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  چکیده:

 ریزيبرنامهشهري با  هايسازمان کهطوريبهاست.  شدهتبدیلربط هاي ذيناکارآمد و قدیمی به اولویت اول سازمان هايبافتامروزه توجه به 
هاي هاي فرسوده مدنظر سازمانها هستند. رویکردهاي مختلفی جهت ساماندهی بافتبافت گونهایناماندهی عملیاتی و راهبردي در پی س

بر  تأکیدر، از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه ین مسیو در اکه آخرین رویکرد؛ رویکرد بازآفرینی شهري است  قرارگرفتهربط ذي
 در انجام موفقیت براي الزامات ترینمهم از یکی . از طرفی مشارکتداشته است يرز گذین یو فرهنگ ي، اقتصادیاجتماع هايمالحظه

 مشارکت رویکرد با شهري فرسوده بافت بازآفرینی طرح بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به ارزیابی ؛است شهري بازآفرینی
 تحلیلی -ماهیت و روش، توصیفی اساس برو  يهدف، کاربرد اساس ربروش انجام پژوهش اصفهان پرداخته است.  آبادهمت محله مردمی در

. اندقرارگرفته وتحلیلتجزیه مورد  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهبوده است. از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطالعات استفاده گردید. 
 محله فرسوده بافت دهد بازآفرینیهاي پژوهش نشان میفتهاست. یا شدهاستفاده TOPSIS Fuzzy و ANPگیري همچنین از مدل تصمیم

است. این طرح توانسته است در ترغیب مردم جهت  بوده تأثیرگذار محله در تعلق حس ایجاد و بستگیدل تقویت امنیت و ایجاد در آبادهمت
زمینه و بستر نوسازي  است به میزان زیادي توانسته دآباهمت محله فرسوده باشد. بازآفرینی بافت تأثیرگذارهمکاري در کارهاي اقتصادي محله 

 بافت بازآفرینی داد نشان هایافتهباشد. همچنین  موفق محله در نوسازي براي شهروندان در انگیزه ایجاد را در محله فراهم کند و توانسته است در
 تریناصلیعنوان گیري: بازآفرینی شهري به. نتیجهشود محله در محیطی وضعیت بهبود افزایش سبب است توانسته آبادهمت محله فرسوده

بافت کالبدي، ساختارهاي اجتماعی، بنیان اقتصادي و وضع  زمانهماساس تحلیل دقیق وضع یک منطقه هدف، تطابق  رویکرد مداخله شهري بر
 .آباد گرددتواند سبب بهبود و توسعه وضعیت محله همتمتوالی می صورتبهپیگیري آن  زیستمحیط

  
  آباد.بازآفرینی شهري، بافت فرسوده، مشارکت مردمی، محله همت کلیدي: کلمات
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  مسئلهبیان  - 1
امر عامل  نیهستند و ا يو کالبد ي، اقتصادیاجتماع ازنظراغلب در زمره مناطق محروم شهر  ياهیفرسوده حاش يهابافت
این  ماندن جات مرکزي و قدیمی شهرها و ففرسودگی با. هاستآندر  يات شهریو رونق ح ییایساکنان، عدم پو یتینارضا

 هايسیاستها با استفاده از رویکردها و براي نوسازي این بافت تالشیهاي اخیر از توسعه پایدار شهري، در سالها محدوده
  صورت گرفته است. گوناگون

سازي، نوسازي و توسعه مجدد به رویکردهاي مرمت و بهسازي شهري در سیر تحول و تکامل خود از بازسازي، باززنده
هاي اجتماعی، یافته و در این مسیر، از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تأکید بر مالحظهملبازآفرینی و نوزایی شهري تکا

رویکرد بازآفرینی شهري که به دنبال ایجاد محیطی پایدار با مشارکت ساکنین بافت اقتصادي و فرهنگی نیز گذري داشته است. 
، روبرو بوده است. بافت قدیمی و مرکزي شهرها که استی محیطفرسوده و بررسی ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و زیست

هاي جدید متحول شالوده مدنی و تشکیالتی خود را تا شروع شهرسازي دوره جدید (معاصر) حفظ کرده بود، با شروع فعالیت
هاي کامل برنامهدستاوردهاي نوین و  ازجملهالزامی است. بازآفرینی  شدتبه هاآنشده و تغییر شکل در نقش ظاهري و درونی 

ازآفرینی به معنی تجدید حیات بافت در همه ابعاد کالبدي، اجتماعی، اقتصادي ب. استهاي فرسوده شهرسازي در خصوص بافت
ریزي شهري و از دوران انقالب صنعتی، . در برنامهشودمشارکت مردمی این امر حاصل می برتکیهکه با  استمحیطی و زیست

که اکثر اقدامات تنها به یک بعد از شهر که بیشتر شامل ابعاد کالبدي بود  اندهی شهرها صورت گرفت؛اقدامات زیادي جهت سام
محیطی، اقتصادي، شدن اصول توسعه پایدار و لزوم توجه به همه ابعاد وجودي شهر اعم از زیستاما با مطرح پرداختند؛می

زوم توجه به دیدگاهی که ابعاد گوناگون پایداري را در برداشته و هاي توسعه پایدار شهري، لعنوان پایهفرهنگی و کالبدي به
ریزي بازآفرینی شهري براي اولین بار در شود. برنامهتمامی این ابعاد به یک اندازه اهمیت دهد بیش از بیش احساس میبه

ن و سپس در بارسلونا آغاز شد. در داکلندلند 1980 صورت رسمی اجرا شد. مرحله دوم در دههبه 1960متحده و در دهه ایاالت
میالدي بازآفرینی شهري در بسیاري از مناطق دیگر شروع شد. این مناطق غالباً پرجمعیت، ازنظر کارکردي  1990در دهه 

حال با بسیاري از کارکردهاي نامناسب شهري نیز مواجه بودند. رهیافت بازآفرینی پایدار، رهیافتی است داراي ناهمگون و درعین
و عملی جامع و یکپارچه که تمایل به بهبود ابعاد گوناگون پایداري ازجمله پایداري اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و  بینش

 حقیقت در و شهري است زايدرون توسعه براي رویکردي شهري، بازآفرینی )2: 1390محیطی دارد. (ایزدي و همکاران،زیست

 و کیفی نحوه توزیع در تعادل ایجاد جهت در تالش شهري، هايریزيبرنامه موجود در بالفعل و بالقوه هايتوان کارگیريبه
 پویش مشارکت و از استفاده درنهایت و شهري فقر از گریز و زندگی اجتماعی هايبنیان میان هماهنگی جمعیت، کمی

ی به شرایط تازه شهرها در ) درواقع بازآفرینی شهري باید سعی در پاسخگوی16: 1391است. (نوریان و آریانا، مردم اجتماعی
 است عام اصطالح یک شهري، ها و نیازهاي افراد نسل جدید باشد. بازآفرینیوهله اول داشته باشد و سپس برآورد کننده خواسته

 از عمومیمشارکت  .گیرددر برمی را بخشی شهريروان و سازي مقتدر بازسازي، نوسازي، بهسازي، نظیر دیگري مفاهیم که

 حمایت نیازمندشهري  بازآفرینی در عمومی مشارکت برقراري .است شهري بازآفرینی در موفقیت مقدمات و صولا ترینمهم

 را کالبدي و مدیریتی اجتماعی، اقتصادي، مختلف ابعاد که شود گرفته نظر در حقوقی چارچوبی آن براي باید و است قانونی

محل.  ساکنان و خصوصی بخش عمومی، بخش میان است» طرفهسه مشارکت یک« بازآفرینی فرایند در بربگیرد. مشارکت در
 بازآفرینی در مستقیمی نقش مرکزي هايدولت بیناست که دراین هاشهرداري یا محلی مرکزي، دولت شامل عمومی بخش

 افراد و انمالک ساکنان، ازجمله نفوذذي و ذینفع هايگروه تمامی جانبههمه مشارکت . جلب)Home, 1982: 18( شهري دارند

 از یابد. فارغمی متقابل تحقق اعتماد از مملو و مطمئن شفاف، بستر در یک صرفاً بازآفرینی شهري، و بهسازي امر در دخیل
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 دولت، از اعم و بازآفرینی بهسازي هايطرح مدیران و مجریان متولیان، به باید آحاد مزبور قراردادي، و قانونی حقوقی، مباحث

 بنابراین برقرار کنند؛ صمیمی و عاطفی رابطه ترساده بیان به و نموده غیردولتی اعتماد بخش جریانم یا و هاشهرداري

). یکی از 31: 1391ثانی،زاده و رضابیگیاست. (امین شهري بازآفرینی مردم در مشارکت اصلی رمز یا طالیی کلید اعتمادسازي
نهاد در هر یک از هاي مردمن و عدم حضور جدي ساکنان و سازمانآباد اصفهامسائل مهم در نوسازي بافت فرسوده محله همت

نهاد هاي مردماند و سازمانشده بودهها و اقدامات انجامکه ساکنان همیشه ناظر و شنونده سیاستطوريمراحل این فرایند است. به
درستی تبیین نشده ایگاه مشارکت مردمی بههاي نوسازي قبلی، جکه در طرحاند. با توجه به ایننقشی در مسائل نوسازي نداشته

آباد ). در محله همت10: 1387اکبرپور، ( رو از اهداف خود بازمانده و بازآفرینی پایدار شهري انجام نگردیده استبود ازاین
ت فرسوده هاي کالبدي بافها بر جنبهشده است که اکثر آنهاي مختلفی در زمینه بازآفرینی بافت فرسوده مطرحتاکنون طرح

 آبادهمت شهري اما در طرح طراحی کردند و به دیگر ابعاد نوسازي بافت فرسوده در محله پرداخته نشده است؛شهري تأکید می
مردمی تا حدودي به بحث مشارکت مردمی توجه شده است. در طرح بازآفرینی بافت فرسوده محله  مشارکت الگوي رویکرد با

افزوده اقتصادي از بعد کالبدي شده است صرفاً به طراحی کالبدي و ارزشر شارمند انجامآباد که توسط مهندسین مشاوهمت
شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به سنجی اقتصادي طرح در محله بررسیو امکان شده است؛پرداخته

 که پردازد. بازآفرینیآباد اصفهان میهمت ارزیابی طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مردمی در محله
با رویکرد  پایدار اهداف توسعه مسیر در و مختلف فضایی هايمقیاس در منعطف هايبرنامه و اقدامات از ايدربرگیرنده شبکه

  .ته باشدداش همراه به را مردم ویژهبه ذینفعان، و تمامی کنشگران مشارکت حداکثري تمامی سطوح، در و مشارکت مردم باشد
  

  مبانی نظري - 2
  1بافت فرسوده شهري -1- 2

اند از: عناصر مصنوع و اي است از عناصر مختلف که پهنه جغرافیایی خاصی را در برگرفته است. این عناصر عبارتبافت گستره
دو برقرار است.  هاي ملموس و غیرملموس که بین ایناضافه دادوستدها و کنش و واکنشزیند، بهطبیعی که در این گستره، می

ها و محیط اند از: انساندهنده به بافتند و عناصر طبیعی عبارتهاي ساخت دست بشر و شکلعناصر مصنوع، همان ابنیه و شاخص
بافت شهر ). 20:1394آباد و همکاران، طبیعی زندگی بشر، به همراه روابطی از هر نوع که میانشان برقرار است (کالنتري خلیل

ویژه توپوگرافی و اقلیم در هاي محیط طبیعی، بهویژگی تبعبهبندي و درهم تنیدگی فضاها و عناصر شهري که دانه عبارت است از
فرسودگی  اند (همان).طور فشرده یا گسسته و بانظمی خاص جایگزین شدهها و محالت شهري بهمحدوده شهر یعنی بلوك

آباد و (کالنتري خلیل عملکردي شهر - سوي نابوديصلی و حرکت بهعبارت است از خارج شدن اجزاي کالبدي شهر از شکل ا
کند و فضاي کالبدي شهري ). فرسودگی یک بعد از فضاي شهري است که در بافت فیزیکی شهر رخنه می23:1394همکاران، 

یت از احیاء، بهسازي قانون حما ،1389می سال القانون مجلس شوراي اس 2 هماد اساس ). بر184: 1396کند (نصر، را فرسوده می
باشند که در طی یهایی از شهر مدار شهري، محدودههبافت فرسوده و مسئل ،دار شهريفرسوده و مسئله هايبافتو نوسازي 

ها دچار فرسودگی شده و دسترسی هاخیابانآن اعم از تأسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه،  دهندهتشکیلسالیان گذشته عناصر 
). در ادبیات 11: 1396(مدقالچی،  ت متعدد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي مواجه هستندالبا مشک هابافتاین  است و ساکنان

» ناپایدار«و » ناکارآمد«، »دارمسئله«هاي هاي فرسوده شهري با عناوین گوناگونی از قبیل بافتشهرسازي و مدیریت شهري، بافت
  اند. شدهشهري مطرح

1. Urban Deteriorate Fabric 



شبانی شهرضاامیرحسین  –ئی ارجنکی / فاطمه میرزا ...مردمی  مشارکت رویکرد با شهري فرسوده بافت بازآفرینی طرح ارزیابی  
 

122  

یافته و ساکنان آن از شرایط هاي شهروندي آن کاهششود که ارزشبه بافتی از شهر اطالق می» بافت فرسوده«طورکلی به
  ).15: 1389شود (حبیبی و مقصودي، ها برآورده نمیزندگی در محل خود رضایت و ایمنی خاطر نداشته و نیازهاي اساسی آن

  
  شهريهاي بافت فرسوده گونه :)1(جدول 

  ویژگی  تعریف  عنوان

هاي فرسوده داراي بافت
  شهري میراث

تاریخ و میراث شهر را در خود  اندازهبههاي فرسوده تاریخی بافت
هاي فرهنگی توانند در آگاهی جوامع از ارزشمی که ؛نهفته دارند

  و گذشته خود کمک کنند.

و یا  باارزشوجود بناها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهري 
  هاکیبی از آنتر

هاي فرسوده فاقد بافت
  میراث شهري

هاي فرسوده فاقد میراث شهري در محدوده قانونی شهرها قرار بافت
برخورداري از  ازنظراما  ؛اندو قانونی رسمیدارند و داراي مالکیت 

  ایمنی، استحکام و خدمات شهري دچار کمبود هستند.

هاي قدیمی، افتدر دل ب جاماندهبهقرارگیري در کالبدهاي  
 و هاي خالی درونحاصل استقرار افراد فرودست جامعه در زمین

  موثرحیات شهري چرخه از بودن خارج، شهريبرون
اي هاي فرسوده حاشیهبافت

  )غیررسمی هايسکونتگاه(
 که هستندهایی هاي غیررسمی)، بافتاي (سکونتگاههاي حاشیهبافت

 ازکشور قرار دارندوخارج  شهرهاوکالن شهرهاي حاشیه دربیشتر 
  باشند. اندگرفتهشکل توسعه رسمی برنامه

هایی خودرو فاقد ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی، بافت عمدتاً
  هاي شهريخدمات و زیرساخت

  )8: 1394آباد و همکاران، خلیل کالنتري ؛62: 1386منبع: (حبیبی و همکاران، 
  

  1بازآفرینی شهري -2- 2

 زندگی ارتقایی کفیت منظوربه کالبدي و محیطی اجتماعی، اقتصادي، هايعرصه در جانبههمه توسعه ي فرایندبازآفرینی شهر

توسعه یکپارچه  شهري، ) بازآفرینی1394شهر. (وزارت راه و شهرسازي،  باقی با پیوند در هدف هايمحله و هامحدوده در
 یا ابزار آن به تبدیل براي فرصت تدارك به دیگر، سوي از و ند؛کهاي توسعه شهر نیز توجه میایست که حتی به محدودیت

 منطبق جدید فضایی سازمان تولید یعنی ). بازآفرینی،138: 1394پردازد (دستجردي و بروجنی، می توسعه به رسیدن براي راهی

 مؤثر موجود یا کهن شهري روابط دوباره تعریف یا و جدید شهري روابط ایجاد در همگی که نو هايویژگی تازه و شرایط بر

 داراي وسازهايساخت از انتقاد تاریخی، و بومی هايثروت حفظ و فرهنگی هايارزش حفظ به توجه رویکرد افتد. در اینمی

 اجتماعی هايگروه مشارکت کمی، هاياقدام موازاتبه کیفی هاياقدام به توجه متعدد، هايکاربري جايبه کاربري یک نوع

 شهرهاست، مشکالت حل براي یکپارچه و جامع سیاستی شهري . بازآفرینی(Mcdonalds, 2009: 50) است دمشهو غیره و

دربرگیرنده  شهري شود. بازآفرینی شهروندان زندگی کیفیت و شهرها پذیري قابلیت زیست ارتقاي به منجر کهنحويبه
تمامی  در و است پایدار اهداف توسعه مسیر در و مختلف فضایی هايمقیاس در منعطف هايبرنامه و اقدامات از ايشبکه

). 1393دارد (وزارت راه و شهرسازي،  همراه به را مردم ویژهبه ذینفعان، و کنشگران تمامی مشارکت حداکثري سطوح،
القوه سو، سعی در استفاده بهینه از امکانات ببازآفرینی شهري در تالش براي ایجاد فرایندي پایدار در توسعه شهري از یک

شهري براي تأمین نیازهاي جدید دارد و از سوي دیگر اولویت را براي احیاء بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و درون
گیري گسترده از مشارکت مردمی با صرف پذیر و همسو با نیازهاي مردم و بهرهرونق اقتصادي قائل است و به دلیل نقش انعطاف

 از وسیعی طیف شهري بازآفرینی .)60: 1390آبادي و همکاران، زنگی(ابلیت اجرا برخوردار است کمترین بودجه از بیشترین ق

 احیاي ها،بافت و اقتصادي اجتماعی حیات تجدید شهري، هايبافت احیاي هاآن هدف گیرد کهدر برمی را هافعالیت

 با بازآفرینی از توانمعنی می این هاست. بهبافت به زندگی تزریق کلی حالت در و تأسیسات شهري و هازیرساخت ها،ساختمان

  برد. نام آن و مانند محیطیزیست تعادل از میراث، حفاظت اجتماعی، فرهنگ، حمایت اشاعه امالك، توسعه محوریت
  

1. Urban Regeneration 
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 پایداري و مثبت واکنش ذو اتخا اندآورده به وجود را شهري افت که است عواملی و کشف نیروها شهري، بازآفرینی نقش 

تواند شامل موارد: اقتصادي: گردد. اهداف اصلی بازآفرینی شهري میمی منجر شهري کیفی حیات و مستمر بهبود به که است
هاي گذاران، ایجاد اشتغال، نوسازي اقتصاد شهري؛ اجتماعی: افزایش تولید و عرضه مسکن و توسعه زیرساختجذب سرمایه
ها؛ فرهنگی: ارتقاي میراث فرهنگی در مراکز تاریخی و افزایش بهبود شرایط زندگی، مبارزه با آلودگی محیطی:محلی؛ زیست

 توسعه کمی و کیفی شهري، در بازآفرینی .)21: 1396پور، و تحقیقاتی، است (هادي توریسم شهري یا جذب مؤسسات علمی

هاي گوناگونی هاي قدیمی از دیرباز تاکنون نظریهیا بافتریزي، ساماندهی و احدر رابطه با برنامه .شهري رخ خواهد داد
شده است. بعضی به رویکرد رادیکالی و مداخله شدید در بافت معتقدند برخی به حفظ هویت گذشته اعتقاددارند، گروهی مطرح

 یگر به حفظ تکبه تخریب و ساختن بناها به فرم قدیم معتقدند، برخی دیگر به مرمت و دخالت موضعی معتقدند، گروهی د
). در این زمینه و با توجه به تأکید پژوهش حاضر، 1387 ورزند (ایزدي،بناهاي قدیمی و تخریب فضاهاي اطراف آن اصرار می

شود. این نظریه معتقد است که حفظ عوارض طبیعی و فرهنگی، تعیین شکل شهر توسط نظریه توسعه پایدار شهري بررسی می
محیطی را ارتقا بخشد، توسعه فشرده و متنوع، حفظ ، اطمینان از اینکه توسعه، سالمتی زیستوبلندي و عوارض طبیعیپستی
حداقل  ها،هاي شهري، سازگاري با طبیعت، تعادل بهینه بین جمعیت و منابع، حداکثر تنوع ازنظر کاربري زمین و فعالیتسنت

هاي ها، جلوگیري از آلودگیجامعه و بین نسلنگري در تصمیمات، عدالت اجتماعی در دخالت در محیط طبیعی آینده
تمام  در پایدار و فعال پویا مظاهر خالصه ایجاد روحی و دوري از طبیعت در شهر وهویتی بیگانگی و بیمحیطی، بیزیست
به همه شدن اصول توسعه پایدار و لزوم توجه شهري باید مورد مالحظه و در دستور کار قرار گیرد. درواقع با مطرح هايبخش

هاي توسعه پایدار شهري، لزوم توجه به عنوان پایهمحیطی، اقتصادي، فرهنگی و کالبدي بهابعاد وجودي شهر اعم از زیست
شود. ازپیش احساس میتمامی این ابعاد به یک اندازه اهمیت دهد بیشدیدگاهی که ابعاد گوناگون پایداري را در برداشته و به

ها کمک نماید. در مدیریت بازآفرینی شهري بافت تواند به احیاي دوباره آنها میینی این بافتبدون تردید مدیریت بازآفر
  شود.هاي شهري توجه میفرسوده برخالف رویکردهاي قبلی به تمام سرمایه

  

  مشارکت و بازآفرینی شهري -3- 2
 داراي وسازهايساخت از انتقاد ریخی،تا و بومی هايثروت حفظ و فرهنگی هايارزش حفظ به توجه در رویکرد بازآفرینی

 اجتماعی هايگروه مشارکت کمی، هاياقدام موازاتبه کیفی هاياقدام به توجه متعدد، هايکاربري جايبه کاربري یک نوع

 جمعیت از حمایت اهمیت بر این زمینه، در پردازاننظریه تریناصلی رابرتز از (McDonalds, 2009)است.  مشهود غیره و

 میان است» طرفهسه مشارکت یک« بازآفرینی فرایند در دارد. مشارکت تأکید بازآفرینی فرایند ها درآن درگیر سازي و لیمح

 هاياست. دولت هاشهرداري یا محلی مرکزي، دولت شامل عمومی محل. بخش ساکنان و خصوصی بخش عمومی، بخش

 در راهبردهاي کالن و هاسیاست اتخاذ با ها) آن21: 1396موسوي، کنند. (می شهري ایفا بازآفرینی در مستقیمی نقش مرکزي

 قرار امر تسریع این جهت محلی هايسازمان اختیار در را مالی و ابزارهاي قانونی و بوده شهري بازآفرینی نمودن عملی پی

 با ها)(شهرداري مور شهريا محلی متولیان و مرکزي هايدولت توسط شدهتدوین راهبردهاي و هاسیاست قوانین، دهند.می

 بخصوص و شهرها در موجود مشکالت مسائل و پی یافتن در متولیان این شود،رهگیري می عملیاتی و اجرایی هايبرنامه

 را گردونه مشارکت ،1998 سال در دیویدسون هستند. اسکات شهري بازآفرینی برنامه تدوین شهر جهت قدیمی بخش

 در این کند.می تعیین باشد، قائل هرکدام براي ترجیحی اینکه بدون مشارکت را از ختلفیم سطوح گردونه کرد. این طراحی

 مشارکت براي او اي کهچهارگانه بنديگیرد. تقسیممی شهروندان صورت و دولت بین مستمر تعاملی در گیريتصمیم مدل،

 در ساکنان توانمندسازي با رابطه در و همچنین توانمندسازي و مشارکت رسانی، مشاوره،از: اطالع است عبارت دارد، نظر در
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 گذارانسرمایه و مالکان، سازندگان مؤثر بین انگیزه ایجاد )1کنند. می مطرح را محور سه شهري هاي فرسودهبافت بازآفرینی

 ایجاد )3 و ر؛همدیگ با گذاران غیردولتیسرمایه و سازندگان مالکان، مشارکت براي فضاي اعتمادآفرین ) ایجاد2غیردولتی؛ 

  مشارکت. به التزام مردم براي مناسب قانونی بستر
مردم به  و ؛دهددرگیر در بازآفرینی شهري در یک فضاي شفاف و روشن رخ می هايگروهمشارکت تمامی اعضاي جامعه و 

ري اصلی مهم محسوب در فرایند مشارکت و بازآفرینی شه اعتمادسازيبنابراین  ؛مدیران اعتماد نموده و رابطه صمیمی دارند
بازآفرینی  مشارکت و رابطه با در موجود ادبیات از مختصري بنديجمع و مرور با )31: 1391، ثانیرضابیگیو  زادهامین(شود. می

 دست شهري هستند، بازآفرینی هايطرح در مردمی مشارکت مقوله به مبین پرداختن که اصلی هايمؤلفه از برخی به شهري،

  .است شده بندي دودستهجدول شماره  مطابق شدهاستخراج هايفهمؤل .یابیممی
  

  هاي بازآفرینی شهري برگرفته از ادبیات پژوهشهاي بیانگر مشارکت مردم در طرحمؤلفه ):2(جدول 
  دهندهارائه  اصلی مؤلفه  ردیف

  )2007) (پاکزي، 1998(رابرتز،   کنندگاناستفاده گیرکردن در  1
  )1998(دیویدسون،   رسانیسازي و اطالعآگاهی  2
  )1388) (حبیبی و حاجی بنده، 1388(آیینی و اردستانی،   اعتمادسازي  3
  )2002) (الرینی، 1388) (آیینی و اردستانی، 1998(دیویدسون،   بسترسازي و توانمندسازي  4
  )1998) (هوم، 1998(رابرتز،   نفوذهاي ذینفع و ذيتوجه به گروه  5
  )1998) (رابرتز، 1995(الندري،   ماعیتوجه به نهادهاي اجت  6

  )32: 1391و بیگی ثانی، زاده امین(
  

 است. مشارکت، شهري بازآفرینی در انجام موفقیت براي الزامات ترینمهم از یکی مشارکت که دهدمینشان  مطالب فوق

 شامل ، مشارکتدیگرعبارتهب ...عملیاتی و توسعه پایدار شهري سه بعد مهم رویکرد بازآفرینی شهري است ریزيبرنامه

جلوگیري از فرسودگی  (شامل عملیاتی ریزيبرنامه ،ربطذيعوامل  سایر و مردم و هاسازمان سازمانی، بین بین شهروندان،
 و محیطی و اجتماعی اقتصادي، پایدار (شامل ابعاد اهداف توسعه به توجه و )ربطذيدخالت دادن تمامی عوامل  شهري،

  .دهندمیتشکیل  را شهري بازآفرینی رهیافت اصلی عناصر )ریزيامهبرنعمل  پایداري
  

  
  مدل مفهومی پژوهش ):1(شکل 
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  ابعاد بازآفرینی و نوع مشارکت در بازآفرینی بافت فرسوده شهري ):3(جدول 
  زیرمعیارها  معیارهاي اصلی

  اقتصادي

 امکاناتبسیج 

 توانمندسازي ساکنان و کارآفرینی آنان

 اديرونق اقتص

 افزایش ارزش امالك

 ارائه تسهیالت نوسازي

 ایجاد اشتغال

 اجتماعی و فرهنگی

 ساماندهی اجتماعی محله

 هویت اجتماعی در محل

 محله ساماندهی منظر

 جذب سرمایه اجتماعی

 اي در بین ساکنانایجاد حس تعلق محله

 ايبخش محلههاي هویتایجاد عناصر و المان

 طیمحیزیست

 بهسازي محیطی

 هاکاهش آالینده

 افزایش کیفیت محیطی

 خدمات شهري شهرداري به محله ترراحتدسترسی 

 کالبدي

 توجه به اصول فنی شهرسازي

 تغییر کالبدي محله

 ساکنان به محل سکونت ترراحتدسترسی 

 نوسازي انفرادي

 تجمیع

 بعد مدیریتی
 مسئولینمدیریت بهتر امور محله از طرف 

 ونقلحملمدیریت 

  بعد مدیریتی

  واگذاري امور محله به مردم
  مدیریت فضاي فراغتی محله

  مدیریت پشتیبانی
  گريکاهش تصدي

  رضایت

 رضایت از فضاي کالبدي محله

 رضایت از فضاي اجتماعی و فرهنگی محله

 محله اقتصادي فضاي از رضایت

 محله محیطیزیست فضاي از رضایت

 محله منظر شهري فضاي رضایت از

  رضایت از مسئولین

  مشارکتبعد 

 نهادمردم هايتشکلمشارکت 

 نیروي انسانی تأمینمشارکت در 

  مشارکت اقتصادي مردم در محله
  مشارکت بانوان در اداره امور محله

 مشارکت اجتماعی و فرهنگی در محله
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است. بازآفرینی بافت فرسوده داراي ابعاد مختلف اقتصادي،  شدهاشاره ه آن که در مدل مفهومی پژوهش ب طوريهمان
توانند با توجه به مدیریتی و اجرایی و تسهیلگري است. شهروندان و مردم می ،محیطیزیستاجتماعی، فرهنگی، کالبدي و فنی، 

 دربازآفرینی شهري بافت فرسوده شامل تخصص و توانمندي خود در هر یک از ابعاد مشارکت داشته باشند. مشارکت مردم در 
توانمندسازي و  و رسانی، بسترسازياطالع و سازيتواند نقش آگاهیدر طرح باشد. مردم می هاآنو دخالت دادن  گیرکردن

 توانند در بازآفرینی شهري بافتمی نهادمردم هايتشکلاجتماعی و  اعتمادسازي را بر عهده بگیرند. مردم در قالب نهادهاي
به شرح  تواندمیبنابراین در قالب کلی مردم در هر یک از ابعاد بازآفرینی بافت فرسوده شهري  ؛داشته باشند فرسوده مشارکت

  دهد.جدول ذیل مشارکت داشته باشند که مبانی پژوهش حاضر را تشکیل می
  
  پیشینه تحقیق - 3

تعدادي چند از نمونه مطالعات که نزدیکی بیشتري با  مهادا دردر این راستا تاکنون مطالعات متعددي صورت پذیرفته است. 
  .شودمیموضوع پژوهش حاضر دارند؛ پرداخته 

به ي بافت فرسوده شهر ینیبازآفر هايطرح يریپذتحقق یبررس«اي با عنوان مقاله ی درصادق نینگ ي ودستجرد یعیمسعود شف
، به بررسی 1395و در سال  »ناصفها هینبیز فرسوده بافت: ديمور نمونه متوازني ازیکارت امت - ياشبکه لیتحل یقیروش تلف

  فرسوده زینبیه پرداختند. دریافت گیري تسهیلاولین دفتر  تأسیسبازآفرینی شهري با توجه به  هايطرحپذیري تحقق
توسط مسعود  »میاسالفرسوده شهرهاي  هايبافتمردمی در بهسازي و نوسازي  مشارکتاي بر مقدمه«اي دیگر با عنواندر مقاله

این نتیجه کسب شد که توجه به حقوق شهروندي همه اقشار جامعه در مراحل تهیه و اجراي  1396و همکاران در سال  جو اسالم
  .است طرح این پذیريتحققفاکتورها در  ترینمهمهاي نوسازي از برنامه
با استفاده از مدل  یطبرس پروژه مشارکت محله یابیارز«اي تحت عنوان مقاله در 1396ایزدي و همکاران در سال  سعید محمد

مسکونی  هايکاربري براقامتی و تجاري در بافت  هايکاربريبه این نتیجه دست یافتند که رویکرد  »شهر ینیجامع بازآفر
  آمیز باشد.موفقیت کامالًتواند نمی

Asnarulkhadi  ابو Samah و فریبرز Arefاي را با وم انسانی دانشگاه پوترا، مالزي، مطالعهعلوم انکشافی، دانشکده عل گروه
به  درنهایتانجام دادند و » مالزي ent در شدهریزيبرنامهمشارکت مردم در توسعه جامعه مطالعه موردي در یک روستاي «عنوان 

گیري، ابتکار، تصمیمفرایندي است که افراد در  عنوانبههاي توسعه ارتباطات این نتیجه رسیدند که مشارکت مردم در فعالیت
هاي آن دخیل هستند. همچنین فرآیند توسعه اجتماعی است که در آن افراد ریزي، اجراي و مدیریت گروه و فعالیتبرنامه

اعتنایی و غلبه بر مشکالت هایی براي پاسخگویی به نیازهاي جمعی خود، بیافراد در محیط خودشان به دنبال یافتن راه عنوانبه
که روحیه کار سنتی جامعه سنتی را  ستند. در پیگیري این اقدام جمعی، روحیه خودآموزي و روحیه متقابلمشترك خود ه

بنابراین، درك این اقدام جمعی که در آن  ؛کندهاي گروهی کمک میپیشرفت این منافع، از طریق فعالیت به کند،ریزي میپایه
  افتد، درك کند.اتفاق می هاآن در مشارکت که را هیگرو فرایند پویاي جنبه توانمی کنند،اعضا شرکت می

-Lin&که توسط  »بررسی حمایت از پروژه بزرگ بازسازي شهري در آتالنتا چطور بهتر است«اي دیگر تحت عنوان در مطالعه

Han Chiang Hsieh Douglas Noonan ازگرفت، این نتیجه کسب شد که داشتن والدین در محدوده شهر با پشتیبانی  صورت 
BeltLine دهد نگرانی در مورد تأمین مالی افزایش مالیاتکه نشان می همراه است (TIF) ر که بر کیفیت کیفی مدرسه تأثی

پشتیبانی رانندگی براي  عنوانبههاي فردي و شرایط خانوادگی ها به سلیقهیافته کند.گذارد، حمایت از پروژه را مختل میمی
کند.) سهم دیگري از بینی میسازان پیشکه فرضیه خانه طورهمانهاي خاص (ویژگی شدتبهکنند، نه پروژه بازسازي اشاره می
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براي نشان دادن خطرات و راهکارهایی  مشکل فنی مربوط به فقدان مکان مکانی دقیق مکان بپردازد. این مطالعه این است که به
  شود.هاي فضایی، چندین تکنیک محاسبه استفاده میداده بردنبین  از براي

ابعاد کالبدي  بر تأکیدها و مطالعات صورت گرفته در مجامع علمی کشور با دهد که اکثر پژوهشبررسی پیشینه پژوهش نشان می
ابعاد  تمامیبهتر گفته شد بازآفرینی شهري رویکردي است جامع که پیش آنکهحالاست.  شده بررسیدر نوسازي بافت فرسوده 

  پردازد.شهري می
 

  روش پژوهش - 4
این  به داستنا با اساس این بر. است تحلیلی - ماهیت و روش، توصیفی اساس برو  يهدف، کاربرد اساس برروش انجام پژوهش 

همچنین جامعه  .گیردمیو ارزیابی قرار  موردبررسی آبادهمت محله پیمایشی، و میدانی يهابررسی و مطالعات يمبنا بر و روش
 ).1395است (مرکز آمار ایران، نفر  14174، 1395مرکز آمار ایران جمعیت در سال  هايآخرین داده اساس برآماري پژوهش 
است. ابزار گردآوري اطالعات مصاحبه و پرسشنامه خواهد بود.  شدهمحاسبهنفر  374مول کوکران فر اساس برحجم نمونه نیز 

ها براي سنجش اثرگذاري متغیرها، طیف بوگاردوس، لیکرت و گاتمن است. طیف بوگاردوس و گاتمن ترین طیفیکی از رایج
 گیرياندازهدرجه از پاسخ  5کرت میزان ارزیابی را با کنند. طیف لیمی گیرياندازه وزیادکممیزان تمایل را با درجه خیلی 

بنابراین اعتبار این طیف بیشتر است. دلیل استفاده از پرسشنامه در این تحقیق آن بود که پرسشنامه بهترین شیوه براي  ؛کندمی
و  تجزیه مورد SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهآباد اصفهان است. تحلیل نقش بازآفرینی بافت فرسوده شهري در محله همت

پراکندگی مرکزي مانند فراوانی، درصد، میانگین، انحراف  هايشاخصقرار خواهند گرفت. در بخش آمار توصیفی از  تحلیل
است که محقق در بخشی از تحقیق  شدهانتخاب  جهت از آنپراکندگی مرکزي  هايشاخصمعیار، کمینه و پیشینه استفاده شد. 

 .ه استرگرسیون و پیرسون استفاده شد هايتحلیلاست. در بخش آمار استنباطی از  اطالعاتلیل و تفسیر کمی نیازمند تح
  و تاپسیس فازي نیز استفاده شده است. ANPمختلف از جمله  هايها و مدلهمچنین در این مقاله از آزمون

تعداد انجام شده  قاتیموضوع و تحق اتیا مرور ادبمرحله ب نیدر اولهاي اولیه شناسایی و انتخاب شد. در گام نخست شاخص
هاي اصلی گردآوري گردید. همچنین دیدگاه خبرگان در زمینه میزان اهمیت شاخصموضوع استخراج  اتیاز ادب زیادي شاخص

  شده است.
 خود ذهنی هايتوانایی و هابازاریابی از خبره افراد چه اگر خبرگان استفاده شده است. دگاهیها از دشاخص اهمیت نییتع يبرا

 انعکاس امکان سازي دیدگاه افراد،سنتی کمی فرآیند که داشت توجه نکته این به باید اما نمایند،می مقایسات استفاده انجام براي
زبانی و  توضیحات با بیشتري سازگاري فازي، هاياز مجموعه استفاده بهتر، عبارت ندارد. به کامل طوربه را انسانی تفکر سبک
 و بینی بلندمدتپیش به فازي) اعداد فازي (بکارگیري هايمجموعه از استفاده با که است بهتر و بنابراین دارد انسانی مبهم بعضاً

سازي دیدگاه خبرگان از اعداد ) در این مطالعه نیز براي فازي2009، 1پرداخت. (کارامن و دیگران واقعی دنیاي در گیريتصمیم
  ه است.فازي مثلثی استفاده شد

بندي شده است. سپس به معیارهاي اصلی شناسایی و خوشه استفاده شده است يفاز کیاز تکن یاصل يهاشاخص شناسایی يبرا
شناسایی الگوي روابط علی با تکنیک دیمتل پرداخته شده است. همچنین مقایسه زوجی هر یک از عناصر در خوشه مربوط به 

و زیرمعیارهاي شناسایی شده در قالب یک مدل تحلیل شبکه ارائه گردیده است. از  خود انجام شده است. در نهایت معیارها
 فازي تاپسیس تکنیک از نیز نهایت براي دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. در ANPو تحلیل  تکنیک تجزیه

)FTOPSIS( است شده ها استفادهاولویت تعیین براي.   
1. Kahraman, Cengiz; (2009), Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent 
Developments Front Cover, Volume 16 of Springer optimization and its applications, ISSN 1931-6828. 



شبانی شهرضاامیرحسین  –ئی ارجنکی / فاطمه میرزا ...مردمی  مشارکت رویکرد با شهري فرسوده بافت بازآفرینی طرح ارزیابی  
 

128  

    ANPگیري مدل تصمیم -1- 4
آباد نیاز به محله همت بازآفرینی بافت فرسوده شهري به منظور تعیین نوع مشارکت مردم در ها:مرحله اول: معرفی شاخص

ها نوع مشارکت و یا ظرفیت مشارکت مردم را در ابعاد مختلف بازآفرینی شهري اساس آن مؤلفه هایی است تا بتوان برمؤلفه
آباد به ه همتپژوهش در ابعاد مختلف بازآفرینی بافت فرسوده شهري محل هاي منتخب اینآباد مشخص کرد. مؤلفهمحله همت

  است. 4شرح جدول 
  

  شهري فرسوده بافت بازآفرینی در هر یک از ابعاد مشارکت نوع ):4(جدول 
  فرسوده مؤلفه بازآفرینی بافت نوع مشارکت در بازآفرینی بافت فرسوده شهري

 اعتمادسازي بین مردم

  اجتماعی

  تأثیر در افزایش سرمایه اجتماعی
  هاي شهريمشارکت در طرح

  فیت دانش و تخصص علمیظر
  هویت اجتماعی در محل

  مشارکت اجتماعی
  هاي فعال محلیارتباط با معتمدین و گروه

  هاسازي ارزش هنجار

  فرهنگی
  تقویت حس تعلق

 جا انداختن فرهنگ نوسازي

  توانمندسازي فرهنگی و آموزشی
  بسیج منابع

  نتوانمندسازي ساکنان و کارآفرینی آنا  اقتصادي
  مشارکت اقتصادي

  نوسازي انفرادي
  کالبدي

  تجمیع
  هاي پایینی جامعهارتباط با الیه

  تسهیلگري

  رهبري در جامعه
  پذیريظرفیت مسئولیت

  سازينقش بسترسازي و زمینه
  ایجاد انگیزه در جامعه
  توانایی تسهیل قوانین

  نوآوري و خالقیت
  تسهیلگري روابط

  آلودگی بصري
  هاکاهش آالینده  حیط زیستم

  افزایش کیفیت محیطی

  ظرفیت مدیریتی
  ظرفیت پشتیبانی  مدیریتی

  گريکاهش تصدي
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بیان شده است داراي  4 هایی که در جدول شمارهها: هر یک از مؤلفهبندي معیارها و شاخصمرحله دوم: تعیین اهمیت و رتبه
اند. و ها با مطالعات میدانی مشخص شدهو تطبیق آن شدها براساس مطالعات انجام هها و معیارهایی هستند که این شاخصشاخص

ها با توجه به ابعاد خود شود. به عبارت دیگر هر یک از شاخصها از روش اي ان پی فازي استفاده میدهی این شاخصبراي وزن
رند. هر یک از این عوامل داري ضریب اهمیت متفاوتی آباد داداراي تأثیر متفاوتی در بازآفرینی بافت فرسوده شهري محله همت

ها در ارتباط با بازآفرینی بافت بازآفرینی بافت فرسوده دارند. به منظور تعیین وزن نهایی هر مؤلفه، الزم است تمامی شاخص در
  دهی شده و در نهایت امتیاز نهایی هر شاخص مشخص شود. فرسوده وزن

  شوند.دهی می فازي وزنپی اندر این مرحله معیارهاي انتخاب شده تحقیق، به روش اي :دهی به معیارها مرحله سوم: وزن
  

  تاپسیس فازي -2- 4
ها در محیط فازي بندي گزینهگیري چندمعیاره است که جهت رتبههاي معروف و پرکاربرد تصمیمروش تاپسیس فازي از روش

هاي این روش مشابه روش تاپسیس است. ارائه شده است. گام 1981 شود این روش توسط هوانگ و یون در سالبکار گرفته می
  فازي چانگ و یا  AHP یافته یا فازي بهبود  AHP هایی همچونقبل از انجام روش تاپسیس فازي باید وزن معیارها را از روش

ANP هاي جدید همچونفازي و یا روش SWARA   فازي یا  BWM  فازي تکنیک تاپسیس .فازي محاسبه کرد Fuzzy 

TOPSIS شده توسط Chen  شد.معرفی  1992در سال  

گیري چندمعیاره نیز توسط محققین مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. کلینچی و اونال، نیز براي هاي تصمیمترکیب روش
یرکزکان و سیفسی از ترکیب سه اند. بوگیري از روشی مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازي استفاده کردهحل مسئله تصمیم

  اند.بهره جسته DEMATELو  FTOPSISو  FANPروش 
  موردمطالعهمحدوده  -3- 4

 نهیشیپ بر بنا هک دارد تارکه 83 حدود یمساحت اصفهان شهر يشهردار شش منطقه محدوده در واقع آبادهمت يشهر كبلو

 مساحت، نیا . ازدارد قرار شهر نیا یشرق جنوب دودهمح در یررسمیغ انکاس نهیشیپ با يهامحدوده جزو آن گیريشکل

هاي اي ناهمگون در میان محلهآباد لکهمحله همت .شودیم شناخته فرسوده بافت جزء محدوده آن تارکه 8/63 حدوداً
 جنوب درشود. این محله که شناخته می» کالبدي فقر«و » خدماتی فقر« هايویژگی برخوردار ششمین منطقه اصفهان است که با

رود قرار دارد، چنان فرسوده است که از امکانات الزم براي زندگی شهري شرقی اصفهان و در فاصله کمی از حاشیه زاینده
 شامل را تار)که 8/63( مترمربع 638019 بربالغ یمساحت آبادهمت يشهر كبلو در واقع فرسوده بافت .ساکنان برخوردار نیست

 ابانیخ به یکینزد اصفهان، شهر جنوب در ،6منطقه  يریقرارگ یعنی مناسب یانکم تیموقع لیدل به محدوده نیا .گرددیم

 یانکم تیموقع از رودندهیزا هیحاش سبز يهاپهنه به یکینزد نیهمچن و است اصفهان شهر هايخیابان ترینمرغوباز  هک آبشار
 بزرگراه عبور ،يشهر یکدرجه انیشر عنوانبه سجاد محور با موردمطالعه محدوده جواريهم .است برخوردار یمطلوب اریبس

 .است برخوردار یدسترس یانکم تیمطلوب از محدوده به شهر مختلف نقاط از یدسترس و سهولت محدوده انیم از همت دیشه
وسعه ت و رشد انیدر جر هک است غیررسمی انکاس نهیشیپ با فرسوده بافت گونه از موردنظر محدوده دیگرد رکذ هک طورهمان
ازمند ین و نداشته یمناسب رشد یاجتماع ياقتصاد يالبدک ازنظر یرامونیپ يشهر نقاط با هنگام و شدهاضافه محدوده به شهر

  .است یسامانده
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  در شهر اصفهان 6هاي فرسوده در منطقه با بلوك آبادموقعیت محله همت ):1(نقشه 

  
  1397مهندسین مشاور شارمند، 

  
  هاتحلیل یافته - 5
 آبادهمت محله در مردمی مشارکت رویکرد با شهري فرسوده بافت بازآفرینی طرح ین پژوهش با روش پیمایشی به ارزیابیا

تدوین گردید و طی یک نظرسنجی از ساکنان محله  ايگزینه 5با طبف لیکرت  ايپرسشنامهپرداخته است براي این امر  اصفهان
مبناي فرضیات به  بربخشاین  شهري مورد ارزیابی قرار دهند. در فرسوده افتب بازآفرینی آباد درخواست شده تا طرحهمت

  شود.و آزمون فرضیات پرداخته می هایافتهارزیابی 
 آباد جایگاهی ندارد.رسد رویکرد مشارکت مردمی در بازآفرینی بافت فرسوده محله همتبه نظر می 

درصد از  1/46 کهطوريبهمتوسطی داشته است  تأثیرر اداره امور محله آباد در ایجاد مشارکت مردم دطرح بازآفرینی محله همت
درصد از  8/38اند. این طرح را در ایجاد مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی به میزان متوسط ارزیابی کرده تأثیرپاسخگویان 

شهري به میزان متوسطی  يهاطرح در دممر مشارکت ایجاد در آبادهمت محله فرسوده بافت اند بازآفرینیپاسخگویان بیان کرده
 امور در مردم مشارکت ایجاد آباد به میزان متوسطی دربوده است. همچنین طرح بازآفرینی بافت فرسوده محله همت تأثیرگذار
از  درصد 5/39اند. مطابق نظر درصد تأثیر این طرح را متوسط ارزیابی کرده 8/38 کهطوريبهاست.  بوده تأثیرگذار اجتماعی

آباد به میزان متوسطی توانسته است در ترغیب مردم جهت همکاري در پاسخگویان طرح بازآفرینی بافت فرسوده محله همت
درصد از  8/40آباد، از ساکنان محله همت آمدهعملبهنظرسنجی  اساس بر ،عالوهبهکارهاي اقتصادي محله تأثیرگذار باشد. 

 براي را مختلف هايگروه و افراد است توانسته به میزان متوسطی آبادهمت محله فرسوده تاند بازآفرینی بافساکنان بیان کرده
به  آبادهمت محله فرسوده اند بازآفرینی بافتدرصد از ساکنان بیان کرده 4/43ترغیب کند. همچنین  محله در مسئولیت دریافت

رسد ، به نظر میشدهبررسیکند. لذا با توجه به موارد  پذیرمسئولیت محله امور اداره در را مردم است توانسته میزان متوسطی
آباد جایگاهی متوسطی دارد و مردم تا حدودي در امور محله در رویکرد مشارکت مردمی در بازآفرینی بافت فرسوده محله همت

 گردد.بنابراین فرضیه اول پژوهش رد می ؛ابعاد مختلف مشارکت دارند

 آباد اصفهان نبود جایگاه مشخص براي شهري محله همت هايبافتبازآفرینی پایدار  اصلی چالشمسئله و  ترینمهم
 مشارکت مردمی است.
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 طرح تأثیر آباد در ابعاد مختلف در اداره امور محله مشارکت دارند. میانگین، ساکنان محله همتآمدهدستبهبا توجه به نتایج 
 در آبادهمت محله بازآفرینی طرح تأثیر میانگین ،97/2 شهري هايطرح رد مردم مشارکت ایجاد در آبادهمت محله بازآفرینی

 مشارکت ایجاد در آبادهمت محله بازآفرینی طرح تأثیر ، میانگین0/3 فرسوده بافت نوسازي اهمیت به ساکنان آگاهی افزایش
 و 2/3 محله امور اداره در مردم کردن پذیرمسئولیت در آبادهمت محله بازآفرینی طرح تأثیر میانگین ،1/3اجتماعی  امور در مردم

لذا پتانسیل مشارکت  .است بوده 8/2محله  اقتصادي کارهاي در مردم همکاري در آبادهمت محله بازآفرینی طرح تأثیر میانگین
آفرینی طرح باز ازجملههاي مختلف هاي مردمی در طرحآباد وجود دارد اگر جایگاه مشارکتمردمی در اداره امور محله همت

  مشخص باشد امکان مشارکت بیشتر وجود دارد.
 آباد با رویکرد مشارکت مردمی نسبت به دیگر رویکردها در نظر گرفتن ترین مزیت بازآفرینی بافت فرسوده محله همتمهم

 ت.، کالبدي و غیره) در نوسازي بافت فرسوده شهري اسمحیطیزیستابعاد جامع (ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، 

سو، سعی در استفاده بهینه از امکانات بالقوه بازآفرینی شهري در تالش براي ایجاد فرایندي پایدار در توسعه شهري از یک
شهري براي تأمین نیازهاي جدید دارد و از سوي دیگر اولویت را براي احیاء بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و درون

گیري گسترده از مشارکت مردمی با صرف پذیر و همسو با نیازهاي مردم و بهرهیل نقش انعطافرونق اقتصادي قائل است و به دل
که نتایج پژوهش نشان داد طرح بازآفرینی بافت فرسوده محله  طوريهمانکمترین بودجه از بیشترین قابلیت اجرا برخوردار است 

به ابعاد کالبدي بافت  صرفاًف رویکردهاي مختلف نوسازي که قرار داده است. برخال تأثیرآباد ابعاد مختلف محله را تحت همت
و مدیریتی  محیطیزیستپرداختند بازآفرینی بافت فرسوده ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، کالبدي، تسهیلگري، فرسوده می

  دهد.بافت فرسوده را تحت تأثیر قرار می
انجامد و از طریق پیشرفت م که به تحلیل مشکالت بافت شهري میاگر بازآفرینی شهري را دیدگاهی جامع و یکپارچه بدانی

و مفاهیمی نظیر بهسازي، نوسازي،  گرددمیجانبه بافت وضعیت اقتصادي، کالبدي، اجتماعی و محیط زیستی سبب احیاي همه
ترین رویکرد حفاظت لیعنوان اصبنابراین بازآفرینی شهري به گیرد؛برمیبخشی شهري را در بازسازي، توانمندسازي و روان

زمان بافت کالبدي، ساختارهاي اجتماعی، بنیان اقتصادي و وضع اساس تحلیل دقیق وضع یک منطقه هدف، تطابق هم شهري بر
 يایاح هاآن هدف گیرد کهدر برمی را هافعالیت از یعیوس فیط يشهر ینی. بازآفرکندمیزیست یک منطقه را دنبال محیط
 حالت در و يتأسیسات شهر و هازیرساخت ،هاساختمان يایاح ها،بافت يو اقتصاد یاجتماع اتیح دیتجد ،يشهر يهابافت

 ،یاجتماع تیحما فرهنگ، اشاعه ،كامال توسعه تیمحور با ینیبازآفر از توانمی یمعن نیا به هاست.بافت به یزندگ قیتزر یلک
  گردد.بنابراین با توجه به موارد فوق فرضیه سوم پژوهش تأیید می ؛برد نام آن و مانند محیطیزیست تعادل راث،یاز م حفاظت

 آباد و مشارکت مردمی وجود دارد.هاي فرسوده شهري محله همترابطه معناداري بین بازآفرینی پایدار بافت 

اداري بین رابطه معن 609/0و  518/0، 591/0، 384/0 ،705/0با توجه به نتایج حاصل از تحلیل و ضریب همبستگی پیرسون، 
، محیطیزیستآباد و مشارکت مردمی به ترتیب در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادي، بافت فرسوده محله همت بازآفرینی

  تسهیلگري و مدیریتی وجود دارد.
  

  گیرينتیجه - 6
هان بوده اصف آبادهمت محله مردمی در مشارکت رویکرد با شهري فرسوده بافت بازآفرینی طرح هدف پژوهش حاضر ارزیابی

  پیمایشی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد: مورد بررسیاست. رویکرد و روش 
آباد کمک کرده است. طرح بازآفرینی در بعد اجتماعی بازآفرینی بافت فرسوده در ایجاد اعتمادسازي بین مردم محله همت - 

متوسطی داشته است. طرح  یرتأثشهري  يهارحط آباد در ایجاد مشارکت مردم در اداره امور محله و مشارکت درمحله همت
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آباد به افزایش آگاهی ساکنان نسبت به اهمیت نوسازي بافت فرسوده کمک کرده است. بازآفرینی بافت فرسوده محله همت
ه است بود یرگذارتأثآباد در ایجاد امنیت در منطقه اند بازآفرینی بافت فرسوده محله همتدرصد از پاسخگویان بیان کرده 4/43
 با ارتباط ایجاد در آبادهمت اند. بازآفرینی بافت فرسوده محلهآن را در سطح زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده یرتأث کهيطوربه

در بعد اجتماعی طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهري  یطورکلبهاست.  بوده یرگذارتأث محله در محلی فعال هايگروه و معتمدین
  را روي شاخص امنیت و ایجاد مشارکت مردم در امور اجتماعی محله داشته است. یرتأثترین آباد بیشمحله همت

 در فرهنگی وضعیت ارتقاي سبب است توانسته به میزان متوسطی آبادهمت محله فرسوده بافت در بعد فرهنگی طرح بازآفرینی - 
آباد به میزان زیاد و خیلی زیاد در تقویت رسوده محله همتاند بازآفرینی بافت فدرصد از پاسخگویان بیان کرده 4/47شود.  محله

بوده است. طرح بازآفرینی بافت فرسوده سبب جا افتادن فرهنگ نوسازي در  یرگذارتأثدلبستگی و ایجاد حس تعلق در محله 
توانمندسازي ساکنان آباد به میزان متوسطی در آباد شده است. نتایج نشان داد بازآفرینی بافت فرسوده محله همتمحله همت

در بعد فرهنگی، طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهري محله  یطورکلبهبوده است.  مؤثرهاي فرهنگی و آموزشی محله در زمینه
  ارتقاي وضعیت فرهنگی محله داشته است. و محله در تعلق حس ایجاد و را روي شاخص تقویت دلبستگی یرتأثآباد بیشترین همت

آباد به میزان متوسطی توانسته است سبب تجمیع منابع در قالب دي طرح بازآفرینی بافت فرسوده محله همتدر بعد اقتصا - 
اند. بازآفرینی بافت فرسوده محله این طرح را متوسط ارزیابی کرده یرتأثدرصد  8/42 کهيطوربهالحسنه شود. هاي قرضصندوق

باشد. نتایج نشان داد این  مؤثرایجاد کارآفرینی و اشتغال جدید در محله  آباد توانسته است به میزان کم و خیلی کمی درهمت
طرح توانسته است در ترغیب مردم جهت همکاري در کارهاي اقتصادي محله تأثیرگذار باشد. در بعد اقتصادي، طرح بازآفرینی 

اي داشته الحسنه محلهقرض يهاصندوق قالب در منابع را روي شاخص تجمیع یرتأثآباد بیشترین بافت فرسوده شهري محله همت
انفرادي و  نوسازي به ساکنان ترغیب آباد به میزان متوسطی دراست. در بعد کالبدي طرح بازآفرینی بافت فرسوده محله همت

رین آباد بیشتاست. در بعد کالبدي، طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهري محله همت بوده یرگذارتأثتجمیع بافت کالبدي محله 
  انفرادي داشته است. نوسازي به ساکنان را روي شاخص ترغیب یرتأث
 ارتباط ایجاد به است توانسته کمی خیلی و کم میزان به آبادهمت محله فرسوده در بعد تسهیلگري نتایج نشان داد بازآفرینی بافت - 

 محله ساکنان پذیريمسئولیت ظرفیت است تهتوانس کند. همچنین این طرح به میزان کم و خیلی کمی کمک مسئولین و مردم بین
زمینه و بستر  است به میزان زیاد و خیلی زیاد توانسته آبادهمت محله فرسوده اما بازآفرینی بافت؛ کند تشویق نوسازي ایجاد در را

درصد از  8/40اشد. ب موفق محله در نوسازي براي شهروندان در انگیزه ایجاد نوسازي را در محله فراهم کند و توانسته است در
 براي را مختلف هايگروه و افراد است توانسته به میزان متوسطی آبادهمت محله فرسوده اند بازآفرینی بافتساکنان بیان کرده

آباد در بعد تسهیلگري، طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهري محله همت یطورکلبهنماید.  ترغیب محله در مسئولیت دریافت
  محله داشته است. در نوسازي براي شهروندان در انگیزه و ایجاد نوسازي بستر و زمینهایجاد را روي شاخص  یرتأثبیشترین 

آباد به میزان زیاد و که بازآفرینی بافت فرسوده محله همت اندکردهدرصد از پاسخگویان بیان  5/33 محیطییستزدر بعد  - 
آباد به میزان متوسطی محله شود. بازآفرینی بافت فرسوده محله همت خیلی زیادي توانسته است سبب کاهش آلودگی بصري در

آباد توانسته است ها در محله شود. نتایج نشان داد بازآفرینی بافت فرسوده محله همتتوانسته است سبب تسهیل کاهش آالینده
آباد فرسوده شهري محله همت ، طرح بازآفرینی بافتمحیطییستزمحله شود. در بعد  در محیطی وضعیت بهبود سبب افزایش

  داشته است.محله  در محیطی وضعیت بهبود افزایشرا روي شاخص  یرتأثبیشترین 
 است توانسته به میزان متوسطی آبادهمت محله فرسوده اند بازآفرینی بافتدرصد از ساکنان بیان کرده 4/43در بعد مدیریتی  - 

آباد اند بازآفرینی بافت فرسوده محله همتدرصد از پاسخگویان بیان کرده 2/40 کند پذیرمسئولیت محله امور اداره در را مردم
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شود. همچنین این طرح توانسته است در واگذاري امور  محله در امکانات ارتقاي به میزان زیاد و خیلی زیاد توانسته است سبب
 یرتأثآباد بیشترین بافت فرسوده شهري محله همتباشد. در بعد مدیریتی، طرح بازآفرینی  مؤثرمحله به مردم از طرف شهرداري 

درصد از پاسخگویان و ساکنان محله از طرح بازآفرینی  3/49 درمجموعداشته است. محله  در امکانات ارتقايرا روي شاخص 
  اند.بافت فرسوده محله رضایت دارند و سطح رضایت را در به میزان زیاد و خیلی زیاد بیان کرده

 و بومی يهاثروت حفظ و فرهنگی هايارزش حفظ به توجه شهري ینیبازآفر یکردرودر توان گفت میدر تحلیل نهایی 
 موازاتبه کیفی هاياقدام به توجه متعدد، هاييکاربر يجابه کاربري نوع یک داراي يوسازهاساخت از انتقاد تاریخی،

بازآفرینی شهري را دیدگاهی جامع و یکپارچه بدانیم  . اگراست مشهود غیره و اجتماعی يهاگروه مشارکت کمی، يهااقدام
انجامد و از طریق پیشرفت وضعیت اقتصادي، کالبدي، اجتماعی و محیط زیستی سبب که به تحلیل مشکالت بافت شهري می

خشی شهري بو مفاهیمی نظیر بهسازي، نوسازي، بازسازي، توانمندسازي و روان گرددیمآباد محله همت جانبه بافتاحیاي همه
تحلیل دقیق وضع یک منطقه  بر اساسترین رویکرد حفاظت شهري عنوان اصلیبنابراین بازآفرینی شهري به؛ گیردیبرمرا در 

تواند متوالی می صورتبهپیگیري آن  زیستساختارهاي اجتماعی، بنیان اقتصادي و وضع محیطزمان بافت کالبدي، هدف، تطابق هم
  آباد گردد.ت محله همتسبب بهبود و توسعه وضعی
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