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  چکیده
گونه  هاي اجتماعی در تشخیص این توجهی به الیه هاي تاریخی و فرسوده در ایران و کم وسعت بافت

فرینی بازآ«رویکرد اخیر، . سازد هاي اجتماعی و مکان را روشن می ها، لزوم پرداختن به حوزه بافت
هدف این پژوهش بازتعریف . هاي تاریخی و حفاظت آن دارد است که دید جامعی به بافت» شهري

هاي مکانی ارتقاء دهندة پایداري اجتماعی با رویکرد بازآفرینی شهري در بافت تاریخی شهر  شاخص
گیري  نمونه. باشد تحلیلی و نوع آن کاربردي می - صورت توصیفی  روش تحقیق به. باشد سنندج می

هاي بدست  داده. نفر براي پرسشگري انتخاب شدند 400صورت تصادفی بوده و با فرمول کوکران،  به
هاي  نتایج نشان داد که شاخص. وتحلیل شدند تجزیه AMOSو  SPSSافزارهاي  آمده از طریق نرم

، 0,748، 0,854«تنوع فعالیتی، تراکم و فشردگی، طراحی منظر محله به ترتیب با ارزش عددي 
. مندي دارند کالبدي و عدالت –پذیري، انسجام فضایی  بیشترین تأثیر را بر ابعاد فعالیت» 0,871

هاي مربوط به  و شاخص 0,730با میانگین عددي » مندي هویت«هاي مربوط به  همچنین شاخص
مرکزي  بیشترین تأثیر را بر پایداري اجتماعی بافت ناکارآمد 0,691با میانگین عددي » مندي عدالت«
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  مقدمه
اگر شهر و بافت شهري سازمانی زنده و پویا دانسته شود، تغییر؛ جزء الینفک آن 

نده، حیات و ممات شهرها نیز مانند موجودات ز). 15: 1395بلوچ اکبري، (خواهد بود 
تعادل زیستی آنها کنترل  ي زننده برهمدارند و اگر در بستر زمان، عوامل عارضی و 

فرسودگی را . شوند آید و فرسوده می شان پدید می هاي زوال و نیستی نشود، زمینه
محیطی، اقتصادي، اجتماعی و کالبدي بافت  توان تنزل شرایط و ناپایداري زیست می

شدن مفهوم پایداري  چرا که پس از مطرح). 60: 1396ل و خوشقدم، رزاقی اص(دانست 
و توسعه پایدار، بسیاري از موضوعات شهري ازجمله بافت فرسوده و مداخالت در آن 

هاي ارزشمند و  محالت تاریخی واجد ویژگی. تحت تأثیر تعاریف پایداري قرار گرفتند
حال  درعین. سازد شهري متمایز میهاي  فردي هستند که آنها را از سایر بافت منحصربه

این محالت براي رفع نیازهاي ساکنان خود ناچار به پذیرش تغییراتی هستند که سرعت 
بدیهی است . آن باید متناسب با طرح نیازهاي شهروندان در آن جامعه داشته باشد

شده تدریج وارد فرایندي  محیطی که نتواند خود را با نیازهاي شهروندان تطبیق دهد، به
ریزي و حفاظت را در  همین امر لزوم برنامه. که فرسودگی را به همراه خواهد داشت

رویکردهاي ). 58: 1396زاده،  زاده و سلطان حسن(کند  هاي تاریخی تأیید می بافت
متفاوتی براي مداخله در بافت فرسوده و تاریخی وجود دارد؛ بازآفرینی و رویکرد 

هاي  عنوان جدیدترین مفهوم براي مداخله در سال متأخر آن یعنی نوزایی شهري، به
رویکردهاي مرمت و بهسازي شهري در سیر تحول و تکامل خود . باشند اخیر مطرح می

سازي، نوسازي و توسعه مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهري  از بازسازي، باززنده
تأکید  ي عرصهیافته و در این مسیر، گذاري را از حوزه توجه صرف به کالبد به  تکامل

امروزه بازآفرینی . بر مالحظات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و هنري تجربه کرده است
نفع است تا باعث  هاي ذي هایی از همۀ گروه پایدار شهري به دنبال تشکیل کنسرسیوم

 ,LUDA(جانبه و پایدار وضعیت اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی محل شود  بهبود همه
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اند و در  یافته گفت تعاریف بازآفرینی شهري در طول زمان تکاملتوان  می). 67 :2003
در واقع بهسازي و . صورت جدي تحت تأثیر مفاهیم پایداري قرار دارند حال حاضر به

اقدامات بهسازي و . هاي توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد نوسازي شهري با هدف
بر این اساس بررسی و تبیین . نوسازي شهري به دنبال تحقق توسعه پایدار شهري است

نظریه شهر پایدار و توسعه پایدار شهري در فرآیند بهسازي و نوسازي شهري الزم و 
منظور افزایش  رو بازآفرینی شهري پایدار در مقابله با مشکالت و به ازاین. ضروري است

این . هاي فرسوده شهري بسیار موردتوجه قرار دارد نتایج مثبت مداخالت در بافت
ها استفاده نماید تا بتواند  رویکرد در نظر دارد از مفهوم پایداري به هنگام طراحی پروژه

در این ). Colantonio & Dixon, 2009: 19(جوامع پایداري براي شهروندان خلق کند 
هاي ناکارآمد شهري چندان به آن پرداخته نشده،  راستا، ازجمله موضوعاتی که در بافت

ها و رفتارهاي ناصحیح جامعه انسانی،  بر اثر فعالیت. عی استمقوله پایداري اجتما
گیرد که در صورت تداوم آنها تمامی ساختارهاي  پیامدهایی گریبان جامعه را می

. گردد ومرج و اغتشاش حاکم می شود و هرج فرهنگی جوامع متالشی می - اجتماعی 
ابی به پایداري اجتماعی بنابراین تغییر رفتارها و نحوه فعالیت انسانی در مسیر دستی

آنچه باید همواره مدنظر باشد این است که مداخله در . رسد ضروري به نظر می
. هاي شهري امري کامالً اجتماعی است و با فرهنگ جامعه در ارتباط است بافت
تواند خطر دگرگونی  هاي مناسب براي مداخله می ها و گزینه رو انتخاب روش ازاین

هاي اقتصادي،  جاي سودآوري جایی جمعیت را کاهش دهد و بهاجتماعی ناشی از جاب
  ).60: 1396رزاقی اصل و خوشقدم، (هاي اجتماعی را در پی داشته باشد  سودآوري

شده است، دیدگاه غالب و  گرچه همۀ اصول توسعۀ پایدار در بازآفرینی مطرح
شود  گفته می. دیاب تجلی می» مکان پایدار«است که در » پایداري اجتماعی«متأخر بحث 

محیطی و  هاي زیست که پایداري که پایداري اجتماعی قطعیت توسعه است، درحالی
 ,Assefa & Frostell(اقتصادي اهداف توسعه پایدار و ابزارهاي رسیدن به آن هستند 

جذب نهادها : اند از هاي تاریخی عبارت از اهداف اجتماعی بازآفرینی بافت) 65 :2007
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هاي  هاي جامعه و گروه ها و برتري زشی و پژوهشی، رسیدن به ارزشهاي آمو و سازمان
ساالري،  دهی مجدد سازوکارهاي انطباق تصمیم با مردم مختلف اجتماعی، سازمان

ها و نهادها و  افزایش میزان فضاي همکاري و مشارکت، توجه به تعامالت میان سازمان
هاي تاریخی، ارتقاء هویت این  ارتقاء شأن و منزلت ساکنین بافت. روابط درونی آنها

ها، ایجاد امنیت و برقراري عدالت اجتماعی از دیگر اهداف اجتماعی بازآفرینی  مکان
با ورود مدرنیسم به ایران و تحمیل آرایش فضایی جدید ). Lang, 2005: 12(است 

هاي تاریخی شهرهاي کهن، پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی و  منتج از آن بـه بافت
این اقدامات، سبب رکود و . شده است ها به فراموشی سپرده ی ساکنان این بافتفرهنگ

از میان رفتن سرزندگی بخش مهمی از شهرهاي ایران شد که مسائل و مشکالت 
درآمد  هاي تاریخی از ساکنان اصلی، حضور اقشار کم فراوانی همچون خالی شدن بافت

هاي گزاف براي احیاي آنها را  ینهدر آن، عدم رسیدگی و فرسودگی بافت و تحمیل هز
شهر ) بافت مرکزي(محالت تاریخی ). 162: 1397ایزدي و دیگران، (در پی داشت 

هاي اجتماعی،  فقط به خاطر میراث فرهنگی خود، بلکه به خاطر ارزش سنندج، نه
این محالت . شوند هاي مهمی محسوب می فرهنگی و اقتصادي موجود در آن مکان

ت، زیبایی و روح خالق مردمی است که طی سالیان دراز آن را طبق دربردارنده ظراف
اند؛ اما برخی محالت نظیر قطارچیان و  سنت، فرهنگ و نوع معیشت خود پدید آورده

اند،  شده ها و راهبردهاي مربوط به احیاء آنها تاکنون بکار گرفته سرتپوله علیرغم سیاست
هستند و چنانچه اقدامات اساسی  همچنان درخطر از دست دادن هویت و حیات خود

در جهت بهبود برخی یا تثبیت و تداوم برخی دیگر از خصوصیات آنها صورت نگیرد، 
فروپاشی تدریجی و کامل نظام فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آنها دور از ذهن نخواهد 

هاي اساسی مردم درباره آینده محالت خود،  پاسخ ماندن پرسش عالوه بر این، بی. بود
هاي متمادي منجر به ایجاد مقاومت منفی و عدم اطمینان آنها به نتایج نوسازي  ی سالط

این تحقیق در پی پاسخ دادن به این سؤاالت . گردد در محالت قدیمی و تاریخی می
  :باشد می
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هاي مکانی مؤثر و کارآمد بر پایداري اجتماعی در بازآفرینی محالت  شاخص) الف
  اند؟ نندج کدمدار شهر س تاریخی و مسئله

هاي مکانی پایداري اجتماعی بر یکدیگر  روابط و میزان اثرگذاري شاخص) ب 
  چگونه است؟

  
  مبانی نظري

شده است، در زمان،  اي خاص ایجاد فضایی است که در نقطه –اي مکانی  شهر پدیده
هاي کمی خود را به تغییرات  یابد و در هر مقطعی از تاریخ، دگرگونی تکامل و رشد می

پس برخورد با مسئله شهر، فضاي شهري و کالبد آن . کند یفی مورد نیاز تبدیل میک
طلبد که از فلسفه شهر  نی و آتی ساکنان، فرآیندي را میبراي جوابگویی به نیازهاي آ

عملی به  –یابد و با جستجوي علمی  زمان رشد و گسترش می –شده، در مکان  شروع
منتظري و همکاران، (از پویشی دوباره است این پایان خود آغ. گردد فضا ختم می

رایان است و انتقاد به اصوالً توجه به ساختار شهر متأثر از دیدگاه ساختارگ). 28: 1396
اعتقاد بر این بود که اگر بتوان تمایل به طراحی . تأثیر نبود مدرنیسم نیز بر این دیدگاه بی

شماري برخوردار  انسانی بیهاي  ساختار اصلی شهر را گسترش داد، شهرها از مزیت
هاي جامعه مدنی از دیگر مسائل  مردمی شدن و انطباق با خواست. خواهند شد

ها  پردازان ساخت اصلی شهر بر این اعتقادند که باید به انسان نظریه. موردنظر آنان بود
فرصت داد که آزادي و حس تعلق به اشیایی که در اطراف آنها وجود دارد را مجدداً به 

که در متون شهرسازي از ساخت شهر و یا ساختار شهر یاد  اصوالً هنگامی. آورند دست
دهنده  شود، منظور همان ساخت کالبدي شهر است که در آن عناصر و اجزاي تشکیل می

نکته ). Rodrique et al, 2009: 54(گیرد  شهر و چگونگی ترکیب آنها مدنظر قرار می
وب فکري مورد مالحظه قرار گیرد، تلفیق مهمی که تالش گردید در انتخاب چارچ

ریزانه  الگوي منتخب تفکر راهبردي و نوع نگرش آن به محیط، با مباحث اساسی برنامه
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هاي محدوده مرکزي شهرها و ماهیت پیچیده  بنابراین با نگاهی به ویژگی. بوده است
لف نظریات گردد، تلفیقی از وجوه مخت عنوان قلب تپنده مرکز شهر محسوب می که به آن

هایی از  کالبدي محدوده مرکزي شهرها به همراه درس - مطرح مرتبط با ساختار فضاي 
ها و  منظور کشف فرصت مرور تجارب ساماندهی مراکز شهري در ایران و جهان به

توانند در  از طریق کشف زنجیره عوامل مؤثر در فرصت که یا می(موانع آنها 
را تبدیل به قوت نمایند یا در صورت مساعد  هاي موجود مؤثر باشند و فرصت فرصت

  .شده است در نظر گرفته) عنوان مانع تلقی گردند نبودنشان به
ریزي براي ارتقاي  ازجمله موضوعاتی که در برنامه :پایداري اجتماعی - 1

 ,Stubbs(ها است  شده است، پایداري اجتماعی این بافت هاي تاریخی مغفول واقع بافت

نظر وجود دارد که بعد اجتماعی توسعه پایدار، در  بین محققان اتفاقدر ). 286 :2004
شدت مورد  ها به ، تا مدت)محیطی اجتماعی، اقتصادي، زیست(گانه آن  میان ابعاد سه

 ;Cauvain, 2018; Deakin, 2009; Bramley et al, 2009(شده بود  غفلت واقع

Colantonio, 2007; Polese & Stren, 2000 .(اجتماعی یکی از سه جزء  پایداري
است که تا یک دهه ) محیطی اجتماعی، اقتصادي، زیست(اصلی گفتمان توسعه پایدار 

قدري  اما امروزه، حیطه شمول آن به. پیش اهمیت کمتري نسبت به دو بعد دیگر داشت
وسیع شده است که موضوعات متنوعی مانند سالمت، ایمنی، حقوق بشر، کودکان کار، 

). Popovic, 2018: 748(دهد  ائل مربوط به اشتغال را در خود جاي میکارگران و مس
این در حالی . شده بود ها به فراموشی سپرده هاي اجتماعی پایداري تا مدت بنابراین جنبه

است که پایداري اجتماعی هدف نهایی و فرجام توسعه پایدار است و پایداري محیطی 
ابزارهایی در طول این مسیر به شمار  مدت و هاي کوتاه و پایداري اقتصادي هدف

پایداري اجتماعی مفهومی است که وابسته ). Assefa & Frostell, 2007: 66(روند  می
هاي اقتصادي  یعنی از مؤلفه. ها است اي از معیارها و شاخص به طیف بسیار گسترده

مسئله  گیرد و همین محیطی و اجتماعی را در برمی هاي کالبدي، زیست گرفته تا مؤلفه
به همین دلیل . افزاید دشواري پژوهش در این حوزه و چگونگی سنجش ابعاد آن می به
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هاي  هاي شهري، پژوهش نیز، در خصوص سنجش پایداري اجتماعی در سطح محله
همچنین آرنـت . اند کرده ها اشاره اي از معیارها و شاخص موجود به طیف گسترده

اي، ایستا و ثابت  اري اجتماعی در سطح محلهمعتقد است عوامل مرتب با پاید) 2017(
باشند و به تجربه زندگی در آن محله و عوامل فردي بستگی دارند  نیستند بلکه پویا می

)Arnett, 2017: 139 .(توان گفت پایداري اجتماعی در سطح محله، با  طورکلی می اما به
ند تأمین شرایط بهتر شود و مواردي مان اجزاي اصلی آن یعنی کیفیت زندگی سنجیده می

زندگی همراه با توازن، هماهنگی، مطلوبیت و برابري عادالنه، امنیت، آسایش، نشاط، 
  ).895: 1396توانا و نوریان، (شود  خالقیت و زیبایی در آن لحاظ می

  
  موضوعات کلیدي براي عملیاتی نمودن پایداري اجتماعی -1جدول 

/ نویسنده 
  نویسندگان

  هاي پایداري اجتماعی ژگیوی  عنوان پژوهش  سال

Sachs )1999(  
Sustainable rural 

livelihoods: 
Practical concepts 

for the21 st 
century 

تساوي حقوق، دموکراسی، حقوق بشر، 
تر درآمد، اشتغال، یکنواختی  توزیع عادالنه

اجتماعی، دسترسی عادالنه به منابع و 
  .خدمات اجتماعی

Hans – 
Bockler - 
Stifung 

)2001(  Pathways towards a 
sustainable future 

ایجاد کار با دستمزد و کار داوطلبان، تأمین 
نیازهاي پایه، برابر براي مشارکت در یک 
تأمین جامعه دموکراتیک، فعال کردن 

  .هاي اجتماعی نوآوري

Thin and 
Lockhart 

Yaron 
)2002(  

Conceptualizing 
Socially 

Sustainable 
Development 

عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، 
  .مشارکت، امنیت

Baines and 
Morgan )2004(  

Sustainability 
Appraisal: A Social 

Perspective 

نیازهاي پایه، نیازهاي نسل آینده، سرمایه 
اجتماعی، تساوي حقوق توجه به فرهنگ و 

  .گوناگونی جامعه، توانمندسازي و مشارکت
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Dempsey and 
Bramley 

and Power 
and Brown 

)2009(  

The Social 
Dimension of 
Sustainable 

Development: 
Defining Urban 

Social 
Sustainability 

تحصیالت و آموزش، عدالت اجتماعی بین و 
درون نسلی، مشارکت و دموکراسی محلی، 
سالمت، کیفیت زندگی، رفاه، حس مکان و 

د تعلق، اشتغال، ثبات سکونتی، ایجا
هاي اجتماعی فعال، توجه و احیاي  سازمان

هاي فرهنگی، ایجاد قلمرو عمومی  سنت
جذاب، تأمین مسکن مناسب، افزایش 

کن کردن  هاي اجتماعی و ریشه برخورداري
هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی،  محرومیت

ارتباطات، ایمنی، توزیع عادالنه درآمد، نظم 
هاي  اجتماعی، انسجام اجتماعی، شبکه

جتماعی، تعامل اجتماعی، کیفیت ا
زیست محلی و سازگاري، قابلیت  محیط

به خدمات محلی و امکانات، (دسترسی 
، طراحی شهري پایدار، (اشتغال، فضاي سبز

  .روي و عابر پیاده دوست محله قابل پیاده

Hitchcock & 
Willard )2011(  

Confused about 
Social 

Sustainability? 

عاش، حفاظت، محبت، رفع نیاز به امرارم
درك کردن، مشارکت، اوقات فراغت، خلق 

  .کردن، هویت و آزادي

Mehan )2016(  

Urban 
Regeneration: A 
Comprehensive 

Strategy For 
Achieving Social 
Sustainability in 

Historical Squares 

برابري اجتماعی، برآوردن نیازهاي انسانی، 
انسجام و ( کیفیت زندگی، تعامل اجتماعی

، غرور، حس مکان و فرهنگ، )شمول
  .هویت، تمرکز آینده بر فرهنگ

  )1398بررسی منابع مرتبط، : (منبع
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در مورد مفهوم : 1)میراث شهري(هاي فرسوده واجد ارزش تاریخی  بافت - 2
هاي فرسوده تاریخی، تعاریف و نظریات مختلفی از طرف افراد و نهادهاي  بافت

هاي  المللی، بافت عنوان سازمانی بین در همین ارتباط یونسکو به. ستشده ا متفاوت ارائه
کند که شامل  ها، ساختارها و فضاهاي باز تعریف می تاریخی را گروهی از ساختمان

هاي معمارانه،  شناسی بوده و از ارزش شناسی و دیرینه هاي مرتبط با باستان سایت
 ,Jokilehto( اري برخوردار استشناختی، اجتماعی و فرهنگی بسی تاریخی، زیبایی

شود که  هایی اطالق می هاي تاریخی فرسوده، به بافت در ایران نیز بافت). 26 :2005
علیرغم فرسودگی در گسترده آنها، بناها، مجموعه فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهري 

این تعاریف و سایر تعاریف مشابه در . با ارزش و یا ترکیبی از آنها وجود دارد
ها  باشد که اگرچه این بافت هاي فرسوده تاریخی، بیانگر این موضوع می وص بافتخص

باشند،  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و کالبدي می هاي بسیاري از جنبه داراي ارزش
هایی در آن نمود یافته  توجهی، مشکالت و آسیب هاي اخیر به دلیل کم لیکن در دهه

هاي  ها، که از طرفی نشان از وجود سرمایه ها و آسیب بر مبناي این ارزش. است
هاي فرسوده واجد ارزش تاریخی دارد و از  فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي در بافت
هاي  توجهی در دهه ها به دلیل کم گونه از بافت طرف دیگر بیانگر رو به تنزل رفتن این

باشد این است  آنچه باید همواره مدنظر). 30: 1395زبردست و نورائی، (باشد  اخیر می
هاي شهري امري کامالً اجتماعی است و با فرهنگ جامعه در ارتباط  که مداخله در بافت

تواند خطر  هاي مناسب براي مداخله می ها و گزینه رو انتخاب روش ازاین. است
هاي  جاي سودآوري دگرگونی اجتماعی ناشی از جابجایی جمعیت را کاهش دهد و به

با در نظر گرفتن این امر . جتماعی را در پی داشته باشدهاي ا اقتصادي، سودآوري
هاي کالبدي  هاي فرسوده بیشتر با توجه به کیفیت توان گفت که مداخالت در بافت می

                                                
ها بناها، مجموعه فضاها، تأسیسات و  اي هستند که علیرغم فرسودگی در گستره آن هاي فرسوده بافت -1

گردد تا  این عناصر موجب می شناسایی وجود. ها وجود دارد تجهیزات شهري با ارزش و یا ترکیبی از آن
  .ها در بستر مداخله مورد توجه قرار گیرد و بارز گردد بخش آن ها و نقش هویت گیري از میراث بهره
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اي برخوردار است اما باید در کنار  گیرد؛ البته که این امر نیز از اهمیت ویژه صورت می
رزاقی (عی در نظر گرفته شود محیطی و اجتما مواردي همچون مسائل اقتصادي، زیست

  ).60: 1396اصل و خوشقدم، 

  
  چرخه معیوب ناپایداري بافت فرسوده -1شکل 

  )LUDA, 2005: 9: (منبع
  

فضایی جدید  یعنی تولید سازمان) 1معاصرسازي(بازآفرینی : بازآفرینی شهري - 3
و یا  هاي نو که همگی در ایجاد روابط شهري جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگی

بازآفرینی شهري، سیاستی . افتد تعریف دوباره روابط شهري کهن یا موجود مؤثر می
اهداف یکپارچه  هاي شهري با هاي ارتقاء کیفی بافت جامع و دربرگیرنده برنامه

                                                
1. Regeneration 

  
  
  
  

هاي  تهی شدن و از بین رفتن منابع پایه آلودگی
 یطیمح ستیز

  ناپایداري
 یطیمح ستیز

  
  
  
  

نجر به اقتصاد تغییرات اقتصادي و فنی که م
 شود غیررقابتی و نزولی می

  ناپایداري
 اقتصادي

  
  
  
  

هنجاري،  نرخ جرم و جنایت باال، بی
 ...ی، مهاجرت وگانگیازخودب

  ناپایداري
 اجتماعی

  
  
  
  

هاي فرسوده،  هاي ناکارآمد، ساختمان زیرساخت
 ...عدم وجود فضاي سبز و

  ناپایداري
 کالبدي
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یکی دیگر از عناصر در مفهوم بازآفرینی شهري، . اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است
صورت ساختاري است و  است و به) اقتصادي یا فیزیکی، اجتماعی(زوال یا انحطاط 

که بخشی از زندگی شهرها است،  عنوان بخشی از روند طبیعی تغییر و سازگاري به
توسط دولت از طریق  در این مورد، تغییر، نیاز به عمل هدفمند. تغییر نخواهد کرد

ازگاري و تضمین س عنوان نیروهاي بازار براي ایجاد و سیاست و مداخله مســتقیم، به
بازآفرینی شهري مسیري براي ). De Magalhaes, 2015: 919(یا تحول کافی دارد 

ریزي جدید و احیاي مناطق  برنامه جاي هاي موجود به دهی مجدد، ارتقاء سایت سازمان
). Huston, 2015: 2(اند موردتوجه است  محروم شهري سابق که تحت فشار قرارگرفته

دهی و گرد  هاي اخیر، سرانجام این جریان را به سازمان سیر تحول مرمت شهري در دهه
بازآفرینی شهري، . هم آوردن اقدامات خود در چارچوب بازآفرینی شهري رسانده است

تمامی  مثابه روایتی فراگیر و یکپارچه از مرمت شهري، جریانی است که از یکسو به به
کند و از سوي دیگر  یهاي امر توسعه در بطن شهر موجود توجه م وجوه و محدودیت

به تدارك فرصت و استفاده از هر فرصتی براي تبدیل ساختن آن به ابزار یا راهی براي 
در این میان، بازآفرینی، نیروهاي محرکه و دستاویزهاي متنوعی را . پردازد به توسعه می

ون، عنوان محور یا هدف خود برگزیده و یا به تعبیري با استفاده از رویکردهاي گوناگ به
 ,Blakeley & Evans(اي را فراروي خود قرار داده است  هاي متنوع توسعه فرصت

شهري در  ترین سیاست توسعۀ سیاست نوسازي شهري، که غالب ).17 :2009
شـود، با  شناخته می 1970تا  1960هاي  سال هاي ناکارآمد شهرهاي جهان در محدوده
طریق تملک و  یا توسعۀ مجدد از )نوسازي اجتماعی ـ فرهنگی(شهري  سازي باززنده

توجهی به جوامع محلی و  کالبدي ـ فضایی، بی مداخالت گستردة. تجمیع مالزم است
دادن زمین و یارانه از  دولت به جذب بخش خصوصی از طریق در اختیار قرار گرایش

با طرح نظریۀ سیستمی . روند سیاست بـه شمار می ترین راهبردهاي اجرایی در این مهم
پایین در پی طراحی شهر  ریزي شهري همچنان با نگاه از باال به این دهه، برنامه در
 ریزي به در این دوره، دامنۀ برنامه. هدایت اجتماعی بود عنوان یک سیستم و ابزار به
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تأمین حداقل نیازها از قبیل  هاي اجتماعی نیز گسترش یافت اما اهدافش از حوزه
  ).Ozlem,2009: 30(فاه اجتماعی فراتر نرفت تغذیه و ر مسکن، آموزش، بهداشت،

ها در  ترین سیاست دولت اصلی تا امروز 1980هاي  اگرچه بازآفرینی شهري از سال
هاي ناکارآمد شهري  هاي موجود در محدوده شهرها و چالش پاسخگویی به افول

. تحول در ماهیت و عمل شده است شود، خود در همین دوران دستخوش شناخته می
هایی  پروژه سیاسـت متقدم بازآفرینی شهري در چارچوب 1990تا  1980هاي  لدر سا
محور با تأکید بر بخش  عمومیت، و محصول مدت، جدا از هم، فاقد مقیاس، کوتاه بزرگ

معنا یافت و فاقد چارچوبی استراتژیک و یکپارچه براي توسعۀ مناسب در  خصوصی
تقادها و بروز تبعات عمیق اجتماعی و گسترش ان با 1990اما از دهۀ . تمام شهر بود

سیاست بازآفرینی . شد هاي هدف، بازآفرینی شهري دچار تحول در محدوده اقتصادي
 اي بر جنبۀ راهبردي تأکید دارد و پاسـخگویی بـه گستره شهري در معناي متأخر خود

ر ریزي فضایی د طریق برنامه تر و از هاي شهري را در شکلی جامع تر از چالش وسیع
شهري  بازآفرینی. سازد اي، شهري و محلی یکپارچه می منطقه هاي مختلف ملی، مقیاس

دارد و تغییر رویه از توجه صرف به  در دوران معاصر بر ضرورت تمرکززدایی تأکید
موضوعات  تر به و موضوعات کاربري زمین به سمت توجه گسترده ریزي کالبدي برنامه

  .دهد در دستور کار قرار می سیاسی رازیستی و  اجتماعی، اقتصادي، محیط
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  هاي ناکارآمد شهري در جهان هاي توسعه شهري در محدوده روند تحول سیاست -2شکل 

  )1389، ایزدي و فیضی، 1391پور و دیگران،  ؛ اسماعیل1391لطفی، : (منبع
  

  دیدگاه  :فرسوده شهري هاي دیدگاه راهبردي در بازآفرینی یکپارچه بافت - 4
هاي  نیازها و اولویت اي مداوم است که با مسائل، راهبردي، فرایندي چرخه

ریزي  برنامه. پردازد گیري می تصمیم هاي طراحی به تعیین اهداف و انتخاب عرصه
ها  تصمیم اي براي اخذ یافته ریزي است که شیوة نظام رویکردي نوین از برنامه راهبردي،

سیستم، کارکرد و شناخت  دهی و رهنمود هر ها در خصوص شکل یتو اجراي فعال
علل اختالل  هاي تاریخی نیز رویکرد راهبردي با بررسی در حوزة بافت. علل آن است

 بازسازي شهري
نوسازي 

  شهري
  توسعه مجدد

 سازي باززنده

195
0 

196
0 

197
0 

198
0 

199
0 

200
0 

  بازآفرینی شهري
بازآفرینی مبتنی بر امالك و  - 

  مستغالت
  بازآفرینی مبتنی بر حفاظت - 
  بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ - 
  محور بازآفرینی اجتماع - 
  بازآفرینی رویداد محور - 
 بازآفرینی سیمامحور - 

201
0 

بازآفرینی 
  پایدار

بازآفرینی 
جامع 

 یکپارچه
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گذاري و اتخاذ  بافت به هدف هاي و نیز فرصت» فرسودگی«عملکردهاي بافت و 
هاي تاریخی، این  بافت فرایند حتمی زوال اغلب با توجه به. تصمیم بهینه اشاره دارد

در  فرایندهاي به کار رفته براي رفع مسائل، خود» فرسودگی«است که  نکته شایان گفتن
از موارد بافت تاریخی،  در بسیاري. هاي تاریخی دخیل هستند زوال و از بین رفتن بافت

وران ارائه در محدوده با نیازهاي د خدمات قابل ظاهري مناسب دارد، اما عدم تطابق میان
زاده و  حسن(گردد  ماندگی و افول کیفیت زندگی می عقب معاصر باعث انزوا،

هاي موجود در بافت تاریخی با مفهوم  حال فرصت درعین). 22: 1395زاده،  سلطان
بافت  اي میان نوع فرسودگی یابد که اغلب رابطه دوطرفه معنا می» توسعه پویایی«

این مفهوم با وجود  .دیگر وجود دارد تاریخی و پویایی توسعۀ آن مکان از سویی
در ابعاد اقتصادي و اجتماعی سروکار  ها و شرایط متفاوت براي رشد و توسعه ظرفیت

تواند  توسعۀ اقتصادي در مکان موردنظر، بافت تاریخی می بسته به میزان فشارهاي. دارد
بر . نزولی توسعۀ صعودي، ثابت و یا: مواجه شود» پویایی توسعه«متفاوت  با روندهاي

توان نوع و سطح  ها، می اجتماعی، اقتصادي و ارزش هاي کالبدي، اساس نتایج تحلیل
 هاي تاریخی را شناسایی و متناسب با آن نیز روندهاي توسعۀ بافت فرسودگی و

  .رویکردهاي راهبردي براي بازآفرینی اتخاذ نمود
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فرینی یکپارچه بر اساس معیارهاي ها و اقدامات اجرایی بازآ ها، سیاست بررسی طرح -2جدول 
  پایداري

  نوع
 فرسودگی

  اجتماعی  اقتصادي  عملکردي  کالبدي

  سرزندگی  ثبات  ارتقا کیفیت محیطی  حفاظت  منظرسازي
کیفیت 
  زندگی

انسجام 
  اجتماعی

نشانه
 

هاي فرسودگی
  

ت اصول بهداشتی محیطی
عدم رعای

  
ت

عدم وجود عناصر زیباسازي شهري در باف
  

ت اصول
عدم رعای

 
ت

ب با روحیه باف
نماسازي متناس

  
وجود زمین
 

ت
هاي خالی در باف

  
زیرساخت
 

هاي شکننده
ب معابر  

ساختار نامناس
  

سازه
 

هاي ناپایدار بناهاي تاریخی
  

سیستم
 

هاي بهداشتی ازکارافتاده
عدم نگهداري از ساختارهاي زیربنایی  

  
ش تنوع عملکردي

کاه
  

ت
استفاده ناسازگار از عملکردهاي موجود در باف

  
و

ت
جود فعالی

 
ت

هاي ناسازگار در باف
  

تعداد عملکردهاي فعال
ش اقتصاد کاذب  

افزای
رشد اقتصادي و ارائه خدمات درون  

 
ت

شهري به باف
  

ت
میزان جذب سرمایه به درون باف

ت  
ش ساکنان محروم در باف

افزای
قشري شدن فضاهاي شهري  
  

ت اجتماعی
ش امنی

کاه
ت  
ش میزان جرم و جنای

افزای
  

عدم تمایل شهروندا
ش روحیه

ت و کاه
ن به مشارک

  
ب اجتماعی

رفتارهاي نامناس
  

ش ساکنان بومی
ش مهاجرت و کاه

افزای
  

مکانیزم
 

هاي توسعه
  

صعودي
  

A A  A  A  A  A  A                                  

ثابت
  

        B  
B
/

C  
B  B  B  B  B      B  B  C  B  C  B  C  C  C  B  

نزولی
  

E  E      E  E  E      D  D  
D
/

E  

D
/

E  

D
/

E  

D
/

E  

D
/

E  
D  D  

D
/

E  

D
/

E  
D  

D
/

E  

D
/

E  

  هاي شهري راهنماي تعیین نوع و سطح فرسودگی بافت
A : عملکردي= پایداري نسبی کالبدي  
B : اقتصادي= عملکردي / ناپایداري نسبی کالبدي  
C : اجتماعی= عملکردي / ناپایداري نسبی کالبدي  
D : اجتماعی= ناپایداري اقتصادي  
E :کامالً ناپایدار 

  )26: 1395زاده،  زاده و سلطان حسن: (منبع
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صورت  ها و دستاوردهاي نوسازي شهري که به بازآفرینی شهري از آرمان"
شود و تجدید حیات شهري که هرگاه نیاز  فرآیندي از تغییرات کالبدي اساسی دیده می

گردد، بسیار  دهد، در تدقیق یک رویکرد با شکست مواجه می به اقدام را پیشنهاد می
گرچه همۀ اصول یادشده توسعه ). McDonald et al, 2009: 51( "کند فراتر حرکت می

پایداري "پایدار در بازآفرینی پایدار مطرح هستند، دیدگاه غالب و متأخر، بحث
شود که  گفته می. یابد تجلی می "مکان پایدار"است که در  "اجتماعی و اقتصادي

محیطی و  هاي زیست که پایداري پایداري اجتماعی قطعیت توسعه است، درحالی
 ,Assefa & Forstell(باشند  ي اهداف توسعه پایدار و ابزارهاي رسیدن به آن میاقتصاد

2007: 526.(  
 

  پیشینه تحقیق
تحلیل اثرات مداخالت کالبدي "در پژوهشی با عنوان ) 1397(امیرفخریان و مبینی 

به  "اقامتی مجد شهر مشهد –بازسازي شهري بر پایداري اجتماعی در پروژه تجاري 
درصد و  50ست یافتند که سطح شادابی در محله بعد از اجراي پروژه به این نتایج د

عوامل ایجادکننده ناامنی، . فته استیا درصد کاهش 10تمایل به حضور در محله 
هایی مانند حس غربت و ناهمگنی اجتماعی افزایش داشته و تمایل به  وضعیت شاخص

ه سبب کاهش همبستگی یافته و این مسئل ماندن در محله از سوي ساکنان کاهش
ها و تخلیه بافت از  همچنین حضور غریبه. درصد در محله شده است 60اجتماعی تا 

  .هاي پایداري اجتماعی هستند را به همراه داشته است ساکنان قدیمی که از شاخص
اي که با عنوان  در مطالعه) 1394(شفیعی دستجردي و مرادیان بروجنی 

بازآفرینی محالت فرسوده شهري در محدوده زینبیه گزینی در  سازي روش مکان مدل"
زیر معیار از  32معیار و  13انجام دادند مدلی را پیشنهاد کردند که شامل  "اصفهان

طور همزمان در  هاي اطالعات، اقتصادي، اجتماعی، کالبدي، محیطی و اجرایی را به الیه
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ها و  ینبیه، بین مکان پروژهدهند که در محدوده ز نتایج نشان می. سنجی بود فرایند مکان
  .متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي محیط، رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

سنجش عوامل بهبود "در تحقیقی با عنوان ) 1395(رزاقی اصل و خوشقدم 
به این نتایج دست  "پایداري اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان در محله شیوا تهران

قوق، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی، تعامل اجتماعی، عدالت یافتند که تساوي ح
اجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در ارتقاي پایداري اجتماعی 

باشند که با در نظر گرفتن این عوامل در نوسازي بافت  بافت فرسوده شیوا دارا می
محله بود و از  فرهنگی - هاي اجتماعی  توان شاهد حفظ و تقویت نظام می

  .هاي رفتاري، روانی، شغلی و هویتی پیشگیري کرد ناهنجاري
، این پژوهش در موسسه مطالعات توسعه )2011(پژوهش کالنتونیو و دیکسون 

بازآفرینی  "صورت کتابی با عنوان  شده و به انجام "آکسفورد بروکس"پایدار در دانشگاه 
. منتشرشده است "هرهاي اروپاییتمرینی عملی از ش: شهري و پایداري اجتماعی

محور پایدار به ابزارها و  پژوهش ابتدا ضمن ارائه تعاریف پایداري اجتماعی و اجتماع
هاي  شده و سپس چارچوب سیاست معیارهاي سنجش پایداري اجتماعی پرداخته

سپس ضمن تطبیق این دو . بازآفرینی شهري ارائه گردیده است ي زمینهاتحادیه اروپا در 
م با یکدیگر و تعیین ابزارهاي سنجش، پنج شهر از شهرهاي اروپایی در انگلستان، مفهو

هاي بازآفرینی  اسپانیا، ایتالیا، هلند و آلمان به لحاظ پایداري اجتماعی در پروژه
  .اند موردسنجش قرار گرفته

کنگ به انجام رسیده  در شرق آسیا و در دانشگاه هنگ) 2008(پژوهش چان و لی 
عوامل کلیدي مؤثر بر ارتقاء پایداري اجتماعی "اي با عنوان  صورت مقاله به و حاصل آن

در این پژوهش نیز ضمن مرور . منتشر گردیده است "هاي نوسازي شهري در پروژه
ریزان  گري، نظرات معماران، برنامه بندي آن به کمک فن پرسش مبانی نظري و جمع

ترین عوامل  هاي فرسوده، در باب مهم تگذاران و نیز مردم ساکن در باف شهري، سرمایه
هاي محلی نوسازي در شهرهاي  تأثیرگذار بر غناي پایداري اجتماعی در پروژه
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این پژوهش رضایت از امکانات رفاهی، . بندي شده است کنگ ارزیابی و جمع هنگ
حفاظت از منابع و محیط طبیعی اطراف، آفرینش محیط زندگی هماهنگ، تهیه و تسهیل 

ترین  هاي زندگی روزانه، شکل توسعه و در دسترس بودن فضاهاي باز را مهم فعالیت
  .هاي یک طرح نوسازي پایدار در بعد اجتماعی دانسته است ویژگی
  

  محدوده موردمطالعه
گیري هر شهر معلول  دهد که شکل گیري و روند تحوالت شهرها نشان می بررسی شکل

گیري هسته اولیه خود از  وند شکلشهر سنندج هم در ر. عوامل مختلفی بوده است
بررسی این محدوده . متأثر بوده است... عوامل مختلفی چون عوامل سیاسی، نظامی و

دهد که در حدود نیمی از عناصر باارزش تاریخی و فرهنگی شهر در این  نشان می
توان دریافت که این محدوده به لحاظ  در یک دید کلی می. اند محدوده قرار گرفته

داراي جایگاه باارزشی در سطح شهر است و این موضوع ... ، فرهنگی، هویتی وتاریخی
تواند محوریت و  شود که می ریزي بافت محسوب می هاي موجود براي برنامه از پتانسیل

انداز اولیه انتظار  بر اساس چشم. خطوط کلی طراحی در محدوده را مشخص نماید
ها  اماندهی بافت شهري داراي ویژگیرود که بافت فرسوده شهر سنندج پس از س می

اي خواهد بود با عملکرد  محدوده موردمطالعه در پژوهش حاضر محدوده": باشد
مسکونی و گردشگري، با حفظ جمعیت کنونی و حاصل مشارکت و  - تجاري 

هاي عمومی و خصوصی، نهادهاي رسمی و غیررسمی و بویژه  همکاري بخش
طح کمی و کیفی ابعاد اجتماعی، اقتصادي و شهروندان براي مشارکت در ارتقاء س

این محدوده پاسخگوي نیازهاي ساکنین خود براي فعالیت، خدمات، . کالبدي محدوده
تسهیالت مرتبط با سکونت و گذران اوقات فراغت است و وقوع زندگی مدنی و 

 این محدوده. باشد هاي اجتماعی و اقتصادي در آن دائمی و با کیفیت مطلوب می فعالیت
. مدار و با مقیاس انسانی فراهم خواهد نمود بستر مناسبی براي توسعه فضاهاي پیاده
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حال بواسطه ایجاد فضاهاي عمومی و باز مناسب و دستیابی به محیط شهري  درعین
ها، ساکنین آن این امکان را  واجد کیفیت مطلوب کالبدي و بصري و تناسب فعالیت

اً در حال مستقیم تجربه نموده و درعین اخواهند یافت تا زندگی و حیات مدنی ر
  ."دهی به بافت شهري آینده خود مشارکت داشته باشند شکل

  

 شناسی بافت فرسودة شهر سنندج گونه -3شکل  

  )1388مهندسین مشاور تدبیر، : (منبع
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  روش پژوهش
» پایداري اجتماعی« هاي مکانی این تحقیق به دنبال آن است که مدلی از شاخص

محلی  –هاي بومی  هاي بازآفرینی شهري را بر اساس ویژگی منظور استفاده در طرح به
اي،  به این منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه. مردم شهر سنندج بازتعریف نماید
شده و به کمک روش تحلیل محتوا و با تأکید بر  کدهاي پایداري اجتماعی استخراج

در . گردد اي مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداري اجتماعی تعیین میفرینی کدهرویکرد بازآ
منظور ارزیابی میزان تأثیر آنها بر ارتقاء  هاي مستخرج از این مرحله به نهایت شاخص

در میان مردم ساکن بافت به پیمایش ) تاریخی(پایداري اجتماعی در بافت مرکزي 
آمده به کمک روش تحلیل عاملی هاي بدست  همچنین شاخص. گذاشته خواهد شد

شوند و به کمک روش تحلیل مسیر و معادالت  بندي می تحت عنوان چندین عامل دسته
بنابراین این پژوهش . ساختاري، مدل نشانگر روابط میان این عوامل تدوین خواهد شد

اي و اسنادي و پیمایش  ها به روش کتابخانه آوري داده جمع. از نوع علی و تطبیقی است
با  1اندازه حجم نمونه. شده است گري و ابزار پرسشنامه انجام مقطعی با شیوة پرسش

تر و  نفر بدست آمد که براي دستیابی به نتایج دقیق 373استفاده از فرمول کوکران 
انجام تحلیل . پرسشنامه افزایش پیدا کرد 400همچنین کاهش خطاهاي احتمالی به 

هاي  گرفت و پس از تعیین و تشخیص عامل صورت SPSSافزار  عاملی به کمک نرم
براي تدوین معادالت ساختاري و  AMOSافزار  مؤثر مکانی در پایداري اجتماعی از نرم

جهت . هاي سازنده پایداري اجتماعی استفاده شد تحلیل مسیر و بیان ارتباط میان عامل
شد، که ارزش اطالع از روایی و پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده 

دهد که نشان از روایی و هماهنگی مطلوب بین  را نشان می 711/0عددي بدست آمده 
در نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوا کدهاي ناظر بر پایداري . سؤاالت است

                                                
بر اساس سرشماري سال . باشند سال ساکن محدوده موردمطالعه می 20آماري این پژوهش افراد باالي  هجامع -1

  .محدوده بودندنفر ساکن این  28595، 1390
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در تناظر با هم قرار گرفتند؛ » غربی«و » اسالمی –ادبیات ایرانی «اجتماعی در دو دسته 
هاي مکانی براي طرح در  پاالیش شدند و از این مرحله شاخص کدهاي مشابه حذف و

  :اند شده  بیان 4ها در شکل شماره  پرسشنامه استخراج گردید، این شاخص
  

پایدار  مقایسه تطبیقی کدهاي مکانی -4شکل 

  
؛ 1387؛ بهزاد فر، 1389اد، ؛ بندرآب1392نژاد،  ؛ احمدي1390؛ آقاپورصباغی، 1393آزادیان، : (منبع

 ,Angelo, 2005; De Ghazel, 2010; Evans ؛1393؛ صرافی و دیگران، 1392جعفري اسدآبادي، 

2002; Wang, 2011; Werner, 2005)  

 ادبیات جهانی اسالمی -ایرانی ادبیات

 –اجتماع محلی با هویت  –دسترسی به خدمات 
هویت و  –مدار  همسایگی پیاده –ادراك همسایگی 

رضایت از واحد  –تشخیص واحد همسایگی 
توسعه مختلط  –طراحی و ساخت خوب  –همسایگی 

هاي بومی و  حفظ ویژگی –طراحی منظر شهري  –
امنیت و  –در دسترس بودن فضاهاي باز  –محلی 
 –تنوع  –تساوي جنسیتی  –عدالت اجتماعی  –ایمنی 

تمایل به  –طول مدت سکونت  –حس تعلق به مکان 
کیفیت مطلوب  –قلمرو عمومی جذاب  –سکونت 

تغییر تصویر  –تراکم و فشردگی  –محیط محلی 
 –هماهنگی محیطی  –حفظ مکان تاریخی  –ذهنی 

 مسکن مناسب

 –عدالت اجتماعی  –امنیت  –همسایه و همسایگی 
مفهوم  –بازار  –مسجد در مرکز محله  –محوري  محله

تراکم و  – ال ضرراصل  –مراتب  سلسله –حریم 
 –دسترسی به خدمات شهري  –فشردگی شهري 

مسجد در  –در فضاهاي عمومی تعامالت اجتماعی 
پیوندي عناصر و فضاهاي  هم –دسترسی پیاده 

 مقیاس انسانی –دسترسی با آن 

 اسالمی و جهانی-اج کدهاي حاصل از تحلیل محتواي اجتماعی در ادبیات ایرانیترکیب و پاالیش مفاهیم و استخر

محوري و اجتماع محلی؛ مسجد محلی؛ عنصر بازار  امنیت و ایمنی؛ محله
دسترسی؛ اختالط کاربري؛ تراکم و فشردگی؛ مقیاس و بازارچه محلی؛ 

هاي بومی محلی؛ تنوع  حفظ ویژگی –مراتب  انسانی؛ حریم؛ سلسله
در  –هاي تاریخی  حفاظت از مکان –ها  فعالیتی؛ تسهیالت و زیرساخت

مسکن  –طراحی منظر محله  –دسترس بودن فضاهاي باز و عمومی 
 مناسب
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  ها و بحث یافته
  هاي توصیفی یافته - 

شوندگان زن و  درصد پرسش 40شود که  مشاهده می 3با توجه به جدول شماره 
. اند درصد نیز متأهل بوده 55درصد آنها مجرد و  45همچنین . اند دهدرصد مرد بو 60

سال و بیشترین نیز بین  60شونده باالي  شود که کمترین سن افراد پرسش مشاهده می
شونده به ترتیب ارزش عددي  همچنین تحصیالت افراد پرسش. اند سال داشته 40تا  31

درصد،  24لیسانس  درصد، فوق 28انس درصد، لیس 33تر  از دیپلم و پایین: اند عبارت
شونده نیز  با توجه به محل تولد افراد پرسش. درصد 7دیپلم  درصد و نیز فوق 8دکتري 

  .اند درصد بوده 28درصد و متولدین خارج از شهر سنندج نیز  72متولدین شهر سنندج 
  

  شوندگان مشخصات پرسش -3جدول 
  مرد  زن  جنسیت

  60  40  درصد فراوانی
  متأهل  جردم  تأهل

  55  45  درصد فراوانی
  + 60  51 - 60  41 - 50  31 - 40  20 - 30  سن

  11  15  24  31  19  درصد فراوانی
دیپلم و   تحصیالت

  تر پایین
  دکتري  لیسانس فوق  لیسانس  دیپلم فوق

  8  24  28  7  33  درصد فراوانی
  خارج از شهر سنندج  شهر سنندج  محل تولد

  28  72  درصد فراوانی
  )1398هاي تحقیق،  تهیاف: (منبع
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  هاي استنباطی یافته
  نامه هاي حاصل از پرسش تحلیل عاملی داده - 

هاي چندمتغیره است که در آن متغیرهاي مستقل و  تحلیل عاملی ازجمله روش
شود که تعداد زیادي متغیر در چند عامل یا  وابسته مطرح نیست و با کمک آن سعی می

دیگر این روش به بررسی همبستگی  عبارتی به. ندشده و اعتباریابی شو مؤلفه خالصه
ها را در قالب تعدادي عوامل  پردازد و در نهایت، آن درونی تعداد زیادي از متغیرها می

شاخص انتخابی صورت  18تحلیل عامل بر روي . کند بندي و تبیین می محدود دسته
، از محاسبۀ ضریب منظور کفایت اطمینان از حجم نمونه براي تحلیل عاملی به. پذیرفت

1KMO دهد که  را نشان می 709/0نامه عدد  این ضریب براي پرسش. استفاده گردید
  .رقم قابل قبولی است

  
 KMO and Bartlett's Test آزمون -4جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .709 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 305.779 

df 18 
Sig. .000 

  )1398ها،  وتحلیل داده تجزیه(: منبع
  

بندي نتایج حاصل از تحلیل عاملی و بررسی میزان همبستگی  پس از جمع
در این . عامل شناسایی شدند 5هاي موجود در قالب  ها با یکدیگر، شاخص شاخص

، تنوع اختالط کاربري«هاي  شود، شاخص دیده می 5شماره ساختار که در جدول 
مراتب  سلسله«؛ پذیري فعالیتتحت عامل » فعالیتی، مقیاس انسانی و بازارچه محلی

تحت عامل انسجام فضایی کالبدي؛ » فضایی، تراکم و فشردگی، فضاهاي باز و عمومی
تحت عامل » ها و دسترسی طراحی منظر محله، مسکن مناسب، تسهیالت و زیرساخت«

                                                
1. Kaiser Meyer Olkin 
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هاي بومی و  حفظ ویژگی«تحت عامل امنیت؛  »امنیت، ایمنی، حریم«مندي؛  عدالت
تحت » محوري و اجتماع محلی و مسجد محلی هاي تاریخی، محله محلی، حفظ مکان

  .گذاري شدند مندي نام عامل هویت
ها در هر عامل و تعیین ضرایب همبستگی بر اساس روش تحلیل  بندي شاخص تقسیم -5جدول 

  عاملی
 ضریب همبستگی با هر  عامل  شاخص  ردیف

  عامل
  تنوع فعالیتی  1

  فعالیت پذیري

854.  
  .796  مقیاس انسانی  2
  .655  اختالط کاربري  3
  .584  بازار و بازارچه محلی  4
  مراتب فضایی سلسله  5

 - انسجام فضایی 
  کالبدي

702.  
  .748  تراکم و فشردگی  6
  .623  فضاي باز و عمومی  7
  طراحی منظر محله  8

  مندي عدالت

871.  
  .801  مناسبمسکن   9
  .536  ها تسهیالت و زیرساخت  10
  .655  دسترسی  11
  امنیت  12

  امنیت
744.  

  .711  ایمنی   13
  .843  حریم  14
  محوري و اجتماع محلی محله  15

  مندي هویت

687.  
  .698  مسجد محلی  16
  .751  هاي تاریخی حفظ مکان  17
  .761  هاي بومی و محلی حفظ ویژگی  18

  )1398ها،  وتحلیل داده تجزیه: (منبع
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  تدوین مدل عوامل مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداري اجتماعی با روش تحلیل مسیر - 
هاي مؤثر مکانی در پایداري اجتماعی به کمک  پس از تشخیص و تعیین عامل

و  1براي تدوین معادالت ساختاري و تحلیل مسیر AMOSافزار  تحلیل عاملی، از نرم
روش تحلیل مسیر، . هاي سازنده پایداري اجتماعی استفاده گردید لبیان ارتباط میان عام

تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است عالوه بر بیان آثار مستقیم، آثار 
غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهاي مستقل را براي متغیرهاي وابسته نشان دهد و 

هدف تحلیل . آنها را تفسیر کند شده بین با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده
  .اي از متغیرهاست مسیر، بدست آوردن برآوردهاي کمی روابط علی میان مجموعه

 

 
 
مدل عوامل مکانی مؤثر بر ارتقاي پایداري اجتماعی حاصل از روش تحلیل مسیر به  -5شکل 

 AMOSافزار  کمک نرم

  )1398ا، ه وتحلیل داده تجزیه: (منبع

                                                
1. Path Analysis 

 امنیت

 - انسجام فضایی   مندي هویت پذیري فعالیت
 کالبدي

0.17 0.34 

0.25 

0.28 0.35 

 مندي عدالت

0.39 0.22 

0.16 

0.41 
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هاي مکانی پایداري  شده از شاخص رابطۀ میان عوامل تشکیل 5شکل شماره 
هاي  با وزن» کالبدي –انسجام فضایی «دهد؛ عامل  اجتماعی را به این شرح نشان می

مندي و  ، امنیت و عدالتپذیري فعالیتبر روي متغیرهاي » 0,39؛ و 0,35؛ 0,17«
) عامل(در این مدل سه متغیر . گذارد تأثیر می مندي صورت غیرمستقیم بر عامل هویت به
بر  0,41و  0,28؛ 0,34هاي  به ترتیب با وزن» مندي امنیت، فعالیت پذیري و عدالت«

عنوان مؤلفه  به» مندي هویت«در این میان، عامل . گذارند مندي تأثیر می روي هویت
مندي و انسجام  التشده و تحت تأثیر متغیرهاي امنیت، فعالیت پذیري، عد اصلی شناخته

  .کالبدي است –فضایی 
هاي مکانی مؤثر بر ارتقاء  این پژوهش در پی تدوین مدلی از عوامل و شاخص

هاي تاریخی و فرسوده شهر سنندج بود و در  پایداري اجتماعی براي بازآفرینی بافت
  :همین راستا سؤاالتی بدین شرح مطرح گردید

ر پایداري اجتماعی در بازآفرینی محالت هاي مکانی مؤثر و کارآمد ب شاخص) الف
  اند؟ دار شهر سنندج کدم تاریخی و مسئله

هاي مکانی پایداري اجتماعی بر یکدیگر  روابط و میزان اثرگذاري شاخص) ب 
  چگونه است؟

هاي پایداري اجتماعی از منابع متعدد  بدین منظور پس از مرور پیشینه، شاخص
بندي شده  مقوله 1به کمک روش تحلیل محتوا داخلی و خارجی استخراج گردید، سپس

اند و در این مرحله از  شده هاي مقوله مکانی مؤثر بر پایداري اجتماعی تعیین و شاخص
شاخص حاصل از مرحله قبل،  18پژوهش به کمک روش پیمایش مقطعی، میزان تأثیر 

وایی، شده جهت تأیید ر ارزیابی) شهر سنندج(از نظر مردم ساکن در بافت تاریخی 
ها از معرض نظر اساتید دانشگاهی گذشت و محتواي آن با اندکی ویرایش مورد  گویه

ها، از  منظور پایایی یا همبستگی درونی پرسش تأیید قرار گرفت و در این پژوهش به

                                                
1. Conted Analysis 
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منظور شناسایی ساختار  به. روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت
منظور تدوین مدل  سازي آنها به بندي آنها و نیز آماده و دستهها  و الگوي پنهان شاخص

، عوامل مؤثر )6شماره (ترتیب مدل حاصل  این به. از روش تحلیل عامل استفاده گردید
دهندة هر عامل را به همراه  هاي مکانی تشکیل بر ارتقاء پایداري اجتماعی و شاخص

  .گوید به سؤاالت پژوهش پاسخ میروابط و ضرایب همبستگی میان آنها تبیین نموده و 
  

  
  هاي مکانی و عوامل مؤثر بر ارتقاء پایداري اجتماعی مدل تفصیلی شاخص -6شکل 

  )1398ها،  وتحلیل داده تجزیه: (منبع

  

  امنیت ایمنی حریم

 امنیت

 مندي عدالت

 اختالط کاربري

 تنوع فعالیتی

 مقیاس انسانی

 بازارچه محلی

ت
وی

ه
 

ي
ند

م
 

 هاي بومی حفظ ویژگی

 

 مسجد محلی

 هاي تاریخی حفظ مکان

 محلی محله و اجتماع

 مسکن مناسب تسهیالت دسترسی طراحی منظر

ت
عالی

ف
 

ي
ذیر

پ
 

انسجام فضایی 
 - 

ي
کالبد

 
 مراتب فضایی سلسله

 تراکم و فشردگی

 فضاهاي باز و عمومی

 

0.536 0.719 0.698 

0.614 

0.488 

0.496 

0.216 

0.347 

0.462 

0.344 

0687 

0.787 

0.751 

0.698 

0.801 0.746 0.543 0.677 

0.821 

0.733 
0.514 

0.663 

0.702 
0.305 

0.470 

پایداري 
 اجتماعی
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  گیري  نتیجه
هاي متولی به نوسازي و احیاي محالت تاریخی و فرسوده ازجمله  عدم توجه سازمان

اي باعث شده است که  فت مرکزي و تاریخی شهر سنندج و تداوم نگرش موزهبا
وجود . هاي مکانی مؤثر بر پایداري اجتماعی در سطح نامطلوبی باقی بماند شاخص
هاي قدیمی فرسوده که فاقد معیارهاي مسکن مناسب  ها، تعدد خانه ها و متروکه مخروبه

ر خطرات طبیعی هستند، وجود معابر تنگ و براي زندگی بوده و فاقد ایمنی الزم در براب
کنندة  هاي برطرف هاي موجود مانند کاربري کفایت خدمات و زیرساخت وخم، عدم پرپیچ

ترین عوامل کالبدي  اي، عمده هاي محله نیازهاي زندگی امروزین، فضاهاي سبز، پارکینگ
هاي  صخشا شوند بافت تاریخی شهر سنندج از نظر اجتماعی هستند که باعث می –

بست این پژوهش در  پایداري اجتماعی وضعیت مناسبی نداشته باشند، بنابراین در جمع
هاي قابلیت زندگی بعد محتوایی که توسعه پایدار بر آن تأکید دارد  راستاي تحقق عرصه

هاي حرکتی و طراحی  و هم ابعاد مفهومی مانند فضاهاي عمومی، سامانه) اجتماعی(
رسد آنچه اهمیت دارد؛ طراحی، کیفیت  روست که به نظر می ازاین. گیرند بناها قرار می

باشند؛ و موضوعاتی که حس مکان و  مکان، مقیاس آن و اختالط و ارتباطات می
نماید که منجر به اجتماع پایدار  هاي مردم را نسبت به محله خودشان تصریح می آگاهی

  .شود ز آن یاد میعنوان هدف نهایی بازآفرینی شهري پایدار ا و همچنین به
ویژه بافت  اولین گام در ایجاد یک اجتماع پایدار در محالت بافت تاریخی و به

اجتماعی در راستاي ایجاد مکان  –تاریخی مرکزي شهر سنندج، توجه به ابعاد کالبدي 
عامل  5شاخص مکانی است که در  18دستاورد این پژوهش استخراج . پایدار است

توانند در پایداري اجتماعی بافت تاریخی و فرسوده مؤثر واقع  یاند و م شده  بندي دسته
  :ترتیب که این شود، به

مراتب فضایی، تراکم و  هاي سلسله با شاخص» کالبدي –انسجام فضایی «عامل 
عنوان عامل مستقل و تأثیرگذار بر دیگر متغیرهاي  فشردگی و فضاهاي باز و عمومی به
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» مندي و امنیت مندي، عدالت ت پذیري، هویتلیفعا«مکانی پایداري اجتماعی چون 
ترین و اولین عاملی است که باید در بازآفرینی بافت تاریخی  شناخته شد؛ در نتیجه مهم

هاي  با شاخص» مندي عدالت«بعد از آن عامل . مرکزي شهر سنندج موردتوجه قرار گیرد
رفی شد و این مع» ها، دسترسی و طراحی منظر مسکن مناسب، تسهیالت و زیرساخت«

پذیرد و بر  فضایی تأثیر می –عنوان عامل میانجی از عامل انسجام کالبدي  عامل به
مندي تأثیرگذار است و به دلیل تأثیرگذاري  هاي فعالیت پذیري، امنیت و هویت عامل

ساز  ترین عوامل زمینه عنوان یکی از مهم توان از آن به باالي آن بر عوامل مختلف می
» پذیري فعالیت«عامل . اعی در بافت تاریخی مرکزي شهر سنندج نام بردپایداري اجتم

عنوان  هاي اختالط کاربري، تنوع فعالیتی، مقیاس انسانی و بازارچه محلی به با شاخص
پذیرد  مندي تأثیر می فضایی و عدالت –عامل انسجام کالبدي  2متغیر میانجی از وجود 

» امنیت«عامل . امنیت محله تأثیرگذار است هاي این عامل بر و در نتیجه وجود شاخص
عنوان یک متغیر میانجی از وجود عواملی مثل  هاي امنیت، ایمنی و حریم به با شاخص

پذیرد و وجود پررنگ  مندي تأثیر می فضایی، فعالیت پذیري و عدالت –انسجام کالبدي 
با » يمند هویت«در نهایت عامل . مندي محله اثرگذار است یتاین عامل بر هو

محوري و  هاي تاریخی، محله هاي بومی و محلی، حفظ مکان هاي حفظ ویژگی شاخص
عنوان متغیر وابسته شناخته شد که متغیرهاي  اجتماع محلی و مسجد محلی معرفی و به

  .گذارند کالبدي بر آن تأثیر می –مندي و انسجام فضایی  امنیت، عدالت
توان با کمی کردن این  ه این پژوهش میتوان پیشنهاد داد که در ادام بنابراین می

 هاي ها در طرح هاي این روابط و بکارگیري آن ها یا رسیدن به چگونگی و نسبت شاخص
ارتقاء پایداري اجتماعی را در محالت فرسوده و تاریخی  يساز بازآفرینی محالت، زمینه

  .موجب شد
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