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چكيده:
بحث بافت فرسوده و بويژه پيوند آن با مشارکت شهروندان در مسائل شهري از جمله بازآفريني شهري امري است که در دو
هه اخير در جوامع غربي مطرح شده است .بنابراين پژوهش حاضر با هدف ارزيابي مشارکت مردم در اجراي طرح بازآفريني
شهري در بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز است.روش انجام پژوهش حاضر توصيفي -تحليلي بوده که اطالعات آن از طريق
مطالعات کتابخانهاي و از طريق تكميل  386پرسشنامه در بين ساکنان محالت بافت فرسوده مرکزي ،و  40نفر از کارشناس
متخصص جمعآوري گرديده است و جهت تجزيه و تحليل دادهها از آزمون فريدمن در قالب نرم افزار  SPSSو مدل SWOT
استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد  ،مهمترين قوت راهبرد اعطاي تسهيالت بانكي با نرخ مناسب  ،مهمترين ضعف عدم
اعتماد به دولت و شهرداري و نداشتن اعتماد به همكاري همسايگان در بحث تجميع ملک و مهمترين فرصت استفاده از وامهاي
داخلي و مهمترين تهديد عدم انگيزه اقتصادي است  .همچنين امتيازها نشان مي دهد در وضعيت فعلي ،راهبرد رقابتي با کسب
بيشترين امتياز بايد در اولويت و توجه قرار گيرد.
سپس نتايج آزمون فريدمن بيانگر اين است که از بين شاخص هاي موردسنجش(اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي)،
بيشترين مشارکت اجتماعي در بين محالت ،محله باغ شيخ با ميانگين( ،)2/37بيشترين مشارکت اقتصادي محله عامري با
ميانگين( ،)2/33بيشترين مشارکت فرهنگي ،محله باغ معين با ميانگين( )3/63و بيشترين مشارکت سياسي محله سيمتري با
ميانگين( )3/63به خود اختصاص دادهاند .بنابراين؛ نتايج کلي حاکي از آناست که بين مشارکت شهروندان و اجراي بازآفريني
شهري بافت فرسوده ميباشد .بنابراين جهت انجام اقدامات الزم نيازمند توجه جدي مديران و برنامهريزان شهري و منطقهاي
است.
واژگان کليدي :بافت فرسوده ،بازآفرينی شهری ،مشارکت مردم ،شهر اهواز.
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مقدمه
شهرها به عنوان پديدهای پويا همواره با رشد کمی و کیفی جوامع انسانی ،تحوالتی را به خود ديدهاند ،به نحوی که در همان
حال که توسعه کالبدی شهرها نشاندهندهی رشد تعداد شهرنشینان میباشد ،توسعه کیفی و همه جانبه شهرها نشان از وجود
برنامهريزانی انديشمند و شهروندانی آگاه دارد .اما اغلب در فرآيند توسعه کالبدی و غیرکالبدی شهرها ،فضاهايی ناکارآمد بهوجود
میآيد که بیشتر به دلیل رها شدن بافتهای قديمی است و از اين رو اين بافتها نیازمند رسیدگی همیشگی است که اين امر از
طريق مجموعه اقدامات بهسازی ،نوسازی و بازسازی شهری در دستور کار برنامهريزان شهری قرار گرفتهاست و مجموعه اين
اقدامات به بازآفرينی شهری انجامید( .)Aghaeizadeh et al .2019: 148بازآفرينی به معنای جان دوباره بخشیدن ،احیاء
شدن و از نو رشد کردن است( .)Christelle & Damidavičiūtė, 2016:17که در مطالعههای شهری به معنای بهبود
وضعیت نواحی محروم در جنبههای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی است (.)Alpopi & Manole,2013:179
بنابراين بازآفرينی شهری به عنوان يکی از راهکارهای مهم در امر برنامهريزی شهری ،به دنبال اهداف مشابهی در راستای ارتقای
محیط زيست  ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مورد نیاز ( ،)Dean & Trillo,2019و يافتن مشکالت شهری از
طريق بهبود مناطق فرسوده است ( .)،Safaeipur &Zarei .2017:139به همین دلیل از چالشهای مهم در شهرهای
امروزی بحث بافت فرسوده ،بويژه پیوند آنها با مشارکت شهروندان است که در امر بازآفرينی شهری در دو هه اخیر در جوامع
غربی و با قدرت گرفتن تئوریهايی چون برنامهريزی ارتباطی ،برنامهريزی مشارکتی و ديگر نظريات مرتبط مطرح شدهاست
( .)Yazdaniyan&Keshtkar.2018:157که ادغام و يکپارچهسازی رويکردهای بخشی از طريق مشارکت مردم يکی از
پیش شرطهای بازآفرينی موفق بافتهای فرسوده است ) .(BIMYRU,2009:52بهطوریکه توجه به مشارکت و نقش مردم
برای پیشبرد اهداف بسیار مهم است()BabaeiAghdam et al . 2015:66؛ و میتوان گفت از يکسو؛ مشارکت تنها در
جايی تحقق میيابد که مردم بتوانند نقش فعال در فرايند تهیه طرحهای بازآفرينی بافت فرسوده شهری را بر عهده
گیرند) .(Gans, 1984: 87و از سوی ديگر ،مطلق کردن نقش مردم در شرايط کنونی به همان اندازه زيانآور است که رشد
جمعیت آنها را ناديده گیرند( ،)Tahani et al 2019: 54بنابراين؛ با تاکید بر مشارکت مردم از طريق تعامل  ،تقويت مشارکت
مردمی ،اعتماد شهروندان را در نوسازی اينگونه بافت ها بیشتر کرده و موجب تقويت انگیزههای مشارکت در امر بازآفرينی بافت -
های فرسوده شهری شدهاست ).(kokmaz,2003:1360
با توجه به روند رو به گسترش شهر اهواز بعد از جنگ ،مسأله بافتهای فرسوده شهری نمود بیشتری پیدا کرده است .در حال
حاضر محدوده مورد مطالعه از معضالت متعددی نظیر ناکارآمدی شبکههای ارتباطی ،کمبود خدمات و امکانات ،امنیت پايین و
مسائل متعددی که بافتهای فرسوده با آنها دست به گريبان هستند ،مواجه است از جهتی به دلیل مشکالت ناشی از توسعه
فیزيکی شهر اهواز ،مهاجرت ساکنان بومی از محالت بافت قديم و از جمله محدوده مورد مطالعه ،که به تبع آن ،مهاجرت قشرهای
کم درآمد وروستايی به اين بافتها شده است .به همین دلیل در محالت بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز به علت دارا بودن بافت
فرسوده ،در حیطه مشارکت مردمی به منظور بهسازی و نوسازی بافت و مساکن فرسوده به بحث چالش کشیده میشود.
از اينرو در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ديدگاهها و الگوهای بازآفرينی بافت فرسوده شهری و نقش مشارکت مردم در اجرای اين
طرح پرداخته شده است .سپس با معرفی بافت فرسوده شهری ،به ارائه مسائل و مشکالت مشارکت مردم در اجرای بازآفرينی بافت
فرسوده شهری پرداخته شده است .با توجه بهضرورت ها و مسائل يادشده در محالت بافت فرسوده شهر اهواز نیاز به تغییرات جدی
در راستای مشارکت بیشتر مردم برای پذيرش تحول به سمت بهسازی و نوسازی اين بافت وجود دارد .با توجه به اينکه تحقیق و
پژوهشی کمتری در اين زمینه در شهر اهواز صورت گرفته است ،باعث گرديده است تا ضرورت توجه به اين معضل اجتماعی،
بیشازپیش حس گردد .بنابراين ،در مطالعه حاضر سعی گرديده است به ارزيابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی شهری در
محالت بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز پرداخته شود.
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مباني نظري
کشورهای جهان اعم از توسعهيافته يا درحال توسعه ،در قرن بیست و يکم با پديدۀ افزايش جمعیت شهرنشینی مواجه بوده يا
خواهند بود .که همگام با اين افزايش جمعیت ،شهرنشینی ،تمرکز صنايع ،سرمايهها ،امکانات و خدمات شهری رشد کرده و
شهرهای بزرگ به کالنشهرهای کنونی تبديل شده و مشکالت جبرانناپذيری برای بشر پديد آوردهاست
( .)،PurAhmad et al .2019 :52يکی از اين مشکالت بروز بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در سطح اين شهرها،
میباشد ،که برنامهريزان و سیاستگذاران همواره در پی کاهش آنها هستند .بنابراين؛ رويکرد بازآفرينی پايدار شهری يکی از
جديدترين رويکردهای پذيرفته شده جهانی در مواجهه با بافتهای فرسوده شهری است .که امروزه ،اين موضوع ،موضوعی جهانی
است و به شکلی گسترده ،داشتن يک برنامه بازآفرينی شهری مؤثر ،به يکی از مهمترين راهکارها برای تمام شهرهای جهان تبديل
شده است که میخواهند توسعه افقی و گسترده را متوقف کرده و توسعه درونی و متراکم را ايجاد کنند ( & Leary
 .)McCarthy, 2013: 47قابل ذکر است که در حال حاضر در اقدامات اخیر در بازآفرينی شهری در اروپا برنامهريزان شهری
جديداً بر روی مفهوم در شهر انسانی متمرکز شدهاند) .)Kotze & de Vries,2019بازآفرينی شهری شامل ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،کالبدی و زيست محیطی در مقیاس شهری ،منطقه ای و ملی است (  .)zabin,2011: 98در شکل( ،)1به ابعاد
چهارگانه بازآفرينی شهری اشاره شدهاست.

شكل .1ابعاد چهارگانه بازآفريني شهري
منبع( :صفايیپور و دامن باغ1398 ،؛ )ODPM, 2003: 6

بازآفرينی همچنین به دنبال حل مشکالت فرسودگی بافتهای فرسوده شهری از طريق بهسازی به وسیله
مشارکتهای مردمی است اين رويکرد تنها به دنبال باز زندهسازی مناطق متروکه نیست بلکه با مباحث گستردهتری همچون
اقتصاد رقابتی ،کیفیت زندگی به خصوص برای کسانی که در محالت فقیر نشین زندگی میکنند سروکار دارد
(  .)McDonald,2009: 52در مسأله ساماندهی بافتهای فرسوده توجه به نقش مردم (رويکرد مشارکتی) برای پیشبرد
اهداف بسیار مهم است و در واقع يکی از پیش شرطهای بنیادين ،مشارکت وسیع عموم مردم در تصمیم گیری است .مشارکت
کامل تنها در جايی تحقق میيابد که مردم بتوانند نقش فعال در فرآيند تهیه طرح بر عهده گیرند .بنابراين مردم با ايجاد ارتباط با
همديگر (مشارکت) دست به کارهای میزنند که به تنهايی يا قادر به انجام آن نیستند يا برای انجام آن مشکالت فراوانی خواهند
داشت( (BabaeiAghdam et al . 2015:127
امروزه با پیچیدهشدن ساختارهای شهری ،مشارکت شهروندان در امور شهرها ديگر يک انتخاب و حتی حق شهروندی نبوده ،بلکه
نیازی در اجرا و پیشبرد امور قلمداد میگردد .اين نیاز ،در فرآيند نوسازی بافتهای فرسوده شهری بهعنوان رويکرد اصلی در توسعۀ
درونی شهرها ،نیز ضروری مینمايد(.)،PurAhmad et al .2016 :52بنابراين در بحث بازآفرينی ،ابتدا فرسودگی و بافتهای
فرسودۀ که نیازمند توسعه و احیا میباشد ،مطرح خواهد شد (.)KhoraniKarimi&Shohani.2015:83
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در اين میان ،بازآفرينی شهری شکل کامل و جامعی از عمل و سیاست است و با تأکید بر اقدامات يکپارچه و نیاز به مشارکت مردم،
سبب بروز ايدههايی در زمینۀ توانمندسازی بافت میشود (  .)Lichfield,2000:158بنابراين ،بازآفرينی شهری به عنوان مهم
ترين رويکرد مرمت و حفاظت شهری براساس تحلیل وضع يک منطقۀ هدف ،تطابق هم زمان بافت کالبدی ،ساختارهای اجتماعی،
بنیان اقتصادی و وضع محیط يک منطقه را دنبال می کند( .) Yazdani et al 2017 : 44بازآفرينی شهری و مشارکت در
امر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده رابطهی مکمل باهمديگر دارند .که در شکل ( )2هرم بازآفرينی و مشارکت مردم در بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده شهری آمدهاست.

شكل .2هرم بازآفريني و مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري
(اسمعیلپور و همکاران.)126 :1391 ،

جدول .1ديدگاههاي مؤثر در بازآفريني شهري
ديدگاه
مكتب فرهنگگرايي

مكتب انسانگرايي

ديدگاه بينابيني يا
واقعگرا

نكات مورد تأکيد در هر مكتب
 توجه به میراث فرهنگی و جلوگیری از نابودی تاريخ گذشته توجه به فرهنگ ملی و سنت های قديمی در توسعه شهری و بهسازی و مرمت تکمیل بناها به سبک گذشته و کاربری موزه ای و مرمت بافت و بناهای شهری توجه به طبیعت و فرهنگ توجه به حرکت انسان در فضاهای شهری الهام از شالود ههای پنهان و بارز کردن آن ها در بهسازی و نوسازی شهری بهبود محیط شهری و شرايط زيستی ساکنان با مشارکت شهروندان مطرح نمودن طرح های مرمتی با طرح های آمايش و شناخت محیط جغرافیايی انجام بهسازی و نوسازی براساس بافت ارگانیک و سلسله مراتب عملکردی شهر قديم و انطباق مکان و زمان در بنا يا مجموعه های شهری با حضور مطالعه های برنامه ريزی شهری معتقد است که کلیتی که از آن به عنوان بافت قديمی ياد می شود مجموع های همگن و همارزش نیست ،بلکه طیف وسیعی از ارزشمندترين عرصهها و مجموعه های تاريخی تا بخش
بسیارفرسوده بافت شهری ،که در برخی موارد حتی فاقد ارزش نگهداری را در بر میگیرد.
مأخذ :زنگی آبادی و مؤيدفر 304 :1391 ،؛ صفايیپور و مدانلوجويباری28 :1395 ،
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در راستای مداخله و بهبود وضعیت بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مديريتهای شهری رويکردهای مختلفی را جهت بهینه
سازی بافت بکار برده اند .سیر روند مداخله نشان میدهد که اين رويکردها از سیاست تخريب در دوران جنگ جهانی دوم تا
سیاست نوزايی و توانمندسازی در قالب طرحهای بهسازی و نوسازی ادامه داشته است که متناسب با سیر تاريخی خود به
رويکردهای مشارکتی ختم شده است .از مهمترين ديدگاههايی که در رابطه با بافتهای قديمی طی يکی دو قرن اخیر توجه
دانشمندان را به خود جلب نمودهاست عبارتند از:فرهنگگرايی ،آرمانگرايی ،فنگرايی ،انسانگرايی ،سازمندگرايی،کارکردگرايی،
مدرنیسم ،پست مدرنیسم ،کلگرايان نظريه توسعه پايدار شهری است(صفايیپور و دامن باغ .)109 :1398 ،در جدول  1ديدگاههای
مؤثر در بازآفرينی شهری نشان داده شده است.

پيشينه پژوهش
در ارتباط با نقش مشارکت در بازآفرينی شهری بافت فرسوده شهری مطالعاتی انجام شده است که به تعدادی از آنها اشاره
میشود.
کريستل و دامیداويکلت ( )2016در پايان نامه کارشناسی ارشد خود بحث بازآفرينی بافتهای شهری در ريودوژانیرو در طی
بازيهای المپیک 2016را بررسی کردند .در اين پاياننامه به طورکلی مفاهیم و نظريات بازآفرينی شهری بررسی و معرفی شده است.
آلپوپی و مانول ( )2013به بررسی بهبود کیفیت زندگی و سرمايهگذاری برای آينده ،سازگار ساختن ساختمانها و خانهها با نیازها
مردم ،ارتقاء تصوير ذهنی مردم از محله و بهبود شبکه ارتباطات اجتماعی و درک امنیت به عنوان اهداف اساسی در بازآفرينی
شهری يکپارچه پرداخته است.
لئونارد ()2012در پژوهشی تحت عنوان شناسايی مبتنی بر بافت محلهای قديم شهری حیدرآباد هند با رويکرد بازآفرينی و نوسازی
با استفاده از سنجش از راه دور به اين نتیجه رسیده است که نقشه محل بافت فرسوده به منزله يک ابزار کارآمد در شناسايی
مناطق پرجمعیت به خصوص از شهرستان و میتواند به عنوان يک منبع قابل اعتماد در آسیبپذيری و ارزيابی انعطافپذيری در
مرحله بعد استفاده شود ،روش ارائه شده اجازه میدهد تا برای تجزيه و تحلیل سريع و مقايسه دادههای چندزمانه در بسیاری از
مناطق متراکم شهری در جهان استفاده شود.
هوادموند درسال (  ) 2012درمقاله ای با عنوان بازبینی رويکرد بارآفرينی شهری در هنگ کنگ با بررسی پیشینه دانش بازآفرينی
در آمريکا و انگلیس وتجارب خارجی کسب شده در ژاپن ،کره جنوبی و سنگاپور ،درصدد تدوين رويکرد جامع برای بازآفرينی
بافتهای ناکارآمد هنگ کنگ برآمد .اين پژوهش با روش تحقیق تطبیقی به بررسی نحوه تحقق بازآفرينی شهری در کشورهای
مختلف پرداخته است .متغیرهای تطبیقی اين پژوهش عبارتند از مقايسه ساختار نهادی برنامه ريزی ،تعداد سیستم برنامه ريزی،
میزان توسعه مجدد شهری ،نقش و رويکرد اتخاذی دولت و میزان مشارکت عمومی .نتايج پژوهش نشان داد که هنور برنامه ريزی
در هنگ کنگ برای اين محدوده بافت های ناکارآمد شهری ازباال به پايین بوده وساختار برنامه ريزی برای نوسازی اين محدوده ها
بی پايه و نامتناسب بوده و میزان مشارکت عمومی نیز بسیار پايین است.
راکبین ( )2011در کتاب خود با عنوان سبک زندگی در برنامه ريزی شهری که در هند انجام داده به اين نتیجه رسیده است که
بازآفرينی بافت های فرسوده با مشارکت مردم ،اثربخشی مضاعفی در آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و ضرورت
شناخت پتانسیل ها و توانمندی های آنها در تغییر کیفیت محیط زندگی دارد.
ماکلن( )2008در پژوهشی با عنوان برنامهريزی شهری برای پايدار  ،و مشارکت مردم در امر برنامهريزی شهری که در امريکا انجام
داده به اين نتیجه رسیدهاست که ،گروه مطالعات برنامه ريزی شهری دانشگاه يوکین در اياالت متحده آمريکا حاکی از آن است که
در بازآفرينی بافتهای فرسوده شهری با افزايش تجارب و آگاهی مردم و تجهیز آنها به مهارت های مشارکت می توان در نوسازی
اينگونه بافتها اقدامات موثری انجام داد.
صفايیپور و دامنباغ( .)1398در مقالهای با عنوان تحلیل مؤلفههای بازآفرينی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز انجام
دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که در وزنگذاری فازی نسبی برای ابعاد پژوهش ،مؤلفه بازآفرينی اقتصادی بافت فرسوده مرکزی
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شهر اهواز حائز بیشترين وزن نسبی در اين مرحله شده است و بازآفرينی فرهنگی نیز در رتبه دوم قرار دارد .در اين مرحله مؤلفه
بازآفرينی زيست محیطی از سوی کارشناسان با اولويت کمتری ارزيابی شده است.
کامران( )1398در مقالهای با عنوان بازآفرينی بافتهای فرسوده شهری با رويکرد رقابتپذيری در شهر دو گنیدان انجام دادهاند به
اين نتیجه رسیده اند که عوامل مربوط به مشارکت در صرفهجويی در مقیاس  3/30درصد نزديکی به دفاتر نوسازی و بهسازی با
ضريب  2/79درصد ،عوامل دسترسی به نیروی انسانی متخصص برنامهريزی شهری با ضريب  2/82درصد بیشترين امتیاز بین
شاخصهای رقابتپذيری جهت تحقق بازآفرينی بافتهای فرسوده شهر دو گنبدان کسب کردهاند.
صفايیپور و زارعی( )1396در مقالهای با عنوان برنامهريزی محلهمحور و بازآفرينی پايدار بافتهای فرسوده شهری با تاکید بر
سرمايه اجتماعی .در محله جوالن شهر همدان انجام دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که اگر رويکرد به بازآفرينی؛ اجتماع مدار،
يکپارچه ،جامع و استراتژيک باشد ،آنگاه به خودی خود رويکرد بازآفرينی پايدار حاصل خواهد شد.
موسوی و همکاران( .)1397در مقالهای با عنوان رويکرد مشارکت جويانه در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده منطقه
12شهرتهران انجام دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که به منظور عملیاتی نمودن رويکرد مشارکت جويانه در روند نوسازی و
بهسازی بافتهای فرسوده میتوان از فرآيند همکاری پايدار به عنوان روشی جامع استفاده نمود.
مريد سادات و محمديان( )1397در مقالهای با عنوان مشارکت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی :محله
خیرآباد شهر بیرجند) انجام دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که مطابق يافته ها پاسخگويان بیشترين تمايل را به مشارکت در تصمیم
گیری و کمترين گرايش را به مشارکت مالی دارند .مولفه های احساس تعلق ،اعتماد و انسجام اجتماعی ،دسترسی به خدمات،
طرحها و اقدامات حمايتی و توسعه نهادی و ظرفیت سازی بر مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تاثیر دارند .در اين
بین احساس تعلق به محل سکونت بیشترين تاثیرگذاری ( )0.533را دارد.
احمدی و شکری( )1397در مقالهای با عنوان بازآفرينی بافت فرسوده شهری با تأکید بر رويکرد بهبود کیفیت فضاهای شهری،
نمونه موردی :محله عامری اهواز انجام دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که نتايج تحقیق نشان داد :زيرمعیارهای نقاشی در فضا با
وزن  0/594جدايی گزينی سواره از پیاده با وزن  0/434وجود داد و ستد در فضا با وزن  ،0/434دسترسی همه گروه های سنی به
فضا با وزن  0/375به ترتیب بیشترين نقش را در بازآفرينی بافت های فرسوده شهری محله عامری با تأکید بر رويکرد بهبود
کیفیت فضاهای شهری دارا هستند .بدين ترتیب راهبردهايی چون آرام سازی محور سواره در محور نهج البالغه ،ايجاد مبلمان
متناسب با اقلیم ،تخصیص تسهیالت جهت ارتقای رشد بنگاه های اقتصادی درون شهری و غیره ارائه شده است.
يزدانی و همکاران ( )1396در مقالهای که با عنوان بازآفرينی بافت های فرسودۀ شهری با رويکرد گردشگری پايدار با تلفیق مدل
های برنامه ريزی راهبردی و تحلیل شبکه( )ANP- SWOTدر بافت فرسودۀ شهر خوی انجام دادهاند به اين نتیجه رسیدهاند
که راهبردهای  WO2 ،ST1و  ST3اولويت دارند .همچنین امتیازها نشان می دهد در وضعیت فعلی ،راهبرد رقابتی با کسب
بیشترين امتیاز بايد در اولويت و توجه قرار گیرد.
نصیری هنده خاله و ساالری نیا( )1396در مقالهای با عنوان تحلیل عوامل موثردر بازآفرينی بافت های فرسوده شهری در محله
 20منطقه  17شهر تهران انجام دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که بین متغیرهای اجتماعی ،فضايی ومیزان مشارکت موثر مردم در
طرح های بازآفرينی بافت های فرسوده شهری رابطه معنی داری وجوددارد.
پوراحمد و همکاران( )1396در مقالهای با عنوان بازآفرينی پايدار بافت های ناکارآمدی شهری در منطقه  10شهر تهران انجام
دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که اين منطقه در وهله اول از لحاظ اقتصادی و درمرحله بعد از لحاظ ابعاد اجتماعی و زيست
محیطی ناپايدار می باشد.ناپايداری ابعاد اقتصادی بافت هست که منجر به ناپايداری ديگر ابعاد بافت گرديده و در نهايت نمود خود
را به صورت ناپايداری کالبدی نشان می دهد .بنابراين رويکرد متاخر بازآفرينی شهری پايدار با راهبرد (بازآفرينی اقتصادمدار و
بازآفرينی اجتماع مبناء) به خاطر جهان بینی يکپارچه و تعامل گرايی که دارد می تواند نسخه بهینه ای برای مداخله دراين بافت ها
باشد.
اسمعیلپور و همکاران( )1391در مقالهای با عنوان بازآفرينی بافت های فرسوده شهری با تأکید بر بسیج اجتماعی؛ در محله
کشتارگاه در شهر يزد انجام دادهاند به اين نتیجه رسیده اند که اهالی محله کشتارگاه؛ مردمانی کم درآمد و فقیر هستند؛ که عزم
جدی برای همکاری و مشارکت در مراحل مختلف پروژه های فقرزدايی را دارند و باالخره راهبرد بسیج اجتماعی شیوه مناسبی
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برای ارتقا شرايط مردم و سکونت در محله کشتارگاه است  .در اين رابطه ،مردم با تشکیل گروههای بحث ،قادر به شناسايی
مشکالت و ريشه يابی آنها در محله خود هستند تا متناسب با هر مشکل ،نقش خود و سازمان های محلی را برای حل آن و ارتقای
شرايط سکونت ،بر عهده بگیرند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و باتوجه به ماهیت موضوع و مؤلفههای مورد بررسی ،رويکرد حاکم بر فرآيند پژوهش،
ترکیبی از روشهای «توصیفی -تحلیلی » است .جمعآوری اطالعات و داده ها به دو صورت «اسنادی و پیمايشی» انجام پذيرفته
است .جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان محدوده بافت فرسوده مرکزی شهر است .با توجه به وسعت جامعه آماری و عدم امکان
دسترسی به تمامی اعضای جامعه از روش نمونهگیری برای گردآوری اطالعات استفاده گرديد .حجم جامعه آماری  386نفر از
ساکنان محدوده و  40نفر از کارشناسان متخصص به عنوان جامعه نمونه برای پاسخگويی به سواالت پرسشنامه تعیین گرديد .برای
تجزيه و تحلیل دادهها و جهت ارزيابی مشارکت شهروندان ابتدا به بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديدهای پیش روی
تحقیق با استفاده مدل « »SWOTو سپس از آزمون فريدمن در قالب نرم افزار  SPSSبرای اولويتبندی محالت بهره گرفته
است .در شکل( )3فرآیند اجرایی نمایش داده شده است.

شکل  .3فرآیند اجرای پژوهش
ماخذ :مطالعات نگارندگان1399 ،

معرفي محدوده مورد مطالعه
شهر اهواز به عنوان يکی از شهرهای بزرگ ايران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان از نظر جغرافیايی در  31درجه و
 20دقیقه عرض شمالی و  48درجه و  40دقیقه طول شرقی در جلگهای با ارتفاع  18متر میباشد .محدوده مورد مطالعه قسمتی از
شهر اهواز ،محدوده بافت فرسوده مرکزی است که مساحت آن حدود  4/76کیلومتر مربع با جمعیتی معادل  56976نفر میباشد .که
 4/1کیلومتر مربع آن در محدوده منطقه يک(از شمال به خیابان رضوی ،شرق به بلوار آيتاهلل بهبهانی ،جنوب به بلوار جمهوری و
از غرب به رودخانه کارون محدود میشود) و 0/6کیلومتر مربع آن در محدوده منطقه ( 7از شمال به خیابان خرمکوشک ،شرق به
بلوار آيتاهلل بهبهانی ،جنوب خط راهآهن و از غرب به رودخانه کارون محدود میشود) شهر اهواز قرار گرفته است
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يافتهها و بحث
تحليل عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر بازآفريني بافت فرسودة مرکزي شهر اهواز با رويكرد
مشارکت مردم و شناسايي زيرعوامل SWOT
در اين مرحله ،مهم ترين ضعف ها ،قوت ها ،تهديدها و فرصت های بافت مرکزی شهر اهواز در زمینۀ مشارکت مردم فهرست
شدند .سپس اطالعات مربوط به قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهديدها از پرسشنامه ها استخراج شد .برای تکمیل اطالعات ،از
روش مصاحبه با مسئوالن و دست اندرکاران متخصص در زمینۀ بازآفرينی بافت فرسوده و مشارکت مردم بهره گرفته شد .با جمع
بندی نظرات کارشناسان ،در میان عوامل درونی شامل قوت ها و ضعف ها 6 ،قوت و  7ضعف ،و از میان عوامل بیرونی شامل
فرصت ها و تهديدها 6 ،فرصت و  7تهديد مشخص شد که در جدول () قابل مشاهده اند.
نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي 1مؤثر بر چگونگي نحوه مشارکت مردم
برای ساماندهی عوامل خارجی در قالب مقولههای فرصتها و تهديدهای فرا روی سیستم ،با استفاده از عامل درجه بندی و
اهمیت هر يک از فرصت ها و تهديده ا و با توجه به میزان اثرگذاری آنها بر بافت فرسوده مرکزی شهری اهواز محاسبه و به شرح
جدول زير تعیین می گردد.

 -تجزيه و تحليل عوامل خارجي (فرصت ها)

)- External Factors analysis Summary(EFAS

1
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جدول .2تجزيه و تحلیل عوامل خارجی (فرصت ها)
فرصتها

وزن

درجه بندي

امتياز وزني

اعطاي تسهيالت بانكي با نرخ مناسب ()A1

0.09

5

0.45

شرکت دادن مردم در جلسات شهرداري()A2

0.08

4

0.32

تمايل ساکنين به انجام فعاليتهاي داوطلبانه همگاني ()A3

0.07

3

0.21

تمايل قابل توجه ساکنين به فعاليتهاي داوطلبانه و مشارکت با يكديگر()A4

0.07

4

0.32

حضور در کانونهاي فرهنگي،فرهنگسراها،محافل ادبي ()A5

0.08

3

0.24

ادارک اجتماعي و مشارکت جمعي()A6

0.07

4

0.28

جمع

0.46

-

1.82

منبع :نگارنده1399 ،

با توجه به جدول فوق مهمترين فرصت هايی که بافت مرکزی شهر اهواز در زمینه نحوه مشارکت در اجرای طرح
بازآفرينی شهری از ديد کارشناسان شهری با آن مواجه خواهد بود عبارتند از :اعطای تسهیالت بانکی با نرخ مناسب با
امتیاز وزنی  0.45به عنوان اولین فرصت ،شرکت دادن مردم در جلسات شهرداری و تمايل قابل توجه ساکنین به
فعالیتهای داوطلبانه و مشارکت با يکديگر با امتیاز  0.32به عنوان دومین فرصت ،ادارک اجتماعی و مشارکت جمعی با
امتیاز  0.28به عنوان سومین فرصت در رتبههای بعدی قرار دارند.
تجزيه و تحليل عوامل خارجي (تهديدها)جدول .3تجزيه و تحلیل عوامل خارجی (تهديدها)
وزن

درجه بندي

امتياز وزني

تهديدها
عدم اطالع از قوانين شهرداري()B1

0.08

5

0.40

ارزش نداشتن سرمايه گذاري در اين منطقه ()B2

0.09

4

0.36

عدم اعتماد به دولت و شهرداري ()B3

0.09

5

0.45

نداشتن اعتماد به همكاري همسايگان در بحث تجميع ملک ()B4

0.09

5

0.45

عدم کمکهاي مالي به ساکنين ضعيف براي نوسازي خانههاي فرسوده()B5

0.08

4

0.32

بي اعتمادي به مردم براي ايجاد فعاليتهاي خودجوش()B6

0.07

5

35

عدم رضايتي از محل سكونت()B7

0.04

4

16

0.54

جمع

2.49

شايان ذکر است جمع کل وزن امتیازات عوامل خارجی  1می باشد.
منبع :نگارنده1399 ،

با توجه به جدول باال مؤلفههای عدم اعتماد به دولت و شهرداری و نداشتن اعتماد به همکاری همسايگان در بحث
تجمیع ملک با امتیاز  ،0.45عدم اطالع از قوانین شهرداری با امتیاز  ،0.40ارزش نداشتن سرمايه گذاری در اين منطقه با
امتیاز وزنی 0.36مهمترين تهديدهای پیش روی نحوه مشارکت مردم در اجرای طرح بهسازی و نوسازی شهری بافت
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فرسوده مرکزی شهر اهواز می باشد .در صورت تحقق پذيری مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی شهری تهديدهای
باال به ترتیب اولويت کارآمدی بافت مرکزی شهر اهواز را به چالش خواهد کشید.

نتايج تجزيه و تحلیل عوامل داخلی  1مؤثر بر چگونگی نحوهی مشارکت مردم
برای ساماندهی و طبقهبندی عوامل د اخلی در دو مقوله نقاط قوت و ضعف ،به منظور ارزيابی روش مشارکت و واکنش سیستم
به اين عوامل خاص ،با توجه به اهمیت م ورد نظر انتظار در تحقق مشارکت پذيری مردم  ،بررسی و ضرايب آنها به تفکیک جداول
زير تعیین گرديده است.
 تجزيه و تحليل عوامل داخلي (قوتها)جدول .4تجزيه و تحلیل عوامل داخلی (قوتها)
وزن

درجه بندي

امتياز وزني

قوت
مشارکت با سازندگان بزرگ و در اختيار گذاشتن زمين()C1

0.08

4

0.32

ساخت زمين مطابق طرح شهرداري و نقشه مهندسي با وام دولتي()C2

0.07

5

0.35

استفاده از وامهاي داخلي(موسسات مالي ،بانک هاي تجاري و غيره)()C3

0.09

5

0.45

سرمايه گذاري و خريد سهام ()C4

0.08

5

0.40

تمايل به ماندگاري در محل سكونت ()C5

0.08

3

0.24

مشارکت فعال با مديران شهري محل زندگي خود ()C6

0.08

4

0.32

0.48

جمع

2.08

منبع :نگارنده1399 ،

از ديد کارشناسان مهمترين نقاط قوت بافت فرسوده مرکزی اهواز در راستای تحقق مشارکت مردم عبارتند از:
استفاده از وامهای داخلی(موسسات مالی ،بانک های تجاری و غیره) با امتیاز 0.45سرمايه گذاری و خريد سهام با امتیاز
وزنی  0.40ساخت زمین مطابق طرح شهرداری و نقشه مهندسی با وام دولتی با امتیاز وزنی  0.35به عنوان سه عامل
مهم و ديگر موارد نیز در جدول ( )4قابل مشاهده میباشند.در صورت تحقق شهر مشارکت مردم عوامل باال دار ای جايگاه
مطلوب و مؤثر و کارآمدی خواهد بود.
 تجزيه و تحليل عوامل داخلي (ضعفها)جدول .5تجزيه و تحليل عوامل داخلي (ضعفها)
وزن

درجه بندي

امتياز وزني

ضعف
عقب نشيني و از دست دادن متراژ زمين()D1

0.07

4

0.28

عدم امكان تآمين هزينه اجاره و منابع مالي براي ساخت()D2

0.08

4

0.32

نداشتن اعتماد به سازندگان بخش خصوصي()D3

0.07

5

0.35

عدم انگيزه اقتصادي()D4

0.08

5

0.40

عدم مشارکت مردم در طرح ها و پروژه هاي شهري ()D5

0.09

4

0.36

بوروکراسي اداري شهرداري()D6

0.06

4

0.24

عدم صدور مجوز ساخت و ساز مستقل()D7

0.7

5

0.35

جمع

0.52

2.30

شايان ذکر است جمع کل وزن امتيازات عوامل خارجي  1مي باشد.
)- Internal Factor analysis Summary(IFAS
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با توجه به جدول باال عدم انگیزه اقتصادی با امتیاز  ،0.40عدم امکان تآمین هزينه اجاره و منابع مالی برای ساخت با
امتیاز وزنی  ،0.36عدم صدور مجوز ساخت و ساز مستقل و نداشتن اعتماد به سازندگان بخش خصوصی ا امتیاز وزنی
 0.35و غیره جدول( )5مهمترين نقاط ضعف پیش روی تحقق مشارکت مردم در اجرای بافت فرسوده میباشند .بدين
معنی عوامل مطرح شده مهمترين علل عدم کاربست مشارکت در زندگی روزمره شهروندان و نتیجتاً عدم تحقق پذيری
مشارکت مردم در طرحهای باالدستی تلقی میگردد.

تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک

1

با استفاده از جدولهای تجزيه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آنها ،مهمترين عوامل استراتژيک در
تحقق نحوه مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی شهری ارائه شده است .در واقع با تجزيه و تحلیل عوامل
استراتژيک ،برنامه ريزانی که تصمیمات استراتژيک را اتخاذ میکنند نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصتها را به تعداد
کمتری از عوامل محدود نمايند .اين کار با بررسی دوبارۀ وزنهای هريک از عوامل موجود در جدولهای تجزيه و تحلیل
عوامل داخلی و خارجی انجام گرفته است .در واقع سنگینترين عامل موجود در اين جدولها از حیث وزن بايد به جدول
تجزيه و تحلیل عوامل استراتژيک منتقل شوند(هانگر و ويلن .)130 :1381،اين مهم در خصوص عوامل استراتژيک
اثرگذار بر مشارکت مردم در جدول ( )6خالصه شده است.
جدول .6تجزيه و تحلیل عوامل مؤثر بر چگونگی نحوهی مشارکت مردم
وزن

درجه
بندي

امتياز
وزني

 S1اعطای تسهیالت بانکی با نرخ مناسب

0.09

5

0.45

*

 S2شرکت دادن مردم در جلسات شهرداری

0.08

4

0.32

*

*

 S3تمايل قابل توجه ساکنین به فعالیتهای داوطلبانه و مشارکت با يکديگر

0.08

4

0.32

*

*

 S4ادارک اجتماعی و مشارکت جمعی
 W1عدم اعتماد به دولت و شهرداری
 W2نداشتن اعتماد به همکاری همسايگان در بحث تجمیع ملک
 W3عدم اطالع از قوانین شهرداری

0.07
0.09
0.09
0.08

4
5
5
5

0.28
0.45
0.45
0.40

*
*
*
*

*
*
*
*

 W4بی اعتمادی به مردم برای ايجاد فعالیتهای خودجوش

0.07

5

35

*

*

 O1استفاده از وامهای داخلی(موسسات مالی ،بانک های تجاری و غیره)

0.09

5

0.45

*

*

عوامل استراتژيک

فرصتهاي
داخلي()S

تهديدهاي
داخلي()W

فرصت هاي
خارجي()O

تهديدهاي
خارجي()T

برنامه زيري
کوتاه
مدت

میان
مدت

بلند
مدت

*

 O2سرمايه گذاری و خريد سهام

0.08

5

0.40

*

*

 O3ساخت زمین مطابق طرح شهرداری و نقشه مهندسی با وام دولتی

0.07

5

0.35

*

*

 T1عدم انگیزه اقتصادی

0.08

5

0.40

*

*

 T2عدم مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های شهری
 T3نداشتن اعتماد به سازندگان بخش خصوصی

0.09
0.07

4
5

0.36
35

*
*

*
*

 T4عدم صدور مجوز ساخت و ساز مستقل

0.07

5

35

*

*

منبع :نگارنده1399 ،
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اولويتبندی محالت بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با استفاده از آزمون فريدمن:
جهت ارزيابی میزان اولويت شاخصهای مربوط به مشارکت شهروندان در راستای گرايش به رويکرد بازآفرينی شهری در
بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز بر مبنای نظرات  386نفر از ساکنان اين محالت با استفاده از آزمون فريدمن به تحلیل
پرداختهشده است .در اين مرحله ابتدا متغیرهای مربوط به  4شاخص اصلی نوع مشارکت مردم (اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی) برحسب میزان میانگین بهدستآمده مورد تحلیل و ارزيابی قرارگرفته است که در جدول ( )7نشان
دادهشده است .که در اين قسمت با توجه به میانگین رتبههای بهدستآمده در مرحله نهايی آزمون فريدمن به ارزيابی
میزان اولويت محالت براساس  4شاخص مشارکت مردم بکار رفته برای ارزيابی گرايش به رويکرد بازآفرينی بافت
فرسوده شهری پرداختهشده است.
جدول .7ارزيابی میزان اولويت متغیرهای شاخصهای نوع مشارکت مردم
بازار عبدالحمید

عامری

صائبین مندايی

سی متری

باغ معین

خزعلیه

آخر آسفالت

باغ شیخ

1.27

1.77

1.80

1.75

1.86

1.83

2.37

2.10

مشارکت اجتماعی

1.93

2.33

2.90

2.03

2.25

1.90

2.23

2.10

مشارکت اقتصادی

3.43

3.03

2.47

2.59

2.68

3.63

3.07

3.50

مشارکت فرهنگی

3.37

2.87

2.83

3.63

3.21

2.63

2.33

2.30

مشارکت سیاسی

منبع  :محاسبات نگارنده1399 ،

جدول .8آزمون فريدمن برای نوع مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی بافت فرسوده شهری
مقادير محاسبهشده
آخر آسفالت

باغ شيخ

باغ معين

خزعليه

سيمتري

مندايي

صائبين

عامري

عبدالحميد

آماري

بازار

شاخصهاي

تعداد

386

386

386

386

386

386

386

386

آمار مربع کي

15.559

درجه آزادي

385

4.844
385

23.899
385

10.593
385

22.564
385

9.106
385

11.359
385

35.702
385

سطح
معنيداري
)(sig

.001

.184

.000

.014

.000

.028

.010

.000

منبع  :محاسبات نگارنده1399 ،

با توجه به جدول  7و  8و شکل( ،)5براساس میزان پاسخدهی مردم در امر مشارکت بیشترين مشارکت اجتماعی از
بین محالت محله باغ شیخ ،و کمترين آن در محله بازار عبدالحمید ،بیشترين مشارکت اقتصادی محله عامری ،و
کمترين محله باغ معین ،بیشترين مشارکت فرهنگی  ،محله باغ معین و کمترين مشارکت محله صائبین مندايی و
بیشترين مشارکت سیاسی محله سیمتری و کمترين آن محله آخر آسفالت دارد .دراينبین شاخصهای مشارکت مردم
(اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی) در اجرای طرح بازآفرينی بافت فرسوده شهری دارای وضیعت مطلوبی می باشد.
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شکل .5میانگین مشارکت مردم در امر بازآفرينی بافت فرسوده شهری

نتيجهگيري
در چند دهه اخیر تحوالت زندگی شهرنشینی ،بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهری را با مشکالت زيادی در ابعاد
مختلفی همچون مديريتی ،اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،تأسیسات و تجهیزات شهری از جمله پايین بودن سطح کیفیت
ابنیه و مصالح ساختمانی ،پايین بودن سطح درآمد ساکنین ،نامناسب بودن دسترسی ،پايین بودن امنیت در سطح محله و
استقرار گروههای مهاجر در سطح محله مواجه ساخته است .در همین راستا ،اخیر ًا بازآفرينی شهری با توجه به افزايش
فرسايش شهری و وجود مشکالت ذکر شده ،از نظر شهرسازان و برنامهريزان شهری مورد توجه بوده و از اهمیت خاصی
برخوردار میباشد .که يکی از اصول مهم در امر بازآفرينی شهری نقش مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی بافت
فرسوده شهری است هدف پژوهش حاضر ارزيابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی شهری در محالت بافت
فرسوده مرکزی ،شهر اهواز است ،که برای تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش از مدل SWOTو آزمون فريدمن در قالب
نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .نتايج حاصل تجزيه و تحلیل دادهها نشان داده است که با توجه به مدل SWOT
مهمترين قوت راهبرد اعطای تسهیالت بانکی با نرخ مناسب  ،مهمترين ضعف عدم اعتماد به دولت و شهرداری و نداشتن اعتماد به
همکاری همسايگان در بحث تجمیع ملک و مهمترين فرصت استفاده از وامهای داخلی(موسسات مالی ،بانک های تجاری و غیره) و
مهمترين تهديد عدم انگیزه اقتصادی است  .همچنین امتیازها نشان می دهد در وضعیت فعلی ،راهبرد رقابتی با کسب بیشترين امتیاز بايد
در اولويت و توجه قرار گیرد .و نتايج حاصل از آزمون فريدمن نشان داد که از بین شاخص های موردسنجش(اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی) ،در بین مولفههای تشکیل دهنده مشارکت مردم در امر بازآفرينی بافت فرسوده شهری،
بیشترين مشارکت اجتماعی در بین محالت ،محله باغ شیخ با میانگین( ،)2/37بیشترين مشارکت اقتصادی محله عامری
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با میانگین( ،)2/33بیشترين مشارکت فرهنگی ،محله باغ معین با میانگین( )3/63و بیشترين مشارکت سیاسی محله سی -
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برنامهريزان شهری و منطقهای است.
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