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  چکیده

توجه دولت و مـدیریت شـهري بـوده اسـت. در حـال       ها همواره موردهاي غیررسمی و رفع معضالت آنگاه ساماندهی سکونت
ترین رویکرد مدیریت شهري، ساماندهی و توانمندسازي اجتماع محلی با تأکید بر مشارکت همه شهروندان بوده که  حاضر مناسب

ها را بـراي توانمنـدتر    توان آندهی، هدایت و رهبري، نظارت و کنترل و تأمین و تخصیص منابع مناسب می ریزي، سازمانبرنامهبا 
رو این پژوهش با محور قرار دادن نقش مدیریت شهري در توانمندسـازي اجتماعـات محلـی بـه ارتقـاي        این شدن هدایت کرد. از

 در مرحلـه ادبیـات و مبـانی نظـري،     تحقیقاین پردازد. روش هاي غیررسمی میگاه ونتعملکرد مدیریت شهري در ساماندهی سک
اي و اسـنادي اسـت؛ در ادامـه بـا روش مشـاهده، مصـاحبه و        مطالعات کتابخانـه  ،ها تحلیلی و ابزار گردآوري داده -روش توصیفی

در سطح محله زینبیه اصـفهان، اقـدام بـه بررسـی و     نامه باز و بسته ویژه مسئولین و شهروندان، در بستر مطالعات میدانی،  پرسش
 Spssافزارشده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم  آوري تحلیل اطالعات جمع و  براي تجزیه پیمایش شده است.

بـین   دهـد کـه   مـی  هـاي تحقیـق نشـان   یافتهاست.  شده  استفاده Amos 18افزار  وسیله نرم  و از رویکرد معادالت ساختاري به 22
حقـوقی  -و مؤلفه مدیریتی است هاي توانمندسازي شامل: اقتصادي و اجتماعی، کالبدي و مدیریتی همبستگی معنادار برقرار مؤلفه

بیشترین اثر و مؤلفه اقتصادي کمترین اثر را بر توانمندسازي دارد. عدم توجه کافی مدیریت شهري به مؤلفه اقتصادي و اجتمـاعی  
ریزي تا تخصیص منابع باعث شده است جوابگویی به  توانمندسازي  محلـه   ا ضعف در وظایف مدیریت شهري از برنامهو مدیریتی ب

صورت ضعیف ارزیابی شود  و نیازمند در پیش گرفتن راهکارهاي جدیـد بـراي ارتقـاي  نقـش  مـدیریت       زینبیه در حال حاضر  به
  هاي اجرایی مدیریت شهري مورداشاره قرارگرفته است. ن راهبردها و سیاستشهري در توانمندسازي محله زینبیه است که در پایا

  
   .گاه غیررسمی، مدیریت شهري، توانمندسازي، اجتماع محلی : فقر، سکونتکلیديهاي  واژه

  
  1مقدمه 

 بعد که است اي پدیده نشینی زاغه و نشینی حاشیه

 کشورهاي در شهرها توسعه با همراه صنعتی انقالب از

 توسعه،گسـترش  درحـال  ممالـک  و سـپس  پیشـرفته 

 اغلـب  .دارد نیزادامـه  حاضـر  حـال  در و یافته بیشتري

 کمـابیش  دادن قـرار  در حاشـیه  را آن عامل مهمترین

 مـی  مطـرح  توسـعه  رونـد  در جامعه از بخشی اجباري

 منـاطق  اقتصـادي در  يها بخش در تعادل عدم نمایند.

 جمعیت مهاجرت گسترده سیل ایجاد منجربه مختلف،

 سـوي  بـه  ) اسـت  بـاال  نیز آن طبیعی رشد میزان (که

                                                             
  m.khanizadeh@imamreza.ac.ir  نویسنده مسئول:*

: 1391قـوي گـودرزي و همکـاران،    گردد (ت می شهرها
شهري است  ،یکی از نمودهاي بارز فقر ؛ در نتیجه104

که در درون یا مهاجرت شهرها به شکلی خودرو، فاقـد  
مجوز ساختمان و برنامه ریـزي رسـمی شهرسـازي، بـا     
تجمعی از اقشار کم درآمد و سـطح نـازلی از کمیـت و    

گیـرد و بـا عنـاوینی همچـون      کیفیت زندگی شکل می
 هـاي  گـاه  حاشیه نشینی، اسکان غیـر رسـمی، سـکونت   

نمـود بـارز    ).1376شـود (هـاروي،    خودرو شناخته می
گیري اسکان غیررسـمی  یک اجتماع، شکل فقر درانواع 

ي اسـت کـه در شـهر    فقـر شـهر  یکی از ابعاد  عنوان  به
گرفتـه  نمود یافته و واژه اسـکان غیررسـمی بـه خـود     
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ي هـا  نـام  ،اشکالی که بسـته بـه وخامـت اوضـاع     .است
آبـاد،  نشـینی، حلبـی  ینی، آلونکنشزاغهمختلفی مانند 

ي سـاز  خانـه ، روستا شهرینی، سرپناه اضطراري، نش اتاق
(مشـکینی و همکـاران،    شودغیررسمی و .... خوانده می

هاي صورت گرفتـه در خصـوص    کنکاش). 6-4 :1392
هـا و جوامـع    گاه هاي پیدایش این سکونت علل و زمینه

عـدي اقتصـادي،   ب هاي چنـد  حکایت از اثرگذاري مؤلفه
اجتماعی، کالبدي و محیطی دارند. ضرورت سـاماندهی  

هــا و کاســتن از پیامــدهاي  گــاه شــرایط ایــن ســکونت
توجـه   دهایی همـواره مـور   گاه گسترش چنین سکونت

بوده و با توجه به شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی و نیـز     
هـاي حـاکم، رویکردهـاي مختلفـی بـراي حـل        نگرش

مسئله در دستور کار قرارگرفته است. رویکردهایی کـه  
گونه نواحی  تاکنون مدیریت شهري براي ساماندهی این

دنبال کرده است از نادیده گرفتن تـا توانمندسـازي در   
 1990توانمندسـازي کـه از دهــه   نوسـان بـوده اسـت.    

هاي  عنوان رویکرد غالب در طرح مطرح گردیده هنوز به
  توجه است.  هاي شهري مورد ساماندهی بافت

ایجاد  :این دیدگاه شامل توجه در نکات اصلی مورد
ــی اداري و ــارچوب سیاسـ ــتفاده از  چـ ــی، اسـ محیطـ

هاي درونی اجتماعات محلی و توسعه اقتصادي  ظرفیت
کـه توانمندسـازي،    است. با توجـه بـه ایـن   و اجتماعی 

هاي اجتمـاعی محلـی را تقویـت نمـوده و باعـث       گروه
صـورت    شـود، بـه   کاهش فشار بر بودجه عمـومی مـی  

 مستقیم یـا ضـمنی مـورد اسـتقبال قرارگرفتـه اسـت      
)UNESCAP, 2001 1389دوست،  شده در ایران نقل( .

این راهبرد با تأکید بر آمـوزش سـطح سـواد و آگـاهی     
بردن حس تعلـق بـه مکـان و مسـئولیت در      ردم، باالم

توانـد تـأثیر بسـزایی در     نشین،  می افراد مناطق حاشیه
توانمندسازي جوامع محلی داشته باشـد. بحـث اصـلی    

عنـوان یـک     سـازي بـه  این تحقیق با پذیرفتن توانمند
راهکار بهینه، تمرکز بر کارکرد مدیریت شـهري اسـت.   

هاي سـاماندهی   که طرحخصوص در وضعیت کنونی   به
هـاي غیررسـمی نتوانسـته اسـت در عمـل      گاه سکونت

موفقیت فراگیري در پی داشته است. اگرچه تمرکز بـر  
اي  حل ریشه  مثابه راه  هاي اقتصادي همواره به سیاست

ي کم برخوردار  مطرح بوده است، تأکید ها فقر و محله

نظــران نیــز بــر اهمیــت سیاســت   بســیاري از صــاحب
اجتمـاعی در  اجتماعی است و تمرکز آن بـر مـداخالت   

مثابه مکمـل عوامـل توسـعه      ، بهبرابر مداخله اقتصادي
 هایی مشـابه بـا   سیاست اجتماعی اگرچه از جنبه است.

سیاست اقتصادي است، اما سیاست اقتصـادي افـراد را   
 ولیـد مـورد  ساز در بازار کار و ت  مثابه فقراي تصمیم  به

ها  آن ،که سیاست اجتماعی دهد، درحالی توجه قرار می
هـاي اجتمـاعی در نظــر    روهعنـوان عضـوي از گـ     را بـه 

و اذعان دارد که جامعـه نـابرابر، یـک جامعـه     گیرد  می
هـاي جنسـی،    ناکارآمد است و مردم بـه دلیـل ویژگـی   

 یابی به حقوق و تـوان  قومی، نژادي و درآمدي، از دست
تنهـا بـه    بنابراین نهشوند؛  خود محروم می انسانی کامل

فقـر  نداردهاي مطلق زندگی در اجتماع (معیارها و استا
ي قانونی اثرگذار ها ها و چارچوب مطلق) و ابزار و روش

بـر آن بلکــه بـه معیارهــا و اسـتاندارهاي نســبی (فقــر    
پردازد.  نسبی) در سطح جامعه و توزیع کاراتر ثروت می

 ).  1389(ایراندوست، 
ــد   ــن ارتبــاط، مــدیریت شــهري بای ــابراین در ای بن

نگرتـري دربـاره اجـزا و عناصـر سیسـتم        دیدگاه جامع
 ، Mc Gill, 1998: 464( مدیریت شهري اختیـار کنـد  

نگـر و   . و رویکردي کـل )1391الله پور، سرور و سرور، 
ون دیـک،  ( جامع به فرایند ساخت شـهر داشـته باشـد   

نگر، نیازمنـد   د کل).  باید توجه داشت که رویکر1393
نیرویی هدایتی قویی اسـت تـا همـاهنگی و همسـویی     
الزم در فراینـــد مـــدیریت شـــهري حاصـــل شـــود و 

ترین نیـروي هـدایتی، مطمئنـاً یـک حکومـت       مطلوب
شهري یا محلی قوي در سطح شهر خواهد بود. در این 

هـاي   میان یکی از موارد مهم پـس از تقویـت سـازمان   
طراحی و بهبود نمـایش   محلی و ایجاد حکومت محلی،

و مشارکت میان حکومـت محلـی، بخـش خصوصـی و     
جامعه شهر مدنی و تالش براي در برگیري بـازیگران و  

ه شهرهاست. این نگـرش  ذینفعان متعدد شهري در ادار
مـدلی   "رویکرد حکمروایی خوب شهري"در چارچوب 

اللـه  دهـد (  دست مـی  منسجم از مدیریت شهري را به
). اما با بررسی وضعیت فعلی 1391پور، سرور و سرور، 

و عدم موفقیت مدیریت شـهري در دسـتیابی بـه ایـن     
سـازي کامـل کـارکرد     مهم، باید بررسی کرد که پیـاده 



 149                                                                              ..  .شهري فقیرنشین هاي گاه سکونت توانمندسازي در شهري مدیریت نقش ارزیابی

توانـد   فعلی مدیریت شهري در ایران تـا چـه حـد مـی    
گـاه   اهداف مدیریت شـهري در توانمندسـازي سـکونت   

 ع محلی را پوشش دهد؟عنوان یک اجتما  غیررسمی به
ــهري در     ــدیریت ش ــش م ــین نق ــی و تبی ــراي بررس ب

محلـه زینبیـه    ،گونه اجتماعات محلی توانمندسازي این
عنـوان    اصفهان قرار دارد بـه  14اصفهان که در منطقه 
شـده اسـت. ایـن محلـه کـه از       نمونه مطالعاتی انتخاب

ي روسـتایی اطـراف شـهر اصـفهان اسـت، در      ها هسته
یع شهرنشینی به شهر اصـفهان ملحـق   فرایند رشد سر

گردیده و مأمنی براي سیل جمعیت مهاجري گردیـده  
که از اقصی نقاط ایران براي دستیابی به شغل درآمـدزا  

انـد.   شـهرها شـده   و برخورداري از امکانات راهی کـالن 
ــای  ــد پ ــدرت مشــکالت اقتصــادي و درآم ــدم ق ین و ع

اعث هاي غیررسمی ب گاه ن سکونتگذاري ساکنا سرمایه
ها از رشد و تحول بازمانده و مـأمن  گردیده تا این بافت

فروش مواد مخـدر و ...   و مناسبی را براي اعتیاد، خرید
هان بـه  و این محله را در سطح شـهر اصـف  د نفراهم آور

  .بدل نموده استیکی از محالت غیررسمی 
بــا توجــه بــه اهمیــت مــدیریت شــهري در تغییــر 

هـاي   گـاه  الخصوص سکونتها علی  گاه وضعیت سکونت
  داف زیر در این پزوهش دنبال می گردد:هغیر رسمی ا

تبیین کارکرد فعلی مدیریت شهري در توانمندسازي  -
 محله زینبیه اصفهان

مناسـب در راسـتاي   هـاي   ارائه راهکارهـا و پیشـنهاد   -
ارتقاي کارکرد مدیریت شهري براي توانمندسـازي  

 محله زینبیه اصفهان 
  

 ها و مبانی نظري دیدگاهمفاهیم 
ــکونت   ــهري و س ــر ش ــمی  فق ــر رس ــاه غی : گ

ریـزي  ) در فرهنـگ واژگـان برنامـه   1385الدینی( سیف
قـر داراي تعـاریف   نویسـد واژه ف  اي می شهري و منطقه

). فقر شهري 288: 1385الدینی،  متعددي است (سیف
فقري است که شهري شده که آن را از انواع دیگر فقـر  

مختلف جغرافیـایی متمـایز کـرده اسـت     هاي در عرصه
گرچـه همچنـان   ا ).4-6: 1392(مشکینی و همکـاران،  

ــازمان ــراي س ــین  ب ــی و ب ــاي دولت ــف   ه ــی تعری  الملل
گیري و نظارت بر فقر بر اساس سطوح درآمد فقر  اندازه

یا خانوار، و یا سطوح مصرف امـري مرسـوم بـه شـمار     
ي وهسال گذشته نقایص این شی 15الی  10آید، در می

شده اسـت. عـالوه بـر     برخورد با موضوع کامالً مشخص
هاي متعددي که اغلـب فقـراي    این، از میان محرومیت

کننـد، بسـیاري از   وپنجه نرم مـی  ها دست شهري با آن
ها فاقد ارتباط مستقیم یا واجد کمتـرین ارتبـاط بـا     آن

ها بیشـتر بـا    که اکثر آن  سطوح درآمد هستند، درحالی
اي اسـی یـا سـاختارهاي ادارات دولتـی    هاي سی دستگاه

مرتبط هستند که خواستار عملکرد مناسب بـراي حـل   
این محرومیت نیستند و یا توان انجام چنین عملکردي 

ــد ــواع   .را ندارن ــارز ان ــود ب ــر درنم ــاع،   فق ــک اجتم ی
یکـی از ابعـاد    عنـوان   بـه گیري اسکان غیررسمی  شکل

ي است که در شهر نمود یافتـه و واژه اسـکان   فقر شهر
اشـکالی کـه بسـته بـه      .گرفته استغیررسمی به خود 

ینی، نشـ زاغـه ي مختلفـی ماننـد   ها ناموخامت اوضاع ، 
ینی، سرپناه اضطراري، نش اتاقآباد، نشینی، حلبیآلونک

 شـود ي غیررسمی و .... خوانده میساز خانه، روستا شهر
 يهـا  گـاه  سـکونت ). 4-6: 1392(مشکینی و همکاران، 

 بـا  غالبـاً  و م درآمـد کـ  اقشـار  از تجمعـی  با غیررسمی
 ناپایـدار  شهرنشـینی  از اي ه شـیو  و غیررسمی مشاغل
 هـاي  آسـیب  از بسـیاري  ه سـاز زمینـ  و بـوده  همـراه 

 صـرفاً  شـهري  مشـکل  یـن رود. ا ر مـی شما به اجتماعی
 کالن عوامل از بلکه نبوده فیزیکی و کالبدي اي مسئله

 شـود  مـی  ناشـی  اي و منطقـه  ملی سطوح در ساختاري
 ;Martinez et al., 2008 ؛1391خاکپور و همکاران، (

Habitat, 2009   .(ی بخشی از ررسمیغي ها گاه سکونت
مهـاجرین روسـتایی و    عمـدتاً بافت شهري هستند که 

و بدون مجوز  اند داده يجاتهیدستان شهري را در خود 
رسمی و قانونی توسـعه شـهري   ي زیر برنامهو خارج از 

ــرح( ــا ط ــیلی ه ــامع و تفص ــارج از ي ج ) در درون و خ
خـودرو بـه وجـود     صـورت  بـه محدوده قـانونی شـهرها   

 ازنظـر عمـدتاً فاقـد سـند مالکیـت هسـتند و       .اند آمده
ي کالبــدي و برخــورداري از خــدمات و   هــا یژگــیو
 .ي شـهري شـدیداً دچـار کمبـود هسـتند     ها رساختیز

ــه در  ــامداخل ــه نی ــوع ســاماندهی و  هــا بافــت گون از ن
ي خواهد بود اصل مشـترك در همـه انـواع    توانمندساز

  مداخله مشارکت مردمی خواهد بود.
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  هاي غیر رسمی گاه هاي وجودي سکونت : مولفه1جدول 
  شاخص  معیار  بعد

    اقتصادي

  غیر رسمی اشتغال دارند. يها اغلب افراد ساکن در بخش - 
درصد  50درآمد پایین آفراد ساکن و زیر خط فقر بودن   - 

  خانوارهاي ساکن بر اساس درآمد سرانه.
  نرخ بیکاري باالتر از میانگین شهر - 
  کمبود یا نبود ساختارهاي اقتصادي مشخص در این مکانها - 
  سرمایه گذاري و پس انداز پایین خانوارها براي آینده - 

  زیستی - بدي کال

  ساختاري –فنی 

  استفاده از مسائل غیر رسمی و بی دوام - 
ساخت و ساز بدون نظارت سازمانهاي مهندسی و ذي صالح در  - 

  مکانهاي خطرناك و نامناسب
و تسهیالت رفاهی شهري در این  ها کمبود زیرساخت - 

  ها گاه سکونت
  کیفیت پایین محیط زیست - 

  ها سکونتگاهي مکانیابی ها عدم وجود حداقل

  ظاهري - شکلی 

  ها گاه اغتشاش بصري در سکونت - 
ي شهر از نظر شکل ظاهري و ها عدم سنخیت با سایر قسمت - 

  محتواي بافت
  آشفتگی کالبدي و شکل گیري بافتی نامتجانس - 

  اجتماعی

  جمعیتی

  بعد خانوار باالتر از میانگین شهر - 
  تراکم جمعیتی باال - 
  ن بصورت چشمگیرساکناوجود مهاجران در بین  - 
  

  فرهنگی

  نظارت اجتماعی کم - 
 هاي گاه سکونتي اجتماعی در بعضی از ها وجود بزه و خالف - 

  مفروض
ي متنوع (خرده ها و فرهنگ ها ي مختلف و بازبانها وجود قومیت - 

  )ها فرهنگ
  پایین بودن حس تعلق به مکان - 

  مدیریتی –حقوقی 

  سکونتی

قانونی بر خالف مصوبات شهرسازي و ساخت و سازهاي غیر  - 
  معماري

  ها گاه پرداختن به امور خالف قانون در این سکونت - 
  عدم امنیت تصرف - 

  مسئولیتی

  غیر برنامه ریزي شده است - 
  هاي قانونی غیر رسمی بودن اسکان از نظر دستگاه - 
  ها گاه پذیري سکونت ضعف مشارکت - 
  مالکیت رسمی نداشتن بر زمین و خانه - 
  انتقال خانه یا زمین بصورت غیر قانونی - 
  ضعف در ارائه خدمات شهري - 

  1396، منبع: نگارندگان
  

گـاه   سازي سکونت مدیریت، حکمروایی و توانمند
)، 2001بـر پایـه نظـر فرییـر و اشـترن (     : غیر رسمی

شهرها بایستی از چهار منظر پایدار باشند: زیست پذیر 

خـوبی مـدیریت    (حداقل کیفیـت زنـدگی) باشـند؛ بـه    
ها برقرار باشد و پایداري  شوند؛ حکمروایی خوب در آن

پـذیري از دیـد بانـک جهـانی      مالی که به معناي بانـک 
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اهمیـت آن   ها وجود داشته باشد. نکتـه بـا   است در آن
است که مدیریت خوب و حکمروایی خـوب از یکـدیگر   

 مقامات رسمی که مجري خطاند. اولی به  شده  تفکیک
ها هستند (انجام خدمات و اجراي مقررات) گفتـه   مشی 

که حکمروایی در مورد دولـت محلـی،    شود؛ درحالی می
) UNCHS  )1999نظــر مفهــومی بــیش از آن دارد. از

مشــارکتی  ســازيحکمروایــی شــهري شــامل تصــمیم
هـا،   اي پیچیـده از ارزش  . این خود به مجموعـه شود می

فرایندها و نهادهایی که بدان وسـیله شـهرها   هنجارها، 
  شوند، اشاره دارد. مدیریت می

هاي انسانی سـازمان   گاه کمیسیون سکونت«نظر  از
عنوان الگویی براي مدیریت و  مدیریت شهري به» 1ملل

هاي شهري اعم از شهرهاي کوچـک   گاه توسعه سکونت
بـازیگران   همـۀ شـده و    و بزرگ و مادر شـهرها مطـرح  

، 2هــاي خصوصــیفعـال در امــور شـهري نظیــر بخـش   
و دیگـر   4مجـامع مـدنی   )N.G.O( 3مجامع غیردولتـی 

کنند،  ر و زندگی میهایی را که در شهر کا افراد و گروه
؛ بــه نقــل از 19: 1392 زاده، گیــرد (ســیاف در بــر مــی

تـوان  مـی  ). مدیریت شهري را1391 سعیدي رضوانی،
هـاي بخـش    تالش براي هماهنگی و یکپارچگی فعالیت

عمومی و اقدامات بخش خصوصی بـراي پـرداختن بـه    
هـا روبـرو    مشکالت اصـلی کـه سـاکنان شـهرها بـا آن     

تر و پایـدارتر   منصفانهتر،  هستند و ایجاد شهري رقابتی
: اعمـال قـدرت   حکمروایی عبارت است از«تعریف کرد 

اي مدیریت امور کشور در سیاسی، اقتصادي و اداري بر
همه سطوح. این حکمروایی شامل سازوکارها، فرایندها 

هــا، شــهروندان و  و مؤسســاتی اســت کــه از طریــق آن
دارنــد،  هــاي مختلــف، عالئــق خــود را ابــراز مــی گــروه

کننـد و بـه توافـق     نظرهاي خود را تعدیل مـی  اختالف
تعهدات قانونی خود عمل  رسند و بر اساس حقوق و می

ــور،» ننــدکمــی  ).94: 1390 (شــادمان فــر و وکیــل پ
همچنین مرکز اسـکان بشـر سـازمان ملـل متحـد، در      

 1996هاي انسانی در سال گاهدومین کنفرانس سکونت

                                                             
1. United Nation Commission for Human 
Settlement (UNCHS) 
2. Priviate Sector 
3. Non-Govermental Organizations (NGOs) 
4. Civil Societies 

منادي حضـور رهیافـت نـوین حکمروایـی شـهري بـر       
مبناي تغییر در رهیافت تدارك و تهیه مستقیم کـاال و  

ي خدمات توسط دولت بـه یـک رهیافـت توانمندسـاز    
اسـت کــه بـر مبنــاي ســه راهبـرد اصــلی قــرار دارد و    

هــا بــه نفــع انــد از: تمرکززدایــی از مســئولیت عبــارت
نهادهــاي محلــی، تقویــت مشــارکت جامعــه مــدنی و  
استفاده از همکاري مـردم در دسـتیابی بـه موضـوعات     

هـاي   تقریباً تمام جنبه ).UN Habitat: 2007( مشترك
سـازي برابـر شـده    سازمان اجتماعی با رویکـرد توانمند 

است. اگر هدف اصلی عمل سازمان اجتماعی به دسـت  
هاي ستمدیده و مظلوم آوردن قدرت براي اعضاي گروه

باشد بنابراین ایـن صـورت عمـل قطعـاً توانمندسـازي      
 اسـت   عديچندب و پیچیده مفهومی توانمندسازي است.

واقـع   در کـرد؛  تعریـف  را آن تـوان  مـی  سـختی  بـه  که
وسیعی  گستره در که است شده باعث واژه این عمومیت

ــت از ــا  موقعی ــه  از ).Kwaku, Peter, 2004(ه جمل
 کاررود به پزشکی و سیاسی علوم ،روانشناسی مدیریت،

)Johnson, 1997( دسترسی و  گسترش توانمندسازي 

 ثیـر،  تـأ  مذاکره، مشارکت، براي فقیر مردم يها قابلیت
 بـر  کـه  اسـت  نهادهـایی  در پذیريمسئولیت و کنترل

برخی  ).Alsop et al., 2006(است  اثرگذار شانزندگی
معتقدنــد  و کـرده  تمرکـز  زنــان توانمندســازي بـه 

بـه   اعتماد آن وسیله به که است فرایندي توانمندسازي
بـراي   خـود  حقـوق  از و کند می پیدا افزایش زنان نفس

رفتن  بین از به که منابعی بر کنترل و مستقل انتخاب
 کننـد  می دفاع شود، می منجر ایشان فرودستی جایگاه

)Malhotra et al., 2002.(  
 توانمندسـازي  معتقدنـد،  نظـران  صـاحب  از برخی

 اسـت تصمیماتی  در خودمختاري براي ظرفیت افزایش

 ,Wee(دهـد   مـی  تغییـر  را قـدرت  نـامطلوب  روابط که

Shaheed, 2008.(  همـان    ) 1984طـور کـه راپـاپورت (
توانمندســازي احســاس بیگــانگی از «کنــد:  بیــان مــی

و بـه افـراد   دهد و  کننده را کاهش می نهادهاي سرکوب
 ,Hardina( کند تا عمل جمعی را درك کنندکمک می

عنوان یک  ) توانمندسازي را به1987راپاپورت (. )2003
در امـور  ها و جوامـع تسـلط   یسم که افراد، سازمانمکان

آورند تعریف کرد. توانمندسازي در  دست می خود را به
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و  1تنیـده در رفتـار، خـود پنـدار     مورد تغییـرات درهـم  
ط فـرد، گـروه و جامعـه    هاي واقعـی در شـرای  پیشرفت

). Saegert and Winkel, 1996: 518شـود (  مطرح می
ــاتوانی   هــدف اصــلی توانمندســازي کمــک بــه درك ن

مایل دارند و قادر هستند طور که ت اشخاص است همان
ــد و  تــا کنتــرل زنــدگی خودشــان را بــه  دســت بگیرن

نفــوذ در سیاســت،  کننــدگان فعــالی در اعمــالشــرکت
ها را تحت تأثیر قرار  گیري و فرایندهایی که آنتصمیم

هلینـــگ و  ).Islam, 2014:263د (دهــد، باشــ   مــی 
توانـایی  «را بـه معنـاي   » توانمندسـازي «همکاران، نیز 

هایی که اغلب به  ویژه آن مردم و جوامع، به بخشیدن به
اند که هـردو فرصـت و توانـایی بـراي      شده حاشیه رانده

هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و    مشارکت مـؤثر در حـوزه  
 Helling et( کنند تعریف می» سیاسی را داشته باشند

al., 2005: 15.(   
تعریف دیگري از توانمندسـازي چنـین اسـت کـه:     

توانمندسازي بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و «
تمامی عوامل براي بهبودي شرایط زندگی جوامع فقیـر  

که شرایط ، دهدو این فرصت را به مردم میتأکید دارد 
هـا و   خانه و محل زندگی خود را بـا توجـه بـه اولویـت    

ند. در این روش، سـاکنان شـهر   نیازهایشان بهبود بخش
و دولـت متعهـد اسـت کـه      هستندو مردم مرکز توجه 

ــهیالت الزم را بـــراي آن  ــا فـــراهم نمایـــد.   تسـ  هـ
 و درآمد کم اقشار از تجمعی با غیررسمی هاي سکونتگاه

 شهرنشـینی  از اي شـیوه  و غیررسـمی  مشـاغل  با غالباً

 يهـا  آسـیب  از بسیاري ساز زمینه و بوده همراه ناپایدار
 صـرفاً  شـهري  مشـکل  .رونـد  مـی  شـمار  بـه  اجتماعی

 کالن عوامل از بلکه نبوده فیزیکی و کالبدي يها همسئل

 شـود  مـی  ناشـی  هـا منطـق  و ملی سطوح در ساختاري
)Martinez et al., 2008.( در غیررسمی اسکان اینبنابر 

 مشخصی کشورهاي خاص و بوده گیر فرا معضلی جهان

 کشورهاي در بلکه جنوب، کشورهاي در تنها نه. نیست

 هم از متفاوت اما متعدد، يها نمونه توان می هم شمال

  .)Chowdhury et al., 2006( کرد پیدا را
ــهري در   ــدیریت ش ــی م ــاه فعل ــابی جایگ ارزی

ــکونتگاه  ــازي س ــمی توانمندس ــاي غیررس : ه
                                                             
1 .Self- Concept 

کـه   1340(از سـال   طورکلی در پـنج دهـه گذشـته    به
غیررسمی اسـت)  گیري پدیده اسکان  نقطه عطف شکل

-حـل ترین این راه هایی وجود داشته است. عمده حل راه
اند از: نادیده گرفتن اسکان غیررسمی در بدو  ها عبارت

گیري، در مرحله بعد نادیـده گـرفتن و امیـد بـه     شکل
هاي آمایش هاي ساختاري کالن مانند طرحانجام اقدام

هـایی  سرزمین و حـل مسـئله از طریـق ایجـاد تعـادل     
ها به محدودة شـهر  اي، واردکردن این سکونتگاه منطقه

ــا بررســی   ــزایش خــط محــدودة شــهرها. ام ــاي و اف ه
گونـه  شـده حـاکی از آن اسـت کـه مشـکل ایـن       انجام

وارد شــدن بــه محــدودة شــهر نیســت،   هــا ســکونتگاه
هـا در  که حدود هشتاد درصـد ایـن سـکونتگاه    نحوي به

بررسـی تجـارب    .انـد  شـده   محدودة شهري کشور واقع
بـر دلسـوزي،    هاي مـوردي بنـا   دهد که اقدام نشان می

اي نسـبت بـه    بـارتی نگـاه صـدقه   تهدید و فشار و به ع
ن در قالب ارائه خـدمات محـدود از قبیـل آب و    ساکنا

مسئله کـه در   برق و نگاه بلدوزري و پاك کردن صورت
  نـه  در محله خاك سفید تهران انجام شـد  1337سال 

 ،حل نکـرد بلکـه پیامـدهاي منفـی آن     تنها مشکلی را
شـهري   محـدودة باعث پـراکنش ایـن مسـئله در کـل     

: 1392(ایمــانی جــاجرمی و همکــاران،  تهــران گردیــد
هاي کنونی اصلی، توجه خود  ). از این رو  سیاست227

هاي اجتماعی، تقویت جایگـاه  را به تأکید بر نقش گروه
ن قـرار  هـاي آنـا   مالکان و ساکنان و توجه به نیازمندي

جــاي تخریــب و   هــاي نوسـازي بــه  داده اسـت. برنامــه 
نوسازي گسترده، تغییر سـاختار موجـود و جـایگزینی    
عناصر جدید به ساماندهی کالبدي و انتظام بخشی بـه  

ریـزي بـراي    عملکردي و برنامـه  -هاي فضایی نابسامانی
پردازند؛ هاي موجود براي توسعه میاستفاده از ظرفیت

طـور کـه قـبالً اشـاره      تحوالت، همان رغم این ولی علی
هاي نابسـامان  هاي بهسازي و نوسازي بافتشد، برنامه

بنـابراین بـا در نظـر     اي روبروسـت. هاي عمدهبا چالش
هاي ها و برنامهشده از سیاست هاي گرفتهگرفتن درس

توان هاي موجود می گذشته و همچنین توجه به چالش
هاي زیـر را   پیشنهادبراي ارتقاي مدیریت شهري فعلی 

  در اولویت قرارداد:
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هـاي  بخشی و ایجـاد همگرایـی در سیاسـت     انسجام -
ریـزي هماهنـگ در توزیـع و     توسعه شهري، برنامه

ویت دادن به سیاسـت  استقرار جمعیت شهري با اول
هــاي اســتفاده بهینــه از ظرفیــتتوســعه درونــی (

موجود در نظام توسعۀ شهري) که در ایـن صـورت   
هـاي شـهري در   هرداري و سایر سازماناست که ش

مواجهه بـا سـکونتگاه غیررسـمی هماهنـگ عمـل      
ــوازي و ســلیقه     ــاي م ــام کاره ــرده و از انج اي ک

  شود؛هاي مختلف شهري کاسته میسازمان
تأکید بر نقش دولـت   -ري دولتگکاهش نقش تصدی -

ریـزي، هـدایت، نظـارت،     گذاري، برنامهدر سیاست
هـاي نابسـامان   بهسازي بافتحمایت و تشویق امر 

  ویژه از طریق بخش غیردولتی؛شهري به
ارتقاي جایگاه و نقـش مـدیریت شـهري و اصـالح و      -

تقویت سازوکارهاي موجود بـا تأکیـد بـر ضـرورت     
  ایجاد مدیریت واحد و توانمند شهري.  

ویـژه سـاکنان و    توجه بـه اصـل مشـارکت مـردم بـه      -
مناسـب بـراي   مالکان و ایجاد بسـترها و ابزارهـاي   

  تحقق آن.  
ــکیل     - ــق تش ــی از طری ــاس محل ــازي در مقی نهادس

ــه  ــازي محــالت ب ــدمات نوس ــاي خ ــور  دفتره منظ
پیگیري مسائل و تسهیل درروند ساماندهی محلـه  

 )؛244: 1392(ایمانی جاجرمی و همکاران، 
ــه  - منظــور  شــدت بخشــیدن ســازوکارهاي نظــارتی ب

و رویـه  سـازهاي بـی   و  جلوگیري از ادامـه سـاخت  
 تغییر کاربري محله 

تضمین حق سکونت ساکنان با تفـویض مالکیـت بـه     -
ساکنان از جانب مالک اصلی یعنی سازمان مسـکن  
و شهرسازي با طی مراحـل قـانونی و حقـوقی کـه     

الن کـاهش یابـد (رهنمـا و    امکان سوءاسـتفاده دال 
 )؛70: 1391محمدیان، 

تعریف سازوکارهاي مناسب در مدیریت زمین شهري  -
نـوع   تولید مسکن که هـر  ترین نهادمثابه اصلی  به

شـده مسـکن     نوسان قیمت در آن بر قیمـت تمـام  
هـاي  درآمد را با چـالش   گذارد و اقشار کمتأثیر می

  کند.  جدي مواجه می

ــریم و     - ــب از حـ ــت و مناسـ ــاریف درسـ ــه تعـ ارائـ
اي کـه دایـره شـمول     گونـه  هاي شهري، به محدوده

ري نواحی را پوشـش  ت طور جامع  خدمات شهري به
هـاي  گزینـی دهد و باعث تمایز اراضـی بـا جـدایی   

گیـري اسـکان غیررسـمی    طبقاتی و درنتیجه شکل
  در فضاهاي پیرامونی شهر نگردد.  

ــهري در      - ــه ش ــدیریت یکپارچ ــش م ــه نق ــه ب توج
ساماندهی اسکان غیررسـمی در مقیـاس خـرد بـا     

ها، چراکه مباحـث اجتمـاعی بـا    تأکید بر شهرداري
نهادهاي مردم محـور و محلـی چـون شـهرداري و     

و  هـا  NGOنهادهاي عمومی و غیردولتـی از قبیـل   
CBO شود. از طرفـی، مـدیریت   زودتر محقق می ها

طور عمـده   هاست که بهاي از تالششهري مجموعه
گـردد. مـدیریت    هاي درون شهرها بازمیبه فعالیت

طـور عمـده بـه      سـو بـه   اسکان غیررسـمی از یـک  
ــکن     ــوب مس ــعیت مطل ــاد وض ــاماندهی و ایج س

ــازمی ــر، در ارتبــاط بــا      ب گــردد و از ســوي دیگ
 هاي کـالن ملـی بـا    گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

سـازي وضـعیت   هدف ممانعت از مهـاجرت، بهینـه  
عـات  گیري تبزندگی و درنتیجه پیشگیري از شکل

ــاران،  اســکان غیررســمی اســت (پوراحمــد و همک
1389 :52.( 

ي مشـارکتی، یـافتن زبـان    ها طرحکلید موفقیت در  -
مشارکت بین مخاطبین هدف در جامعـه محلـی و   

هـاي  متخصصین است. این زبان متناسب با ویژگی
از مشـارکت و   هـا  آنذهنـی   تجربۀجامعه محلی و 

 گردد. هاي پروژه طراحی میمشخصه
ریـزان  ، مدیران و برنامهارانگذ قانونزبان متخصصان،  -

با زبان متخصصان در سطح مناطق هدف متفـاوت  
یـزي کـه بـراي توجیـه     ر برنامـه است. نباید از زبان 

شـود بـراي    یمـ طرح و ارائه بـه مـدیران اسـتفاده    
 مخاطبان محالت هدف نیز استفاده کرد. 

یررسـمی  غواژه  کار بـردن در گفتگو با ساکنان از به  -
دهد که این واژه باعث نشان می پرهیز شود. تجربه

ــی     ــل و حت ــل مح ــال در اه ــکاف، انفع ــاد ش ایج
هاي ي سکونتگاهجا بهشده است.  ها آنیري گ جبهه
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ي اجرایـی  ها برنامهغیررسمی واژه مناطق هدف در 
 شود.   یمهاي مطبوعاتی پیشنهاد و مصاحبه

ــازوکار    - ــی س ــو و طراح ــیوه گفتگ ــه ش اندیشــیدن ب
رسانی بـه مخاطبـان هـدف پـیش از اجـراي       اطالع
بایست طراحی و مطالعه شود و جزئـی از   یمپروژه 

 شرح خدمات منظور گردد. 
ها در جلب مشارکت زبان آگهی مناقصات براي پروژه -

اي دارد. اهمیــت ویــژه ،سـاکنان در منــاطق هـدف  
ها تنظیم شـود  بایست در آگهیسابقه هر پروژه می

را آشنا بدانند و نسبت به  که اهل محل آن ينحو به
 آن احساس تعلق کنند. 

هاي تولید زبـان مشـترك بـا اهـل محـل      یکی از راه -
امـا بایـد توجـه داشـت کــه     رسـانی اسـت،    یآگـاه 
رسانی، نصب آگهی در مورد طرح در امـاکن   یآگاه

ــب  یآگــاهو معــابر عمــومی نیســت.  رســانی ترغی
جراید محلی، به ارائه گزارش و  خصوص بهها  رسانه

رسانی  یآگاهاخبار مربوط به طرح است. این نوع از 
ی رسـان  اطـالع باید در ارتبـاط بـا چـارچوب جـامع     

رســانی بــه اعمــال گــردد. تهیــه اســتراتژي اطــالع
تفکیک مخاطبان ضروري است تا متناسب بـا نیـاز   

هـایی کـه   پروژه بازتعریف و ارائه گردد. پروژه ها آن
نیـاز بـه    ند مربوطهاي اجتماعی ائل و آسیببه مس

طراحی ویژه دارند به دلیل این حساسیت و ریسک 
اقـدامی آغـازین    عنـوان  بـه ها اجراي این نوع پروژه

  مناسب نیستند.  
  

  هاي تحقیق ارتباط مفهومی مولفه
ــاي تشــکیل   طــور همــان ــد زیربن ــان گردی ــه بی ک
یـابی   یشـه رهاي غیررسمی را بایست در فقـر  سکونتگاه

کرد. فقري که در فقدان و عدم دسترسـی بـه منـابع و    
یابد. فقـدان دسترسـی    یمتوزیع ناعادالنه خدمات معنا 

و عــدم نفــوذ  بــه کــاال و خــدمات پایــه، نبــود مهــارت
ن یــک اجتمــاع و نهادهــاي اجتمــاعی در بــین ســاکنا

دولتی و وقتی در یک جامعه تمام نمودهاي فقر ظـاهر  
هاي غیررسمی یا فقیرنشین گاهشود به شکل سکونت یم

نمایاند. بنابراین ساماندهی و بهسازي  یمخود را آشکار 
هـاي  ها بدون توجه بـه کلیـه جنبـه   گونه سکونتگاهاین

فردي و اجتماعی آن در قالب کلیه ابعاد میسر نخواهـد  
بود که این امر نیز کمک نهادهاي دولتی و خصوصی و 

پـی دسـتیابی بـه     طلبد. در ایـن راسـتا در  مدنی را می
حکمروایی خوب رویکردهـاي توانمندسـازي و توسـعه    

در یـی و  تمرکززدا هـدف  بامبتنی بر اجتماعات محلی 
اصولی و  صورت بهجامعه  تر کوچکیرکردن واحدهاي گ

تـوان مـؤثر   در جامعه را مـی  ها آنبه رسمیت شناختن 
هـا و رویکردهـا در راسـتاي    دانست. کلیه این رهیافـت 

ي و در جهـت برقـراري   توسعه پایدار شهردسترسی به 
شهري که یکی از رویکردهـاي اخیـر   حکمروایی خوب 

توان بـین   یمسو  ینااز  باشد. یممدیریت شهري است، 
زیـر   صـورت  بـه یه را سـو  دوارتباط  شده  گفتهمفاهیم 

از مفـاهیم کلیـدي    برگرفته.نمودار زیر که  برقرار نمود
احـث پیشـرو در   باشـد، از مب  یممطرح در این پژوهش 

توسعه پایدار و مدیریت شهري کـه همـان حکمروایـی    
شـود و بـا توانمندسـازي     یمشروع  هستخوب شهري 

اجتماع محلی و با کاربست رویکرد توسـعه مبتنـی بـر    
یه دوسـو ها نیـز یـک ارتبـاط    اجتماع محلی که بین آن

هـاي توسـعه پایـدار    برقرار است و خود نیز از زیرشاخه
ــ ــند  یم ــوعباش ــکونتگاه  درمجم ــه بهســازي س ــاي ب ه

غیررسمی کاهش فقر شهري منجرمی شود و به دنبال 
برقراري پیوستگی این بافت غیررسمی با بافت رسـمی  

ــد  هســتشــهر  ــز نیازمن ــن خــود نی ــه ای ــراري  ک برق
رو چرخـه دوبـاره    یـن ازاحکمروایی خوب شهري است؛ 

یت به رفع کامل فقر و برقـراري  درنهایابد. تا  یمتداوم 
که یکی از اهداف حکمروایی خوب شهري است عدالت 

  در کل جامعه دست یابد.
ن تحقیــق داراي دو متغیــر: مســتقل (مــدیریت ایــ

طـور کـه   ) است. همانشهري) و وابسته (توانمندسازي
اشاره شد توانمندسازي از دیدگاه مختلـف داراي ابعـاد   

اما محقق در این تحقیق بـا اسـتناد بـه     استگوناگونی 
نمندسازي توسـط بانـک   از توا شده  رائهاتعریف و مدل 

اجتمـاعی،  ، بـه ابعـاد   )1381)، صرافی (2005جهانی (
ــوقی  ــی و حق ــب  –اقتصــادي، محیط ــدیریتی در قال م

پرداخته است و  رویکرد توسعه مبتنی بر اجتماع محلی
ي تحلیلی ها چارچوبي مربوطه با استناد به ها شاخص

اسـتنتاج شـده اسـت.     شده  ارائهبانک جهانی و تعاریف 
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در مورد متغیر مدیریت شهري با اسـتناد بـه تعریـف و    
) بـه ابعـاد   1392( توسـط کاظمیـان   شـده   ارائـه مدل 
ی، هدایت و رهبـري، نظـارت و   ده سازمانیزي، ر برنامه

اسـت.   شـده   پرداختـه کنترل، تأمین و تخصیص منابع 

ــراي شــاخص ــز از  ب ــدیریت شــهري نی ــاي متغیــر م ه
حکمروایی خوب شهري با توجـه بـه    معیارهاي رویکرد

تعاریف و بررسی تجارب جهانی در قالـب نمـودار زیـر    
  است. شده  ارائه

  

  
  : مدل مفهومی ارتباط بین محورهاي پژوهش1شکل 

  چارچوب نظري تحقیق
  

  : معیارها و زیرمعیارهاي تحقیق2 جدول
  منبع  شاخص  معیار  ها مؤلفه  مفهوم

لی
مح

ت 
اعا

جتم
ي ا

ساز
مند

توان
  

  اقتصادي

  یريپذ بانک
  محله مردمگذاري  یهسرماي محلی براي افزایش قدرت ها صندوق
  براي مصارف مختلف مسکن بهره کمو  بلندمدتي ها وام

  تأمین منابع براي مشاغل کوچک

؛ 1381، صرافی
زمانی و شمس، 

؛ بانک 1392
  ؛2005جهانی 

  اشتغال زنانبستر مناسب براي   کارآفرینی
  آموزش جهت اشتغال

  ي اشتغال در محلهها برنامهوجود   ییزا اشتغال
  دستی و مشاغل خانگی یعصنارونق 

  اجتماعی

  کیفیت رسیدگی نیروي انتظامی  امنیت
  هاي اجتماعی یبآسکنترل 

  حس تعلق به مکان
  رضایت از محله

  همکاري در جهت رفع مشکالت محله
  صورت بهبود شرایط اقتصاديعدم ترك محله در 

  مشارکت
  وجود شوراي محلی

  )CBOsو   NGOsهاي مردمی (تشکیل گروه
  نظارت شهروندان

 -کالبدي 
  محیطی

  زیست یطمحسازگاري با 

  ها پاركگسترش فضاي سبز و 
  کاهش مخاطرات طبیعی

 بهسازي مسکن 
 ي مسکنساز مقاوم 

  عمومی ونقل حملگسترش 

و  ایجاد نظم کارکردي
  عملکردي

  یاز روزانهموردنتأمین خدمات 
  افزایش سرانه مراکز آموزشی

  ورزشی –افزایش سرانه مراکز تفریحی 
  یمتق ارزاندسترسی به وسایل نقلیه عمومی و 

  بهداشت محیطی
  

  ي زبالهآور جمعبهبود 
  هاي سطحیدفع آب

  بهبود سیستم فاضالب
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 –حقوقی 
  مدیریتی

  قوانین شهروندي
  

  از قوانین شهردارياطالع 
  تبعیت از قوانین شهرداري

  ضوابط شهرداري
  

  هماهنگی ضوابط با شرایط زندگی مردم
  مراحل صدور پروانه ساخت

  متراژهاي تفکیک زمین کمتر از میانگین شهر
  هاي مالی و قانونی براي بهسازي محله یزهانگایجاد 

  تعیین نوع مالکیت ملک در تصرف  ضوابط مالکیت

ري
شه

ب 
خو

ی 
روای

کم
د ح

یکر
 رو

ي با
شهر

ت 
دیری

م
  

  یزير برنامه
  شناسایی نیازهاي اساسی  یازسنجین

  اي محلهدر اولویت قرار دادن مسائل ریشه

پور و اسدي ، برك
ایمانی ؛ 1390

و  جاجرمی 
  ؛1392همکاران، 

  نیروهاي متخصص و جوان محدوده  هاشناسایی فرصت
  گذاري در محله یهسرماهاي  یلپتانس

  یده سازمان

ایجاد هماهنگی بین 
و نهادهاي  ها سازمان

  مردمی
  هاي دخیل در امر بهسازيشناسایی سازمان

  هاي شهرداري و سازمانها برنامههماهنگی بین 

هماهنگی اهداف و 
  عملکرد

  تبیین اهداف مشخص براي طرح
  تهیه برنامه عملیاتی طرح

هدایت و 
  رهبري

  مالیهاي مشوق  ایجاد انگیزه
  هاي قانونیمشوق

  تقویت مدیریت محلی  واگذاري اختیارات
  واگذاري اختیارات به نهادهاي مردمی فعال

نظارت و 
  کنترل

دریافت بازخور از 
  شهروندان

  ي ارتباطی با شهروندانها راهایجاد 
 خطابه یزمتشویق شهروندان به ابراز نظرات خود به مسئولین ایجاد 

  آزاد در سطح شهر

  پیگیري تقاضاي مردم  پاسخگویی
  پاسخگویی به شهروندان در خصوص تقاضا

تأمین و 
تخصیص 

  منابع

حمایت مالی از بهسازي 
  مسکن

  تسهیل دریافت وام بهسازي مسکن
  تسهیل دریافت  اعتبارات بانکی براي

 وکار کسبحمایت مالی از 
  محلی

  گذاري بومی در محله یهسرمااعطاي وام به براي 
  یري جوانان بومی محلهکارگ بهتشویق 

حمایت مالی از توسعه 
  فضاهاي عمومی

  ارتقاي کیفی فضاهاي موجود
    افزایش سرانه فضاهاي عمومی

  1396، منبع: نگارندگان
  

  روش تحقیق
توصـیفی داشـته و    –این تحقیق ماهیـت تحلیلـی   

جمـع اوري شـامل    يهـا  ازنوع کاربردي می باشد. ابزار
پیمایشـی   –اسنادي و میـدانی   –اي  اطالعات کتابخانه

ــت. ــع آوري     اس ــتاي جم ــدانی، در راس ــش می در بخ
فاده نامه مـورد اسـت   اطالعات مورد نیاز دو تیپ پرسش

  ن محلــه زینبیــهنامــه ســاکنا پرســش-1قــرار گرفــت: 
مسئولین و متصدیان شهري محله زینبیه و جامعـه  -2

ن و مسـئولین شـهري بـوده    اکناس آماري مورد مطالعه
ــد؛ ــل اطالعــات، روش     ان ــین در جهــت تکمی همچن

هاي باز بـا مسـئولین و    ي حضوري با پرسشها مصاحبه
متخصصان امور شهري و مشاهده صورت گرفته اسـت.  
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران شمارش شـده  

پرسش نامه تهیـه توزیـع و جمـع آوري     360و برابر با 

با توجه به وسعت محله  ها نامه توزیع پرسششده است. 
گیـري   زیر محله بـه شـکل  نمونـه    15و تقسیم آن به 

و شده اسـت    صورت توأمان استفاده اي و ساده به خوشه
گزینـه اي   5با اسـتفاده از طیـف    ها ارزش گذاري داده

تحلیـل   و  بـراي تجزیـه  . لیکرت صورت پذیرفتـه اسـت  
ضـریب همبسـتگی    شده از آزمون  آوري اطالعات جمع

و از رویکـرد   Spss 22افـزار  پیرسون با اسـتفاده از نـرم  
ــه ــرم معــادالت ســاختاري ب  Amos 18افــزار  وســیله ن

  است. شده استفاده
  

  نامه روایی و پایایی پرسش
نامـه   براي اطمینان کامل در مـورد روایـی پرسـش   

تحقیق، از نظرات اساتید مشاور و راهنما استفاده شد و 
در ایـن پـژوهش بـراي    اصالحات الزم اعمـال گردیـد.   
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تعیین روایـی سـازه از روش تحلیـل عـاملی اکتشـافی      
 عنـوان  بـه  4/0استفاده شد. به این منظور نقطه عطـف  

یاز بـراي حفـظ هـر عبـارت در     موردنی بار عاملحداقل 
ــس از  د شــده اســتخراجعوامــل  ر نظــر گرفتــه شــد. پ

در هــر عامــل،  قرارگرفتـه اسـتخراج عوامــل و عبــارات  
میزان همخوانی این عوامل با مفهوم اصـلی و ابعـاد آن   

 منظـور  بـه . براي اجـراي تحلیـل عـاملی    بررسی گردید
بـرداري و صـفر    یت نمونهکفا بهحصول اطمینان نسبت 

هـا در جامعـه، نتـایج     نبودن مـاتریس همبسـتگی داده  
KMO  است. شده محاسبهو آزمون کرویت بارتلت  

ــی     ــژوهش جهــت بررس ــن پ ــدر ای فــرض  یشپ
ــین     ــتگی ب ــرایب همبس ــاتریس ض ــی م کرویت(بررس

) 1954کرویـت بارتلـت (   متغیرها در جامعه) از آزمون
همچنین بـراي بررسـی کفایـت نمونـه و      استفاده شد؛

شـده بـراي تحلیـل     يآور جمـع هاي  مناسب بودن داده
استفاده شـد.   KMO) یا 1961کازیر (عاملی از آزمون 

ذکر است نمره کل ضریب آلفاي کرونبـاخ بـراي    یانشا
  باشد. می 87/0برابر با  ها نامه کل پرسش

  محدوده و قلمرو پژوهش
 7محلــه زینبیــه کــه قــبالً جزئــی از پیکــره منطقــه  

و در شـمال   14اکنـون در منطقـه    اصفهان بوده است، هم
محله زینبیه پـس از ادغـام    شده است. شرقی اصفهان واقع

ــا بافــت  چنــد ســکونتگاه غیررســمی در محــدوده هــاي ب
هاي جدیداالحداث به بدنه اصلی شـهر   روستایی و شهرك

اي حدفاصـل اتوبـان    صورت زبانه متصل گردیده است و به
ــت   ــراه بعث ــران و بزرگ ــهید چم ــت ( ش ــاده دول ــاد)  ج آب

اسـاس آخـرین سرشـماري نفـوس و      گرفته است. بر شکل
جمعیـت محـدوده زینبیـه معـادل      1390در سال مسکن 

ــی    147711 ــبت جنس ــا نس ــر و ب ــت.   104نف ــوده اس ب
هکتـار مـی باشـد. در     538مساحت محله زینبیه برابر بـا  

 15تقسیمات جدید مدیریت شهري این محدوده خود بـه  
  محله کوچک تقسیم شده است.  

  

  
: موقعیت محله زینبیه در شهر، شهرستان، استان و کشور1ل شک

  
  بحث اصلی

ــه  منظــور حصــول  بــراي اجــراي تحلیــل عــاملی ب
بـرداري و صـفر نبـودن     کفایت نمونه اطمینان نسبت به

و  KMOها در جامعـه، نتـایج    ماتریس همبستگی داده
  شده است.  آزمون کرویت بارتلت محاسبه
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  نامه محقق ساخته و نتایج آزمون کرویت بارتلت براي پرسش KMOهاي  اندازه: 3جدول 
 آزمون بارتلت

 KMO دو-آماره آزمون خی داري سطح معنی
000/0  22/5372 51/0 

  
چـون سـطح   : اقتصاديي مربوط به عوامل ها یافته

کمتـر از   هـا  آمده براي تمـام پرسـش   دست بهمعناداري 
مؤلفـه عوامـل    ها پرسشباشد،  بنابراین تمام  می 05/0

صورت معنادار تأثیرگـذار هسـتند و چـون     اقتصادي به

 3بیشـتر از   هـا  پرسشآمده براي تمام  دست میانگین به
ــا   مــی باشــد مــی ــه ب تــوان نتیجــه گرفــت افــراد نمون

مؤلفه اقتصادي در سطح زیاد و خیلی زیاد  يها پرسش
  موافق هستند.

  
 نتایج آزمون میانگین مربوط به متغیر عوامل اقتصادي :4جدول 

 متغیرها
 Value=3  آزمونه

 سطح معناداري  tآماره آزمون   میانگین
اختالف 
  میانگین

 %95فاصله اطمینان 
 باالحد  حد پایین

 05/1 85/0  95/0 000/0٭٭ 81/18  95/3 صندوق محلی
 55/1 40/1  48/1 000/0٭٭ 58/38  48/4 تسهیل کردن دریافت وام

 35/1 18/1  27/1 000/0٭٭ 51/29  27/4 بودجه براي مشاغل خانگی
 84/0 58/0  71/0 000/0٭٭ 06/11  71/3 محلی وکار کسبحمایت از 

  44/1  29/1  37/1 000/0٭٭  20/37  37/4 ینیکارآفرهاي دوره
  

  هاي متغیرهاي پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن میانگین رتبه: 5جدول 
 شده  مقادیر محاسبه  هاي آماري شاخص  ها میانگین رتبه  متغیر ردیف

  71/136  آزمون کاي دو 50/3 تسهیل کردن دریافت وام 1
  000/0٭٭  سطح معناداري 22/3  هاي کارآفرینیدوره  2
 08/3  بودجه براي مشاغل خانگی 3

 61/2  صندوق محلی 4  
 59/2  وکار محلی حمایت از کسب  5

  
  ي مربوط به عوامل اجتماعیها یافته

در چـه   هـا  پرسـش براي بررسی اینکـه هرکـدام از   
سطحی مؤلفه عامـل اجتمـاعی را مـورد ارزیـابی قـرار      

اي استفاده شده اسـت.   تک نمونه -tدهند از آزمون  می
 05/0چون سـطح معنـاداري بیشـتر از     18 پرسشدر 
توان نتیجه گرفت به نظر افراد نمونـه ایـن    باشد می می

در سطح متوسط بر روي عامل اجتماعی تـأثیر   پرسش
 هـا  پرسـش آمده براي تمام  دست دارد. چون میانگین به

ان تـو  باشـد مـی   مـی  3بیشتر از  17 پرسشجز براي  به
مؤلفـه اجتمـاعی    هـا  پرسشنتیجه گرفت افراد نمونه با 

در سطح زیـاد و خیلـی زیـاد موافـق      17 پرسشجز  به
ــورد   ــی در م ــانگین  17 پرســشهســتند ول ــون می چ

باشد و سـطح معنـاداري    می 84/2آمده برابر با  دست به
صـورت   است بنابراین به 05/0و کمتر از  015/0برابر با 

بـر روي مؤلفـه    پرسشتأثیر این معنادار افراد نمونه با 
  اجتماعی مخالف و کامالً مخالف هستند.
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 نتایج آزمون میانگین مربوط به متغیر عوامل اجتماعی: 6جدول 

 متغیرها
Test Value =3 

آماره   میانگین
 آزمون

سطح 
 معناداري

اختالف 
  میانگین

 %95فاصله اطمینان 
 حد باال حد پایین

 41/1 22/1  32/1 000/0٭٭ 37/26  31/4 کنترل امنیت توسط نیروي انتظامی
 42/1 24/1  33/1 000/0٭٭ 74/29  33/4 احساس امنیت با حضور نیروي انتظامی

 10/1 89/0  0/1 000/0٭٭ 42/19  0/4 کنترل با تقویت حضور مردم
 24/0 01/0  12/0 032/0٭ 15/2  12/3 اعتماد به مردم محله

  01/1  81/0  91/0 000/0٭٭  27/17  91/3 همکاري با بخش عمومی
  - 03/0  - 28/0  - 15/0 015/0٭  - 45/2  84/2 رضایت از کیفیت محل زندگی

  7/00  - 17/0  - 05/0 374/0  - 89/0  94/2 رضایت از محله
  38/0  07/0  23/0 005/0٭٭  85/2  23/3 عدم ترك محله

  08/1  88/0  98/0 000/0٭٭  40/19  98/3 یر وجود هیئت محلی بر کیفیتتأث
  91/0  72/0  82/0 000/0٭٭  79/16  82/3 همکاري مردم با بخش عمومی

  98/0  78/0  88/0 000/0٭٭  NGOs 88/3  63/17و  CBOsارتقاي مشارکت با تشکیل 
  21/1  03/1  11/1 000/0٭٭  18/24  12/4 مشارکت با امکان نظارت بیشتر

  
  با استفاده از آزمون فریدمنهاي متغیرهاي پژوهش  میانگین رتبه: 7جدول 

 شده  مقادیر محاسبه  هاي آماري شاخص  ها میانگین رتبه  متغیر ردیف
  04/928  آزمون کاي دو 64/8 کنترل امنیت توسط نیروي انتظامی 1
  000/0٭٭  سطح معناداري 40/8  احساس امنیت با حضور نیروي انتظامی  2
 57/7  مشارکت با امکان نظارت بیشتر 3
 39/7  وجود هیئت محلی بر کیفیتتأثیر   4
 35/7  کنترل با تقویت حضور مردم  5
 07/7  همکاري با بخش عمومی  6
 NGOs  90/6 و CBOsارتقاي مشارکت با تشکیل   7
 68/6  همکاري مردم با بخش عمومی  8
 39/5  عدم ترك محله  9
 65/4  اعتماد به مردم محله  10
 10/4  رضایت از محله  11
 85/3  کیفیت محل زندگیرضایت از   12

 
  کالبدي –ي مربوط به عوامل محیطی ها یافته

در چـه   هـا  پرسـش براي بررسی اینکـه هرکـدام از   
ــل محیطــی  ــه عام ــدي را -ســطحی مؤلف ــابی کالب ارزی

اي استفاده شده اسـت.   تک نمونه-t  از آزمون کنند، می
 ها پرسشمام آمده براي ت دست چون سطح معناداري به

بر روي  ها پرسشبنابراین تمام  باشد؛ می 05/0کمتر از 
صــورت معنــادار  کالبــدي بــه-مؤلفــه عوامــل محیطــی

آمـده بـراي    دسـت  تأثیرگذار هستند. چون میانگین بـه 
تـوان نتیجـه    باشـد مـی   مـی  3بیشتر از  ها پرسشتمام 

کالبـدي  -مؤلفه محیطی ها پرسشگرفت افراد نمونه با 
  در سطح زیاد و خیلی زیاد موافق هستند.

  

  حقوقی –ي مربوط به عوامل مدیریتی ها یافته
هـا در چـه    براي بررسی اینکـه هرکـدام از پرسـش   

حقوقی را مورد ارزیـابی  -سطحی مؤلفه عامل مدیریتی
اي اسـتفاده شـده    تک نمونـه -tدهند از آزمون  قرار می

آمـده بـراي تمـام     دسـت  بهاست. چون سطح معناداري 
هســت  05/0کمتــر از  33جــز پرسـش   هــا بـه  پرسـش 

بر روي مؤلفه  33جز پرسش  ها به بنابراین تمام پرسش
صـورت معنـادار تأثیرگـذار     حقوقی به-عوامل مدیریتی

چون سطح معناداري بیشـتر از   33هستند. در پرسش 
توان نتیجه گرفت به نظر افـراد نمونـه    هست می 05/0

-در سطح متوسط بر روي عامل مـدیریتی این پرسش 
  حقوقی تأثیر دارد.
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 کالبدي-نتایج آزمون میانگین مربوط به متغیر عوامل محیطی :8جدول 

 متغیرها
Test Value =3 

 آماره آزمون  میانگین
سطح 

 معناداري
اختالف 
  میانگین

 %95فاصله اطمینان 
 حد باال حد پایین

 16/1 93/0  04/1 000/0٭٭ 81/17  04/4 کیفیت خوب وسایل نقلیه
 62/0 37/0  50/0 000/0٭٭ 97/7  50/3 کاربرد وسایل نقلیه عمومی

 65/0 41/0  53/0 000/0٭٭ 49/8  53/3 وآمد رفتارزان بودن هزینه 
 02/1 80/0  91/0 000/0٭٭ 12/16  91/3 ین نیاز داخل خود محلهتأم

  48/1  34/1  41/1 000/0٭٭  85/37  41/3 افزایش فضاهاي آموزشی
  62/0  35/0  49/0 000/0٭٭  97/6  49/3 کیفیت فضاهاي آموزشی
  61/1  45/1  53/1 000/0٭٭  86/36  53/4 ورزشی-اثرات فضاهاي تفریحی 
  65/1  50/1  58/1 000/0٭٭  40/40  58/4 ورزشی-ایجاد فضاهاي تفریحی

  44/0  18/0  31/0 000/0٭٭  64/4  31/3 ورزشی-در دسترس بودن فضاهاي تفریحی
  

  هاي متغیرهاي پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن میانگین رتبه: 9جدول 
 شده  مقادیر محاسبه  هاي آماري شاخص  ها میانگین رتبه  متغیر ردیف

  75/517  آزمون کاي دو 45/6 ورزشی-ایجاد فضاهاي تفریحی 1
  000/0٭٭  سطح معناداري 44/6  ورزشی-اثرات فضاهاي تفریحی   2
 77/5  افزایش فضاهاي آموزشی 3
 28/5  کیفیت خوب وسایل نقلیه  4
 80/4  تأمین نیاز داخل خود محله  5
 20/4  کیفیت فضاهاي آموزشی  6
 10/4  کاربرد وسایل نقلیه عمومی  7
 09/4  وآمد ارزان بودن هزینه رفت  8
 87/3  ورزشی -در دسترس بودن فضاهاي تفریحی  9

  
 حقوقی- نتایج آزمون میانگین مربوط به متغیر عوامل مدیریتی :10جدول 

 متغیرها
Test Value= 3  

 سطح معناداري آماره آزمون  میانگین
اختالف 
  میانگین

 %95فاصله اطمینان 
 حد باال حد پایین

 14/0 07/0  03/0 509/0 66/0  03/3 اطالع از قوانین
 75/0 53/0  64/0 000/0٭٭ 77/11  64/3 تبعیت از قوانین

 -46/0 -69/0  - 58/0 000/0٭٭ - 89/9  42/2 هماهنگی ضوابط با مناطق محروم
 -62/0 - 88/0  - 75/0 000/0٭٭ -30/11  25/2 درآمدتسهیالت براي اقشار کم

  -69/0  - 94/0  - 81/0 000/0٭٭  -76/12  19/2 دغدغه نبودن صدور پروانه
  - 15/0  - 42/0  - 29/0 000/0٭٭  - 19/4  71/2 مترمربع100زیر تفکیک 

  27/0  009/0  14/0 036/0٭  10/2  14/3 ي مالی و قانونیها مشوق
  95/0  71/0  83/0 000/0٭٭  85/13  83/3 تعیین مالکیت بر نوسازي

  
  هاي متغیرهاي پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن میانگین رتبه: 11جدول 

 شده  مقادیر محاسبه  هاي آماري شاخص  ها رتبهمیانگین   متغیر ردیف
  39/696  آزمون کاي دو 13/6 تعیین مالکیت بر نوسازي 1
  000/0٭٭  سطح معناداري 05/6  تبعیت از قوانین  2
 91/4  هاي مالی و قانونی مشوق 3
 86/4  اطالع از قوانین  4
 20/4  مترمربع100تفکیک زیر   5
 58/3  هماهنگی ضوابط با مناطق محروم  6
 15/3  درآمدتسهیالت براي اقشار کم  7
 12/3  دغدغه نبودن صدور پروانه  8
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  ضریب همبستگی
  استفاده شده است.  iبراي بررسی رابطه بین متغیرهاي پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیر سن

  

 نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش: 12جدول 
 1  2  3  4  

        1  عوامل اقتصادي
      1  23/0**  اجتماعیعوامل 

    1  26/0**  15/0**  کالبدي-عوامل محیطی
  1  23/0**  40/0**  - 03/0  حقوقی-عوامل مدیریتی

  01/0معناداري در سطح ٭٭
  

جـز   چون سطح معناداري بـراي تمـام متغیرهـا بـه    
حقوقی و عوامل اقتصـادي  -رابطه میان عوامل مدیریتی

بنابراین رابطه مثبت و معنـاداري  کمتر هست  05/0از 
توان تفسـیر   گونه می بین تمام متغیرها وجود دارد، این

نمود که با عوامل اقتصادي، عوامل اجتمـاعی و عوامـل   
یابـد،   صورت معنـادار افـزایش مـی    کالبدي به-محیطی

-همچنین با افزایش عوامل اجتماعی، عوامـل محیطـی  

ورت معنادار ص حقوقی نیز به-کالبدي و عوامل مدیریتی
-یابـد و نیـز بـا افـزایش عوامـل محیطـی       افزایش مـی 

صـورت معنـادار    حقـوقی بـه  -کالبدي، عوامل مدیریتی
تـوان نتیجـه    یابد. با توجه به نتایج فوق می افزایش می

گرفت رابطه معناداري بین عوامـل اقتصـادي و عوامـل    
  حقوقی وجود ندارد.-مدیریتی

  
  داري براي متغیرهاي موجود ضرایب رگرسیونی استانداردشده، نسبت بحرانی و سطح معنی: 13ل جدو

 سطح معناداري نتیجه آزمون
نسبت 
 7بحرانی

ضریب رگرسیونی 
 اثر سازه به سازه  استاندارد

 657/0 573/5  >05/0 رابطه معنادار وجود دارد

دي
صا

 اقت
مل

عوا
 

 صندوق محلی
 تسهیل کردن دریافت وام 494/0 375/0 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
 بودجه براي مشاغل خانگی 498/0 384/5 >05/0 رابطه معنادار وجود دارد
 وکار محلی حمایت از کسب 069/0 04/1 298/0 رابطه معنادار وجود ندارد
  هاي کارآفرینیدوره 351/0 518/4 >05/0 رابطه معنادار وجود دارد

  عوامل اقتصادي  کل - 35/0 402/4 >05/0  وجود داردرابطه معنادار 
 577/0 218/8 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

عی
تما

 اج
مل

عوا
  

  کنترل امنیت توسط نیروي انتظامی
  احساس امنیت با حضور نیروي انتظامی 442/0 217/7 >05/0 رابطه معنادار وجود دارد
  کنترل با تقویت حضور مردم 19/0 318/3 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  اعتماد به مردم محله -154/0 -702/2 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  همکاري با بخش عمومی 433/0 083/7 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  رضایت از کیفیت محل زندگی 794/0 916/10 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  رضایت از محله 720/0 381/10 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  عدم ترك محله 456/0 55/8 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  تأثیر وجود هیئت محلی بر کیفیت 298/0 091/5 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  همکاري مردم با بخش عمومی 366/0 124/6 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  NGOsو  CBOsارتقاي مشارکت با تشکیل  219/0 815/3 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  مشارکت با امکان نظارت بیشتر 209/0 643/3 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  عوامل اجتماعی  کل 258/0 52/4  >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

نسبت  سطح معناداري  نتیجه آزمون ضریب رگرسیونی   سازهاثر  به سازه

                                                             
باشد، نشان از  بیشتر  96/1شود و اگر این شاخص از نشان داده می CRافزار ایموس، رد یا تأئید فرضیه ها با نرم ): در Critial Ratioنسبت بحرانی ( -1

  شود.  علی بین متغیرهاست و فرضیه تأئید میوجود رابطه 
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 سطح معناداري نتیجه آزمون
نسبت 
 7بحرانی

ضریب رگرسیونی 
 اثر سازه به سازه  استاندارد

  استاندارد بحرانی
 560/0 675/6 >05/0 رابطه معنادار وجود دارد

طی
حی

ل م
وام

ع
-

دي
کالب

  

  کیفیت خوب وسایل نقلیه
  کاربرد وسایل نقلیه عمومی 702/0 978/7 >05/0 رابطه معنادار وجود دارد
  وآمد ارزان بودن هزینه رفت 522/0 09/7 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  تأمین نیاز داخل خود محله 111/0 987/1 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  افزایش فضاهاي آموزشی -149/0 -399/2 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  کیفیت فضاهاي آموزشی 219/0 459/3 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  ورزشی–اثرات فضاهاي تفریحی  -244/0 -823/3 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

  ورزشی-ایجاد فضاهاي تفریحی -238/0 -734/3 >05/0  معنادار وجود داردرابطه 
  ورزشی-در دسترس بودن فضاهاي تفریحی 375/0 541/5 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  کالبدي-عوامل محیطی  کل 22/0 364/2 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

            
 512/0 05/2 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

تی
دیری

ل م
وام

ع
-

قی
حقو

  

  اطالع از قوانین
  تبعیت از قوانین 46/0 91/2 >05/0 رابطه معنادار وجود دارد
  هماهنگی ضوابط با مناطق محروم 72/0 53/2 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  درآمدتسهیالت براي اقشار کم 648/0 52/2 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

  دغدغه نبودن صدور پروانه 540/0 12/2 >05/0  داردرابطه معنادار وجود 
  مترمربع100تفکیک زیر  353/0 984/1 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  هاي مالی و قانونی .مشوق33 505/0 988/1 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد
  . تعیین مالکیت بر نوسازي34 072/0 512/1 13/0  رابطه معنادار وجود دارد
  حقوقی-عوامل مدیریتی  کل 696/1 652/9 >05/0  رابطه معنادار وجود دارد

  
کـه  جهـت ایـن  : رتبه بنـدي متغیرهـاي تحقیـق   

یک از عوامل اقتصادي، عوامـل اجتمـاعی، عوامـل     کدام
حقـوقی، ازنظـر   -کالبـدي و عوامـل مـدیریتی   -محیطی

افراد نمونه بیشـترین تـأثیر را دارد از آزمـون فریـدمن     

شـده اسـت. چـون سـطح معنـاداري کمتـر از         استفاده
تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـین عوامـل        هست می 05/0

ــود    ــاداري وجــ ــاوت معنــ ــی تفــ دارد. موردبررســ

 
  هاي متغیرهاي پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن میانگین رتبه: 14جدول 

  شده مقادیر محاسبه  هاي آماري شاخص  ها میانگین رتبه متغیر ردیف
  63/1005 آزمون کاي دو 36/1 عوامل اقتصادي 1
  000/0٭٭ سطح معناداري  05/3  کالبدي -عوامل محیطی  2
  93/3 عوامل اجتماعی  3
  67/4  حقوقی-عوامل مدیریتی  4

  
  گیري نتیجهجمع بندي 

اه غیـر  این تحقیق به دنبال رفع مشکالت سـکونتگ 
ــه اصــفهان اســت   ــر روي رســمی زینبی ــز ان ب و تمرک

تغییــرات و حــوزه اختیــارات مــدیریت شــهري جهــت 
ي بـه عمـل   ها ساماندهی این محله می باشد. با بررسی

آمده مشخص گردید مدیریت شهري فعلی، با این دید 
بــراي جوابگــویی بــه نیازهــاي شــهروندان در راســتاي 
ــد   توانمندســازي، کفایــت الزم را نــدارد و بایــد در رون

در این خصوص تجدید نظر نمایـد و   ها ها و برنامهطرح
هـاي خـاص ایـن محلـه     هایی هماهنگ با ویژگیبرنامه
از ایـن رو بـا    دستور کار قرار دهـد.  نموده و در تدوین

توجه به مشکالت موجود در محلـه زینبیـه بـه عنـوان     
ن و اه غیررسمی، نیازهـاي محلـه و سـاکنا   یک سکونتگ

هاي تحقیق، استقرار رویکرد حکمروایی همچنین یافته
خوب شـهري در دیـدگاه مـدیریت شـهري، راهکـاري      
 است متمرکز بر رفع مشکالت و معضالت محله همگام
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ریزي، سازماندهی، هدایت و رهبري، نظـارت و   با برنامه
کنتــرل و تخصــیص منــابع موجــود بــه ســوي تحقــق 

کـه  دلیل اینه بوانمندسازي اجتماع محلی غیررسمی ت
وضعیت سازماندهی مدیریت شهري اولویت بیشتري را 
از میان دیگر وظایف کسب کرده است بنابراین نیازمند 

باشـد و مـدیریت شـهري    توجه بیشـتر مسـئولین مـی   
ستیابی بـه ایـن   حکمروایی را اتخاذ کند که دالگویی از 

الگوي مدیریت، توسعه پایدار را نیز به ارمغـان خواهـد   
داشت و این مهم با نیازسنجی صحیح، مطالعه و ریشـه  
ــنهادات    ــرات و پیش ــتفاده از نظ ــکالت و اس ــابی مش ی

ي هـا بـرا  مردمی که خود موجب انگیزشی شدن طـرح 
شود، تحقق خواهد یافت. وضعیت فعلی محله می مردم

علی رغم تالش بر توسعه به شکل نابسامانی می باشـد.  
هاي چمران پیش بینی اتوبان در این شرایط، با توجه به

شهري در سـطح   بابایی براي کاهش ترافیک برون و آقا
هاي شهر و بخصوص محله زینبیه که از شـمال  خیابان

رچه گزینه مناسبی اسـت، امـا   گذرد،اگمحله زینبیه می
بایستی توجه داشت کـه بـا افـزایش اتوبـان و خیابـان      

یافتـه و   عمالً استفاده از وسایل نقلیه شخصـی افـزایش  
ماننـد. از   مشکالت ترافیکی در سـطح شـهر بـاقی مـی    

طرف دیگر با توجه به فقر نسبی ساکنان ایـن محلـه و   
ت عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه شخصـی، مشـکال  

مانـد. و  آمدوشد ساکنان به مرکز شهر کماکان باقی می
ساکنان محله جهت سهولت آمدوشد به مرکز شهر بـه  

ونقل همگانی بیشتر نیازمند هسـتند   هاي حمل دستگاه
هـاي جدیـد   ها. این موضوع ازنظر سیاستتا توسعه راه

زیست و توسعه پایدار در اولویت قـرار   منطبق با محیط
اسـت بگـوییم    اجتمـاعی یـا بهتـر    دارد. فقدان امنیـت 

ــدان    ــه، فق ــطح محل ــاعی در س ــارت اجتم ــود نظ کمب
بهداشت، فقدان فضاهاي جمعی و فضاي سبز کـافی و  
ــود فضــاهاي ورزشــی   ــه، کمب مناســب در ســطح محل
مناسب در سطح محله، عدم آسـفالت معـابر در سـطح    
محله. البته این مشـکالت در محـالت مختلـف مشـابه     

شمال شرق و جنـوب غـرب بـا     نبوده، محالت واقع در
شدت بیشتري در فشار مشکالت اجتماعی قـرار دارنـد   

هـاي  تواند به دلیـل نزدیکـی بـه زمـین     که این هم می
کشاورزي و نابسامان بودن امنیت محله و عدم نظـارت  

مدیریت شهري باشد. مسائل بهداشتی در همه محالت 
شدت دارد، کمبود فضاي سبز در شمال غرب و جنوب 

شـود و آسـفالت   ا شدت بیشـتري احسـاس مـی   شرق ب
معابر در محالت زینبیه جنوبی کمتر از زینبیه شـمالی  

شود. و بیشترین انتظـارات ایشـان   یک معضل تلقی می
تـوان رسـیدگی بـه وضـعیت      از مدیریت شهري را مـی 

 -کالبـدي محلـه، احـداث فضـاهاي ورزشـی ،تفریحـی      
ــازي  هــاي فرهنگــی، زمــینآموزشــی (شــامل کــانون ب

دکان و فضاي سبز)، بهداشت محـل و رسـیدگی بـه    کو
هـاي شـهري   آوري پسـماندها و زبالـه   فاضالب و جمـع 

بسـت و نقـاط پـرت و    هـاي بـن  خصـوص در کوچـه   به
آوري مواد مخدر و ایجـاد امنیـت    دورافتاده محله، جمع

در فضاي شهري، آسفالت معابر، رسیدگی بـه وضـعیت   
فزایش وسایل آب و برق و روشنایی معابر، تلفن و آب، ا

نقلیه عمومی، احداث پل عابر، ارتقاي کیفیـت مـدارس   
و رســیدگی بــه مراکــز درمــانی و بهداشــتی و ســاخت 

علیـرغم اسـتقبال   هاي بایر، نـام بـرد. همچنـین    زمین
هر هفته در جاده شـهر  که  بازار گسترده مردم از جمعه

 توانـد  یآباد پهن است و مزایایی که ایـن بـازار مـ    دولت
(از بعد اقتصادي) داشـته باشـد، ایـن بـازار     براي مردم 

آباد شـده   باعث ایجاد مشکالت ترافیکی در جاده دولت
و همچنین به خاطر وجود برخی مشکالت مانند  .است

هاي الزم بـراي پارکینـگ وسـایل    ی زیرساختنیب شیپ
نقلیه که باعـث آشـفتگی هرچـه بیشـتر نمـا و منظـر       
شهري و تردد وسایل نقلیـه گردیـده اسـت و تسـهیل     

هـاي خـودپرداز   مردم، عدم تعبیه دستگاه دوفروشیخر
به میزان کافی، عدم وجود فضا براي بـازي کودکـان و   

 تر پررنگو تأمین فضا براي حضور  مراجعرفع خستگی 
دم و در نظر گرفتن امکانات سرمایشـی و گرمایشـی   مر

یا حداقل مصون ماندن مراجعین از باد و بـاران و بـرف   
در روزهاي زمستانی و گرما و آفتاب در تابستان باعـث  

ي کـه  بـاوجود نارضایتی کسبه و مراجعین شده اسـت.  
بازار کوثر از امکانات بهتر و مدیریت بهتـري برخـوردار   

ي بهـا  اجـاره بودن آن، امـا مبلـغ   به خاطر روزانه  هست
ی بـراي همگـان   راحتـ  بـه ، باعث شده اسـت تـا   ها غرفه

استفاده از بازار فراهم نشود. ولی مشـکل پارکینـگ در   
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 بازار جمعه شدت بهاست ولی  مشاهده قابلاین مورد نیز 
 .  ستین

هـا، الگـوي مـدیریتی کـه     با نظر به نتـایج و یافتـه  
را در بر داشـته  وانمندسازي اجتماع محلی غیررسمی ت

ریـزي،  باشد، بـا اصـالح و بـازنگري فراینـدهاي برنامـه     
ــري  ــدایت و رهب ــازماندهی، ه ــرل،  س ــارت و کنت ، نظ

تخصیص منابع طبق رویکرد حکمروایی خـوب شـهري   
 محقق خواهد شد.  

بنابراین به منظور تبیین بهتر این رابطـه در عمـل   
گـردد: بـراي تحقـق رویکـرد     ئه میپیشنهاداتی کلی ارا

توانمندسازي اجتماع محلی، شایسته است تا مـدیریت  
  هاي زیر را اتخاذ نماید:شهري وظایف و ویژگی

هاي غیر قابـل کشـت غـرب محلـه     شناسایی زمین .1
  ارزنان و شمال محله؛

 هاي کشاورزي؛جلوگیري از زیرساخت رفتن زمین .2
هــاي کشــاورزي و مشــخص نمــودن حــریم زمــین .3

 اظبت و کنترل بر حفظ آن؛مو
ي مـواد غـذایی   ها و کارخانه ها لزوم خروج دامداري .4

از حاشیه منطقه و شمال محله به دلیل جلـوگیري  
 هاي آب و هوا و صوتی؛از آلودگی

ي سـاخت و سـاز و صـدور پروانـه     ها کاهش هزینه .5
  براي جلوگیري از ساخت و ساز غیر ایمن؛

بـراي  همکاري بـا سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك       .6
مشــخص نمــودن صــاحبین واقعــی امــالك بــراي  

  برخورداري از مزایا؛
حمایت از مشاغل خانگی قالیبـافی و چرمـدوزي و    .7

معرفی محصوالت به بازار بـراي صـادرات بـه بقیـه     
  نقاط شهر و شهرهاي دیگر؛

بستر سـازي بـراي عرضـه محصـوالت بـه صـورت        .8
دائمی و ارتقاي کیفیت جمعه بازار و جلـوگیري از  

  بصري؛ آشفتگی
راه اندازي مشاغل خرده فروشی در راستاي محـور   .9

زینبیه ، آیت اهللا غفاري و عاشق اصفهانی به عنوان 
ها،کــه جــاذب محورهـاي اصــلی مواصــالتی محلــه 

و  ها جمعیت هستند مانند لباس فروشی ، فروشگاه
 ها؛سوپر مارکت

تامین امکانات براي گردشـگران مجموعـه ورزشـی     .10
جریـب در محـالت شـهرك    المپیک و پارك هـزار  

 امام خمینی و پارك الله در میدان؛
، هـا  تقویت نهادهاي داوطلب محلی ماننـد حسـینه   .11

مساجد و تکایاي فعال در سـطح محلـه بـه دلیـل     
  مذهبی بودن بافت؛

تشکیل شوراي محلی از میان معتمـدین محلـه بـا     .12
توجه به باال بودن تمایل شهروندان به مشـارکت و  

  ي؛ برقراري تعامالت فکر
-سازي مسیر کنار چشـمه ارزنـان و نهـر شـاه    آرام .13

 پسند؛
ایجاد و تقویت مسیرهاي پیاده منسجم و مرتبط با  .14

  محالت؛
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