بهسـازي بافـت فرسـوده          

). ميان مالكـان و سـاكنان در زمينـه    Mean Rank=190.38, sig= 0.048دارند.(آزمون يومن ويتني: 
كراسـكال   تمايل به مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده تفـاوت وجـود دارد. نتـايج آزمـون    

واليس نشان داد كه كساني كه در ملك پدري سكونت دارند باالترين ميـانگين تمايـل بـه مشـاركت را     
 Mean) و پس از آن مالكان بيشترين تمايل به مشاركت را دارنـد (   Mean Rank= 211.13دارند ( 

Rank= 181.62  ) و بعد از آن مستاجران قرار دارند (Mean Rank= 155.34 ؛sig= 0.003 .(   
به منظور بررسي عوامل موثر بر تمايل به مشاركت چهار مدل رگرسيوني مورد بررسي قرار گرفت. 
در مدل اول متغير وابسته سازه تمايل به مشاركت است و در سه مدل ديگر متغير وابسته ابعاد تمايل بـه  

ل هاي رگرسيوني همه مشاهده مي شود. اين مد  8مشاركت هستند. نتايج اين تحليل در جدول شماره 
به روش گام به گام انجام شده اند. متغيرهاي مستقلي كه وارد اين مدل هـا شـده انـد عبارتنـد از: ابعـاد      

بعـد    -بعد كيفيت دسترسـي بـه امكانـات    -بعد روحي و رواني -كيفيت زندگي ( بعد روابط اجتماعي
بعـد   -سـالمت جسـمي   بعد وضعيت پزشكي و -بعد خدمات عمومي -وضعيت اقتصادي و معيشتي

و متغيـر هـاي زمينـه اي     بعد تفكـر انتقـادي )    –وضعيت محيطي و فضاي فيزيكي محل زندگي افراد 
  وضعيت فعاليت). ـوضعيت تاهل  ـوضعيت سكونت  ـقدمت سكونت  ـتحصيالت  ـسن  ـجنس (

  . مدل هاي تبييني تمايل به مشاركت8جدول شماره 
ضريب   متغيرهاي مستقل  متغير وابسته  مدل

  تعيين
آماره   بتا

  تي
معني 
  داري

  01/0  -28/3  -18/0  05/0  محيط زندگي  تمايل به مشاركت  1
  09/0  64/2  15/0  قدمت سكونت

تمايل به مشاركت در تصميم گيري و   2
  مديريت

 001/0 374/3 182/0  12/0  وضعيت فعاليت
 00/0 63/3 195/0  قدمت سكونت
وضعيت روحي و 

 00/0 963/3 214/0  رواني
 00/0 -22/3 -18/0  03/0  محيط زندگي  تمايل به مشاركت در تامين منابع مالي  3
 00/0 -24/3 -18/0  05/0 جنس  تمايل به مشاركت در تامين نيروي انساني  4
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 01/0 -56/2 -14/0 محيط زندگي

محـيط  همان طوركه مالحظه مي شود مقدار ضـريب تـاثير متغيـر     1، در مدل 8در جدول  شماره 
است كه باالترين مقدار را به خود اختصاص داده است بنابراين مي تـوان گفـت كـه     - 180/0زندگي  

موثرترين متغير بر مشاركت، متغير محيط زندگي  مي باشد. متغير ديگري كه بر مشـاركت تـاثير گـذار    
ـته ان  كـه متغيـر    2مي باشد. در مـدل  145/0بوده قدمت سكونت است كه ميزان ضريب تاثير آن  وابس

 وضـعيت فعاليـت  تمايل به مشاركت در تصميم گيري و مديريت اسـت، مقـدار ضـريب تـاثير متغيـر      
است كه باالترين مقدار را به خود اختصاص داده است بنابراين مي توان گفـت كـه مـوثرترين      182/0

كـه بـر   باشـد ومتغيـر ديگـري    متغير بر مشاركت در تصميم گيري و مديريت متغير محيط زندگي  مي
مشاركت در تصميم گيري و مديريت تاثير گذار بوده قدمت سكونت است كه ميزان ضـريب تـاثير آن   

مـي باشـد. در   214/0بوده كه ضريب تاثير آن  وضعيت رواني، و متغير تاثير گذار در مرحله آخر 195/0
ريب تـاثير متغيـر   كه متغير وابسته در آن تمايل به مشاركت در تامين منابع مالي است، مقدار ضـ  3مدل 

 مشـاركت در تـامين منـابع مـالي    است بنابراين مي توان گفت كه تنها متغير بر  - 179/0محيط زندگي  
ـته در آن همانطوركـه مالحظـه مـي شـود         4متغير محيط زندگي  مي باشـد. در مـدل    كـه متغيـر وابس

ين مقدار را بـه خـود   است كه باالتر - 180/0درآخرين گام رگرسيون مقدار ضريب تاثير متغير جنس  
 مشـاركت در تـامين نيـروي انسـاني    اختصاص داده است بنابراين مي توان گفت كه موثرترين متغير بر 

متغير جنس مي باشد و متغير ديگري تمايل به مشاركت در تـامين نيـروي انسـاني اسـت، تنهـا متغيـر       
  مي باشد.   - 143/0محيط زندگي  تاثير معني دار داشته است كه ميزان ضريب تاثير آن 

  نتيجه گيري و بحث 
نتايج اين تحقيق از دو ديدگاه داراي اهميت است. يـك ديـدگاه وجـه انتقـادي نسـبت بـه وضـع        
موجود دارد و ديدگاه دوم پيشنهاداتي براي بهبود وضع موجود ارايه مي دهـد. از ديـدگاه اول، ايـن كـه     

اركت در برنامه هاي نوسازي دارنـد نشـان از   افراد داراي كيفيت زندگي باالتر تمايل بيش تري براي مش
اين امر دارد كه برنامه هاي نوسازي تاكنون در جلب جامعه هـدف خـود دچـار مشـكل شـده انـد. از       
ديدگاه دوم، نتايج اين تحقيق نشان مي دهد در صورتي كه به نحوي كيفيت زنـدگي مالكـان و سـاكنان    

ـتري بـه مشـاركت در      در بافت هاي فرسوده بهبود يابد آن گاه مي توان اميد داشت كه آنان تمايـل بيش
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برنامه هاي نوسازي داشته باشند. اين تحليل هم تا حد زيـادي مخـالف روال هـاي موجـود در برنامـه      
هاي نوسازي است. چرا كه در حال حاضر در بسـياري بافـت هـاي فرسـوده اعمـال فشـار مالكـان و        

ركت مي دانند. در اين برنامه ها سـعي مـي كننـد حتـي     ساكنان را بهترين راه براي تحريك آنان به مشا
المقدور مالك را از امكاناتي محروم كنند تا مجبور شود وارد برنامه نوسازي شود. در زيـر بـه بحـث و    

  توضيح دو نكته اي كه در باال بيان شد خواهيم پرداخت.  
ان بخـش هـايي از   همان طور كه در بخش هاي قبلي مقاله بيان شد، بافت هاي فرسوده بـه عنـو  

شهر كه كيفيت زندگي در آن ها پايين است با اين هدف مورد نوسازي قـرار مـي گيرنـد كـه دقيقـا      
همين مشكل رفع شود. يعني اين بخش شهر تبديل به مكاني پويا و زنده در شهر شـود كـه هـم بـه     

كـاركرد   خوبي به ساكنان خود ارايه خدمت مي كند و هم براي ديگر بخش هاي شهر و كليت شـهر 
مثبتي دارد. اما دامي كه بيشتر برنامه هاي نوسازي، حتي برنامه هايي كه در كشـورهاي توسـعه يافتـه    
اجرا شده است در آن گرفتار مي شـوند، اقتصـادي شـدن برنامـه اجتمـاعي نوسـازي اسـت. يعنـي         

ي رسـيدن بـه   اي كه بيش از همه وجه اجتماعي بايد داشته باشـد و تنهـا از ابـزار اقتصـاد بـرا      برنامه
اهداف اجتماعي خود بايد استفاده كند تبديل به بنگاهي اقتصادي مي شود كـه همـه چيـز در آن بـه     
سوي سود بيشتر سوگيري شده است. اقتصادي شدن برنامه هاي نوسـازي بـه خصـوص در بافـت     

مـي  هاي فرسوده اي كه پتانسيل بيشتري براي بازدهي اقتصادي دارند بالي جان مالكـان و سـاكنان   
شود، چون بنگاه هاي اقتصادي و شركت هايي كه همراه با سرمايه شان وارد بافت شده انـد، عالقـه   
به امور اجتماعي ندارند. آنان بايد جوابگوي سهام داران خود باشند و هرچه بتوانند سـود بيشـتري را   

اران همـراه  طلب مي كنند. بخش دولتي و عمومي گاه براي چاره جويي كمبود سرمايه بـا سـرمايه د  
  مي شود و اين چنين مردم تنها مي مانند.

مردمي كه ديگر نه به سرمايه داران اعتمـاد دارنـد و نـه بـه نماينـدگان بخـش عمـومي در چنـين          
وضعيتي يا سعي مي كنند به طور كامل رابطه خود را با برنامه نوسازي قطع كنند و يا بـه كوتـاه مـدت    

تن مي دهند. در چنين شرايطي حتي آناني كه فروخته اند هم بـا  ترين و عيني ترين تعامل يعني فروش 
رضايت از بافت بيرون نمي روند. نتيجه چنين برنامه نوسازي نـه تنهـا بهبـود كيفيـت زنـدگي سـاكنان       
نيست بلكه ناراضي كردن عموم آن ها را به دنيال دارد. در واقع در چنين شرايطي دقيقـا عكـس هـدف    
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مي كه بايد از اجراي برنامه نوسازي در منطقـه خـود خوشـحال و شـادمان     اوليه محقق شده است. مرد

باشند هراس به دل دارند كه چگونه مي توانند از چنين اوضاعي مال خود را به در ببرند. روشـن اسـت   
كه در چنين شرايطي بخش عمومي نمي تواند به عده قليلي از مالكان براي مشاركت پـيش قـدم شـده    

اينان تفاوت هاي فاحشي با عموم دارند. نتايج اين تحقيق نشـان داد كـه اينـان     اند دل خوش كند چون
حتي در وضعيت موجود وضع بهتـري از ديگـران دارنـد و در واقـع چـون وضـع بهتـري دارنـد و از         
امكانات و قدرت بيشتري بهره مند هستند به خـود جـرات مشـاركت  داده انـد. اينـان همـان كسـاني        

ابعي كه در اختيار دارند فكر مي كنند مي توانند منافع خود را در تعامل با بخـش  هستند كه به واسطه من
  عمومي و شركت هاي خصوصي محافظت كنند.   

از ديدگاه دوم، اگر كيفيت زندگي باالتر مي تواند افراد را تشويق به مشاركت كنـد پـس شـايد مـي     
از نظـر اجتمـاعي آغـاز شـود. يعنـي      توان توصيه كرد كه پيش از شروع فيزيكي پروژه بهتر است طرح 

ويژگي هاي اجتماعي منطقه شناخته شود. و سعي شود ارتقاي كيفيت زندگي در محله صـورت گيـرد.   
اين چنين شهرداري و بخش عمومي حداقل مـي توانـد تـا حـدي حسـن نيـت خـود را ثابـت كنـد.          

ع مـالي بـراي سـازمان    شهرداري بايد ثابت كند هدف اصلي منفعت خود مردم است نه رسيدن به منـاف 
خود. بهبود كيفيت زندگي ساكنان را مي توان هم از نظر كيفيت مادي و هم كيفيـت زنـدگي غيرمـادي    
انجام داد. برخي اصالحات ساده در بافت هاي محالت فعلي مـي توانـد تـا حـد زيـادي بـه افـزايش        

ـتند      . در بافـت هـاي   رضايت مردم از شهرداري كمك كند. برخي معابر بـه سـادگي قابـل اصـالح هس
فرسوده همه امالك به يك اندازه فرسوده نيستند مي توان از امالكي شروع كرد كه فرسوده تـر هسـتند   
نه از امالكي كه ارزش اقتصادي بيشتري دارند. مردم به خوبي به تحليل كنش هاي بخش عمـومي مـي   

اي سـازمان هـاي عمـومي از    پردازند و اين تحليل ها به سرعت اشاعه مي يابند. آن ها به خوبي نيت ه
  برنامه هايي كه اجرا مي كنند ادراك مي كنند.  

همچنين مي توان پيشنهاد كرد با توجه به اينكه كيفيت زندگي در مشاركت ساكنان و مالكـان نقـش   
دارد مسئوالن از محالتي نوسازي را شروع كنند كه به دليل باال بودن كيفيت زندگي احتمـال مشـاركت   

آن را به عنوان يك نمونه خوب براي مشاركت به تدريج در سطح محـالت ديگـر بـه     مردم باالست و
  عنوان يك الگو مناسب معرفي نمايند.  
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محدوديت هاي مالي شهرداري و ديگر نهادهاي عمومي درگير در برنامـه نوسـازي نبايـد موجـب     
هنـد ايـن چنـين بـه تـدريج      شود كه آن ها از اهداف اصلي خود باز بمانند و يا آن ها را در سايه قرار د

ديگر طرح از اهداف اصلي خود دور مي شود. متاسفانه در شرايط كنوني در بسياري از مواقع بـه جـاي   
بهبود كيفيت زندگي شهروندان، در برنامه هاي نوسازي آن ها مزاحماني دانسته مي شوند كـه هـر چـه    

  سريع تر بايد از چرخه نوسازي حذف شوند.   
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