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چكيده :اين مقاله به دنبال بررسي تأثير تجديد حيات شهری در بافت تاريخي شهر سمنان ميباشد .پهژوهش حاضر از
نظهر هدف ،کاربردی و از نظر جم آوری و تجزيههوتحليهل دادههها ،توصهيفي -پيمايشي است .جامعه آماری پژوهش کليه
ساکنان بافت تاريخي سمنان ميباشد که با روش نمونهگيری غيراحتمالي از نوع در دسترس 180 ،نفر به عنوان نمونه
موردمطالعه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته بود .تحليل و اعتبارسنجي الگو با مدل معادالت
ساختاری و در بستر نرمافزار آماری  Smart PlS2صورت گرفت .يافتهها حاکي از آن است که تجديد حيات شهری و ابعاد
آن ،اثر معكوس و معناداری بر فرسودگي بافت شهری دارد بنابراين با افزايش رويكرد تجديد حيات شهری و ابعاد آن،
فرسودگي بافت شهری کاهش مييابد.
واژگان کليدي :تجديد حيات شهری ،بافت تاريخي سمنان ،ابعاد زيستمحيطي ،اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی ،شهر سمنان
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 -1مقدمه

چهل سال اخيهر ،ارزشههای موجهود در آن را بهه اضهمحالل

رشد و توسعه شتابان شهرنشيني تأثيرات مهمي بر

کشانده و موج گرديده که از سوی دولت ،توجهه خاصهي در

بافتهای ارزشمند تاريخي شهرهای ايران گذاشته اسهت.

سالهای اخير به اين امر شود .در سراسهر جههان بهه ويهژه در

هههمزمههان بهها رشههد غيرمنتظههره شهههرها ،فههراهم آمههدن

سالهای پس از جن جهاني دوم ،تجربيات بسيار ارزندهای در

زيرساختهای جديد و مدرن در بخشهای توسهعهيافتهه

امر باززندهسازی بافتهای فرسوده و تاريخي کس شده است

مانند :سهولت رفتوآمد ،خدمات تفريحهي -رفهاهي و ،...

و روشهای متفاوتي را استفاده کردهاند که نتايج مطلوبي را بهه

جمعيت اصلي هستههای تاريخي را به خود جهذب کهرد.

همراه داشته است ).(De la Roca et al., 2017

اغل نواحي تاريخي مرکز شهرهای ايران ،در روند توسعه

به منظور حل مشكالت ناشي از پديهده فرسهودگي

با نيازهای روز رشد نكرده و فرسوده

شهههری ،رهيافتهههای متعههددی ارائههه شههده اسههت کههه

و خالي از سكنه شدهاند .هنگامي کهه حيهات شههری در

هيچکدام به طور پايدار نتوانستند ايهن پديهده را رفه يها

محدودهای از شهر به هر دليلي رو به رکود ميرود ،بافهت

کنترل نمايند (شهابزاده .)1395 ،در اين ميان رهيافهت

شهری آن محهدوده در رونهد فرسهودگي قهرار ميگيهرد.

تجديد حيات شهری با بهرهگيری از تفكر راهبهردی ،دارا

پديده فرسودگي در بافتهای شههری بهر کالبهد بافهت و

بودن جامعيهت و يكپهارچگي ،از اههداف و دسهتاوردهای

همچنههين بههر فعاليتهههای اجتمههاعي و اقتصههادی آن

انواع پيشين مداخله فراتر رفته اسهت (بنيهادی نهاييني و

تأثيرگذار است ).(Penića et al., 2018

ايزدی .)1395 ،تجديد حيات شههری ،مفههومي جهام و

شهرنشيني متناس

افت و فرسودگي شهری ،به روندی گفتهه ميشهود

رويكههردی يكپارچههه بههه منظههور معاصرسههازی و احيههای

که در آن شهر يا قسمتي از آن دچار رکود ميگردد .اين

بافتهای شهری اسهت کهه از ابعهاد گونهاگون فرهنگهي،

پديده با عالئمي از قيبل کاهش جمعيت ،ترك مالكيهت،

هنری ،اجتماعي ،زيسهتمحيطهي و اقتصهادی برخهوردار

بيكاری باال ،فروپاشي خانوادهها و منظر شهری نامناسه

است (افشار قتلي و همكاران .)1397 ،به دنبهال افهزايش

بروز ميکند .افت شههری دارای دو شهاخب کهارکردی و

مشكالت نواحي قديمي شهر ،بهخصوص نهواحي مرکهزی

توصيفي ميباشد .از نظر توصيفي ،افت شههری هنگهامي

شهرها که بر ابعاد مختلف زندگي شهری تهأثير گذاشهت،

رد ميدهد کهه جمعيهت دچهار کهاهش شهود و از نظهر

دولتها توجه ويهژهای نسهبت بهه نهواحي قهديمي شههر

کارکردی ،افت شهری هنگهام تغييهر سهاختار و کهارکرد

داشتهاند .اين نياز به طرح رهيافت تجديد حيات شههری

شهر يها انباشهتگي شههری رد مهيدههد .در واقه افهت

که ماهيت پويا و بلندمدتي را انعكاس ميدارد ،منجر شد

سههاختاری هنگههامي رد مههيدهههد کههه شهههر ديگههر

(احهدی و غنههيزاده .)1396 ،در ايههران تهاکنون تنههها بههر

بههرآوردهکننههده نيازهههای سههاکنين و تههأمينکننههده پايههه

برنامههای نوسازی تأکيد شهده اسهت کهه صهرفاً نگهرش

اجتماعي نباشد (شاطريان و اکبری ارمكي.)1394 ،

کالبدی داشته و بهه علهت در نظهر نگهرفتن ديگهر ابعهاد

طور غاله مراکهز عمهده فعاليتههای سهنتي و امهروزی

بنابراين در اين پژوهش به دنبال بررسي تجديد و توسعه

شهرها را در خود جهای داده اسهت .از ايهن رو توجهه بهه

حيات شهری در بافتهای تاريخي فرسوده ميباشيم.

بافتهای تاريخي نه تنها از نظر حفظ ارزشههای نهفتهه

رشد شتابان و بيرويه شهر سمنان و بيتوجهي يها

در آن است ،بلكه به دليل رف يكي از مشهكالت اساسهي

کمتوجهي به بافتهای تهاريخي بههويهژه بافهت تهاريخي

شهرهای کشور ميباشد .عدمتوجه به نيازهای اين چنين

سمنان ،رشد و گسترش فيزيكي بيرويه شههر را در پهي

بافتهای تاريخي عليرغم تغييرات عمده در طول حهدود

بهيتهوجهي بهه بخشههای

داشته است .اين امر موجه
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هسته تاريخي ،بخشي از تماميت شهر است که بهه

فرسههودگي شهههری عمههدتاً بهها شكسههت مواجههه شههدهاند.
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مرکزی شهر و تخليه بافتهای تاريخي از جمعيت شده و

عدالت و دموکراسي در طول اجرای مجدد ،باعث افزايش

از بين رفتن بافتها که در درون خهود

اعتماد مهردم ميشهود و نتيجهه آن ،پهذيرش برنامهههای

بخشي از هويت فرهنگي و انديشههههای اعصهار مختلهف

تجديد و توسعه حيات دولت ميباشد .همچنهين تجهارب

تاريخي را دارند ،گرديده است .بنابراين ،بهرای جلهوگيری

ناشههي از يههادگيری اجتمههاعي ماننههد برخههورد دولههت و

از بههينظمههي و اغتشههاش در بخشهههای مرکههزی و قل ه

صاح خانه و کيفيت زندگي آنها و ساير صاح خانههها

شهرها ،الزم است به اصول تحول و تكامل منطقي آنهها

که برنامههای مشابهي را تجربه کردهاند و مسكن تاريخي

توجه شود (واال و همكاران.)1399 ،

مههردم خههود را دارنههد تجربههه توسههعه مجههدد ،بههه ميههزان

در نهايت ،موج

بيان شهده ،ايهن مقالهه درصهدد

قابلتوجهي در پذيرش آنها از برنامهه تهأثير مهيگهذارد.

با توجه به مطال

پاسخگويي به اين سؤال است :آيا رويكرد تجديهد حيهات

سوم ،اگر دولتها عدالت و دموکراسي بيشتری را تضمين

شهری ميتواند نابرابریهای اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی

کنند ،اين امر تا حد زيادی قدرت جبهران خسهارت را در

و زيستمحيطي در بافتههای تهاريخي شههر سهمنان را

آن تقويت ميکند و موج ارتقای پذيرش مهردم از ايهن

کاهش دهد؟

برنامهها ميشود.
ويلچكيههويچ و ويلچكيههويچ 2مقالهههای بهها عنههوان

همچنين فرضيههای پژوهش عبارتند از:
 -اثر تجديد حيات شهری بر فرسودگي بافت شهری،

«تجديد حيات  -تعريف ،پيدايش و مثال» انجهام دادنهد.

منفي و معنادار است.

ابتدا تعريفي از احيا ارائه گرديد و در ادامه نمونهههايي از

 -اثر اقتصادی بر فرسودگي بافت شهری ،منفي و معنادار

شهرها و مناطق بعد از صهنعتيشهدن آورده شهد کهه بها

است.

کمك فرايندهای تجديد حيات مجدد ،از مكانهای خالي

 -اثر اجتماعي بر فرسودگي بافت شهری ،منفي و معنادار

و پسابها به مكانهايي جديد و جذاب تبديل شدهاند .از

است.

جمله مناطقي که در ايهن مقالهه شهرح داده شهده اسهت

 -اثر کالبدی بر فرسودگي بافت شهری ،منفي و معنادار است.

ناحيه کروزبر  ،3طبيعت برلين ،پارك بروکلين و پهارك

 -اثر زيستمحيطي بر فرسودگي بافت شهری ،منفي و

فرشكيلز .4همچنين ايهن مقالهه ،بهه موضهوع

ديترويهت5

معنادار است.

ميپردازد ،شهری که در معرض تجديد و توسهعه حيهات
جام قرار دارد .نتايج نشان دادند که مراکز شهری توسط

 -2پيشينه تحقيق

عوامل چندگانهه ،عمهدتاً اجتمهاعي و اقتصهادی تخريه

الف) پژوهشهاي خارجي

مههيشههوند و احيههای مجههدد آنههها نيههاز بههه اسههتفاده از

جين 1و همكاران ( )2020در پژوهشهي بها عنهوان

راهحلهای خاص و فردی سازگار با آنها دارد.

براساس تجديد و توسعه حيات شهری نمونهای از چين»،

«تجديد حيات بناهای تاريخي به عنوان رويكهردی بهرای

به ارائه دانش جديدی برای دولتهها در راسهتای اجهرای

حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي» ،به احيا با هدف حفظ و

سياستهای پيشبرد برنامههای تجديهد و توسهعه حيهات

احيای نقاط ديدني تاريخي پرداختهاند .در ايهن پهژوهش

پرداختنهد .در ايهن پهژوهش از سهاکنان محلهي در شهههر

ساختمانهای تاريخي در شههرهای نهيس (صربسهتان) و

هانگژو چين نظرسنجي انجام شد .نتايج نشان دادند برای
توسعه پايهدار شههری در مرحلهه اول احتهرام بيشهتر بهه
1- Jin

2- Wilczkiewicz and Wilkosz-Mamcarczyk
3- Kreuzberg
4- Freshkills
5- Detroit
6- Penića
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«روشهههای اجههرای سياسههت دولههت در روسههتا -شهههرها

پنيكا 6و همكهاران ( )2018در مقالههای بها عنهوان
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سنپترزبور

(روسيه) بههعنهوان نمونهه موردمطالعهه در

نظر گرفته شد و بهرای احيهای سهاختمانههای تهاريخي

راهبردی ،به مطالعه و تشريح تهأثيرات ايهن رهيافهت بهر
نمونههای موردی پرداختند.

عملكرد جديدی را بهه آنهها اختصهاص دادنهد و تنظهيم

ب) پژوهشهاي داخلي

ساختمانهای تاريخي با الزامات مدرن ميباشد و احيهای

يكتهههاپور و همكهههاران ( )1401در مقالههههای بهههه

مجدد به عنوان روشي برای تبديل زندگي به زندگي ارائه

اولويتبندی محالت بافت تاريخي شهر کرمان با رويكهرد

شده است.

تجديد حيات شهری پرداختند .اين مقاله بر اساس روش

دال روکا 1و همكاران ( )2017در کتهابي بها عنهوان

تحقيههق ،تحليلههي -توصههيفي و مبتنههيبههر پيمههايشهههای

«تجديههد حيههات شهههری :روشهههای ارزيههابي و اثههرات

ميداني و مطالعات کتابخانههای و بها اسهتناد بهه اسهناد و

موردانتظار» ،به بررسي مناطق شهری در آمريكای التين

نقشههای مختلهف و همچنهين تكميهل پرسشهنامهههای

پرداختهاند .آنها در اين کتاب بيان مهيدارنهد

طراحيشده و مراجعه به سايتهای اينترنتي انجام گرفته

که اثرات پوسيدگي شهری در مراکز شهرها از طريق افت

است .اطالعات نيز بر اسهاس شهاخبههايي کهه ارتبهاط

کارکردهای حياتي شهری و افهول اقتصهادی و اجتمهاعي

معنيداری با حيات شهری در نقاط مختلف شههر دارنهد

است و هدف ،ايجهاد سهرزندگي و تهالش بهرای احيها در

در نظر گرفته شده است .اين معيارها عبارتند از :پويهايي

راستای تقويت کارايي اين مناطق شهری از طريق توجهه

و تحرك اجتماعي ،مشارکت ،امنيت ،احساس تعلق ،تنوع

به فضاهای عمومي و افزايش تحهرك و همچنهين جهذب

اجتمههاعي و شههرايط اقتصههادی سههاکنين .بهها توجههه بههه

مشاغل جديد و ساکنان ميباشد .با اين وجهود ،اقهدامات

شاخبهای انتخابي در راستای ارزيابي پتانسهيل تجديهد

احيای مجدد به ندرت در معرض ديهد قهرار مهيگيهرد و

حيات شهری ،نتايج نشهان دادنهد محلهه خواجهه خضهر،

ارزيابي آن دشوار است .ارزيابيها بهر تهأثيرات مثبهت در

بيشترين و محله گلبازخان ،کمترين تهوان را درخصهوص

شههرايط اقتصههادی و اجتمههاعي و زيسههتپههذيری شهههری

تجديد حيات شهری به خود اختصاص دادهاند.

و کارائي

تمرکز دارد .اين گزارش ،ضمن بررسي انتقهادی در مهورد

واال و همكههاران ( )1399در پژوهشههي بههه تبيههين

تجربيات تجديد حيات شهری و جابهجايي طوالنيمهدت

استراتژیهای اقتصادی و اجتماعي تجديد حيات شههری

ساکنان ،روشهای ارزيابي تهأثير را ارائهه مهيدههد و بهه

در بافههتهههای تههاريخي شهههر سههمنان پرداختنههد .روش

شناسايي تأثير علّي مداخالت شههری در نتهايج محلهي و

تحقيق به صورت توصهيفي -تحليلهي مهيباشهد و بهرای

فردی و نيز روش تقريه و توصهيف ميهزان جابههجهايي

جم آوری دادههها نيهز از روش کتابخانههای و پيمايشهي

سههاکنان مههيپههردازد و در نهايههت پيشههنهاداتي را ارائههه

استفاده شده است .نتايج مدل سوآت نشان داد که نمهره

ميدهد.

نهايي نقاط قهوت و ضهعف برابهر بها  2/81شهده اسهت و

«تجديد حيات شهری» ،به بررسي ماهيت ايهن رهيافهت،

دارای قوت ميباشهد .مجمهوع نمهره نههايي فرصهتهها و

ابعاد و زمينههای عمل رهيافت و تأثيرات اين رهيافت بهر

تهديدها براير با  2/97شده است و نتيجه آنکه فرصتها

مسئله افت و فرسودگي شهری پرداختند .پس از بررسهي

در بافت تاريخي بيشتر از تهديدات مهيباشهد .همچنهين

ارکان اصلي رهيافت شامل مشارکت ،پايهداری و ديهدگاه

نتايج نشان دادند راهبرد تهاجمي (حداکثر -حداکثر) بهه
عنوان مهمترين راهبرد در سياست تجديد حيات شههری
در بافت تاريخي سمنان اتخاذ شده است.

1- De la Roca
2- Robert and Sykes
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روبرت و سايكس )1999(2در کتابي تحهت عنهوان

نتيجه آنكه بافت تاريخي سمنان از نظهر عوامهل داخلهي
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دهقاني گيشي و همكاران ( )1399در پژوهشي بها

 -3مباني نظري

استفاده از روش توصيفي -تحليلهي و بههرهگيهری از فهن

تجديد حيات شههری ،بهه مجموعههای از اقهدامات

نقشههای همپوشي در سيستم اطاعات جغرافيايي ،شدت

متنوع و تكميلي که برای بازگردانهدن حيهات بهه بنها يها

فرسودگي بلوكههای مسهكوني منطقههه  5شهههر اصههفهان را

فضای شهری صورت ميپذيرد ،گفتهه مهيشهود .تجديهد

مشخب کردند و بر پايه رهيافت تجديههد حيههات شهههری و

حيات شهری را ميتوان براساس ميزان توسهعه کشهورها

مبتنيبر شدت فرسههودگي ههر يهك از فضهاهای شههری،

تفسير و تعريف کرد .در اغل اقتصهادهای توسهعهيافتهه،

برای بازگشت حيات مسكوني پايدار

هدف ،بخشيدن حيات دوبارهای به مرکر شهرهاسهت کهه

به اين فضاها را تعيين نمودند .نتايج نشان دادند کهه 72

در اقتصادهای کمتر توسعهيافته به برنامه کيفي نيز توجه

درصد بلوكها در اين منطقه نيازمند رهيافهت حفافهت،

کرده و آنها را لزوماً با احتياجات کمهي پيونهد مهيدهنهد

 24درصد نيازمند راهبرد احيا و  4درصد نيازمند تخري

(يكتاپور و همكاران .)1401 ،تجديد حيات پايدار شهری

و توسعه مجدد ميباشند که با مديريت صهحيح و اتخهاذ

را ميتوان يك رويكرد جام  ،يكپارچه و کلنگهر دانسهت

تدابير ،راهبردها و سياسهتههای مناسه  ،ههم از طهرف

که سه هدف زيستمحيطي ،اجتمهاعي و اقتصهادی را در

ساختار تصميمگيری در شهر اصهفهان و منطقهه  5شههر

جهت حفظ بهبود اقتصادی ،کاهش نابرابریها ،حفافهت

اصفهان و هم از خالل برنامههای تغيير و توسهعه شههری

و نگههداری محهيطزيسهت دربهر مهيگيهرد ( Jin et al,

ميتوان به ارتقای کيفيت زندگي فضاهای شهری و رفهاه

 .)2020تجديد حيات شهری در صورتي مهيتوانهد ابهزار

ساکنان دست يافت.

مناسبي برای بهبود پايهداری و ارتقهای کيفيهت زنهدگي

سياستهای مناس

سرايي و همكاران ( ،)1394در مطالعهای بهه ارائهه

فراهم کند که توأمان اصول تشويق به مشارکت جمعهي،

راهبردهايي برای تجديد حيات بافتهای قديم شهر آران

ساخت سرمايههای اجتماعي ،تقويت رشد اقتصادی را در

و بيدگل پرداختند .با استفاده از مدل سوآت نقاط قهوت،

کنار محيطزيست پايهدار گهرد آورد (طوسهي اردکهاني و

ضعف ،فرصتهها و تهديهدها بررسهي شهده و در نهايهت،

لك.)1398 ،

جهتگيریهای برنامه راهبردی و چشمانهداز ارائهه شهد.

شهری و ايجاد شهركهای جديد ،فرايندی است که بايهد

نتايج تحقيهق نشهان دادنهد اولويهت بهرای برنامههريهزی

از يك پيشرفت تدريجي برخوردار باشهد .تجديهد حيهات

راهبردی بافت قديم ،استراتژی رشد و توسهعه اسهت بهه

شهههری ،سياسههتهای عمههومي بههازآفريني شهههری را در

طوری که اين راهبرد شامل :جذب گردشگر و درآمدزايي

چارچوب آخهرين مفهاهيم توسهعه شههری يعنهي شههر

و اشتغال ،استفاده از مشارکتهای مردمي در راه رسيدن

فشرده ،شهر سبز ،شهر هوشمند ،شههر خهالق و فراگيهر،

به توانمندسازی با توجه به ويژگيهای فرهنگي -مهذهبي

اثبهات ميکنهد (.)Horbliuk & Dehtiarova, 2021

بافت ،بهرهوری از نيروی فعال و بومي در امر ساماندهي و

هدف اساسي در تجديد حيهات شههری ،توسهعه محهيط

توانمندسازی ،تشكيل شرکت احيا و ساماندهي برای ههر

زندگي دچار افت برای انسانهاست .با توجه بهه سياسهت

محله ،توسهعه صهنعت گردشهگری ،اقهدامات فرهنگهي و

تجديد حيهات شههری ،رويكردههای نوآورانهه بهر تبهديل

فرهن سازی و اطالعرساني است.

مناطق تخري شده به محيطهای شههری مسهاعد بهرای
زندگي و فعاليتهای انساني در راسهتای نيازهها و عاليهق
ساکنان متمرکز است (.)Thomson, 2021
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راهكارهههای دسههتيابي بههه اولويههتهههای مبتنههيبههر

تجديد حيات شهری برخالف فعاليتههای توسهعه

 56هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهری /شماره سيوهشتم ،بهار 1401
تجديد حيهات شههری دارای چههار جنبهه اصهلي
اقتصادی ،اجتماعي -فرهنگي ،کالبدی و محيطهي اسهت.

(هسته تاريخي) و گردشگری شهری يا جهذب مؤسسهات
تحقيقاتي و دانشگاهي

بررسي اين جنبهها از اين جهت اهميت دارد که اهداف،

 -کالبههدی :سههاماندهي سههازمان فضههايي -کالبههدی

سياستها و راهبردهای تجديد حيات شهری بهر مبنهای

شهرها ،نحهوه اسهتفاده از زمهين ،ضهوابط منطقههبنهدی،

اين جنبهها تدوين ميگردد .جنبههههای تجديهد حيهات

ضوابط ساختمانسازی ،تأمين معيارهای سهاختوسهاز و

شهری عبارتند از:

مرمت و آسايش زيستي برای سازههای شههری متناسه

 اقتصادی :جذب سرمايهگذاران ،ايجهاد اشهتغال وبازسازی اقتصاد شهری

با هر منطقه جغرافيايي
 -زيستمحيطي :مبارزه با آلودگي و بهبود شهرايط

 -اجتماعي – فرهنگي :افهزايش مسهكن شههری و

زندگي در عين حالي که ارزشها و خواستههای جامعه و

توسعه زيرساختههای محلهي ،تقويهت ميهراث معمهاری

هر گروه اجتماعي نيز در نظر گرفته شود (حهاتمينهژاد و
همكاران.)1388 ،

جدول  -1توصيف سير تحول شكلگيري سياست تجديد حيات شهري
نوع سياست

راهبرد عمده

سياست بازساخت

سياست زنده کردن

سياست نوسازي

توسعه مجدد

تجديد حيات شهري

دهه  1950ميالدي

دهه  1960ميالدي

دهه  1970ميالدي

دهه  1980ميالدي

دهه  1990ميالدي

بازساخت و گسترش
نواحي قديمي عمدتاً بر
پايه طرحهای جام
شهری و رشد حومهها
دولتهای ملي و محلي

ادامه رشد حومهها و
تالشهای اوليه برای
زنده کردن

تأکيد بر نوسازی در
مقياس محلهای

تأکيد بر توسعه و
توسعه مجدد

درمان يكپارچه و
سياست تمرين و عمل

حرکت به سوی تعاون
عظيم بين بخش
خصوصي و دولتي

رشد بخش خصوصي و
تمرکززدايي از دولت
محلي

تأکيد بر بخش
خصوصي و رشد
مشارکت

تأکيد بر سطوح محلي

آغاز توجه به سطح
منطقهای

سطح محلهای

سطح محلهای

ديدگاه اقتصادي

سرمايهگذاری بخش
دولتي به همراه دخالت
مجدد در بخش
خصوصي

ادامه سياستهای دهه
قبل به همراه
تأثيرگذارتر شدن
بخش خصوصي

انتقاد به بخش عمومي
و دولتي و رشد
سرمايهگذاری
خصوصي

غلبه بخش خصوصي و
باقي ماندن تعداد
محدودی از
دستگاههای دولتي

ديدگاه اجتماعي

گسترش استانداردهای
مسكن و زندگي

گسترش رفاه اجتماعي

عمل مبتني بر اجتماع
و توانمندسازی

کمكهای داخلي
بخش دولتي

تأکيد بر نقش اجتماع

ديدگاه کالبدي

تغيير مكان نواحي
داخل شهرها و تأکيد
بر حومهها

ادامه ديدگاههای دهه
1950

نوسازی داخلي قديمي

طرحهای غال به
صورت توسعه مجدد و
تغيير مكان

نگهداری و حفظ
ميراث فرهنگي

ديدگاه محيطي

منظرسازی و توسعه
فضای سبز

توسعه حساب شده و
گزيده

گسترش محيطي

عوامل کليدي

سطح فعاليت
فضايي

بخش خصوصي
پيمانكاران

معرفي دوباره دورنمای
راهبردی به همراه
فعاليتهای منطقهای

تأکيد بر نگاه
گستردهتر محيطي

تعادل بيشتر بين
نهادهای دولتي و
خصوصي و نهادهای
داوطلبانه

پايداری محيط
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منبع)Roberts & Sykes, 1999( :

مشارکت به عنوان
روش غال
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بافت تاريخي ،از مهمتريم بخهشههای ههويتي ههر

برعهده دارند .برخي بهعنهوان محهل کهار و فعاليهتههای

جامعه است و پيهدايش آن پيهرو اطاعهت از سهاختارهای

اقتصادی ،اجتمهاعي و فرهنگهي بهه حسهاب مهيآينهد و

اقليمههي و فرهنگههي اسههت .بافههت تههاريخي شهههرها دارای

اشكال کالبدی مختلفهي دارنهد کهه ضهمن ارائهه برخهي

مشخصاتي از قبيل قدمت تاريخي ،بافت فشرده و درههم

تفاوتها ،با عناصر کالبدی فضايي شهر معاصر نيز عميقهاً

تنيده ميباشد (خليلي .)1399 ،بافهت تهاريخي هسهههته

پيوستگي دارند .از سوی ديگر برخي از ايهن بافهتهها بهه

اوليه هر شهر است .قلعهه ،ارك ،کهنهدژ و آنچهه کهه بهه

صههورت مح هالت متههروك و جزايههری منههزوی از زنههدگي

عنوان هسته اوليه شهر در زمانههای پيشهين (در ايهران

شهری درآمدهاند (محمدمرادی و همكاران.)1396 ،

قبل از دوره قاجار) ساخته شهده ،بافهت تهاريخي ناميهده

بافت فرسوده شههری بهه عرصههههايي از محهدوده

ميشود .به عبارت ديگر ،بافتي که يادگار قرنها ،يعني از

قانوني شهرها اطالق ميگردد که بهه دليههل فرسههودگي

ابتدا تا حال شهرسازی را در خود دارد که در حال حاضر

کالبهدی ،عهدمبرخورداری مناسه

از دسترسهي سهواره،

به دليل توسههعه قابلتوجهي کهه طهي قهرن اخيهر روی

تأسيسات ،خدمات و زيرساختهای شههری ،آسهي پذير

داده است به صورت جزء کوچكي از ساختار کالبدی شهر

بهههوده و از ارزش مكههاني ،محيطههي و اقتصههادی نههازلي

درآمده که تا پيش از قرن فعلي هجهری شمسهي کليهت

برخوردارند .اين بافتها ،به دليل فقهر سهاکنان و مالكهان

کالبدی شهر محسههوب ميشده و همه عناصر شههههری

آنها ،امكان نوسهازی خود بهه خهودی را نداشهته و نيهز

آن دوران يعني بهازار ،مراکهز حكهومتي ،مسهجد جهام ،

سههرمايهگذاران انگيههزهای بههرای سههرمايهگذاری در آن را

مساجد و مدارس ديني ،بناهای مسكوني ،بها هها و سهاير

ندارنهد .در واق ميتوان گفت بافت مسئلهدار (فرسهوده)

عناصر الزمه شهرهای قهديمي را دارا بهوده اسهت .بافهت

عبارت است از :بافتههای شههری کهه وجهود عوامههل و

تاريخي دارای بناها و فضاهای مشههخب و پيوسته اسهت

عناصهههر مختلهههف در آن ،کهههاهش ارزشههههای کيفهههي

که به دليل حياتي معين که انسان تعيينکننده آن بوده،

محيطزيست انسان را از جنبههای کالبهدی ،عملكهردی،

پيش از عصر جديد و متكي بهر مناسهبات توليهد دسهتي

زيستمحيطي ،اقتصادی و اجتماعي) در آن فهراهم آورده

شكل گرفته و کليه ويژگيهای دوران گذشههته شههر در

و با کاهش ارزشهای سكونتي ،نوسازی در بافت متوقهف

سههاختار آن مههنعكس مههيشههههود (موسههوی و همكههاران،

ميشود و ميل به مههاجرت در جماعهت سهاکن افهزايش

 .)1395بافتهای تاريخي در کشهور مها امهروزه غالبهاً در

مييابد (محمدی و همكاران.)1393 ،

نقش مراکز خدمات شهری و محالت مسكوني وفايفي را
فهور نشانههای فرسودگي

تكميل روند فرسودگي

•شكلگيری معضالت
اجتماعي

•افزايش ناهنجاریهای
اجتماعي

• ناپايداری کالبدی

• اقتصادی ،اجتماعي،
فرهنگي

• کمبهههود خهههدمات
محلهای

• زيستمحيطي

• دسترسي نامناس

شكل  -1فرايند فرسودگي بافت
منبع( :وارثي و همكاران)1391 ،

• حفافتي و مديريتي
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•عدمامكانات نظارت
بر بافت

•افزايش مهاجرت

•خروج ساکنين بومي

نامناس بودن محيط
زندگي

عوامل بسترساز
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 -4روش تحقيق

 120>180>360است ،پس حجم نمونه را  180در نظر

روش پههژوهش حاضههر ،توصههيفي اسههت و از لحههاظ

گرفتيم .روش نمونههگيهری بهه صهورت غيراحتمهالي در

جم آوری و تجزيههوتحليهل دادههها ،از نههوع پيمايشهي

درسترس ميباشهد .ابهزار گهردآوری دادههها پرسشهنامه

است .در اين تحقيق از طريق مطالعات کتابخانهای اقهدام

محققساخته ميباشد .برای سنجش اعتبار پرسشهنامه از

به جم آوری تعهاريف ،نظريهات ،تئهوریهها و مسهتندات

روايههي محتههوا (نظرخههواهي از خبرگههان) اسههتفاده شههد و

درخصوص مسئله فرسهودگي شههری و رهيافهت تجديهد

اعتبههار آن تأييههد گرديههد .همچنههين آلفههای کرونبههاد

حيات شهری و بهکارگيری از آن برای کاهش فرسهودگي

پرسشنامه در مطالعه مقدماتي 0/811 ،بهدست آمد .پس

اسههتفاده شههده اسههت .بخههش قابههلتوجهي از اطالعههات

از توزي پرسشنامه در نمونه منتخ روايي پرسشنامه بها

موردنياز نيز در بررسهي محهدوده موردمطالعهه از طريهق

سههه روش روايههي سههازه (مههدل بيرونههي) ،روايههي همگههرا

مراجعه به سايت شهرداری و مراجعه به اسناد باالدسهتي

( )AVEو روايي واگرا بررسهي شهد .مقهدار  AVEبهرای

(طرح تفصيلي و )...جم آوری شهد .در ادامهه بهه منظهور

تمامي متغيرهای بايد بزرگتر از  0/5باشد .برای محاسهبه

دستيابي به اطالعات کمي و توصيفي مورد نياز ،مشهاهده

پايايي نيز پايايي ترکيبي ( )CRو ضري

آلفای کرونبهاد

ميداني و مصاحبه و گفتوگو بها اههالي سهاکن در بافهت

هر يك از عوامل محاسبه گرديد .ميزان پايايي ترکيبهي و

تاريخي سمنان و همچنين مسئولين و متوليهان مهديرت

آلفای کرونبهاد تمهامي ابعهاد بايهد بزرگتهر از  0/7باشهد

شهری و مبادرت گرديد .از آنجا کهه روششناسهي مهدل

(داوری و رضازاده .)1392 ،نتايج مربوط به هر يك از اين

معادالت ساختاری ،تا حدود زيادی با برخي از جنبهههای

شههاخبها در بههرازش بيرونههي مههدل ارائههه شههده اسههت.

رگرسيون چند متغيری شباهت دارد ،ميتهوان از اصهول

پرسشنامهها بين ساکنان بافت تاريخي به عنهوان جامعهه

تعيين حجم نمونهه در تحليهل رگرسهيون چنهدمتغيهری

آماری توزي گرديد .برای آزمون فرضيهها از روش مهدل

برای تعيين حجم نمونه در مدليابي معادالت سهاختاری

معادالت ساختاری و در بسهتر نهرم افهزارآمهاری Smart

استفاده نمود .در تحليل رگرسيون چند متغيهری نسهبت

 PLS2بهره گرفته شد.

کمتر باشد در غير اين صهورت نتهايج حاصهل از معادلهه

محههدوده بافههت تههاريخي شهههر سههمنان بههر طبههق

رگرسيون چندان تعميمپذير نخواهد بود .نسبت محافظه

طرحهای جام دورههای مختلف مشخصاً به مساحت 46

کارانهتهر  10مشهاهده بهه ازای ههر متغيهر مسهتقل نيهز

هكتار از شمال به خيابان شهدا ،از شرق بهه خيابانههای

پيشنهاد شده است .حتي در نظر گرفتن  15مشاهده بهه

طالقاني و حافظ ،از جنوب به خيابهان ابهوذر غفهاری و از

ازای هر متغير پيش بين در تحليل رگرسيون چندگانه با

غههرب بههه خيابانهههای شهههيد بههاهنر و سههعدی تعريههف

روش معمولي کمترين مجذورات اسهتاندارد ،يهك قاعهده

ميگردد .حدود اين بافهت بهر اسهاس آخهرين تقسهيمات

سر انگشتي خوب به حساب ميآيد .پس به طور کلهي در

وزارت کشور ،در منطقه  1واق شده است ( طهرح جهام

روششناسي مدليابي معادالت سهاختاری تعيهين حجهم

سمنان)1387،

نمونه ميتواند بين  5تا  15مشاهده بهه ازای ههر متغيهر

بررسي وضعيت کاربری اراضي در وضعيت موجهود

اندازهگيری شده تعيهين شهود 15Q < n <5 Q :کهه در

بافت تاريخي موارد قابلتوجهي را نشهان ميدههد بهدين

آن  Qتعداد متغيرهای مشاهدهشهده يها تعهداد گويهههها

ترتيه کههه در حههال حاضههر در بافههت تههاريخي سههمنان،

(سؤاالت) پرسشنامه ( )24و  nحجم نمونه است .پس بها

کاربری مسكوني بيشترين سهم اراضي را در ميان سهاير

توجهههه بهههه تعهههداد سه هؤاالت و رابطهههه بيهههان شهههده

کاربریههها بههه خههود اختصههاص داده و بررسههيها نشههان
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تعداد نمونه (مشاهدات) به متغيرهای مستقل نبايهد از 5

محدوده موردمطالعه
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ميدهد که سرانه کاربری مسكوني در بافت تاريخي بيش

برابر با  4573نفر و تهراکم ناخهالب جمعيهت آن 98/13

از سرانه پيشنهادی طرح جام ميباشد .بعهد از کهاربری

نفر در هكتار است (طرح جام سمنان.)1387،

مسههكوني ،زمينهههای بههاير و بههدون اسههتفاده و فضههاهای
مخروبه ،بيشترين مساحت کاربریهای وضه موجهود را

 -5يافتههاي تحقيق

شامل ميشوند .همچنين بر اساس برداشهتهای صهورت

بررسي مدل پژوهش طي سه مرحله انجام ميشود.

گرفته ،در حال حاضر در حدود  35000مترمرب کاربری

در مرحله اول ،مدل بيروني پژوهش ،در مرحله دوم ،مدل

تجاری در سطح محدوده بافت تهاريخي وجهود داشهته و

دروني و در مرحله سوم نيز مدل کلهي پهژوهش ،بررسهي

بررسيها نشان ميدهد که ايهن کاربریههای تجهاری بهه

شده است.

طور عمده در راسته بهازار ،خيابهان امهام و همچنهين در

در مرحله اول ،بار عاملي مربهوط بهه شهاخبههای

مجههاورت خيابانهههايي کههه مههرز محههدوده را مشههخب

سنجيده شده هر متغير ،مورد بررسهي قهرار مهيگيهرد و

ميسازد اسهتقراريافته و کمتهر بهه داخهل محهالت نفهوذ

بارههای عهاملي بههاالتر از  0/4مطلهوب هسهتند .مههدل در

کردهاند .بر اساس آمار ارائهشده توسط مرکز آمهار ايهران،

حالت ضري

مسير و بارهای عاملي اوليه در جهداول  2و

جمعيت محدوده بافت تهاريخي سهمنان در سهال 1385

 3و نمودارهای 1و  ،2نشان داده شده است.

جدول  -2بارهاي عاملي مدل اول
سازه

تجديد حيات
شهری

عالمت

ضريب بار

اختصاري

عاملي

اقتصادی

eg

0/910212

اجتماعي

ej

0/843383

شاخص

کالبدی

ka

0/738305

زيست
محيطي

zi

0/848819

عالمت

ضريب بار

اختصاري

عاملي

عوامل بسترساز

b

0/818775

نامناس بودن
محيط زندگي

n

0/662747

تكميل روند
فرسودگي

t

0/768253

فهور نشانههای
فرسودگي

z

0/851964

سازه

فرسودگي بافت

شاخص

شهری

جدول  -3بارهاي عاملي مدل دوم
سازه
اقتصادی

کالبدی

Q1

0/861213

Q2

0/852312

Q3

0/858920

Q4

0/733822

Q5

0/806987

Q6

0/767117

Q7

0/769788

b

0/816589

فرسودگي بافت

n

0/646551

شهری

t

0/773566

z

0/860319

Q10

0/680290

زيستمحيطي

Q11

0/786299

Q12

0/727654

Q8

0/809687

-

-

-

Q9

0/766444

-

-

-
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اجتماعي

شاخص

ضريب بار عاملي

سازه

شاخص

ضريب بار عاملي
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نمودار  -1مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير تجديد حيات شهري بر فرسودگي بافت شهري در حالت تخمين ضرايب
استاندارد (بارهاي عاملي)

در نمودار  ،1تأثير متغير تجديد حيات شههری بهر
متغير فرسودگي بافت شهری بررسي شده اسهت .ضهري

مسير تأثير تجديد حيهات شههری بهر متغيهر فرسهودگي
بافت شهری  -0/843ميباشد.

نمودار  -2مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير متغيرهاي اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي و زيستمحيطي بر فرسودگي
بافت شهري در حالت تخمين ضرايب استاندارد (بارهاي عاملي)

در نمودار  2تأثير متغيرهای اقتصهادی ،اجتمهاعي،
بررسي شده است .ضري

ميباشد.

مسير اثر اقتصهادی بهر متغيهر

در نههرمافههزار  Smart PLS2بههرای بههرازش مههدلهههای

مسهير

بهار عهاملي،

فرسودگي بافت شهری  -0/334ميباشد .ضهري

اندازهگيری از نظر پايايي معيارهای ضهراي

اثر اجتماعي بر متغير فرسهودگي بافهت شههری -0/111

پايههايي مرکهه  CRو بههرای بررسههي روايههي همگههرای

ميباشد .ضري مسير اثر کالبهدی بهر متغيهر فرسهودگي

مدلهای اندازهگيری ،از معيار متوسط اشهتراك  AVEو

بافههت شهههری  -0/113مههيباشههد .ضههري مسههير اثههر

برای بررسي روايي واگرای اين مدلها از جدول فورنهل و
الرکر استفاده شده است.
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کالبدی و زيستمحيطي بر متغير فرسودگي بافت شهری

زيستمحيطي بر متغير فرسودگي بافت شههری -0/437
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شههاخب از  0تهها  1متغيههر اسههت ک هه مقههادير بههاالتر از

در جههدول 4و  ،5مقههدار ضههري آلفههای کرونبههاد

 0/4پذيرفته شده است.

برای ههر يهك از سهازهها ارائهه شهده اسهت .مقهدار ايهن

جدول -4پايايي و روايي همگراي مدل يک
متغيرها

Cronbachs
Alpha

Composite
Reliability

AVE

فرسودگي بافت شهری

0/781

0/859

0/606

تجديد حيات شهری

0/857

0/903

0/701

جدول  -5پايايي و روايي همگراي مدل دو
متغيرها

Cronbachs
Alpha

Composite
Reliability

AVE

اقتصادی

0/819

0/892

0/735

اجتماعي

0/676

0/813

0/592

فرسودگي بافت شهری

0/781

0/858

0/605

کالبدی

0/692

0/825

0/611

زيستمحيطي

0/670

0/776

0/536

مطابق با جداول باال ضري آلفای کرونبهاد بهرای تمهام

بهها توجههه بههه جههداول  6و  ،7مقههدار جههذر AVE

سازههای مهوردنظر بهاالتر از  0/6اسهت کهه حهاکي از پايهايي

متغيرهای مكنون در پهژوهش حاضهر کهه در خانههههای

مناس مدل دارد .همينطور مقادير پايايي ترکيبي برای تمهام

موجود در قطر اصلي ماتريس قهرار گرفتههانهد ،از مقهدار

سازههای مهوردنظر بهاالتر از  0/7اسهت کهه حهاکي از پايهايي

همبستگي ميان آنها که در خانههای زيرين و راست قطر

مناس مدل دارد .همچنين مقدار تمام مقادير  AVEبهاالتر از

بيشههتر اسههت کههه ايههن مطل ه بيههانگر بههرازش مناس ه

 0/5است ،پس برازش مدل مناس است.

مدلهای اندازهگيری از نظر روايي واگرا است.
جدول  -6جدول فورنل و الکر مدل دو
فرسودگي بافت شهری

تجديد حيات شهری

فرسودگي بافت شهری

0/778

-

تجديد حيات شهری

0/743

0/837

جدول  -7جدول فورنل و الکر مدل دو
اقتصادي

اجتماعي

اقتصادی

0/857

-

-

اجتماعي

0/750

0/769

-

-

فرسودگي بافت شهری

0/771

0/709

0/778

-

-

کالبدی

0/600

0/565

0/567

0/782

-

زيستمحيطي

0/701

0/650

0/722

0/437

0/732

بافت شهري

-

-
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فرسودگي

کالبدي

زيستمحيطي
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مطابق با جداول  6و  ،7تمام مقادير قطهر اصهلي از
مقادير ريزين و راست خهود بزرگتهر مهيباشهد بنهابراين
برازش مدل مناس

معيار ،ضراي معناداری  Zاست .برازش مدل ساختاری با
استفاده از ضراي

 tبه اين صورت است که ايهن ضهراي

مهيباشهد .بهرای مثهال در جهدول7

بايد از  1/96بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان 95

مقدار جذر  AVEمتغير اقتصادی 0/857 ،شهده اسهت و

درصد ،معنادار بودن آنها را تأييد کهرد .در صهورتي کهه

از آنجايي که باالتر از مقدار عدد  0/750که در زير ستون

مقدار آماره  tبيشتر از  1/96باشد ،ضري مسير در سطح

آن قرار دارد ميباشد ،پس برازش مدل مناس است.

اطمينان  95درصد و درصورتيکه مقدار آماره  tبيشتر از

برای بررسهي بهرازش مهدل سهاختاری پهژوهش از
چندين معيار استفاده ميشود کهه اولهين و اساسهيترين

 2/58باشد ،ضري

مسير در سطح اطمينهان  99درصهد

معنادار است.

جدول  -8ضريب معناداري  Zفرضيه (مقادير  )t-valueمدل يک
مسير

مقدار t

تجديد حيات شهری  >-فرسودگي بافت شهری

36/241

جدول  -9ضريب معناداري  Zفرضيه (مقادير  )t-valueمدل دو
مسير

مقدار t

اقتصادی  >-فرسودگي بافت شهری

5/286

اجتماعي >-فرسودگي بافت شهری

2/287

کالبدی  >-فرسودگي بافت شهری

2/066

زيستمحيطي >-فرسودگي بافت شهری

7/529

نمودار  -3مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير تجديد حيات شهري بر فرسودگي بافت شهري در حالت ضريب معناداري Z

با توجه بهه نمهودار  ،3ضهري

معنهاداری  zتهأثير

متغير تجديد حيات شههری بهر متغيهر فرسهودگي بافهت

شهری  36/24ميباشد و چون باالتر از  2/58مهيباشهد،
در سطح اطمينان  99درصد اين اثر معنادار ميباشد.
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نمودار  -4مدل معادالت ساختاري بررسي تأثير متغيرهاي اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي و زيستمحيطي بر فرسودگي
بافت شهري در حالت ضريب معناداري Z

با توجه به نمودار  ،4ضري

معناداری  zاثر متغيهر

ضريب تعيين 𝟐𝐑)(R Squars

اقتصههادی بههر متغيههر فرسههودگي بافههت شهههری5/286 ،

 R2معياری است که بهرای متصهل کهردن بخهش

مههيباشههد و چههون بههاالتر از  2/58مههيباشههد ،در سههطح

انههدازهگيری و بخههش سههاختاری مدلسههازی معههادالت

اطمينان  99درصد اين اثر معنادار مهيباشهد .همچنهين

ساختاری به کار ميرود و نشان از تأثيری دارد کهه يهك

ضههري معنههاداری  zاثههر متغيههر اجتمههاعي بههر متغيههر

متغيههر بههرونزا بههر يههك متغيههر درونزا ميگههذارد .نكتههه

فرسودگي بافت شهری 2/287 ،ميباشد و چون بهاالتر از

ضروری اين است کهه مقهدار  R2تنهها بهرای سهازههای

 1/96ميباشد ،در سهطح اطمينهان  95درصهد ايهن اثهر

وابسههته (درونزا) مههدل محاسههبه ميگههردد و در مههورد

معنادار ميباشد .همچنين ضري معناداری  zاثهر متغيهر

سازههای برونزا ،مقدار اين معيار صفر است .هرچه مقدار

کالبدی بر متغير فرسودگي بافت شهری 2/066 ،ميباشد

 R2مربوط به سازههای درونزای يك مدل بيشتر باشهد،

و چون باالتر از  1/96مهيباشهد ،در سهطح اطمينهان 95

نشان از برازش بهتر مدل است .چاين ( )1998سه مقدار

درصد ايهن اثهر معنهادار مهيباشهد .همهينطهور ضهري

 0/33 ،0/19و 0/67را بهعنوان مقدار مالك برای مقهادير

معناداری  zاثر متغير زيستمحيطي بر متغير فرسهودگي

ضعيف ،متوسط و قهوی بهودن بهرازش بخهش سهاختاری

ميباشد ،در سطح اطمينان  99درصد اين اثر معنادار ميباشد.
جدول  -10مقادير  R Squareمدل اول
متغيرها
فرسودگي بافت شهری

R Square
0/711

جدول  -11مقادير  R Squareمدل دوم
متغيرها
فرسودگي بافت شهری

R Square
0/753
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بافت شههری 7/529 ،مهيباشهد و چهون بهاالتر از 2/58

مدل بهوسيله معيار

 R2در نظر ميگيرد.

 64هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهری /شماره سيوهشتم ،بهار 1401
مقهدار ضههري تعيههين در جههداول  10و  ،11قههوی
بودن تأثير متغيرهای برونزا بر درونزا را نشان ميدهد.

هنسههلر و همكههاران ( )2009سههه مقههدار  0/15 ،0/02و
 0/35را بههرای نشههان دادن قههدرت پيشبينههي ضههعيف،

کيفيت پيشبينيکنندگي( 𝟐𝑸)

متوسط و قوی سازه يا سازههای برونزای مربهوط بهه آن

ايههن معيههار قههدرت پيشبينههي مههدل را مشههخب

تعريف کردهاند .ذکر اين نكته ضروری است که اين مقدار

ميسازد .مدلهايي کهه دارای بهرازش بخهش سهاختاری

تنها برای سازههای درونزای مدل که شاخبهای آنهها

قابلقبولي هستند ،بايد قابليهت پيشبينهي شهاخبهای

از نههوع انعكاسههي اسههت ،محاسههبه ميگههردد (داوری و

مربههوط بههه سههازههای درونزای مههدل را داشههته باشههند.

رضازاده.)1392 ،

جدول  -12کيفيت پيشبينيکنندگي ( 𝟐𝑸) مدل اول
متغيرها

𝟐𝑸

فرسودگي بافت شهری

0/429

جدول  -13کيفيت پيشبينيکنندگي ( 𝟐𝑸) مدل دوم
متغيرها

𝟐𝑸

فرسودگي بافت شهری

0/448

مقهههدار کيفيهههت پيشبينيکننهههدگي در جهههداول
بههاال قههوی بههودن قههدرت پيشبينههي مههدلها را نشههان

بررسي مدل کلي تحقيق
بررسي مدل کلي تحقيق با استفاده از معيار GOF

انجام ميشود .سهه مقهدار  0/25 ،0/01و  0/36بههعنوان

ميدهد.

مقادير ضعيف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفي شده است.
جدول  -14مقادير اشتراك مدل اول
متغيرها

مقدار

فرسودگي بافت شهری

0/606

تجديد حيات شهری

0/701

جدول  -15مقادير اشتراك مدل دوم
اقتصادی

0/735

اجتماعي

0/592

فرسودگي بافت شهری

0/605

کالبدی

0/6118

زيستمحيطي

0/536847

متوسط مشترکات مدل اول = 0/653917
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × ̅𝑅̅̅2̅ = 0/681928

متوسط مشترکات مدل دوم = 0/616516
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × ̅𝑅̅̅2̅ = 0/681680

مقدار  GOFدر هر دو مهدل نشهاندهنهده بهرازش
قوی مدل ميباشد.
با توجهه بهه بررسهي فرضهيهههای تحقيهق بهرازش
ساختاری با استفاده از ضراي  tبه اين صورت اسهت کهه
اين ضراي بايد از  1/96بيشتر باشند تا بتهوان در سهطح
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اطمينان  95درصد معنادار بودن آنها را تأييد کرد .البته

منفي يهك متغيهر بهر متغيهر ديگهر مهيباشهد (داوری و

بايد توجه داشت که اعداد  tفقط صحت رابطهها را نشان

رضازاده .)1392 ،همانطور کهه مشهاهده مهيشهود طبهق

ميدهند و شدت رابطه بين سازهها را نميتوان بها آنهها

جدول  16تمام فرضيات تحقيق تأييد شدند.

سنجيد و ضراي

مسير نيز نشاندهنده تهأثير مثبهت يها
جدول  -16نتايج حاصل از آزمون فرضيهها
فرضيههاي تحقيق

ضريب مسير

آماره t

سطح معناداري

نتيجه آزمون فرضيه

1

تجديد حيات شهری >-فرسودگي بافت شهری

-0/843

36/241

>0/05

تأييد

2

اقتصادی  >-فرسودگي بافت شهری

-0/334

5/286

>0/05

تأييد

3

اجتماعي >-فرسودگي بافت شهری

-0/111

2/287

>0/05

تأييد

4

کالبدی  >-فرسودگي بافت شهری

-0/113

2/066

>0/05

تأييد

5

زيستمحيطي >-فرسودگي بافت شهری

-0/437

7/529

>0/05

تأييد

رديف

 -6نتيجهگيري و پيشنهاد

آماره  )36/241( tدر سهطح  99درصهد ،تجديهد حيهات

رهيافت تجديد و توسعه حيات شهری دارای بينش

شهری بر فرسودگي بافت شهری تأثير منفي و معنهاداری

راهبردی و نگاه بلندمدت و هدفمنهد بهه تجديهد حيهات

دارد و اين فرضيه تأييد شد .نتيجه فرضيه اول حهاکي از

شهری ميباشد و گام اول بهبود مديريت يكپارچه شهری

آن است که سطح باالتری از تجديد حيات شهری ،سب

است که برای بهبود مديريت شهری ،بخهش عمهدهای از

کاهش فرسودگي بافت شهری ميشود .يعني اثهر متغيهر

اقدامات ،خارج از اختيارات شهرداری و شورای شهر است

تجديد حيات شهری بر فرسودگي بافت شهری معكوس ميباشد.

و نيازمند اصالح بخشهايي از قانون از جانه کهارگزاران

در بررسي فرضيه دوم تحقيق ضري مسير برابر بها

است .بخش ديگری مربوط به حكومت محلهي اسهت کهه

 -0/334بهدست آمده است و با توجه به آماره )5/286( t

بايد خواهان مسئوليتها و اختيهارات بيشهتر باشهد و در

در سطح  99درصد ،اثهر اقتصهادی بهر فرسهودگي بافهت

اين راه گامههای عملهي بهردارد و تغييراتهي را در حهوزه

شهری منفي و معنادار بوده است و اين فرضيه تأييد شد.

کاری خهود انجهام دههد .در مرحلهه بعهد از رسهيدن بهه

نتيجه فرضيه دوم حاکي از آن است که سطح بهاالتری از

مديريت يكپارچه شهری که در رهيافهت تجديهد حيهات

متغير اقتصادی ،سب

کهاهش فرسهودگي بافهت شههری

شهههری بههه عنههوان درمههان يكپارچههه شههناخته ميشههود.

ميشود .يعني اثر متغيهر اقتصهادی بهر فرسهودگي بافهت

موفقيت برنامه تجديد حيات ،منهوط بهه همكهاری همهه

شهری معكوس ميباشد.

جمله مقامات محلي و دولتي ،صاحبان زمينها و امهالك

 -0/111بهههدسههت آمههده اسههت و بهها توجههه بههه آمههاره t

و همچنين سازمانهای محيطي در تمامي سطوح از ملي

( )2/287در سطح  95درصد ،اثر اجتماعي بر فرسهودگي

تا محلي ميباشد .در قدم بعد ايجاد تعادل بين نهادههای

بافت شهری منفي و معنهادار بهوده اسهت و ايهن فرضهيه

دولتي ،خصوصي و نهادهای داوطلبانه در راستای کهاهش

مورد پذيرش واق ميگردد .نتيجه فرضيه سوم حهاکي از

نابرابری ميباشد .در رهيافت تجديد حيات شهری تأکيهد

آن است که سهطح بهاالتری از متغيهر اجتمهاعي ،سهب

بر نقش اجتماع و مشارکت ميباشد.

کاهش فرسودگي بافت شهری ميشود .يعني اثهر متغيهر

در اين مقاله در بررسي فرضيه اول تحقيق ضهري
مسير برابر با  -0/843بهدست آمده است و بها توجهه بهه

اجتماعي بر فرسودگي بافت شهری معكوس ميباشد.
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بازيگران کليدی و دخيل در مسائل مربهوط بهه شههر از

در بررسي فرضيه سوم تحقيق ضري مسير برابر با
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در بررسي فرضيه چهارم تحقيق ضري مسير برابر

 -تقويههت حههس مكههاني و همبسههتگي از طريههق

با  -0/113بهدسهت آمهده اسهت و بها توجهه بهه آمهاره t

همپيوندی ساکنان با بهرهگيهری از مشهترکات فرهنگهي

( )2/066در سطح  95درصد ،اثر کالبهدی بهر فرسهودگي

جهت کنترل آسي های اجتماعي

بافت شهری منفي و معنهادار بهوده اسهت و ايهن فرضهيه

 -ايجاد محورهای پيادهراه در مراکز ارتباطي

تأييد شد .نتيجه فرضيه چههارم حهاکي از آن اسهت کهه

 -تقويت و توسعه NGOها

سطح باالتری از متغير کالبدی ،سب کهاهش فرسهودگي
بافههت شهههری مههيشههود .يعنههي اثههر متغيههر کالبههدی بههر
فرسودگي بافت شهری معكوس ميباشد.
در بررسي فرضيه پنجم تحقيق ضري

 -ايجههاد فرهنه

مشههارکت از طريههق فعاليتهههای

اقتصادی و همسويي مناف اجتماعي
 -افزايش منزلت اجتماعي مردم در بافت از طريهق

مسير برابهر

با  -0/437بهدست آمده است و با توجه بهه آمهاره )7/529( t

تعامل در فضاهای فراغتي و تغيير نگهرش افهراد محهالت
نسبت به بافت از طريق راهكارهای فرهنگي بازآفريني

در سطح  99درصد ،اثر زيستمحيطي بر فرسودگي بافت

 -ساماندهي فضاهای جهرمخيهز و بيدفهاع وتوجهه

شهری منفي و معنادار بوده است و اين فرضيه تأييد شد.

مديران و برنامهريزان شهری به سيمای بصری پيادهراهها

نتيجه فرضيه پنجم حاکي از آن است که سهطح بهاالتری

از طريق ايجاد طراحي مناس در بافت

از متغير زيستمحيطي ،سب

کهاهش فرسهودگي بافهت

شهری مهيشهود .يعنهي اثهر متغيهر زيسهتمحيطهي بهر
فرسودگي بافت شهری معكوس ميباشد.
نتايج اين پژوهش با نتهايج پهژوهش ويلچكيهويچ و
ويلچكيههويچ ( )2015و همچنههين پههژوهش شههاطريان و
اکبری ارمكي ( )1394همسو ميباشد.
در ادامههه راهكارهههايي بههر اسههاس رويكههرد تجديههد
حيات شهری برای شاخبهای اجتماعي و اقتصهادی در
اين محدوده ارائه شده است:
 جذب گردشگر و درآمدزايي و اشتغالزايي استفاده از مشارکتههای مردمهي در راه رسهيدن بههتوانمندسازی با توجه به ويژگيهای فرهنگي و مذهبي بافت
 بهرهوری از نيروی فعال و بومي در امر ساماندهيو توانمندسازی
دورههای آموزشي وتوسعه اختيارات سازمانهای محلي
 شناسايي ارزشههای اقتصهادی بافهت بهه مهردمجهت سرمايهگذاری مردمي
 همسوسازی سياستهای شهرداری ،ميهراث و راهو شهرسازی

در ساختوسازهای جديد
 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای حلمشكالت و هماهنگي بيشتر
 معاصرسازی نقش محله و تقويهت نقهش ههويتيتاريخي آن
 اجرای برنامههای مقاومسازی در برابر سوانح محيطي مشههارکت نماينههده مههديريت شهههری در تنظههيمبودجه درخواستي از اعتبارات ملي و توجه به سرمايههای
اجتماعي و جل مشارکت مردمي
 بهرهگيری از فضاهای عمومي برنامههای مشتركو پيوند کالبدی و فضايي برای افزايش تعامالت درون محلهای
همچنين با توجه به اهداف و چشمانداز تدوينشده برای
محدوده بافت تاريخي و با بازنگری طرحهای توسعه شهری در
محدوده پيشنهاداتي به شرح زير ارائه ميگردد:
 مكانيابي اين کاربریها با توجه بهه فرصهتههایموجود در محدوده صورت گرفتهه اسهت .ايهن فرصهتها
شامل احيا و بهسهازی ابنيهه تهاريخي ارزشهمند بافهت و
شامل استفاده از زمينهای باير و مخروبه موجود و تزريق
کههاربری بههه آنههها بهها توجههه بههه موقعيههت فعلههي و
هههمجواریهههای آنهاسههت .بهها توجههه بههه کاربریهههای
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پيشهنهادی سهعي شهود تها شهبكه معهابر پيشههنهادی در

گردد تا با کاهش آلودگي نمادی موج

طرحها هم مهورد بهازنگری قهرار گرفتهه و بها احتهرام بهه

بصری و خوانايي مناس خيابانها شوند.

ارزشهای بافت پيشنهاداتي ارائه شود.

افزايش آسهايش

 -بهتر است در ايجاد کاربریها به فرفيت محهالت

 -بايد با توجه به اصل همهاهنگي ،بهه ههمجهواری

بافت تاريخي و خيابانها و ميزان تهردد خودروهها توجهه

مناسهه بناههها در محلههه و خيابههان توجههه شههود زيههرا

شود تا در جهت کاهش ناآراميهای محيطي پيش بريم و

هماهنگي و ارتباط بين ساختمانها موج

ايجاد مقياس

برابر در نما شده و همگوني نمای بافت تاريخي شهر را به
وجود ميآورد.
 هر چه شكل ساختمانهای بافت تهاريخي دارایتناس

بيشهتری باشهد ،باعهث ارتقهای منظهر خيابهان و

مطلوبيت منظر فرهنگي شهر و آسايش ميگردد.

شرايط مناسبي برای شهروندان ايجاد شود.
 شهرداریها ترتيبي اتخاذ کنند تا با يكسانسازیتابلوهای اصناف و ساماندهي تبليغات محيطهي غيرمجهاز
در باعث کاهش آلودگي بصری و اغتشاشات محيطهي در
بافت تاريخي شوند.
 -با توجه به اينكه محله و خيابان کهنه دژ شهمالي

 -با توجهه بهه نقهش سهاختمانهای خيابهان از لحهاظ

بيشترين آلهودگي نمهادی و ديهداری را دارد ،بهه دليهل

بصری ،هرچه به نمای سهاختمانها (چهه در حهال طراحهي و

عدمتناس

خيابان با فرفيت آن در راستای رف مشهكل

ساخت و چه در نگهداری) توجه شود تا زيبهايي و جهذابيت را

بايد تغيير کهاربری داده شهود و ايهن خيابهان تبهديل بهه

برای نافر به وجود آورد ،تأثير بصری خيابان بيشتر خواهد بود.

پيادهراه شمالي و جنوبي گردد.

 هرچه به نحوه استقرار و مكانيابي فعاليتها در خيابانبيشتر توجه شود ،ايجاد چشمانداز مناس برای و عدم انسهداد
ديد ساختمانهای اطراف در وضعيت بهتری خواهد بود.
 -در برنامهريزیها و طرحهای شهری بايد متناس

 -7منابع
احدی ،محمدرضا غنيزاده ،الناز .)1396( .آرامسازی ترافيههك
محلههه بهها رويكههرد تجديههد حيههات بهها اسههتفاده از مههدل

با ويژگي انواع خيابان ،نسبت به مكانيابي و ساخت آنها

( SOWTمطالعه موردی :محله يوردشاهي اروميههه) .نشههريه

در بافتهای تاريخي به نحوی اقدام نمود که به سهيما و

پژوهشهای جغرافيای انساني.755-767 ،)4(49 ،

منظر شهری مطلوب کمك نمايد .در اين خصوص تدوين
اصول ضوابط سيما و فضای تاريخي محالت و خيابانهها
توسط مديريت شهری و وزارت راه و شهرسازی متناس
با ويژگيهای هر شهر و محله توصيه ميگردد.
 -تههدوين اصههول ضههوابط نمههای خيابانههها جهههت

افشار قتلههي ،عارفههه ،خههدايي ،زهههرا قاسههمي ،ايههرج.)1397( .
تجديد حيات شهههری اقتصههاد-مبنهها در محلههه شهههری

(نمونه موردی :محلههه بلورسههازی) .نخسههتين کنفههرانس
ملي بافت فرسوده.
بنيههادی نههاييني ،علههي ايههزدی ،نشههمين .)1395( .رهيافههت

راهبردی تجديد حيات شهههری فرهنه محههور .نشههريه

راه و شهرسازی متناس با ويژگيهای هر شههر و محلهه

حاتمينژاد ،حسين اکبرپور سراسههكانرودی ،محمههد يعقههوبي،

توصيه ميگردد.
 جهههت کههاهش آلههودگي ديههداری بايههد تبليغههاتمحيطههي غيرمجههاز در سههطح محههالت بافههت تههاريخي
خيابانها جم آوری گردد.
 بايد تابلوهای معهابر شههری بهه صهورت دورهایرصد شود و در صورت اشكال توسهط شههرداری برطهرف

رضا .)1388( .به سوی رهيافت تجديد حيههات شهههری.
نشريه شهرداریها.38-47 ،)96(9 ،
خليلي ،رضا حسينزاده دلير ،کريم پورمحمههدی ،محمدرضهها.
( )1399حياتبخشي به بافت تاريخي شهرهای معاصههر
با ريكرد گردشگری شهری (نمونه موردی شهر تبريههز).
نشريه فضای گردشگری.97-113 ،)34(9 ،
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دهقاني گيشي ،فرزانه فياض ،زهراسههادات مههرادی چادگههاني،

وارثي ،حميدرضا تقوايي ،مسعود رضايي ،نعمتاهلل.)1391( .

داريوش محمدی ،محمود .)1399( .تحليل بازنوسههازی

ساماندهي بافت فرسوده شهری (نمونههه مههوردی :شهههر

و تجديههد حيههات شهههری :تعيههين و تحليههل فضههاهای

شيراز) .نشريه برنامهريزی فضايي.129-156 ،)6(2 ،

ني ازمند تخري  ،توسعه مجدد ،احيا و حفافههت شهههری

واال ،امير بهنام ارغان ،عباس کرکهههآبههادی ،زينه .)1399( .

مطالعه موردی :منطقه  5شهر اصفهان .سومين همايش

تبيههين اسههتراتژیهههای اجتمههاعي -اقتصههادی تجههددی

بينالمللههي ايههدههههای نههوين در معمههاری ،شهرسههازی،

حيات شهری در بافتهای تاريخي (موردمطالعههه :شهههر

جغرافيا و محيطزيست پايدار.

سمنان) .نشريه اقتصاد و مديريت شهری.67-85 ،)30(8 ،

سرايي ،محمدحسن اشنويي ،امير شيرهپز آراني ،علههياصههغر.

يكتاپور ،رضهها حههافظ رضههازاده ،معصههومه ميههری ،غالمرضهها.

( .)1394راهبردهای تجديد حيههات بافههت قههديم شهههر

( .)1401اولويتبندی محالت بافت تاريخي بهها رويكههرد

آران و بيدگل .نشريه جغرافيا و توسعه فضههای شهههری،

تجديدحيات شهری و با استفاده از مدل چندشاخصههه

.37-29 ،)1(2
شاطريان ،محسههن اکبههری ارمكههي ،زکيههه .)1394( .رهيافههت
تجديد حيات شهری در راسههتای کههاهش فرسههودگي و

فقر شهری (مطالعه موردی بافت قديم کاشان) .فصلنامه
جغرافيا.119-142 ،)44(13 ،
طرح جام شهر سمنان ،اداره کل مسكن و شهرسازی سمنان.)1387( .
طههرح نوسههازی بهسههازی بافههت مسههكن و فرسههوده
شهرسازی سمنان ،سازمان مسكن و شهرسازی اسههتان
سمنان.
طوسي اردکههاني ،آاللههه لههك ،آزاده .)1398( .ارائههه چههارچوب
مفهههومي تجديههد حيههات پايههدار شهههری بهها کاربسههت

شبكههای سبز در بافههتهههای روسههتا -شهههری .نشههريه
گفتمان طراحي شهری.19-28 ،)1(1 ،
محمههدمرادی ،آرش يزدانفههر ،سههيدعباس فيضههي ،محسههن.
( .)1396بافتهای تاريخي ،سرمايههای پايدار و آينههده
متصههور بههر آنههها (نمونههه موردمطالعههه :بافههت تههاريخي
اودالجان) .نشريه معماری شهر پايدار.59-70 ،)2(5 ،
محمدی ،جمال شههفقي ،سههيروس ،نههوری ،محمههد.)1393( .
تحليل ساختار فضايي -کالبدی بافت فرسوده شهری بهها
رويكههرد نوسههازی و بهسههازی (مطالعههه مههوردی :بافههت
(جغرافيا).105-128 ،)13(4 ،
موسوی ،ميرسعيد ماجههدی ،حميههد حبيه  ،فههرح.)1395( .
بازشناسي ويژگيهای کالبدی -فضايي بافت قديم شهر
در ايران .نشريه هويت شهر.19-28 ،)28(10 ،

جغرافيا (برنامهريزی منطقهای).27-42 ،)47(12 ،
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