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  1391سال دوم ـ شمارة چهارم ـ پاییز 

  143- 170صص 
  

  تحلیل عوامل مؤثر بر بهسازي شهري 
  )مطالعۀ موردي منطقۀ چهارده شهر اصفهان(

  1دکتر حمیدرضا وارثی
  2دکتر رسول ربانی

  3مسعود حاج بنده افوسی
  چکیده

ی ـهـاي اخیـر در ایـران روي داده اسـت، شهرنشـینی پویشـ      از میان تحوالتی که در دهه
شهرنشینی اجتماعی و به دنبال آن،  -تحوالت سریع  اقتصادي. تر استتر و نمایانبرجسته

رویه به سـمت  سریع، نظام شهري کشور را دچار تغییرات فراوانی کرد و مهاجرتهاي  بی
شهرها شروع شد که به دنبال این جریانها و ناتوانی شهرهاي مقصـد در پاسـخ بـه ایـن     

قیمـت، بـویژه   تقاضاها و نیازهاي روزافزون و افزون بر ظرفیت، مهاجران و مساکن ارزان
هرها ساکن مناطق داراي زمین شدند و شکلی از ساخت و سازهاي غیر اي شمناطق حاشیه

اصولی و نامنطبق بر اصول شهرسازي را ایجاد کردند که این روند تا به امروز نیز ادامه یافته 
هاي متفاوتی از اسکان غیررسمی را ایجاد کرده است؛ مناطقی که از شرایط است و گونه

حتی در بعضی موارد بـرآورده نمـودن نیازهـاي اولیـۀ     مناسب براي تأمین رفاه انسانی و 
بدین ترتیب باید به دنبال راهکارهایی براي ساماندهی منـاطق  . زندگی، برخوردار نیستند

                                       
  varesi@ltr.ui.ac.ir  ریزي شهري دانشگاه اصفهاندانشیار جغرافیا و برنامه - 1
  rarabani@ltr.ui.ac.ir   شناسی دانشگاه اصفهاناستاد جامعه - 2
  mas.isuni@yahoo.com   ریزي شهري دانشگاه اصفهانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه - 3

  16/5/91: تاریخ پذیرش   6/2/91: تاریخ وصول
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مذکور بود تا ضمن فراهم نمودن موجبات رفاه ساکنان آنها، گرفتاریهاي ناشی از وجود این 

  .نیز جلوگیري شود بافتها براي مادرشهرها کاهش یافته و از گسترش آنها
از آنجا که شهر اصفهان نیـز بـه عنـوان سـومین کالنشـهر کشـور بـا مسـائل یـاد شـده           
روبروست، در این پژوهش به بررسی راهکارهاي بهسازي شهري در منطقۀ چهارده ایـن  

اي که بخش قابل توجهی از بافتهاي فرسوده را در خود جاي داده شهر به عنوان محدوده
  .است است، پرداخته شده

میدانی  -ايدر پژوهش حاضر که از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش تحقیق، کتابخانه
تحلیلـی اسـت، هـدف،     -و توصـیفی ) پرسشنامه بر اسـاس روش کـوکران   350توزیع (

بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت شهرسازي و یافتن راهکارهایی به منظور بهسازي شهري 
اده از ـز بـا استفـ  ـده نیـ ـآوري شـ عـاطالعات جمـ . در منطقۀ چهارده شهر اصفهان است

مورد پردازش، آزمـون و تحلیـل قـرار گرفتنـد و بـراي       SPSSو  Excelافزارهاي رمـن
  .استفاده شده است Arc view GISافزار ها نیز از نرمترسیم نقشه

بر اساس نتایج تحقیق، بین وضعیت دسترسی ساکنان به امکانات و خدمات گونـاگون و  
آنها به انجام اقدامات بهسازي و همچنین میـان انجـام اقـدامات توانمندسـازي در      تمایل

منطقه و مشارکت شهروندان در بهسازي شهري، رابطۀ معناداري وجود دارد؛ بدین نحـو  
ساز تمایل مردم به انجام که برخوردار نبودن منطقه از امکانات و خدمات گوناگون، زمینه

و سطح پایین انجام اقدامات توانمندسازي ) همبستگی -601/0با (اقدامات بهسازي بوده 
در منطقه بر تمایل کم شهروندان به مشارکت در اقدامات بهسازي منطقه مؤثر بوده است 

  ).درصد همبستگی 69/0با (
بهسازي شهري، اسکان غیررسمی، توانمندسـازي، مشـارکت اجتمـاعی،     :واژگان کلیدي

  .منطقۀ چهارده شهر اصفهان
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  مقدمه

در نتیجۀ تحوالت اجتماعی و اقتصادي معاصر، شهرنشینی رشدي فزاینده یافـت و  
در . سیل عظیم مهاجرت به سمت مناطق شـهري و بـویژه کالنشـهرها روانـه شـد     

ریـزي نشـده، شـهرهاي مقصـد تـوان تـأمین       نتیجۀ این روندهاي شتابان و برنامـه 
نیازهاي جمعیت مازاد بر ظرفیت خود را نداشته و در نتیجه، اسکان غیررسـمی در  

  . این شهرها ایجاد و گسترش یافت
نشینی و اسـکان  ، کنترل حاشیهیاد شدهبه منظور بهسازي و نوسازي سکونتگاههاي 

نشـینی و اسـکان   غیررسمی ضروري اسـت؛ از طـرف دیگـر بـراي کنتـرل حاشـیه      
نشـینان شـهري بـه منظـور فـراهم نمـودن زمینـۀ        غیررسمی، توانمندسازي حاشـیه 

دیگـر   به بیان. ي زیستی آنها ضروري استمشارکتشان در بهسازي و نوسازي فضا
براي دستیابی به هر نوع توسعه یا بهسـازي و نوسـازي، مشـارکت فعـال مـردم در      

امـا بـا وجـود درك و پـذیرش      هاي اقتصادي و اجتمـاعی ضـروري اسـت؛   عرصه
مشارکت مردم به عنوان عامل توسعه و بهسازي و نوسـازي، هنـوز در بسـیاري از    

گیرندگان، این ریزان و تصمیمجوامع به دلیل نگرش و دیدگاههاي بعضی از  برنامه
مفهوم جایگاه خود را پیدا نکرده و به همین علت یا مردم از حق مشارکت در امور 

مناسـبترین  . افتـد شوند و یا مشارکت واقعی آنها بـه تعویـق مـی   یعمومی محروم م
نشـین،  سـاز مشـارکت مـردم در بهسـازي بافتهـاي فرسـوده و حاشـیه       الگوي زمینه

ریـزي و  توانمندسازي ساکنان ایـن منـاطق اسـت و چنـین الگـویی فرآینـد برنامـه       
اي منطقـه  سازد و بیشتر بـر متغیرهـاي محلـی و   ین را فراهم مییگیري از پاتصمیم

هـاي  مطالعات و پژوهشهاي گوناگون در بررسی علـل شکسـت پـروژه   . تأکید دارد
اسـتانداري،   ۀریزي از باال چه به وسیلمحلی نیز گویاي این واقعیت است که برنامه

سازمانها، اگر بدون مشارکت و مشـورت   دیگرمسکن و شهرسازي، شهرداري و یا 
رسایی و حتی مقاومت اهالی رو به رو شده با مردم محلی صورت گرفته باشد، با نا

هـا بـا   ها و امکانات تبدیل گردیده و در نهایت برنامـه و به جدال و تخریب سرمایه
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که مهمترین علت آن ) 278: 1384شماعی و پوراحمد، ( شکست مواجه شده است

فراهم نمودن زمینۀ مشارکت هرچه بیشـتر   برايتوجهی به توانمندسازي جوامع بی
ترین انتقـادات وارده بـر   هاست؛ بنابراین یکی از بنیاديآنها در تهیه و اجراي پروژه

این مدل از الگوهاي توسعه، عدم توجه شایسته به ابعاد اجتماعی آن و بویژه نادیده 
نتـایج   ود تـا بـر خـالف انتظـار،    ـشد که باعث میـباشانگاشتن مشارکت مردم می

در چنـین شـرایطی اسـت کـه     ). 754: 1388دارابـی،  (بینی شده حاصل نشود پیش
هـایی کـه در   شود و با خـود، واژه مدیریت محلی و مشارکت شهروندان مطرح می

 ۀبطن آن تمرکززدایی، خـودگردانی، مشـارکت محلـی، مشـروعیت محلـی، توسـع      
اجراي سیاستهاي . ه داردمحلی، خوداتکایی محلی و جز اینها نهفته است را به همرا

 ،دست مقامات محلی و به شرط انطباق با نیازها و شرایط محلـی ه دولت مرکزي ب
گردد که نیـاز بـه بوروکراسـی    باعث استقالل عمل ساکنان محل شده و موجب می

عریض و طویل کاهش یابد و در چنـین شـرایطی اسـت کـه سـاکنان شـهر، آن را       
این تصور خواهند بود که بافت و کالبد شـهر،   کنند و برمتعلق به خود احساس می

: 1379شـفیعی،  (انـد  هاي آنها انتخاب شدهمدیران شهر و نظایر آن بر طبق خواسته
؛ بنابراین اصل اساسی در حکومتهاي محلـی و از جملـه شـهرداریها ایـن     )37 -38

المقـدور بـا   است که مردم همان محل بـا مشـارکت و همفکـري یکـدیگر و حتـی     
که بخـش عمـدة آن در نتیجـۀ انجـام اقـدامات      (ه از منابع و امکانات محلی استفاد
مین خدمات عمومی و نیـز عمـران و آبـادي    ٔنسبت به تا) دسازي خواهد بودنتوانم

؛ بدین ترتیـب  )118: 1381نجاتی حسینی، (محل در چارچوب قانون اقدام نمایند 
ینۀ مشارکت آنان در تهیه ن به منظور فراهم نمودن زماباید گفت توانمندسازي ساکن

  .فرض بهسازي شهري استها، پیشو اجراي  برنامه
  پژوهش ۀتبیین مسأل

ـ از نتایج شکل رش اسـکان غیررسـمی، ایجـاد بافتهـاي فرسـوده و      ـري و گستـ ـگی
الت فراوانـی  کن خـود بـا مشـ   ادار است، مناطقی که در راه تأمین رفاه سـاکن مسأله
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  .روبرو هستند

 ةغیررسمی با این مفهـوم کـه خانوارهـا و افـرادي کـه در محـدود      در واقع اسکان 
شهرها، از نظر سکونت، بهداشت، خدمات عمومی و اجتماعی و تسهیالت شهري، 

  ).12: 1381حاج یوسفی، (کنند، ارتباط دارد در شرایطی نامطلوب زندگی می
ر اسـت، از  بنابراین در برخورد با اسکان غیررسمی، آنچه از اهمیتی فراوان برخوردا

ریزي براي جلوگیري از گسـترش آنهـا و از طـرف دیگـر، تـالش در      طرفی برنامه
مین رفاه أباشد تا عالوه بر تن و بهسازي این سکونتگاهها میامسیر تأمین رفاه ساکن

  .ن این مناطق، معضالت ناشی از وجود آنها براي کالنشهرها نیز کاهش یابداساکن
حل مشکالت اسـکان غیررسـمی، توانمندسـازي     از جمله راهکارهاي اساسی براي

هاي مشارکت آنان در ن و ایجاد امکانات و خدمات مورد نیاز و افزایش زمینهاساکن
هاي توسعه و بهسازي مناطق مذکور است، زیرا در ایـن صـورت اسـت کـه     برنامه
تـوان از کمـک و   شـوند و مـی  منـد مـی  هن، خود به حل مشکالت بافت عالقاساکن

  .حل هرچه سریعتر معضالت اسکان غیررسمی بهره گرفت برايحمایت آنها 
شهر اصفهان به عنوان سومین کالنشهر عمدة کشور با مشکالت ناشـی از ایجـاد و   

نشـین در اطـراف آن شـکل    گسترش اسکان غیررسمی روبروست و مناطق حاشـیه 
عی از ایـن سـکونتگاهها را در   اند که منطقۀ چهارده در این شهر، بخش وسـی گرفته

برنامه سکونتگاهی خودرو و بی ۀاین منطقه به عنوان مجموع. خود جاي داده است
نیازمند انجام اقـداماتی جهـت بهسـازي شـهري در راسـتاي افـزایش سـطح رفـاه         

باشد که در ایـن پـژوهش سـعی بـر آن اسـت رابطـۀ بـین وضـعیت         شهروندان می
مایل مردم به بهسازي شهري و همچنین میـزان  دسترسی به امکانات و خدمات و ت

هـاي بهسـازي بررسـی و    در برنامه ساکنانانجام اقدامات توانمندسازي و مشارکت 
به اهداف مذکور، مطالعه، شناسـایی   رسیدندر نهایت راهکارهاي مناسب به منظور 

  .و پیشنهاد گردند
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  148

 
  پیشینۀ پژوهش

ر گـ یدت و استفادة اصولی از نتایج ریزي مناسب، شناخگیري و برنامهالزمۀ تصمیم
پژوهشها و تجارب مرتبط با موضوع مورد مطالعه است، در این راستا، بـه بررسـی   
مختصر برخی پژوهشها و تجارب انجام گرفته در زمینۀ بهسـازي شـهري پرداختـه    

  :شودمی
شـهري   ۀبهسـازي نـواحی حاشـی    بـراي اي را پروژه) 1997(آلمان  KFWشرکت 

 ۀاین پروژه شامل اقـداماتی چـون تهیـ   . الس پالماس در کشور السالوادور تهیه کرد
 ریزي شهري چون احـداث خدمات اساسی، بهسازي راهها و انجام اقدامات برنامه

هـاي آموزشـی   هاي مسکونی و بهسازي زیرساختهاي اجتماعی و کـاربري مجموعه
  .(kfw;1997:1).بود

هـاي  سـازي در برنامـه  بررسی پیامدهاي تنوع مسـکن  به) 2004(رینوت کلینهانس 
هـاي اخیـر   یس طـی دهـه  ـور هلند و انگلـري در دو کشـازي شهـبهسازي و نوس

وي پنج عامل کیفیت مسکن، شهرت ناحیه، وجود واحدهاي همسـایگی  . پردازدمی
اعی، نگرشهاي محلی نسبت به ترکیب اجتماعی و نتـایج  ـالت اجتمـمبتنی بر تعام

فرآیندهاي گذشـته   ۀرگیري مدلها را به عنوان شواهدي براي بازنگري و مطالعکاه ب
  )Reinout Kleinhans;2004:1(سازد مطرح می

سـازي نـواحی   بـه بررسـی راهکارهـاي بهسـازي و بـاز زنـده      ) 2009(اوزلم گزي 
سـازي و بهسـازي ایـن    پـردازد و بـاز زنـده   مسکونی غیر معمور در شهر آنکارا می

این مناطق و افـزایش   ساکنانهویت بخشیدن به  برايفضایی  ايياستراتژمناطق را 
  ).Ozlem Geuzey;2009:27(داندتجهیزات مورد نیاز شهروندان می

هاي بهسـازي و  تحلیل سیاستها و برنامهبه ) 1383(علی شماعی و احمد پوراحمد 
هـا را بـا   ایـن طرح  ۀپردازند و سابقر میکشو ۀهاي توسعنوسازي شهري در برنامه

ریزي جـامع و  کید بر بافتهاي قدیم بررسی کرده و معتقدند سیاستگذاري و برنامهأت
پایدار براي بهسازي و نوسازي بافتهاي مذکور، متضمن حفاظت از آنهـا و ارتقـاي   
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  .باشدسالمت و بهداشت شهروندان می

ز خود بـه بررسـی مسـائل ناشـی ا     ۀدر مقال) 1385(اسداهللا نقدي و رسول صادقی 
پردازند و پایدار شهري در همدان می ۀنشینی به عنوان چالشی فراروي توسعحاشیه

اسکان غیـر رسـمی شـهر همـدان ناشـی از       ةرسند که بخش عمدبه این نتیجه می
زنـدگی خـود    ۀنشـینان از شـهر و محلـ   مهاجرتهاي روستا ـ شهري است و حاشیه 

بهبـود  . رضایت باالیی ندارند و از احساس تعلق شهروندي پایینی برخوردار هستند
زیرساختهاي فیزیکی شهر یا محله مهمترین اولویت آنان بـراي بهبـود وضعیتشـان    

  .گرددمحسوب می
  مبانی نظري پژوهش

 توانمندسـازي،  دربـارة در این بخش به بررسی نظریات و دیدگاههایی که تا کنـون  
  .پردازیماند، میطور کل، بهسازي شهري ابراز شدهه مشارکت شهري و ب

  دیدگاه توانمندسازي
هـایی  عنوان توانمندسازي مطرح شده است، شـامل مجموعـه نظریـه    بانگرشی که 

گیري اسکان غیررسـمی  ها و عوامل دخیل در شکلاست که اصوالً با بنیادها، ریشه
عنوان یک واقعیت پذیرفته و به دنبـال راهکارهـا    کاري ندارد؛ بلکه این پدیده را به

  .سازي شرایط زندگی و سکونت در این مناطق هستندحلهاي بهینهو راه
هاي برخورد با این سکونتگاهها و بازتابهاي آن، این دیدگاه با مرور سه دهه تجربه 

چنـین  دانـد و بـا   اجتماعی را نـاممکن مـی   -اصوالً تغییر بنیادین در نظام اقتصادي
حلهایی اسـت کـه بـه صـورت خودجـوش و      نگرشی متوجه راهکارها و راه ۀزاوی

ایـن دسـته   . درآمـد برآمـده اسـت   خودانگیخته از متن زندگی و سکونت اقشار کـم 
حلهـایی مبتنـی بـر توانمندسـازي و سـاماندهی و بهسـازي کانونهـاي        ها، راهنظریه
  .دهداي را هدف قرار میحاشیه

  :باشد عبارتند ازاینگونه مساکن مهم می يه در ارتقااز جمله موارد مهم ک
  سازي با برنامهسیاست خانه -1
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 زمین شهري ۀبازنگري قوانین در بخش عرض -2
 سازيکیفیت اعتبارات بخش خانه يارتقا -3
 ایجاد خدمات و زیرساختهاي همسایگی -4
اي در هاي اجارهاسکان مجدد در بخش داخلی شهرها و حمایت از ایجاد خانه -5

 ش از شهراین بخ
 درآمداقشار کم) دادن مسکن در مکانی دیگر(به حداقل رساندن اسکان مجدد  -6
 کمکها و حمایتهاي هدفمند -7

زیرساختها که  ۀتوسع برايها براي بخشهاي خصوصی تجاري و غیرتجاري مشوق
سازي، تولیـدات مصـالح سـاختمانی و    تواند شامل طراحی، فعالیتهاي ساختمانمی

 ).P, Ernesto. 1994:19-2(باشد سازي اعتبارات خانه
دهـد شـامل ترکیـب بهبـود زیرسـاختهاي      خدماتی را کـه ایـن رویکـرد ارائـه مـی     

برخـی از ایـن   . باشـد سـازي مـی  همسایگی، حق تصرف زمین و کیفیت سـاختمان 
آوري زبالـه، سیسـتم دفـع فاضـالب،     مین آب بهداشتی، جمعأخدمات پایه شامل ت

روها، مدارس، مراکز بهداشتی و دسترسی به خیابانها، پیادهسازي، بهبود کیفیت خانه
توانـد بـراي   با تعریف استراتژیهایی که می ،در سالهاي اخیر. باشداماکن عمومی می

هـاي توانمندسـازي   نشین مفید باشد، کارآمد بودن برنامهزاغه ساکنانبهبود زندگی 
بنـابراین مشـخص    ؛)2003سایت بانک جهـانی،  (نشینان ارزیابی شده است حاشیه

هاي محیطی آغاز شده و در مراحل بعدي بـه  شود که توانمندسازي ابتدا از جنبهمی
جـان ابـوت در ایـن زمینـه، معتقـد      . شودهاي افزایش توان اقتصادي منجر میجنبه

بنابراین دانسـتن ایـن   . باشداست که توانمندسازي اسکان غیر رسمی یک فرایند می
باشـد، بلکـه   ن غیررسمی یک چشم انداز از توسعه نمـی مطلب مهم است که اسکا

محدودة عمل توانمندسازي براي اجتماعاتی که . بیشتر تکرار روند شهرنشینی است
زند و دانستن اینکه چه تفاوتهایی این اجتماعات را از قابل شناسایی است، دور می

خصـۀ اصـلی   گذشته از این، مش. باشدکند؛ مهم میاي جدید جدا مینواحی توسعه
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ها، داشتن سطوح باالیی از فقر است و با گسترش این سـکونتگاهها،  این سکونتگاه

ن ایـن  ابانک جهانی، اهداف توانمندسازي را کاستن فقـر و افـزایش قـدرت سـاکن    
  ).113: 1381صرافی، (مناطق در نظر گرفته است 
  ریزي و بهسازي شهري دیدگاه مشارکت در برنامه

مشارکت مفهوم جدیدي نیست و قدمتی به بلنـداي تـاریخ زنـدگی بشـري دارد و     
  . توجه به آن ضامن موفقیت در انجام اقدامات گوناگون است

، )ینیاز باال بـه پـا  (ریزي سنتی هاي چهل و پنجاه میالدي، روشهاي برنامهطی دهه
زیـابی  تهیـه، اجـرا و ار   راهدر عمل توانـایی حـل مشـکالت جامعـۀ شـهري را از      

طرحهاي توسعه از دست داد و از سوي دیگر، اعتماد عمومی نیز نسبت به کـارایی  
مـردم خواسـتار پـارادایم جدیـدي در راسـتاي کارآمـدي،       . این طرحها سلب شـد 

پذیري و مردمی بودن طرحها شدند و براي پاسخگویی بـه  مشارکتی بودن، انعطاف
یدگاهی که اساس آن مبتنـی بـر   ریزي مشارکتی شکل گرفت، داین واکنشها، برنامه

  ).71: 1383شکویی و حسینی، (تبدیل خواسته به هدف و هدف به عمل است 
 توجه موجب ،اخیر هايدهه شهرها در براي ریزيبرنامه در مردم مشارکت اهمیت
 شـده  مـردم  مشـارکت  بـر  مبتنی ریزيبرنامه رویکردهاي به دولتی و علمی محافل
  . است

 توجـه  اخیـر  ۀدهـ  سـه  حداقل طول در که شهرسازي در مردمی مشارکت رویکرد
 منطبـق  بایـد  ریـزي برنامـه  کـه  ضـرورت  این ۀپای بر ،کرده جلب خود به را زیادي

 انجـام  آن از ناشی منافع و مسئولیتها در آنها دخالت با و جامعه عمومی برخواست
 مشـارکت . اسـت  داشته پی در شهرها بیشتر پایداري براي مفیدي بسیار نتایج شود،
 تعیـین  از مختلفـی  مراحـل  شـهري  ریـزي برنامـه  فراینـد  در آنها نمایندگان یا مردم

و باید همواره مـورد توجـه   ) 14: 1388فرشیدي، ( شودمی شامل را اجرا تا اهداف
  .ریزان قرار گیردبرنامه

نشینی و اسکان غیررسمی، مشـارکت شـهروندان در بهسـازي و    براي کنترل حاشیه
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به بیان دیگر براي دستیابی به هر نوع . زیستی آنها ضروري است نوسازي فضاهاي

هاي اقتصادي و اجتماعی ضـروري اسـت و   توسعه، مشارکت فعال مردم در عرصه
سـازد کـه   گیـري از پـایین را فـراهم مـی    ریزي و تصمیمچنین الگویی فرایند برنامه

: 1384احمـد،  شـماعی و پـور   (اي تأکیـد دارد  بیشتر بر متغیرهاي محلی و منطقـه 
نـاظر بـه نقـش     »ین بـه بـاال  یتوسـعه از پـا  «و در واقع، اصـطالح تخصصـی   ) 277

  )52: 1379کساالئی، . (مشارکتی مردم است
حلهایی برخی کارشناسان عقیده دارند در رابطه با بهسازي شهري باید اهداف و راه

زینۀ کافی، ریزي و هعدم برنامه ماننددر نظر گرفته شود و بدون توجه به مشکالتی 
هـا در  دست آمـده از بسـیاري پـروژه   ه اما تجربیات ب ؛عملیات بهسازي انجام گیرد

کند که بدون مشارکت، ممکن است اجـراي  تمام نقاط دنیا به این واقعیت اشاره می
اي بسیار اساسـی و مهـم در   اما مشارکت جامعه مسأله ،پروژه سریعتر صورت گیرد

ست، زیرا سـاکنان هـر منطقـه مشـکالت آن را     سرعت و بویژه درموفقیت در اجرا
کنند و استفاده از نیروهـا  شناسند و درك میخیلی بهتر از افراد بیگانه و خارجی می

دهـد و  و کمکهاي آنها نوعی احساس مالکیت و تعلق را در میان آنان توسـعه مـی  
ژه قابل دوام بودن پـرو . دهداین موضوع، شانس پروژه را براي موفقیت افزایش می

نیز موضوع دیگري است که در صورت عدم حمایت از سوي جامعه بـا مشـکالت   
تـوان گفـت   بنـابراین، مـی   ؛)59: 1384هـادیزاده بـزاز،   (زیادي مواجه خواهد بـود  

  .فرض بهسازي و نوسازي و توسعۀ پایدار شهري استپیش ،مشارکت
موجـود در  هـاي  گیـري از مؤلفـه  در پژوهش حاضر سعی بر آن است کـه بـا بهـره   

انـد و  دیدگاههاي توانمندسازي و مشارکت که مبناي طرح سؤاالت پرسشنامه بـوده 
در بخش مبانی نظري به آنها پرداختـه شـد، موضـوع بهسـازي شـهري در منطقـۀ       

  .چهارده شهر اصفهان بررسی و تحلیل شود
  معرفی منطقۀ مورد مطالعه

ایـن  . باشـد اصـفهان مـی  محدودة مورد مطالعه در این پژوهش، منطقۀ چهاردة شهر 
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 :ریزي شهرداري اصـفهان معاونت پژوهش و برنامه(نفر جمعیت  143846منطقه با 

، از لحاظ موقعیت جغرافیایی در محدودة شمال شرقی شهر اصـفهان واقـع   )1388
چهـارده جـزء منطقـۀ هفـت      ۀمنطق، 1387تقسیمات شهري تا سال  در. شده است

ن سـال بـا هـدف سـاماندهی بهتـر منطقـه و       شهر اصفهان بود و در مرداد ماه همـا 
  . زدایی از آن، شهرداري منطقۀ چهارده تأسیس شدمحرومیت

از شمال و به لحاظ موقعیت جغرافیایی،  استهکتار  1900وسعت منطقۀ چهارده، 
فاصـل خیابـان آل بویـه تـا      به میدان فرزانگان، از جنوب به بزرگـراه چمـران حـد   

بان آل بویه و از شرق به بزرگراه فرودگـاه محـدود   بزرگراه چمران، از غرب به خیا
مشخص ) 1(موقعیت منطقۀ چهارده در شکل ). www.ettelaat.com( .دشو می

  .است

  
  موقعیت منطقۀ چهارده در شهر اصفهان): 1(شکل 

پذیراي بخش وسیعی منطقۀ چهارده از جمله مناطقی است که در طی سالهاي اخیر 
اي از اي کــه بخــش عمــدهبــه گونــه ،از مهــاجران بــه شــهر اصــفهان بــوده اســت

سکونتگاههاي خودرو شهر اصفهان در این منطقه به وجود آمـده انـد و از شـانزده    
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نقطۀ محروم شهر اصفهان، ده نقطۀ سـودان، حصـه، شـهرك امـام خمینـی، عمـان       

، ارزنـان، عاشـق اصـفهانی، دارك و    سامانی، کوچۀ منتظرالمهدي، هشت متري الله
معاونت معماري و شهرسازي شـهرداري اصـفهان،   (باتوان در این منطقه قرار دارند 

) 2(محدودة بافتهاي فرسـودة موجـود در منطقـۀ چهـارده، در شـکل      ). 23: 1384
  .مشخص شده است

  
  محدودة بافتهاي فرسودة موجود در محدودة منطقۀ چهاردة شهر اصفهان): 2(شکل 

  1388سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان، : مأخذ
  فرضیات تحقیق

  :، این پژوهش بر بررسی دو فرضیۀ زیر استوار استگفته شدهبر اساس مطالب  
تمایـل   بـا رسد میان وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات شـهري  به نظر می -

  . چهارده شهر اصفهان رابطۀ معناداري وجود دارد ۀمردم به بهسازي شهري در منطق
مشـارکت مـردم در بهسـازي     بارسد میان انجام اقدامات توانمندسازي به نظر می -

  . شهر اصفهان رابطۀ معناداري وجود دارد ةشهري در منطقه چهارد
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  روش تحقیق

  نوع تحقیق و روش گردآوري و تحلیل اطالعات
 میدانی -نظر روش توصیفی، اسنادي و تحلیلیو از  این پژوهش از نظر هدف، کاربردي

نیـز برحسـب فرضـیات و پرسشـهاي طـرح       اطالعات  آوري جمع  روشباشد و می
که اطالعات حاصـل   باشد می از پرسشنامه  گیري بهرهاي و میدانی با  کتابخانه شده،

از پرسشنامه با مدلهاي آماري همبستگی و رگرسیون خطـی سـاده مـورد آزمـون و     
  .اندتحلیل قرار گرفته

باشـند کـه   می) نفر 143846(آماري نیز ساکنان منطقۀ چهارده شهر اصفهان  ۀجامع
  .براي محاسبۀ حجم نمونۀ پاسخگویان از روش کوکران استفاده شده است

کـه بـراي    به عنوان نمونه تعیین شـدند ) 1رابطۀ (نفر  322کران بر اساس روش کو
افزایش یافت و براي انتخاب نمونـه در   350دستیابی به نتایج بهتر، حجم نمونه به 

  .هاي اتفاقی استفاده شدهاي در دسترس یا نمونهجامعۀ آماري، از روش نمونه

)1( رابطۀ 
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بـا  آوري اطالعات مورد نیـاز، ایـن اطالعـات    و جمع موجودپس از شناخت وضع 
 Excel و  SPSS افزارهـاي از نرمآنها با استفاده  فضایی -مکانی  تأکید بر ماهیت

 GISنـرم افـزار   هـا نیـز از   گرفت و براي ترسیم نقشـه تحلیل قرار آزمون و مورد 
view  Arcاستفاده شده است.  

  ایایی پرسشنامهمتغییرهاي پژوهش و آزمون روایی و پ
وضعیت دسترسی بـه  «در این پژوهش سعی بر آن است که تأثیر متغیرهاي مستقل 

به ترتیب بـر   »انجام اقدامات توانمندسازي در منطقه«و  »امکانات و خدمات شهري
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و  »به انجام اقدامات بهسازي شهري ساکنانتمایل «متغیرهاي وابسته که عبارتند از 

  .،  مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد»در بهسازي شهري ساکنانمشارکت «
آزمون روایی که در این پژوهش به کـار گرفتـه شـده، روایـی صـوري و محتـوایی       

ریـزي شـهري   ن برنامهاو متخصص انها در اختیار استادطوریکه پرسشنامهه ب. است
 همچنـین، از نظـرات و  . قرار گرفت تا مورد آزمون صوري و محتوایی قـرار گیـرد  

ریزي شهري و هاي مختلف مرتبط با برنامهن رشتهادانشجویان و محقق ياهپیشنهاد
سپس اصالحات و تعدیالت با توجه بـه نظـرات و    .بهسازي شهري استفاده گردید

در نتیجه، برخی از سؤاالت پرسشنامه اصالح، حذف و . آنان انجام شد ياهپیشنهاد
ال افـزایش  ؤسـ  64ال بـه  ؤس 50ه از در پایان، سؤاالت پرسشنام و یا اضافه گردید

  .یافت
 10سؤال تشکیل شده است کـه   64این پرسشنامه با توجه به متغیرهاي پژوهش از 

همچنین، . سؤال آن اختصاصی است 54شناختی و سؤال اول آن عمومی و جمعیت
از نـوع  (سؤال به صورت باز و بقیه به صـورت بسـته    2از کل سؤاالت پرسشنامه، 

سؤاالت اختصاصی پرسشنامه با توجه . اندطراحی شده) ايج گزینهطیف لیکرت پن
  . آمده است) 1(به  متغیرهاي پژوهش در جدول 

  اجزاي پرسشنامه بر حسب متغیرهاي پژوهش): 1(جدول 
  نوع مقیاس  سؤاالت مربوط  متغیر مستقل

  لیکرت  11-11تا  1-11  وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات شهري
  لیکرت  12-13تا  4-13  توانمندسازيانجام اقدامات 

  نوع مقیاس  سؤاالت مربوط  متغیر وابسته
  لیکرت  3-13تا  1-13  تمایل ساکنان به انجام اقدامات بهسازي شهري

  لیکرت  16-13تا  13-13  مشارکت ساکنان در بهسازي شهري
براي تعیین پایایی آزمون نیز روشهاي مختلفی وجود دارد کـه یکـی از آنهـا روش    

در این پژوهش نیز از این روش براي تعیین پایایی . باشدضریب آلفاي کرونباخ می
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از روش آلفاي کرونبـاخ اسـتفاده شـده     SPSSگیري از نرم افزار پرسشنامه با بهره

پرسشنامه، ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي کـل       ۀنمون 55با مطالعۀ مقدماتی . است
با توجه به اینکه اگـر آلفـاي کرونبـاخ     دست آمد وه ب 8091/0ها برابر با پرسشنامه

باشد، بنابراین پرسشـنامه  درصد باشد، نشان دهندة پایایی باالي سنجه می 70باالي 
همچنـین آلفـاي   . باشـد مورد استفاده در این پژوهش از پایایی باالیی برخوردار می

  . آمده است) 2(کرونباخ براي هر گروه از متغیرها به صورت جداگانه در جدول 

  نتایج آزمون پایایی پرسشنامه): 2(جدول 
تعداد نمونۀ    نوع متغیر  نام متغیر

  مقدماتی
تعداد 
  سؤاالت

ضریب آلفاي 
  کرونباخ

وضعیت دسترسی به امکانات و 
  خدمات شهري

  74/0  11  55  مستقل

  8814/0  9 55  مستقل  انجام اقدامات توانمندسازي
تمایل ساکنان به انجام اقدامات 

  بهسازي شهري
  7191/0  3 55  وابسته

مشارکت ساکنان در بهسازي 
  شهري

  7757/0  4 55  وابسته

  8091/0  64 55  -  کل پرسشنامه

  آزمون فرضیات
رسد میان وضعیت دسترسی به امکانات و خـدمات شـهري   به نظر می: فرضیۀ اول

شهر اصـفهان رابطـۀ معنـاداري     ةتمایل مردم به بهسازي شهري در منطقۀ چهارد با
  .وجود دارد

، از آزمـون همبسـتگی   بـاال براي سنجش متغیرها و آزمون فرضـیۀ  : آزمون پیرسون
 پیرسون استفاده شـده اسـت، زیـرا سـطوح سـنجش متغیرهـاي مسـتقل و وابسـته        

0با توجه به نتایج این آزمون، فرض . است) ايفاصله -ايفاصله( H  شـود،  رد مـی
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ضـریب همبسـتگی نیـز    . اسـت ) 05/0(کمتر از آلفاي مورد نظر) Sig)000/0 زیرا 
تـوان  بنـابراین مـی  . باشد که بیانگر رابطۀ همبستگی نسبتاً زیادي اسـت می -601/0

تمایل مردم  بانتیجه گرفت که بین وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات شهري 
نتایج . ر اصفهان رابطۀ معناداري وجود داردشه ةبه بهسازي شهري در منطقۀ چهارد

  .آمده است) 3(آزمون در جدول

بررسی رابطۀ دسترسی به امکانات و خدمات شهري و  برايآزمون پیرسون ): 3(جدول
  تمایل مردم به بهسازي شهري

  آلفاي مورد نظر  سطح معناداري  شدت همبستگی  تعداد  نوع آزمون

  05/0  000/0  -601/0  350  پیرسون

در این پـژوهش بـراي تحلیـل بهتـر رابطـۀ دو متغیـر وضـعیت        :  آزمون رگرسیون
تمایل مردم به بهسازي شهري، از تحلیـل   بادسترسی به امکانات و خدمات شهري 

در این آزمون ضریب تعیین رگرسیون . رگرسیون خطی ساده نیز استفاده شده است
وضـعیت دسترسـی   (مسـتقل دست آمد، یعنی متغیر ه درصد ب 36برابر با ) 4جدول(

تمایـل بـه   (درصد تغییرات ایجاد شده در متغیر وابسـته   36) به امکانات و خدمات
  .کندبینی میرا پیش) بهسازي شهري

  ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون): 4(جدول
  خطاي معیار میانگین  ضریب تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

a  601/0  361/0  359/0  56/0  
  وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات: بینی کنندهپیش 

حاوي تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت رابطۀ خطـی  ) 5(جدول
درصـد   5و کمتـر از   000/0برابـر بـا    Sigبا توجه به این کـه  . بین دو متغیر است

  .شوداست، پس فرض خطی بودن رابطۀ بین دو متغیر تأیید می
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  )ANOVA(انس رگرسیونتحلیل واری): 5(جدول

مجموع   
  مجذورات

میانگین   درجۀ آزادي
  مجذورات

توزیع 
  )F(فیشر

  سطح معناداري

  رگرسیون
  باقی مانده

67/61  1  67/61  558/196  000/0  
  تمایل به بهسازي شهري: متغیر وابسته

شود، زیرا سطح تأیید می باالبا توجه به نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده، فرضیۀ 
کـه بـه ازاي هـر     بدست آمـده  ۀنتیج طبقاست؛ همچنین  000/0معناداري برابر با  

تغییر در متغیر وابسته بـه   -601/0شود، واحد تغییري که در متغیر مستقل ایجاد می
با توجه به نتایج این تحلیل، نمودار پراکنش رگرسیون نیز ) 6جدول( .آیدوجود می

مناسـب بـه    نداشـتن  کند که دسترسین نمودار مشخص میای. ترسیم گردیده است
را بـه   يامکانات و خدمات و نارضایتی از امکانات و خدمات موجود، تمایل بیشتر

این نمودار رابطۀ نسبتاً زیـادي را بـین   . انجام اقدامات بهسازي شهري به دنبال دارد
  ).3شکل (دهداین دو متغیر نشان می

  
تأثیر وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات شهري بر تمایل ( تحلیل رگرسیون): 6(جدول

  )مردم به بهسازي شهري
  t Sig  ضریب استاندارد  ضریب استاندارد نشده  مدل رگرسیون

  B  خطاي معیار  Beta   
338/22  

  
02/14-  

  
000/0  
  
000/0  

  مقدار ثابت
وضـعیت دسترسـی بــه   

  امکانات و خدمات

44/4  
  
760/0-  

199/0  
  
054/0  

  
601 /0-  
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 بانمودار رگرسیون رابطۀ بین وضعیت دسترسی به امکانات و خدمات شهري ) 3(شکل

  تمایل ساکنان به بهسازي شهري
مشارکت مـردم در   بارسد میان انجام اقدامات توانمندسازي به نظر می: فرضیۀ دوم

  .شهر اصفهان رابطۀ معناداري وجود دارد ةبهسازي شهري در منطقۀ چهارد
اي فاصـله  -ايبا توجه به اینکه سطح سنجش هر دو متغیـر فاصـله  : پیرسونآزمون 

از آنجا کـه  . است، به همین دلیل از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است
اسـت،  ) 05/0(و کوچکتر از آلفـاي مـورد نظـر     000/0برابر ) Sig(سطح معناداري
0بنابراین، فـرض  H   ـ همچنـین میـزان   . شـود ین دو متغیـر تأییـد مـی   رد و رابطـۀ ب

نتایج ایـن  ) 7(جدول. است که بیانگر میزان همبستگی باالیی است 69/0همبستگی 
  .دهدآزمون را نشان می

مشارکت مردم در  بارابطۀ بین انجام اقدامات توانمندسازي (آزمون پیرسون ): 7(جدول
  )بهسازي شهري

سطح   شدت همبستگی  تعداد نمونه  نوع آزمون
  معناداري

  آلفاي مورد نظر

  05/0  000/0  69/0  350  پیرسون
وضـعیت  (بـین دو متغیـر    ضـریب تعیـین  ) 8(با توجه به جدول:  آزمون رگرسیون
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درصـد تغییـرات    37دهد کـه  نشان  می) امکانات و خدمات و رضایت گردشگران

  .ایجاد شده در متغیر وابسته در اثر تغییرات متغیر مستقل است
  ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون): 8(جدول

ضریب 
  همبستگی

  خطاي معیار میانگین  ضریب تعدیل شده  ضریب تعیین

a  69/0  476/0  474/0  504/0  
  انجام اقدامات توانمندسازي: بینی کنندهپیش

بـین   ۀبه منظور بررسی قطعیت رابطـ ) 9جدول(همچنین، تحلیل واریانس رگرسیون
اسـت کـه   ) 000/0برابر با (درصد 5کمتر از  Sigدهد که این دو متغیر نیز نشان می

 .گردددر این صورت فرض خطی بودن رابطۀ بین این دو متغیر تأیید می
  )ANOVA(تحلیل واریانس رگرسیون): 9(جدول

مجموع   
  مجذورات

درجۀ 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

توزیع 
  )F(فیشر

سطح 
  داريمعنا

  رگرسیون
باقی 

522/80  1  522/80  998/315  000/0  
  مشارکت در بهسازي شهري: متغیر وابسته

جدول مربوط به تحلیل رگرسیون نیز انجام اقـدامات توانمندسـازي بـر مشـارکت     
و بیانگر ایـن   69/0نیز ) Beta(ضریب بتا. کندمردم در بهسازي شهري را تأیید می

در متغیـر وابسـته   تغییـر   61/0است که به ازاي یک واحد تغییر در متغیـر مسـتقل،   
نمـودار  . آورده شـده اسـت  ) 10(نتایج تحلیل رگرسـیون در جـدول  . شودایجاد می

دهـد  پراکنش نیز که با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون ترسیم شده است، نشان می
مشـارکت مـردم در بهسـازي     بـا که رابطۀ زیادي بین انجام اقدامات توانمندسـازي  

  ).4شکل(شهري وجود دارد
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تأثیر انجام اقدامات توانمندسازي بر مشارکت مردم در (تحلیل رگرسیون): 10(جدول

  )بهسازي شهري
  t sig  ضریب استاندارد  ضریب استاندارد نشده  مدل رگرسیون

  B  خطاي معیار  Beta   
749/4  
  
776/17  

  
000/0  
  
000/0  

  مقدار ثابت
انجام اقدامات 
  توانمندسازي

706/0  
  
697/0  

149/0  
  
039/0  

  
69/0  

  

 
مشارکت مردم در  بانمودار رگرسیون رابطۀ بین انجام اقدامات توانمندسازي ) 4(شکل

  بهسازي شهري
وضـعیت  "بدین ترتیب هر دو فرضیۀ پژوهش اثبات و رابطۀ بین متغیرهاي مسـتقل 

بـه   "انجـام اقـدامات توانمندسـازي   "و  "دسترسی به امکانـات و خـدمات شـهري   
 ساکنانمشارکت "و  "به بهسازي شهري ساکنانتمایل "ترتیب با متغیرهاي وابستۀ 

  .شودتأیید می "در بهسازي شهري
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  اهپیشنهادگیري و نتیجه
  گیرينتیجه: الف

نشـین، بیشـترین توجـه بـه     هاي گوناگون ساماندهی منـاطق حاشـیه  در میان برنامه
توانـد مشـکالت   بهسازي مناطق می. هاي بهسازي شهري معطوف شده استپروژه

اي کـه بـا بهسـازي منـاطق     د؛ بـه گونـه  کننشینی را تا حد قابل توجهی حل حاشیه
اجتماعی و کالبـدي   -یک بهبودي نسبی در مسائل اقتصادينیازمند، ساکنان آنها از 

ها بایـد چنـان طراحـی شـوند کـه      این پروژه. شونددر محیط زندگی برخوردار می
همراه با انجام اقدامات توانمندسازي، از ابتدا تا انتها مشـارکت مـردم را بـه همـراه     

که جامعه تعیین کند داشته باشند و در ارتباط با نیازهاي جامعه کار کنند، به طوري 
هـاي بهسـازي و   هزینه. دریافت گردد ها و خدمات بایدکه چه سطحی از سرویس

طراحی سطوح خدمات نیز باید طوري باشد که جامعه و مقامـات محلـی از عهـدة    
ها نیز باید از سطوح شهر و راهبردهاي کشـور ناشـی گـردد تـا     آن برآیند و برنامه

. کنند نیز برخوردار گرددهایی که از فقرا حمایت میبدین وسیله از حمایت سازمان
بدین ترتیب، انجام اقدامات توانمدسازي و ایجاد زیرساختها و خدمات مـورد نیـاز   
در مناطق نیازمند، مشارکت مردم در فرآینـد بهسـازي و در نهایـت، موفقیـت ایـن      

  .ها را به دنبال خواهد داشتبرنامه
فهان نیـز در سـالهاي اخیـر بـا رشـد چشـمگیر       شهر اصـ  ةاز آنجا که منطقۀ چهارد

ی از ایـن شـرایط،   سـ نشینی و اسکان غیررسـمی روبـرو بـوده اسـت، بـه تأ     حاشیه
وضعیت منطقه در ارتباط با بهسازي شهري مورد کنکاش قرار گرفـت و سـعی بـر    
آن بود تا بهسازي شهري در این منطقه در ارتباط با وضعیت دسترسـی شـهروندان   

  .مات و توانمندسازي و مشارکت آنان مورد بررسی قرار گیردبه امکانات و خد
الت و آزمون فرضیات پژوهش، عوامـل  ااهداف و پاسخ به سؤ براي رسیدن به این

مؤثر بر وضعیت شهرسـازي و بهسـازي شـهري در منطقـه، از دیـدگاه شـهروندان       
ي تـا  که تمایل مردم به انجام اقدامات بهسـاز  به دست آمدو این نتایج  شد بررسی
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حدود زیادي تحت تأثیر وضعیت دسترسی آنان به خدمات و امکانـات مـورد نیـاز    

؛ همچنین مشارکت مردم در بهسازي شهري بـا انجـام   )همبستگی -60/0با (است 
) همبسـتگی  69/0(الن همبستگی زیادي دارد واقدامات توانمندسازي از سوي مسؤ

مشارکت شهروندان نیز باالتر  ،باشدو هرچه اقدامات توانمندسازي در منطقه بیشتر 
  .خواهد رفت

  راهکارها و پیشنهادهاي بهسازي شهري در منطقه  ۀارائ: ب
  :توان به موارد زیر اشاره کرداز جملۀ راهکارها و پیشنهادها براي بهسازي منطقه می

بـا در نظـر گـرفتن    (منطقـه   سـاکنان با تأمین امکانـات و خـدمات مـورد نیـاز      -1
، زمینه براي توانمندسازي شهروندان و ترغیب آنها به مشارکت در فراینـد  )اولویتها

  . بهسازي منطقه، فراهم شود
با ساماندهی حرم زینبیه و ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی مناسب در اطـراف   -2

  .آن، عرصه براي توسعۀ گردشگري مذهبی در منطقه مهیا شود
ی، زمینـه بـراي گسـترش فرهنـگ     با برگـزاري کارگاههـا و کالسـهاي آموزشـ     -3

بهسازي در بین جوانان و  ترغیب آنان به فعالیت و مشارکت در اقدامات بهسـازي  
  .طقه ایجاد شودنم
تشـریک   رسـانی ی و خـدمات یهاي زیربنـا شبکه يدر احداث و ارتقا ساکنانبا  -4

 .شودمساعی 
روشـهاي میـدانی،   ریزي، با اسـتفاده از  مسئوالن از آغاز فرایند طراحی و برنامه -5

بولتنهــاي اطالعــاتی و انتشــار آگهیهــاي برگــزاري همایشــها و تــذکرات مــنظم و  
در این مرحله بایـد مـردم   . تصمیمات جدید، براي مشارکت مؤثر مردم تالش کنند

به خوبی درباره فرصتهاي مشارکت توجیه شوند و به طور خاص بـراي همکـاري   
  .نددر تهیه و اجراي طرحهاي بهسازي تشویق شو

 .به مشارکت اقشار گوناگون در اقدامات بهسازي منطقه توجه خاصی صورت پذیرد - 6
هایی در نظر گرفته شود تا در درجـۀ اول از  ساخت تخفیف ۀبراي صدور پروان -7
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گسترش ساخت و سازهاي غیر قانونی جلـوگیري شـود و در مرتبـۀ بعـد، درآمـد      

ها، افراد بیشـتري  خاطر کاهش هزینه زیرا در این شرایط به(شهرداري نیز باال برود 
که این بـه نوبـۀ خـود،    )  کنندبراي دریافت مجوز ساخت به شهرداري مراجعه می

  .دوباره به بهسازي منطقه کمک خواهد کرد
 هـاي خانـه  ـۀومی در عرضـ ـوصی و عمـ ـویق بخـش خصـ  ـسازي و تشزمینه -8

مربـوط بـه همـراه     هـاي وام دادنگـذاري در سـایر بخشـها و    قیمت، سـرمایه ارزان
  گذاريآنها به دلیل کاهش ریسک عدم بازگشت سرمایه ۀبرقراري بیم

  .وامهاي مسکن به ساکنان، به بهسازي منازل مسکونی کمک شود با دادن -9
مانـدگیهاي  ي منطقـه، تـا شـهرداري عقـب    رافزایش کمکهاي دولتی به شهردا -10

هاي توسعۀ منطقه، منابع درآمـدي  موجود در منطقه را جبران نماید و با ایجاد زمینه
  .پایدار براي آن ایجاد گردد

با بهسازي معابر و ایجاد امکانات حمل و نقـل مناسـب در منطقـه، موجبـات      -11
  .شودمناطق و بالعکس فراهم  دیگرتردد روان و دسترسی آسان به 

 با ایجاد مراکز فرهنگی و مراکز ویژة گذران اوقات فراغت در عین آموزش به -12
ساکنان، موجبات دلبستگی به بافت و نیز عالقه به آن را براي ساکنان فراهم کرد تا 

 .بدین صورت، خود ساکنان در صدد رفع مشکالت بافت برآیند
اقـدامات آموزشـی،    ماننـد ابزارهـاي موجـود    ـۀاده از همـ ـشهرداري با استفـ  -13

ینترنتـی جـذاب،   هاي تلویزیونی، حضور در رویـدادهاي عمـومی و پایگـاه ا   برنامه
هایی نیـز بـراي   همچنین نشریه. سطوح تشویق کند ۀمردم را براي مشارکت در هم

ایـن  . و بـه طـور مـنظم روزآمـد شـود      توزیعدر سطح شهر  ،تهیه اطالع شهروندان
هـاي مشـارکت مردمـی    نشریه، طرح بهسازي و فرایند روزآمدسازي آن و فرصـت 

اطالعـات تمـاس شـامل آدرس     ةیرنـد همچنین دربرگ. براي شهروندان را بیان کند
ا هوب سایت، نشانی پست الکترونیکی و دورنگار شهرداري، براي ارسـال پیشـنهاد  

اطالعات تفصیلی و گزارشهاي پیشرفت نیز در دسترس سازمانهاي . و نظرات باشد
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هـاي  هـاي محلـی، خبرنگـاران و شـبکه    روزنامـه  مانندهاي عمومی محلی و رسانه

  .رادیویی قرار گیرد
طرحهـا   دیگـر طرح بهسازي و  ةرباهاي برگزاري همایشهاي عمومی دربرنامه -14

مند به مشارکت نیز در جریان اطالعات هدر همۀ شهر تبلیغ شوند و گروههاي عالق
  .بیشتر درباره جزئیات همایشها و اطالعات جدید قرار گیرند

فراینـدهاي بـاز و   مباحثات آزاد تدارك دیـده شـود، چـون مباحثـات آزاد از      -15
شود و فرصتهاي متنوعی براي دریافـت نظـرات و عالیـق مـردم     منصفانه ناشی می

هاي عمومی برگزار شود و تـا حـد امکـان شـرایط مشـارکت      کارگاه. کندایجاد می
ایـن کارگاههـا در صـورت امکـان در محلهـاي      . براي همه مخاطبان فـراهم شـود  

رفتن زمـان معـین بـراي تسـهیل     مشخصی برگزار شوند و مباحثات بـا در نظـر گـ   
هـاي اعـالم نظـر    رسـانی خـوب بـراي دوره   مباحثه، شنیدن صداي مـردم و اطـالع  

  .عمومی، تشویق و حمایت شوند
مکانهـاي تعیـین شـده و بـه      ۀنظرات مکتوب مردم درباره طرحها نیز در همـ  -16

هـاي  در دوره. هاي الکترونیکی و دورنگار گردآوري شونداشکال مختلف نظیر نامه
نظرات مکتوب به وسیلۀ مردم تشـویق شـود و همـۀ     ۀارائاز اعالم نظر عمومی نیز 

هاي مقدماتی، پس از پذیرش، مورد توجـه  نظرات مردمی درباره پیشنهادها و گزینه
  .ریزان قرار گیرندو مالحظۀ برنامه

ایجاد یک محیط سالم زندگی در چنین مناطقی در شهر توجه بـه مـوارد زیـر     براي
  :رسدالزم به نظر مینیز 

ن بخـش غیررسـمی ایـن    ایجاد دسترسی به منابع اعتبـاري، بـویژه بـراي شـاغال     -
  هاسکونتگاه

اسـکان   سـاکنان حمایت از سازمانهاي غیردولتی داوطلب در کمکهاي فنی بـراي   -
  غیررسمی

آوریهـاي سـاختمانی مناسـب    پژوهش و تحقیق در نوآوریهـاي سـازمانی و فـن    -
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 هاي غیررسمیسکونتگاهاجتماعات 

ی بهداشتی و تنظیم یاي و کاریابی، مراکز راهنماهاي آموزش حرفهتأکید بر پروژه -
  خانواده، مهد کودك و احداث فضاهاي جمعی در سکونتگاههاي غیر رسمی

  کوشش در راه از بین بردن منابع آلودگی -
  هاي روبازاز بین بردن فاضالب برايتالش  -
  فضاهاي سبزایجاد و گسترش  -
  بهسازي مبلمان شهري -
  برداریهاي غیرمنطقی و دلخواه از زمینهاي منطقهجلوگیري از بهره -
  .هاي منطقهتعریض و بهسازي خیابانها و کوچه -

  منابع
قبـل از انقـالب   (نشینی و فراینـد تحـول آن   حاشیه« .)1381( .حاج یوسفی، علی -1

 .هشتم ةشمار ، سال سوم،»)اسکان غیررسمی(، هفت شهر)اسالمی

، دانشـنامۀ مـدیریت شـهري و روسـتایی بـه      »مشـارکت « .)1388(. دارابی، حسـن  -2
 .سرپرستی عباس سعیدي، انتشارات سازمان شهرادریها و دهیاریهاي کشور، تهران

واحـد شهرسـازي، نقشـۀ     .)1388( .سازمان مسکن و شهرسـازي اسـتان اصـفهان    -3
 . هفت شهر اصفهانمحدودة بافتهاي فرسودة موجود در محدودة منطقۀ 

 ۀ، فصـلنام »پایـدار  ۀمدیریت در سطح محلـی و توسـع  « .)1379(. شفیعی، حسین -4
 .4 ةمدیریت شهري، شمار

ـ  «شکویی، حسین و حسینی، سیدعلی،  -5 ۀ سازوکارهاي مشارکت شـهروندان در تهی
، 32، پیـاپی  8 ةمـدرس علـوم انسـانی، شـمار     ۀ، فصـلنام »هاي توسعۀ شـهري طرح

 .دانشگاه تربیت مدرس
هـاي  تحلیلـی بـر سیاسـتها و برنامـه    « .)1383(. ماعی، علی و پوراحمد، احمـد ش -6

پژوهشـهاي   ۀمجلـ  ،»کشـور  ۀهـاي توسـع  برنامـه   بهسازي و نوسازي شهري در
 ).49پیاپی (شماره36 ،جغرافیایی

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره چهارم، پاییز /  168

 
بهسازي و نوسازي شهري از دیدگاه علـم   .)1384(. ـــــــــــــــــــــــــــ  -7

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران، جغرافیا

ریزي و پژوهش، واحد برنامه و بودجـه،  معاونت برنامه .)1388( .شهرداري اصفهان -8
 .اطالعات جمعیتی منطقۀ چهارده شهر اصفهان

ریـزي،  معاونت شهرسازي و معمـاري، مـدیریت برنامـه    .)1384( .ـــــــــــــــ  -9
محالت ارزنـان  : مطالعه مورد(نشینی طراحی و توسعۀ شهري، بررسی معضل حاشیه

 .منتشر نشده )و دارك
پیشنهاد راهبرد توانمندسازي و سـاماندهی اسـکان غیـر    « .)1381( .صرافی، مظفر -10

 . 11 ةتأمین اجتماعی، سال چهارم، شمار ۀ، فصلنام»رسمی در ایران

ـ  و مـردم  مشـارکت  هـاي زمینه« .)1388( .فرشیدي، حسین -11 ـ  در وراهاـش  دـفراین
 سـى  ةشمار، شوراها پژوهشى و آموزشى رسانى،اطالع ۀماهنام، »شهري ریزيبرنامه

 .، تهرانوهشتم

جایگاه و نقش مدیریت مشارکتی در مـدیریت شـهري    .)1379( .کساالئی، افشین -12
نامـۀ کارشناسـی ارشـد رشـتۀ جامعـه      ، پایـان )شهر جدید پردیس(شهرهاي جدید 

 .شناسی، دانشگاه شیراز

مسائل نظري : ریزي و مدیریت شهريبرنامه .)1381( .نجاتی حسینی، سید محمـود  -13
  .انتشارات سازمان شهرداریهاي کشور :، تهرانو چالشهاي تجربی

 ۀروي توسـع  نشینی چالشی فـرا حاشیه« .)1385(. نقدي، اسداله و صادقی، رسول -14
پژوهشی رفاه اجتماعی،  - علمی ۀ، فصلنام»)کید بر شهر همدانأبا ت( پایدار شهري

  .20 ةسال پنجم، شمار
 :، مشهدنشینی و راهکارهاي ساماندهی آن در جهانحاشیه .)1384(. هادیزاده بزاز -15
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