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چکیده

بازآفرینی شهری راهکار نوین مداخله در نواحی دچار افت شهری است، که از مقتدرسازی اجتماع محلی در 

راستای ارتقاء سطح مشارکت ساکنان به منظور حل مشکالت این گونه نواحی بهره می برد. این مقاله با هدف 

)مقتدرسازی  بستر فضای سایبرنتیک  بر  اجتماع محلی  فرایند مقتدرسازی  تطبیق یافته  الگوی  به  دستیابی 

الکترونیکی( در نواحی دچار افت شهری اصفهان برپایۀ یک پژوهش با ویژگی هایی چون استقرایی، کاربردی 

ماتریس  تحلیل  از  استفاده  با  ذی نفعان  تحلیل  روش های  مقاله  این  در  است.   استوار  توصیفی-تحلیلی  و 

قدرت- منفعت، تحلیل های آمار توصیفی، انجام آزمون های ناپارامتریک میانگین فریدمن و همبستگی اسپیرمن 

در محیط نرم افزار SPSS و انجام نمونه گیری تصادفی ساده )با تعداد 56۰ نمونه( برای جمعیت آماج پژوهش، به 

وسیله نقشه نگاری ذهنی به کار گرفته شده است. نتایح تحلیل های انجام شده به ارزیابی سطح مشارکت پذیری 

الکترونیکی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان از راه ارزشگذاری سنجه ها و نشانگرهای فرایند مقتدرسازی 

الکترونیکی و تولید الگوی تطبیق یافته فرایند مقتدرسازی الکترونیکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان منجر 

شده است. مهم ترین یافته های برآمده از انجام تحلیل ها نشان می دهند فرایند مقتدرسازی الکترونیکی در نواحی 

دچار افت شهری اصفهان از سنجه های آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، آگاهی، مشاوره الکترونیکی و 

درگیری الکترونیکی تشکیل شده است و در قلمرو عمل و اختیار بازآفرینی شهری زمینه را برای ارتقاء مشارکت 

عمومی فراهم می کند.

واژه های کلیدی
نواحی دچار افت شهری، مشارکت الکترونیکی، مقتدرسازی الکترونیکی، فضای سایبرنتیک، بازآفرینی شهری، 

اصفهان.
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مقد مه

فرایند تسهيل کنندة سياست های مداخله  به عنوان  آنها  از  بهره گيری 
این  در   .)Tallon,   2013,   4(     همراه   است افت    شهری  دچار  در      نواحی 
مداخله،  در  فضایی  نگرش  بر  تأکيد  همچون  ویژگی هایی  رهيافت، 
عمومی-خصوصی4 مشارکت  پروژه ها،  اجرای  در  عمومی   مشارکت 

 و بهره گيری از پشتيبانی نهادهای محلی و عمومی؛ این رهيافت را 

پيدایش نواحی دچار افت شهری یکی از پيامدهای گسترش سریع 
ترکيب  دربردارندة  نواحی  این  است.  صنعتی  انقالب  از  بعد  شهر ها 
اجتماعی  اقتصادی،  کالبدی،  زیست محيطی،  مشکالت  از  پيچيده ای 
است که به تشدید فرسودگی، فقر، بيکاری، ناپایداری سکونت، انواع 
آلودگی های محيطی و ناهنجاری های اجتماعی می انجامد )شاطریان و 
اکبری ارمکی، 1394، 121؛ عندليب، 1394، 191( وجود مشکالت 
گوناگون و پيچيده در نواحی دچار افت شهری و از دست رفتن تدریجی 
سطح برخورداری ساکنان آن نواحی، باعث تشدید مشکالت و گسترش 

بيشتر آن ها می شود. 
این موضوع انگيزة کافی برای سيستم های مدیریت و برنامه ریزی 
شهری به منظور مداخله در این نواحی و کاهش مشکالت ایجاد می کند. 
از رهيافت های سنتی چون  نواحی دامنه گسترده ای  این  مداخله در 
حفاظت و مراقبت تا رهيافت های نوین چون بازآفرینی و نوزایی شهری را 
پوشش می دهند )حبيبی و مقصودی، 1384، 58(. رهيافت1 بازآفرینی 
شهری بازتوليد فضاهای شهری پویا برپایۀ مشارکت عمومی و خصوصی 
را در دستور کار خود دارد و در مسير دستيابی به هدف ارتقاء مشارکت 
مقتدرسازی  خود،  سکونت گاه های  بازآفرینی  در  ساکنان  عمومی 
 Roberts &( اجتماعات محلی را نيز به این دستور کار افزوده است

 .)Sykes, 2000, 120
مقتدرسازی اجتماعات محلی در پی افزایش سهم ساکنان از ساختار 
و منابع قدرت در جامعه و ارتقاء توانایی آن ها برای مشارکت در هدایت 
و کنترل دگرگونی های محيط زندگی و پيرامون آن است و در بستر 
ارتباطات و همکاری بين ساکنان و تصميم گيرندگان شکل می گيرد. 
مقتدرسازی  فرایند  به عنوان  سایبرنتيک  فضای  بستر  در  فرایند  این 
الکترونيکی به دنبال تسهيل روابط بين شهروندان و تصميم گيرندگان 

است.
از این رو فضای سایبرنتيک ابزاری است که تحقق فرایند مقتدرسازی 
را تسهيل می بخشد. استفاده از این ابزار در مدیریت شهری گامی مؤثر 
در رسيدن به حکمرانی مطلوب است. اگر چه به کارگيری ابزار فضای 
سایبرنتيک در کشور ایران  به دليل وجود مشکالتی هم چون اقتصادی، 
فرهنگی، سياسی مورد توجه واقع نشده است؛ اما استفاده روز افزون 
شهروندان از این ابزار و قابليت های آن سبب می شود که مدیریت شهری 
در پی به کار گيری این ابزار باشد. همان گونه که در شهر اصفهان نهادهایی 
چون شهرداری و شورای شهر به دنبال استفاده از فضای سایبرنتيک در 
راستای ارتقا مشارکت شهروندان می باشند. ازاین رو هدف این پژوهش 
دستيابی به الگوی فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در راستای بازافرینی 
نواحی دچار افت شهری با توجه به کمبودها و نقصان های موجود در 

شرایط فعلی می باشد.   

بر    این اساس این مقاله در پاسخ به پرسش های دوگانه )1( ساکنان 
نواحی دچار افت شهری اصفهان برای درگير شدن در فرایندهای مشارکت 
الکترونيکی بر پایۀ مقتدرسازی اجتماع محلی در بازآفرینی محله خود تا 
چه حدی آمادگی و ظرفيت دارند؟ )2( الگوی مقتدرسازی الکترونيکی 
مشارکت  فرایندهای  در  نواحی  این  ساکنان  درگيرنمودن  به منظور 
الکترونيکی در بازآفرینی محله خود چگونه است؟ نوشته شده است و 
با پرسش ها، اهداف دوگانه )1( دستيابی به سطح آمادگی  در تناظر 
مشارکت الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان در تحقق 
اهداف بازآفرینی محالت دچار افت شهری اصفهان، )2( توليد الگوی 
مقتدرسازی الکترونيکی به منظور درگير نمودن ساکنان نواحی دچار 
افت شهری اصفهان در فرایندهای مشارکت الکترونيکی در بازآفرینی 

محالت، طراحی و تدبير شده است.
به منظور دستيابی به اهداف مقاله، فرایند انجام پژوهش در شش 
انجام  مراحل شش گانه  پایۀ  بر  )تصویر    1(.  است  پيموده شده  مرحله 
پژوهش، یک پژوهش استقرایی برخوردار از ویژگی های دوگانۀ توصيفی-

تحليلی و تحليلی-    تجویزی تدبير شده است که توصيف ویژگی های 
محالت دچار افت شهری و ویژگی های جمعيت آماج و نيز ویژگی های 
فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در فضای سایبرنتيک را براساس تحليل 
متون مدون و تحليل های آماری توصيفی در دستور کار خود دارد. افزون 
بر این، تحليل های سنجش  سطح آمادگی برای مشارکت الکترونيکی 
ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان، با به کارگيری فنون تحليلی 
)ميانگين  ناپارامتریک  همبستگی  و  ميانگين  آزمون های  چون  کمی 
فریدمن و همبستگی اسپيرمن( به این پژوهش ماهيت تحليلی می دهد. 
و  توصيف  مراحل  از  برآمده  یافته های  یکپارچه  تحليل  انجام 
 تحليل با استفاده از روش های تحليل محتوی و نقشه نگاری انگاشتی2

 و پيشنهاد الگوی مقتدرسازی الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت 
شهری اصفهان به منظور ارتقاء سطح مشارکت آن ها در بازآفرینی این 

نواحی، ماهيت تجویزی پژوهش را پشتيبانی می کند.
انجام پژوهش و فنون و روش های کمی و کيفی مورد استفاده در 
مراحل آن، برپایۀ دو مرحله گزینش انجام شده است. در مرحلۀ نخست 
انتخاب فرایند پژوهش مبتنی بر الگوی فرایند مقتدرسازی الکترونيکی 
 Saden,(           انجام شده است که گام های انجام پژوهش را معرفی می کند
Makintash, 2014; Rapaport,  1987 ;1997(. در مرحلۀ دوم فنون 
و روش های قابل به کارگيری در فرایند انجام پژوهش با استفاده از مرور 
 Southern & Townsend,(           تجارب داخلی و خارجی انتخاب شده اند
 2005; Nemer & Tsikerdeksi, 2017; Defilippi & Balbo,

.)2011,  Shaki Ahmad & Norian, 2014

چهارچوب نظری
حل  به منظور  مداخله  رهيافت های  از  یکی  شهری3  بازآفرینی 
مهارت ها  ارتقا  با  که  است  شهری  افت  دچار  نواحی  مشکالت 
و  فرصت ها  در  مشارکت  برای  نواحی  این  ساکنان  ظرفيت  و 
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کارگیری مشارکت الکترونیکی ساکنین نواحی مرحلۀ نخست: تولید الگوی کالن به
دچار افت شهری برپایۀ رهیافت مقتدرسازی اجتماع محلی در نواحی دچار افت 

 نگاری ذهنی()تحلیل متن، بازبینی و بازنویسی متن، نقشه شهری

آمادگی ساکنین ها و نشانگرهای سنجش سطح مرحلۀ دوم: معرفی فهرست سنجه
برای مشارکت الکترونیکی در تحقق اهداف بازآفرینی محالت دچار افت شهری 

برپایۀ تحلیل نظرات ذینفعان کلیدی )تحلیل متن، بازبینی و بازنویسی متن، تحلیل 
 ذینفعان، گروه مترکز ذینفعان، پرسشنامه ویژه متخصصان، فن دلفی(

بندی چهارگانۀ محالت دچار برپایۀ طبقهمرحلۀ سوم: انتخاب جمعیت آماج پژوهش  
 )تشکیل گروه متمرکز ذینفعان( افت شهری در اصفهان

سطح مشارکت  مرحلۀ چهارم: طراحی پرسشنامه ویژه ساکنین به منظور سنجش
یافته برپایۀ رهیافت تمایالت در جمعیت آماج )پرسشنامه ساختار الکترونیکی

گیری اولیه، اصالح ۀ لیکرت، نمونهگانگذاری رفتاری پنجاجتماعی و مقیاس
گیری پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه برپایۀ محاسبه متغیرهای ثانویه برآمده از نمونه

 گیری تصادفی ساده( اولیه، نمونه

سطح آمادگی جمعیت آماج برای مشارکت الکترونیکی در  مرحلۀ پنجم: انجام تحلیل
های های آماری توصیفی، تحلیل)تحلیل بازآفرینی محالت دچار افت شهری اصفهان

 آزمون میانگین ناپارامتریک فریدمن و همبستگی اسپیرمن(

ها در الگوی مقتدرسازی الکترونیکی ساکنین در راستای ارتقاء مشارکت آن
 بازآفرینی محالت دچار افت شهری اصفهان

سطح آمادگی برای مشارکت الکترونیکی  سنجشمرحلۀ ششم: تحلیل یکپارچه 
)تحلیل محتوی مصاحبه با متخصصان ،  ساکنین نواحی دچار افت شهری اصفهان

 نگاری ذهنی و بازتعریف فرایند مقتدرسازی( الکترونیکی(نقشه

حل  در  مؤثر  اقدامات  از  یکپارچه  و  فضای  برنامه ریزی  از  به گونه ای 
مشکالت نواحی دچار افت شهری ارتقاء داده است که بر پایۀ انگاشت های 
 Roberts(    پایداری، حکمرانی محلی و مشارکت عمومی استوارشده است
Sykes, 2000 &(. با توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( و 
گسترش کاربرد آن در قلمرو دانش برنامه ریزی شهری در دهۀ1990 
ميالدی زمينه برای معرفی و به کارگيری مشارکت عمومی الکترونيکی 
فضای  زیرساخت های  پایۀ  بر  الکترونيکی  مقتدرسازی  آن  پی  در  و 
سایبرنتيک در راستای تحقق اهداف بازآفرینی شهری نيز فراهم شد 
)Macintosh, 2004, 10( در این زمينه می توان تجارب استفاده از 

فناوری اطالعات و ارتباطات در بازآفرینی محالت دچار افت شهری در 
 ،)Southern & Townsend, 2005, 266( شهر ساندرلند انگلستان
استفاده از فضای سایبرنتيک در راستای مقتدرسازی ساکنان نواحی 
دچار افت شهری به ویژه ساکنان نواحی  سکونت گاه های غيررسمی در 
برزیل و ایتاليا که در پی مقتدرسازی شهروندان با استفاده از ارتقا اگاهی و 
یادگيری است )Defilippi & Balbo, 2011, 67( در کشورهای بيشتر 
توسعه یافته و تجارب استفاده از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای 
سایبرنتيک به منظور مقتدرسازی الکترونيکی ساکنان سکونت گاه های 
 Nemer &( )Sahid Ullah, 2017, 101( غير رسمی در بنگالدش
Tsikerdekis, 2017, 2(، استفاده از تجارب تأثيرات فناوری اطالعات 
و ارتباطات در مقتدرسازی و توسعه اجتماعی در بين بوميان امریکای 
التين )Gigler, 2004 , 2005( استفاده از مقتدرسازی الکترونيکی در 
عربستان سعودی )Alharbi & Sohaib, 2017, 100(، مقتدرسازی 
الکترونيکی در راستای پایداری و حل مشکالت نواحی دچار افت شهری 
در پاکستان )Shaki Ahmad & Norian, 2014, 76( در کشورهای 

در حال توسعه را مورد توجه قرار داد. 
مشارکت الکترونيکی با فراهم نمودن امکان تبادل داده و اطالعات در 
فضای سایبرنتيک و تسهيل دسترسی به آن ها و ترویج گفتگو و تعامل 
افزایش سطح شفافيت،  راستای  و تصميم گيرندگان در  بين ساکنان 
پاسخگویی و دموکراسی در جامعه، به کار گرفته می شود و زمينه را 
 Lee & Kim, 2014,( برای مشارکت مردمی آگاهانه را فراهم می کند
مشارکت   .)48; Macintosh, 2004,   Chen et al., 2017, 288
دچار  نواحی  مشکالت  حل  برای  تصميم گيری  در  آگاهانه،   مردمی 

 افت شهری با پياده سازی و پيمودن فرایند مقتدرسازی  اجتماع محلی
 ارتقاء پيدا می کند. مقتدرسازی اجتماع محلی5 به کنترل افزایش  یافته 
ساکنان به عنوان دستاوردهای جمعی اطالق می شود که قدرت نهادی، 
اجرایی و سياسی را در یک اجتماع  افزایش می دهد و به افراد توانایی 
Rappa-  ؛Nkosi, 2003, 201(  بهبود شرایط زندگی خود را می دهد

port, 1987, 131؛ شریفيان ثانی،42،1380(.
بر این  اساس، افزایش قدرت6 در مقتدرسازی اجتماع محلی به معنای 
دستيابی به توان در اختيار گرفتن شرایط محيط زندگی  است که ارادة 
عمل برای دیگران را برمی انگيزد، نيازمند درک مفهوم گفتمان و آموزش 
منتقدانه در محيط گفت  و شنود است و ارتباط نزدیک با آزادی و تمرین 
آن از راه آموزش دارد )آزادی بر افراد آزاد و کسانی که حق انتخاب دارند( 
)اشرف نظری، 1390، 345؛ دریفوس و رابينيو، 13۷8، 1۷8؛ بهيان، 
138۷، 15(. به کارگيری   آموزش   در فرایند مقتدرسازی الکترونيکی، به 
افزایش یادگيری و آگاهی ساکنان )آگاهی نه به معنای مطلع بودن و 
انباشت اطالعات، بلکه به معنای عقالنيت و وجود رفتار تحليل گر در 

 .)Freire, 1972, 154( در نواحی دچار افت شهری می انجامد )افراد
این نوع آگاهی همراه با درک معانی است که ساکنان این نواحی 
را به سوی شهروندانی پویا، خالق و در تعامل با جهان هدایت می کند 
در  مشارکت  راستای  در  مشارکت جو  و  نقاد  متفکر،  آگاه،  افرادی  و 
تصميم گيری سياست گذاری در فرایندهای مرتبط با بازآفرینی شهری 
 Sanford & Rose, 2007,( می کند  تربيت  خود  سکونت  محل 
الکترونيکی  بنابراین تحقق مقتدرسازی  Freire, 1972,  156  ;415(؛ 
آگاهی  یادگيری،  آموزش،  مراحل  پيمودن  نيازمند  محلی  اجتماعات 
ساکنان برپایۀ به کارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( در بستر 
افزون بر این،   .)Sadden, 1997, 136-160( است  سایبرنتيک  فضای 
یک مشارکت الکترونيکی آگاهانه بر پایۀ یک فرایند مقتدرسازی اجتماع 
محلی الکترونيکی۷   در بستر فضای سایبرنتيک استوار می شود که مراحل 
کالن آن را اطالع رسانی الکترونيکی8، مشاوره الکترونيکی9، همکاری 
 Abu-Shanab,( الکترونيکی10و درگيری الکترونيکی11معرفی کرده اند
Al-Dalou, 2013, 13(. فرایند مقتدرسازی الکترونيکی با به کارگيری 
فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( همراه است و مشارکت الکترونيکی 
ساکنان در تصميم گيری و سياست گذاری برای حل مشکالت محل 

تصویر۱- معرفی فرایند انجام پژوهش مقاله )روش شناسی پژوهش مقاله(.

طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونيکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در 
بازآفرینی نواحی دچار  افت شهری اصفهان

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
  
 شدهگرفتههای به کار مراحل کالن انجام پژوهش و فنون و روش 

 مقاله یهالیتحل یهاافتهی از برآمده یینها برونداد 
 
 
 
 
 

کارگیری مشارکت الکترونیکی مرحلۀ نخست: تولید الگوی کالن به
ساکنین نواحی دچار افت شهری برپایۀ رهیافت مقتدرسازی 

 اجتماع محلی در نواحی دچار افت شهری
 (نگاری ذهنینقشه)تحلیل متن، بازبینی و بازنویسی متن، 

ها و نشانگرهای سنجش سطح مرحلۀ دوم: معرفی فهرست سنجه
آمادگی ساکنین برای مشارکت الکترونیکی در تحقق اهداف 

بازآفرینی محالت دچار افت شهری برپایۀ تحلیل نظرات ذینفعان 
 کلیدی

)تحلیل متن، بازبینی و بازنویسی متن، تحلیل ذینفعان، گروه مترکز  
 پرسشنامه ویژه متخصصان، فن دلفی( ذینفعان،

 
 

بندی مرحلۀ سوم: انتخاب جمعیت آماج پژوهش برپایۀ طبقه
 چهارگانۀ محالت دچار افت شهری در اصفهان

 رکز ذینفعان(م)تشکیل گروه مت

 مرحلۀ چهارم: طراحی پرسشنامه ویژه ساکنین به منظور سنجش
 سطح مشارکت الکترونیکی در جمعیت آماج

)پرسشنامه ساختار یافته برپایۀ رهیافت تمایالت اجتماعی و  
گیری اولیه، اصالح گذاری رفتاری پنجگانۀ لیکرت، نمونهمقیاس

پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه برپایۀ محاسبه متغیرهای ثانویه 
  گیری تصادفی ساده(گیری اولیه، نمونهبرآمده از نمونه

 
 

آمادگی جمعیت آماج برای  سطح پنجم: انجام تحلیل رحلۀم
مشارکت الکترونیکی در بازآفرینی محالت دچار افت شهری 

 اصفهان
های آزمون میانگین های آماری توصیفی، تحلیل)تحلیل 

 ناپارامتریک فریدمن و همبستگی اسپیرمن(
  

الگوی مقتدرسازی الکترونیکی ساکنین در راستای ارتقاء مشارکت 
 دچار افت شهری اصفهان ها در بازآفرینی محالتآن

سطح آمادگی برای مشارکت  سنجش: تحلیل یکپارچه مرحلۀ ششم
 الکترونیکی ساکنین نواحی دچار افت شهری اصفهان

نگاری ذهنی و نقشه،  )تحلیل محتوی مصاحبه با متخصصان
 :راهنمای نمودار (الکترونیکی ازیبازتعریف فرایند مقتدرس
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سکونت آن ها را تسهيل می کند )Makinen, 2006, 45(. الگوی کالن 
فرایند مقتدرسازی الکترونيکی به منظور ارتقا سطح مشارکت ساکنان در 
بازآفرینی شهری نواحی دچار افت شهری را به صورت فشرده می توان 
در یک چارچوب انگاشتی نمایش داد که در آن  یک چرخه تکرارشونده 
آگاهی14،  الکترونيکی13،  یادگيری  الکترونيکی12،  آموزش  مراحل  از 
الکترونيکی  همکاری  الکترونيکی،  مشاوره  الکترونيکی،  اطالع رسانی 
ارتقاء  الکترونيکی در بستر فضای سایبرنتيک در راستای  و درگيری 
مشارکت ساکنان برای حل مشکالت نواحی دچار افت شهری به نظم 

درآمده و سازماندهی می شود )تصویر2(. 
پایۀ  بر  را  الکترونيکی  فرایند مقتدرسازی  بنيادین در  ویژگی های 

ویژگی های عناصر و اجزای آن، این گونه می توان معرفی نمود:
به  منتقدانه   تفکر  آموزش   هدف  با  الکترونيکی  آموزش  نخست: 
ساکنان در بستر فضای سایبرنتيک تدبير شده است و بر پایۀ نشانگرهای 
زیرساخت آموزش، آموزش فرایند مقتدرسازی اجتماع محلی، بستر و 
محيط آموزش به عنوان فضای آموزشی و ویژگی های مربی قابل سنجش 
و پياده سازی است )هراوند و کاشانچی، 1392، 19؛ فرهادی، 1384، 

52؛ بابایی 124،1389(.
ساکنان  مهارت های  ارتقاء  به منظور  الکترونيکی  یادگيری  دوم: 
فرایند  اهداف  پيشبرد  راستای  در  سایبرنتيک  فضای  از  استفاده  در 
مقتدرسازی اجتماع محلی معرفی شده است و از نشانگرهای برخورداری 
است       الکترونيکی  تشکيل شده  مقتدرسازی  فرایند  مهارت های  از 
 Mahdizadeh et al.. 2015, 150; Parsazadeh et al., 2013,(

.)45
سوم: آگاهی باهدف شکل گيری و ارتقاء رفتار تحليل گرانه و کسب 
مهارت های انتقادی ساکنان در فرایند مقتدرسازی الکترونيکی گنجانده 
 شده است و نشانگرهای آگاهی از خود، آگاهی از زیرساخت ها، آگاهی 
Fri- به کارگرفته می شوند  برای سنجش آن  فرایند مقتدرسازی  )از 
ere,   1972,   156؛ غياثوند، 1390، 125؛ زیاری و دیگران، 1392، 60(.

چهارم: اطالع رسانی الکترونيکی تبادل دانش و اطالعات و پشتيبانی 
از ارتقاء آگاهی ساکنان از سياست ها و تصميم های تصميم گيرندگان 
در بستر فضای سایبرنتيک است که با نشانگرهای گونه بندی تبادل 

داده و اطالعات بين تصميم گيرندگان، ساکنان و محتوای جریان داده 
Abu-shanab and Al-( و اطالعات قابل پياده سازی و سنجش است

.)dalou, 2013, 24
عمومی  بازخورد  گردآوری  به منظور  الکترونيکی  مشاوره  پنجم: 
پيشنهادشده  جایگزین  گزینه های  از  استفاده  و  ساکنان  آگاهی  از 
بين  دوطرفه  ارتباطات  پایۀ  بر  ساکنان  توسط  تصميم(  )گزینه های 
به  الکترونيکی  مقتدرسازی  فرایند  در  تصميم گيرندگان  و  ساکنان 
کار گرفته می شود. مشاوره الکترونيکی با نشانگرهای سرمایه اجتماعی 
به عنوان پایۀ مشارکت بين ساکنان و تصميم گيرندگان در نواحی دچار 
Makinen, 2006, 36-( افت شهری قابل پياده سازی و سنجش است

.)39
از  تصميم گيرندگان  درک  ارتقاء  به   الکترونيکی  همکاری  ششم: 
مشکالت سکونت در نواحی دچار افت شهری و راه حل آن ها بر پایۀ 
مشارکت و مشاوره متقابل بين آن ها و ساکنان می انجامد و نيازمند 
 Thomson et al., 2007,( شفافيت و مسئوليت پذیری متقابل می باشد

.)25
ساکنان   با  تعامل  پی گسترش  در  الکترونيکی  درگيری  هفتم: 
تصميم گيرندگان، ساکنان را قادر می سازد فعاالنه در توسعۀ گزینه های 
با تصميم گيرندگان همکاری  راه حل ها  جایگزین تصميم و شناسایی 
داشته باشند. مطالبه گری، پاسخگویی، قدرت تصميم گيری، اثرگذاری 
مهار  توانایی  و  قدرت، مشارکت سازنده  از  تمرکززدایی  بر تصميم ها، 
سرنوشت نشانگرهای معرفی شده برای پياده سازی و سنجش درگيری 
الکترونيکی هستند )Abu-shanab and Al-dalou, 2013؛ گزارش 

سازمان ملل 2018(.
ویژگی های بنيادین برآمده از عناصر و اجزای فرایند مقتدرسازی 
الکترونيکی که باهدف پشتيبانی از ارتقاء مشارکت عمومی ساکنان نواحی 
دچار افت شهری در بازآفرینی شهری پياده سازی می شود، مجموعه ای 
از سنجه ها و نشانگرها را در اختيار قرار می دهد که سنجش سطح مورد 
انتظار از مشارکت را در چارچوب مشارکت الکترونيکی و در بستر فضای 
سایبرنتيک امکان پذیر می کند. افزون براین، سنجه و نشانگرهای مورد 
نياز برای سنجش زیرساخت های فضای سایبرنتيک به منظور پشتيبانی 

تصویر 2- معرفی الگوی کالن فرایند مقتدرسازی الکترونیکی به منظور سطح ارتقا  مشارکت ساکنین در بازآفرینی شهری نواحی دچار افت شهری  )چارچوب انگاشتی مقاله(. 
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از گسترش دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( در نواحی 
دچار افت شهری که شامل دسترسی به ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات 
یافته های  به  دستيابی  امکان  می شوند،  ابزار  این  از  استفاده  و شدت 
سنجش گرانه از چگونگی پياده سازی فرایند مقتدرسازی الکترونيکی را 

تسهيل می کند.

مواد و روش پژوهش
در  مقدمه(  بند  3  به  )نک.  آن  روش شناسی  پایۀ  بر  پژوهش  این 
شش مرحله تعریف شده است. این روش شناسی از دو مسير بدست 
آمده است؛ نخست، فرایند پژوهش مبتنی بر الگوی فرایند مقتدرسازی 
الکترونيکی که گام های انجام پژوهش را معرفی می کند؛ دوم روش های 
انجام هر مرحله که با استفاده از مرور تجارب داخلی و خارجی مرتبط با 
موضوع پژوهش مانند انجام تحليل قدرت ذینفعان با استفاده از ماتریس 
قدرت، منفعت و استفاده از پرسشنامه در راستای سنجش سطح آمادگی 

ساکنان  معرفی می شود.   
روش های  و  فنون  مرحله،  هر  انجام  مراحل  بخش  این  در 
شيوة  اطالعات،  و  داده ها  آن،  به کارگيری  مراحل  و  به کارگرفته شده 
گردآوری و یافته های برآمده از انجام تحليل ها در هر مرحله، به گونه ای 
الکترونيکی در  فرایند مقتدرسازی  باز تعریف  به کارگيری در  قابل  که 

نواحی دچار افت شهری اصفهان باشند، بيان می شود:
مرحلۀ نخست: این مرحله به مطالعۀ چارچوب های نظری، فنی، 
تجربی در موضوعات مشارکت الکترونيکی، مقتدرسازی الکترونيکی و  با 
استفاده از روش تحليل متون مدون، بازبينی و بازنویسی متون از طریق 

مطالعات اسنادی، ميدانی و کتابخانه ای پرداخته شده  است.
مشارکت  به کارگيری  کالن  الگوی  توليد  به  مطالعات  نتيجه 
الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت شهری بر پایۀ رهيافت   مقتدرسازی 
اجتماع محلی در نواحی دچار افت شهری به عنوان روند انجام پژوهش و 
تهيه فهرست اوليۀ سنجه ها و نشانگرهای مؤثر بر سنجش سطح آمادگی 
مشارکت الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت شهری منجر شده است 

)نک. به تصویر2( 
و  سنجه ها  نهایی  فهرست  به  دستيابی  به منظور  دوم:  مرحلۀ 
مشارکت  آمادگی  سطح  سنجش  در  به کارگيری  قابل  نشانگرهای 
با  نخست  اصفهان،  شهری  افت  دچار  نواحی  ساکنان  الکترونيکی 
به کارگيری نتایج برآمده از چارچوب نظری، فنی و تجربی؛ فهرست اوليۀ 
ذی نفعان درگير در نواحی دچار افت شهری )فهرست 25 بازیگر اصلی( با 
استفاده از ترکيب روش های چک ليست و گلوله برفی معرفی شد. سپس 
ميزان برخورداری از قدرت و منفعت برای هر یک از ذی نفعان درگير در 
نواحی دچار افت شهری اصفهان بر پایۀ ارزشگذاری در مقياس پنج گانۀ 

تصویر۳- معرفی الگوی طبقه بندی ذی نفعان درگیر در مشارکت الکترونیکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان.

طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونيکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در 
بازآفرینی نواحی دچار  افت شهری اصفهان
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 شهرداری مرکزی -1
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 سازمان نوسازی و بهسازی شهری )وابسته به شهرداری اصفهان( -3
 شورای شهر اصفهان -4
 استانداری اصفهان -5 
 مهندسین مشاور نوسازی و بهسازی )دفاتر تسهیلگری( -6
 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان -7
 سازان )وابسته به اداره کل شهرسازی استان اصفهان(شرکت عمران و مسکن -8
 ادارۀ کل شهرسازی استان اصفهان -9

 گذارانسرمایه -10
 مهندسی ساختمان استان اصفهانسازمان نظام -11
 شرکت توزیع برق استان اصفهان -12

 نفعان فاعلذی
 کمیته امداد امام خمینی استان اصفهان -1
 ن انقالب اسالمی استان اصفهانبنیاد مسک -2
 سازمان حج و اوقاف استان اصفهان -3
 سازمان بهزیستی استان اصفهان -4

 

 اینفعان زمینهذی
 مهندسین مشاور طرح تفصیلی -1
 فرمانداری استان اصفهان -2
 ریزیسازمان مدیریت و برنامه -3

 

 اینفعان حاشیهذی
 اداره توزیع گاز استان اصفهان -1

 مخابرات استان اصفهانشرکت  -2

 شرکت آب اصفهان -3

 شرکت بازآفرینی -4

 ستاد بازافرینی -5
 بانک عامل -6

 شدت برخورداری از قدرت

عت
منف

 از 
ری

ردا
خو

ت بر
شد
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طيف ليکرت مشخص شد. بر پایۀ این ارزشگذاری و رتبه بندی ذی نفعان 
قدرت- ماتریس  تحليل  چارچوب  در  ميانگين،  آزمون  از  استفاده  با 

منفعت، ذی نفعان درگير در چهار دستۀ ذی نفعان کليدی، ذی نفعان 
فاعل، ذی نفعان زمينه ای، ذی نفعان حاشيه ای طبقه بندی و معرفی شدند 
)تصویر 3(. ساکنين نواحی دچار افت شهری اصفهان منفعت زیادی در 
بازآفرینی شهری دارند ولی سهم برخورداری آن ها از قدرت اندک است، 
به این دليل، در فهرست ذی نفعان کليدی )برپایۀ ماتریس استاندارد 
قدرت-    منفعت( قرار نمی گيرند. در مقابل، اهميت نقش آن ها به عنوان 
جمعيت هدف )جمعيت آماج( فرایندهای مقتدرسازی اجتماع محلی 

مورد تأکيد قرار می گيرد که منافع قابل توجهی نيز برای آن ها دارد.
بازآفرینی  در  اصلی  بازیگر   12( کليدی  ذی نفعان  نظرات  پایۀ  بر 
نواحی دچار افت شهری اصفهان( فهرست سنجه ها و نشانگر های قابل 
افت  دچار  نواحی  ساکنان  آمادگی  سطح  سنجش  برای  به کارگيری 
شهری برای مشارکت الکترونيکی در تحقق اهداف بازآفرینی محالت 
مقياس گذاری  در  رفتار  اندازه گيری  پایۀ  بر  تصویر2(  به  )نک.  خود 
پنج گانۀ طيف ليکرت ارزش گذاری شد. ارزشگذاری ذی نفعان کليدی با 
استفاده از تحليل آزمون ناپارامتریک ميانگين فریدمن در محيط نرم افزار 
SPSS انجام شده است. سطح معناداری نتایج تحليل آزمون ميانگين 
ناپارامتریک فریدمن کم تر از )0/05( می باشد و بيانگر اعتبار نتایج برآمده 
از این تحليل است. دامنه مقادیر به دست آمده برای نشانگرها بين اعداد 
)1/3( و )4/2( قرار دارد و نشانگرهای بيشتر از ميانگين )2/5( به عنوان 
نشانگرهای مؤثر در سنجش سطح آمادگی برای مشارکت الکترونيکی 
در تحقق اهداف بازآفرینی محالت دچار افت شهری معرفی شده  است 

)جدول 4(.
مرحلۀ سوم: نواحی دچار افت شهری در چهار گونۀ نواحی دچار 
افت شهری واجد ارزش تاریخی، نواحی دچار افت شهری فاقد ارزش 
تاریخی، سکونت گاه های غيررسمی، نواحی دچار افت شهری با هستۀ 
روستایی معرفی شده اند. از این رو محدودة موردمطالعۀ پژوهش بر پایۀ 

به ترتيب گونه بندی  طبقه بندی چهارگانۀ محالت دچار افت شهری 
مذکور شامل چهار محلۀ شهشهان، 24 متری، مارچين و قائميه از نواحی 

دچار افت شهری اصفهان  می باشد )تصویر 5(.
مشارکت  برای  آمادگی  به منظور سنجش  سطح  مرحلۀ چهارم: 
الکترونيکی در جمعيت آماج و انجام نمونه گيری، پرسشنامۀ ساختاریافته، 
ویژة ساکنان نواحی دچار افت شهری بر پایۀ رهيافت تمایالت اجتماعی 
و مقياس گذاری رفتاری پنجگانۀ طيف ليکرت که شامل گزینه هایی 
برای سنجش  ویژگی های جمعيت آماج و نشانگرهای سطح آمادگی 
مشارکت پذیری الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت شهری در شهر 
اصفهان، طراحی شد. به منظور تأیيد پایایی پرسشنامه و نيز محاسبه 
حجم نمونه، یک نمونه گيری اوليه با30 عدد نمونه انجام شد و براساس 
نتایج آن، مواردی از گویه های پرسشنامه اصالح و حجم نمونه با استفاده 
از روش محاسبه متغيرهای وابسته نسبت به جمعيت کل برای هر یک 
از محالت دچار افت شهری محاسبه گردید )تعداد نمونه ها در محلۀ 
مارچين 129، محلۀ 24 متری 128، محلۀ شهشهان 12۷ و محلۀ 
قائميه 129 عدد محاسبه شده است(.                                             

روش انجام نمونه گيری تصادفی ساده و مجموع تعداد نمونه ها برای 
یک سطح اطمينان 95 درصدی، 560 عدد برای تمامی محالت مورد 

پژوهش محاسبه شده است.
مرحلۀ پنجم: به منظور دستيابی به تحليل سطح آمادگی جمعيت 
آماج برای مشارکت الکترونيکی بر پایۀ فرایند مقتدرسازی الکترونيکی 
در بازآفرینی محالت دچار افت شهری اصفهان از تحليل آمار توصيفی 
باهدف توصيف ویژگی های جمعيت آماج، آزمون ميانگين ناپارامتریک 
فریدمن باهدف اولویت بندی نشانگرها و آزمون همبستگی اسپيرمن 
برای سنجش تأثير نشانگرها بر یکدیگر و رفتار متقابل آن ها در محيط 
نرم افزار SPSS استفاده شده است. اعتبار یافته های تحليل در این مرحله 
بر پایۀ فرمول آلفای کرونباخ برابر با )0/84( و روایی آن بر پایۀ آزمون 
از )0/05( محاسبه شده  واریانس یک طرفه15 با سطح معناداری کم تر 

 

ردیف
هابرپایۀفرایندسنجه 

مقتدرسازی
 الکترونیکی

 هایمراحلفرآیندمقتدرسازیالکترونیکینشانگرهایسنجشویژگی

 آموزشالکترونیکی 1
-آموزشفرایندمشارکتمردمی-آموزشفرایندمقتدرسازیاجتماعاتمحلی جذاببودن-نیآنالآموزشرساختیزدسترسیبه

 شناساییمشکالتاجتماع-میزاننقدپذیریمسئوالن-فضایآموزشیدرآموزشالکترونیکی

 یادگیریالکترونیکی 2
فرهنگ()یکیالکترونظرفیتسازمانیدرجهتیادگیریسطحبرخورداریاز سطحبرخورداریاز-تحصیالت،جمعیت،سن،جنس،

 محلهمشکالتباساکنانییارویرومهارت-هایفناوریارتباطاتواطالعاتمهارت

3 
آگاهی

 

بهساکنانمیزانتمایل-برایعضویتدراجتماعاتمجازیساکنانسطحتمایل-ازحقوقخودساکنانآگاهی-سودمندیاجتماعی
 ساکنانتمایلمسئوالنبهمقتدرسازی-استفادهازفناوریاطالعاتوارتباطاتدرراستایمقتدرسازی

4 
یرساناطالع

 الکترونیکی
 فضای در ارتباط سایبرنتیکشدت جهت در مسئولین و افراد فضای-یرساناطالعبین در محلی اجتماع افراد بین ارتباط شدت

 بههنگامدوطرفهیرساناطالع-یرساناطالعسایبرنتیکدرجهت

 مشاورهالکترونیکی 5
 توسط خود اجتماععنوانبهساکنانشناختاز -حستعلق()اعضای از برخورداری وفعالیتجهتیسودآورسطح مسئوالن بین

اعتماد-بهیکدیگرساکناناعتماد-میزانهمیاری()یاریخودبسیجمنابعدروناجتماعاتو-ازاجتماعساکنانمیزانرضایت-ساکنان
 بهمسئوالنساکنان

 همکاریالکترونیکی 6
دگرگونی-انجاممراحلدرپیرفعمشکالتشهریشفافیتدرانجامامورو-بودناجتماعریپذتیمسئول-برخورداریازکارگروهی
 شدتمشارکتمردمی

 درگیریالکترونیکی 7
میزانتمرکززداییدر-برایمحلهاتخاذشدهبرتصمیماتساکنانیرگذاریتأثمیزان-الکترونیکیگریشدتمطالبه-شدتپاسخگویی

 مردمومسئوالنبرخورداریازمشارکتسازندهبین-قدرتدراجتماعمنسجممحلی

 فضایسایبرنتیک 8
شدتعضویت-ضریبنفوذاینترنت-موبایلهوشمند(–مانندکامپیوترارتباطات)ازابزارفناوریاطالعاتوساکنانمیزانبرخورداری
 بهاجتماعاتمجازیساکنانسهولتدسترسی-اجتماعاتمجازی

جدول۴- معرفی سنجه ها و نشانگرهای سنجش سطح آمادگی مشارکت پذیری الکترونیکی ساکنان نواحی دچار افت شهری در شهر اصفهان.
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تصویر6- تحلیل آمار توصیفی جمعیت آماج.

اصفهان مصوب  بافت فرسوده شهر  )محدوده مصوب  مأخذ:  قائمیه(.  مارچین،  متری، شهشهان،  موقعیت مکانی محله 2۴  مطالعه)معرفی  مورد  معرفی محدوده  تصویر5- 
کمسیون ماده 5 مورخ 9۴/9/2۴؛ سرشماری نفوس مسکن، ۱۳95(

 

نفر                          27.667جمعیت:
 هکتار 564/21مساحت:

  5مصوب کمسیون ماده محدوده بافت فرسوده شهر اصفهان  

 نفر      22.463 جمعیت:

 هکتار 297/61مساحت:

 نفر     10.076جمعیت: 
 هکتار 858/44 مساحت:

     نفر            6.083جمعیت: 
 هکتار 63/30مساحت:

 

 موقعیت محالت مورد مطالعه

  راهنما:

است که پایایی و روایی یافته های تحليل برای گویه های پرسشنامه ویژه 
ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان را تائيد می کند.

نتایج برآمده از تحليل آمار توصيفی جمعيت آماج نشان می دهند 
 45 تا   35( سنی  درگروه  ترتيب  به  پاسخ دهنده  افراد  بيشترین  که 
سال( با )29/5 درصد(، گروه سنی )25 تا 35 سال( با )2۷/1 درصد( 
و درگروه سنی )45 تا 55 سال( با )25/۷ درصد( قرار دارند. تحصيالت 
افراد به ترتيب در مقطع ليسانس با )25/5 درصد(، مقطع فوق دیپلم با 
)24/5 درصد( و مقطع دیپلم با )22 درصد( می باشند که نشان دهندة 
تحصيالت متوسط رو به پایين افراد است و فقط )13 درصد( دارای 

مدرک فوق ليسانس می باشند. شغل )36 درصد( افراد خانه دار، )31/3 
سکونت  سابقه  هستند.  کارمند  درصد(   16( و  آزاد  شغل  درصد( 
درصد(   30/5( می باشد.  سال   10 از  باالتر  پاسخ دهنده  افراد  اکثر 
پاسخ دهندگان سابقه سکونت 15 تا 20 سال و )24/5 درصد( دارای 
سابقۀ سکونت 10 تا 15 سال و )20/9 درصد( سابقه سکونت 20 سال 
به باال را دارند؛ که از این تعداد )43/9 درصد( مالک و )56/1 درصد( 
آماج  جمعيت  کلی  ساختار  می باشند.  مستقر  استيجاری  منازل  در 
نشان از وجود جمعيت جوان و ميانسال 25 تا 55 سال، با تحصيالت 
 متوسط رو به پایين و سابقه سکونت 10 سال به باال دارد )تصویر 6(. 

طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونيکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در 
بازآفرینی نواحی دچار  افت شهری اصفهان
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به منظور دستيابی به سطح آمادگی ساکنان نواحی دچار افت شهری 
مقتدرسازی  فرایند  یک  پایۀ  بر  الکترونيکی  مشارکت  برای  اصفهان 
الکترونيکی و پيشبرد اهداف بازآفرینی شهری در این نواحی، سنجه ها 
و نشانگرهای مرتبط با هریک از مراحل مقتدرسازی الکترونيکی توسط 
پاسخ دهندگان در مقياس پنج گانه طيف ليکرت ارزشگذاری شدند و 
با استفاده از آزمون ميانگين ناپارامتریک فریدمن در محيط نرم افزار 
SPSS رتبه بندی نهایی آن ها استخراج شد. بروندادهای نهایی برآمده 
از این مرحله، به گونه ای که قابل به کارگيری در طراحی الگوی فرایند 
مقتدرسازی الکترونيکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان باشند را 

این گونه می توان معرفی نمود:
نخست: رتبه بندی نشانگرها با بيشترین امتياز به ترتيب شامل )1( 
سطح برخورداری از مهارت های فناوری ارتباطات و اطالعات )سنجۀ 
یادگيری الکترونيکی(، )2( سهولت دسترسی افراد به اجتماعات مجازی 
ابزار  به  ساکنان  برخورداری  ميزان   )3( سایبرنتيک(،  فضای  )سنجۀ 
نفوذ  ضریب   )4( سایبرنتيک(،  )فضای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
یکدیگر  به  اعتماد ساکنان   )5( اینترنت )سنجۀ فضای سایبرنتيک(، 
)سنجۀ مشاوره الکترونيکی(، )6( تمایل ساکنان به استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در راستای مقتدرسازی الکترونيکی )سنجۀ آگاهی( 
و )۷( عضویت در اجتماعات مجازی )سنجۀ فضای سایبرنتيک( می شود 
که با اختالف معناداری از دیگر نشانگرها ارزش گذاری شده اند. بيشتر این 
نشانگرها با سنجۀ فضای سایبرنتيک مرتبط هستند که نشان از استفادة 
نواحی  بين ساکنان  ارتباطات و اطالعات در  فناوری  ابزار  از  گسترده 
زیرساخت های  به  نواحی  این  و دسترسی ساکنان  افت شهری  دچار 
فضای سایبرنتيک و ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بستر 
افت  دچار  محالت  بازآفرینی  در  الکترونيکی  مشارکت  فرایند  تحقق 
الکترونيکی،  یادگيری  بر  تأکيد  این،  بر  افزون  دارد.  اصفهان  شهری 
مشاوره )مشورت( الکترونيکی و آگاهی در استفاده از فناوری اطالعات 
راستای مشارکت  الکترونيکی در  مقتدرسازی  فرایند  در  ارتباطات،  و 
ساکنان در بازآفرینی نواحی دچار افت شهری اصفهان اهميت ویژه ای 

دارد.
ترتيب شامل )1(  به  امتياز  با کم ترین  نشانگرها  رتبه بندی  دوم: 
الکترونيکی(،  آموزش  )سنجۀ  اجتماعات  مقتدرسازی  فرایند  آموزش 
)2( آموزش فرایند مشارکت مردمی )سنجۀ آموزش الکترونيکی(، )3( 
تمرکززدایی از قدرت در اجتماع محلی )سنجۀ درگيری الکترونيکی(، 
)4( برخورداری از مشارکت سازنده )سنجۀ درگيری الکترونيکی(، )5( 
شدت ارتباط بين افراد اجتماع محلی و مسئولين در فضای سایبرنتيک 
در جهت اطالع رسانی )سنجۀ اطالع رسانی الکترونيکی( و )6( شفافيت 
در انجام امور )سنجۀ همکاری الکترونيکی( می شود. بيشترین سهم از 
این نشانگرها با سنجۀ درگيری الکترونيکی و آموزش الکترونيکی مرتبط 

است.
سوم:نشانگرهای آموزش فرایند مشارکت، آموزش فرایند مقتدرسازی

آموزش  سنجۀ  از  تصميم گيرندگان  و  مدیران  انتقادپذیری  ميزان  و 
الکترونيکی، ارزش های اندکی را به خود اختصاص داده اند که نشان از 
دشواری فرایند مقتدرسازی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان در 

مرحلۀ آموزش الکترونيکی و سپس ارتقاء سطح آگاهی دارد.
چهارم: نشانگرهای تمرکززدایی از قدرت و مشارکت سازنده از سنجۀ 

درگيری الکترونيکی و نشانگر شفافيت در انجام امور از سنجۀ همکاری 
و  نشانگرهای حکمرانی خوب شهری  با  ارتباط مستقيم  الکترونيکی 
ساختارهای نهادی جامعه دارند که نشان می دهد یکی از چالش های 
تحقق فرایند مقتدرسازی الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت شهری 
اصفهان، موانع نهادی و ساختار قدرت تمرکزگرا در سيستم مدیریت و 
برنامه ریزی شهری است که مشارکت پذیری ساکنان این نواحی برای 

بازآفرینی محالت خود را دشوار می کند.
پنجم: محاسبۀ ميانگين نشانگرهای مرتبط با هر سنجه در آزمون 
ميانگين، نشان می دهد سنجه های فضای سایبرنتيک )3/8(، یادگيری 
الکترونيکی )2/86(، آگاهی )2/۷9( و مشاوره الکترونيکی )2/53( اهميت 
الکترونيکی  مقتدرسازی  فرایند  پياده سازی  برای  بيشتری  قابليت  و 
سنجه های  مقابل  در  و  دارند  اصفهان  شهری  افت  دچار  نواحی  در 
درگيری الکترونيکی )2/28(، آموزش الکترونيکی )2/08(، اطالع رسانی 
الکترونيکی )1/96( و همکاری الکترونيکی )1/85( با دشواری و چالش 
بيشتری برای پياده سازی فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در این نواحی 

روبرو هستند.
پس از تعيين اولویت های سنجه ها و نشانگرهای قابل به کارگيری در 
فرایند مقتدرسازی الکترونيکی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان 
در راستای ارتقاء مشارکت الکترونيکی آن ها در بازآفرینی محالت خود 
بر پایۀ رتبه بندی برآمده از آزمون ميانگين، نياز است؛ چگونگی رفتار 
متقابل سنجه ها و نشانگرها نيز در برابر یکدیگر مشخص شود، به گونه ای 
که در بازتعریف و طراحی فرایند مقتدرسازی الکترونيکی، مراحل فرایند، 
نخست دچار رفتار خنثی کننده در برابر یکدیگر نشوند و دوم مراحل 
تقویت کننده اثرات متقابل، در پيوند با یکدیگر قرار بگيرند. به این منظور 
از آزمون همبستگی اسپيرمن16 برای تشخيص چگونگی اثرات متقابل 
سنجه ها و نشانگرهای فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در نواحی دچار 
افت شهری اصفهان استفاده شده است و مهم ترین یافته های برآمده از 

این آزمون را به صورت فشرده، این گونه می توان معرفی نمود:
نخست: بيشترین ضریب همبستگی مثبت بين نشانگرها و سنجه های 
اصفهان  افت شهری  نواحی دچار  الکترونيکی در  فرایند مقتدرسازی 
مربوط به نشانگرهای سنجۀ مشاوره الکترونيکی و نشانگرهای یادگيری 
الکترونيکی می باشد. نشانگرهای سنجۀ مشاوره الکترونيکی شامل سطح 
برخورداری از سودآوری جهت فعاليت بين مسئوالن و ساکنان، رضایت 
ساکنان از اجتماع خود، اعتماد متقابل بين ساکنان با یکدیگر و ساکنان 
با مسئولين بيشترین همبستگی را با دیگر سنجه ها دارند. این یافته ها 
نشان دهندة اهميت سرمایۀ اجتماعی در فرایند مقتدرسازی الکترونيکی 
در فضای سایبرنتيک است. افزون بر این نشانگرهای مهارت رویارویی 
ساکنان با مشکالت محله از سنجۀ یادگيری الکترونيکی در مرتبۀ دوم 
برخورداری از اولویت قرار می گيرد. بر این اساس به منظور مقتدرسازی 
ساکنان دچار افت شهری در فضای سایبرنتيک در جهت تحقق اهداف 
برنامه های بازآفرینی شهری در شهر اصفهان به کارگيری سرمایه های 
در  مردمی(  مشارکت  در  رضایت مندی، سودآوری  )اعتماد،  اجتماعی 
جهت افزایش مهارت رویارویی با مشکالت محله توسط ساکنان اهميت 

بنيادین دارد )جدول ۷(.
دوم: یافته های برآمده از کم ترین ميزان همبستگی بين نشانگرها و 
سنجه های فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در نواحی دچار افت شهری 
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همکاری  سنجۀ  بين  رفتاری  واگرایی  بيشترین  نشان دهندة  اصفهان 
است. دشوارترین  مقتدرسازی  فرایند  با سایر سنجه های  الکترونيکی 
مرحله از پياده سازی یک فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در جهت تحقق 
اهداف بازآفرینی شهری در نواحی دچار افت شهری اصفهان ارتقا سطح 
همکاری ساکنان با مسئوالن است. نکته قابل توجه قرارگيری دشوارترین 
مرحلۀ      )همکاری       الکترونيکی(       در   پی   آسان ترین    مرحلۀ       )مشاوره 
الکترونيکی( بر پایۀ فرایند مقتدرسازی الکترونيکی است. نشانگرهای 
مرتبط با سنجۀ همکاری الکترونيکی که بيشترین همبستگی منفی با 
سایر نشانگرها را دارند، شامل برخورداری از کارگروهی، شفافيت در 
انجام امور و انجام مراحل در پی رفع مشکالت شهری و همکاری مردم 
با مسئوالن می شوند. این نتایج نشان می دهند برخورداری از کارگروهی، 
انجام مراحل در پی رفع مشکالت شهری،  امور و  انجام  شفافيت در 
دگرگونی مشارکت مردمی )همکاری مردم با مسئوالن( که با اعتماد 
نهادی مرتبط می شود، بيشترین واگرایی را با سایر نشانگرها دارند و 
بيشترین دشواری و چالش در فرایند مقتدرسازی ریشه در زیرساخت های 
پشتيبان همکاری متقابل بين ساکنان و تصميم گيرندگان است )جدول 

.)8
سوم: ضریب همبستگی بين نشانگرهای دسترسی به اجتماعات 
مجازی )فضای سایبرنتيک( بامهارت رویارویی ساکنان با مشکالت محله 
)یادگيری الکترونيکی(، آموزش مشارکت مردمی )آموزش الکترونيکی( 
با شفافيت در انجام امور و انجام مراحل در پی رفع مشکالت شهری 
)همکاری الکترونيکی(، ضریب نفوذپذیری اینترنت )فضای سایبرنتيک( 
ميزان  و  الکترونيکی(  )درگيری  سازنده  مشارکت  از  برخورداری  با 
حقوق  از  بااطالع  الکترونيکی(  )آموزش  از  مسئولين  انتقادپذیری 
به دست آمده  صفر1۷  به  نزدیک  بسيار  یا  و  صفر  )آگاهی(  شهروندی 
است. این نتایج نشان از تبعيت اندک الگوی رفتاری سنجه های فضای 
سایبرنتيک و آموزش الکترونيکی از الگوی رفتاری سایر سنجه ها در 
فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در نواحی دچار افت شهری در اصفهان 

به منظور تحقق فرایند بازآفرینی دارند.
چهارم: نشانگرهای آموزش مشارکت مردمی و ميزان  انتقادپذیری 

مسئولين از سنجۀ آموزش الکترونيکی با دیگر نشانگرها از سنجه های 
درگيری الکترونيکی و آگاهی ضریب همبستگی صفر و یا نزدیک به صفر 
دارد که نشان از وجود کاستی و خأل جدی در این سنجه در راستای 
تحقق فرایند مقتدرسازی الکترونيکی و ارتباط با سایر مراحل آن است. 
بر این اساس پشتيبانی از آموزش الکترونيکی در فرایند مقتدرسازی یک 

ضرورت اجتناب ناپذیر است.
پنجم: سنجۀ فضای سایبرنتيک به عنوان بستر فرایند مقتدرسازی 
)یادگيری  سایر سنجه ها     به ویژه  با  اندکی  نيز همبستگی  الکترونيکی 
الکترونيکی و آگاهی( دارد. بااین   وجود، نشانگرهای مرتبط با سنجه های 
نفوذپذیری  و  مجازی  اجتماعات  به  که دسترسی  سایبرنتيک  فضای 
اینترنت را شامل می شود، سطح برخورداری قابل قبولی در محالت دچار 
افت شهری دارد که به معنای فراهم بودن زمينۀ زیرساخت های فضای 
سایبرنتيک برای پياده سازی فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در جهت 
تحقق اهداف بازآفرینی شهری است )نک به بند نخست از یافته های 

برآمده از آزمون ميانگين(.
آمادگی  سطح  تحليل  یافته های  مرحله  این  در  ششم:  مرحلۀ 
جمعيت آماج برای مشارکت الکترونيکی در بازآفرینی محالت دچار افت 
شهری اصفهان )یافته های مراحل نخست تا پنجم(، با الگوی کالن فرایند 
با استفاده از   الکترونيکی )تصویر2( به صورت یکپارچه و  مقتدرسازی 
تحليل محتوی مصاحبه با متخصصان و روش نقشه نگاری ذهنی18 مورد 
تحليل قرار می گيرند. برای انجام مصاحبه با متخصصان و کارشناسان 
ابتدا فرم مصاحبه ساختار نيافته بر پایه مراحل کالن فرایند مقتدرسازی 
الکترونيکی در 6 سوال باز تهيه شد و سپس با 6 نفر از کارشناسان و 
متخصصان از بين ذی نفعان کليدی  مصاحبه انجام گرفت؛ که پس 
این روند،  ادامه  انجام مصاحبه پنجم اشباع نظری حاصل شد. در  از 
 Atlas ti 7  پياده سازی مصاحبه ها  با استفاده از کدگذاری باز در نرم افزار
انجام پذیرفت. انجام کدگذاری باز،محوری و گزینشی و هم چنين ترسيم 
نمودار کد گذاری در این نرم افزار مراحل فرایند مقتدر سازی الکترونيکی 
را برای نواحی دچار افت شهری منطبق بر مراحل آموزش الکترونيکی، 
یادگيری الکترونيکی، آگاهی، مشورت الکترونيکی و درگيری الکترونيکی 

 

ضریب  ها سنجه نشانگرها
 نشانگرها ها سنجه همبستگی

جهت فعالیت بین ساکنان  یسودآورسطح برخورداری از 
 و مسئوالن

با مشکالت  ساکنانمهارت رویارویی  یادگیری الکترونیکی 62/0 مشاوره الکترونیکی
 محله

برای  اتخاذشدهساکنان بر تصمیمات  یرگذاریتأثمیزان 
 محله

درگیری 
 نگامه به دوطرفه یرسان اطالع رسانی الکترونیکی اطالع 57/0 الکترونیکی

فرایندمقتدرسازی اجتماعات  آموزش آموزش الکترونیکی 462/0 آموزش الکترونیکی آموزش فرایند سنتی مشارکت مردمی
 محلی

جهت  یسودآورسطح برخورداری از  مشاوره الکترونیکی 460/0 مشاوره الکترونیکی از اجتماع کنانسامندی رضایت
 فعالیت مسئوالن و ساکنان

 نسبت به مسئوالن ساکناناعتماد  مشاوره الکترونیکی 42/0 مشاوره الکترونیکی نسبت به یکدیگر ساکناناعتماد 

با مشکالت  ساکنانمهارت رویارویی  یادگیری الکترونیکی /.40 ونیکیمشاوره الکتر از اجتماع خود ساکنانمندی رضایت
 محله

جدول7- معرفی بیشینه های ضریب همبستگی بین سنجه ها و نشانگرهای مفتدرسازی الکترونیکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان.

 نشانگرها ها سنجه ضریب همبستگی ها سنجه نشانگرها
 های مجازیعضویت در گروه فضای سایبرنتیک -46/0 همکاری الکترونیکی برخورداری از کارگروهی

 در مراحل انجام و امور انجام در تیشفاف
 یشهر مشکالت رفع یپ

 شدت پاسخگویی درگیری الکترونیکی -417/0 همکاری الکترونیکی

 مشارکت مردمیدگرگونی 

 )همکاری مردم با مسئوالن(
 عنوان به ساکنان توسط خود از شناخت مشاوره الکترونیکی -412/0 همکاری الکترونیکی

 (تعلق حس) اعضاء اجتماع
 در مراحل انجام و امور انجام در تیشفاف

 یشهر مشکالت رفع یپ
های فناوری تبرخورداری از مهار یادگیری الکترونیکی -40/0 همکاری الکترونیکی

 ارتباطات و اطالعات
 

جدول 8- معرفی کمینه های ضریب همبستگی بین سنجه ها و نشانگرهای مفتدرسازی الکترونیکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان.

طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونيکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در 
بازآفرینی نواحی دچار  افت شهری اصفهان
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سنجه
 

 های مراحل فرآیند مقتدرسازی الکترونیکی معرفی نشانگرهای سنجش ویژگی نقش نشانگر

ش الکترونیکی
آموز

 

 زیاداهمیت نشانگرهای دارای 
 (حذف غیرقابل)

 محلی اجتماعات مقتدرسازی فرایند آموزش -الکترونیکی آموزش در آموزشی فضای بودن جذاب

 مشارکت سنتی فرایند آموزش -نالینآ آموزش زیرساخت به دسترسی -مسئوالن نقدپذیری میزان -اجتماع مشکالت شناسایی (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 مردمی

 زیادی ارتباط ولی است برخوردار الکترونیکی مقتدرسازی فرایند در ها سنجه سایر از متمایز رفتاری الگوی از الکترونیکی آموزش  فرایند مقتدرسازی الکترونیکی کار وندر
 .است ضروری ولی دشوار مرحلۀ یک محلی اجتماعات مقتدرسازی فرایند آموزش. دارد الکترونیکی مشورت و یادگیری با

 .است الکترونیکی آموزش الکترونیکی، مقتدرسازی فرایند سازی پیاده برای آمادگی سطح از مرحله دشوارترین

یادگیری الکترونیکی
 

 زیادنشانگرهای دارای اهمیت 
 (حذف غیرقابل)

 اطالعات و ارتباطات فناوری های مهارت از برخورداری سطح

 مهارت -(فرهنگی جنسی، سنی، جمعیتی، تحصیالت،) الکترونیکی یادگیری جهت در سازمانی ظرفیت از خورداریبر سطح (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 محله مشکالت با ساکنان رویارویی

 فعالیت جهت سودآوری از برخورداری سطح و محله مشکالت با ساکنان رویارویی مهارت نشانگرهای بین( 0.62) همبستگی ضریب  فرایند مقتدرسازی الکترونیکی کار روند
 با ساکنان رویارویی مهارت نشانگرهای بین( 0.40) همبستگی ضریب و الکترونیکی درگیری سنجۀ از ساکنان و مسئوالن بین

 .دارد الکترونیکی مشورت و آموزش مراحل با مرحله این شدید ارتباط از نشان خود، اجتماع از ساکنان رضایتمندی و مشکالت
 .است الکترونیکی یادگیری الکترونیکی، مقتدرسازی فرایند سازی پیاده برای آمادگی حسط از مرحله نخستین

آگاهی
 

 زیادنشانگرهای دارای اهمیت 
 (حذف غیرقابل)

 تمایل میزان -ساکنان مقتدرسازی به مسئوالن تمایل -اجتماعی سودمندی - مجازی اجتماعات در عضویت برای ساکنان تمایل
 مقتدرسازی راستای در ارتباطات و اطالعات ناوریف از استفاده به ساکنان

 آگاهی ساکنان از حقوق خود (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 زی فرایند مقتدرسازی الکترونیکیسا دومین مرحله از سطح آمادگی برای پیاده فرایند مقتدرسازی الکترونیکی کار روند

اطالع
 

رسانی
الکترونیکی 
 

 زیاداهمیت  نشانگرهای دارای
 (حذف غیرقابل)

- 

شدت ارتباط در  -یرسان اطالعشدت ارتباط بین افراد اجتماع محلی در فضای سایبرنتیک در جهت  -هنگام به دوطرفه یرسان اطالع (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 یرسان اطالعفضای سایبرنتیک بین افراد و مسئوالن در جهت 

برای  اتخاذشدهساکنان بر تصمیمات  یرگذاریتأثو میزان هنگام  به دوطرفه یرسان اطالعی بین نشانگرها (0.57) ضریب همبستگی رسازی الکترونیکیفرایند مقتد کار روند
 محله از سنجۀ درگیری الکترونیکی

مشورت الکترونیکی
 

نشانگرهای دارای اهمیت 
 (حذف غیرقابلزیاد

به  ساکناناعتماد  - حس تعلق() اعضا اجتماع محلی عنوان بهت از خود توسط ساکنان شناخ -جود اعتماد بین ساکنان و مسئوالنو
 یکدیگر

 درون منابع بسیج -از اجتماع ساکنانمیزان رضایت  -جهت فعالیت بین مسئوالن و ساکنان یسودآورسطح برخورداری از  (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 ی(میزان همیار) یاریخود و اجتماعات

( بین نشانگرهای 0.46) ضریب همبستگی است. سازی فرایند مقتدرسازی الکترونیکی سومین مرحله از سطح آمادگی برای پیاده الکترونیکی سازی مقتدرفرایند  کار روند
( 42/0) یهمبستگاز اجتماع و ضریب  ساکنانو میزان رضایت  ساکنان ومسئوالن  فعالیت بین جهت یورآسود از یبرخوردار سطح

 اجتماعی جامعه هدف های ارتباط شدید بین این مرحله و  سرمایه ازنشان  بین ساکنان و مسئوالن اعتماد وجود بین نشانگرهای
بین این مرحله و مراحل آموزش و یادگیری الکترونیکی ارتباط شدید  .استسودآوری در مشارکت مردمی(  اعتماد، رضایتمندی،)

 وجود دارد.

همکاری الکترون
یکی

نشانگرهای دارای اهمیت  
 (حذف غیرقابلزیاد

- 

 یپ در مراحل انجام و امور انجام در تیشفاف -یگروه کار ازبرخورداری  - بودن اجتماع پذیر یتمسئول - دگرگونی مشارکت مردمی (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 یشهر مشکالت رفع

ها نشان از بیشترین واگرایی رفتاری بین سنجۀ همکاری  د ضرایب همبستگی منفی متعدد با نشانگرهای سایر سنجهوجو فرایند مقتدرسازی الکترونیکی کار روند
 های فرایند مقتدرسازی دارد.الکترونیکی با سایر سنجه

درگیری الکترونیکی
 

نشانگرهای دارای اهمیت 
 (حذف غیرقابلزیاد

 الکترونیکی گری مطالبه شدت -پاسخگویی شدت-

 در قدرت در تمرکززدایی میزان -سازنده مشارکت از برخورداری - محله برای اتخاذشده تصمیمات بر ساکنان یرگذاریتأث میزان (حذف قابل) گرهای دارای اهمیت کمنشان
 محلی منسجم اجتماع

 ها( به تعارض بین کاربران فرایند نمرکززدایی و اثرگذاری بر تصمیم) نشانگرهای مرتبط با ویژگی ساختارهای نهادی در این مرحله فرایند مقتدرسازی الکترونیکی کار روند
دشوارترین مرحله از سطح کند.  سازی فرایند مقتدرسازی را با چالش مواجه می و پیاده انجامد یم( ساکناننهادهای رسمی و )

 باشد. له میاین مرح سازی فرایند مقتدرسازی الکترونیکی پس از آموزش الکترونیکی آمادگی برای پیاده

فضای 
ک

سایبرنتی
 نشانگرهای دارای اهمیت زیاد 

 (حذف غیرقابل)
به ابزار فناوری اطالعات و  ساکنانمیزان برخورداری  - یمجاز اجتماعات به افراد یدسترسسهولت  - عضویت در اجتماعات مجازی

 نترنتیا یرینفوذپذ ضریب -ارتباطات 

 - (حذف قابل) نشانگرهای دارای اهمیت کم
 (.یازموردنهای  فراهم بودن زیرساخت) سازی فرایند مقتدرسازی الکترونیکی، فضای سایبرنتیک است ترین سنجه برای پیاده آماده فرایند مقتدرسازی الکترونیکی کار روند

جدول9- تحلیل یکپارچه سنجش  سطح آمادگی برای مشارکت الکترونیکی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان به منظور بازتعریف فرایند مقتدرسازی الکترونیکی.

معرفی می کند. تحليل یکپارچه به منظور دستيابی به الگوی نهایی 
فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در راستای ارتقاء سطح مشارکت ساکنان 

نواحی دچار افت شهری اصفهان بر پایۀ فناوری اطالعات و ارتباطات 
)ICT( در فضای سایبرنتيک فراهم شود )جدول 9(.

نتیجه
مرحله هفتم: در این مرحله بر پایۀ یافته های برآمده از فرایند انجام 
پژوهش و بروندادهای تحليل در مراحل گوناگون آن )مراحل شش گانه 
تحليل(،  ویژگی های اصلی یک فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در بستر 
فضای سایبرنتيک، به منظور ارتقاء مشارکت ساکنان نواحی دچار افت 
شهری در بازآفرینی سکونتگاه خود در شهر اصفهان را این گونه می توان 

معرفی نمود )تصویر10(:
نخست: سنجه های اطالع رسانی و همکاری الکترونيکی در فرایند 
قابل  اصفهان  شهری  افت  دچار  نواحی  در  الکترونيکی  مقتدرسازی 
پياده سازی نيستند؛ بنابراین فرایند مقتدرسازی الکترونيکی در نواحی 
دچار افت شهری اصفهان، یک فرایند پنج مرحله ای است که به ترتيب 
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تصویر ۱۰- بازتعریف فرایند مقتدرسازی الکترونیکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت ساکنین نواحی دچار افت شهری اصفهان در بازآفرینی شهری در این نواحی.

از سنجه های آموزش، یادگيری، آگاهی، مشاوره )مشورت( و درگيری 
)همگی با پسوند الکترونيکی( در بستر فضای سایبرنتيک تشکيل می شود 
و به صورت یک زنجيره پيوسته در قلمرو عمل و اختيار بازآفرینی شهری 

نواحی دچار افت شهری اصفهان در طول زمان تداوم پيدا می کند.
فرایند  از  )بهره برداران(  آماج  جمعيت  اصلی  دوم:         ویژگی های 
مقتدرسازی الکترونيکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان، از یک سو 
بازیگران یا ذینفعان کليدی در سيستم مدیریت شهری اصفهان به ویژه 
شهرداری مرکزی، شهرداری منطقه، سازمان نوسازی و بهسازی شهری 
)وابسته به شهرداری اصفهان(، شورای اسالمی شهر اصفهان، استانداری 
اصفهان و مهندسين مشاور نوسازی و بهسازی )دفاتر تسهيل گری( و 
از سوی دیگر جمعيت جوان و ميانسال 25 تا 55 سال، با تحصيالت 
متوسط )کاردانی و کارشناسی( باسابقه سکونت10 سال و بيشتر و شاغل 

در بخش خصوصی هستند.
سوم: رفتار متمایز و مستقل سنجۀ آموزش الکترونيکی در فرایند 
مقتدرسازی  چرخۀ  آغاز   )1( می دهد  نشان  الکترونيکی  مقتدرسازی 
الکترونيکی با آموزش الکترونيکی خواهد بود و )2( دستاوردهای رفتاری 
سایر مراحل مقتدرسازی الکترونيکی )به ویژه مراحل آگاهی و مشورت 

الکترونيکی( تابع دستاوردهای مرحلۀ آموزش الکترونيکی است.
چهارم: بيشترین سهم از عمليات مقتدرسازی الکترونيکی به منظور 
ارتقاء سطح مشارکت ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان، به ترتيب 

به مراحل آموزش و درگيری الکترونيکی   اختصاص می یابد.
این ویژگی ها، فرایند عمومی مقتدرسازی الکترونيکی را در انطباق 
با شرایط، قيود و محدودیت های موجود در نواحی دچار افت شهری 
اصفهان قرار می دهد و می توان از آن به عنوان دستورکار توسعه مشارکت 
اصفهان  شهری  افت  دچار  نواحی  در  سایبرنتيک  فضای  در  عمومی 
بين  بازآفرینی شهری  در  مشارکت  به گونه ای که سطح  گرفت،  بهره 
ساکنان و تصميم گيرندگان را ارتقاء داده و سيستم برنامه ریزی شهری 

را از مزیت های آن برخوردار سازد. چرخۀ مقتدرسازی الکترونيکی تا 
دستيابی به باالترین سطح مشارکت )یعنی مشارکت در تصميم گيری( 

در بازآفرینی شهری نواحی دچار افت شهری اصفهان قابل تکرار است.
شهری  افت  دچار  بافت های  محدودیت های  بر  منطبق  الگو  این 
اصفهان برآمده از مشاهدات و تحليل های انجام شده )نک. به مرحله 
پنجم از بخش روش انجام پژوهش(  با قابليت های پنج گانه )آموزش 
الکترونيکی، یادگيری الکترونيکی، آگاهی، مشاوره الکترونيکی، درگيری 
فرایند  آموزش  راستای  در  مناسبی  بستر  که  می باشد  الکترونيکی( 
مقتدرسازی الکترونيکی برای ساکنان این نواحی، ارتقا مهارت استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات و رویارویی با مشکالت محله، ارتقا در آگاهی 
با استفاده از عضویت اعضا در اجتماعات مجازی و ارتقا تمایل ساکنان و 
مسئوالن به مقتدرسازی، ارتقا سرمایه اجتماعی و اعتماد دو طرفه، ارتقا 

پاسخگویی و شفافيت در مطالبه گری شهروندان را فراهم می کند. 
در این پژوهش الگوی فرایند مقتدرسازی در بستر فضای سایبرنتيک 
را به منظور ارتقا مشارکت ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان 
برای بازآفرینی سکونتگاهای آن ها معرفی شده است. بر پایه مطالعات 
انچام پذیرفته شده این فرایند برای نواحی دچار افت شهری اصفهان 
شامل مراحل آموزش الکترونيکی، یادگيری الکترونيکی، آگاهی، مشاوره 
الکترونيکی، درگيری الکترونيکی می باشد که در  مقایسه با الگوی کالن 
برآمده از مطالعات نظری، فنی و تجربی مراحل همکاری الکترونيکی 
و اطالع رسانی الکترونيکی را شامل نمی شود که دالیل آن را می توان 
فرایند  این  کرد.  جامعه جستجو  سياسی  و  فرهنگی  ساختارهای  در 
متمایز با فرایند مقتدرسازی الکترونيکی بر پایه مشارکت شهروندی 
مبتنی بر مراحل اطالع رسانی الکترونيکی، مشاوره الکترونيکی، همکاری 
الکترونيکی و درگيری الکترونيکی )Mackintash, 2004(  نيز  می باشد.

و  اجتماعی  فرهنگی،  بر ساختارهای  منطبق  به دست آمده  الگوی 
سياسی  ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان است.   دامنه تعميم 

طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونيکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در 
بازآفرینی نواحی دچار  افت شهری اصفهان
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فضای  در  الگو  این  امکان پذیری  از  نشان  پژوهش  یافته های  عمق   و 
سایبرنتيک دارد. راه یابی این الگو در حوزه علوم کامپيوتری به توليد 

قالب  در  سایبرنتيک  فضای  در  شهروندی  مشارکت  ارتقا  ابزارهای 
نرم افزارهای کامپيوتری می انجامد.

پی نوشت ها

1. Approach.
2.Conceptual Mapping.
3. Urban Regeneration.
4. Public Private Partnership )PPP(.
5. Community Empowerment.

در برخی از متون به جای استفاده از واژه مقتدرسازی از واژه  توانمندسازی 
معادل enable استفاده شده است.

6. Power.
7. E-Empowerment.
8. E-Informing.
9. E-Consulting.
10. E- Collaboration.
11. E- Involving.
12. E-Edjucation.
13. E-Learning.
14. Awarnes.
15. One-Way ANOVA.

16. با توجه به وجود داده های ناپارامتریک از آزمون همبستگی اسپيرمن 
استفاده شده است.

1۷. ضریب 0/001 نيز در نظر گرفته شده است.
18 . Mind Mapping.  
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The development of cities has caused the expansion 
of urban areas, especially in metropolitan areas. These 
areas include a complex mix of physical, social, eco-
nomic, and environmental problems that intensify: ex-
haustion, poverty, environmental pollution, and social 
anomalies, in this situation there is a need for urban 
management systems and urban planning. Urban Re-
generation is one of the recent ways of intervening in 
these areas, which uses community empowerment in 
order to improve residents’s level of participation, to 
solved the problems of such araes. The goal of com-
munity empowerment process is to increase residents’s 
share of the structure of power sources in society, and 
improving their ability to participate in guiding and 
controlling changes in and around living environment, 
which are formed in the context of communication 
and cooperation between residents and the decision 
makers.E- empowerment is used to facilitate the rela-
tionship between residents and decision makers in or-
der to improve the level of transparency,accountability 
and access to good governace. Due to the widespread 
use of cybernetic space by citizens, the realization of 
E- empowerment in urban decline areas, can be a good 
solution to improve resident’s participation in order to 
regeneration of these areas.Based on three concepts 
of:e-participation, e- empowerment and cybernetic 
space, the participation level of residents in order to 
regenerate urban declines was assessed in this study, 
to achieve e-empowerment process adapted pattern for 
Isfahan declines. The type of this research is: induc-
tive, practical- benefit, descriptive-analytic, which was 
done by using below analytic methods: A( Stakehold-
ers analysis )using power- benefit matrix analysis. B-1( 
Descriptive- statistic analysis. B-2( Fridman test, B-3( 
Spearman rank correlation in the SPSS software envi-

ronment. C( Mind mapping. By measures and indica-
tors valuation of e-empowerment process, the above 
analysis led to e-participation level evaluation in Isfah-
an’s urban decline,and it’s adapted pattern in above dis-
tricts was produced. The most important findings from 
the analysis, illustrates that e- empowerment in Isfahan 
urban declines is a five-step cyclic process, consist of 
e- education, e-learning, awareness, e-consulting and 
involving, in cybernetic space context. This process 
provides the ground for the participation promotion 
of key stakeholders specially: central municipality, 
the district municipality, Renovation and Restoration 
Organization of Isfahan, Isfahan Islamic Council, Is-
fahan Governor’s Office and Renovation and Improve-
ment Consulting Engineers )Facilitating Offices( and 
residents of these districts. In this process, the stages of 
e-learning, awareness and e-involving, in turn are the 
most important and the hardest steps of implementing, 
and it’s realization on one hand depends on the effects 
of social capital )such as trust, satisfaction, profitability 
in public participation( and on the other hand depends 
on formal institutional structures )such as: decentral-
ization and decision-making(.
The resulted pattern is match to  the cultural, social and 
political structures of the community  of urban decay 
in Isfahan. The depth of the research results indicates 
the feasibility of this pattern in cybernetic space. This 
pattern will be used in computer science field, and will 
lead to the production of tools )application(  to extol 
public participation in cyberspace in the computer soft-
ware form.
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bernetic Space, Urban Regeneration, Esfahan.




