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Abstract
The purpose of this study is to investigate the level of rural development using SWOT and AHP
models (Case study: Pesikhan village in the central part of Rasht). This research is a descriptiveanalytical research and in terms of the purpose of an applied research. The statistical population of
the study consists of officials and villagers of Pesikhan village in the central part of Rasht. The
method of collecting information is field and library. Statistics and information available in the
culture of settlements during statistical periods have been used to study. SWOT and AHP models
were used to analyze the data. The results indicate that the village of Safsar is at the level of a
development and is one of the developed villages of the village and Klash Talshan and Atashgah
villages are relatively developed villages and other rural areas are underdeveloped villages of the
village. Although studies show that there is a lot of potential in the villages of Pesikhan district to
achieve rural development; However, in the current situation of rural settlements in Rasht, there is
an imbalance in the level of development and the development of villages in this city is facing
serious challenges and obstacles. This indicates that the rural settlements of Rasht city have suffered
from imbalances and imbalances in the level of development and should be considered with the
help of rural villages and village councils, if possible, considering the strengths, weaknesses,
opportunities and threats in the region. Have services.
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مقاله پژوهشي

تدوین الگوی مشارکت پذیری الکترونیکي شهروندان در بازآفریني بافتهای
فرسوده شهر اصفهان

1

خاطره امیری؛ دانشجوی رشته شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران
محمد مسعود*؛ استاد ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،اصفهان ،ايران
داریوش مرادی چادگاني؛ استاديار ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،اصفهان ،ايران
فرامرز صافي اصفهاني؛ دانشيار ،دانشکده مهندسي کامپيوتر ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد ،اصفهان ،ايران
نگین صادقي؛ استاديار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران

چکیده
ناکارآمدی بافتهای فرسوده بر کيفيت فرم ،عملکرد و امنيت شهرها تأثير اساسي دارد .ازاينرو بازآفريني شهری يکي از راهکارهای
مداخله در راستای حل مشکالت اينگونه بافتها است که از مشارکت فعال ساکنان بهره ميبرد .اين مقاله باهدف دستيابي به الگوی
مشارکتپذيری الکترونيکي ساکنان بافتهای فرسوده شهر اصفهان بهمنظور بازآفريني اين بافتها تدوينشده است .بر اين اساس يک
پژوهش با ويژگيهای استقرايي ،کاربردی و توصيفي تحليلي است که در آن با بهکارگيری روشهای تحليل ذینفعان با استفاده از تحليل
ماتريس قدرت -منفعت و تحليل محتوی و نقشهنگاری ذهني الگوی مشارکتپذيری الکترونيکي ساکنان در بافتهای فرسوده اصفهان
معرفي ميشود .يافتههای پژوهش نشان ميدهد فرايند مشارکتپذيری شامل مراحل آموزش الکترونيکي ،يادگيری الکترونيکي ،آگاهي،
مشاوره الکترونيکي و درگيری الکترونيکي است و در قلمرو و اختيار بازآفريني شهری زمينه را برای مشارکتپذيری ساکنان بافتهای
فرسوده فراهم ميکند.

کلمات کلیدی :بافت فرسوده ،شهر اصفهان ،مشارکت الکترونيکي ،بازآفريني شهری.

تاريخ ارسال1400/1/30 :
تاريخ بازنگری1400/3/22 :
تاريخ پذيرش1400/3/31 :

نویسنده مسئول :محمد مسعود؛ استاد ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،اصفهان ،ايرانm.masoud@aui.ac.ir ،
 .1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده با عنوان تبیین الگوی فرایند مقتدر سازی اجتماع منسجم محلي با به کارگیری ظرفیتهای فضای
سایبرنتیک در بافتهای دچار افت شهری در شهر اضفهان به راهنمايي آقايان دکتر محمد مسعود و دکتر داريوش مرادی چادگاني و مشاوره آقای دکتر
فرامرز صافي اصفهاني و خانم دکتر نگين صادقي است که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) ،در حال انجام است.
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بیان مسئله
بافتهای فرسوده شهری؛ بافتهايي با مشکالت اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی و زيست محيطي هستند که پيامدهايي همچون فقر،
بيکاری و ناپايداری سکونت را به همراه دارند (عندليب .)191:1394،وجود مشکالت گوناگون و پيچيده در بافتهای فرسوده و
کاهش کيفيت زندگي در اين نواحي انگيزه کافي را برای مداخله در اين بافتها در راستای حل معضالت و مشکالت در
سيستمهای برنامهريزی و مديريت شهری ايجاد مي کند .مداخله در بافت فرسوده در طول تاريخ رهيافتهای مختلفي هم چون
حفاظت و مراقبت تا نوزايي شهری و بازآفريني شهری را شامل ميشود(شاطريان و اکبری .)191:1394،بازآفريني شهری راهکار
مداخله در بافتهای فرسوده محسوب ميشود که از مشارکت فعال شهروندان بهره ميبرد (.)Roberts& Sykes,2000:120
مشارکت شهروندان در بازآفريني شهری باهدف تفويض قدرت به شهروندان و سهيم کردن آنان در قدرت ميباشد .با پيشرفت
فناوری اطالعات و ارتباطات از دهه  1990ميالدی تاکنون ،ارتباطات از يکسويه بودن به چند سويه بودن تغيير کرده است
( .) Servas,2007:131استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات ،محدوديت زماني و مکاني را در اين راستا کاهش ميدهد؛
ازاينرو اين تغييرات مشارکتهای سنتي را که شامل گردهمايي در يک اتاق ميباشد به روشهای نوين که استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات و گردهمايي در فضای سايبرنتيک است تغيير ميدهد(برک پور)76:1394:
قلمرو مکاني پژوهش بافت فرسوده شهر اصفهان است .اين بافت شامل چهار گونه بافت فرسوده با ارزش تاريخي ،بافت فرسوده
فاقد ارزش تاريخي ،بافت فرسوده با هسته روستايي و سکونتگاههای غير رسمي ميباشد که بر پايه وجود مشکالت در اين بافتها
در راستای ارتقا مشارکت الکترونيکي برای بازافريني شهری اين پژوهش انجام شده است .
بر اين اساس ،اين مقاله در پاسخ به پرسشهای دوگانه )1( :چيستي مراحل فرايند مشارکت الکترونيکي ( )2چگونگي طراحي
الگوی مشارکتپذيری شهروندان در بافتهای فرسوده شهر اصفهان تدوينشده است ..بر اين اساس اهداف متناظر با اين
پرسشها شامل اهداف دوگانه ( )1شناسايي مراحل مشارکت الکترونيکي از ديدگاه کارشناسان و متخصصان ذینفع و ()2
طراحي الگوی مشارکتپذيری شهروندان در بافتهای فرسوده اصفهان طراحي و تدبير شده است.
بهمنظور دستيابي به اهداف مقاله ،فرايند انجام پژوهش در  4مرحله پيموده شده است (شکل  .)1بر اين اساس مراحل چهارگانه
انجام پژوهش ،يک پژوهش استقرايي برخوردار از ويژگيهای دوگانۀ وصيفي -تحليلي و تحليلي-تجويزی را معرفي ميکند
که به توصيف ويژگيهای بافت فرسوده ميپردازد و تحليل متون مدون و تحليل محتوی در مصاحبهها را در دستور کار خود
قرار ميدهد که ماهيت تحليلي به اين مقاله ميدهد .بر پايۀ تحليلهای انجام پذيرفته الگوی فرايند مشارکتپذيری شهروندان در
بافتهای فرسوده ماهيت تجويزی پژوهش را پشتيباني ميکند.
مباني نظری
چهارچوب نظری اين مقاله بر پايه سهگانه شامل ( )1بافت فرسوده شهری ( )2بازآفريني شهری ( )3مشارکت الکترونيکي نگاشته
شده است و درهر قسمت تعاريف ،نظريهها و رهيافتهای قابل بهکارگيری بيان ميشود.
بافت فرسوده شهری :بافتهای فرسوده شهری بافت هايي در محدوده قانوني شهر است که به دليل فرسودگي کالبدی،
برخورداری نامناسب از دسترسي سواره ،تأسيسات ،خدمات و زيرساختهای شهری آسيبپذير ميباشند .اين بافتها پاسخگوی
نياز ساکنان خود نميباشند(حبيبي و مقصودی .)231:1384،نبود انگيزه بهمنظور سرمايهگذاری و وجود ساکنان کم درآمد در
بافتها امکان نوسازی خود به خودی را از اين بافتها گرفته است .به همين دليل اين بافتها عموماً دارای ارزش مکاني ،محيطي
و اقتصادی نازلي هستند .حيات شهری اين بافتها سير نزولي دارد که فرسودگي ،عامل زدودن خاطرات دستهجمعي ،افول حيات
شهری و شکلگيری حيات شهری روزمره است( .حبيبي و همکاران )123:1387،اين بافتها در پي مقولههای اقتصادی ،اجتماعي،
کالبدی و زيستمحيطي ايجاد شده است و تمرکز فضايي مشکالت محيطي ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعي بهصورت سطوحي از
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بيکاری ،فقر و آلودگي محيطي را در خود جایدادهاند (کالنتری و همکاران )73:1375،اين بافتها که گاها بافتهای ناکارآمد
نيز ناميده ميشود (شفاهي و همکاران)186:1385،؛ در قياس با ديگر پهتههای شهری از توسعه کمتری بهره برده اند و به کانون
نارساييها و مشکالت تبديل شده اند(خرايي و همکاران )1399،و دارای ويژگيهای مانند قدمت  50سال به باال در  80درصد
ساختمانها در اين بافتها ،ريزدانگي با مساحت کمتر از  200مترمربع برای  60درصد ساختمانها ،نوع مصالح بهکاررفته عمدتاً
خشتي ،خشت و آجر و چوب و فاقد سيستم سازهای مناسب ،تعداد طبقات کمتر از دوطبقه در اين بافتها ميباشد .عالوه بر اين
در برخي از نواحي مشکالت مالکيتي نيز در بافتهای فرسوده به چشم ميخورد( .مطالعات کاربردی و امور تدريجي1395.؛
مصوب شورای عالي شهرسازی و معماری )1384،اين بافتها در چهار گونۀ بافتهای باارزش تاريخي ،بافتهای فاقد ارزش
تاريخي ،بافتهای حاشيهای (سکونتگاههای غيررسمي) و بافت روستا -شهری قرارگرفته است (شفائي و همکاران)1385،
شکل ( :)1معرفي فرايند انجام پژوهش (روششناسي پژوهش مقاله)

مرحلۀ نخست :معرفي مراحل بهکارگيری مشارکت الکترونيکي

مرحلۀ دوم :معرفي ذینفعان درگير در مشارکت الکترونيکي

ساکنان بافت فرسوده

(تحليل متن ،بازبيني و بازنويسي متن ،تحليل ذينفعان ،گروه متمرکز

تحليل متن ،بازبيني و بازنويسي متن،

ذينفعان ،پرسشنامه ويژه متخصصان)

نقشهنگاری ذهني
مرحلۀچهارم:

مرحلۀ سوم :طراحي پرسشنامه نيمه ساختاريافته بهمنظور شناسايي

انجام تحليلهای شناسايي فرايند مشارکت الکترونيکي در بافت

عوامل مؤثر در مشارکتپذيری شهروندان در بافتهای فرسوده

فرسوده اصفهان

(پرسشنامه نيمه ساختاريافته بر پايه الگوی کالن)

(تحليل محتوی ،انجام کدگذاری باز ،گزينشي و انتخابي معرفي
ارتباط شبکهای کدها)
الگوی مشارکتپذيری الکترونيکي در بازآفريني محالت فرسوده شهر
اصفهان
راهنمای نمودار:
مراحل کالن انجام پژوهش و فنون و روشهای به کار گرفتهشده
برونداد نهايي برآمده از يافتههای تحليلهای مقاله
(مآخذ :نويسندگان)1400 ،

بازآفریني شهری بازآفريني شهری ،1راهکار مداخله در بافتهای فرسوده شهری است که ضرورت بازانديشي در فرايندها،
روشها ،ابزارهای مرسوم برنامهريزی شهری را در مواجهه با مشکالت اين نواحي مطرح ميکند ) (Richards,2010:85؛مشاور
شاران .)1396 ،اين راهکار ابعاد اجتماعي ،اقتصادی و کالبدی را در راستای روند توسعه شهری پايدار باهدف ارتقای کيفيت
زندگي شهری و قابليت زيست پذيری شهرها قرار ميدهد (امين زاده و همکاران )86:1391،به اين منظور مشارکت گروههای
اجتماعي را بهعنوان ابزار تحقق بازآفريني بهموازات حفظ ارزشهای فرهنگي و ثروتهای بومي را موردتوجه قرار ميدهد.
ازاينرو بازآفريني شهری با بهرهگيری از شراکت بخشهای عمومي و خصوصي و حمايتها و نهادهای محلي و مردمي و درگير
ساختن ذی نفعان در حل مسائل شهری زمينه بهبود پايدار را در شرايط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعي ،زيستمحيطي منطقه فراهم
ميکند (Roberts&sykes,2000:132؛ امين زاده و همکاران1393 ،25:؛ زياری و همکاران230:1391 ،؛.)McCarty,2006:56
1. Regeneration
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مشارکت در فرايند بازآفريني شهری در سه بخش عمومي ،خصوصي و ساکنان ميباشد تحقق فرايند بازآفريني با تأکيد بر
مشارکت بخشهای معرفيشده در مقابل تمرکزگرايي قرار ميگيرد ) .(Roberts&sykes,2000:132بازآفريني شهری،
دربردارنده اهداف مشخص درزمينۀ اقتصاد ،اجتماع ،کالبد و محيط است )زياری و همکاران)142:1391،؛ که برقراری ارتباط
بين اهداف معرفي شده در توسعه پايدار شهری موثر ميباشد (خزايي و همکاران .)1399،76:ازآن جا که فرايند مشارکت به
عنوان ابزار بازآفريني شهری در بستر ارتباطات شکل ميگيرد ،استفادهاز ظرفيتهای ارتباطي فضای سايبرنتيک ،فرايند مشارکت
را تسهيل ميبخشد و در بازآفريني شهری موثر خواهد بود (اميری و همکاران)1399:75 ،
مشارکت الکترونیکي

1

مشارکت الکترونيکي فرايند مشارکت شهروندان و تصميم گيرندگان با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ميباشد
( )Macintosh,2008:34اين فرايند شامل تعاملهای اجتماعي بهمنظور ترويج گفتگو و تعامل بين شهروندان و حکومتها با
استفاده از ابزار فناوری ارتباطات و اطالعات ميباشد ) .)lee&et,2014:45در اين فرايند شهروندان با استفاده از ابزار فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTايدهها ،پيشنهادها ،ابتکارات وخالقيتهای خود را برای حل مشکالت شهری به مديران ارائه
ميدهند (بلوکات و همکاران .) 1394،و بدين ترتيب در فرايندهای دموکراتيک تاثير گذار خواهند بود ( .)Pol& et,2014:67به
طوری که با استفاده از ظرفيت های فناوری اطالعات وارتباطات تعامل شهروندان با تصميم گيرندگان را در راستای حکمراني
خوب شهری و ارتقا دموکراسي سوق ميدهد (.)Gozman & et,2020:60
فرايند مشارکت الکترونيکي در راستای مشارکت شهروندی بر پايه نحوه شکلگيری فرايند مشارکت در دو رهيافت معرفي
ميشود ()Porwol,2016:216
نخست :مشارکت الکترونيکي تحت رهبری حکومت (GLeP( 2؛ فرايند مشارکت الکترونيکي در اين رهيافت از باال به پايين
است و با استفاده از سياستگذاریهای حکومت اجرا ميشود به طوری که فرايند مشارکت شهروندی بر عهدۀ حکومت است و
در ابتدا بايد از سوی حکومت تصويب شود.
نخست :مشارکت الکترونيکي تحت رهبری حکومت ((GLeP؛ فرايند مشارکت الکترونيکي در اين رهيافت از باال به پايين است
و با استفاده از سياستگذاریهای حکومت اجرا ميشود به طوری که فرايند مشارکت شهروندی بر عهدۀ حکومت است و در
ابتدا بايد از سوی حکومت تصويب شود.
دوم :مشارکت الکترونيکي تحت رهبری شهروندان )CLeP( 3مشارکت الکترونيکي در اين رهيافت بر پايۀ شهروندان و توسعه
فناوری است .در اين رهيافت مشارکت الکترونيکي شهروندان با ايجاد شبکهها و اجتماعات مجازی مشارکت الکترونيکي را
ترويج ميدهند و حکومت ان را امکانپذير ميکند ( .))Al- doule ,20113:134اين فرايند در اشکال خودجوش ،ساختارهای
سياسي آزادانه ،با استفاده از عوامل رسانههای اجتماعي و شبکههای اجتماعي بهطور گسترده انجامپذير است.
اهداف فرايند مشارکت الکترونيکي در راستای ارتقا مشارکت شهروندی با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات شامل اعطای
قدرت به شهروندان بهمنظور تصميمگيری آنها در وقايع شهری ،ترويج شهروندی فعال ،ارتقا آگاهي و مطالبهگری و اطالعرساني
به شهروندان ميباشد ( )Al- dalou & et,2013:78, Macintash,2004:54مشارکت الکترونيکي آگاهانه به دنبال ارتقا سطح
شفافيت ،پاسخگويي و دموکراسي در جامعه است؛ ازاينرو تحقق اين فرايند نيازمند به درک مفهوم گفتمان و آموزش منتقدانه،
مؤثر در فرايند تحقق مشارکت الکترونيکي است (Alharbi,2015:67؛ .)Sanoof,2000:43
1. E-Participation
2. Government-led e-Participation
3. Citizen-led e-Participation
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به اين ترتيب بهکارگيری آموزش دراين فرايند موجب افزايش يادگيری و ارتقا مهارتها ميشود که آگاه شدن شهروندان را در
راستای رفتار تحليل گرايانه به همراه دارد (؛ Freire,1972:154؛ Saden,1997;110؛ غياثوند )12:1390،هم چنين فرايند
مشارکت الکترونيکي شامل مراحل اطالعرساني الکترونيکي ،1مشورت الکترونيکي ،2همکاری الکترونيکي 3و درگيری
الکترونيکي 4ميباشد ( .)Blank,2020:176اطالعرساني الکترونيکي بهمنظور تبادل دانش و اطالعات ،مشورت الکترونيکي
بهمنظور جمع آوری بازخورد عمومي از آگاهي شهروندان ،همکاری الکترونيکي بهمنظور ارتقا درک تصميمگيرندگان از
مشکالت و درگيری الکترونيکي بهمنظور گسترش تعامل دوطرفه و مقتدرسازی الکترونيکي بهمنظور تفويض قدرت به
شهروندان را در بردارد ( ،Nemari,2017:105بلوکات و همکاران )79:1394،ازاينرو مراحل فرايند مشارکت الکترونيکي
بهصورت چرخه ای در بستر بافت فرسوده و شامل مراحل آموزش الکترونيکي ،يادگيری الکترونيکي ،آگاهي ،اطالعرساني
الکترونيکي ،مشورت الکترونيکي ،همکاری الکترونيکي ،درگيری الکترونيکي ،مقتدرسازی الکترونيکي ميباشد.
مواد و روش پژوهش
در اين پژوهش روشهای قابل بهکارگيری شامل روش تحليل متن ،بازبيني و بازنويسي متون ،نقشهنگاری ذهني ،ماتريس
قدرت-منفعت و روش هيئت منصفه ميباشد .نوع دادهها کمي و کيفي است که بهمنظور گردآوری آنها از روشهای مطالعات
اسنادی ،ميداني و کتابخانهای ،بازبيني متون ،پرسشنامه ساختاريافته و مصاحبه (پرسشنامه بدون ساختار) استفادهشده است.
محدوده موردمطالعه
شهر اصفهان با مساحت  551کيلومترمربع و جمعيت  512850نفر (آمارنامه اصفهان )1395 ،از کالنشهرهای ايران محسوب
ميشود .با افزايش جمعيت شهرنشيني ،بخشهايي از شهر اصفهان در زمره بافت فرسوده قرارگرفته است .بافت فرسوده مناطقي
از شهر با مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و کالبدی و زيستمحيطي ميباشند که با نشانگرهای ناپايداری ،نفوذناپذيری و ريزدانگي
معرفي ميشود (مصوبه شورای عالي معماری و شهرسازی .)1384
بر پايۀ اين نشانگرها ،وسعت بافت فرسوده در شهر اصفهان پس از تدقيق محدودهها 2304 ،هکتار بر مبنای بلوکهای شهری
است که جمعيت  436453نفر را در خود جایداده است (گزارش نوسازی و بهسازی اصفهان )1395،بافت فرسوده منطقۀ  14با
 312هکتار و جمعيت  86226نفر بيشترين و منطقه  5با  18هکتار و جمعيت  5069نفر کمترين مساحت بافت فرسوده را دارا
ميباشد (گزارش نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان )1395
نقشه ( :)1معرفي بافت فرسوده شهر اصفهان

ماخذ :سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان1394،
1. E-Information
2. E- Consultation
3. E -Cooperation
4. E- Involvement
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یافتههای پژوهش
بر پايه روش انجام پژوهش (ن.ک .به بند  3بيان مسئله) يافتههای هر مرحله از پژوهش بهصورت زير معرفي ميشود.
مرحله نخست :مطالعۀ چهارچوب های نظری ،فني ،تجربي مشارکت الکترونيکي با استفاده از روش تحليل متون مدون ،بازبيني
و بازنويسي متون از طريق مطالعات اسنادی ،ميداني و کتابخانهای انجام شد .نتيجه مطالعات به معرفي مراحل به کار گيری فرايند
مشارکت الکترونيکي ساکنان بافت فرسوده منجر شده است.
مرحله دوم :بر پايۀ نتايج برآمده از چهارچوب نظری ،فني و تجربي فهرست اوليه ذینفعان درگير در بافتهای فرسوده با
استفاده از ترکيب روش چکليست و گلوله برفي معرفيشدهاند که شامل  25بازيگر اصلي است .سپس ميزان برخورداری هر
يک از بازيگران از قدرت و منفعت بر پايۀ ارزشگذاری پنجگانۀ طيف ليکرت مشخص شد .بر اين اساس رتبهبندی ذینفعان با
استفاده از آزمون ميانگين در چهارچوب تحليل ماتريس قدرت  -منفعت شامل؛ ذینفعان کليدی ،ذینفعان فاعل ،ذینفعان
زمينهای و ذینفعان حاشيهای طبقهبندی و معرفي ميشود .1در اين طبقهبندی ذینفعان کليدی مؤثر بر فرايند مشارکتپذيری
ساکنان بافتهای فرسوده شامل شهرداری مرکزی ،شهرداری منطقه ،سازمان نوسازی و بهسازی (وابسته به شهرداری اصفهان)،
شورای شهر اصفهان ،استانداری اصفهان ،مهندسين مشاور نوسازی و بهسازی (دفاتر تسهيلگری) ،سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگری استان اصفهان ،اداره کل شهرسازی استان اصفهان ،سرمايهگذاران ،سازمان نظاممهندسي ساختمان
استان اصفهان ،شرکت توزيع برق استان اصفهان ميباشد (شکل شماره )3
مرحله سوم :طراحي پرسشنامه بر پايۀ مراحل به کارگيری مشارکت الکترونيکي ساکنان بافتهای فرسوده شهر اصفهان است
که چگونگي و شناسايي ابزار تحقق فرايند را در شش پرسش باز مطرح ميکند .اين پرسشها مراحل فرايند مشارکت
الکترونيکي منطبق با بافتهای فرسوده شهر اصفهان با يک ذهن آزاد موردسنجش قرار ميدهد.
شکل ( :)3الگوی طبقهبندی  25بازيگر اصلي در فرايند مشارکت الکترونيکي بافت فرسوده شهر اصفهان

 -2شهرداری منطقه

-2بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اصفهان

 -3سازمان نوسازی و بهسازی شهری (وابسته به شهرداری اصفهان)

-3سازمان حج و اوقاف استان اصفهان

 -4شورای شهر اصفهان

-4سازمان بهزيستي استان اصفهان

 -5استانداری اصفهان
-6مهندسين مشاور نوسازی و بهسازی (دفاتر تسهيلگری)
 -7سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگری استان اصفهان
 -8شرکت عمران و مسکنسازان (وابسته به اداره کل شهرسازی استان اصفهان)

شدت برخورداری از منفعت

ذینفعان کلیدی
-1شهرداری مرکزی

ذینفعان فاعل
-1کميته امداد امام خميني استان اصفهان

 -9ادارۀ کل شهرسازی استان اصفهان
-10سرمايهگذاران
-11سازمان نظاممهندسي ساختمان استان اصفهان
-12شرکت توزيع برق استان اصفهان
ذینفعان زمینهای
-1مهندسين مشاور طرح تفصيلي

ذینفعان حاشیهای
-1اداره توزيع گاز استان اصفهان

-2فرمانداری استان اصفهان

-2شرکت مخابرات استان اصفهان

-3سازمان مديريت و برنامهريزی

-3شرکت آب اصفهان
-4شرکت بازآفريني
-5ستاد بازآفريني
 -6بانک عامل

شدت برخورداری از قدرت

مأخذ :نگارندگان1398،
 .1ساکنان بافت فرسوده ش هر اصفهان منفعت زيادی در بازآفريني شهری دارند ولي سهم برخورداری آن ها از قدرت اندک است ،به اين دليل ،در فهرست ذينفعان
کليدی (بر پايۀ ماتريس استاندارد قدرت-منفعت) قرار نميگيرند .در مقابل ،اهميت نقش آنها بهعنوان جمعيت هدف (جمعيت آماج) فرايندهای مشارکتپذيری
اجتماع محلي مورد تأکيد قرار ميگيرد که منافع قابلتوجهي نيز برای آنها دارد.
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مرحله چهارم :پس از طراحي پرسشنامه ،بهمنظور انجام مصاحبه ،ابتدا افراد مصاحبهشونده از بين فهرست ذینفعان کليدی
(ن.ک به مرحله دوم روش پژوهش) انتخاب شدند (اين افراد تخصص مرتبط با موضوع پژوهش را دارند).
پژوهش و مصاحبهها در بازۀ زماني  99/02/20تا  99/03/14انجام شد .کفايت يافتههای برآمده از مصاحبهها بر اساس دستيابي به
اشباع نظری در محتوی موردنظر قرارگرفته است .مصاحبههای نخست تا پنجم کفايت اشباع نظری را تأمين نمودند .بااينوجود
بهمنظور اطمينان از درستي يافته ها مصاحبه ششم نيز به اين مجموعه افزوده شد ،مصاحبه به ترتيب با شهرداری مرکزی ،شورای
شهر اصفهان ،شهرداری مناطق ،اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ،شرکت عمران و مسکنسازان ،مهندسين مشاور نوسازی
و بهسازی (دفاتر تسهيلگری) ،انجام پذيرفت .سپس متون برآمده از انجام مصاحبهها در نرمافزار  Atlas ti7پيادهسازی و دادهها
فرو کاسته شده است.
به اين منظور و انجام تحليل محتوی متون؛ ابتدا متون پياده سازی شده کد گذاری شدند .کد گذاری بر پايه کد گذاری باز انجام
گرفت که تعداد کل کدهای باز برآمده از تحليل محتوی شامل  103کد بود که با حذف کدهای مشترک تعداد آن به  68کدباز
تقليل پيدا کرد.
به منظور دستيابي به شناسايي فرايند مشارکت الکترونيکي در بافتهای فرسوده شهر اصفهان ارتباط بين کدهای باز در نرمافزار
 Atlas tiمشخص شد (شکل شماره )4
شکل ( :)4معرفي شبکه کدهای برآمده از تحليل محتوی

منبع :نويسندگان1399،

بر پايه الگوی برآمده از ارتباط بين کدهای باز در فرايند مشارکت الکترونيکي نتايج زير به دست ميآيد:
نخست :فرايند مشارکت پذيری ساکنان بافت فرسوده در فضای سايبرنتيک شامل مراحل آموزش ،مهارت ،آگاهي ،سرمايه
اجتماعي ،مطالبهگری و پاسخگويي است .اين مراحل ارتباط متناظر با يکديگر دارند.
دوم :آموزش در فضای مجازی و سرمايه اجتماعي بيشترين کدها را در فرايند تحليل به خود اختصاص دادهاند که نشان از اهميت
باالی آنها در تحقق مشارکتپذيری الکترونيکي ساکنان بافت فرسوده ميباشد.
سوم :همکاری الکترونيکي و اطالع رساني الکترونيکي کمترين تعداد کد را به خود تخصيص دادهاند .به طوری که همکاری
الکترونيکي زير بخش سرمايه اجتماعي و اطالع رساني الکترونيکي زير بخش آموزش الکترونيکي معرفي شده است.
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چهارم :باال بودن تعداد کدهای مرتبط با تعامل در سرمايه اجتماعي نشان از اهميت تعامل در سرمايه اجتماعي دارد.
پنجم :الگوی برآمده از ارتباط بين کدها نشان ميدهد که فرايند مشارکت پذيری فرايند چرخهای و تکرار شونده است.
پس از معرفي ارتباط کدهای باز در نرم افزار Atlasti7؛ کدهای باز ،کدهای محوری و کدهای گزينشي معرفي ميگردد .به اين
منظور بر پايه شناسايي موضوعات محوری بين کدهای باز ،کدهای محوری تعيين شدند .کدهای محوری شامل  20کد ميباشد.
اين کدها با محوريت اطالع رساني در آموزش ،آموزش متناسب با شرايط ساکنان محالت ،آموزش فرايند مقتدرسازی ،انگيزه
ارتقا مهارت  ،شناخت از مهارت ،ارتقا تمايل مسئوالن و ساکنان به مقتدر ساری اجتماعات محلي ،حس سودمندی اجتماعي،
حس تعلق خاطر ،تعامل ،گره خوردن منافع فردی به منافع جمعي ،مطالبهگری ،شدت پاسخگويي ،ابزار آموزش و تعامل ،ابزار
تعامل ،ابزار آموزش ،ابزار مهارت سنجي ،ابزار مشارکت ،ابزار مقتدرسازی در فضای سايبرنتيک ،عضويت در اجتماعات
مجازی ،ابزار نظرسنجي ،چرخهای بودن فرايند ،کاربران ميباشد.
برپايۀ کدهای محوری و تعيين اشتراکات بين آنها ،کدهای گزينشي که تعداد آنها  8کد ميباشد و شامل آموزش الکترونيکي،
يادگيری الکترونيکي ،آگاهي ،مشورت الکترونيکي ،درگيری الکترونيکي ،ابزارهای فضای سايبرنتيک ،چرخهای بودن فرايند،
کاربران مؤثر در فرايند مشارکت پذيری ساکنان بافت فرسوده اصفهان در فضای سايبرنتيک است؛ معرفي ميشود (جدول .)2

رديف

جدول ( :)2معرفي کدهای برآمده از پيادهسازی متون مصاحبه در نرمافزار Atlas ti
کدگذاری باز

1

آموزش بهمثابه اطالعرساني

2

فعاليت ترويجي در آموزش

3

حوزهبندی آموزش

4

آموزش غير کالن

5

تناسب مشکالت محله با آموزش

6

تناسب آموزش با نيازهای شهروندان

7

تناسب آموزش با عاليق افراد

8

انعطافپذيری آموزش

9

آموزش پاسخگويي

10

آموزش مهارت

11

آموزش مطالبه گری

12

آموزش حقوق شهروندی

13

آموزش نقد

14

آموزش

15

احساس نياز به مهارت

16

مهارت

17

آزمون مهارت سنجي

18

آگاهي از رهآورد مشارکتپذيری اجتماع محلي

19

آگاهي از نوع فرايند
و محصول آن

20

آگاهي از اثرات مشارکتپذيری

21

آگاهي از اهداف مشارکتپذيری

22

حس سودمندی اجتماعي

23

خود افشايي

25

معرفي افراد موفق محله

26

معرفي پتانسيلهای محله

27

ارائه سابقه تاريخي محله

28

معرفي مکانهای ديدني محله

کدگذاری محوری

کدگذاری گزينشي

اطالعرساني در آموزش

آموزش متناسب با شرايط ساکنان محالت
آموزش الکترونيکي

آموزش فرايند مشارکتپذيری

انگيزه ارتقا مهارت
شناخت از مهارت

ارتقا تمايل مسئوالن و ساکنان به مشارکت
پذيری اجتماعات محلي

يادگيری الکترونيکي

آگاهي

حس سودمندی اجتماعي

حس تعلقخاطر
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29

سرمايه اجتماعي

30

تعامل باال

31

تعامل مسئوالن با مردم

32

تعامالت آنالين

33

تعامل با ريشسفيدان محله

34

مشورت الکترونيکي

35

مشارکت در ارائه داده

36

پرسش و پاسخ با مسئوالن

37

بسترهای فرهنگي

38

گره خوردن منافع فردی به منافع جمعي

39

مطالبه گری

40

ارتباط دادهای جهت ارتقا پاسخگويي

41

بسترسازی پاسخگويي

42

کالس مجازی

43

کارگاههای مجازی

44

اتاقهای گفتگو

45

جلسات آنالين

46

فيلم کوتاه

47

فيلمهای مصاحبه

48

نوشتار

49

بيان نمونههای عملي

50

فيلم

51

پويانمايي

52

تورهای مجازی

53

تحليل محتوی

54

بيان تجارب شهروندی برای کسب مهارت

55

آزمون مهارت سنجي

56

استفاده از ابزار مشارکت شهروندی

57

نمايش نتايج تحليل به شهروندان

58

استفاده از سايت

59

باشگاه شهروندی

تعامل

گره خوردن منافع فردی به منافع جمعي
مطالبه گری
شدت پاسخگويي

درگيری الکترونيکي

ابزار آموزش و تعامل
ابزار تعامل

ابزار آموزش
ابزارهای فضای سايبرنتيک

ابزار مهارت سنجي

ابزار مشارکت

60

عضويت در اجتماعات مجازی

61

استفاده از نظرات

ابزار نظرسنجي

62

تکرار فرايند

چرخهای بودن فرايند

63

تسهيلگر

64

کارشناس فني

کاربران مؤثر در فرايند

65

کارشناس پشتيبان

66

مسئول

مشارکتپذيری ساکنان بافت
فرسوده اصفهان در فضای

67

مربي

68

ساکنان

کاربران

چرخهای بودن فرايند

سايبرنتيک

منبع :نويسندگان1399،

سوم :در اين تحليل نشانگرهای آموزش الکترونيکي شامل اطالعرساني در آموزش ،متناسب بودن آموزش با شرايط ساکنان
محالت و آموزش فرايند مشارکتپذيری اجتماع منسجم محلي است.
نشانگرهای يادگيری الکترونيکي شامل انگيزه ارتقا مهارت و شناخت مهارت ،نشانگرهای آگاهي شامل ارتقا تمايل مسئوالن و
ساکنان از مشارکت پذيری اجتماع منسجم محلي و حس سودمندی اجتماعي ،نشانگرهای مشورت الکترونيکي شامل حس
تعلق خاطر ،تعامل ،گره خوردن منافع فردی به منافع جمعي ،نشانگرهای درگيری الکترونيکي شامل مطالبه گری ،شدت
پاسخگويي ميباشد.
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چهارم :تحقق فرايند مشارکتپذيری الکترونيکي با بهرهگيری از ابزارهای آموزش ،تعامل ،آموزش و تعامل ،مهارت سنجي،
مشارکت ،نظرسنجي ،عضويت در اجتماع مجازی و مشارکتپذيری امکانپذير ميباشد.
پنجم.:کاربران مؤثر در فرايند مشارکتپذيری الکترونيکي شهروندان در بافتهای فرسوده شهر اصفهان شامل تسهيلگر،
کارشناس فني ،کارشناس پشتيبان ،مسئول ،مربي و ساکنان ميباشد.
جمعبندی و نتیجهگیری
بر پايۀ يافته های برآمده از فرايند انجام پژوهش و بروندادهای تحليل در مراحل گوناگون آن (مراحل پنجگانه) از تحليل محتوی
و جدول کدگذاری ،الگوی مشارکتپذيری الکترونيکي شهروندان در بازآفريني بافتهای فرسوده شهر اصفهان در نرمافزار
 Atlas ti7شامل ويژگيهای زير ميشود (شکل شماره).5
ويژگي نخست :فرايند مشارکت الکترونيکي فرايند پنج مرحلهای است که به ترتيب از مراحل آموزش الکترونيکي ،يادگيری
الکترونيکي ،آگاهي ،مشاوره (مشورت) الکترونيکي و درگيری الکترونيکي تشکيل ميشود.
ويژگي دوم :فرايند مشارکت پذيری الکترونيکي برآمده از تحليل محتوی در قياس با فرايند کالن در اجرا و پيادهسازی دو مرحله
اطالعرساني الکترونيکي و همکاری الکترونيکي متمايز است .در فرايند مشارکتپذيری الکترونيکي مرحله اطالعرساني زير
بخش آموزش الکترونيکي و مرحله همکاری الکترونيکي زير بخش مرحله مشورت الکترونيکي قرار مي گيرد.
ويژگي سوم :اين فرايند پنج مرحلهای به صورت يک زنجيره پيوسته است که با آموزش الکترونيکي آغاز و با مرحله درگيری
الکترونيکي به اتمام ميرسد .اين چرخه قابل ت کرار در قلمرو عمل و اختيار بازآفريني شهری بافت فرسوده اصفهان در طول زمان
تداوم پيدا ميکند.
ويژگي چهارم :اين فرايند بين ذینفعان کليدی اين فرايند شامل سيستم مديريت شهری اصفهان بهويژه شهرداری اصفهان،
شهرداری مناطق ،سازمان نوسازی و بهسازی شهری (وابسته به شهرداری اصفهان) ،شورای شهر اصفهان ،استانداری اصفهان،
مهندسين مشاور نوسازی و بهسازی (دفاتر تسهيلگری) و ساکنان بافتهای فرسوده شهر اصفهان هست.
ويژگي پنجم :کاربران اين فرايند شامل تسهيلگر ،کارشناس پشتيبان ،کارشناس فني ،مربي و مسئول و ساکنان ميباشد که با
استفاد ه از ابزار ابزارهای آموزش ،تعامل ،آموزش و تعامل ،مهارت سنجي ،مشارکت ،نظرسنجي ،عضويت در اجتماع مجازی و
مشارکتپذيری امکانپذير ميباشد(.شکل شماره )5.
ويژگي ششم :هر يک از مراحل فرايند مشارکتپذيری ساکنان بافت فرسوده شهر اصفهان نشانگرهای زير را شامل ميشوند
الف)آموزش الکترونيکي شامل نشانگرهای آموزش مشارکتپذيری و تناسب آموزش با محيط و اطالعرساني از آموزش ،ب)
يادگيری الکترونيکي شامل نشانگرهای شناخت از مهارت ،انگيزه ارتقا مهارت،
ج) آگاهي شامل حس سودمندی اجتماعي و تمايل ساکنان و مسئوالن به فرايند مشارکت الکترونيکي،
د) مشورت الکترونيکي شامل حس تعلقخاطر ،گره خوردن منافع فردی به منافع جمعي ،ارتقا تعامالت،
و) يادگيری الکترونيکي شامل مطالبه گری و پاسخگويي ميباشد.
اين فرايند بر پايه تحليل محتوی بين ساکنان و ذینفعان کليدی با استفاده از ابزار فضای سايبرنتيک منطبق با شرايط و
محدوديتهای موجود در بافت فرسوده شهر اصفهان شکل مي گيرد و گامي مؤثر در راستای ارتقا مشارکت بهمنظور بازآفريني
اين بافتها برميدارد.
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