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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1392بهار ، 36شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

  

  ي فرسودهي فرسودههاها  بافتبافتي مردم نهاد براي مشاركت در بازسازي ي مردم نهاد براي مشاركت در بازسازي هاها  سازمانسازماننقش نقش 

  ي بخش مركزي شهر اهوازي بخش مركزي شهر اهواز  فرسودهفرسودهبافت بافت : : نمونه موردينمونه موردي
  

  4و مسعود ظفري 3عي،  رضا زار2،  دكتر محمدعلي فيروزي1دكتر علي موحد

  

  چكيده

، ي ديگراز سو ها آناز يك سو، و نوسازي  ها بافت نيپذير بودن ا و آسيب يفرسوده شهر يها بافت يوسعت باال

، در همين راستا است كرده ليتبد يحوزه شهرسازاين  در ياز مسائل اساس يكيبه را  5بحث مشاركت شهروندان

ي فرسوده و ها بافتديدي براي ارتقاي ميزان مشاركت در بازسازي ي مردم نهاد به عنوان اهرم جها سازمان

ي ها سازماناين پژوهش با هدف ارزيابي نقش . شوند يمة خدمات محسوب ارائي بخش دولتي در براي نيگزيجا

ي ارائه بررسهمچنين، به دنبال . مردم نهاد جهت مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نگاشته شده است

آن  تأكيدبيشترين . ي فرسوده شهري استها بافتي مشاركت و نهادهاي مردمي در تجديد حيات دوبارة الگوها

روش تحقيق از نوع . باشد يمي رضايت، نهادهاي مردمي، موانع اجتماعي و فرهنگي و درآمد رهايمتغي روبر 

، ساكنان بافت مركزي اهواز جامعه آماري ،همچنين. استگيري آن نيز به صورت تصادفي  نمونهپيمايشي و شيوه 

نفر به  196از اين تعداد جمعيت . نفر جمعيت داشته است 6072بالغ بر  1385انتخاب شده است، كه در سال 

خي دو و ضريب  يها آزمونسپس بر اساس . عنوان حجم نمونه از طريق فرمول كوكران تعيين شده است

كه تقويت  دهد يمدر پايان، نتايج نشان . اند گرفتهر ي ارائه شده مورد آزمون قراها هيفرضكندال  همبستگي

ي مردم نهاد در نوسازي و بهسازي ها سازماني فرهنگي و قومي منجر به تقويت مشاركت و فعال كردن ها ارزش

گيري نهادهاي مردي همراه با تحوالت اجتماعي و قومي مردم در  عدم شكل. بخش مركزي اهواز خواهد شد

  . ده است كه جريان مشاركت در بهسازي و نوسازي محله رو به كاهش بگذاردي اخير باعث شها سال

  . ي مردم نهاد، بافت فرسوده، نوسازي و بهسازي، مشاركت، شهر اهوازها سازمان: كليدواژگان

   

                                                
 يخوارزمريزي شهري، دانشگاه  گروه جغرافيا و برنامه اريدانش.  1

 ريزي شهري، دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشيار گروه جغرافيا و برنامه.  2

 ريزي شهري ة كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهآموختدانش .  3

 ريزي شهري شد جغرافيا و برنامهة كارشناسي ارآموختدانش .  4

5. community participation 
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  مقدمه و طرح مساله 

اين باال بودن ميزان درآمد در مراكز شهرها به واسطه مركزيت جغرافيايي و خدمات بهتر و تدوام 

ي ها حركتجريان در ادوار گذشته بر ميزان فرسودگي كالبدي بافت افزوده است به طوري كه 

ي رقم زده است كه ساختار جمعيتي و اجتماعي را  نحوهاجتماعي مهاجرت را در اين مراكز به 

 شود يمتأثير قرار داده است و در نتيجه، فرآيند ركود و تنزل مشكالت شهري دو چندان  تحت

 ).45: 1382ي، احمد(

ي شهرنشيني مطرح ها مشغله نيتر يجدامروزه مسايل و  مشكالت عمران شهري يكي از 

  ).14:  1379ايزدي،( شود يم

ي فرسوده، بخش مركزي شهرها ها بافت(ي نابسامان شهري ها بافتكه بازسازي  هاست سال

گرفته و موضوع اساسي  به عنوان يكي از مسائل مهم شهري در تمامي دنيا مورد توجه قرار...) و

، مطالعات و ها طرح، ها پژوهشدر ايران نيز . ي جنجال برانگيز شده استها انيجرمباحث و 

ي نابسامان و پيشنهاد ها بافتو نظرات مختلف به مسائل  ها دگاهيدي متعددي با ها پروژه

نابسامان شهري ي ها بافتبا اين وجود هنوز هم . اند پرداخته ها آنراهكارهايي براي بازسازي 

كه با معضالت و مشكالت بسياري روبرو  روند يمترين مناطق شهري به شمار  يكي از پر مسأله

. عالوه بر خود بافت، تمامي شهر را در برمي گيرد ها آنة فراگيري دامنمشكالتي كه . هستند

  ).14: 1380غفاري، (

 برحاكم  نيقوان و قواعدكه  است آن ،رديگ قرار توجه مورد ستيبا يم نيب نيا دركه  آنچه

 نوع نيا ينوساز و يبهساز در طيمح به مجدد يبخش انتظام در ياصلمؤلفه  دو بافت، و اجتماع

كه  اند ييها مظروف و ظرف مثابه به) اجتماع بافت و(مقوله  دو نيا. شود يم محسوب ،ها بافت

 باشند گرفتهشكل  يالزم يتگوسيپو  يهمبستگ در اجتماع و بافت دارند، متقابلتأثير  گريكدي بر

 يبهساز ي ونوساز حركت در يدرون ياتكا نقطه توانند يكه م دهند يم دست به را ييها تيقابل

  .شود فيتعر

ي مردم نهاد جهت مشاركت در بازسازي ها گروهدر اين مقاله تالش شده است به بررسي 

ي به شرح زير ها سوالبه همين منظور . ي فرسوده بخش مركزي اهواز پرداخته شودها بافت

  .مطرح شده است

  : شود يمي زير مطرح ها سوالدراين مقاله 
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ي مردمي در امر احياء و بازسازي نهادهاعوامل تأثيرگذار بر تزلزل ساختارهاي اجتماعي و  .1

  بافت نابسامان كدام است؟  

ياء و مشاركتي تأثيرگذار در امر اح ينهادهامردمي را به عنوان  ينهادها توان يمچگونه  .2

 نابسامان شهري وارد كرد؟  يها بافتبازسازي 

 ينهادهافرهنگي كه موانع تأثيرگذار در ايجاد انگيزه تشويقي براي  -موانع اجتماعي .3

  مركزي اهواز هستند كدامند؟مردمي در بخش 

  

   ها هيفرض

مردمي  ينهادهانبود روحيه مشاركتي عاملي تأثيرگذار بر تزلزل ساختارهاي اجتماعي و  .1

  . نابسامان شهري است يها بافتامر نوسازي و بهسازي  در

نهادهاي مردمي  توان يمنوسازي و بهسازي  يها طرحبا تأكيد بر جنبه مشاركتي بودن  .2

  .رد كرداتأثيرگذار را در جريان نوسازي و بهسازي و

مسائل قوميتي و نبود روحيه مشاركتي عاملي منفي در ايجاد انگيزه تشويقي در بخش  .3

  .هواز جهت نوسازي و بهسازي استمركزي ا

 
  تحقيق  روش

 عنوان بهمشاركت اجتماعي و گروهاي مردم نهاد  زانيم صيتشخ جهت در قيتحق يشناس روش

 مباحث نهيزم نيا در. بوده است فرسوده يها بافت ينوساز يها محرك در ياصل يها تيقابل

 است ييفضا با نسبت در يتيوضع نيچن صيتشخ جهت در عمل يراهنما شده، مطرح يا هينظر

 باكه  است يليتحل -  يفيتوص قيتحق روش. است شده مطالعه و يبررس ي،مورد صورت بهكه 

ي مردم ها گروهمشاركت و  يمحورها در يا هينظر مباحث از برگرفته يها شاخص از استفاده

 زهحو در اطالعات يآورگرد نظام. دكن يم ليتحل و يبررس را قيتحق طيمح ،نهاد اجتماعي

خانوار بخش مركزي  1551تعداد جامعه آماري تحقيق . است بوده نامه پرسش قيطر از اجتماع

نامه به  پرسش 196حجم نمونه آن از طريق فرمول كوكران محاسبه شده و تعداد . استاهواز 

  .صورت تصادفي توزيع شده است
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α/داري  كليه محاسبات در سطح معني =0 براي بررسي ميزان . در نظر گرفته شده است 05

 11) آلفاي كرونباخ( ميزان پايايي . ي تحقيق از آلفاي كرونباخ استفاده شده استها دادهپايايي 

نامه قابل قبول  بنابراين اعتبار اين پرسش. است 639/0نامه  متغير مورد مطالعه در اين پرسش

ي كندال جهت سنجش و آزمون ا رتبهي خي دو و ضريب همبستگي ها آزمونهمچنين، از . است

  . استفاده شده است ها هيفرض
  

  پيشينه تحقيق 

در  ژهيو بهي مربوط به احياء و بازسازي بافت قديم شهرها را بايد در اروپاي غربي ها تيفعال

) 1760- 1830دوره( ها آنكشورهاي فرانسه، انگليس به دليل آغاز اوليه انقالب صنعتي در 

 1837در سال  ها يفرانسوبه اين شرح كه ابتدا ). 9:1369لنسكي و همكاران، (جستجو كرد 

 نيتر عمدهبنيان نهادند كه ) كميته ويژه هنرها و بناهاي تاريخي(تشكيالت خاصي را به نام 

پنجاه . فهرست برداري، حفظ عناصر و اماكني بود كه در خطر ويراني قرار داشت ها آنفعاليت 

ي ها ساختمانويليام موريس انجمني را براي حفظ  1877سال بعد در انگلستان يعني در سال 

در اين  ها سازماني كرد كه اين انجمن هنوز پا برجاست و پيشرو بسياري از گذار هيپاقديمي 

 ).  40:1371توسلي،( رود يمزمان حاضر به بشمار 

 .دهد يم نشان رادر غرب  يشهر حيات تجديد در يگذار سياست نوع، سه عمده طور به

محيط  و يكالبد يها يژگيو بر تأكيد ،شود يم شامل را 1960 از قبل يها سال تا كه اول نوع در

 به كه بوده قديمي يها ساختمان در تحمل غيرقابل سكونتي شرايط بهبود آن هدف بوده، صنوع

 ييها مكان رويكرد بيشتر ءاحيا» ها زاغه يپاكساز« در يشهر حيات تجديد ياستراتژ يك عنوان

 تأثير محيط كالبدي، در تغيير كه دهد يم نشان و شده شناخته نامناسب و محكوم شد، اجرا كه

 .دارد اجتماعي رفتار بر معيني

 بر تأكيد با جامع راهكار يك عنوان به محالت، يساز باززنده بر مبتني دوم، نوع يها استيس

 است يديشد يانتقادها از متأثر ديدگاه، اين. شود مي مطرح )1970تا  1960(مسايل اجتماعي 

 زمان همان در كه است حالي در واين شد وارد اول نوع يها استيس ريبولدوز كه به  راهكار
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 از ياريبس در آن كيفيت بهبود و اجتماعي خدمات ايجاد راه از مردم مشكالت اجتماعي حل

 يندهايفرآ در محلي ساكنين مشاركت آن زمينه و گرفت يم صورت ي جديدها يزير برنامه

 مشاركت« ي،ساز باززنده سوم، نوع ينوساز يها استيس. باشد يماست؛  بوده يريگ تصميم

 توسعه بر تأكيد با اجرايي يراهكار و يشهر مراكز در ويژه دوره به اين شعار لذا» يحداكثر

. شد حاكم دنيا سطح در ياقتصاد ركود و يكند ،1970دهه  اوليه يها سال در. است ياقتصاد

 در يساز باززنده از توجهي جالب يخود به ي خودندهايفرا ، 1980 و 1970 دهه يها سال در

 در مسكن و زمين پايين قيمت. گرفت قرار مورد استفاده يافته توسعه يكشورها بزرگ يشهرها

 ديگر يسو از. شد بزرگ و كوچك كاران و مقاطعه پيمانكاران جذب سبب شهرها مركز

 به خصوصاً( مستقيم طور به چه فرسوده، يها بافتدر  گذاران سرمايه و مردم عمومي شاركتم

 فراگير عمومي خدمات در يگذار سرمايه مقررات خاص،( غيرمستقيم يا) كمكي يها وام شكل

 و خصوصي صورت به بخشي اصالت يندهايفرآو  حيات تجديد اقدامات كه داد نشان ،...)و

  .)33: 1388 بذرگر و همكاران،(دارد  مورد نظر يها محدوده شرايط بر مثبتي تأثير عمومي،

ي مختلف از جمله مردم نهاد در امور مربوط به شهر ها گروهاما مشاركت شهروندان در قالب 

در اين دوره، قوانين . در آمريكا شكل گرفت 1960و اوايل دهه  1950 ابتدا در اواخر دهه

گيري شهري را  ن تصويب شد كه ماهيت فرايندهاي تصميممتعددي مبتني بر مشاركت شهروندا

كار آمدن رضاخان  يروبا  رانيا يشهرها ميقددخالت در بافت  ).97: 1377اوست، (تغيير داد 

و شروع شهرسازي  1312آغاز شد، قانون تعريض و توسعه معابر در سال  يجدبه طور 

و دفتر بهسازي  1345طرح جامع در سال  آمدگي درگذرها،  تهيه نامه پيش لدوزر، قانون و آئينوب

غيره، همه آثاري از مداخله و توجه به بافت كهن شهري در ايران  و 1366بافت شهري در سال 

 . هستند

سازي  باززنده”سازي را با كتابي به نام  اولين بار بحث باززنده براي) 1356(فالمكي، محمدمنصور 

بحث و نتايج  نيتر مهم. عماري و كالبد مطرح نموده استرا با تأكيد بر م “بناها و شهرهاي تاريخي

ثرترين اقدام براي احياي مراكز تاريخي شهر، شناخت ؤاولين و مكه  ديآ يماين كتاب چنين بر

هدايتي كه متضمن پويايي . درك اهميت و هدايت و كنترل تحوالت آن در گذر زمان است كامل،

شهري، باز گرداندن منزلت و جايگاه از دست رفته به آن  در راستاي نيل به توسعه پايدار اين مراكز

  ).1356فالمكي،( موجود باشد يها ادمانيتاريخي و  يها نهيبر اساس زم
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ي بررس، به “ي و مشاركت شهروندانشهرعمران ”ي با عنوان ا مقالهدر ) 1376(شقايي، سپيده 

شهروندان در توسعه  ي خصوصاً مدخل نگرش بر موضوع مشاركتشهرمشاركت مردم در عمران 

نتايج ارائه شده به نحوه مشاركت  نيتر مهمدر اين مقاله . پردازد يمي شهري ها بافت اءياح اي

شقايقي، سپيده، (پردزاد  ي اجتماعي موحود در محالت ميها تيظرفشهروندان و استفاده از 

1376.(  

، به “مشاركت گاهيجاش و نق ليتحل”ي با عنوان ا مقالهدر ) 1379(تيتكانلو، حميده  محمدزاده

موانع مشاركت را  زينو منافع و  ها ضرورتي پرداخته، مردممشخص از مشاركت  فيتعرارائه 

  ).1379محمدزاده تيتكانلو،(ي آن را مورد بحث قرار داده است نمادي ها بيترتي كرده و معرف

ي، شهري ها بافت مشاركت شرط الزم دخالت در”ي با عنوان ا مقالهدر ) 1379(نريمان، مسعود  

ي، سلسله اجتماع، نظام ارتباطات “ها بافتي موجود در اجتماعيي نهادها و مؤسسات شناسابا 

ي ها روشي با استفاده از محلي رهبري موجود، نظام فرهنگي اجتماعي ها گروهي، اجتماعمراتب 

  ). 1379نريمان، مسعود،(ي كرده استبررسي را عملي راهبردها افتنمناسب و ي

 “مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مديريت شهري”در مقاله ) 1380(ثاني، مريم  يانشريف

به اين نتيجه رسيد كه كسب نظر شهروندان در صورتي كه واقعي باشد، سودمند است و همه 

  ).1380ثاني، شريفان(اند كه در جريان عادي جامعه كنار گذاشته نشده كنند يمشهروندان احساس 

و كالبد  مايسي به بخش تيهوي در مردممشاركت ”ي با عنوان ا مقالهدر ) 1384(كالنتري، خليل 

ي شهر و مايسو  ميقدبافت  رامونيپي كنكاشي بر دو عامل فرهنگ و اقتصاد، نگرش، با “شهر

 نيتر مهم. شهر يزد پرداخته است ميقدي محالت بهسازي حضور و مشاركت مردم در چگونگ

 نظر از يزد شهر تاريخي ناحيه چند موضوع اشاره دارد كه هرگيري اين مقاله به اين  نتيجه

 امر در ي مؤثرها دستگاه تعدد( گيري تصميم عامالن ضعف چون مشكالتي مديريتي داراي

 كمبود مردمي، و خصوصي بخش مشاركت عدم تاريخي، ناحيه شهرداري اقتدار عدم مديريت،

 وجود ولي است،...  و گيري تصميم ارآمدك ابزار و اسناد فقدان ،...)و انساني متخصص نيروي

 محالت از بخشي بازسازي يزد، شهر شوراي شدن يزد، فعال شهر سطح در متخصص نيروهاي

 ناحيه ريزي برنامه و زمينه مديريت در خصوصي و اداري مختلف دفاتر فعاليت قديم، بافت

مديريت  سيستم عملكرد بهبود در تواند يم  كه است نهايي قابلي و امكانات از بخشي تاريخي

  ). 1384كالنتري ،(باشد  مؤثر محدوده شهري
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ي، ضامن محل مشاركت”ي تحت عنوان ا مقالهدر ) 1387(السادات  احمدي، حسن و شهابي، منير

تهران به اين نتيجه  روسيسي محله بهسازي تجربه بررس “ي فرسودهها بافت داريپاي بهساز

ي براي زي برنامهمردم در امور شهرها و  مشاركتز ي احيصحي تلقي اگر نگرش و حت كهرسيد 

  ميهستمواجه  مشكلبا  دهيا نياي اجرادر  كنيلآن وجود داشته باشد،  مشكالتمسائل و 

  ).1387احمدي و همكاران (

  
   چارچوب نظري

  1ي مردم نهادها سازمان

 يها سازمان »الس كتاب« ميالدي در 1940ي است كه در اوايل دههالملل نيبك واژه يNGO واژه 

منشور  71اين واژه همچنين به بند. گنجانيده شده است يالملل نيب يها انجمناتحاديه  يالملل نيب

. كار گرفته شده است ي بهالملل نيبي قبل اين واژه صرفاً در زمينه ها سالدر . اشاره دارد متحد ملل

اتفاق نظر  كه ميرس يم جهينت نياي مردم نهاد به ها سازمان اتيادبة حوزدر  شتريبة مطالعبا 

ي مردم نهاد مورد مالحظه ها سازمان به عنوان توانند يميي نهادهاچه نوع  كهمورد  نياي در خاص

ي در چارچوب مدنة جامع انگريب توانند يمي متنوع از نهادها ا مجموعه. وجود ندارد رنديگقرار 

 نياي را در انتفاعريغي اه سازمانة همنظران در غرب  ي صاحببعض. ي جوامع باشنداسيس

ي، تجاري ها هياتحاد، هيريخي ادهايبن، مدارس، ها موزه، دگاهيد نيادر  دهند يمقرار  گاهيجا

ي در ول اند شده ليتشك افتهي توسعه يكشورهادر  كهيي ها آن(ي الملل نيبي مردم نهاد ها سازمان

 توانند يمة عوام تودابسته به ي ومحلي و مردمي ها سازمانو ) كنند يم تيفعالجهان  گريدنقاط 

ي از گروه)14:1383مقيمي،( رنديگي مردم نهاد مورد مالحظه قرار ها سازمانعنوان  تحت

ي  تودهي وابسته به ها سازمانيي همچون ها سازماني دارند و تنها محدودتر دگاهيدنظران  صاحب

را  كند يم تيالفعي محلخارج از سطح  كهة مردم را تودي از تيحماي ها سازمانمردم و 

  ).2: 2001رايسان،( نامند يمي مردم نهاد ها سازمان

                                                
1.N0n-government organization(NGO)  
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  ي بازسازيها طرحي مردم نهاد و ها سازمان

ي برا. شوند يمخدمات محسوب  ةارائي بخش دولتي در براي نيگزيجاي مردم نهاد ها سازمان

 ها دولتردد، گ شتريب زيني دولتي ها طرحيي خدمات و كارايي شود و جو صرفه ها نهيهزدر  آنكه

 ا، يكنندي مردم نهاد منعقد ها سازماني را با مشتركي قراردادها كه اند آوردهي روسمت  نيابه 

در دست انجام دارند و متناسب با  كهيي ها تيفعالي براي را ا ژهيوي ازهايامت اي ها فيتخف نكهيا

 كهود دارد ي وجاريبس كوچكي ها طرحي محلدر سطح . رنديبگي است در نظر دولتخدمات 

ي در مهم اريبسي مردم نهاد نقش ها سازماني را بر دوش دولت گذاشته است، اديز كارحجم 

حال  نيعدر . دارند هاست آنمتناسب با توان و تخصص  كه كوچكي ها طرح ليقب نياي اجرا

رار باعث ثبات و استم رديگ يمي مردم نهاد قرار ها سازمان ارياختدر  قيطر نيااز  كهي مالمنابع 

شهروندان  كهتعامل آن است  نياي  جهينت شود يمبه اهداف  دنيرسدر  تشانيظرفي ارتقاو  ها آن

 ).100:1386شكاري،(خواهند داشت  ارياختبهتر، در  تيفيكي را آن هم با شتريبخدمات 

  

  مشاركت 

كه  افتيبار انسان در نيكه نخست يزمان. و مشاركت است يهمكار خيانسان تار اتيح خيتار

 يخيتار ةاز انباشت تجرب .مشاركت زاده شد ديتوان خود بر مشكالت فائق آ عيبا تجم تواند يم

 كيدموكرات يا جامعه امروزه مشاركت در بستر. خود متبلور شد يبشر، مشاركت در مفهوم امروز

 طيمستقل از دولت در شرا يها تشكل يدر جامعه مدن. رديگ ينهادمند به خود م يصورت يو مدن

مشاركت افراد در امور مربوط به خودشان  ةنيزم ير و برخوردار از اطالعات و امكانات مساوبراب

 اعمل ي«را به عنوان  مشاركت آكسفوردي سيانگلفرهنگ  .)115:1377راهنما،( سازد يرا فراهم م

ي قاتيتحقمؤسسه . دانسته است» دادن ليتشك اي را داشتن يزيچي از بخش، كردن شركت تيواقع

بر  كنترل شيافزاي برا افتهي سازمان يها كوشش«را  مشاركتي اجتماعة توسعي براحد ملل مت

 كهيي ها جنبشو  ها گروهي از برخي سواز  نيمعي اجتماع طيشراي نظم دهنده در نهادهامنابع و 

). 37: 1380ي،غفار( كند يم فيتعر» اند بودهي مستثني محروم و كنترل نيچنة اعمال طيحاز  كنونتا

برخوردار  ندهيفزاي تياهمي و نظارت بر امور مربوط به خود، از توانمندساز فيتعر نياي نامببر 

 .شود يممنجر  ياجتماع تيبه فعال يگروه و شركت فعاالنه و داوطلبانه در آن به طور اراد .است
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 شينسبت به عواقب كنش خو يو يكننده از رهگذر آگاه مشخص بودن آمال و اهداف مشاركت

 يمشاركت كنش« نجايدر ا. شود يكننده م مشاركت يشاركت فعاالنه، داوطلبانه و ارادمنجر به م

بر  .»سازند يم ايتحقق انتظارات خود را مه طيشرا جامعه، كياست كه از رهگذر آن شهروندان 

 ياز سازوكارها يكياست كه به عنوان » فعاالنه، آزادانه و مسئوالنه يتعهد«مبنا مشاركت  نيا

 ).6 :1379ي،كائوتر( زديخ ياز درون جامعه برم اعمال قدرت

  

  بافت فرسوده 

پذير شهري هستند كه به دليل  ي آسيبها بافتي فرسوده يكي از انواع مختلف ها بافت

فرسودگي كالبدي، برخورداري نامناسب از دسترسي سواره، تأسيسات خدماتي و وجود 

تحقق عدالت . پاييني دارندپذير، ارزش محيطي و اقتصادي  ي شهري آسيبها رساختيز

گيري محيط زيستي امن،ايمن و دلخواه براي زندگي و فعاليت  اجتماعي، ايجاد و شكل

انداز  ي برابر زندگي، از اهداف كالن سند چشمها فرصتشهروندان در راستاي برخورداري از 

 ي فرسوده شهري، با داشتن مسايل و مشكالت كالبدي،ها بافتكشور است كه بدون شك، 

آبادي  زنگي( اند كردهي را براي ناسازگاري با اين هدف ايجاد ها طيمح..... اجتماعي، اقتصادي و

  ).118: 1390و همكاران ،

   

  يفرسودگعلل و پيامد 

انسان را  ياست كه زندگ يطيمعرف وجود شرا ،بلكه شود يبه كالبد منحصر نم ياصوال فرسودگ

 يها روند در بافت نيتداوم ا رسد يكه به نظر م يا به گونه. كند يم ديدر ابعاد مختلف تهد

 نيا. را نشانه گرفته است ندهيآ يها است كه نسل زيآم فاجعه يا فرسوده خود به منزله زلزله

، نبود ي، وجود فقر اقتصادي، وجود معضالت اجتماعميجرا يباال زانيهمچون م يموارد طيشرا

مناسب در  ير زلزله، عدم امكان امدادرساندر براب يپذير ، آسيبيمناسب كالبد يها رساختيز

همواره جنوب شهر و  يطيشرا نيچن. شود يرا شامل م گريموارد د ياريمواقع بحران و بس

 ي، شكافيشهر دو قطب كيبه  ليقرار داده، ضمن تبد يجد ديفرسوده آن را مورد تهد يها بافت

 يها بافت يوجود نوساز نيبا ا. آورده است ديشهر پد يو شمال يمناطق جنوب انيم قيعم
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  :رديگ يرا دربرم رياز جمله موارد ز يروبه روست كه علل مختلف يجد يفرسوده با دشوار

فرسوده در قطب  يها قرار گرفتن بافت: شدن شهر يو دو قطب ياجتماع ياقتصاد ينابرابر −

رشد  يها فرصت يساز نابرابر نهيكه زم يغفلت نسبت به تحقق عدالت اجتماع( كم بهره

  ).است يبالندگ و

 يكه موجب كمبود و نامطبوع بودن فضاها :كالبد محور يشهر يزير برنامه يالگو −

  .فرسوده شده است يها در بافت يو مدن يخدمات

 يرونيو ب يدرون يدسترس زانيكه موجب كاهش م :بودن نسبت سطح معابر نييپا −

  .شود يفرسوده م يها بافت

 يبرا ياقتصاد هيچرخه فقر و فقدان توج تيكه باعث تقو: ماندن ارزش امالك نييپا −

  .شود يمناطق م نيدر ا يمردم ينوساز

و  ها بيآس شيو افزا يستيز يها كه موجب كاهش سرانه: يكمبود خدمات شهر −

  .شده است ها تيمحروم

اديبي ( مناطق را به دنبال داشته است نيازودرس  يفرسودگ كه: ساخت تيفيكنازل بودن  −

  .)33: 1389نژاد ، سعدي
  

  ي امور شهرها ادارهشهروندان در  مشاركتي ها ضرورت

ي امور شهرها وجود دارد كه برخي از  ادارهداليل متعددي براي مشاركت دادن شهروندان در 

  :عبارتند از ها آن

و به  كند يمي فرهنگي كه هنجارهاي برابري و مردم ساالري را تقويت ها ارزشگسترش . الف

  .راي مشاركت مي انجامدافزايش تقاضاي شهروندان ب

مندي از آموزش و سن و سطح درآمد شهروندان پديد آمده  يي كه در ميزان بهرهها يدگرگون. ب

ة متوسط را افزايش طبقاست، هم انگيزه براي مشاركت جوانان تحصيل كرده و متعلق به 

  .داده و هم مشاركت را باال برده است

  .ايي شده استمشاركت در امور مختلف موجب افزايش كار. ج

ة امور انفرادي و آمرانه را از ميان برده است ادارافزايش پيچيدگي روابط در شهرها، امكان . د

  ). 103: 1380ريزي شهري،  مركز مطالعات برنامه(
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  ي مشاركت در ايران ها هينظر

بلكه، ادعاي  شود ينم؛ در واقع مشاركت محسوب )Participation slogan( مشاركت شعاري

ريزي  نيت اصلي نه تأمين منافع مردم، بلكه تأمين منافع مراجع برنامه. مشاركت است داشتن

است و علت اصلي توسل به مشاركت، كسب مشروعيت براي طرح و كاهش مقاومت مردم در 

مقابل آن و در نتيجه، سهولت اجراي طرح است نيت اصلي در مشاركت محدود؛ تأمين منافع 

هدف اصلي مشاركت . ريزي تضاد پيدا نكند منافع مردم و مراجع برنامهمردم تا جايي است كه با 

   .واقعي؛ تأمين حداكثر منافع مردم و جلب رضايت عموم است

؛ نيت اصلي تأمين منافع مردم تا جايي است كه با ) Limited partnership( مشاركت محدود

 توانند ينمنظر و مخالفت دارند؛ اما  مردم اظهار. منافع مردم و مراجع برنامه ريزي تضاد پيدا نكند

جريان اطالعات در اين نوع مشاركت معموالً از پايين . بر اجراي نظراتشان نظارت داشته باشند

  .ي كاركردگرايانه و فن ساالرانه استها دگاهيدپشوانه اين نوع مشاركت، . به باالست

اكثر منافع مردم و جلب رضايت ؛ نيت اصلي تأمين حد) Actual participation( مشاركت واقعي

جريان . شود يمي اين امر توسط دولت يا سازمان پشتيبان طرح تأمين ها نهيهز. عموم مردم است

ريزي و مردم هر دو  اطالعات در اين نوع مشاركت، دو سويه و بسيار فعال است و مراجع برنامه

ي مردم ها دگاهيده از مشاركت، پشتوانه فكري اين گون. گذارند يماطالعاتشان را در اختيار هم 

  ).21: 138حبيبي و سعيدي رضواني، (ساالرانه ليبرال و مشاركت مستقيم است 

  

  ويژگي محدوده موردمطالعه

كه گذشته از گسترشي  فرسوده مواجه است؛ يها بافتگسترش با كالن شهر اهواز امروزه 

در اين ميان بخش مركزي . ديگشا يشهر م يرو  شيتازه پ يفرصت ياحتمال يها بيو آس هاخطر

خيابان (محدوده اين بخش از فروشگاه رفاه . قديم است نماد اهواز  )محدوده مورد مطالعه(

اهللا بههباني  در امتداد رودخانه و از پل سياه تا تا بلوار آيت) پل قطار(تا پل سياه ) شهيد عظيم

گانه شهري اهواز در  در تقسمات مناطق هشت. دهد يماست كه هسته اصلي شهر را تشكيل 

هكتار وسعت است كه شامل محالت نادري، رفاه، باغ شيخ  9/269منطقه يك قرار دارد و داراي 

از . نفر است 6072خانوار دارد كه شامل1551محدوده مورد مطالعه  1385طبق سرشماري . است
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مچنين، از و ه) درصد زن 3/47(نفر زن  2876و ) درصد مرد 6/52(نفر مرد  3196اين تعداد، 

   ).187: 1385استانداري خوزستان، (سواد هستند  درصد بي 3/8باسواد و  6/91اين ميان 

 
  ي توصيفي تحقيق ها افتهي

به بررسي هفت شاخص عمده كه به ) 1(ي توصيفي تحقيق در قالب جدول شماره ها افتهي

اركت در ميل به مش. پردازد يمسوال گنجانده شده بود  37نامه در قالب  صورت پرسش

ي گفتمان در بخش مركزي اهواز در با تو جه به مباني نظري تحقيق از درصد قابل ها گروه

ي ها گروهدرصد عالقمند به شركت در  69به طوري كه در مجموع . قبولي برخوردار است

و زيباسازي نيز نشان از  ي بهسازيها برنامههمكاري با شهرداري شهر جهت . گفتمان بودند

داليل متعددي از  تواند يمخود ) عدم همكاري(كمتري دارد كه اين مطلب  درصد مشاركت

جمله، مشكالت اقتصادي، عدم وقت كافي، نبود روحيه مشاركتي، مشكالت زندگي و در 

و مراسم محله در بين  ها برنامههمچنين، ميزان شركت در . ي قومي داشته باشدها يريدرگنهايت، 

  . ساكنان به تناوب وجود دارد

  
  ي توصيفي مورد بررسي در بخش مركزي اهوازها اخصش: 1جدول

  فراواني  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  ها شاخص

  196  12  19  40  29  ي گفتمان پيرامون بافت فرسودهها گروهشركت در 

  196  42  16  23  19  همكاري با شهرداري

  196  17  36  45  2  ي محلهها برنامهو  ها مراسمشركت در 

  196  14  31  29  26  ي نوسازي و بهسازيها طرحز ميزان استقبال ا

  196  11  31  28  30  نوسازي و بهسازي ها طرحمشاركت در انجام 

  196  19  16  23  42  از هم گسيختگي و جدايي با محله

  196  3  18  34  45  موافقت يا عدم موافقت با اجراي طرح بازسازي

  NGO  41  37  14  8  196اصناف ، بسيج ، (ي مردم نهاد ها گروهمشاركت با 

  1390تحليل نگارندگان :منبع    

  

غالباً در مناطق مركزي شهرها خصوصا مناطق مركزي تجاري شهري شمار ساكنان غيره بومي و 

عالوه بر اين، انواع . همچنين، نسبت باالي از مساكن استيجاري وجود دارد. مهاجر زياد است
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هاي اجتماعي متفاوتي را در مناطق مركزي ي رفتاري را بايد اضافه كرد كه ساختارها يناهنجار

اين ساختارهاي متفاوت و ناهمگن خود باعث عدم مشاركت يا محدود كردن . شود يمسبب 

به نظر خود ساكنين مشكالت زندگي  )1(ره ي جدول شماها دادهبا توجه به . شود يممشاركت 

عامل عدم وقت  ،همچنين و دانند يمگسيختگي ساختار محله  را به عنوان عامل جدايي و از هم

هر چند بايد به نبود . دانند يمكافي را نيز يكي از عوامل جدايي از ساختار اجتماعي از محله 

 65گسيختگي در محله در سطح زياد برابر با  از هم ،به طور كلي. روحيه مشاركتي نيز اشاره كرد

موافقت با انجام اين  ي بهسازي و نوسازي وها طرحهمچنين، ميزان استقبال از . د استدرص

در بخش مركزي  ها نامه ي بخش مركزي با توجه به تحليل پرسشها طرحطرح و مشاركت در 

اهواز به عواملي زياد بستگي دارد كه رضايت ساكنين، برخورد ماليم مسئوالن، ديدگاه ساير 

  .شهروندان در اين ميزان استقبال بي تأثير نخواهد بود

  

  ها هيفرضآزمون 

 اولفرضيه 

فرضيه اول به اين صورت مطرح شده است كه نبود روحيه مشاركتي عاملي تأثيرگذار بر تزلزل 

ي نابسامان شهري ها بافتي مردمي در امر نوسازي و بهسازي نهادهاساختارهاي اجتماعي و 

جهت اثبات يا رد اين فرضيه از دو آزمون همبستگي و خي دو استفاده شده است كه . است

آزمون اول محاسبه . جداگانه ذكر شده است صورتبه  )3(و ) 2(جداول شماره نتايج آن در 

 در اين جدول. به بررسي آن پرداخته است )2(كه جدول شماره  استضريب همبستگي كندال 

% 067و 1ضريب همبستگي بين ميزان نبود روحيه مشاركتي و ساختارهاي اجتماعي مردمي 

. داري بين اين دو متغير وجود دارد س رابطه معنيپ. است 018/0داري  درصد، و سطح معني

در جدول شماره  ،همچنين. شود يمفرضيه اول از نظر آزمون ضريب همبستگي تأييد  ،بنابراين

 است 044/0داري در اين آزمون برابر با  يسطح معن پردازد يمكه به بررسي آزمون خي دو  )3(

فرضيه اول مورد  ،و در نتيجه شود مييد تأيز اين فرضيه در اين آزمون ني 1كه با درجه آزادي 

  . رديگ يمتأييد قرار 
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  جهت اثبات يارد فرضيه اول كندال همبستگيآزمون ضريب : 2جدول

 كندال همبستگيضريب 
نبود روحيه 

 مشاركتي

ساختارهاي 

 اجتماعي ومردمي

ضريب 

همبستگي 

 كندال

نبود روحيه 

 مشاركتي

 067/0 1 ضريب همبستگي

 169/0 - داري سطح معني

ساختارهاي 

 اجتماعي ومردمي

 000/1 019/0 ضريب همبستگي

 018/0 /669 داري سطح معني

 200 200 تعداد

  1390تحليل نگارندگان :منبع       

  

  آزمون خي دو جهت اثبات يارد فرضيه اول: 3جدول

 داري سطح معني درجه آزادي مقدار آماره آزمون خي دو

 044/0 1 014/4 خطي - پيوند خطي 

  1390تحليل نگارندگان :منبع            

  

  فرضيه دوم 

نوسازي و  يها طرحكه با تأكيد بر جنبه مشاركتي  شود يمدوم به اين صورت مطرح فرضيه 

بنابراين؛  .نهادهاي مردمي تأثيرگذار را در جريان نوسازي و بهسازي وارد كرد توان يمبهسازي 

نوسازي و بهسازي و رابطه متقابل آن با  يها طرحشاركتي فرضيه دوم به بررسي جنبه م

نتيجه اين بررسي با توجه به جدول  .پردازد يممردمي تأثيرگذار در جريان نوسازي  يها ينهاد

بهسازي نوسازي و  يها طرحكه ضريب همبستگي بين ميزان مشاركت  دهد يمنشان  )4(شماره 

 توان يم. درصد است% 578داري  سطح معني درصد و در 56و  1نهادهاي تأثيرگذار مردمي 

و هيچ  شود يمبنابراين؛ فرضيه دوم رد . داري بين اين دو متغير وجود ندارد گفت رابطه معني

بهسازي نوسازي و نهادهاي تأثير گذار مردمي وجود  يها طرحگونه ارتباطي بين ميزان مشاركت 

نشان  كند، مينگاه آزمون خي دو بررسي كه اين فرضيه را از  )5(جدول شماره  ،همچنين. ندارد

دار بين جنبه مشاركتي  ة معنيرابطگونه  هيچ 455/0و سطح معنا داري  1داد كه درجه آزادي 

كند و بيشتر  ي نوسازي و بهسازي و نهادهاي تأثيرگذار مردمي را تأييد نميها طرحبودن 
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  . شود يمبنابراين فرضيه دوم رد . مشاركت شعاري در ميان است

  

  بررسي آزمون ضريب هبستگي در فرضيه دوم: 4جدول

 آزمون ضريب همبستگي
مشاركتي بودن 

 ها طرح
 نهادهاي مردمي تأثيرگذار

ضريب همبستگي 

 كندال

 ها طرحمشاركتي بودن 
 56/0 1 ضريب همبستگي

  578/0 داري سطح معني

 نهادهاي مردمي تأثيرگذار

 1 56/0 ضريب همبستگي

  578/0 داري سطح معني

 199 199 تعداد

  1390تحليل نگارندگان : منبع    

  آزمون خي دو جهت اثبات يارد فرضيه دوم: 5جدول

 داري سطح معني درجه آزادي مقدار آماره آزمون خي دو

 455/0 1 558/0 خطي - پيوند خطي 

  1390تحليل نگارندگان :منبع            

  

  فرضيه سوم

كه مسائل قوميتي و نبود روحيه مشاركتي عاملي منفي در  كند يمح فرضيه سوم اين مورد را مطر

 يها دادهبررسي . ايجاد انگيزه تشويقي در بخش مركزي اهواز جهت نوسازي و بهسازي است

دهندگان  عوامل مطرح شده از سوي پاسخ نيتر عمدهكه  دهد يمنامه نشان  توصيفي پرسش

. اركت بهسازي محله عنوان شده استضعف مالي و مشكالت زندگي در راستاي عدم مش

به بررسي آزمون فرضيه با توجه به ضريب همبستگي كندال  )6(جدول شماره  ،همچنين

چون . است 00/0و سطح معناداري  1در اين جدول مقدار ضريب همبستگي برابر . پردازد يم

همبستگي  و اين دو سئوال با ضريب شود يمكمتر است فرض استقالل رد  05/0اين ميزان از 

كه اين ) 7( در جدول شماره ،همچنين. شود يمبا هم رابطه دارند و فرضيه سوم تأييد  185/0

كه سطح معناداري در  دهد يمفرضيه را از نگاه آزمون خي دو مورد بررسي قرار داده است نشان 

د و داري وجود دار يرابطه معن ،در نتيجه .است 1و درجه آزادي  001/0اين فرضيه برابر با 
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  .رديگ يمفرضيه سوم نيز مورد تأييد قرار 

 
  بررسي ازمون ضريب هبستگي در فرضيه سوم: 6جدول

 آزمون همبستگي كندال
عوامل جدايي 

 گسيختگي

مسائل قوميتي و 

  روحيه

 همبستگي كندال

عوامل جدايي 

 گسيختگي

 -185/0 000/1 ضريب همبستگي

 005/0 - داري سطح معني

 همسائل قوميتي و روحي

 000/1 -185/0 ضريب همبستگي

 - 005/0 داري سطح معني

 190 190 تعداد

  1390تحليل نگارندگان : منبع    

                                           

  آزمون خي دو جهت اثبات يا رد فرضيه سوم: 7جدول

 داري سطح معني درجه آزادي مقدار آماره آزمون خي دو

 001/0 1 370/10 خطي - پيوند خطي 

  1390تحليل نگارندگان : منبع          

  

  گيري  جمع بندي و نتيجه

شود و بدون در نظر گرفتن  ي محسوب ميزير در برنامه تيموفقي ارهايمع نيتر مهممشاركت از 

بررسي . برنامه نوسازي و بهسازي داشت تيفعالي بخشي به اثر چندان ديام توان ينمآن  تياهم

  : جا و مؤثر راهكارهاي ذيل است كارگيري به هشهري موفق در دنيا حاكي از ب هاي تجارب طرح

  .گيري حداكثر از مشاركت مردم بهره •

   .هاي متعدد در مواجهه با مسائل چندوجهي حل كارگيري راه هب •

  .نفوذ نفع و ذي هاي ذي هاي گروه طراحي منطقي و هماهنگ با خواست •
  

قيق مطرح شد مشاركت در بخش مركزي اهواز جهت ي تحها افتهطور كه در مبحث ي همان

. ي مردم نهاد مورد بررسي قرار گرفتها گروهاجراي طرح بهسازي و نوسازي با تأثيرگذاري 
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ي مردم ها گروهبراساس نتايج اين تحقيق مشاركت در اين محدود بيشتر شعاري بوده است و 

درحالي كه روحيه . اند نداشته نهاد تأثيري حتي در مطالعات نوسازي و بهسازي در اين بخش

مذهبي و هئيت امناي مساجد و  يها ئتيهاصناف، (ي فعال ها گروهمشاركت جو مردمي و 

درصد تمايل به شركت در  85مشخص شد كه ساكنان  ها يبررسدر . استباال ) ها حسينه

اي درصد حاضر به مشاركت با شهرداري و شور 43 ،گفتمان محله دارند و همچنين يها گروه

درصد در مراسم مذهبي و  70در بررسي ديگر مشخص شد كه نزديك به . اند بودهشهر نيز 

محكمي جهت هر  يا پشتوانه تواند يماجتماعي محله حضوري فعال دارند كه اين درصد باال 

ميزان استقبال ساكنان از طرح نوسازي و . گونه اصالحات اجتماعي همچون توانمند سازي باشد

مشاركت فكري و مالي در جهت اجراي طرح . باشد يم درصد 90يز نزديك به بهسازي محله ن

همچنين موانعي را جهت اجراي اين طرح ذكر . نوسازي و بهسازي محله تشخيص داده شد

ي قومي و نيز نبود روحيه مشاركتي بوده ها يريدرگضعف مالي و  ها آن نيتر عمدهكردند كه 

همچنين در بخش . دچار از هم گسيختگي شوند است كه باعث شده است از نظر اجتماعي

ي نوسازي و ها طرحمشاركت در بخش مركزي اهواز در  ها نامه ديگر بررسي و تحليل پرسش

در موارد  تواند يمكه داليل عمده  باشد يمي صورت گرفته پايين ها ليتحلبهسازي با توجه به 

  .زير خالصه شود

ي فرداست و پيشين در شهر اهواز، ها طرحت در ضعف ساختارهاي موجود و نبود سابقه مشارك

نبود نهادهاي تأثير گذار از جمله نهادهاي مدني در زمينه بهسازي شهري، عدم استفاده از 

تجربيات ديگر شهرهاي كشور و جهان ، نبود عالقه و انگيزه در بين مديران شهري جهت جلب 

مركزي اهواز باعث از مشاركت مردمي، نبود مديريت واحد يكپارچه شهري در بخش 

ي فرداست جهت بازسازي و نوسازي در بافت قديم شهر شده ها طرحي ها برنامهگسيختگي  هم

ي اخير باعث ها سالگيري نهادهاي مردي همراه با تحوالت اجتماعي مردم در  است، عدم شكل

شهري ريزان  مسئولين و برنامه. شده است كه جريان مشاركت در امور محله رو به كاهش نهد

ولي همچنان خود را متعهد و ملزم به رعايت  اند بردهاگرچه به اهميت نظرات و مشاركت آن پي 

مشاركت در بخش مركزي اهواز از نوع شعاري بوده است و در هيچ كدام . دانند ينماين نظرات 

 .ي اجراء شده در چند سال اخير اصول اوليه مشاركت رعايت نشده استها طرحو  ها برنامهاز 
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  پيشنهادها

  : پيشنهادهاي مورد بررسي در قالب محورهاي زير قابل ارائه هستند

نفوذ  فعال در بخش  نفع و ذي ي ذيها گروهها و  شناسايي اصناف، هئيت امناي مساجد و حسينه

ي، تشكيل و فعال كردن و ايجاد معتمد محل يها چهره يريكارگ و به ييشناسامركزي اهواز ، 

ي، حس همكار جاديا يبرا يمشاركت يها استفاده از روشي مردم نهاد ، ها سازمانمشوق براي 

ي، تعامل مردم قيپروژه از طر يها و برنامه فيكردن تعار يبوم، مناسب يزمان يزير برنامه

 يگروه يها آموزش روش، ها يبند بلوك فيباز تعربخش مركزي، در  يياجرا يها روش ينيبازب

، با طرح يجهت همكار يدولت ينهادها يهماهنگي، محل عاتيبا شا يمبارزه جد، انيبه مجر

  .مسكن با مسكن موقت عهيود ينيگزيجا
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  منابع
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