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 شهری  بازآفرینی طرح اجرای در مردم مشارکت ارزیابی

 (بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز )نمونه موردی:
 

 99/ 03/07: رشيتاريخ پذ                              01/99/ 27تاريخ دريافت:                                        

 

 ، اهواز، ايران چمران اهواز دیگروه عمران، دانشگاه شه استاديار ،   -1* ي جعفر حجاز  ديس

 

 چكيده:  

  دو   در  که  امري است   شهري  بازآفريني  جمله  از  ريشه   مسائل   در  شهروندان   مشارکت  با  آن  پيوند  بويژه   و   بافت فرسوده  بحث      

بنابراين  است  شده   مطرح   غربي   جوامع  در   اخير  هه ارزيابي .  با هدف  حاضر    بازآفريني  طرح   اجراي  در   مردم   مشارکت   پژوهش 

بافت  است  شهر   مرکزي   فرسوده   شهري در  توصيفي.اهواز  پژوهش حاضر  انجام  از    -روش  آن  اطالعات  که  بوده  طريق  تحليلي 

کتابخانلعمطا تكميل  هات  از طريق  و  و    386اي  مرکزي،  بافت فرسوده  بين ساکنان محالت  کارشناس    40پرسشنامه در  از  نفر 

تحليل دادهآوري گرديدهمتخصص جمع  و  و جهت تجزيه  افزار  از  ها  است  نرم  مدل    SPSSآزمون فريدمن در قالب    SWOTو 

شد داد  .استفاده  نشان  پژوهش  قوت     ،   نتايج    عدم   ضعف   مهمترين ،    مناسب   نرخ   با   بانكي   تسهيالت   اعطاي  هبرد ا ر  مهمترين 

  هايوام از  استفاده  ترين فرصتو مهم ملک  تجميع  بحث  در  همسايگان   همكاري   به  اعتماد  نداشتن   و   شهرداري  و   دولت   به  اعتماد

  کسب  با   رقابتي  راهبرد  ،لي فع  وضعيت   در  دهد  مي  نشان   همچنين امتيازها .  است    اقتصادي   انگيزه   عدم   تهديد  ترينمهمو    داخلي

 .گيرد  قرار  و توجه اولويت  در بايد  امتياز بيشترين

نتايج فريدمن  سپس  ب  ينا   يانگرب  آزمون  از  که  ها  يناست  اقتصادي موردسنجش  يشاخص  سياسي(،  ،  )اجتماعي،  و  فرهنگي 

با   شيخ  باغ  محله  محالت،  بين  در  اجتماعي  مشارکت  مشار37/2ميانگين)بيشترين  بيشترين  عام   کت(،  محله  با  اقتصادي  ري 

ميانگين) 33/2ميانگين) متري با  ( و بيشترين مشارکت سياسي محله سي63/3(، بيشترين مشارکت فرهنگي، محله باغ معين با 

  بازآفريني   اجراي  و  شهروندان  مشارکت  است که بيننتايج کلي حاکي از آنبنابراين؛  اند.  (  به خود اختصاص داده63/3ميانگين)

  ايمنطقه  و   شهري   ريزانبرنامه  و   مديران   جدي  توجه  نيازمند  الزم   اقدامات   انجام   جهت  بنابراين .  باشدمي   فرسوده  تباف   شهري

 .   است
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  مقدمه        
 همان  در  که  نحوی  به  ،اندخود ديده  به  را  تحوالتی  انسانی،  جوامع   فییک  و   کمی  رشد  با  همواره  پويا  ایپديده  عنوان  به  شهرها       

می  تعداد  رشد  یدهندهنشان  شهرها  کالبدی  توسعه  که  حال   وجود   از  نشان   شهرها  جانبه  همه  و  کیفی  توسعه  باشد،شهرنشینان 
 وجودبه  ناکارآمد  فضاهايی  شهرها،  رکالبدییغ  و   کالبدی  توسعه  فرآيند  در  اغلب  اما.  آگاه دارد  شهروندانی   و  انديشمند  ريزانیبرنامه

  از   امر   اين  که  همیشگی است  رسیدگی  نیازمند  هابافت  اين   رو   اين  از  و  است  قديمی  هایبافت  شدن  رها  دلیل  به  که بیشتر  آيدمی
برنامه  دستور  در  شهری  بازسازی  و   نوسازی  بهسازی،  اقدامات  مجموعه  طريق   اين   عهمومج   و   استگرفته   قرار  شهری  ريزانکار 

 بخشیدن، احیاء  دوباره  جان  معنای  به   بازآفرينی.  (Aghaeizadeh et al .2019: 148)انجامید  شهری  بازآفرينی  به  اقدامات
بهبود   معنای  شهری به  هایمطالعه  در   که  (.Christelle & Damidavičiūtė, 2016:17)است  کردن  رشد  نو  از   و  شدن

اجتماعی  ی،اقتصاد   هایجنبه  در  محروم  نواحی  وضعیت  (.Alpopi & Manole,2013:179)  است  فرهنگی  و   کالبدی، 
  ارتقای   راستای  در  مشابهی   به دنبال اهداف  ريزی شهری،شهری به عنوان يکی از راهکارهای مهم در امر برنامه  بازآفرينیبنابراين  

اقتصادی  ،  زيست  محیط   از   شهری  مشکالت  فتناي  و   ،(Dean & Trillo,2019)  نیاز  مورد  مناطق  در  اجتماعی  و   وضعیت 
همین(.  ،Safaeipur &Zarei .2017:139)  است  فرسوده  مناطق  بهبود  طريق شهرهای چالش  از   دلیل  به  در  مهم  های 

 جوامع   در  اخیر  هه  دو   درکه در  امر بازآفرينی شهری    است   شهروندان  مشارکت  با  هاآن  پیوند  بويژه  امروزی بحث بافت فرسوده،
مشارکتیبرنامه  ارتباطی،  ريزیبرنامه  چون  هايیریوئت  گرفتن  قدرت   با   و  غربی  ديگر  ريزی   استشده  مطرح   مرتبط  نظريات   و 

(Yazdaniyan&Keshtkar.2018:157.)    يکی از    مردم  مشارکت   طريق  از   بخشی  رويکردهای  سازیيکپارچه  و   ادغامکه
و نقش مردم    مشارکت  به توجه که  ریطوبه  .(BIMYRU,2009:52) است  فرسوده هایبافت   موفق  بازآفرينی  های شرط  پیش

در   تنها  مشارکت سو؛  از يک  توان گفتمی  و  ؛(BabaeiAghdam et al . 2015:66)است مهم  بسیار اهداف  پیشبرد برای  
را    هایطرح تهیه فرايند در  فعال نقش بتوانند مردم که يابدمی تحقق جايی شهری  فرسوده  بافت   عهده بر بازآفرينی 

  رشد   که  است  آورزيان  اندازه  همان  به  کنونی  شرايط  در  مردم  نقش  کردن  و از سوی ديگر، مطلق  .(Gans, 1984: 87)گیرند
  مشارکت  ، تقويت  تعامل طريق از مردم مشارکت بر تاکید با بنابراين؛  ،(Tahani et al 2019: 54)گیرند ناديده را هاآن جمعیت
-امر بازآفرينی بافت  در های مشارکتانگیزه  تقويت  موجب  و   کرده  بیشتر  ها  بافت  گونهاين  نوسازی  در  را  شهروندان   اعتماد  مردمی،

  . (kokmaz,2003:1360) استهای فرسوده شهری شده
از جنگ،  شهر  گسترش  به  رو   روند  به  توجه  با بعد  بیشتری  شهری  فرسوده  هایبافت  مسأله  اهواز    حال   در.  است  کرده  پیدا  نمود 

ارتباطی،شبکه  ناکارآمدی  نظیر  متعددی  تمعضال  از  مطالعه  مورد  محدوده  حاضر  و   پايین  امنیت  امکانات،  و   خدمات  کمبود  های 
  توسعه   از   ناشی   مشکالت  دلیل  به   جهتی  از  است  مواجه  هستند،  گريبانبه    دست  هاآن  با  فرسوده  هایبافت  که  متعددی  مسائل

  قشرهای مهاجرت  آن،  تبع به  که مطالعه،  مورد دهدو مح  جمله از و  قديم بافت  محالت از ساکنان بومی  مهاجرت  اهواز،  شهر فیزيکی
به همین دلیل در محالت بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز به علت دارا بودن بافت    . است  شده  هابافت  اين  به   وروستايی  درآمد  کم

  .دوشفرسوده، در حیطه مشارکت مردمی به منظور بهسازی و نوسازی بافت و مساکن فرسوده به بحث چالش کشیده می
و نقش مشارکت مردم در اجرای اين    شهری  فرسوده  بازآفرينی بافت  الگوهای  و  هاديدگاه  بررسی  به  ابتدا  حاضر  مقاله   رو در از اين

 بافتدر اجرای بازآفرينی  مشارکت مردم  مشکالت  و  مسائل ارائه به شهری، فرسوده بافت معرفی با سپس. است شده طرح پرداخته
 جدی تغییرات به  نیاز اهواز شهر فرسوده بافت  محالت در يادشده مسائل و   ها ضرورتبه توجه با . است هشد پرداخته شهری فرسوده

  و  تحقیق  کهاين  به  توجه  با .  دارد  وجود  بافت  اين  نوسازی  و  بهسازی  سمت  به  تحول  پذيرشمشارکت بیشتر مردم برای    راستای  در
  اجتماعی،   معضل   اين  به   توجه  ضرورت  تا  است  گرديده  باعث   است،  هگرفت  صورت  اهواز  شهر  در  زمینه  اين  در  کمتری  پژوهشی

شهری در   بازآفرينی  طرح  اجرای  در  مردم  مشارکت  ارزيابی  به  است  گرديده  سعی   حاضر  مطالعه  در  بنابراين،.  گردد  حس  ازپیشبیش
 .شود پرداختهمحالت بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز 
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 مباني نظري  
  يا   بوده  مواجه  شهرنشینی  جمعیت  افزايش  پديدۀ  با  در قرن بیست و يکم  درحال توسعه،  يا  يافتهعهسوت  از  اعم  جهان  کشورهای     

همگام  .بود  خواهند افزايش  با  که    و  کرده  رشد  شهری  خدمات  و   امکانات  ها،سرمايه  صنايع،  تمرکز  ،شهرنشینی  جمعیت،  اين 
   است آورده  پديد  بشر  برای  يریپذنانجبرا  مشکالت  و   شده  تبديل  کنونی   شهرهایکالن  به  بزرگ  شهرهای

(PurAhmad et al .2019 :52،  .)بافت بروز  اين مشکالت  از  اين شهرها، يکی  در سطح  ناکارآمد شهری  و  فرسوده  های 
برنامهباشد،  می سیاستکه  و  آنريزان  کاهش  پی  در  همواره  هستند.گذاران  از   شهری  پايدار  بازآفرينی  رويکردبنابراين؛    ها    يکی 
  جهانی   موضوعی  اين موضوع،  امروزه،   که.  است  شهری  فرسوده   هایبافتبا    مواجهه  در  جهانی  شده  پذيرفته  رويکردهای  ينتريدجد

 تبديل جهان  شهرهای تمام راهکارها برای ترينمهم از يکی  به  مؤثر، شهری بازآفرينی يک برنامه داشتن گسترده، شکلی به  و  است
توسعهمی  که  است  شده را  و  درونی   توسعه  و   کرده  متوقف  را  دهترگس  و  افقی  خواهند   & Leary)  کنند  ايجاد   متراکم 

McCarthy, 2013: 47.)  شهری   ريزانبرنامه  اروپا  در  شهری  بازآفرينی  در  اخیر  اقدامات  در  حاضر  حال  در  که   است  ذکر  قابل  
  اجتماعی،   ابعاد  شامل  شهری  یينفربازآ(.  (Kotze & de Vries,2019اندشده  متمرکز  انسانی  شهر  در  مفهوم  روی  بر  اًجديد

شهری،   در  محیطی  زيست  و   کالبدی  اقتصادی، شکل)  (. zabin,2011: 98)  است  ملی  و  ای  منطقه  مقیاس  ابعاد 1در  به   ،)  
 است. شهری اشاره شده بازآفرينی چهارگانه

 
 ابعاد چهارگانه بازآفريني شهري . 1شكل

 (ODPM, 2003: 6؛ 1398پور و دامن باغ، منبع: )صفايی

      
 وسیله  به  بهسازی  طريق   از  شهری  فرسوده  هایبافت  فرسودگی  مشکالت  حل  دنبال  به   همچنین    بازآفرينی    

مردمیمشارکت  همچون   تریگسترده  مباحث  با  بلکه  نیست  متروکه  مناطق  سازیزنده  باز  دنبال  به  تنها  رويکرد  اين  است  های 
 دارد   سروکار  کنندمی  زندگی  نشین  فقیر  محالت  در  که  نیاسک  برای  خصوص  به  زندگی  کیفیت  رقابتی،  اقتصاد

(McDonald,2009: 52 .)  برای )رويکرد مردم  نقش به توجه فرسوده هایبافت ساماندهی مسأله در  پیشبرد مشارکتی( 

 کت ارمش .است  تصمیم گیری  در  مردم  عموم  وسیع  مشارکت های بنیادين،شرط پیش  از  يکی واقع  در و  است  مهم بسیار  اهداف 

 با ارتباط ايجاد با مردم يناگیرند. بنابر عهده بر طرح تهیه فرآيند در فعال نقش بتوانند مردم که يابدمی تحقق جايی در  تنها کامل

 خواهند فراوانی مشکالت آن انجام  برای يا  نیستند  آن انجام به يا قادر تنهايی به که زنندمی کارهای  به  دست )مشارکت( همديگر

  BabaeiAghdam et al . 2015:127))داشت
  بلکه   نبوده،  شهروندی   حق  حتی  و  انتخاب  يک  ديگر  شهرها  امور  در   شهروندان  مشارکت  شهری،  ساختارهای  شدنپیچیده  با   امروزه
 عۀتوس  در  اصلی  رويکرد  عنوانبه   شهری فرسوده  هایبافت  نوسازی  فرآيند  در  نیاز،  اين.  گرددمی   قلمداد امور  پیشبرد  و   اجرا  در  نیازی

  های بافت و فرسودگی ابتدا بازآفرينی، بحث دربنابراين (.، PurAhmad et al .2016 :52)نمايدمی ضروری نیز شهرها،  ونیرد
 (.  KhoraniKarimi&Shohani.2015:83) شد خواهد مطرح  باشد،احیا می و  توسعه فرسودۀ که نیازمند
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مردم،   مشارکت به  نیاز  و  يکپارچه اقدامات بر  تأکید با  و است تاسسی و  عمل  از جامعی  و کامل  شکل شهری بازآفرينیمیان،  اين در
 مهم  عنوان  به  شهری  بنابراين، بازآفرينی(.   Lichfield,2000:158)    شودمی  بافت  توانمندسازی  زمینۀ  در  هايیايده   بروز  سبب
  اجتماعی،  ساختارهای ، بدیلاک بافت زمان  تطابق هم هدف، منطقۀ  يک وضع  تحلیل براساس  شهری حفاظت  و   مرمت رويکرد ترين
بازآفرينی شهری و مشارکت در    .(  Yazdani et al 2017 : 44کند)  می   دنبال  را   منطقه   يک  محیط  وضع   و   اقتصادی  بنیان

هرم بازآفرينی و مشارکت مردم در بهسازی و   (2ی مکمل باهمديگر دارند. که در شکل )امر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده رابطه
 است. آمده ی فرسوده شهریاهفتنوسازی با

 
 فرسوده شهري هاي هرم بازآفريني و مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي بافت. 2شكل

 (.126: 1391پور و همکاران، )اسمعیل

 

 شهري  بازآفريني در مؤثر هايديدگاه. 1جدول

 مكتب  هر در تأکيد مورد نكات ديدگاه 

 گرايي فرهنگ مكتب
 گذشته  تاريخ نابودی از جلوگیری و  یفرهنگ میراث به توجه -
 مرمت  و بهسازی و  شهری توسعه در قديمی های سنت و  ملی فرهنگ به توجه -
 شهری بناهای و بافت  مرمت و  ای موزه کاربری و  گذشته سبک به بناها تکمیل -

 گراييانسان مكتب

 فرهنگ و  طبیعت به توجه -
 شهری فضاهای در انسان حرکت به توجه -
 شهری نوسازی  و  بهسازی در ها آن کردن بارز و   پنهان ههای لوداش از الهام -
 شهروندان  مشارکت با ساکنان زيستی شرايط و   شهری محیط بهبود -
 جغرافیايی  محیط شناخت و  آمايش های طرح  با مرمتی های طرح  نمودن مطرح -
 انطباق  و  ميدق شهر عملکردی مراتب سلسله و ارگانیک بافت براساس نوسازی  و  بهسازی انجام -
 شهری  ريزی  برنامه های مطالعه  حضور با  شهری های مجموعه يا بنا در زمان و   مکان -

  يا بينابيني ديدگاه

 واقعگرا

   هم و  همگن های مجموع شود می ياد قديمی بافت  عنوان به آن از که کلیتی که است معتقد -
بخش    تا تاريخی یاه عهمجمو و  هاعرصه ارزشمندترين از وسیعی طیف بلکه نیست، ارزش

 . گیردمی بر در  را نگهداری ارزش فاقد حتی موارد برخی در که شهری، بافت بسیارفرسوده
 28: 1395 مدانلوجويباری،  و  پور صفايی  ؛ 304: 1391 مؤيدفر،  و  آبادی  مأخذ: زنگی 
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ناکارآمد  فرسوده  بافتهای  وضعیت  بهبود  و   مداخله  راستای  در  بهینه  را جهت  مختلفی  دهایکريو ر  شهری  هایمديريت  شهری   و 
می  مداخله  روند   سیر.  اند   برده  بکار  بافت  سازی   تا   دوم  جهانیجنگ    دوران  در  تخريب  سیاست  از  رويکردها  اين  که  دهدنشان 

تاريخی  با  متناسب  که  است  داشته  ادامه  نوسازی  و   بهسازی  هایطرح  قالب  در  توانمندسازی  و   نوزايی  سیاست  به  خود  سیر 
مهمترين.  است  شده  ختم  تیرکاشم  رويکردهای يکی   قديمی  هایبافت  با   رابطه  در  که  هايیديدگاه  از   توجه  اخیر  قرن   دو   طی 
 سازمندگرايی،کارکردگرايی،  گرايی،انسان  گرايی،فن  گرايی،آرمان  گرايی،از:فرهنگ  عبارتند  استنموده  جلب  خود  به  را  دانشمندان
  های ديدگاه  1جدول    در  (.109:  1398پور و دامن باغ،  است)صفايی  شهری  پايدار  هسعتو  نظريه  گرايانمدرنیسم، کل  پست  مدرنیسم،

 . شده است داده نشان شهری بازآفرينی در مؤثر

 

 پيشينه پژوهش 
در  نقش  با  ارتباط  در    شهری  بازآفرينی  مشارکت  فرسوده  بافت  از   به  که  است  شده  انجام  مطالعاتی  شهری   اشاره  آنها  تعدادی 
 . شودمی

  در طی   ريودوژانیرو   در  شهری  هایبافت  بازآفرينی  بحث  خود  ارشد    کارشناسی  نامه  پايان  در  (2016)  دامیداويکلت  و     کريستل
 . است معرفی شده و شهری بررسی بازآفرينی  نظريات و  مفاهیم طورکلی نامه بهپايان اين در .کردند بررسی را2016 المپیک بازيهای
 نیازها   با  هاخانه  و   هاساختن ساختمان  سازگار  آينده،  برای  گذاریسرمايه  و   زندگی  کیفیت    دوبهب  بررسی   ( به2013)  مانول  و   آلپوپی
محله  مردم  ذهنی  تصوير  ارتقاء  مردم، اهداف  به  امنیت  درک  و   اجتماعی  ارتباطات  شبکه  بهبود  و   از    بازآفرينی   در  اساسی  عنوان 

 . است پرداخته يکپارچه شهری
 نوسازی و  بازآفرينی رويکرد با هند حیدرآباد شهری قديم ایمحله بافت بر مبتنی شناسايی انوعن تحت پژوهشی (در2012) لئونارد

ابزار منزله  به  فرسوده  بافت  محل نقشه  که  است  رسیده  نتیجه اين  به  دور راه از  سنجش از  استفاده  با  شناسايی در  کارآمد يک 
 در  پذيریانعطاف  ارزيابی  و   پذيریدر آسیب اعتماد قابل بع نم  يک عنوان  به تواندمی و  شهرستان  از  خصوص  به  پرجمعیت مناطق
  از   بسیاری  در  چندزمانه  هایداده   مقايسه  و   تحلیل سريع   و   تجزيه  برای  تا  میدهد  اجازه  شده  ارائه  روش  شود،  استفاده  بعد  مرحله
 .شود استفاده جهان در شهری متراکم مناطق

 بازآفرينی  دانش  پیشینه  بررسی  با  هنگ کنگ  در  شهری  بارآفرينی  رويکرد  ینیزباب  عنوان  با  ای  درمقاله(    2012)    درسال  ادموندهو
ژاپن،   شده  کسب  خارجی   وتجارب  انگلیس  و   آمريکا  در  بازآفرينی   برای  جامع  رويکرد  تدوين  درصدد  سنگاپور،  و  جنوبی  کره  در 

 یکشورها   در  بازآفرينی شهری  ققح ت  نحوه  بررسی  به  تطبیقی  تحقیق  روش  با  پژوهش  اين.  برآمد  کنگ  ناکارآمد هنگ  بافتهای
مقايسه  عبارتند  پژوهش  اين  تطبیقی  متغیرهای.  است  پرداخته  مختلف   ريزی،   برنامه  سیستم  تعداد  ريزی،  برنامه  نهادی  ساختار  از 
  ريزی   هنور برنامه که  داد  نشان  پژوهش  نتايج.  عمومی  مشارکت  میزان  و   دولت  اتخاذی  رويکرد  و   شهری، نقش  مجدد  توسعه  میزان

 ها محدوده اين نوسازی برای ريزی برنامه بوده وساختار  پايین به ازباال  شهری ناکارآمد های بافت محدوده اين برای کنگ هنگ رد
 است. پايین بسیار  نیز عمومی میزان مشارکت و  بوده نامتناسب  و  پايه بی

  که م داده به اين نتیجه رسیده است  انجا  دنه  که درشهری    ريزی  برنامه  در  زندگی  سبک  با عنوان  کتاب خود  ( در  2011)  راکبین
آگاهی  مضاعفی  اثربخشی   مردم،  مشارکت  با  فرسوده  های  بافت  بازآفرينی   ضرورت   و   شهروندی  حقوق   به  نسبت  شهروندان  در 

 .  دارد زندگی کیفیت محیط تغییر در آنها های توانمندی و  ها شناخت پتانسیل
  انجام  امريکا در کهشهری  ريزیبرنامه مردم در امرمشارکت و   ،  پايدار برای ریشه ريزیبرنامه عنوان  با  پژوهشی ( در2008ماکلن)

  که   است  آن  از  حاکی آمريکا متحده  اياالت  در يوکین  دانشگاه  شهری  ريزی  برنامه  گروه مطالعات  که، استرسیده  نتیجه  اين  به  داده
  نوسازی   توان در  می  مشارکت  های  مهارت  به  آنها  تجهیز  و   مردم  آگاهی  و   تجارب  افزايش   با  شهری   فرسوده هایبافت  در بازآفرينی

 .داد انجام موثری اقدامات هابافت گونهاين
دامنصفايی و  در1398باغ)پور  تحلیل  با  ایمقاله  (.  انجام  شهر  مرکزی  فرسوده  بافت  در  شهری  بازآفرينی  هایمؤلفه  عنوان   اهواز 

ابعاد  نسبی  زیاف  یوزنگذار  که در  اند  رسیده  نتیجه  اين  به  اندداده  مرکزی  فرسوده  بافت  اقتصادی  بازآفرينی  مؤلفه  پژوهش،  برای 
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  مؤلفه   مرحله  اين   در.  دارد  قرار  دوم   رتبه  نیز در  فرهنگی  بازآفرينی  و  است  شده  مرحله  اين  در  نسبی   وزن  بیشترين  اهواز حائز  شهر
 .تسا شده ارزيابی کمتری اولويت با سوی کارشناسان از محیطی زيست بازآفرينی
  به   اندداده  پذيری در شهر دو گنیدان انجام های فرسوده شهری با رويکرد رقابتعنوان بازآفرينی بافت  با   ایمقاله  ( در 1398کامران)

درصد نزديکی به دفاتر نوسازی و بهسازی با    30/3جويی در مقیاس  که عوامل مربوط به مشارکت در صرفه  اند  رسیده  نتیجه  اين
انامودرصد، ع  79/2ضريب   نیروی  به  برنامهل دسترسی  با ضريب  سانی متخصص  بین   82/2ريزی شهری  امتیاز  بیشترين  درصد 
 اند. های فرسوده شهر دو گنبدان کسب کردهپذيری جهت تحقق بازآفرينی بافتهای رقابتشاخص
زارعی)صفايی و  در1396پور  بر    تاکید  با  شهری  فرسوده  هایفتاب  رپايدا  بازآفرينی  و  محور محله  ريزیبرنامه  عنوان  با  ایمقاله  ( 
اگر  اند  رسیده  نتیجه  اين  به  اندداده  انجامهمدان    شهر   جوالن  محله  در.  اجتماعی  سرمايه   مدار،   اجتماع  بازآفرينی؛  به  رويکرد  که 

 . شد خواهد حاصل پايدار بازآفرينی رويکرد خود به خودی آنگاه باشد، استراتژيک و جامع  يکپارچه،
همکار و  در1397ن)اموسوی   منطقه  فرسوده  هایبافت  بهسازی  و   نوسازی  در  جويانه  مشارکت  رويکرد  عنوان  با   ایمقاله  (. 

انجام12   و  نوسازی  روند  در  جويانه  مشارکت  رويکرد  نمودن  عملیاتی  منظور  به  که  اند  رسیده  نتیجه  اين  به  اندداده  شهرتهران 
 .نمود استفاده جامع   روشی عنوان به اردپاي همکاری  فرآيند از توانمی فرسوده بافتهای بهسازی

  محله :  موردی  مطالعه )  شهری  فرسوده  بافت  نوسازی  و  بهسازی   در   عنوان مشارکت  با   ایمقاله  ( در1397محمديان)  و   سادات  مريد
  تصمیم  در ترکامش به  را  تمايل بیشترين پاسخگويان ها يافته که مطابق  اند رسیده نتیجه  اين به  اندداده انجام (بیرجند شهر خیرآباد
 خدمات،  به  دسترسی  اجتماعی،  انسجام  و   اعتماد  تعلق،  احساس  های  مولفه.  دارند  مالی  مشارکت  به  را  گرايش   کمترين  و   گیری
 اين در. دارند تاثیر فرسوده بافت  نوسازی و بهسازی در مردم مشارکت بر سازی ظرفیت  و   نهادی توسعه و حمايتی اقدامات و طرحها

 .دارد را( 0.533) تاثیرگذاری بیشترين سکونت لمح  به تعلق احساس بین
در1397شکری)  و   احمدی بازآفرينی  با  ایمقاله  (   شهری،  فضاهای  کیفیت  بهبود  رويکرد  بر  تأکید  با  شهری  فرسوده  بافت  عنوان 

  با   فضا  در  نقاشی   هایاریزيرمع:  داد  نشان   تحقیق  که نتايج  اند  رسیده  نتیجه  اين  به   اندداده  اهواز انجام  عامری   محله:  موردی  نمونه
  به   سنی  های  گروه  همه  دسترسی  ،434/0  وزن   با  فضا  در  ستد  و  داد  وجود  434/0  وزن  با   پیاده  از  سواره  گزينی  جدايی  594/0  وزن
 بهبود  رويکرد  بر  تأکید   با  عامری  محله  شهری  فرسوده  های  بافت  بازآفرينی  در  را  نقش  بیشترين  ترتیب  به  375/0  وزن  با  فضا

  مبلمان   ايجاد  البالغه،  نهج   محور   در  سواره  محور  سازی  آرام  چون  راهبردهايی  ترتیب  بدين.  هستند  دارا  شهری  ایهفضا  کیفیت
 .است شده ارائهغیره  و شهری درون اقتصادی های بنگاه رشد ارتقای جهت تسهیالت تخصیص اقلیم، با متناسب

  مدل   تلفیق  با  پايدار  گردشگری  رويکرد  با  شهری  فرسودۀ  های  تفاب  بازآفرينی  ای که با عنواندر مقاله  (1396)يزدانی و همکاران  
اند اند به اين نتیجه رسیدهداده  خوی انجام  شهر فرسودۀ  بافت   در   (ANP- SWOT)شبکه   تحلیل  و   راهبردی  ريزی  برنامه  های

  کسب   با  رقابتی  ردهبار  فعلی،  وضعیت  در  دهد  می   نشان  همچنین امتیازها.  دارند  اولويت  ST3  و   ST1  ،WO2  که راهبردهای
 .گیرد قرار و توجه اولويت در بايد امتیاز بیشترين
 محله  در    شهری  فرسوده  های  بافت  بازآفرينی  موثردر  عوامل  ای با عنوان تحلیل( در مقاله1396خاله و ساالری نیا)  هنده  نصیری

 در مردم  موثر  ومیزان مشارکت  ،فضايی  اجتماعی  یامتغیره  اند به اين نتیجه رسیده اند که بینتهران انجام داده  شهر  17  منطقه  20
 . وجوددارد داری معنی رابطه شهری فرسوده های بافت بازآفرينی های طرح

و همکاران) در1396پوراحمد  بازآفرينی  با   ایمقاله  (  انجام    شهر  10  در  منطقه  شهری  رآمدیناکا  های  بافت  پايدار  عنوان  تهران 
اندداده رسیده  نتیجه  اين  به  زيست    و   اجتماعی  ابعاد  لحاظ  از  بعد  درمرحله  و   اقتصادی  لحاظ  از  اول  وهله  در  منطقه  اين  که  اند 

 خود  نمود   در نهايت  و  گرديده  ابعاد بافت  ديگر  ناپايداری  به   منجر   که  هست  بافت  اقتصادی  ابعاد  ناپايداری.باشد   می   ناپايدار  محیطی
ميکو ر  بنابراين.  دهد  می  نشان  کالبدی  ناپايداری  صورت  به  را  و   اقتصادمدار  بازآفرينی)  راهبرد  با  پايدار  شهری  بازآفرينی  تاخررد 

ها   بافت  دراين  مداخله  برای  ای  بهینه  نسخه  تواند  می  دارد  که  گرايی  تعامل  و   يکپارچه  بینی  خاطر جهان  به(  مبناء  اجتماع  بازآفرينی
 . باشد

همکاران)اسمعیل و  در1391پور    محله   در    اجتماعی؛   بسیج  بر  تأکید  با  شهری  فرسوده  ی اه  تباف  بازآفرينی  عنوان  با  ایمقاله  ( 
  عزم   که  هستند؛  و فقیر  درآمد  کم  مردمانی  کشتارگاه؛  محله  که اهالی  اند  رسیده  نتیجه  اين  به  اندداده  يزد انجام  شهر  در  کشتارگاه

راهبر  و   دارند  را  فقرزدايی  های  پروژه  مختلف  مراحل  در  مشارکت  و   همکاری  برای  جدی  مناسبی  شیوه  اجتماعی  یجسب  دباالخره 
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مردم  اين  در .    است  کشتارگاه  محله  در  سکونت  و  مردم  شرايط   ارتقا  برای   شناسايی   به  قادر  بحث،  هایگروه  تشکیل  با   رابطه، 
  ارتقای  و آن  حل برای را  محلی  های سازمان  و خود نقش هر مشکل، با متناسب تا هستند خود محله در آنها  يابی  ريشه و  مشکالت

 . بگیرند  عهده بر ت،ونسک شرايط

 

   ژوهشوش پر
پژوهش،   يندحاکم بر فرآ  يکردرو   ی، مورد بررس  هایموضوع و مؤلفه  یتاهو باتوجه به م   یپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربرد     
 هفتريانجام پذ  «یمايشیو پ  یاطالعات و داده ها به دو صورت »اسناد  آوری « است. جمع   یلیتحل  -یفی»توص  هایاز روش  یبیترک

و عدم امکان    یوسعت جامعه آماراست. با توجه به    محدوده بافت فرسوده مرکزی شهر  نانپژوهش شامل ساک  یاست. جامعه آمار
تمام  یدسترس نمونه  جامعه  یاعضا  یبه  روش  گرد  یگردآور  یبرا  گیریاز  استفاده  آماريداطالعات  جامعه  حجم  از   386  ی.  نفر 

برای . يدگرد  یینبه سواالت پرسشنامه تع يیپاسخگو ایبه عنوان جامعه نمونه بر   متخصصن ااز کارشناس نفر 40ساکنان محدوده و 
نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديدهای پیش روی ابتدا به بررسی    ارزيابی مشارکت شهروندان و جهت  ها  داده  ه و تحلیلتجزي

بهره گرفته  بندی محالت  برای اولويت  SPSS  راز آزمون فريدمن در قالب نرم افزاو سپس    «  SWOTتحقیق با استفاده مدل »

 است.  فرآیند اجرایی نمایش داده شده  (3شکل) در است. 

 
 فرآیند اجرای پژوهش . 3شکل 

 1399مطالعات نگارندگان، ماخذ: 

 معرفي محدوده مورد مطالعه 
درجه و   31ان از نظر جغرافیايی در  ستشهر اهواز به عنوان يکی از شهرهای بزرگ ايران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوز        

قسمتی از    مطالعه   مورد  محدودهباشد.  متر می  18ای با ارتفاع  در جلگهرقی  دقیقه طول ش  40درجه و    48دقیقه عرض شمالی و    20

  که  .دباشمی نفر   56976 معادل جمعیتی با  مربع  کیلومتر 76/4 حدود آن مساحت که است رکزیم ودهفرس بافتشهر اهواز، محدوده 

  و  جمهوری  بلوار  به   جنوب  بهبهانی،   اهللتآي  بلوار  به   شرق  رضوی،  خیابان   به  شمال   از)يک  منطقه  محدوده  در  آن   مربع   کیلومتر  1/4

  به   شرق  کوشک،خرم  خیابان  به   شمال  از)  7  منطقه  محدوده  در  نآ  مربع   کیلومتر6/0  و(  شودمی  محدود  کارون   رودخانه  به  غرب  از

 است  گرفته قرار اهواز شهر( شودمی محدود کارون  رودخانه به غرب  از و  آهنراه خط جنوب ،نیبهبها اهللآيت  بلوار
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  و بحث هاافتهي

 
اهواز  فرسودة  بافت  بازآفريني  بر   مؤثر  خارجي  و  داخلي   عوامل  تحليل      شهر    رويكرد   با   مرکزي 

 SWOT شناسايي زيرعوامل و مشارکت مردم 

فهرست   مشارکت مردم  زمینۀ  در  اهواز  شهر  مرکزی  بافت  های  فرصت  و   تهديدها  ها،  قوت  ،اه  ضعف  ترين  مهم  مرحله،  اين  در

 از  عات،تکمیل اطال  برای.  شد  استخراج  ها  پرسشنامه  از  تهديدها  و   ها  فرصت  ها،  ضعف  ها،  قوت  به  مربوط  اطالعات  سپس.  شدند

  جمع  با.  شد  تهبهره گرف  مشارکت مردم  و   سودهفر  بازآفرينی بافت  زمینۀ  در  متخصص  اندرکاران  دست  و   مسئوالن  با  مصاحبه  روش

  شامل   بیرونی  میان عوامل  از  و   ضعف،  7  و   قوت  6  ها،  ضعف  و   ها  قوت  شامل  درونی  عوامل  میان  در  کارشناسان،  نظرات  بندی

 .اند مشاهده قابل )( جدول در که شد  مشخص تهديد 7 و  فرصت 6 تهديدها، و  ها فرصت

 مردم مؤثر بر چگونگي نحوه مشارکت  1ينتايج تجزيه و تحليل عوامل خارج 

تهديدهای فرا روی سیستم، با استفاده از عامل درجه بندی و  ها و  های فرصتبرای ساماندهی عوامل خارجی در قالب مقوله     

ه شرح  با و با توجه به میزان اثرگذاری آنها بر بافت فرسوده مرکزی شهری اهواز محاسبه و  اهمیت هر يک از فرصت ها و تهديده

 جدول زير تعیین می گردد.

 تجزيه و تحليل عوامل خارجي )فرصت ها( -

 

 

 

 
1 - External Factors analysis Summary(EFAS) 
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 عوامل خارجی )فرصت ها(تجزيه و تحلیل . 2جدول

 امتياز وزني  درجه بندي  وزن  فرصتها 

 0.09 5 0.45 ( A1اسب )اعطاي تسهيالت بانكي با نرخ من

 0.08 4 0.32 ( A2شرکت دادن مردم در جلسات  شهرداري)

 0.07 3 0.21 ( A3انه همگاني )هاي داوطلبساکنين به انجام فعاليت  لتماي

 0.07 4 0.32 ( A4هاي داوطلبانه و مشارکت با يكديگر)فعاليتتمايل قابل توجه ساکنين به 

 0.08 3 0.24 ( A5ها،محافل ادبي )هاي فرهنگي،فرهنگسراحضور در کانون

 0.07 4 0.28 ( A6ادارک اجتماعي و مشارکت جمعي)

 1.82 - 0.46 جمع 

 1399منبع: نگارنده، 

اجرای طرح  ترين فرصتبا توجه به جدول فوق مهم      هايی که بافت مرکزی شهر اهواز در زمینه نحوه مشارکت در 

از ديد کارشناسان شهری با   از:  بازآفرينی شهری  با  با نرخ مناسب    یبانک   التی تسه  یاعطاآن مواجه خواهد بود عبارتند 

وز فرصت،    0.45ی  نامتیاز  اولین  عنوان  دبه  شهردارشرکت  جلسات   در  مردم  و  ادن  تو   ل يتمای  ساکنقابل  به    ن ی جه 

امتیاز    گري کدي داوطلبانه و مشارکت با    هایتی فعال با    و مشارکت جمعیادارک اجتماعی  به عنوان دومین فرصت،    0.32با 

 . های بعدی قرار دارندبه عنوان سومین فرصت در رتبه 0.28امتیاز 

 

 دها( تجزيه و تحليل عوامل خارجي )تهدي-

 تجزيه و تحلیل عوامل خارجی )تهديدها( . 3جدول

 امتياز وزني درجه بندي وزن  تهديدها 

 0.08 5 0.40 ( B1) عدم اطالع از قوانين شهرداري

 0.09 4 0.36 ( B2) يه گذاري  در اين منطقه ارزش نداشتن سرما

 0.09 5 0.45 ( B3)  عدم اعتماد به دولت و شهرداري

 0.09 5 0.45 ( B4)  همسايگان در بحث تجميع ملک  نداشتن اعتماد به همكاري 

 0.08 4 0.32 (B5) هاي فرسودههاي مالي به ساکنين ضعيف براي نوسازي خانهعدم کمک

 0.07 5 35 (B6هاي خودجوش)ايجاد فعاليت بي اعتمادي به مردم براي 

 0.04 4 16 ( B7عدم رضايتي از محل سكونت)

 2.49  0.54 جمع

 می باشد.   1ع کل وزن امتیازات عوامل خارجی جمشايان ذکر است 

 1399 نگارنده،: منبع

در بحث    گاني همسا  یه همکارنداشتن اعتماد بو      یعدم اعتماد به دولت و شهردارهای  با توجه به جدول باال مؤلفه       

با  منطقه  ن يدر ا  یگذار  ه ي ارزش نداشتن سرما، 0.40ی با امتیاز رشهردا  نیعدم اطالع از قوان، 0.45با امتیاز ملک  عی تجم

وزنی   پیشمهم0.36امتیاز  تهديدهای  بافت  ترين  شهری  نوسازی  و  بهسازی  اجرای طرح  در  مردم  مشارکت  نحوه  روی 
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ی  از می باشد. در صورت تحقق پذيری مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی شهری تهديدهفرسوده مرکزی شهر اهوا 

 ت مرکزی شهر اهواز را به چالش خواهد کشید. باال به ترتیب اولويت کارآمدی باف

 مشارکت مردمی نحوه یمؤثر بر چگونگ 1نتايج تجزيه و تحلیل عوامل داخلی 

اخلی در دو مقوله نقاط قوت و ضعف، به منظور ارزيابی روش مشارکت و واکنش سیستم  بندی عوامل دبرای ساماندهی و طبقه    

ورد نظر انتظار در تحقق مشارکت پذيری مردم ، بررسی و ضرايب آنها به تفکیک جداول اين عوامل خاص، با توجه به اهمیت م  هب

 زير تعیین گرديده است. 

 ها(تجزيه و تحليل عوامل داخلي )قوت -

 ها(جزيه و تحلیل عوامل داخلی )قوتت. 4جدول

 امتياز وزني درجه بندي وزن  قوت 

 0.08 4 0.32 ( C1ن)زندگان بزرگ و در اختيار گذاشتن زميامشارکت با س 

 0.07 5 0.35 ( C2ساخت زمين مطابق طرح شهرداري و نقشه مهندسي با وام دولتي)

 0.09 5 0.45 ( C3()غيره هاي داخلي)موسسات مالي، بانک هاي تجاري و استفاده از وام

 0.08 5 0.40 ( C4سرمايه گذاري و خريد سهام )

 0.08 3 0.24 ( C5اندگاري در محل سكونت )م تمايل به 

 0.08 4 0.32 ( C6مشارکت فعال با مديران شهري محل زندگي خود )

 2.08  0.48 جمع

 1399منبع: نگارنده، 

مهم       کارشناسان  ديد  بافت  از  قوت  نقاط  از:  ترين  عبارتند  مردم  مشارکت  تحقق  راستای  در  اهواز  مرکزی  فرسوده 

از وام با امتیاز  سهام    ديو خر  ی گذار  هيسرما0.45با امتیاز    ( غیرهو    ی تجار  یبانک ها  ،ی)موسسات مالیداخل   های استفاده 

وام دولت   یه مهندسو نقش   یمطابق طرح شهردار   نیساخت زم  0.40وزنی   امتیاز وزنی  با  عنوان سه عامل  به    0.35ی با 

ای جايگاه  دار حقق شهر مشارکت مردم عوامل باال تباشند.در صورت  ( قابل مشاهده می4مهم و ديگر موارد نیز در جدول )

 مطلوب و مؤثر و کارآمدی خواهد بود. 

 ها( تجزيه و تحليل عوامل داخلي )ضعف -

 ها( تحليل عوامل داخلي )ضعفتجزيه و . 5جدول

 از وزني امتي درجه بندي  وزن  ضعف 

 0.07 4 0.28 (D1عقب نشيني و از دست دادن متراژ زمين)

 0.08 4 0.32 (D2)هزينه اجاره و منابع مالي براي ساخت  عدم امكان تآمين 

 0.07 5 0.35 (D3نداشتن اعتماد به سازندگان بخش خصوصي)

 0.08 5 0.40 (D4اقتصادي)عدم انگيزه  

 0.09 4 0.36 (D5)  شهري عدم مشارکت مردم در طرح ها و پروژه هاي  

 0.06 4 0.24 (D6بوروکراسي اداري شهرداري)

 0.7 5 0.35 (D7ساخت و ساز مستقل)  ز عدم صدور مجو

 2.30  0.52 جمع 

 مي باشد. 1شايان ذکر است جمع کل وزن امتيازات عوامل خارجي 

 
1 - Internal Factor analysis Summary(IFAS) 
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 1399منبع: نگارنده، 

باال   به جدول  توجه  انگبا  امتیاز  اقتصاد  زهی عدم  با  تآم،  0.40ی  امکان  و منابع مال  نهيهز   نیعدم  با    ساخت  یبرا   یاجاره 

امتیاز وزنی  داشتن اعتماد به سازندگان بخش خصوصن  و   دم صدور مجوز ساخت و ساز مستقلع،  0.36امتیاز وزنی   ا  ی 

اجرای بافت فرسوده  می  (5)جدولو غیره    0.35 ين  باشند. بدمهمترين نقاط ضعف پیش روی تحقق مشارکت مردم در 

و نتیجتاً عدم تحقق پذيری    ن معنی عوامل مطرح شده مهمترين علل عدم کاربست مشارکت در زندگی روزمره شهروندا 

 گردد.   های باالدستی تلقی میردم در طرحمشارکت م

 1کتجزيه و تحليل عوامل استراتژي

جدول      از  استفاده  آنبا  ترکیب  و  خارجی  و  داخلی  عوامل  تحلیل  و  تجزيه  مهمههای  در  ا،  استراتژيک  عوامل  ترين 

بازآفرينی   طرح  اجرای  در  مردم  مشارکت  نحوه  تجزي شتحقق  با  واقع  در  است.  شده  ارائه  عوامل  هری  تحلیل  و  ه 

برنامه  اتاستراتژيک،  را  استراتژيک  تصمیمات  که  میريزانی  فرصتخاذ  و  تهديد  ضعف،  قوت،  نقاط  تعداد  کنند  به  را  ها 

تحلیل    وهای تجزيه  های هريک از عوامل موجود در جدولايند. اين کار با بررسی دوبارۀ وزنکمتری از عوامل محدود نم

ايد به جدول  ها از حیث وزن بترين عامل موجود در اين جدولرفته است. در واقع سنگینعوامل داخلی و خارجی انجام گ 

شوند) منتقل  استراتژيک  عوامل  تحلیل  و  ويلن،تجزيه  و  استراتژيک  (.  130:  1381هانگر  عوامل  خصوص  در  مهم  اين 

 است. ( خالصه شده6اثرگذار بر مشارکت مردم در جدول )

 مشارکت مردم ینحوه یثر بر چگونگمؤتجزيه و تحلیل عوامل . 6جدول

 وزن  عوامل استراتژيک 
درجه  

 بندي

امتياز  

 وزني 

 برنامه زيري 

کوتاه  
 مدت 

میان  
 مدت 

بلند 
 مدت 

هاي  فرصت

 ( Sداخلي)

 

S1 0.45 5 0.09 ای تسهیالت بانکی با نرخ مناسب اعط  * * 

S2  0.32 4 0.08 شهرداری  شرکت دادن مردم در جلسات  * * 

S3  0.32 4 0.08 يکديگر های داوطلبانه و مشارکت با  ل قابل توجه ساکنین به فعالیتتماي  * * 

S4  0.28 4 0.07 ادارک اجتماعی و مشارکت جمعی  * * 

تهديدهاي  

 ( Wداخلي) 

W1  0.45 5 0.09 عدم اعتماد به دولت و شهرداری *  * 

W2  0.45 5 0.09 اری همسايگان در بحث تجمیع ملک کنداشتن اعتماد به هم *  * 

W3  0.40 5 0.08 عدم اطالع از قوانین شهرداری *  * 

W4  35 5 0.07 های خودجوشبی اعتمادی به مردم برای ايجاد فعالیت *  * 

فرصت هاي  

 ( Oي) خارج

O1 0.45 5 0.09 (غیرههای داخلی)موسسات مالی، بانک های تجاری و استفاده از وام *  * 

O2  0.40 5 0.08 سهام سرمايه گذاری و خريد  * * 

O3  0.35 5 0.07 ساخت زمین مطابق طرح شهرداری و نقشه مهندسی با وام دولتی  * * 

تهديدهاي  

 ( Tخارجي)

T1  0.40 5 0.08 عدم انگیزه اقتصادی *  * 

T2  0.36 4 0.09 عدم مشارکت مردم در طرح ها و پروژه های شهری *  * 

T3  35 5 0.07 خصوصی  نداشتن اعتماد به سازندگان بخش *  * 

T4  35 5 0.07 عدم صدور مجوز ساخت و ساز مستقل *  * 
 1399منبع: نگارنده، 

 
1 - Strategic Factors analysis Summary(SFAS) 
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 : آزمون فريدمنستفاده از بندی محالت بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با ا اولويت

در    آفرينی شهریبازدر راستای گرايش به رويکرد    ندانرومشارکت شههای مربوط به  جهت ارزيابی میزان اولويت شاخص
به تحلیل    فريدمنبا استفاده از آزمون    ساکنان اين محالتنفر از      386  بر مبنای نظرات  بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز

اپرداخته در  است.  ا شده  مرحله  به  ين  مربوط  متغیرهای  اصلی  4بتدا  مردم    شاخص  مشارکت  اقتص)  نوع  ی،  اداجتماعی، 
است که در جدول )دستبه    نگینبرحسب میزان میاسیاسی و فرهنگی(   ارزيابی قرارگرفته  ( نشان  7آمده مورد تحلیل و 

است.داده به میانگین رتبه  که  شده  توجه  با  اين قسمت  بهدر  آزمون    آمده دردست های  نهايی  ارزيابی  فريدمن  مرحله  به 
اولويت   براساس  میزان  بردم  م   مشارکتشاخص    4محالت  گرايش  ارزيابی  برای  رفته  رويکرد  بکار  بافت  ه  بازآفرينی 
 شده است.پرداخته فرسوده شهری

 نوع مشارکت مردم هایشاخص  ارزيابی میزان اولويت متغیرهای .7جدول

 
 1399 نگارنده، محاسبات:  منبع

 

 افت فرسوده شهری ارکت مردم در اجرای طرح بازآفرينی ب مش نوعآزمون فريدمن برای . 8جدول

هاي  شاخص 

 آماري 

 شدهمحاسبه مقادير 

ت 
فال

س
ر آ

آخ
 

خ 
شي

غ 
با

ن  
عي

غ م
با

 

يه 
عل

خز
 

ي
س

ي
تر

م
 

ن  
ئبي

صا

ي
داي

من
ي  

مر
عا

 

ار 
از

ب

يد 
حم

دال
عب

 

 386 386 386 386 386 386 386 386 تعداد

 35.702 11.359 9.106 22.564 10.593 23.899 4.844 15.559 آمار مربع کي

 385 درجه آزادي 
385 385 385 385 385 385 385 

سطح 

داري معني
(sig) 

.001 .184 .000 .014 .000 .028 .010 .000 

 1399 نگارنده، محاسبات:  منبع

بیشترين مشارکت اجتماعی از  دهی مردم در امر مشارکت  براساس میزان پاسخ(،  5)ل شک و     8و    7جدول    با توجه به 

درمح  بین آن  کمترين  و  شیخ،  باغ  محله  و    الت   عامری،  محله  اقتصادی  مشارکت  بیشترين  عبدالحمید،  بازار  محله 

معی کمترين   باغ  محله   ، فرهنگی  مشارکت  بیشترين  معین،  باغ  محله  محله  مشارکت  کمترين  و  و    بینصائ ن  مندايی 

  های مشارکت مردم  شاخص  بیندراين.  اردمتری و کمترين آن محله آخر آسفالت دبیشترين مشارکت سیاسی محله سی

 .  باشد می مطلوبی وضیعت دارای شهری فرسوده بافت بازآفرينی  طرح اجرای در ( فرهنگی و سیاسی اقتصادی،  اجتماعی،)

مندايی  صائبین  سی متری  خزعلیه باغ معین  باغ شیخ  آخر آسفالت    بازار عبدالحمید  عامری  

ماعی مشارکت اجت  2.10 2.37 1.83 1.86 1.75 1.80 1.77 1.27 

کت اقتصادی مشار  2.10 2.23 1.90 2.25 2.03 2.90 2.33 1.93 

 3.43 3.03 2.47 2.59 2.68 3.63 3.07 3.50 مشارکت فرهنگی 

 3.37 2.87 2.83 3.63 3.21 2.63 2.33 2.30 مشارکت سیاسی 
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 فرينی بافت فرسوده شهری میانگین مشارکت مردم در امر بازآ. 5شکل

     گيرينتيجه
و    هایبافت ینی،  شهرنش زندگی تحوالت  اخیر دهه چند در       ابعاد  زيادی در مشکالت با را  شهری فرسودهناکارآمد 

 کیفیت سطح بودن پايین جمله از شهری تجهیزات و تأسیسات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، مديريتی،مختلفی همچون 
 و  محله سطح  در تامنی  بودن پايین دسترسی، بودن نامناسب ساکنین، درآمد سطح  بودن پايین ساختمانی، مصالح و ابنیه

 افزايش به توجه با شهری بازآفرينی اخیرًا راستا، همین در .است ساخته مواجه محله سطح در گروههای مهاجر استقرار

 خاصی اهمیت از و بوده توجه مورد شهری ريزانهبرنام و شهرسازان نظر از شده، ذکر مشکالت و وجود شهری فرسايش
اصول  .باشدمی برخوردار از  دم در اجرای طرح بازآفرينی بافت مهم در امر  بازآفرينی شهری نقش مشارکت مر  که يکی 

است   شهری  ارزيابی  فرسوده  حاضر  پژوهش  بافت   بازآفرينی  طرح  اجرای  در  مردم  مشارکت  هدف  در محالت  شهری 
من در قالب و آزمون فريدSWOT های پژوهش از مدلشهر اهواز است، که برای تجزيه و تحلیل دادهفرسوده مرکزی، 

  SWOTکه با توجه به مدل    ها نشان داده است. نتايج حاصل تجزيه و تحلیل دادهاستفاده شده است  SPSSنرم افزار  
  به   اعتماد   نداشتن   و   شهرداری   و   دولت   به   اعتماد   دم ع   ضعف   ، مهمترين   مناسب   نرخ   با   بانکی   تسهیالت   اعطای   مهمترين قوت راهبرد 

و    ( غیره   و   تجاری   های   بانک   مالی،   موسسات ) خلی دا   های وام   از   استفاده   ترين فرصت ملک و مهم   تجمیع   بحث   در   همسايگان   همکاری 
  بايد   امتیاز   بیشترين   کسب   با   رقابتی   راهبرد   فعلی،   وضعیت   در   دهد   می   نشان   همچنین امتیازها .  اقتصادی است    انگیزه   عدم   تهديد   ترين مهم 

آزمو    نتايجو    .گیرد   قرار   و توجه   اولويت   در  از  فريدمنحاصل  بداد  نشان    ن  از  ها  ینکه  )اجتماعی، سنجشمورد  یشاخص 
ب فرهنگی و سیاسی(،  ،  اقتصادی فرسوده شهری، دهنده    یلتشک  هایمولفه   یندر  بافت  بازآفرينی  امر    مشارکت مردم در 

ری  (، بیشترين مشارکت اقتصادی محله عام37/2میانگین)در بین محالت، محله باغ شیخ با  بیشترين مشارکت اجتماعی  
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-( و بیشترين مشارکت سیاسی محله سی63/3ی، محله باغ معین با میانگین)(، بیشترين مشارکت فرهنگ 33/2با میانگین)
میانگین) با  داده63/3متری  اختصاص  خود  به  جهت اند.  (     و   مديران  جدی  توجه  نیازمند  الزم  اقدامات  انجام  بنابراين؛ 

 .   است ای منطقه و شهری ريزانبرنامه

 منابع 

 فضاهاي کيفيت  بهبود رويكرد بر تأکيد با شهري فرسوده   تباف بازآفريني. (1397.)مدی، حامد، شکری،هدیاح -

 .  18-31 ،( 6)2، شهری عمران  مطالعات فصلنامه«، اهواز عامري  محله: موردي شهري، نمونه

رحیمیان،  اسمعیل - نجما؛  سح پور،    بر   تأکيد   با  ريشه  فرسوده  هاي  بافت  بازآفريني(.  1391ر.)محمدحسن؛قربانی، 

  ( 15)4، ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات يزد، شهر   در کشتارگاه محله  موردي اجتماعي؛ مطالعه بسيج

،123- 140 . 

  شهري   بازآفريني  فرآيند   در  اجتماعي  سرمايه  ررسيب   (.1398.)زاده ، اسماعیل؛ حسام، مهدی؛محمدزاده، ربابهآقايی -

 . 145-167، (19)6 ی،شهر کارکرد و  ساختار مطالعات رشت، شهر : نهنمو -شهري دار هاي مسئلهبافت در

 در  مردمي  مشارکت  بر  مؤثر  عوامل  ارزيابي  (. 1394.)حصار،ارسطور  ياری  و   اله  ناب،فتح  فريدون،ويسی  اقدم  بابايی -

  (. اردبيل   ججين  محله  موردي  مطالعه)  اجتماعي  سرمايه  بر  تاکيد  با  شهري  ودهفرس  بافتهاي  ساماندهي

 .  65-90 (، 9)3 شهری، ريزیبرنامه مطالعات فصلنامه

  سرمايۀ   هايمؤلفه  تأثير   بندياولويت  (.1398.)اصغر  حیدری،  وحید؛  فالح،   اسماعیل؛عباسی  نجفی،  احمد؛  احمد،  پور -

 10  منطقه   3  ناحيه :  موري  مطالعه )شهري  فرسوده   هايافتب  نوسازي  در  ساکنان   مشارکت   بر   اجتماعي

 . 51 -73 (،  20)3 شهری، کارکرد و ساختار مطالعات (.تهران  شهر

  افزايش   براي  موجود  هاي  زمينه   و  عوامل  بررسي  (.1395.)فرد  ضرغام  مسلم  و   خادمی  امیرحسین  احمد؛  پوراحمد، -

  توسعه   و   جغرافیا  دوفصلنامه  تهران،  هرداريش  14  منطقه  فرسوده  بافت  احياي  فرآيند   در   مردمي  مشارکت

 .  127-139(، 5)9، 3 شهری، فضای

مهنازپوراحم - اکبری،  علی  مهناز؛  کشاورز،  احمد؛  فرامرزد،  هادوی،    ناکارآمدي   هاي  بافت  پايدار  بازآفريني  (.1398.)؛ 

 . 194-167 ،37 محیط، آمايش فصلنامه .(تهران  شهر 10 منطقه)مطالعه   مورد شهري

  نمونۀ  شهري منظر بازآفريني در پايدار توسعۀ الگوهاي کاربرد (.1398.)محمد شوهانی، و  فرحناز ريمی،کخورانی -

 . 103-82 ،(49)16 ايالم، فرهنگ مهفصلنا . ايوان شهر: موردي

بازآفريني  (. 1391.)سعیده  مؤيدفر،  و  علی   آبادی،   زنگی -   شش   برزن:    فرسوده  هايبافت  در  شهري  رويكرد 

 . 29-14، 9شهر،  آرمان  شهرسازی و  معماری مجله .يزد بادگيري شهر

پور،  -   فرسوده   بافت   زساخت با  در  شهري  زمين   هايسياست  (.1395.)مسعود  مدانلوجويباری،  و  مسعود  صفايی 

 .کرج نیبگ،  نشر اول، چاپ .شهري

  شهر   مرکزي   فرسوده  بافت   در  شهري   بازآفريني  هايمؤلفه  تحليل  . (1398.)باغ، صفیهپور، مسعود؛ دامنصفايی -

 . 122-103 (،15)6کالبدی،  توسعه ريزی برنامه  پژوهشی ـ علمی ، فصلنامهاهواز

  با  شهري  فرسوده هايبافت پايدار  بازآفريني و محورمحله  ريزينامهبر (. 1396.)پور، مسعود؛ زارعی، جوادصفايی -

-149  (،23)7  فضا،  ايیجغرافی  آمايش  ، مجلههمدان  شهر  جوالن  محله:  موردي  نمونه.  اجتماعي  بر سرمايه  تاکيد

135. 
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ده - دهمرده  اسداهلل،  رحیمیطحانی،  رضايی  مهدی،  اهللپهلوان؛  ريزي  (.1398.)،محمد؛طحانی،حجت    توسعه   برنامه 

مردمي)نمونه  بر  تأکيد  با  شهري  فرسوده  بافت  راهبردي   شهرضا(.   فرسوده  بافت:  موردي  مشارکت 

 . 53-63 (،  17)9،ايران  معماری و مرمت علمی فصلنامه

  دو   شهرنه موردي:  نوم  پذيريرقابت  رويكرد  با  شهري  فرسوده  هايبافت  بازآفريني  (.1398.)امران، جاللک -

 . 264-284، (4)1انسانی،  ، جغرافیا و روابطگنيدان

  مطالعه )  شهري  فرسوده  بافت  نوسازي  و  بهسازي  در  مشارکت (.  1397.)سجاد  محمديان،  پگاه؛  مريدسادات، -

 . 139-164 (، 42)7 محیط، آمايش فصلنامه ، ( رجندبي شهر خيرآباد محله: موردي

  در   جويانه   مشارکت   يكرد   رو  (.  1397.)نصرالدين  سید  زاده،  الیاس  اس،عب  نصرت،  بخشنده  حمید،  سید  موسوی، -

  (، 3)8  ، (ای  منطقه   ريزی  برنامه)جغرافیا  فصلنامه  شهرتهران،12  منطقه   فرسوده   هايبافت  بهسازي  و  نوسازي

220-207 . 

خا - هنده  ساالرینصیری  اسماعیل،  مرضیهله،    فرسوده   هاي  بافت   بازآفريني  موثردر  عوامل  تحليل   (.1396.)نیا، 

  (، 55)14  پژوهشی،  –علمی  سرزمین،  جغرافیايی  فصلنامه  تهران،  شهر  17  منطقه  20  محله  موردي  مطالعه  شهري

135- 148 . 

ويلن - ال،  تومس  و  ديويد  جی  استراتژيک،  (. 1381.)هانگر،  مديريت  ايزدی، ترجم  مباني  داود  و  اعرابی  محمد  سید  ه 

 اول.  های فرهنگی، تهران،  چاپ انتشارات دفتر پژوهش

ده   - صفیه؛  حسن؛حاضری،  محمد  پروينيزدانی،  سیالبی،  زاده   با  شهري  فرسودة  هايبافت  بازآفريني  (.  1396.)ده 
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 . 41-56 (،1)4 شهری، گردشگری خوي(،  شهر فرسودة بافت: موردي مطالعۀ

  بر   تأکيد   شهري، با  امور  در  شهروندان  مشارکت  بر  عمومي  حوزه  رتأثي (.  1397.)کار، وحیدانیان، احمد؛ کشتيزد -
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