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هاي مشاركتي بافت فرسوده، امري انكارناپذير اسات و اهمیات حضاور    سودمندي رويكردهاي مشاركتي در نوسازيچكيده: 

از طرفي، گستردگي عوامل تأثیرگذار بر مشااركت سااكنان، نباود راهكااري     شهروندان در امر نوسازي، بسیار بااهمیت است. 

هر بافت، راهكارهااي متناوعي را    يهادر بافت فرسوده و متفاوت بودن فرفیت و دارايي يكسان براي عمل نوسازي مشاركتي

اي ماؤثر بار میازان    هااي زمیناه  هاا و ارزش هدف از اين پژوه ، ارائه مادلي از داراياي  طلبد. بر عمل نوسازي مشاركتي مي

مي است. در ابتدا در يك پژوه  كیفاي،  هاي كیفي و كتركیبي از روشرو روش اين تحقیق، مشاركت ساكنان است. از اين 

نفار از   25گیاري اشاباع و هدفمناد باا     اي بافت چیذر با استفاده از نموناه هاي زمینهها و ارزشمنظور تصويرسازي داراييبه

هااي طبیعاي،   هاا و واژگاان مارتبط باا ارزش    ساختاريافته صورت گرفت و مقولهساكنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه

هاي تحقیق شد. در ادامه، در يك پژوه  كمّي، فرضیهع و انساني محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسي مصنو

 373اي را بر هريك از ابعاد نوساازي مشااركتي در جامعاه آمااري     هاي زمینههاي و ارزشتدوين گرديد تا نحوه تأثیر دارايي

ماورد سانج     Smart-PLSافازار  روش معادالت ساختاري حداقل مربعات و نارم نفري از ساكنان محله چیذر با استفاده از 

اي، تأثیر معناداري بر هر يك از ابعاد مشاركت ساكنان دارد  بدين هاي زمینهدهد كه ارزش. نتايج تحقیق نشان ميقرار گیرد

بر میزان مشاركت ساكنان، تأثیر مثبت  هاي انسانيعاملي مرتبه سوم، بیانگر اين موضوع است كه ارزشمعنا كه نتايج تحلیل

 178/0و  393/0اي مصنوع و طبیعي با باار عااملي   هاي زمینهاست. همچنین ارزش 562/0و معناداري دارد و بار عاملي آن 

 هاي فرسوده دارد.تأثیر مثبت و معناداري بر میزان مشاركت ساكنین محله چیذر براي نوسازي بافت
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 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -1

 باا  كشورها از بسیاري، امروزه كه معضالتي از يكي

 در فرساوده  بافات  مشاكل  هساتند،  گريباان بهدست آن

 بار اسااس   آن رفا   در ساعي  هر كشوري كه شهرهاست

 پاردازان نظريه آرا پايه بر و خوي  بومي هايتوانايي و امكانات

 هايبافت تحول و (. تغییر1382تبار، )علويدارد  مختلف

 ايان  از يكاي . است طبیعي و ناپذيراجتناب امري شهري،

 زماان  گذشات  باا  هااي شاهري  بافت فرسودگي تحوالت،

تبديل شده  شهرها اكثر در معضل يك به امروزه كه است

 از فرسوده، بخشي بافت(. 1398است )يعقوبي و شمس، 

 هاا، بافات  ايان  باارز  ويژگاي  و اسات  كشور شهري بافت

 (.1396)عندلی ، است  موازنه از هاآن خروج و توازنعدم

 نوساازي  باراي  خاصاي  قانون يكسااني  تواننمي گاههیچ

 هار  نوساازي  راهكار، در واق  و كرد صادر هابافت تمامي

فرساوده   نوسازي بافات  و است بافت همان مختص بافتي،

 بافات  يریا گشاكل  علل و مشكل ماهیت با يد متناس با

 (.1395انصاري و عندلی ، گیرد ) انجام فرسوده

 از شاهري،  فرساوده  هااي بافات  نوسازي و بهسازي

 در شااهري مااديريت فااراروي مهاام معضااالت جملااه

 ضارورت  تارين مهام  كه باشدمي توسعهدرحال كشورهاي

 باه  توجاه  فرساوده،  هااي بافات  كالبدي سیماي به توجه

 ايان  تاداوم  از جلاوگیري . آنهاسات  روزافازون  فرسودگي

 چاون  ضاربتي  هااي طرح و هابرنامه تدوين نیازمند روند،

 باه  پارداختن  ضرورت مهم، اين است. نوسازي و بهسازي

 باه  توجه عبارتي، نمايد. بهمي بديهي امري را مسئله اين

 طاور  باه  و شاهري  فرسوده هاينوسازي بافت و بهسازي

 از يكاي  هماواره  شاهرها  قاديمي  كلي، دخالت در بافات 

 در اماور  و مسئولین انديشمندان كه است اساسي مسائل

متخصصاان و   همچناین  و شاهرها  ماديران  و ماا  كشاور 

 كاه باراي   هاسات شاهري، ساال   مساائل  كارشناساان 

 آن شهري، باا  زندگي چرخه به مجموعه بازگرداندن اين

 هاي كهن(. بافت1398هستند )كیاني و نصیري،  مواجه

 باه  فرهنگي و اجتماعي بعد در تنها نه توانمي را شهري

 نیز بعد اقتصادي در بلكه ملي در نظر گرفت هويت عنوان

 غیااب  در كاه  دانسات  ملاي  ثاروت  از بااارزش  جزئاي 

 فزايناده  بود. روند آنها شاهد نابودي اصولي، هايسیاست

 با تقابل ايران، در در شهري سري  گسترش و شهرنشیني

 رساد ماي  نظار  نتیجاه باه   گیارد. در ماي  قرار اين ارزش

 جديد ساكنان ذهني و اجتماعي اقتصادي، جديد وضعیت

تساهیالت، در   ارائه در شهري مديريت توجهيبي در كنار

 آنهاا  فرسودگي بیشاتر  سب  ها،بافت اين راستاي احیاي

 فرسااي   نتیجاه  كاه  اسات. فرساودگي بافات    گردياده 

 هاييمرور، محدوده به است اجتماعي و اقتصادي كالبدي،

 شاهروندي  و شاهري  زندگي و حیات از چرخه را شهر از

هااي  بخا   در زماین  رفاتن  هادر  سب  كند وخارج مي

قاديمي(   هااي بافت و مركزي هايشهر )محدوده توانمند

 دل در هااي فرساوده  بافات  و خاالي  فضااهاي  و شودمي

شاهر،   كالبادي  گساترش  كه اندشده رها حالي در شهرها

 موجاود  مشاكالت  و مساائل  جدياد بار   معضالي  روز هر

 (.   1398افزايد )خزايي و رضويان، مي

 فرساوده،  محاالت  در نوساازي  يهاا طارح  اجراي

 روحي فرهنگي، تعلقات و مردم جاري يزندگ با ماًیمستق

 داراياي  و سارمايه  تماام  ماواردي باا   در و هاا آن رواني و

اقادامات،   ايان  رودارد. ازايان  بافات، ساروكار   در ساكنان

نیسات )عنادلی ،    ريپذامكانمردم،  فعال مشاركت بدون

ي هاا هيا پا(  بناابراين رويكارد مشااركتي، يكاي از     1395

 هاي فرسوده شهري است كه باعثاصلي در نوسازي بافت

 شاود و محلاي ماي   اماور  اداره در ماردم  فرفیت افزاي 

 (.1382)حسیني،  است همراه مردم توانمندسازي با ينوعبه

با وجود اينكه رويكرد مشاركتي به عناوان يكاي از   

شاود اماا   رويكردهاي متاأخر در شهرساازي مطارح ماي    

ترين تهديدي كه نسابت باه ايان رويكارد     متأسفانه مهم

وجااود دارد اياان اساات كااه ساااكنان و شااهروندان، بااه   

هاايي  حال مند نیستند. از اين رو يافتن راهمشاركت عالقه

هاي اجتماعي حداكثري گروهخالقانه كه بتواند مشاركت 

در توسااعه اجتماعااات محلااي را دربرگیاارد نیازمنااد بااه  

هاااي رياازي و تفكاار اساات. مغفااول ماناادن ارزشبرنامااه

اقتصاادي اجتماعاات    -هاي اجتمااعي اي و فرفیتزمینه
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محلي در توسعه اجتماعي محلي و جل  مشاركت، يكاي  

هاي يك مرتباه و دفعاي،   از معضالتي است كه در توسعه

 دهد.رخ مي

 

 پيشينه تحقيق -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

در رساله دكتري خود به بررساي   (2018) 1بوتیني

هاي اجتماعي و فیزيكي مشاركت محله رابطه بین ويژگي

پاردازد و باه دنباال سانج      و جامعه مورد مطالعاه ماي  

هاااي محاایط شااهري در   میاازان تأثیرگااذاري ويژگااي  

تأثیرگذاري بر تمايل شاهروندان باه مشااركت در انجاام     

هااي محیطاي اسات. نتاايج ايان تحقیاق نشاان        فعالیت

هاي كالبدي فضااهاي محلاي، تاأثیر    دهد كه مشخصهيم

 بسزايي بر میزان مشاركت ساكنین دارد. 

اي، وو و هااااااي زمیناااااه در خصاااااوص ارزش

اند كه نتايج اي در تبت انجام دادهمطالعه (2014)2پیرس

هااي تبات   هاا و داراياي  دهد كاه ارزش اين پژوه  نشان مي

هاي سراچه -1بندي شوند: در پنج دسته تقسیم توانندمي

هاي سنتي تبت خانه -3اماكن مذهبي  -2میراث جهاني 

داروهاي تبتاي كاه    -5و رسوم  زندگي روزانه و آداب -4

ياي آخار،   چهاار دارا در تحقیاق،   شاده  اشارهبنا بر نتايج 

 بود.   افتهین توسعه

( در پژوهشي به دنباال پاساخ باه ايان     2015) 3زو

س  است كه آيا محیط كالبدي، بر تعامل و مشااركت  پر

 39ساكنان تأثیرگذار است؟ براي سنج  اين موضوع در 

خاانوار، بررساي    1809محله مساكوني گاوانژو چاین از    

دهد. نتايج نشاان دادناد فضااهاي    اي را انجام ميگسترده

 گذارد.جمعي تأثیري غیرمستقیم بر مشاركت مردمي مي

 هاي داخليب( پژوهش

( در پژوهشاي، باه بررساي    1397غالمي و قنبري )

رابطه بین تعلق مكاني )اقتصادي، اجتماعي و كالبدي( باا  

هاااي فرسااوده شااهر كاشااان مشاااركت مردمااي در بافاات

                                                           
1- Bottini 

2- Wu and Pearce 

3- Zhu 

هرچه مشااركت و همكااري   پرداختند. نتايج نشان دادند 

تواناد در احیاا و آبااداني بافات     بین افراد بیشتر باشد مي

هاي مشااركت باین   تواند زمینهمياثربخ  باشد و زماني 

افراد ايجاد شود كه افراد تعهد و تعلق خاصي نسابت باه   

تاوان  در اين صورت مي  محل سكونت خود داشته باشند

بیان كرد كاه تعلاق باه مكاان و حضاور فعاال سااكنان        

 شود.تواند باعث توسعه محله مي

( در پژوهشي به اين 1395امیراحمدي و نوابخ  )

 نیازی پ مثابهبه  فرهنگي سرمايهفتند كه نتیجه دست يا

كن  مشاركتي نقا  مهماي در پیشابرد اهاداف آن در     

هااي فرساوده   هاي نوسازي بافات راستاي موفقیت برنامه

شاهري دارد. نتاايج اياان پاژوه  بااه رابطاه مسااتقیم و     

 معنادار سرمايه فرهنگي و مشاركت اجتماعي اشاره دارد.

بررسااي اهمیاات  ( بااه 1394نقاادي و كولیونااد ) 

هااي  مشاركت شاهروندان در بهساازي و نوساازي بافات    

هاااي اياان فرسااوده شااهري كرمانشاااه پرداختنااد. يافتااه

هااي جلا  مشااركت    در میاان راه پژوه  نشان دادناد  

هااي  رساني و رسانهاجتماعي شهروندان، آموزش و اطالع

شدند. همچنین ها انتخاب ترين راهمهم به عنوان ،گروهي

ناه تنهاا   كناد كاه   ه  به اين موضوع اشاره مينتايج پژو

هاي مردمي باراي مشااركت اجتمااعي )باه دلیال      انگیزه

باشاد   ريسك اقتصادي باال و تساهیالت پاايین( كام ماي    

ها هاي مربوطه در مورد انجام شدن اين طرحبلكه سازمان

 .نظراتي مغاير با هم دارند

اي بااا ( در مقالااه1394بابااايي اقاادم و همكاااران )

در  يعواماال مااؤثر باار مشاااركت مردماا يابيااارز»نااوان ع

 هيبار سارما   دیكتأبا  يفرسوده شهر يهابافت يسامانده

به ايان  « (لیاردب نیمحله جج ي)مطالعه مورد ياجتماع

نتیجه دست يافتند كه محدوده ماورد مطالعاه باه دلیال     

حضور ساكنان اولیه از همگني نسبي برخوردار اسات اماا   

هاي ساكنین براي نوسازي بافت و فرفیتاستفاده از عدم

مشاركت و تعامل آنها در جهت توساعه محلاه منجار باه     

 اعتمادي مردم به مديران شهري شده است.بي
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 مباني نظري -3

وساازهاي  هاي فرسوده شهري، ازجمله ساختبافت

سو و ناموزون شهري هستند كه به دلیل قدمتشان از يك

هاااي قاار، آلااودگيهاااي مهاااجرت، فنیااز وجااود پديااده

محیطااي و بعضااي ديگاار از مسااائل اقتصااادي،   زيساات

تاارين عنااوان يكااي از اساساايفرهنگااي، بااه -اجتماااعي

اند )نقادي  شهرها درآمدهويژه در كالنمشكالت شهري به

يناد  ادر فر، بافت فرساوده شاهري  (. 1394و كولیوندش، 

و اماروزه   باد ياماي و تكوين  دریگمي زماني طوالني شكل

 ،توسعه شاهري جدياد   و حاضر عصر در محاصره فناوري

 ،. اگرچااه اياان بافاات(1396)نصاار،  شااده اساات گرفتااار

داراي عملكردهاي منطقي و  ،زمان يمقتضا درگذشته به

 لحاااظ ساااختاري و مراتبااي بااود ولااي امااروزه ازسلسااله

گوناه كاه   آن واسات  هايي شاده  ددچار كمبو ،عملكردي

 گوي نیاز سااكنین خاود باشاد   جواب ندتواينم ديدوشايبا

 .(1394)حناچي و پورسراجیان، 

از بافات فرساوده،    يتلقا  ي،اكثر منااب  تخصصا   در

 لیا شهرها است كاه باه دل   ياز محدوده قانون ييهاعرصه

 ياز شابكه دسترسا   يبرخاوردار عدم ،يكالبد يفرسودگ

مساائل   ،يشهر يهارساختيمناس ، كمبود خدمات و ز

 ،محیطااايو زيسااات يمعضاااالت اجتمااااع ،ياقتصااااد

و  ياقتصااد  ،يطا یمح ،يو ارزش مكان ستنده ريپذ یآس

   .(1393)درودي و خوشاب،  دارند ينازل ياجتماع

، عمل نوسازي رضاشاهپی  از حكومت تا در ايران 

 گرفتيمارگانیك صورت  صورتبهبا مشاركت ساكنان و 

، پیوستگي فضاايي در بهساازي و   گراانسانو با رويكردي 

باود )شااماعي و   توجااه ماورد نوساازي فضااهاي شااهري   

ي مدرنیته به ايران و هاشهياند( اما ورود 1384پوراحمد، 

تصوي  قوانین مختلف، با اهداف كس  درآمدي، موجا   

هاي فرسوده و ناديده انگاشاتن  دامن زدن به مسائل بافت

، عربشااهي هاا شاد )  كیفیت زنادگي سااكنان ايان بافات    

( 1327در اولین برنامه عمراني كشور ) كه نيا(. تا 1382

 قرار گرفات  توجه موردهاي فرسوده شهري نوسازي بافت

هااي فرساوده باا    اما نقطه عطف توجه به نوساازي بافات  

شروع دوره دوم برنامه توسعه اقتصادي اجتمااعي كشاور   

(. تحقق عدالت اجتماعي، 1384پوراحمد، )شماعي و بود 

ي محیط زيستي امان، ايمان و دلخاواه    ریگشكلجاد و اي

براي زندگي و فعالیت شهروندان در راستاي برخاورداري  

 اندازچشمي برابر زندگي، از اهداف كالن سند هافرصتاز 

هاي فرسوده شاهري، باا   كشور است كه بدون شك، بافت

و مشكالت كالبدي و اجتماعي، اقتصاادي،   مسائلداشتن 

 اناد كردهراي ناسازگاري با اين هدف ايجاد يي را بهانهیزم

 .(1395زاده و جاهد قدمي، )زينل

رهیافت و نگاهي كه در راساتاي نیال باه نوساازي     

اناواع نیازهااي    نیتاأم ي در طوركلبههاي فرسوده و بافت

پیچیده و متغیر شاهرهاي اماروزي، ماؤثر و كاارا باشاد،      

اسات. ايان    سااالر ماردم ي و ماديريت شاهري   زيربرنامه

در تماام   رشيموردپاذ موضوع، امروزه در سراسر جهان، الگوي 

 ي اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي است.  هانهیزم

شود كه ادعا مي نوسازي موجود مطالعاتدر اكنون 

نفعان براي موفقیت مشاركت جامعه و مشاركت فعال ذي

زيرا مشااركت ماردم در پیشارفت      مهم است ،يك برنامه

هااا را بهبااود هاااي آنناگفتمااان، مناااف ، نیازهااا و آرماا

باه ياك رويكارد توانمناد      ،. ابتكارات همكااري بخشديم

از  يتاوانیم بسایج ماؤثرتر   كه از طريق آن مي انجامديم

اجتماعي را باراي تكمیال تخصایص     يهامناب  و مهارت

 .(Johar, 2017) مناب  عمومي به دست آوريم

با چنین رويكردي، مديريت، باه اقتضااي نیازهااي    

بومي، محلي و نیز فرهن  و عادات ويژه هر مكان شهري 

ي امروزي و و همچنین با توجه به تغییرات دائمي شهرها

ي اصلي ايان  هاهيپا. زنديمشهروندان آن، دست به اقدام 

اقاادام، مشاااركت مردمااي، عاادالت اجتماااعي و توسااعه   

تواناد باا   . چناین رويكاردي ماي   استو پايدار  جانبههمه

مشاركت دادن مردم در سرنوشت شهر و استفاده از خارد  

هاا  باه محال زنادگي را در آن    خااطر تعلاق جمعي، حس 

ها را در قبال اداره شهر مسائول نماياد.   و آن تقويت كند

ماردم،   تيا موردعناي هاا تیفیكدر اين نگرش، توجه به 

و  هاا تیا كمفرهنگي هر محله در كنار  -نظارت اجتماعي
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هاي توجه به ارزش تاًينهاو  گردديمكاركردگرايي متبلور 

در بخشد و بومي و محلي، رابطه مردم را با شهر بهبود مي

 (.1396)عندلی ،  دكنيمها احساس رضايت ايجاد آن

 آن از و ياافتن  چیازي  در سهم معني مشاركت، به

 همكااري  آن با و جستن گروهي شركت در يا بردن سود

مشاااركت، در معناااي دوم، از تعلااق بااه  .اساات داشااتن

دهاد  گروهي خاص داشتن و سهم در هستي آن خبر مي

و باه   رسااند يما و معناي مشااركت فعاالناه در گاروه را    

فعالیاات اجتماااعي شااده نظاار دارد )حبیبااي و سااعیدي 

بنااابراين مفهااوم منعطااف مشاااركت   (.1384رضااواني، 

وط باه  ي كاه مربا  زیهر چ باًيتقرتواند براي تحريك و مي

ترين مشخصه آن، فعالیات  و مهم افراد است استفاده شود

منظور دستیابي به يك هدف مشاترك  جمعي ساكنان به

. دستیابي به اين هدف معین (Nel, 2015)و معین است 

و مشترك، تنها از طريق مشااركت مساتقیم سااكنان در    

. مشاركت مساتقیم  شاامل   ردیگيمي صورت ریگمیتصم

ياق  شاود كاه از طر  هااي مختلاف ماي   بسیاري از فعالیت

جلسات عمومي، طوفان ذهني، يي نظیر برگزاري هاسمیمكان

و مصاحبه است كاه توساط    ي رسمي، نظرسنجيهانشست

باازيگران غیردولتاي )يعناي سااكنان، زناان، سااالمندان،      

توساعه محاالت، صاورت    ي نادها ايفرجوانان، كسابه( در  

نكتاه در   نيتار مهم(  از اين رو 1396گیرد )عندلی ، مي

شده توسط  طرح ارائه رشيطرح، پذ يو ماندگار تیموفق

 .(1395  ،یعندل ي و)انصار و كاربران فضاست ناساكن

ي مشاركتي زيربرنامه نهیزم دري متعددي هاهينظر

 ساو نيابه  1960و شهرسازي مشاركتي از نیمه دوم دهه 

مطرح شده است كه بخشي از ايان نظرياات، بار عوامال     

 1  ارنشاتاين اناد كرده دیتأكتأثیرگذار بر میزان مشاركت، 

( مشاركت شهروندي را با تعبیر قدرت شاهروندي  1969)

به كار گرفت و براي توضیح تأثیرگذاري عامل قادرت بار   

میزان مشاركت، از نردبان مشااركت اساتفاده كارد. ايان     

ح و هشت پله دارد كه در سطوح ابتدايي، نردبان، سه سط

در ساطوح   كاه يدرصاورت هیچ مشااركتي وجاود نادارد،    

                                                           
1- Arnstein 

 2چوگاولي وكالت و نظاارت شاهروندي وجاود دارد.    انتهايي، 

شاامل   را معرفاي كارد كاه    از مشااركت  ينردبان (1996)

، مشااركت، مصاالحه، انحاالل، ديپلماساي،     يتوانمندساز

باشاد. جمیاز   يما  ، توطئاه و خاود ماديريت   يرساناطالع

 هاا دولات ( بر پايه عامل تأثیرگذاري پاسخ 1986میجلي )

شاایوه  چهااار دسااته بااه میاازان مشاااركت، آن را بااه   

، فزاينااده و واقعااي تقساایم شاادهتيهااداي، ضدمشاااركت

( معتقد است مشااركت  2002) 3كند. ديويد دريكسلمي

 -2توجاه باه نفا  سااكنان      -1بر سه اصل استوار است: 

اطالعاات دربااره ياك محادوده را ماردم آن       نيتار قیدق

را از  راتیتاأث مردمي كه بیشترين  -3و  داننديممحدوده 

 درساهم بیشاتري باراي مشااركت      رنديپذيمتصمیمات 

ر با ( 2004ي )گريانجیمي دارند. نظريه ریگمیتصم روند

اين بااور اسات كاه مشااركت  شاامل عماومي، مشااوره        

ت كاه تااكنون هایچ    ي مشاركتي اسا زيربرنامهعمومي و 

ي مشااركتي صاورت نگرفتاه    زيربرنامه نهیزم درفعالیتي 

ريازي مشااركتي، در قالا  عناصاري چاون      برنامه .است

گاري، تحقاق   گري و میاانجي میانجيتعهد، مذاكره، پی 

گري، فراينادي اسات كاه طاي آن،     میانجييابد. پی مي

وران، ريز از طريق گوش دادن به سخن بهاره مرج  برنامه

منظور حل اختالفات و رسیدن به توافاق باراي تادوين    به

گاري،  كند. میاانجي عنوان میانجي عمل مييك برنامه به

ي و راجباار یغداوطلباناه،   صاورت باه فرايند حل اختالف 

است كاه باه طارفین     طرفيببدون تعص ، توسط افراد 

تااا در مااذاكره بااه توافااق برسااند    رساااننديمااياااري 

 (.1391مهر، آقايينژاد و )مهدوي

 هاي شخصیتياي ويژگي( در مطالعه2016) 4سواپا

از طرياق ياك   وي  كناد. تعرياف ماي  را  كننادگان شركت

اناواع شاهروندان    ،داكاا شهر در  صورت گرفته نظرسنجي

براي مشااركت در  توان ميها را چگونه آن كهنيبسته به ا

كاه   كارد  يبناد طبقاه  كاار گرفات  به ريزي شهريبرنامه

كساني كه به دنبال دستیابي به اطالعاات   -1تند از: عبار

                                                           
2- Choguill 

3- David Driksell 

4- Swapan 
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رياازي از طريااق درگیاار شاادن بااا مساائولیت   و برنامااه

كساني كه به ايان دعاوت    -2  هستند ريزي رسميبرنامه

، يررسام یغ يهاا آن بار شابكه   يجاو به دهنديپاسخ نم

ريازي  بار برناماه   اينكه تا دارند دیاجتماعي و سیاسي تأك

نیساتند   مشاركتكساني كه حاضر به  -3تأثیر بگذارند و 

 .و به هیچ كانال رسمي و رسمي وابسته نیستند

 

 هاي فرسوده شهريابعاد و عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازي مشارکتي بافت -1جدول 

ابعاد نوسازي 

 مشارکتي
 عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنين در نوسازي مشارکتي بافت فرسوده

 بعد اجتماعي

باین همساايگان، اصاالت    اعتماد )به مشاركت نهادي نظیار ماديران و مسائولین شاهري  باه مشااركت مردماي نظیار رواباط           -

 همسايگان، روابط اجتماعي(

 آگاهي )نسبت به طرح و جزئیات اجرايي نزد مردم، ساكنان از اتفاقات محله( -

عالقه )تمايل فردي به مشاركت، تمايل به تغییر وض  موجود نزد مردم، عالقه به مشاركت در نوسازي )مادت اقامات در محلاه،     -

 احساس مالكیت، تعلق اجتماعي(

 اقتصادي بعد

 (درآمدكمتوان مالي و درآمد )درآمد ماهیانه خانوار، نسبت درآمد به هزينه خانوار، اقشار  -

 يي و كارآفريني(زااشتغالنرخ اشتغال و بیكاري )تعداد افراد شاغل در خانوار، بازار كار،  -

 گر(ي توسعههااهبنگامالك،  بهااجارهارزش اقتصادي امالك )قیمت زمین، نق  محدوده در اقتصاد شهر،  -

 ي عمراني محله، اوراق مشاركت(هاپروژهي در گذارهيسرماي )سود حاصل از سودرسان -

 ي بانكي(هاوامي مالي، هامشوق، تسهیالت دولتي و هابانكعوار  و تسهیالت )تسهیالت اقتصادي  -

بعد كالبدي و 

 شهرسازي

 ي، مساحت قطعات(نینشعق الگوي قطعات )تجمی  و تفكیك،  -

 ي پیاده(رهایمسپاركین ،  نیتأمي معابر، تعريض و بهسازي معابر، ریگلكهشبكه معابر )آسفالت و  -

 كیفیت ابنیه )عمر ابنیه، پايداري بنا، مصالح بنا، مساحت واحد مسكوني، واحد مسكوني در پالك( -

 عمومي( ونقلحملي درماني، آموزشي، فضاي سبز، فرهنگي و مذهبي، هايكاربرخدمات عمومي )دسترسي به  -

 (هازبالهشهري )فاضالب، برق و گاز، دف   ساتیتأس -

 فضاهاي شهري )فضاهاي جمعي، فضاهاي سبز، شوراي محلي( -

 بعد حقوقي و ثبتي

 ي، دچار دعوي خصوصي، مشاع، فاقد سند مالكیت(ااجارهنوع مالكیت و نحوه تصرف )شخصي، موروثي،  -

 (ازحد یب، تراكم هايشرویپي ساختماني، هاتخلفي ساختماني )ندادن پروانه، هاپروانه -

 تغییر كاربري -

 بعد اجرايي

 وساز(هزينه منفعت )سود ساخت -

 ي اجرايي )دولتي، نهادهاي عمومي(هاضمانت -

 (هايتعاوني )ايجاد ریگمیتصممديريت و  -

زاده و جاهد ؛ زينل1394؛ نقدي و کوليوند، 1394؛ قاسمي و همكاران، 1395؛ پوراحمد و همكاران، 1396منبع: )عندليب، 

  ;Aoki, 2018; Johar, 2017) 1388ي و همكاران، مؤمن؛ 1388؛ عبدي و همكاران، 1395قدمي، 

 
 هر سرزمیني داراي استعدادهاي طبیعي ويژه خاود 

شرايط محیط جغرافیاايي   از متأثر ي شهري،زندگ است و

ي و همكااران،  ماؤمن ) اباد ييو تكامال ما   ردیا گيم شكل

هاي فیزيكي محیط شاهري  مشخصهجه به كه تو (1389

يا   (Bottini, 2018)جنبه اساسي مطالعات شهري است

 انجامباال به پايین  صورتبهبدون توجه به زمینه و  كهنيا

. در كشور ايران نیز اساتفاده از  (Johar, 2017) شوديم

 مسااائل صاارفاًهااايي كااه بیشااتر تقلیاادي بودنااد و طاارح

، موجا  غفلات   گرفتاه  قارار  موردتوجهها كالبدي در آن

 اي شده است.هاي زمینهمديران و مسئوالن شهري از ارزش

، توساعه  1996در ساال   1باار كرتازمن  براي اولاین 

در  متاأخر عناوان رويكاردي   هااي را باه  مبتني بر دارايي

توسعه جوام  محلي مطرح كرد. اين رويكارد كاه بیشاتر    

نكته توجاه   نيا بر، شده كار گرفتههبدر جوام  آمريكايي 

، هاااانجماانكنااد كااه مشاااركت ساااكنان، اعضاااي  مااي

، بسیج مناب  تريكلمتخصصان توسعه جامعه يا به عبارت 

                                                           
1- Kretzmann 
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، مشاكالت  هايآلودگموجود براي حل مسائلي نظیر فقر، 

تواند منجر به جلاوگیري از مار    بهداشتي و درماني مي

، دولت بريتانیا بر 2010در سال شهرهاي آمريكايي شود. 

ضرورت يك جامعه بزر  تأكید كرد كه افراد با امكاناات  

ند. كنبیشتري در اجتماع محلي خود بیشتر مشاركت مي

و بهبود ساالمت و رفااه و باا     هايكاه  نابرابر آن،هدف 

ساازي، تحارك، تماايالت داوطلباناه و     تمركز بار محلاي  

هااي جواما    رو داراياي ازايان باود.  اجتماعي  يهاشركت

شاود  عنوان راهي براي بهبود كیفیت زندگي مطرح ميبه

(Munford et al., 2017)  توان رفاه مي كه بابت اين از

محروم جامعه را با تغییر از رويكرد مبتناي بار    يهابخ 

داد نیازها به توسعه اجتماعي مبتني بار داراياي افازاي     

(Arefi, 2004). 

 

 هاي زمينه و معيارهاي شناسايي آن در نوسازي بافتارزش -2جدول 
هاي ارزش

 ايزمينه
 شاخص معيارهاي شناسايي تعريف

هاي ارزش

 طبيعي

برخوردار است كه  يعیطب ژهيو گاهياز جا يهر شهر

هااي  . ويژگاي كناد يما  زيشهرها متما ريآن را از سا

آن شهر را  تياز هو يبخش ،يهر شهر يعیبستر طب

شاهر   يعا یطب تيكه در قال  هو كشديم ريبه تصو

ها كوهتوان به رشتهاست. از آن جمله مي فيتعرقابل

 شهر اشاره كرد.  يعیو معادن طب

  يعیطب يكل گاهيجا -

 ييایجغراف يساختار يهامؤلفه -

  يعیطب يساختار يهامؤلفه -

  يعیطب يو ساخت ياحوزه يهامؤلفه -

  يانقطه يهامؤلفه -

  خطي -يانقطه يهامؤلفه -

آن شااهر و  ييایااعاار  و طااول جغراف

 ،يتوپاااوگراف  وابساااته يهااااشااااخص

 -رود  وابسته يهاو شاخص يگرافدرویه

ي  اهیااتنااوع خاااك، پوشاا  گ  هااادره

آب و  ریمسا   هاا و مشاابه  ها، تپهچشمه

 مشابه

هاي ارزش

 مصنوع

و  يكالباادصااورت عناصاار مصاانوع هاار شااهر بااه 

مختلف زمان در شهر متبلاور   يهاهيدر ال يساختار

اناد و  شاهر را شاكل داده   كيا  يشده و منظر عموم

تااوان از شااهر را مااي كياا اتیااداسااتان رشااد و ح

 و خواند. دیعناصر شن نيا ييشناسا

 عناصر خطي ساختاري شاخص -

 يانقطهي كانوني و هاشاخص -

 ي تاريخي و كالبدي انقطهي خطي هاشاخص -

 تك بناهاي شاخص شهري -

 ، بناهاي شاخص شهريهاحوزه، هاتوده -

و  هاا پاارك ، هادانیمي  اصل يهاابانیخ

و بازارهااا و بناهاااي  هاااكاااخ  هااادروازه

، مسااجد،  هاا ماوزه تاريخي واجد ارزش  

  بافاات منسااجم هاااآتشااكدهكلیساااها، 

 ي معابر سواره و پیادهبندشبكهارگانیك  

هاي ارزش

انساني و 

 فرهنگي

 يمدن يهاچیز به جنبه راين مؤلفه بی  از ه

 يهويت يهااز اجتماع مؤلفه و گردديشهروندان برم

واحدي نسبت به هويت آن شهر به  نگرش، هر شهر

. با تكمیل نگرش حاضر از طريق اتكا ديآيدست م

شهر را  يهويت يتوان خألهامي نظري يبه مبان

 كرد. يبازشناسان

 سرمايه اجتماعي -

 سابقه باال سكونت -

 يزیانگخاطره -

 انسجام اجتماعي -

 مراسمتبرگزاري  -

 ي فردي باورها -

 نیروي كار بالقوه -

آگاااهي و تحصاایالت باااالي ساااكنین،  

سال ساكنین، جوانان  30قدمت بی  از 

، جمعیاات، نحااوه اعمااال، كاااربااهآماااده

ورساوم، اعتقااادات و ساایره و روش  آداب

 لهجه و زبان زندگي ساكنان،

 Bottini, 2018; Wu & Pearce, 2014; Zhu, 2015)؛ 1392، بهگادفرمنبع: )

 
هاااي سااايي ارزشپااس از بررسااي معیارهاااي شنا

( و عوامل 2هاي فرسوده شهري )جدول اي در بافتزمینه

هااي فرساوده شاهري    مؤثر بر نوساازي مشااركتي بافات   

ارتباط منطقاي باین ابعااد نوساازي      توانيم(، 1)جدول 

هاي فرسوده شاهري  بافت گانهسههاي مشاركتي و ارزش

در قال  چارچوب زير معرفي كرد  ايان انطبااق معناادار    

بااین ابعاااد نوسااازي مشاااركتي مبتنااي باار مشاااركت    

اي در بافت فرسوده شاهري  هاي زمینهشهروندان و ارزش

فرايناد نوساازي را تساهیل بخشاد و چاارچوب       توانديم

ي در پروسااه اجرايااي ریكااارگبااهمناساابي را بااه منظااور 

 هاي فرسوده، تبیین كند.نوسازي بافت
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 قيتحق يچارچوب اصل -1نمودار 

 

مطالعه حاضر ساعي در ارائاه مادلي باراي ارتقااي      

هااي  هاا و ارزش میزان مشاركت ساكنان مبتني بر دارايي

ترين مسئله اين پژوه  اين اي است  بنابراين مهمزمینه

اي چیسات و چاه   هااي زمیناه  ها و دارايياست كه ارزش

هااي  مشاركت ساكنان در نوسازي بافات تأثیري بر میزان 

 فرسوده شهري دارد؟

 

 تحقيق روش -4

محدوده موردمطالعه پژوه  حاضار محلاه چیاذر    

است كه جزو محالت قديمي و تاريخي تهاران محساوب   

سال  1400شود كه سابقه سكونت در آن به بیشتر از مي

. به صورتي كه وجود غارهااي زيرزمیناي در ايان    رسديم

محدوده )به نام لو( با هدف جلوگیري از حملاه مغاوالن،   

نشانگر قدمت باالي اين اسات. محلاه چیاذر تهاران، باه      

عنوان يكي از محالت قديمي شهر تهران، در منطقه ياك  

شهرداري واق  شده است  جايي كه محالت پیرامون آن، 

 ي بسیار بااليي برخوردار هساتند از شأن و منزلت اجتماع

ي اجتمااعي و  هاا شااخص ولي اين محله به لحاظ كلیاه  

ن تعادل میان ايكالبدي، در سطح پايیني قرار دارد و عدم

باا  شاود.  مشااهده ماي   شدتبهبافت و بافت حوزه فراگیر 

توان ايان  ي میداني صورت گرفته ميها يمایپبه  توجه

رت گرفتااه طااي نكتااه را اذعااان كاارد كااه نوسااازي صااو

ي اخیر در محله چیذر موج  شده اسات تاا ساه    هاسال

الگوي بافتي متفاوت از يكديگر در ايان محادوده پديادار    

 شود و با خروج جمعیت اصیل محله، مواجه شود. 

اين محله هسته اولیاه منطقاه ياك تهاران اسات.      

موقعیاات مكاااني آن در ناحیااه هشاات از منطقااه يااك   

شااده اسات و همچناین توسااط   شاهرداري تهاران واقا     

هاي قیطريه، دزاشی ، اختیاريه، فرمانیه و كامرانیاه  محله

منزلاات  لحاااظ ازاساات كااه اياان محااالت  شااده احاطااه

باا  ار دارناد.  قار  ذراجتماعي در سطح بااليي نسبت به چی

توان ايان  ي میداني صورت گرفته ميها يمایپبه  توجه

نكته را اذعاان نماود كاه نوساازي صاورت گرفتاه طاي        

ي اخیر در محله چیذر موج  شده اسات تاا ساه    هاسال

الگوي بافتي متفاوت از يكديگر در ايان محادوده پديادار    

در بخا  شامالي    عمومااً شود: گونه اول بافت نوساز كه 

ياا   قباول قابال اسات، گوناه دوم بافات     گرفتهشكلمحله 

ي از غرب و جنوب محله واجد توجهقابلمیاني كه بخ  

اين ويژگي است و گونه سوم بخ  شارقي محلاه كاه از    

و داراي الگاويي ارگانیاك و    بارد يما فرسودگي بافت رنج 

توان گفت ي بافتي ميبنددستهاين  تب بهروستايي است. 

كناد باه   اين الگو تبعیت ماي ي جمعیتي هم از بنددسته

ي بااالي  اقشاار درآماد   عمومااً صورتي كاه در گوناه اول   

هاااي محیطااي و موقعیاات اقتصااادي بااه سااب  ويژگااي

، در گونااه دوم اقشااار اناادقرارگرفتااهي محاادوده ریاافراگ

سااكنان اصایل    عموماًدرآمدي متوسط سكونت دارند كه 

و در گوناه ساوم بافات     دهناد يما محله چیذر را تشكیل 

و طبقات پايین اقتصادي در آنجاا ساكونت    هاگروه ماًعمو

 .اندافتهي
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 موقعيت محدوده محله چيذر -1نقشه 

 (1386منبع: )مهندسين مشاور بافت شهري، طرح تفصيلي منطقه ي ، 

 
عناصاار كالباادي و معنااايي اياان محاادوده، تااأثیر   

ي دارناد.  امنطقاه ي و اهیا ناحبسزايي در مقیاس محلي و 

 زادهاماام اين موارد در قال  مواردي چون حاوزه علمیاه،   

، زادهاماام اسماعیل )ضال  جناوبي میادان نادا(، میادان      

میدان ندا )مركز خدماتي و تجاري محله چیذر در مركاز  

 اكبار يعلا  زادهاماام  ترمهمهاشمي علیا( و از همه  خیابان

ها، است. اكثر اين كاربري شده ييشناساتوسط پژوهشگر 

ي دارنااد و نشااانه شااهري هسااتند.  افرامنطقااهمقیاااس 

همچنین در حال حاضر حدود چهار باغ بزر  و قاديمي  

هاا  باغ در اين محله وجود دارد كه همگي آننهو چهار خا

ها موج  مالكیت خصوصي دارند و حصاركشي اطراف آن

 ها شده است. جلوگیري از ورود افراد به داخل آن

ي تجاري خاص هايكاربرو  اكبريعل زادهاماموجود 

هااي انسااني در ايان مركاز و     و سرزندگي و ادامه فعالیت

عناوان ياك   ي، اين فضا را بهمیدان قديمي و تاريخي محل

مركز تاريخي، مذهبي و تجااري در ايان منطقاه تعرياف     

ي خاص و شااخص در ايان   انشانهعنوان نماد و كرده و به

)مهندسین مشااور بافات شاهر،     روديممحدوده به شمار 

(. مركز محلاه چیاذر باا میادان قاديمي چیاذر و       1386

ضاايي  باه ايان فضاا ارزش كالبادي ف     اكبار يعلا  زادهامام

عناوان ياك فضااي جمعاي     ي داده است و آن را بهاژهيو

كناد. اماا از طارف ديگار نابسااماني      مطارح ماي   بااارزش 

نماهاي اطراف اين فضاهاي كالبدي موج  بروز آشفتگي 

تارين  و اغتشاش بصري در محله شده است و جازو مهام  

 هاي بصري محدوده است.ارزش دهندهكاه عوامل 

طاارح جااام ، قالاا  ي مصااوب بناادپهنااهبراساااس 

ي محدوده موردمطالعه، از نوع مسكوني خااص  هايكاربر

( كه غلبه 1385و مسكوني عام است )طرح جام  تهران، 

ي خادماتي را بیشاتر از قبال    واحدهااين كاربري، نیاز به 

هااي بادون برناماه    ضروري كرده است. همچنین نوسازي

از جاانس  عماادتاًصااورت گرفتااه در اياان بافاات كااه    

ي مرتفا   هاا كاشانهي مسكوني چندين طبقه و هامجتم 

اساات، مسااائل محاادوده نظیاار عاار  كاام معااابر، بافاات 

ي مناساا ، هااارساااختيزارگانیااك و روسااتايي، نبااود  

ي بصاري، تاراكم جمعیتاي و غیاره را بیشاتر      هايآشفتگ

 ساخته است. تريبحران
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 منبع: )سايت شهرداري تهران(

 

ي آماري، جمعیت محله چیذر از هاسالنامهبراساس 

نفاار  13621رشااد داشااته و بااه  1385تااا  1375سااال 

رشد جمعیت باا   1395تا  1385است اما از سال  دهیرس

 افتاه ي كااه  نفار   12227سیر نزولي همراه باوده و باه   

توان ناشي از مسائل است. اين روند كاه  جمعیت را مي

و تان    شاهري  ، جرائمادیاعت رینظ يمشكالت اجتماعو 

مسائل كالبدي مانند  نیو همچندانست اقوام محله  انیم

و ترافیاك  نامناسا    يدسترسا  ،نامناس  شهري مايیس

تاراكم بااالي سااختماني،     ، بناهاي فرساوده، باالي سواره

 شاهري در  يهاا رسااخت يكمباود ز  و زدانهير يبندقطعه

 نكاه يباا توجاه باه ا    كنیمشاهده است ولقابل ذریچ بافت

قرارگرفتاه   يربومیغ كمتر مورد هجوم اقوام ،محدوده نيا

آن  يساكنان بوم يو فرهنگ ي، مذهبيخيتار تياست، هو

 .شود يكه مشكالت بافت به بحران منته است اجازه نداده

هااي زمیناه   هدف از ايان پاژوه ، بررساي ارزش   

هاي فرسوده شهري و سنج  میزان مشاركت مردم بافت

رو اين پژوه ، هم در ابعاد نوسازي مشاركتي است. ازاين

هدف آزمون فرضیه و هم اكتشافي دارد  بدين ترتیا  از  

 اساتفاده روش كیفي و كمي براي انجام اين پاژوه   دو 

 انجاام ست  بنابراين پژوه  حاضر در ساه مرحلاه   ا شده

منظاور دساتیابي باه مادل     است، بررسي موضوع به شده

ي صاورت گرفتاه   اكتابخاناه تحقیق كه با استفاده از ابزار 

است. مرحلاه دوم، بخا  كیفاي پاژوه  اسات كاه باا        

و روش  افتهيسااختار عمیق نیمهاستفاده از ابزار مصاحبه 

هااي  ها و ارزشمنظور كشف داراييمحتوا كیفي بهتحلیل

، بخ  سوم تينها دراست.  شده انجامزمینه بافت چیذر 

و كمي پژوه  با اساتفاده از ابازار پرسشانامه و بررساي     

هاااي زمینااه، از طريااق اثبااات نحااوه تأثیرگااذاري ارزش

 است.  شده نيتدوهاي فرضیه

تحلیلي و ابازار آن   -یفي پژوه ، توصیفيبخ  ك

جامعاه آمااري در    اسات.  دهبو افتهيساختارمصاحبه نیمه

بخ  كیفي، تمامي ساكنان اصیل و قديمي محله چیاذر  

ي بوده اسات.  ارهیزنج، هدفمند و هانمونه. انتخاب اندبوده

با مشورت باا افاراد مطلا  ماوارد مناسا        بدين معنا كه

. بااراي رفتيپااذيمااتحقیااق معرفااي و مصاااحبه صااورت 

ي، نمونه بسیار بزر  يا كوچك توصیه نشده فیكپژوه  

و تكاارار  هااادادهاشااباع  مانناادبلكااه حصااول معیارهااايي 

دهاد. بناابراين   اطالعات كفايت حجم نمونه را نشان ماي 

نین با اصالت محله )كه نفر از ساك 25ها برابر تعداد نمونه

از سابقه سكونت بااليي برخوردار بودند(، كاسپین قديمي 

زاده و همچنین اعضاي شاوراي محلاه   بافت، متصدي امام

گیاري  در نظر گرفته شد. همچنین دلیل استفاده از نمونه

كاه  شده عالوه بار ايان  هدفمند اين بود كه افراد انتخاب 

ن كافي براي مصاحبه هاي مذكور باشند، زماواجد ويژگي

محدوده مورد مطالعه محله  -2شكل 

 ذرچي

 سابق محله چيذرمحدوده  -3شكل 
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را داشته باشند و تماامي ابعااد موضاوع در محلاه چیاذر      

هااي طبیعاي محادوده واكااوي     شناسايي شود تاا ارزش 

هاي مصاحبه با بررسي ادبیات موضوع طراحي گردد. برگه

ساخت هاي طبیعي، مصنوع و انساندارايي شد كه بر پايه

باه هرياك   محله بود و افراد، ديدگاه و نظر خود را نسبت 

ها در نهايت با نظار  هاي مذكور ارائه كردند. برگهاز دارايي

چند متخصص شهرساازي، اصاالح و تأيیاد شاد )اعتباار      

هاا از شایوه   محتواي ابزار(. براي پايايي تحلیال مصااحبه  

بررسي كدگذاري توسط داوران اساتفاده گردياد. تحلیال    

 ه است.گرفت هاي كیفي به روش تحلیل محتوا كیفي انجامداده

جامعه آماري اين پژوه  در بخ  كماي، تماامي   

كاه بار اسااس آخارين      باشاد ساكنین محله چیاذر ماي  

جمعیت محادوده   1395سرشماري نفوس و مسكن سال 

نفر بوده است. براي تعیین حجم نمونه از  12227برابر با 

شاده اسات كاه بار اسااس ايان        جدول مورگان استفاده

نفر است. در حال حاضر،  373جدول تعداد نمونه معادل 

و  شاود يما بافت محله چیذر به سه بخ  كلاي تقسایم   

متفاوت بافت )نوساز و بافت شاهري،   ساكنان در سه گونه

و بافت ارگانیك( نسبت به يكديگر وجاه  میاني، روستايي 

-ايگیري خوشاه رو از روش نمونهدارند. ازايناشتراك كمتري 

شاده اسات. همچناین در ايان پاژوه        استفاده تصادفي

بااا پاانج متخصااص  هاااپرسشاانامهبااراي بررسااي روايااي 

پرسشنامه كمي متناسا    سؤاالتشهرسازي بحث شد و 

بخ  كیفي )جادول  ها و واژگان( با تحلیل محتوا )مقوله

 ( طرح شد.1( و جدول ابعاد نوسازي مشاركتي )جدول 5

 

 توزيع فراواني افراد مصاحبه شده -3جدول 

 جمع اعضاي شوراي محله کاسپين ساکنين قديمي 

 9 1 - 5 زن

 17 5 4 8 مرد

 25 6 4 13 مجموع

 

درصااد ماارد و  55از میااان افااراد مصاااحبه شااده  

هاااي درصااد زن بودنااد كااه بااا توجااه بااه اولوياات   45

گیري كیفي موج  شاد تاا تعاداد آقاياان، بیشاتر      نمونه

هاااا شاااود. باااا توجاااه باااه افاااراد   از تعاااداد خاااانم

ي هاا گاروه هاا باه   ي نموناه بناد دساته و  شاونده مصاحبه

 55و بیشااااااتر از  45-55، 35-45، 25-35سااااااني 

ان اذعان كارد كاه افاراد مسان و اعضااي شاوراي       تومي

محلااي، تماياال بیشااتري بااه مشاااركت در پاسااخ بااه    

درصااد افااراد در دسااته   30داشااتند  يعنااي   سااؤاالت

، تماياال بااه مصاااحبه  آخااردرصااد در دسااته  20اول و 

تحصاایالت،  نظاار ازعمیااق و بحااث داشااتند. همچنااین 

درصاااد  20، پلميدريااازدرصاااد افاااراد دياااپلم و   28

)كااه عموماااً ايان دو گااروه از افااراد مساان و   پلمياادفاوق 

درصاد افاراد    36شادند(،  كاسپین قاديمي تشاكیل ماي   

لیسااانس و بیشااتر هسااتند.  درصااد فااوق 25لیسااانس، 

شاناختي ايان   هااي جمعیات  فراواناي و ويژگاي   4جدول 

 كند.  نمونه را توصیف مي

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

2.
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 23

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.6.3
https://iueam.ir/article-1-1558-fa.html


 1399 پايیز ،ودومسي شماره /شهري مديريت و اقتصاد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 90

 

 شناختي ساکنان اصيل محله چيذريتهاي جمعفراواني ويژگي -4جدول 
 جنسيت سن تحصيالت سابقه سكونت)سال( 

از 
ر 
مت
ك

7  

ن 
بی

7 
تا 

15  

15 
تا 

25 

25 
تا 

50 

از 
ر 
شت
بی

تر 50
كم
 و 
لم
ديپ

 

وق
ف

م 
يپل
د

 

س
سان
لی

 

وق
ف

تر
یش
و ب
س 
سان
لی

 

25
-3
5

 
ال
س

 

35
-4
5

 
ال
س

 

45
-5
5

 
ال
س

 

از 
ر 
شت
بی

55 

رد
م

 

 زن

 9 16 8 9 5 3 4 9 5 7 6 9 7 2 1 فراواني

 36 64 32 36 20 12 16 36 20 28 24 36 28 8 4 درصد

 
 هاي پژوهشيافته -5

 هاي بخش کيفييافته

تارين  مهام هاي صورت گرفتاه،  با توجه به مصاحبه

اي اين محله عبارتند از: خااك  هاي طبیعي منطقهدارايي

حاصلخیز براي كشااورزي، فضااهاي سابز، توپاوگرافي و     

كاه   به البرز ديدوهواي مناس  و فرد، آبشی  منحصربه

وسازهاي بدون برنامه در سطح محله موجا   البته ساخت

مخدوش شدن اين ديد در بخشي از محله شده اسات. از  

هاايي در چیاذر كاه از    قرارگیري مجموعاه قناات  طرفي، 

يابد شود و تا مسجد قائم فعلي ادامه ميفرمانیه شروع مي

تارين مؤلفاه واجاد ارزش    عنوان يكاي از مهام  تواند بهمي

تاوجهي باه   بي كهنيبر اشوند. عالوه طبیعي محسوب مي

موجا  باروز    وساازها سااخت و  هايطراحدر  هاقناتاين 

ي سااطحي و هاااآبدر راسااتاي دفاا  مشااكالت فراوانااي 

 فتن ضاوابطي در جهات  رگنكاار باه شود، همچنین حركتي مي

 احیاي آن، موج  از بین رفتن اكوسیساتم طبیعاي محادوده   

 در شاده  اشااره واژگاان   نيتار مهام  ي،طاوركل بهشود. مي

هاي طبیعي بر اساس تعداد تكرار ها و ارزشدارايي نهیزم

انبارها، باغاات  ها، آبها، چشمهاز: قنات عبارتندبه ترتی  

 وهواي معتدل.، بافت ارزشمند روستايي و آبهاباغو خانه

در محلاه   شاده  ذكار هاي مصنوع و فرهنگي ارزش

 شود:چیذر شامل چهار دسته كلي مي

حمااام چیااذر:   -1از:  عبارتناادبناهاااي شاااخص  

ي آن قنااتي  بار رو كان تاريخي محله اسات و  مترين مهم

اسات   شدهي بازسازكامل  صورتبهوجود داشته و اكنون 

در كنار ايان بناا و قناات درخات چنااري       گذشته دراما 

وجود داشته است كه در حال حاضار هایچ نشااني از آن    

: با مقیاس عملكردي شاهري  اكبريعلزاده امام -2نیست. 

عنصر جاذب كه وجود فضااهاي بااز اطاراف     نيترياصل و

ي سواره و پیاده ايان محادوده نقا     هانق زاده در امام

كند. اما از طرفاي رعايات   ي بودن آن را تقويت ميانشانه

تعیین زاده و عدمي ارتفاعي در اطراف امامهاميحرنكردن 

سااعته   24فضايي محادوده اطاراف آن و نباود فعالیات     

مساائل مارتبط باا آن را     نيتار ياصال زاده، پیرامون اماام 

توجهي باه  زاده اسماعیل كه بيامام -3. هندديمتشكیل 

آن موج  شده است تا اين عنصار مصانوع در دل بافات    

ر با نوسازي شده، محو شود و موج  تن  شادن عرصاه   

فضااي آن بسایار    كاه يطاور باه دارايي مصنوع شود   نيا

ي انشاانه نقا    اصالًشده و پوش  گنبدي آن  تركوچك

وجود سفارت ايتالیا  كند. همچنینرا در محدوده ايفا نمي

جنبه سیاسي محدوده را تقويت كرده كه موج  حضاور  

 گروه خاص در محله شده است.

 نيتاارياصاالي عمااومي، يكااي از هاااعرصااهمقولااه 

هاي مورد تحلیل در اين بخ  است كه از وضعیت مقوله

ها . در محله چیذر، تسلط تودهبرديمبسیار نابسامان رنج 

وج  شاده اسات تاا انتظاام     و بافت نامنسجم ارگانیك م

فضايي، از بین رود و بافات مساكوني از الگاوي اساتقرار     

آن، فضااهاي عماومي    موجا   باه واحدي تبعیت نكند و 

مناس  شكل نگیارد. همچناین كیفیات حركات عاابران      

ي سااواره در محلااه چیااذر بساایار هاااراهپیاااده و شاابكه 

معاابر  تارين دلیال آن   نامناس  شاكل گرفتاه كاه مهام    

و پیااده اسات، از طرفاي     ساواره  كیا تفكعدم و عر كم
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امكان برخوردهاي چهره به چهره وجود ندارد. همچناین  

باه   كننادگان اساتفاده عر  كم معابر، مشكالتي را براي 

ي هاا دانیا موجاود آورده اسات.   ي باه رسانخدماتلحاظ 

ي هاا گاره زاده، نادا و چیاذر( بیشاتر نقا      محلي )اماام 

عموماً دچار آشفتگي بصري دارند كه  بر عهدهترافیكي را 

 هاي موجاود در محلاه،  وسااز سااخت  يپراكنادگ هستند. 

و از باین   مطلاوب  يهاا نارفتن خط آسام  نیموج  از ب

 .محله شده است رفتن ديد مطلوب در

توان از اي، مياي خطي محلهدر میان عناصر نشانه

زاده اماام  نیبا  ریمسنام برد   بافت يميگذر قد نيترياصل

دياد   .ذریا و مساجد قاائم چ   لیزاده اساماع امام، اكبريعل

  وجاود نادارد   ادهیحركت مختص پ ریمسدر عمالً بصري 

 ينوسااز  هیا ابن كم در محادوده كم لیزاده اسماعامام زيرا

 يخياز قسامت بافات تاار    يگرفته و باه عباارت   شده قرار

نوساااز و  يهاااوجااود ساااختمان  شااده اساات.  خااارج

 ييهاموج  شده است كه شكست يميقد يهاساختمان

و باعث پديادار شادن خاط     ديدر خط آسمان به وجود آ

از  يمحادود  هااي بخا  تنهاا در   آسمان ناامنظم شاود.  

 يهاا باه نشاانه   ديا امكاان د  ،شارق بافات  شمال و شمال

بافات   اديا ز اریبسا  يوجود دارد كه فشاردگ  كلیدي بافت

 شاتر یعمومااً ب  نیاختالل اسات، همچنا   نيا يبرا يعامل

 .باشنديم يمحدوده بدون نما و طراح يهاساختمان

اي محلاه، مبلماان   اي نقطاه در میان عناصر نشاانه 

شااهري در اياان محاادوده از وضااعیت بساایار نامناساابي  

برخااوردار اساات بااه صااورتي كااه شخصاایت محاادوده را 

متزلزل كرده است. همچنین در برخي موارد نبود مبلمان 

د آورده اساات. روشاانايي مشااكالت امنیتااي را بااه وجااو 

هاي مصنوع بر اسااس میازان   ترين داراييمهمي طوركلبه

از: امامزادگاان   عبارتناد تكرارپذيري باه ترتیا  اهمیات    

اكبر و اسماعیل، بافت ارگانیك و دسترسي پیااده در  علي

 بافت شرقي و بافت ارگانیك.
هاااي هاااي انساااني و دارايااي  يكااي از مشخصااه 

و  هاا خانادان ي زنادگ  وفرد محله چیذر حضاور  منحصربه

ي چیذري و هاشمي علیا در اين محدوده اسات.  هافهيطا

همچنین گروهاي از زرتشاتیان، از قاديم در ايان محلاه      

ي خاص محلاه،  هامحدودهبخشي از  جزبه. اندبودهساكن 

پیونادهاي   بعضاًبیشتر ساكنین اصیل و قديمي هستند و 

 خويشاوندي در سراسر محله برقرار است.

 نيتاارباازر محلااه چیااذر يكااي از  هاار سااال در

ي آن شاهري و  عملكردي عاشورايي كه مقیاس هامراسم

. همچنین بر اسااس  گرددحتي فراشهري است برگزار مي

اكبار(  زاده علي، اين بنا )امامكنندگانمصاحبهنظر بیشتر 

عنوان يك مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي بیشاتر  به

عنوان يك نشانه و نماد مذهبي است كه نق  اساساي  به

در  خصااوصبااهي خاااطرات اجتماااعي  ریااگشااكلدر 

دارد. همین انسجام بااالي   بر عهدههاي مذهبي را ممراس

باراي  اجتماعي و ماذهبي باودن سااكنان بافات، ماانعي      

. ساابقه بااال ساكونت    باشدبافت مي ازحد یبفرسودگي 

توان به ساه دساته باه لحااظ     ساكنان محله چیذر را مي

بناادي كاارد  ساااكنان قااديمي، سااابقه سااكونتي تقساایم

 ساكنان جديد و ساكنان میاني.

هاااي در سااه دسااته ارزش هاااامیااپي بناادطبقااه

ي شااده بناادصااورتساااخت طبیعااي، مصاانوع و انسااان

هاااي در ادامااه، بااه تحلیاال هريااك از طبقااه اساات كااه 

اي پرداختااه شااده اساات.  هاااي زمینااهگانااه ارزشسااه

، نتااايج حاصاال از تحلیاال محتااواي مصاااحبه  5جاادول 

ساكنین محله چیاذر بار اسااس تعاداد تكارار واژگاان و       

هاااا باااراي هرياااك از واژگاااان و  درصاااد فراواناااي آن

  شده است.ها و درجه اهمیت آنها، ارائه مقوله

هااي انسااني محلاه    هاا و داراياي  ارزش مجموع در

ي هاا مراسام ناد: از  عبارتچیذر بار اسااس میازان تكارار     

مذهبي، خاندان قديمي و ساكنین اصیل و قادمت بااالي   

واژگااان كلیاادي تحلیاال محتااوا  ي طااوركلبااه. نیساااكن

 2اي محله چیاذر در نماودار   هاي زمینهها و ارزشدارايي

 آورده شده است.
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 هاي محليها و ارزشپاسخ ساکنين اصيل در خصوص معرفي دارايي -5جدول 

 مقوله طبقه 
 واژگان

 درصد فراواني موارد

ها و دارايي

هاي ارزش

اي زمینه

بافت محله 

چیذر 

شامل چه 

مواردي 

 باشدمي

 طبیعي

هاي مؤلفه

اي و نقطه

 اي خطينقطه

 76 19 انبارهااي و آبها محلهزيرزمیني، چشمههاي قنات

 60 15 السلطنه(هاي خصوصي )نظیر باغ شعاعباغباغات و خانه

 اند اما امروزه حذفها بودهدرختان چنار )كه در مسیر قنات

 اند(شده
8 32 

 ساختار طبیعي

 36 9 هاي زراعيخاك حاصلخیز و زمین

 40 10 بافت ارزشمند روستايي

 20 5 هاي طبیعيتپه

ساختار 

 جغرافیايي

 20 5 شی  مناس 

 40 10 ديد به كوه و ارتفاعات

 60 15 وهواي معتدل كوهستاني و ويژگي يیالقيآب

 مصنوع

عناصر خطي 

 ساختاري شاخص

 68 17 دسترسي مختص پیاده در بافت روستايي

 40 10 ها )خط آسمان، خط زمین، خط نما(لبه

 28 7 پورهاشمي و خیابان بهمنخیابان 

هاي شاخص

اي خطي نقطه

 تاريخي كالبدي

 88 22 اي، نمايشگاه، مقبره شهدا(اكبر )نشانه منطقهزاده عليامام

 48 12 زاده اسماعیل )گورستان متروك و زيارتگاه(امام

 44 11 زاده و میدان ندا(میدان )چیذر، میدان امام

ها، ها، حوزهتوده

 بناهاي شاخص

 52 13 بافت فرسوده ارگانیك و غلبه شديد توده بر فضا

 20 5 غلبه فضاهاي مسكوني و واحدهاي مسكوني دو طبقه

 24 6 هاي زمانيگذاري به دلیل تفاوتهاي تودهتفاوت

 32 8 مصالح اصلي نماها سن 

تك بناهاي 

 شاخص

 28 7 به طول كامل بازسازي شده است(حمام چیذر )امروزه 

 16 4 حوزه علمیه

 36 9 اهللزورخانه آيت

 48 12 مسجد قائم

 انساني

 سرمايه اجتماعي

 64 16 مشاركت ساكنین در برگزاري مراسم مذهبي

 24 6 تحصیالت باالي ساكنین

 44 11 سال 50وجود خاندان قديمي در محله و ساكنان باالي 

انگیزي و خاطره

 مراسم

برگزاري مراسم مذهبي )نظیر عاشورا و تاسوعا حسیني، اعیاد و 

 وفات(
15 60 

 32 8 هاي قديميباغباغات و خانه

 نیروي كار بالقوه
 16 4 جوانان آماده به همكاري

 20 5 دار مستعد همكاريزنان خانه

 انسجام اجتماعي
 24 6 ساكنان قديمي و بااصالت محله چیذر 

 2 7 وجود روابط خويشاوندي
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 يريتكرارپذ يبر اسائ فراوان ذريمحله چ اينهيزم يهاارزش يمحتوا ليتحل جينتا -2نمودار 

 

 هاي بخش کمّييافته

هاا و  در بخ  كمّي، هادف، بررساي تاأثیر داراياي    

هاي زمینه بافت چیذر بر میزان مشااركت سااكنان   ارزش

ديگر در ايان  عبارتهاي فرسوده است. بهدر نوسازي بافت

بخاا  سااعي دارياام تااا بااا اسااتفاده از اباازار پرسشاانامه 

سااخته نحاوه تأثیرگاذاري هرياك از     ساختارمند محقاق 

ساازي شاده در بخا  پاژوه      ها و عوامل تصويردارايي

كیفي را ابتدا بر میازان مشااركت سااكنین در خصاوص     

نوسازي بافت فرسوده موردسنج  قرار دهیم و در اداماه  

بافت  گانهسههاي هاي و ارزشنحوه تأثیر هريك از دارايي

ه نوساازي مشااركتي ارزياابي    گانپنجرا بر هريك از ابعاد 

ل بررسي و سنج  كنیم. بنابراين در بخ  كمي به دنبا

فرضایه در بخا     15سه فرضیه اصالي در بخا  اول و   

دوم هستیم  يعني در ايان بخا  از پاژوه  باه دنباال      

هااي بار   و دارايي هاارزشتأيید تأثیر بررسي تأيید يا عدم

. باراي  میهسات میزان مشاركت ساكنین در محلاه چیاذر   

تحلیاال و ساانج  اياان فرضاایات، از روش معااادالت     

ده شده است، از اين بابت كه باا اساتفاده   ي استفاساختار

باه   زماان هام تاوان  يابي معاادالت سااختاري ماي   از مدل

ارزيابي كیفیت سنج  متغیرها و مقبولیت اثر مستقیم و 

میاان   شاده فيا تعري هاا تعامال غیرمستقیم و همچناین  

(. همچنین 1391متغیرها پرداخت )غالمزاده و همكاران، 

ون فناااي از اعاااهمجموايااان روش از بساااط و توساااعه 

چندمتغیري نظیر رگرسیون چندمتغیري و تحلیل عاملي 

باه بررساي    زماان هام  صاورت باه است كاه   گرفته شكل

پردازد. از طرفاي ايان   ي از روابط و وابستگي ميامجموعه

هاايي دربااره   ابزار، رويكردي جام  باراي آزماون فرضایه   

 و نهفته است. شده مشاهدهروابط متغیرهاي 

اطالعات اين پاژوه ، در دو ساطح    لیلوتحهيتجز

-Smartو  SPSSافازار  توصیفي و اساتنباطي در دو نارم  

PLS  اسات. در   شاده  انجاام درصاد  96با سطح اطمینان

ي آماري میانگین، ماد، نماا،   هاشاخصبخ  توصیفي، از 

معیااار و در بخاا  اسااتنباطي از    انحاارافواريااانس و 

ماادل ي اول و دوم و هااامرتبااه تأيیااديعاماال تحلیاال

ملي تأيیدي مرتباه  معادالت ساختاري به روش تحلیل عا

 شده است.سوم استفاده 

به نتايج پرسشانامه، ماردان، ساهم بیشاتري از      با توجه

. همچنااین دانكاال پاسااخگويان را بااه خااود اختصاااص داده 

 باا ساهم  وضعیت تحصیالت اكثر ساكنین محله چیذر دياپلم  

درصاد اسات. همچناین باه      32درصد و لیسانس با سهم  38

ساال   15لحاظ سابقه، سكونت میانگین سكونت افراد بیشتر از 

ي هاا رتبهاست. نوع سكونت بیشتر افراد ملكي بوده است و در 

آمااار توصاایفي  7ي و رهنااي اساات. جاادول  ااجااارهبعاادي 

 .استبیان كرده  لیتفصبهرا  كنندگانشركت
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 آمار توصيفي ساکنين محله چيذر -7جدول 

 جنسيت تحصيالت سن نوع سكونت سابقه سكونت)سال(

از 
ر 
مت
ك

7 

ن 
بی

7 
تا 

15 

15 
تا 

25 

25 
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50 

از 
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 زن

77/18 59/23 90/31 69/17 04/8 47/25 67/13 53/48 33/12 67/13 32/23 74/25 91/20 25/16 46 41 11 2 7/63 3/36 

70 88 119 66 30 95 51 181 46 51 87 96 78 61 172 152 41 8 230 143 

 

براي تعیین نوع آزمون آماري، بايد وضعیت نرماال  

ها را مشخص كرد كه براي بررسي نرمال بودن بودن داده

هااا از آزمااون كلومااوگروف  و يااا غیرنرمااال بااودن داده 

شده است.  استفاده SPSSافزار در نرم (K-S)اسمیرنوف 

دهد كه مقادار دو متغیار بعاد    نتايج اين آزمون نشان مي

است كاه نشاان    05/0اقتصادي، كمتر از اجتماعي و بعد 

 ها توزي  نرمالي ندارند.دهد دادهمي

 

 K-Sهاي پرسشنامه ابعاد نوسازي مشارکتي با استفاده از آزمون بررسي وضعيت نرمال بودن داده -8جدول 

 نوسازي 

 مشارکتي

 يسازنرمال

 اقتصادي اجتماعي
-کالبدي

 شهرسازي

ثبتي 

 حقوقي
 اجرايي

هاي ارزش

 مصنوع

هاي ارزش

 يعيطب

هاي ارزش

 انساني

 352/0 432/0 125/0 325/0 221/0 156/0 008/0 0127/0 كلوموگروف اسمیرنوف
 

تاارين دالياال اسااتفاده از روش ي، مهاامطااوركلبااه

را  (PLSمعادالت سااختاري باه روش حاداقل مربعاات )    

ف به مسئله و اهدا با توجه-1اذعان كرد:  طورنياتوان مي

نرمال نبودن تمامي متغیرها )بر اساس نتاايج  -2پژوه  

وجود متغیار مرتباه دوم    -3( 8در جدول  كرونباخآلفاي 

ي افزارهاي نسل اول توانايدر مدل معادالت ساختاري. نرم

حل مدل معادالت سااختاري كاه متغیرهااي آن از ناوع     

هااي  اشند را ندارد و همچناین روش مرتبه دوم يا باالتر ب

معادالت ساختاري نسل اول نیازمند نرمال باودن تماامي   

ي آمااري هساتند، ايان    هاا لیا تحلمتغیرها باراي انجاام   

را نادارد كاه    شارط  یپاين  PLSاست كه  كهيدرصورت

 تمامي متغیرها نرمال باشند يا نباشند.

طور كه پیشتر به آن اشاره شد باراي آزماون   همان

مفهااومي پااژوه  و فرضاایات از ماادل معااادالت   ماادل

 Smartافازار  ساختاري و روش حاداكثر بارآورد در نارم   

PLS نمودار تحلیل مسایر  3شده است. نمودار  استفاده ،

در مادل   ساختاري با استفاده از حاداقل مربعاات اسات.   

معادالت ساختاري، مقدار آلفااي كرونبااخ باراي تماامي     

كه تأيیدكننده پاياايي ساازه    است 7/0از  تربزر ها سازه

. استها با دقت بااليي داراي پايايي است  لذا تمامي سازه

، رواياي  5/0بااالتر از  AVE همچنین با توجه باه مقادار   

 شود.  همگراي سازه تأيید مي

ي صاورت  در)پايايي تركیبي(  C.Rدر مورد شاخص 

باشد نشاان از پاياداري دروناي مناسا  و      7/0باالي  كه

دهااد. نبااود پايااداري را نشااان مااي 6/0مقااادير كمتاار از 

شود مقادار ايان شااخص نیاز     طور كه مشاهده ميهمان

 R-squaredي نشان از برازش مادل دارد. مقاادير   خوببه

درصاد تغییارات    1/55آن است كاه حادود    دهندهنشان

 9/44رفتاار مادل اسات و     متغیر بعاد اجتمااعي در اثار   

. اسات مانده مربوط به متغیرهاي خارج مادل  درصد باقي

اين درصد تغییارات باراي بعاد اقتصاادي، بعاد كالبادي       

حقوقي و بعد اجراياي باه ترتیا      -شهرسازي، بعد ثبتي

درصاد   86درصاد و   81درصد،  3/49درصد،  54برابر با 

 اسات و ماابقي   گرفتاه  شاكل است كه در اثر رفتار مدل 

 هريك از ابعاد مربوط به متغیرهاي خارج از مدل است.
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 ي برازش مدلهاشاخص -9جدول 

 CR AVE R-squared سازه

 - 721/0 911/0 هاي طبیعيارزش

 - 805/0 925/0 هاي مصنوعارزش
 - 803/0 924/0 هاي انسانيارزش

 537/0 503/0 899/0 يبعد اجتماع

 540/0 428/0 815/0 اقتصاديبعد 

 493/0 449/0 906/0 بعد كالبدي شهرسازي

 810/0 484/0 785/0 بعد ثبتي و حقوقي

 886/0 571/0 839/0 بعد اجرايي

 

 
 مقدار ضرايب استاندارد مدل ساختاري حداقل مربعات جهت سنجش فرضيات -3 نمودار

 

 قاادرت كااه 2Qنتااايج حاصاال از ارزيااابي معیااار  

دهاد كاه   نشاان ماي   سازدمي مشخص را مدل ينیب یپ

ي باراي دو متغیار اجتمااعي و كالبادي     نا یب یپا قدرت 

سه متغیر  كهيدرصورتاست   شدهيابيارزشهرسازي قوي 

 يابيااارزحقااوقي و اجرايااي، متوسااط  -اقتصااادي، ثبتااي

 ند.شد

 ي مدلنيبشيپبررسي قدرت  -10 جدول

 ينيبشيپقدرت  SSE/SSO-1 بعد

 قوي 368/0 بعد اجتماعي

 متوسط 215/0 بعد اقتصادي

 قوي 325/0 بعد کالبدي شهرسازي

 متوسط 195/0 بعد ثبتي و حقوقي

 متوسط 145/0 بعد اجرايي
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كننادگي مادل   ينا یب یپمنظور بررسي قابلیت به

شده و براي ايان بررساي از معیاار     برازش كلي مدل ارائه

GOF شود. تعیین شاخص برازش كلي مادل  استفاده مي

است به اين صورت كه ابتدا به بررسي  كلبهجز  صورتبه

شاود و ساپس   پرداخته مي هاسازهو  هايهگوبرازش تأيید 

هماان  ها به بررسي برازش كلي مدل. در اين بخ ، گويه

ابعاد نوسازي مشاركتي است و بارازش مادل بار     سؤاالت

 در 96/1شود. مقدار سنجیده مي T-valueاساس آزمون 

آن  موجا  باه اسات كاه    Tمقدار بحراني در آزمون  واق 

 صاورت باه شاود.  متغیر ارتباطشان بررسي مي دوبین هر 

است كاه   32/0كلي، مقدار برازش در مدل نهايي برابر با 

 برازش بسیار مناس  و كلي مدل است.  دهندهنشان

 

 خالصه نتايج تحقيق و ارائه وضعيت فرضيات تحقيق کمي -11جدول 
 

 فرضيه

بار 

 عاملي

(C.R) 

T-

value 

وضعيت 

 فرضيه

فرضيه اصلي 

1 

فرسوده چيذر تأثير مثبت و محيطي بر ابعاد مشارکت ساکنين در نوسازي بافت اي طبيعي و زيستهاي زمينهارزش

 معناداري دارد.
178/0  تأيید 254/3 

يه
ض
فر

ي
رع
ي ف
ها

 

 تأيید 48/2 254/0 محیطي بر بعد اجتماعي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.اي طبیعي و زيستهاي زمینهارزش 1

 تأيیدعدم 235/0 -02/0 تأثیر مثبت و معناداري دارد. محیطي بر بعد اقتصادي مشاركت ساكنیناي طبیعي و زيستهاي زمینهارزش 2

 تأيیدعدم 636/0 064/0 محیطي بر بعد كالبدي شهرسازي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.اي طبیعي و زيستهاي زمینهارزش 3

 تأيید 943/2 138/0 تأثیر مثبت و معناداري دارد.محیطي بر بعد ثبتي و حقوقي مشاركت ساكنین اي طبیعي و زيستهاي زمینهارزش 4

 تأيید 696/4 331/0 محیطي بر بعد اجرايي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.اي طبیعي و زيستهاي زمینهارزش 5

فرضيه اصلي 

2 

چيذر تأثير مثبت و معناداري اي مصنوع و فرهنگي بر ابعاد مشارکت ساکنين در نوسازي بافت فرسوده هاي زمينهارزش

 دارد.
 تأيید 67/2 393/0

يه
ض
فر

ي
رع
ي ف
ها

 

 تأيید 769/5 442/0 اي مصنوع و فرهنگي بر بعد اجتماعي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 1

 معناداري دارد.اي مصنوع و فرهنگي بر بعد اقتصادي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و هاي زمینهارزش 2
 تأيید 896/3 237/0

 اي مصنوع و فرهنگي بر بعد كالبدي شهرسازي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 3
 تأيید 036/2 300/0

 تأيید 397/2 166/0 اي مصنوع و فرهنگي بر بعد ثبتي و حقوقي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 4

 اي مصنوع و فرهنگي بر بعد اجرايي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 5
 تأيید 685/4 209/0

فرضيه اصلي 

3 

اي انساني و اجتماعي بر ابعاد مشارکت ساکنين در نوسازي بافت فرسوده چيذر تأثير مثبت و معناداري هاي زمينهارزش

 دارد.

562/0  

 
 تأيید 165/4

ي 
رع
ه ف
ضي
فر

 

 تأيید 086/3 237/0 اي انساني اجتماعي بر بعد اجتماعي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 1

 تأيید 623/3 410/0 اي انساني اجتماعي بر بعد اقتصادي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 2

 تأيید 73/3 491/0 اي انساني اجتماعي بر بعد كالبدي شهرسازي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 3

 تأيید 47/10 748/0 اي انساني اجتماعي بر بعد ثبتي و حقوقي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.هاي زمینهارزش 4

 تأيید 768/8 632/0 انساني اجتماعي بر بعد اجرايي مشاركت ساكنین تأثیر مثبت و معناداري دارد.اي هاي زمینهارزش 5
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 گيري و پيشنهادنتيجه -6

در  متاأخر عناوان رويكاردي   مبنا، بهرويكرد دارايي

توسعه محالت شهري در برابار رويكارد نیازمبناا مطارح     

ي و بسیج منااب  و  ریكارگبهكه  فر  یپشود با اين مي

و داشتن دركي آگاهاناه از   طرفكيازهاي محلي فرفیت

شود و ابازار  به توسعه محالت مي منجرهاي محلي دارايي

دستیابي به اين هدف، مشاركت سااكنین اسات. يكاي از    

اهااداف اصاالي اياان پااژوه  بررسااي رابطااه و نحااوه     

از قبیاال اي )هاااي محلااههااا و داراياايتأثیرگااذاري ارزش

هاي طبیعي، مصنوع و انساني( بر ابعاد )اجتمااعي،  دارايي

حقوقي و اجراياي(   -شهرسازي، ثبتي -اقتصادي، كالبدي

مشاركت ساكنین اسات. بادين منظاور در ايان پاژوه       

كیفي و باا اساتفاده از مصااحبه     صورتبهسعي شد ابتدا 

از ساااكنین محلااه چیااذر    افتهيساااختارعمیااق نیمااه 

ي بناد دساته و  رناد یقرار گهاي محله مورد كاوش دارايي

تحلیل محتوا و بر اساس میازان   فنشوند و با استفاده از 

ي بندتياولوساكنین،  اشاره موردهاي تكرارپذيري دارايي

گردند. نتايج حاكي از آن است كه قرارگیري محله چیذر 

ران موجا  شاده   در موقعیت خاص جغرافیايي شمال ته

فاردي  هاي كالبدي منحصربهاست كه اين محله از ويژگي

هااي طبیعاي آن   برخوردار شود  به صاورتي كاه داراياي   

ي زيرزمیني، باغات و هاچشمهها و ها، چشمهشامل قنات

وهواي مناسا   اراضي باغي، بافت ارزشمند روستايي، آب

ه زادسااخت آن شاامل اماام   هاي مصنوع و انسانو دارايي

اكباار، بافاات ارگانیااك و دسترسااي پیاااده در بافاات علااي

باشد. همچناین قرارگیاري ايان    روستايي محله چیذر مي

گیري تهران موج  شكل 1ي منطقه خيتار ریسمحله در 

هاااي انساااني نظیاار خاناادان قااديمي و ساااكنین دارايااي

بااصالت، مراسم مذهبي، قدمت باالي سااكنین و داراياي   

اكبار، حماام قاديمي و حاوزه     علاي  زادهمصنوع نظیر امام

 علمیه شده است. 

هاا، در بخا  كماي    منظور ارزياابي ايان مؤلفاه   به

هااي محلاه چیاذر بار     پژوه ، نحوه تأثیرگذاري داراياي 

هااي فرساوده   ابعاد مشاركتي ساكنین براي نوسازي بافت

سنجیده شد. در اين بخ ، سه فرضیه اصلي مطرح شاد  

و بااراي بررسااي نحااوه تأثیرگااذاري از روش معااادالت    

ساختاري با حداقل مربعاات اساتفاده گردياد كاه نتاايج      

دهد كه هر سه دساته  حاصل از آزمون فرضیات نشان مي

هاي طبیعي، مصنوع و انساني، تاأثیر مساتقیم و   از دارايي

نوساازي مشااركتي بافات     گاناه پانج معناداري بار ابعااد   

فرسوده چیذر دارد. بر اساس نتايج تحلیل عااملي مرتباه   

 178/0  يبا ضرهاي طبیعي سوم، توسعه و احیاي ارزش

بر ابعاد نوسازي مشاركتي تأثیر مثبت و معنااداري دارد و  

بیشترين تأثیر خود را بر ابعاد اجتماعي و اجراي نوسازي 

هاااي و احیاااي ارزش مشاااركتي دارد، همچنااین توسااعه

 ر ابعااد با  393/0سااخت باا باار عااملي     مصنوع و انساان 

نوسااازي مشاااركتي، تااأثیر مثباات و معناااداري دارد و    

بیشترين تاأثیر خاود را بار ابعااد اجتمااعي، اقتصاادي و       

كالباادي شهرسااازي دارد. در نهاياات توسااعه و احیاااي   

بار ابعااد نوساازي     562/0هاي انساني با بار عااملي  ارزش

اركتي تأثیر مثبت و معناداري دارد و بیشاترين تاأثیر   مش

را بر ابعاد كالبدي شهرساازي، ثبتاي و اجراياي نوساازي     

 مشاركتي دارد. 

مبنا باا ديادگاهي مثبات    ي، رويكرد داراييطوركلبه

ي محلي سعي در توساعه  هالیپتانسها و نسبت به دارايي

محالت و جوامعي محلي دارد. تااكنون بیشاتر مطالعاات    

ها در مفهوم ي داراييریكارگبهصورت گرفته در خصوص 

اسات تاا باا     شاده  انجاام مبنا بدين منظور توسعه دارايي

ريزي از پاايین باه بااال و باا اساتفاده از      استفاده از برنامه

مسئله فقر بیابناد  ي براي حلراههاي محلي، بسیج فرفیت

هاي كالبدي و طبیعاي  توجهي به فرفیتاما از طرفي بي

ي ايان  ريپذتحققتواند منجر به عدم در يك محدوده مي

هدف شود و يا تهديدي براي تشديد فقر محیط طبیعاي  

يا مصنوع شود. بدين منظور در اين پژوه  نظیر مطالعه  

كاه   شود( پیشنهاد مي2018) 1( و نل2014وو و پیرس )

هاي مصانوع و  عالوه بر در نظر گرفتن مسئله قبل، ارزش

عناوان ابازاري در راساتاي بهباود و     توانند باه طبیعي مي

                                                           
1- Nel 
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هاي اجتمااعي اساتفاده گاردد و ايان امار      ارتقاي دارايي

كااه مشاااركت و هماادلي محقاق نخواهااد شااد مگاار اياان 

 .ساكنین صورت گیرد

نتايج اين تحقیق عاالوه بار توصایف و ارائاه نحاوه      

هاي زمینه بار مشااركت سااكنین، بار     تأثیرگذاري ارزش

مبنا و احیااي  اهمیت مشاركت ساكنین در توسعه دارايي

هاي طبیعاي، مصانوع و انسااني در خاالل فرايناد      ارزش

نوسازي اشاره دارد. همچنین نتايج تحلیل عااملي مرتباه   

اي و ساه  هااي زمیناه  سوم نشان دادند كاه متغیار ارزش  

 باار ابعااادثیر مثباات و معناااداري متغیاار مسااتقل آن تااأ

نوسااازي مشاااركتي دارد، اياان رابطااه باادين معناساات،  

يك  اندازهبههاي زمینه تغییرات متغیر ارزش كهيدرصورت

ياك   انادازه  باه واحد باشد، میزان مشاركت ساكنین نیاز  

هااي  به ارزش توممانتوجه كند. يعني عدمواحد تغییر مي

و در فرايناد نوساازي    دتدرازما هاا در  اي و داراييزمینه

ي مشااركت  هانهیزمشود تا هاي فرسوده موج  ميبافت

از بین برود. بنابراين نتاايج ايان پاژوه      كلبهساكنین 

عامل مشاركت سااكنین و شاهروندان در    كهنيبر اعالوه 

هااي  كند، بر اهمیت داراياي توسعه محالت را تشويق مي

هاا  كند و به احیاي آنمي دیتأكطبیعي، مصنوع و انساني 

كناد. يعناي ضاروري اسات     طي فرايند نوسازي اشاره مي

، طراحان، مشاوران و تماامي  گذاراناستیسريزان، برنامه

هاي فرسوده در متخصصیني كه در راستاي نوسازي بافت

كالبدي  صرفاًهر طرح  كهآنحال فعالیت هستند پی  از 

هااا و بتاادا داراياي فضاايي فاارغ از زمینااه ارائاه نمايناد، ا    

هاي هر محلاه را ماورد بازشناساي و واكااوي قارار      ارزش

هااي زمیناه   دهند و فرايند نوساازي را مبتناي بار ارزش   

 بافت موازنه نمايند.

تاوان  ي نتايج حاصل از اين تحقیق را ماي طوركلبه

 در چهار بخ  كلي ارائه كرد:

      كناد كاه:   بخ  اول باه ايان نكتاه اشااره ماي

اي تأثیر مثبات و  هاي زمینهها و ارزشاييي دارریكارگبه

معناداري بر توسعه جوام  محلي و مشاركت سااكنین در  

 گار يدعباارت باه  هاي فرسوده شاهري دارد. نوسازي بافت

ي ريپاذ تحقاق سرمايه اجتمااعي، بیشاترين تاأثیر را بار     

مبنا دارد و در ايان میاان عامال مشااركت،     توسعه دارايي

باراي ارتقااي سارمايه اجتمااعي و      ياكنندهنییتعرفتار 

مبنا دارد. اين نتیجه تحقیق بر تحقق توسعه دارايي تب به

و همكااران   2(، منگشاا 2004) 1با نتايج مطالعات عاارفي 

(، 2016(، رفیعیااان و همكاااران ) 2018(، نیاال )2015)

(، 1389(، رضااازاده و سلسااله )2003و عااارفي ) 3راساال

پااور و همكاااران یاا ( و رف1391رضااازاده و همكاااران، )

 كنند كه بسیجسويي دارد و اين را تأيید مي(، هم1389)

مشااركت   اي نظیار هاي محلهي فرفیتریكارگبهمناب  و 

مردمي، تأثیر بسزايي بر ارتقاي سرمايه اجتماعي دارد كه 

در اين میاان، سارمايه اجتمااعي، عامال تحقاق توساعه       

 مبنا است.  دارايي

 دادند كاه عاالوه بار     در بخ  دوم، نتايج نشان

ر هاي طبیعي و مصنوع نیز تأثیهاي انساني، داراييدارايي

مشااركت سااكنین و توساعه     زانیبر ممثبت و معناداري 

ي ریا گجهینتطور كه در بخ  اول مبنا دارد. هماندارايي

ي ارائه شد، بیشتر مطالعات بر تأثیر نق  سرمايه اجتمااع 

مبناااا و دارايااايهااااي انسااااني بااار توساااعه   و ارزش

پذيري ساكنین اشااره كردناد اماا ايان مطالعاه      مشاركت

ايان نكتاه را   ( 2014وو و پیارس ) همچون نتايج مطالعه 

 مصانوع هاي طبیعي و ها و داراييكند كه ارزشتأيید مي

هاي انسااني بار امار مشااركت و توساعه      عالوه بر دارايي

 مبنا بافت فرسوده شهري تأثیرگذار است.دارايي

 كنند كاه  سوم اين نكته را تأيید مي بخ يج نتا

اي هر محله بار هرياك از   هاي زمینهو مشخصه هايژگيو

 بااوجود . گاذارد يمابعاد نوسازي مشاركتي تأثیر متفاوتي 

توان به اين موضوع اشااره كارد   كه در حالت كلي مياين

هاااي طبیعااي، مصاانوع و انساااني هااا و داراياايكااه ارزش

ريافته باار میاازان مشاااركت يااك كاال ساااختا صااورتبااه

ساكنین تأثیرگذار اسات. اماا نتاايج حاصال از معاادالت      

ساختاري مدل به روش حداقل مربعاات و نتاايج تحلیال    

                                                           
1- Arefi 

2- Mengesha 

3- Russell 
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هاا و  عاملي مرتباه ساوم حااكي از ايان اسات كاه ارزش      

ها واكاوي شاده محلاه چیاذر بار هرياك از ابعااد       دارايي

عني   يگذارديممختلف نوسازي مشاركتي تأثیر متفاوتي 

ي خاود را از  ريرپاذ یتأثبعد اجتماعي مشاركت بیشاترين  

هاي طبیعي و مصانوع پذيرفتاه اسات. همچناین     دارايي

هااي مصانوع و   بیشترين تأثیر بعاد اقتصاادي از داراياي   

ي بعد كالبدي و شهرسازي بیشتر ريرپذیتأثانساني است. 

هاي مصنوع و انساني بوده اسات و ايان اولويات    از دارايي

ي براي بعاد ثبتاي و حقاوقي حااكي از وجاود      ريرپذیتأث

ي ريرپاذ یتأثهاي طبیعي، انساني است. درنهايت میازان  ارزش

 هاي طبیعي و انساني است.بعد اجرايي از ارزش

   اما بخ  نهايي كه نتايج حاصل از هدف اصالي

كند، به اين نكته اشاره دارد كه توجاه  پژوه  را ارائه مي

، مصنوع و انساني، تاأثیر  هاي طبیعيها و داراييبه ارزش

در  نیسااكن میزان مشاركت   يافزا برمثبت و معناداري 

و  هاا يژگيوهاي فرسوده شهري دارد. يعني نوسازي بافت

هاي طبیعي و مصنوع زمیناه منفعلاي نسابت باه     دارايي

هاي انساني و اجتماعي در خصوص ارتقاي میازان  دارايي

مشاركت نیستند، بلكه عواملي هستند كه تأثیر معناداري 

و  هاا مشخصاه بر میزان مشاركت ساكنین دارند. بنابراين 

هاي طبیعي نق  فعالي در بروز مشاركت ساكنین ويژگي

( و زو 2018نتیجه با نتايج مطالعاات باوتیني )   دارد. اين

 راستا است.( هم2015)

 ريساااپیشاانهاد اياان پااژوه  بااراي  نيتاارياصاال

هاي فرسوده و توساعه  در حوزه نوسازي بافت پژوهشگران

 مناد كاردن  اجتماعات محلاي، اهمیات توجاه باه مكاان     

هاي مصنوع و طبیعاي توساط سااكنین و تعیاین     دارايي

ي ریكاارگ باه ي نفوذ آن و همچناین  هاحوزهو  هامحدوده

هااي انسااني باراي توساعه مبتناي بار       ها و داراييارزش

دارايي است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته ايان نكتاه را   

هااي  هاا و ارزش ي داراياي ریكاارگ باه كنند كه مي دیتأك

شود و اجتماعات محلي منجر به توسعه جوام  محلي مي

هاا و  باود ايان داراياي   نتايج اين پژوه  نشان داد كه به

پذيري سااكنین  منجر به افزاي  میزان مشاركت هاارزش

ي ریكاارگ باه تاا باا    گاردد يما رو پیشانهاد  شود. ازاينمي

هاااي هااا و داراياايو الگوهاااي مختلااف، از ارزش هاااروش

 گردد. استفادهموجود در بافت براي نوسازي و توسعه 

به نتايج مطالعات كیفي و كمي پژوه  در  با توجه

محله چیذر و همچنین اين ادعا كه پیوساتگي و انساجام   

باالي اجتماعي ساكنین موج  شده اسات تاا معضاالت    

ناشي از فرسودگي بافت محله چیاذر تاا حادود بسایاري     

توسااط ساااكنین رفاا  يااا كنتاارل شااود و همچنااین     

مصانوع و   هااي ها و ارزشي برخي از داراييافتگینتوسعه

هااي مشااركتي   تواند موج  كااه  فرفیات  طبیعي مي

اي ريزي محلاه ساكنین شود، پس ضروري است در برنامه

ي بااه اژهيااوبااراي نوسااازي محلااه چیااذر، ابتاادا توجااه  

شود تا از اين طرياق   ي محدودههاقناتهاي چون دارايي

هاااي طبیعااي و مصاانوع هااا و دارايااياحیاااي اياان ارزش

ي هاا فرصات نین را تقويت كناد و  فرفیت مشاركت ساك

 يي را در اين محله محقق سازد.بر داراتوسعه مبتني 

 

 منابع -7

(. تاأثیر سارمايه   1395امیراحمدي، رحمت اهلل  نوابخ ، مهارداد. ) 

فرهنگي بر توسعه شهري با تأكید بر مشاركت شاهروندان در  

هاي فرسوده )مطالعاه ماوردي: شاهر مشاهد(.     نوسازي بافت

 .  49-25(، 8)3مجله مطالعات توسعه اجتماعي ايران، 

 يبارا  نينو ييالگو(. 1395) علیرضا.  ،یعندل مینه ث ،يانصار

)نموناه: محلاه    هاا بودن طارح  يمشاركت زانیم يابيارز

  .5-19 (،6)1فصلنامه نق  جهان،  .بخت(خوب

اهلل  ياري حصاار، ارساطو    ناب، فتحبابايي اقدم، فريدون  ويسي

(. ارزيابي عوامل مؤثر بر 1394ساربان، وكیل. ) حیدري

هاي فرسوده شهري مشاركت مردمي در ساماندهي بافت

با تأكید بر سارمايه اجتمااعي )مطالعاه ماوردي محلاه      

ريازي شاهري،   فصلنامه مطالعات برنامهججین اردبیل(. 

3(9 ،)65-90. 

شاهر   تيبه هو يشهر: نگاه تيهو(. 1392بهزادفر، مصطفي. )

 شهر.نشر  :تهران. تهران

فارد، مسالم.   ضارغام  امیرحساین   ،يخاادم  احماد  احمد، پور

 يموجااود باارا يهااانااهیعواماال و زم يبررساا(. 1395)
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بافت فرسوده  يایاح ندايدر فر يمشاركت مردم  يافزا

و توساعه   ایا مجلاه جغراف  .تهاران  يشهردار 14منطقه 

 .138-127 (،2)3 ،يشهر يفضا

 .(1384) هااادي.سااعیدي رضااواني،  ، سااید محساان حبیبااي

 .در شارايط اياران   نظاري  شهرسازي مشاركتي، كاوشي

 .24-15(، 1010)24نشريه هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، 

مشاركت شهروندان  يسازوكارها(. 1382سید علي. ) ،ينیحس

 ،مناسا   يو ارائه الگو يتوسعه شهر يهاطرح هیدر ته

دانشاكده   ،يدكتار ناماه  انيپا. شهر رشت ينمونه مورد

 .مدرس تیدانشگاه ترب ،يعلوم انسان

احیااي بافات   (. 1394حناچي، پیروز  پورسراجیان، محماود. ) 

چااپ دوم، تهاران:    شهري تاريخي با رويكرد مشااركت. 

 .دانشگاه تهران

بافاات فرسااوده   .(1398) ي.محماادتق ان،يرضااو ي مصااطف ،ياايخزا

فرسوده )نمونه موردي: بافت  شهري تيريمد ديتهد ايفرصت 

 .125-102، (46)12 ط،یمح  يآما نشريه. شهر نهاوند(

(. ارزيابي و تحلیل 1393درودي، محمدهادي  خوشاب، علي. )

هاي فرساوده شاهري   هاي تعیین محدوده بافتشاخص

ريزي و مديريت ششمین كنفرانس ملي برنامهدر ايران. 

 اسالمي.هاي شهر شهري با تأكید بر مؤلفه

 يهاتسایبر س يمرور(. 1389علي. )سلسله، اضیه  ر رضازاده،

بار   دیا كأمبنا و تييدارا كردياي با رومحله داريتوسعه پا

و  يدوفصلنامه معماار  ي.و كالبد ياجتماع يهاهيسرما

 .139-121(، 4)2 ،يشهرساز

مجتبي.  ان،یعیرف فاطمه   ،یدغميآ يمحمداضیه  ر رضازاده،

از  يریااگبااا بهااره  ياجتماااع محلاا  توسااعه(. 1391)

)مطالعاه   مبناا ياي دارا كرديدر رو يهاي مشاركتفرفیت

 تهااران(. 17مااوردي: محلااه امااامزاده حساان، منطقااه 

 .55-37(، 2)16، فضا  يريزي و آمافصلنامه برنامه

(. 1389مجتباي. )  ان،یعیرف هاشم پور، داداش سعید  پور، یرف

در چاارچوب   ياجتمااع  هيهااي سارما  فرفیات  يبررس

رياازي محلااه مبنااا نمونااه مااورد مطالعااه محلااه برنامااه

ريازي و رفااه توساعه    برناماه  نشريه .ساالر گوگانروزیف

 .239-203 (،3)1 ،ياجتماع

و  نیاایتب(. 1395) محمااد. ،يجاهااد قاادم سااتاره زاده، نااليز

 يابعااد تأثیرگاذار جهات تحقاق نوسااز      يسنجتياولو

: محله ي)نمونه مورد يدر بافت فرسوده شهر يمشاركت

 .76-61(، 43)13باغ نظر،  نشريه .بخت تهران(خوب دیشه

 يو نوسااز  يبهسااز  (.1384، احماد. ) پوراحمدي، علي  شماع

 دانشگاه تهران.تهران:  .ایعلم جغراف دگاهياز د يشهر

راهبااردي  -طاارح جااام  شااهر تهااران بااا رويكاارد ساااختاري

 (. خالصه گزارش توجیهي.1385)

جباار.   ،يامجاد  محمدرضاا  گر، ذربا  علاي   ،يسلطانرهان  ب ،يعبد

جلا  مشااركت سااكنان منااطق      يارائه راهكارها(. 1388)

توساعه   يهاطرح يو اجرا هیته نداي)در فري رسمریاسكان غ

 .82-71 (،4)3شهر،  تيهو هينشر .(يشهر

بافت قديم  يو بهساز يسابقه نوساز (.1382) عربشاهي، زهرا.

شاماره   ،هاا يشاهردار ماهناماه  . و اروپا رانيدر اشهري 

49 ،17-23. 

مشااركت در اداره اماور شاهرها:    (. 1382) .تبار، علیرضاعلوي

 .بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها

وزارت كشاااور، مركاااز مطالعاااات تهاااران: جلاااد اول، 

 ريزي شهري.برنامه

هااي  متاوازن بافات   ياصول نوساز(. 1396علیرضا. )  ،یعندل

 .16-5(، 48)14نشريه باغ نظر، ي. فرسوده شهر

(. 1391غالماازاده، رسااول  آذر، عااادل  قنااواتي، مهاادي. )   

كاااربرد  ت،يريدر مااد يساااختار-يریمساا يسااازماادل

 .نگاه دان تهران: چاپ اول،  .Smart PLSافزار نرم

بار   يتعلاق مكاان   ریتاأث (. 1397. )رعنا ،يقنبر ونس ي ،يغالم

محاالت بافات فرساوده     يایا در اح نیمشاركت سااكن 

دو . : محلاه صاادره و سارفره كاشااان(  ي)مطالعاه مااورد 

 .149-129(، 18)9فصلنامه انديشه جغرافیايي، 

حسااین.  ،يدریااحمحمااد   ،يانیسااياارج  قاساامي ا ،يقاساام

 يعوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان در نوساز(. 1394)

 ،يرفاااه اجتماااعفصاالنامه  .بافاات فرسااوده يو بهساااز

15(59،) 255-288. 

 يو نوسااز  يبهسااز  يبررسا  .(1398) .اقباال  ،يرینصا   اكبر ،يانیك

 يكااربر  ناه یبه قیبر تطب دیبافت فرسوده شهر بهبهان با تأك

 .65-77((، 45)1)5، شباك نشريه ي.شهر نیزم

(. 1391مهاار، معااین. ) نااژاد، محماادجواد  آقااايي  مهاادوي

هااي  ريزي مشاركت مبناا در معاصرساازي بافات   برنامه

نشريه شهرسازي و معماري هفات شاهر،   شهري ايران. 

 .36-29(، 40و  39)3
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 .1ه منطق يلیطرح تفص(. 1386. )مشاور بافت شهر نیمهندس

(. 1389زهره. ) زاده،يمهد حسن ،يمحمدكیب مهدي  ،يمنؤم

هااي فرساوده   بافت يو نوساز ایاح يهابر طرح يلیتحل

فصاالنامه  .اصاافهان( بااارهي: محلااه جوي)نمونااه مااورد

   .31-52 (،7)2 ،ايو منطقه يشهر يهامطالعات و پژوه 

(. جستاري در ارزياابي اقادامات نوساازي    1396نصر  طاهره. )

هاي فرسوده شهري اياران )در قیااس باا تجاارب     بافت

نوسازي جهاني( در راساتاي توجاه باه اهاداف توساعه      

 .191-181(، 27)7اي، ريزي منطقهنشريه برنامهپايدار. 

مشااركت   يبررسا (. 1394شاكیبا. )  وناد، یكول سداله ا ،ينقد

هااي  بافات  يو نوسااز  يشهروندان در بهساز ياجتماع

بافات فرساوده    ي)موردمطالعه سامانده يفرسوده شهر

 تيريفصالنامه مطالعاات ماد    .مدرس كرمانشاه( ابانیخ

 .20-1(، 21)7 ،يشهر

بافاات  ينيبااازآفر .(1398)مجیااد. شاامس،  ي مهااد ،يعقااوبي

: شاهر  يمطالعاه ماورد   داريتوسعه پا كرديفرسوده با رو

 .77-63(، 1)2 دار،يفصلنامه شهر پا .الميا
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