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  چکیده

اند، اما  هاي کهن و قدیمی شهرها قلب تپنده شهرها در دورهاي مختلف تاریخی بوده بافت

امروزه با مشکالت و موانعی ساختاري و عملکردي خاصی تحت عنوان فرسودگی و ناکارآمدي 

هرچه بیشتر شهرها ضروري  ها و پایداري مواجه هستند که رفع آنها براي پویایی بافت

عملکرد عوامل کلیدي /در این چارچوب تحقیق حاضر با هدف تبیین اهمیت. باشد می

در این راستا بر پایه مطالعات . هاي ناکارآمد شهر زنجان صورت گرفته است بازآفرینی بافت

 Micmacافزار  وتحلیل از نرم اند که جهت تجزیه شاخص  قرارگرفته 40اي و میدانی  کتابخانه

براي بررسی  Mactorافزار  ها و استخراج عوامل کلیدي، از نرم براي برسی عملکرد شاخص

عملکرد عوامل کلیدي /براي بررسی اهمیت IPAنقش و عملکرد ذینفعان و در نهایت از مدل 

هاي تحقیق بر پایه دو جامعه  الزم به ذکر است ازآنجاکه تحلیل. اند شده بازآفرینی استفاده

نفر عموم مردم  382نفر خبره و  20و عمومی بوده بر این اساس از نمونه  خبرگان

هاي ناکارآمد  شاخص در بازآفرینی بافت 12نتایج تحقیق نشان دادند که . شده است استفاده

ترین بازیگر  عنوان اصلی اند، در این میان نهادهاي مدیریت شهري به شهر نقش کلیدي داشته

در نهایت . گذاري بر مشارکت شهروندان در بازآفرینی بوده استداراي بیشترین قدرت تأثیر

خواستار اولویت اول و تمرکز بر افزایش مشارکت شهروندان، جذابیت آثار  IPAنتایج حاصل 

  .اقامتی بوده است–تاریخی و بهبود خدمات رفاهی 
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  مقدمه

 ,Jones(هایی فیزیکی و اجتماعی  هاي مرکب و پیچیده از فضاها و پهنه ر مجموعهشه

Isakjee, Jam, Lorne, & Warren, 2017 ؛Martí, et al, 2019: 191 ( است که در طی

مثابه موجودات زنده همواره در سیر  و به) 15: 1396قائمی، . (گرفته تدریج شکل زمان به

، ولی )5: 1392مجیدي برده زردي، (گذارند  پشت سر میتکامل خود، یک سیکل حیات را 

) ,363:2016Glackin & Rita Dionisio(هاي اخیر شتاب بیشتري گرفته است  در دهه

که  کردند درحالی در شهرها زندگی می% 54از کل جمعیت جهان  2014که در سال  طوري به

 ,Thomson & Newman(درصد برآورد شده است  70حدود  2050این رقم براي سال 

هایی را به  رویه شهرها، تنگناها، معضالت و پیچیدگی این روند توسعه و گسترش بی) 2018

سازمانی،  که با ظهور فقر، بی طوري به). 2: 1395سادات موسوي نژاد، (همراه داشته است 

هاي محیطی و غیره برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بوي متفاوت از  آلودگی

که نشانگر افول و زوال منطقه باشد بر آن نمایان ساخته است و چهره فرسودگی به  گذشته

ترین مسائل مربوط به فضاي  فرسودگی یکی از مهم). 1: 1396زانیانی، (آن بخشیده است 

ناجی میدانی و (سازمانی، عدم تعادل، افول حیات شهري واقعی  شهري است که باعث بی

ي و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدي سایر ناکارآمد) 34: 1394همکاران، 

بافت فرسوده ). 135: 1396نصیري هنده خاله و ساالري نیا، (شود  هاي شهري می بافت

گردند  تظاهر نوعی بیماري در ساختار مجموعه زیستی و عموماً مناطق شهري محسوب می

اند و ارزش مکانی  یر شدهپذ که به دلیل برخوردار نبودن از خدمات، آسیب) 4: 1398سرور، (

عندلیت (گریزي  و عاملی جهت مردم) 91: 1397سرور و همکاران، (و اقتصادي نازلی دارند 

تدریج تبدیل به  اند که به و عدم تمایل به تغییر و تحول گشته) 67: 1397و ابراهیمی، 

در ). 4: 1398سرور، (اند  سکونت براي هرکس شده فضایی که متعلق به همه کس و غیرقابل

هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد با جمعیت بیش  67حال حاضر در کشور ایران بیش از 

اگر با ). 2: 1395شاه بداقی، (شده است  شهر شناسایی 383از هشت و نیم میلیون نفر در 

ترین  دیدي جامع به تمام ابعاد و عناصر موضوع شهر نگریسته شود و قرار باشد مهم

بندي نماییم، فرسودگی  عه در چارچوب مدیریت شهري را تعریف و دستههاي توس اولویت

) 3: 1396کرم دوست، (گیرند  ترین آنها قرار می هاي فرسوده در صدر اصلی شهري و بافت

در این میان بازآفرینی شهري یکی ). 1: 1394اصغر زاده، (که نیازمند برخورد صحیح است 

عنوان یکی از  میالدي به 80و اوایل دهه  1970هایی است که از اواخر دهه  از رهیافت
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: 1396موالیی و سلیمانی، (هاي اروپاي غربی و آمریکاي شمالی  هاي اصلی دولت سیاست

بهادري نژاد، ذاکر (رفت از افت شهري نواحی قدیمی  اي جهت برون عنوان گزینه به) 99

هاي  ابی به شبکهو دستی) Peng et al, 2015: 1(ها  خرابی سازه) 6: 1395حقیقی، 

پذیر، بهبود اثرات نامطلوب در محیط زندگی  اجتماعی موجود، بهبود وضعیت گروهاي آسیب

)Chan and Yung, هاي مداخله در  موردتوجه قرارگرفته و آخرین نسل برنامه) 2004

است که برخالف ) 181: 1397؛ فنی و شیرزادي، Gunder, 2011(هاي شهري  بافت

 ,Chiu et al(ر تخریب و بازسازي متکی بودند، بر احیاء مجدد فضاها هاي گذشته که ب مدل

و به اقداماتی از قبیل؛ احیاء مناطق تاریخی، بهبود شرایط زندگی، فضاهاي ) 2 :2019

 :Alpopi & Manole, 2013(ها، پارك و مبلمان شهر و غیره متکی است  عمومی، میدان

، )Jose Rua 2019: 3(هاي گوناگونی  مؤلفههاي فرسوده و  اما تنوع و تعدد بافت). 179

کثرت بازیگران، عوامل دخیل مختلف و پا گذاشتن در عرصه عدم قطعیت میزان شفافیت و 

خواهی هریک از عوامل در تحقق اهداف را مشکل ساخته است، بر این اساس  سهم

هاي  ز شیوهریزان همسو با افزایش بازیگران و پیچیده شدن فزاینده، به استفاده ا برنامه

عنوان  شهر زنجان به. اند هاي ساماندهی پرداخته عملکرد مؤلفه/مختلفی جهت بررسی اهمیت

هکتار بافت فرسوده بوده است که معادل  511,05ترین شهر استان زنجان داراي  بزرگ

هکتار آن بافت تاریخی  55,06و در این میان . درصد از مساحت شهر بوده است 8,28

درصد از بافت فرسوده شهري بوده است  10,8از کل مساحت شهر و درصد . 89معادل 

ها کیفیت زندگی، سالمت، امنیت، دسترسی به خدمات را  این بافت). 100: 1396قائمی، (

این خود . گردند دار شهر تبدیل می هاي مسئله کم به بافت دستخوش تغییر قرار داده و کم

نساري، (شود  هویت می اد به محیط بیشروع گسسته شدن انسان از فضا و کشاندن افر

بنابراین در گام اول نیازمند بررسی اقدامات صورت گرفته در ساماندهی ). 4: 1395

هاي بازآفرینی در چه مسیري حرکت  هاي فرسوده است تا مشخص شود که سیاست بافت

 عملکرد عوامل کلیدي موفقیت-بر این اساس تحقیق حاضر با هدف تحلیل اهمیت. کند می

هاي فرسوده شهري زنجان سعی داشته است، عوامل کلیدي در بازآفرینی  در بازآفرینی بافت

در همین . شهر را شناسایی و بررسی کند و سپس اهمیت و عملکرد آنها را تبیین کند

  :راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگوي به سؤاالت زیر داشته است

  اند؟ نجان کدمهاي فرسوده شهر ز عوامل کلیدي بازآفرینی بافت

  هاي فرسوده داراي قدرت رقابت بیشتري است؟ یک از بازیگران بازآفرینی بافت کدام



  

  

  

  

1400، بهار 16، سال ششم، شماره )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  152

هاي فرسوده شهر زنجان چگونه است؟ عملکرد عوامل کلیدي بازآفرینی بافت/ اهمیت 

  

  مبانی نظري

، بازآفرینی از ریشه بازسازي به معناي احیاء کردن، جان دوباره بخشیدن، احیاء شدن از نو

، که براي اولین بار در نیمه اول قرن )3: 1399عباسی و همکاران، (رشد کردن است 

چهاردهم میالدي به کار برده شده است و در ابتدا چیزي مستقل از نوسازي شهري نبود 

: 1398آقایی و همکاران، (و به دیدي صرفاً کالبدي آغاز شد ) 33: 1395طالب و همکاران، (

رسودگی شهري صرفاً کالبدي نیست و داراي انواع گوناگونی همچون اما ازآنجاکه ف). 149

فرهنگی، فرسودگی کارکردي، فرسودگی بصري، -فرسودگی اقتصادي، فرسودگی اجتماعی

توان گفت که علل  ، می)98: 1399مطیعیان، (فرسودگی تصویر ذهنی و مکانی است 

ي، نازل بودن مشاغل و پایین هاي اقتصاد نابرابري(پیدایش آنها ناشی از عوامل اقتصادي 

هاي فرهنگی در میان  افول ارزش(، فرهنگی ...)بودن میزان درآمد شاغالن و ساکنان و 

خارج شدن ساکنان (، اجتماعی ...)خاطر شهروندان به محیط شهري و  مردم، کاهش تعلق

مسکونی  قدیمی مرفه، پراکندگی نامناسب و ناموزون جمعی، باال بودن تراکم خانوار در واحد

هاي  هاي نامناسب با ساختمان عدم معاصرسازي بناها، ترکیب کاربري(، کالبدي ...)و 

: 1385عندلیب، (اند  و مدیریت شهري...) ها و  اي از ساختمان مسکونی، متروك شدن پاره

شده  در این راستا در جهت حل مشکالت گفته). 3: 1398؛ قانع و همکاران، 4- 2

هاي مختلف  سال، دولت 50اي که براي بیش از  گونه شده است؛ به ههاي مختلفی ارائ سیاست

داده بود، جبران کنند  اند تا خالئی که در اثر فروپاشی مراکز فرسوده شهرها رخ در تالش بوده

)Lees et al, 2015: 245(اند که  هاي مختلف مداخله را ارائه داده ، براي این منظور شیوه

:اند ه شرح زیر داشتههاي اقدامات ب اهداف و شیوه
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  هاي فرسوده شهر هاي اقدام در انواع مداخله در بافت اهداف و شیوه - 1جدول 

  شیوه اقدام  هدف  نوع مداخله

  )یا نوع برنامه(هاي اقدام  شیوه  هدایت و کنترل توسعه  ساماندهی

ضوابط و (گر  تدوین اسناد هدایت  حفاظت مطلق  حفاظت

اقدام الزم توسط (و ) مقررات

  )ازمان مسئولس

بهسازي، بازسازي، اصالح یا احیاي فضاي   مداخله سازنده

  شهري، حفاظت فال

گر و  تهیه طرح، اسناد هدایت

دهی و  برنامه سازمان

  گذاري سرمایه

، ایجاد فضا و )فعال(نوسازي، حفاظت   مداخله بنیادي

  ساختارهاي نوین

) اقدام(تهیه طرح و برنامه 

  گذاري دهی و سرمایه سازمان

)1398نقدي و همکاران، : مآخذ (

  

هاي فرسوده، بازآفرینی  در این چارچوب متأخرترین رهیافت در جهت مداخله در بافت

ریزي براي معاصر سازي، ارتقاء و  طور اساسی یک شیوه برنامه بازآفرینی به. باشد شهري می

سعید و (تصادي هاي تاریخی با مواد جدید، مدرن و موفق به لحاظ اق سازي محیط یکپارچه

اي خاصی از مسائل و مشکالت  و در واقع پاسخگویی به مجموعه) 423: 2013اسماعیل، 

و با مشارکت ) Dargan, 2007: 4(طورمعمول با فقر و فقدان در ارتباط است  است که به

ها، افراد، و  عنوان گروه اهمیت و نقش ذینفعان به. تمام ذینفعان قابل تحقق است

منافعی دارند و پتانسیل تأثیرگذاري بر اقدامات و اهداف یک سازمان، پروژه  هایی که سازمان

لیتینن . گذاران و محققان روشن است و یا جهت سیاسی را دارند، براي مدیران، سیاست

کند که برآوردن انتظارات ذینفعان، یک  بر اهمیت ذینفعان تأکید داشته و اظهار می) 1998(

هاي اطالعاتی است، لذا تحلیل ذینفعان در  هاي سیستم ت پروژهناپذیر از موفقی بخش جدایی

هاي  اي از متدولوژي تحلیل ذینفعان دامنه. هاي اطالعاتی بسیار مهم است زمینه سیستم

کند کدام منافع باید  مختلف براي تحلیل عالیق و منافع ذینفعان را در برگرفته و تعیین می

.گیري لحاظ شود در زمان تصمیم
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  عان بازآفرینی شهريذینف

هایی که هرگونه منفعتی  ها یا سازمان اند از افراد، گروه ذینفعان بازآفرینی شهري عبارت

ریزي، طراحی، اجرا و استفاده در  توانند روي برنامه در بازآفرینی دارند و نیز کسانی که می

هري شامل مقامات ذینفعان مختلف بازآفرینی ش. هاي بازآفرینی، تأثیر بگذارند آینده برنامه

) نهادي و یا فردي(محلی، استانی و ملی و همچنین کسانی هستند که در بخش خصوصی 

. گذاري، کاهش خطرات، به دست آوردن سود و یا افزایش شهرت هستند به دنبال سرمایه

تحقق بازآفرینی شهري و فرایند اجراي آن تا حد زیادي از رابطه بین این ذینفعان مختلف، 

هاي مختلف مشارکت و همچنین قدرت، سازوکار و عملکرد عوامل مختلف  لتویژگی حا

الزم به ذکر است که ذینفعان مختلف بازآفرینی از حقوق و قدرت . گیرد تحت تأثیر قرار می

:Zheng et al, 2014(برابر در فرایندهاي نوسازي برخوردار نیستند  در این ). 275-7

کند،  ختار حکمروایی بازآفرینی شهري بازي میترین نقش را در سا چارچوب دولت مهم

 ,Thomson & Newman(که بر راهبردهاي برنامه بازآفرینی تأثیر مستقیم دارد  طوري به

کنند و اغلب  ذینفعان بخش خصوصی نیز به فرآیند بازآفرینی کمک می). 2010

کنند،  از میوس گذاري و ساخت هاي نوسازي، سرمایه دهندگانی هستند که در برنامه توسعه

انداز و فضاي شهري را عرضه و طراحی فضاي داخلی و زندگی ساکنان را تحت تأثیر  چشم

& Kriese(دهند  قرار می Scholz, 2011( و ذینفعان بخش عمومی کسانی هستند که از ،

پذیرند یا مانند مقامات بخش عمومی و محلی با نفوذ و قدرت خود در برنامه اثر  پروژه اثر می

عنوان کاربران نهایی بازآفرینی یک اجتماع محلی، ذینفعان  ارند، در نهایت ساکنان بهگذ می

  ،)Moura & Teixeira, 2010, 291(نهایی هستند 

هاي  در این راستا بازآفرینی شهري به این نتیجه رسیده است که براي موفقیت پروژه

انرژي، ابتکار عمل جوامع  بازآفرینی به مهار قدرت و به کار بستن نیروها، منافع و ذخایر

قصد بنا نهادن سرمایه اجتماعی و مشارکت جوامع محلی  محلی، رویکرد از پایین به باال به

).McDonald et al, 2009(باشد  صورت خودیار در توسعه نیاز می به

  

  هاي فرسوده نقش و عملکرد ذینفعان در ساماندهی بافت

میالدي، درگیر سازي ذینفعانه براي  1980دهد که از اواسط دهه  ها نشان می بررسی

هاي مشترك، نظیر؛ کسب  تحقق اهداف سازمانی و یافتن راهکارهایی براي مواجهه با چالش

آگاهی راجع به یک موضوع خاص، بهبود عملکرد سازمان، همچنین تالش براي توسعه و 
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از طریق  هاي ایجادشده براي سازمان و حامیان متعددش ها و ارزش استفاده از فرصت

). 32: 1398توکلی، (فرآیندهاي درگیر سازي ذینفع، بیشتر موردتوجه قرارگرفته است 

اي و رسیدن به توافق  بنابراین بازآفرینی شهري پایداري، نیازمند همکاري اجتماعات محله

عمومی است و همچنین الزم است یک اتحاد و اتئالف راهبردي تشکیل شود و ظرفیت 

Calthorpeمشارکت و رهبري فرایند بازآفرینی شهري توسعه یابد  گروهاي ذینفع براي & 

Fulton, 2001: 274.(

هاي مشارکتی  نفعان استفاده از روش در این چارچوب هدف اصلی تحلیل قدرت ذي

. هاي است که منافع گروهاي محروم و کم قدرت را ببیند جهت تحقق، تدوین و تعریف پروژه

در مدیریت تعارض و حل اختالف و بهبود مشارکت است که  نفعان موضوع اصلی تحلیل ذي

. قدرت براي، قدرت بر - که قدرت داراي دو مفهوم است؛ طوري به. به قدرت آنها بستگی دارد

در . اولی بر توانایی و ظرفیت انجام کار و دومی بر روابط بین مردم و اعمال قدرت است

توصیۀ اهداف و . 1: بیان است بلنفعان در شش گام قا همین راستا تحلیل قدرت ذي

شناخت عالیق، . 3نفعان کلیدي؛  شناسایی ذي. 2هاي تحلیل و فهم اولیۀ سیستم؛  رویه

نفعان؛  هاي تعامل بین ذي شناسایی الگوها در زمینه. 4نفعان؛  ها و شرایط ذي مشخصه

توکلی، (ا سنجش امکان و استفاده از دستاورده. 6نفعان؛  شناسایی قدرت و نقش بالقوه ذي

هایی از همه گروهاي  بنابراین، بازآفرینی شهري به دنبال تشکیل کنسرسیوم). 32: 1398

جانبه و پایدار وضعیت اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی محل  نفع است تا باعث بهبود همه ذي

کسانی که قدرت باال و : تقسیم به چهار گرو هستند ، که قابل)1389فرجی مالئی، (شود 

کسانی که . 3کسانی که داراي قدرت باال و منافع پایین هستند؛  -2ي دارند، منافع باال

توکلی، (کسانی که قدرت پایین و منافع پایین دارند . 4قدرت پایین و منافع باال دارند؛ 

توان به مدیران شهري، اجتماعات محلی، نهادهاي  که در اینجا می طوري ، به)32: 1398

  .محلی و کسبه اشاره کرد

این راستا نظریه بازآفرینی شهري در تالش براي ایجاد فرایندي پایدار در توسعه  در

شهري براي تأمین نیازهاي  سو، سعی در استفاده بهینه از امکانات بالقوه درون شهري، از یک

جدید دارد و از سوي دیگر براي احیاي بافت قدیم و بازگرداندن حیات اجتماعی و رونق 

پذیر و همسو با نیازهاي مردم و  است و به دلیل ایفاي نقش انعطاف اقتصادي اولویت قائل

با صرف کمترین بودجه از ) Bevilacqua, 2013(گیري گسترده از مشارکت مردمی  بهره

  .شده است بیشترین قابلیت اجرایی برخوردار است که در جدول زیر به آن اشاره
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  فرسوده شهرهاي  عوامل اولیه مؤثر بر بازآفرینی بافت -2جدول 

  
؛ فنی و همکاران، 1396؛ پوراحمد و همکاران، 1397، ؛ سرور و همکاران1395نصیري هنده خاله، : مأخذ

؛1399اران، ؛ یوسف زاده و همک1397

  شناسه  شاخص  مؤلفه  شناسه  شاخص  مؤلفه

ي
صاد

اقت

V1  اشتغال

ی
اجتماع

-
ی

فرهنگ
  

V21  تخلفات اجتماعی

V22  تراکم جمعیتV2  درآمد

V23  ورزشV3  بیکاري

V24  )گروهی-خودیار(مشارکت V4  ارزش زمین

V25  خاطر تعلقV5  قیمت مسکن

V26  اعتماد اجتماعیV6  بها اجاره

V27  تعامالت اجتماعیV7  تأمین نیاز اساسی

گذاري در  تمایل مردم به سرمایه

  محله

V8میزان آلودگی  V28

V9  نزدیکی به مرکز شهر

ي
کالبد

-
ي

ضا
ف

  

V29  ها سازگاري کاربري

V30  فضاي سبزV10  اخذ مجوز

V31  بایر -هاي خالی زمینV11  خدمات رفاهی

ی
اجتماع

- 
ی

فرهنگ
  

V12  ط نیروهاي انتظامیامنیت توس
هاي  آب - وضعیت آبراهه

  جاري

V32

V33  جذاب کردن آثار تاریخیV13  برقراري امنیت توسط مردم

V34  پارکینگV14  وجود کتابخانه عمومی

V35  کیفیت ابنیهV15  درمانی-بهداشتیمرکز 

V36  ساخت ابنیهV16  تبلیغات –اغتشاش بصري 

V37  تعداد طبقاتV17  امکانات تفریحی

V38  عمر ابنیهV18  آموزشی–امکانات فرهنگی 

V39  پوشش مصالح معابرV19  ونقل حمل - خدمات ارتباطی

V40  عرض معابرV20  ترافیک



  

  

  

  

157  |  ، رسولی و همکاران…عملکرد عوامل کلیدي موفقیت-تحلیل اهمیت

  پیشینه پژوهش

اي در سطح داخل و خارجی  هاي فرسوده شهري مطالعاتی گسترده در زمینه بازآفرینی بافت

اند که در زیر به جدیدترین آنها سعی شده است اشاره گردد؛ صورت گرفته

مدار به بازآفرینی شهري و  اي با عنوان رویکرد دولت مقاله) 1397(عباچی و همکاران 

تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدي در نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر در : ازي وابستهس اعیانی

هاي فرسوده  اند، که نتایج نشان داده است که تجربه اعیانی سازي بافت مشهد انجام داده

آریان . مدار به بازآفرینی شهري و اعیان سازي وابسته است حرم رضوي، نوعی رویکرد دولت

اي با عنوان مدیریت تعارض ذینفعان بازآفرینی شهري در ایران  لهمقا) 1398(و همکاران 

اند که نتایج نشان داده است که مدیریت  انجام داده) آباد اصفهان محله همت: مطالعه موردي(

نفعان کلیدي، شناسایی تعارض  نفعان بازآفرینی شهري مستلزم شناسایی ذي تعارض ذي

مبتنی بر فرآیندهاي همکارانه شامل برقراري چرخه نفعان و ارائه راهبردهاي حل تعارض  ذي

گانه مشارکت و درگیري اصولی، انگیزه مشترك و ظرفیت عمل مشترك  تعاملی بین سه

ویژه مذاکره و گفتگوي چهره به چهره، موجب  گیري از فنون حل تعارض به است که با بهره

) 1400(انی و همکاران دهق. شود نفعان در موضوع مورد تعارض می رأیی ذي رسیدن به هم

انجام ) شهر اصفهان: موردپژوهش(بنیان  اي با تحلیل ذینفعان توسعه شهري دانش مقاله

اصفهان منوط به پیگیري منافع  KBUDاند که نتایج نشان داده است که تحقق  داده

) 1400(گودرزي و همکاران . مشترك و اجرایی اقدامات مشترك بین ذینفعان مختلف است

هاي فرسوده شهري با رویکرد  با عنوان طراحی الگوي کالن فرآیند مدیریت بافت اي مقاله

سر اف، چرخ .هاي پی حکمروایی انجام دادند که در نهایت بر اساس رویکرد تلفیقی مدل

هاي  پی حکمروایی الگوي کالن فرایند مدیریت بافت 8طالیی، زنجیره ارزش پورتر و 

.آمده است دست هفرسوده شهري با رویکرد حکمروایی ب

اي با عنوان ذینفعان کلیدي و فرآیندهاي  مقاله) 2021(میرزا خانی و همکارانی 

ها بر ضرورت  هاي شهري تاریخی در ایران انجام دادند که یافته عملیاتی در بازآفرینی بافت

سازي هم یک سیستم حقوقی جامع و هم یک سیستم مدیریت یکپارچه تأکید  پیاده

ریزي  عنوان یک فرایند برنامه اي با عنوان بازآفرینی شهري به مقاله) 2020(و یاناک. کنند می

هاي بازآفرینی امالك در شهرهاي یونان انجام داده  درك نقش ذینفعان در پروژه: دائمی

عنوان گروه  نظر از ویژگی آن به است، که نتایج نشان داده است که هریک از ذینفعان صرف

. کند دوتایی با سایر ذینفعان ایجاد میکند که فقط روابط یمندي متمایز عمل م عالقه
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گذاري هزینه و مزایاي اجراي آن تبدیل  اي جهت اشتراك بنابراین برنامه بازآفرینی به پروژه

هاي  اي با عنوان مدیریت ذینفعان در پروژه مقاله) 2016(رادولسکو و همکاران . گردد می

در این تحقیق . اند انجام داده) ماره، ترانسیلوانیا بایا: مطالعه موردي(بازآفرینی شهري 

هاي اجتماعی مورد مطالعه قرار  برجستگی نقش و عملکرد ذینفعان بایاماره را بر پایه شبکه

هاي اجتماعی یک ابزار مفید  اند که تجسم و تحلیل شبکه ها مشخص کرده که یافته. اند داده

  .توانند باشند گیري می در فرایند تصمیم

گردد، که اهمیت  رسی مطالعات صورت گرفته در زمینه بازآفرینی مشخص میبر

اما در . موضوع باعث تمرکز مطالعات گسترده در ابعاد مختلف در چند دهه اخیر شده است

کدام به بررسی جایگاه بازیگران در بازآفرینی توجه نشده است و سطح تفاضل اقدامات  هیچ

هاي فرسوده کمتر موردتوجه قرارگرفته  دهی بافتصورت گرفته با وضعیت مطلوب سامان

که سعی شده است عوامل  طوري اند، به است که در تحقیق حاضر موردتوجه قرارگرفته

دار و مورد ارزیابی  ها مشخص گردند، سپس این عوامل هدف کلیدي بازآفرینی این بافت

زمایش گذاشته شود، تا در زمان قدرت عملکردي بازیگران به بوته آ بازیگران قرار گیرند و هم

عملکرد عوامل کلیدي بازآفرینی و تطبیق آن با عملکرد /نهایت سعی بر تبیین تفاضل اهمیت

  .بازیگران شود

  

  روش

. تحلیلی بـوده اسـت  -نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردي و ازنظر گردآوري داده توصیفی

در ایـن  . نی صورت گرفته استاي و میدا کتابخانه -آوري اطالعات به دو صورت اسنادي جمع

در ) فضـایی -فرهنگـی، کالبـدي  -اقتصادي، اجتماعی(شاخص در قالب سه عامل  40تحقیق 

تـرین   اند تـا درنهایـت کلیـدي    شده با توجه به نظرات کارشناسان تحلیلMICMACمحیط 

شـده   انجـام  4تا  0عوامل استخراج شوند، براي این منظور ارزیابی کارشناسان در یک سطح 

ت، مقدار صفر نشانگر ارتباط صفر و عدم ارتباط، یک نشانگر ارتبـاط ضـعیف، دو ارتبـاط    اس

سپس اقدام به تحلیل . دهند متوسط، سه ارتباط قوي و چهار ارتباط خیلی قوي را نشان می

در نهایت اقـدام بـه   . شده است Mactorافزار  قدرت رقابتی بازیگران بازآفرینی در محیط نرم

عملکرد اهداف عوامل کلیدي بازآفرینی شـهر زنجـان بـا اسـتفاده از      -یتتحلیل تفاضل اهم

 9یـا   7، 5توانـد در مقیـاس    هـا مـی   سنجش شـاخص  IPAدر مدل (شده است IAPمدل

هاي مربوط به میزان اهمیت و سطح عملکرد هر یک از آنهـا، بـا    اي صورت گیرد، داده درجه
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در ایـن ناحیـه اهمیـت    ): تمرکـز کنیـد  (ول ربع ا.شود آوري می نامه جمع استفاده از پرسش

بنـابراین فرآینـدهاي ایـن بخـش     . باشـد  فرآیند بسیار باال، ولی عملکرد فرآیند ضـعیف مـی  

در واقع این ربع ضعف سازمان یا شـرکت را  . پذیرند و باید در اولویت بهبود قرار گیرند آسیب

این ): کار خوب را ادامه دهید(وم ربع د. دهد، بنابراین باید در اولویت اول قرار گیرد نشان می

عنوان مزایاي  شود، بنابراین این بخش به عنوان قوت اصلی سازمان در نظر گرفته می ناحیه به

، در ایـن ربـع   )اولویت پایین(ربع سوم . گیرند رقابتی، نگهداري و موردتوجه بیشتري قرار می

از . یز عملکـرد ضـعیفی دارد  شده از اهمیت پایینی برخوردار بوده و سازمان ن عوامل مشخص

اتـالف  (ربع چهارم . طرفی چون اهمیت چندانی ندارد نباید در این بخش تمرکز زیادي شود

در این ربع معیارها داراي اهمیت پایینی هستند، اما عملکرد شـرکت در ایـن بخـش    ): منابع

است بـا   الزم به ذکر). لذا فرآیندهاي این بخش موجب اسراف در سازمان هستند. زیاد است

وتحلیل و ارائه راهبردها پیشنهادي، نمونـه انتخـابی    توجه به روش مورد استفاده براي تجزیه

بـراي نمونـه خبرگـان بـا     . وتحلیل به دو صورت خبره محور و عمومی بوده است براي تجزیه

همچنـین بـراي نمونـه    . انـد  شـده  عنوان نمونه انتخاب نفر به 20استفاده از روش گلوله برفی 

هاي فرسوده شهر بر اساس آخرین سرشماري نفوس و مسکن  ی، ازآنجاکه ساکنان بافتعموم

نفر بوده است نمونه موردنظر بر اساس فرمـول کـوکران بـا     116335برابر با جمعیت  1395

الزم به ذکر است که براي اطمینـان  . نفر بوده است 1383درصد برابر با  0,05سطح خطاي 

تن از اساتید متخصص ارسال و پـس از دریافـت نظـرات     5اي از روایی سنجه، پرسشنامه بر

هـاي کمـی    شده است و جهـت اطمینـان از پایـایی داده    اصالحی خبرگان، پرسشنامه تدوین

. درصد گزارش شد 70شده است، که مقدار آن باالي  پژوهش، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه

زآفرینی شـهري زنجـان از   عملکـرد عوامـل کلیـدي بـا     -در این تحقیق براي تحلیل اهمیت

  .شده استاستفاده) 2(ها جدول  شاخص

  

  محدوده موردمطالعه

عنوان یکی از شهرهاي میانه  ترین نقطۀ شهري استان و به عنوان اولین و بزرگ شهر زنجان به

اداري استان زنجان -هزارنفري و مرکز سیاسی 500-250اندام بزرگ کشور در ردة جمعیتی 

سـال، ازجملـه شـهرهایی اسـت کـه       1400شـهر بـا سـابقه بـیش از     این . شود محسوب می

حال به  هاي مختلف اوج و حضیض در پویش شهرنشینی را پشت سرنهاده و امروزه بااین دوره

حسـین زاده  (هاي تاریخی کمتر موردتوجه محققان و مورخان قرارگرفته اسـت   لحاظ بررسی
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درصد بافت ناکارآمـد شـهر زنجـان     30ز که، امروزه بیشتر ا طوري به) 1392دلیر و حیدري، 

هاي جدید، ساختار سـنتی بـازار دچـار     کشی در حال حاضر، با خیابان. نیاز به بازآفرینی دارد

هایی شده و با تغییر الگوي فعالیت در سطح شهر، ساختار آن و نـواحی اطـرافش نیـز     آسیب

هـاي پشـتیبان بـازار،     ربريبافت مسکونی اطراف بازار، محل استقرار کا. تغییراتی یافته است

ازجمله انبار و کارگاه شده و این وضعیت، افت کیفیت حیـات شـهري در ایـن نـواحی را بـه      

، 1395بـر اسـاس نتـایج سرشـماري سـال      ). 1395شماعی و همکاران، (همراه داشته است 

درصـد   27نفر برآورد شده است، بنابراین با احتساب این مـورد کـه    430871جمعیت شهر 

نفـر   116335کنند، باید عنوان داشـت کـه    شهر زنجان در بافت فرسوده زندگی می جمعیت

  ).1395سرشماري نفوس و مسکن، (کنند  هاي فرسوده زندگی می در بافت

  
  وضعیت فرسودگی بافت شهر زنجان -1شکل 

  )1395حیدري، : مأخذ(
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  محدوده شهر زنجان - 2شکل 

)1399نگارندگان، : مأخذ(

  

  ها یافته

  هاي فرسوده در شهر زنجان هاي بازآفرینی بافت ی شاخصبررس

باشند،  هاي مختلف شغلی می جنسی، در طیف- ازآنجاکه ذینفعان گروهاي مختلف سنی

هاي فرسوده، تأثیر مهمی بر بهبود  هاي مداخله در بافت سهیم کردن این گروه در برنامه

ابعاد مختلف اجتماعی،  هاي فرسوده دارد، چرا که کیفیت زندگی شهري بخصوص در بافت

براي این . گیرد فرهنگی، اقتصادي و کالبدي را در چارچوب سیستم شهري در نظر می

) فضایی - فرهنگی و کالبدي -هاي اقتصادي، اجتماعی در حوزه(شاخص  40منظور تعداد 

 Micmacافزار  که جهت تحلیل وارد نرم ، استخراج شدند)2(تفصیل مندرج در جدول  به

افزار نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی، حاکی از میزان  در این نرم.اند شده

هاي پایدار جایگاه و نقش هرکدام از عوامل  در سیستم. پایداري و ناپایداري سیستم است

هاي ناپایدار وضعیت  باشد؛ اما در سیستم انگلیسی می Lصورت  مشخص است و توزیع به

دهند و توزیع  حالت میانی از تأثیرگذاري و تأثیرپذیري را نشان میپیچیده بوده و متغیرها 
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با مشاهده . سازد ها را کمی با مشکل مواجه می باشد که شناسایی آن صورت قطري می به

توان دریافت که اکثر متغیرها حول  ، می)2شکل (صفحه پراکنش متغیرها بر روند بازآفرینی 

م به توضیح است که الگوي ایجادشده در نتیجه الز(محور قطري صفحه پراکندگی هستند 

؛ بنابراین سیستم داراي )اند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص برهم دیگر ایجادشده

اولین ) 1-دسته از متغیرها را شناسایی کرد که 5توان  بدین منظور می. وضعیت ناپایدار است

عنوان متغیرهاي  ؛ این متغیرها بهباشد کننده یا تأثیرگذار می متغیر شامل متغیرهاي تعیین

ترین متغیرهاي تأثیرگذارند که در ناحیه شمال غرب صفحه پراکندگی قرار  ورودي، اصلی

عامل از این عوامل در این  4. ها وابسته است شدت به آن دارند و پایداري سیستم نیز به

ین عوامل به ترتیب شده است ا نشان داده) 2(طور که در جدول  اند و همان ناحیه قرارگرفته

ها و  ونقل، میزان آلودگی، سازگاري کاربري حمل-میزان اثرگذاري شامل خدمات ارتباطی

در متغیرهاي دووجهی میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري باال وجود ) 2. اند-عمر ابنیه بوده

موع از مج. دارد و هر عملی بر روي این متغیرها واکنش سایر متغیرها را ایجاد خواهد کرد

عامل در  8هاي فرسوده شهر زنجان، تعداد  عامل اولیه تأثیرگذار بر روند آینده بافت 40

فضایی جزء متغیرهاي دووجهی محسوب - فرهنگی و کالبدي- هاي اقتصادي، اجتماعی گروه

) 3). تشخیص هستند این گروه از متغیرها در قسمت راست باالي دیاگرام قابل(شوند  می

قرار دارند این متغیرها قابل ارتقا به ) 2شکل (اطراف مرکز ثقل متغیرهاي تنظیمی در 

هاي  شاخص در گروه 5متغیرهاي تأثیرگذار و یا دووجهی هستند در تحقیق حاضر تعداد 

الزم به (شوند  فضایی جزء متغیرهاي تنظیمی محسوب می - فرهنگی و کالبدي -اجتماعی

اند و با  هاي دیگر قرارگرفته ک بین شاخصتوضیح است که این گروه از متغیر در ارتباط نزدی

ها  هاي بازآفرینی امکان تغییر نقش این گروه از شاخص تغییر جزئی در سیاست و برنامه

 –متغیرهاي تأثیرپذیر یا نتیجه در جنوب شرقی پالن تأثیرگذاري) 4). خواهیم بود

أثیرپذیري بسیار باال این متغیرها داراي تأثیرگذاري بسیار پایین و ت. باشد تأثیرپذیري می

) 5. اند فضایی بوده-شاخص در ابعاد اقتصادي و کالبدي 2تعداد این متغیرها . هستند

متغیرهاي مستقل، این متغیرها داراي میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري پایینی هستند که در 

نشی گونه واک این متغیرها هیچ. اند قسمت جنوب غرب صفحه پراکندگی متغیرها قرارگرفته

فرهنگی و - هاي اجتماعی شاخص در گروه 7تعداد . کنند بر دیگر متغیرها ایجاد نمی

  .شوند فضایی جزء متغیرهاي مستقل محسوب می- کالبدي
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  هاي اثرگذار در بازآفرینی چگونه پراکنش شاخص -3شکل 

  

مک از جمله بررسی اثرگذاري و اثرپذیري  هاي حاصل در محیط میک بر اساس یافته

 12ها در بازآفرینی شهر زنجان  ، جایگاه و موقعیت شاخص)ورت مستقیم و غیرمستقیمص به(

  .اند شدهشاخص به شرح زیر استخراج
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  هاي فرسوده شهر زنجان عوامل کلیدي بازآفرینی بافت - 4شکل 

  

  هاي فرسوده شهر زنجان هاي توجه در بازآفرینی بافت اولویت

عملکرد ذینفعان بازآفرینی شهر زنجانتحلیل

بعد از شناسایی عوامل کلیدي بازآفرینی الزم است اقدامات و عملکرد بازیگران اصلی 

در این تحقیق بر اساس مطالعات . بازآفرینی شهر زنجان نیز مورد تحلیل قرار گیرند

ی و مدیران شهروندان، کسبه، اجتماعات محل(اي، میدانی و مصاحبه چهار گروه  کتابخانه

  .شده بازآفرینی مورد تحلیل قرار گیرند اند تا اهداف طراحی شدهشناسایی) شهري

  

  درآمد -

  تأمین نیاز اساسی -

  خدمات رفاهی -

فرسوده شهر زنجان هاي بافتبازآفرینی 

يدیکلملعوا

فرهنگی -اجتماعی

  یخیتارآثار -

  عمر ابنیه -

  کیفیت ابنیه -

  ها کاربرييسازگار-

  )یگروه-اریخود(مشارکت -

  ونقل حمل-یارتباطخدمات-

  یحیتفرامکانات-

  خاطر تعلق -

  میزان آلودگی -

  

فضایی-کالبدي اقتصادي
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  بازیگران و اهداف بازآفرینی - 3جدول 

  اهداف  بازیگر

-  شهروندان

فزایش میزان مشارکت شهروندان

-

هبود دسترسی در زمان کم با صرف هزینه کم به نقاط مختلف

-

هبود وضعیت درآمد ساکنان

-

جاد جذابیت در مراکز تاریخیی

-

گذران-هبود خدمات رفاهی چون اقامتی

-

هبود عمر ابنیه

-

أمین نیازهاي اساسی ساکنان

-

هبود وضعیت اشتغال

-

خاطر به مکان هبود تعلق

-

اهش میزان آلودگی بافت

-

وجه به اصل سازگاري کاربري

-

  هبود وضعیت سازگاري کاربري

  کسبه

  اجتماعات محلی

شهريمدیران 

هاي نویسندگان یافته: مأخذ

  

پذیري عملکرد بازیگران و قدرت رقابت

افزار مکتور مورد تحلیل  با شناسایی بازیگران، اهداف بازآفرینی در محیط نرم

شود  می طور که در جدول زیر مشاهده همان. اند تا رقابتی بازیگران مشخص گردد قرارگرفته

هاي بعدي  اثر بیشترین اثر و در مرتبه 63از مجموع 20مدیریت شهري با میزان اثرگذاري 

اند  گرفتهاثر قرار 11و  14، 18اجتماعات محلی، شهروندان و کسبه به ترتیب به میزان 
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یابی به وضعیت عملکردي هریک از بازیگران، ماتریس  الزم به توضیح است که جهت دست(

، در مقابل )گردند قایسه میصورت زوجی باهم م شده و سپس بازیگران به متقاطع تشکیل

، و کمترین مربوط به مدیریت شهري به 21بیشترین اثرپذیري مربوط به کسبه به میزان 

سازي اثرات الزم است وضعیت رقابت  بعد از مشخص. اثر بوده است 63از مجموع  11میزان 

أثیرگذاري پذیري بازیگران با توجه به میزان ت بازیگران مشخص گردد، در اینجا میزان رقابت

در . شود و تأثیرپذیري مستقیم و غیرمستقیم بازیگران و شبکه روابط بین آنها محاسبه می

بیشترین و  1,25و  1,7تحقیق حاضر مدیریت شهري و اجتماعات محلی به ترتیب به میزان 

الزم به ذکر است . اند پذیري را داشته درصد کمترین قدرت رقابت 04.کسبه به میزان

ازحد متوسط و  باشد، نشانگر قدرت رقابتی بیش 1ه مقدار رقابتی آنها بیش از بازیگرانی ک

در اینجا نهادهاي مدیریتی و اجتماعات . پذیري ضعیف است مقادیر کمتر نشانگر رقابت

هاي فرسوده احتمال  اند، بنابراین در بازآفرینی بافت پذیري باالي بوده داراي قدرت رقابت

.ازیگران بیشتر استآفرینی این دسته از ب نقش

  

  وضعیت عملکردي و رقابتی بازیگران -4جدول 

اثرگذاري   قدرت رقابت  اثرپذیري

18  14  شهروندان 0,65

کسبه 11  21 0,40

مدیر 20  11 1,71

اجتماع 18  11 1,25

  توافق بازیگران

 راه توسعه مختص به خود را در با توجه به اینکه هریک از بازیگران برنامه و نقشه

در مطالعه حاضر . بازآفرینی دارند، الزم است توافق هریک از بازیگران در ابتدا مشخص گردد

که کسبه  اند درحالی هدف بازآفرینی موافق بوده 12اجتماعات محلی و مدیریت شهري با هر 

در این چارچوب بیشترین اتفاق مربوط به بهبود مشارکت . اند مورد را مدنظر قرار داده 7تنها 

ندان، بهبود ارتباطات شهري، جذابیت مراکز تاریخی، تأمین نیازهاي اساسی، بهبود شهرو

بنابراین آنچه از نتایج توافق بازیگران مشخص . خاطر و بهبود وضعیت تراکم بوده است تعلق

گردد، این موضوع است که کسبه حساسیت بیشتري نسبت به تعیین اهداف بازآفرینی  می
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اند،  هاي بازآفرینی که در جهت منافع خود بوده ا تنها با سیاستاند، در همین راست داشته

که مدیران شهري و اجتماعات محلی جهت باال بردن کیفیت زندگی  اند، درحالی توافق داشته

اند، موافق بوده و در آن  هاي ناکارآمد با هر سیاست که احتمال بهبودي داشته در محیط

.اند توافق داشته

  

  میزان همگرایی

هاي است که بازیگران بر روي موضوعات در  دهنده تعداد موقعیت شاخص نشان این

هایی که بازیگران بر آن توافق دارند یا  گیرند، یا تعداد موقعیت مقابل همدیگر قرار می

ها نشان داده است که اجتماعات محلی و مدیران  هاي حاصل از بررسی یافته. اند مخالف

یک از بازیگران نسبت به  در مقابل هیچ. اند رایی را داشتهبیشترین همگ 28شهري به میزان 

گردد که اهداف  بنابراین مشخص می. اند هاي فرسوده نقش واگرایی نداشته بازآفرینی بافت

هاي جزئی باهم باشند ولی همه آنها در  شده اگرچه ممکن است داراي اختالف تعیین

  .رندهاي ناکارآمد اتفاق و همگرایی دا بازآفرینی بافت
  

  
  میزان همگرایی بازیگران -5شکل 
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  میزان واگیرایی بازیگران -6شکل 

  

  موقعیت بازیگران به اهداف

اجراي صحیح هر برنامه و سیاست نیازمند موافق و جلب نظر همه ذینفعان و کنشگران 

اي برخواسته از مردم نباشد محکوم به شکست است، بنابراین  که، اگر برنامه طوري به. است

موقعیت بازیگران به اهداف . یین موقعیت هر بازیگر نسبت به هدف الزامی استتع

دهنده بسیج بازیگران در رابطه با اهداف است و براي نشان دادن میزان موافقت یا  نشان

هاي فرسوده شهر  در بازآفرینی بافت. شده است مخالفت بازیگران نسبت به اهداف تعیین

وضعیت ممکن در رتبه اول و اجتماعات محلی  48ت از وضعی 29زنجان مدیریت شهري با 

وضعیت در رتبه  13وضعیت در رتبه بعدي قرارگرفته است، در مقابل شهروندان با  26با 

در این چارچوب مدیریت شهر در درجه اول بیشترین تأکید را بر . آخر جاي گرفته است

ذابیت مراکز تاریخی و مشارکت شهروندان و در مرتبه بعدي بر خدمات رفاهی، بهبود ج

نظر بازیگران نشان داده است که بهبود مشارکت  در نهایت اتفاق. کاهش آلودگی داشته است

وضعیت ممکن در اولویت اول بازیگران قرارگرفته است و در  16وضعیت از  12شهروندان با 

ذکر است  الزم به. اند مراتب بعدي بهبود جذابیت مراکز تاریخی و کاهش آلودگی قرار داشته

در بهبود مشارکت مردمی نقش و عملکرد نهادهاي مدیریتی به همراه اجتماعات محلی 

  .بیشتر از نقش شهروندان و کسبه بوده است
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  موقعیت بازیگران نسبت به  اهداف - 7شکل 

  
  وضعیت عملکردي بازیگران در ارتباط با بهبود مشارکت شهروندان - 8شکل 

  

  هاي فرسوده شهر زنجان بازآفرینی بافتعملکرد عوامل کلیدي /اهمیت 

و در واقع از چهار قسمت . شود نامیده می ipعملکرد، ماتریس /شبکه ماتریس اهمیت

  .شود یا ربع تشکیل می

هاي فرسوده شهر زنجان بهبود  هاي حاصل از تحقیق در بازآفرینی بافت بر اساس یافته

ت رفاهی و اقامتی در ناحیه تمرکز مشارکت شهروندان، بهبود جذابیت آثار تاریخی و خدما

اند که اگرچه داراي اهمیت باالي در بازآفرینی هستند ولی عملکرد پایین توسط  قرارگرفته
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ها، بهبود خدمات ارتباطی،  در ناحیه دوم میزان کاهش آالینده. اند نهادهاي بازآفرینی داشته

ها و کیفیت  زگاري کاربريخاطر، تأمین نیازهاي اساسی، امکانات تفریحی، سا بهبود تعلق

در ناحیه سوم شناسایی عمر ابنیه قرار . ابنیه قرارگرفته و الزم است همین روند ادامه یابد

هاي زیادي موجود جهت شناسایی صرف  دهد که صرف کردن هزینه دارد که نشان می

ر نهایت د. هاي فرسوده و عمر آنها در بازآفرین الزم نیست و ضرورتی بر آن وجود ندارد بافت

ها در آن قرار ندارند، این مسئله نمودار این موضوع  ناحیه چهارم قرار دارد که هیچ از شاخص

توانند  است که هیچ از عوامل کلیدي مورد اشاره در تحقیق حاضر در راستاي بازآفرینی نمی

ي ها در نهایت باید عنوان داشت که اگرچه اهمیت ساماندهی بافت. باعث اتالف منابع باشند

ناکارآمد شهر زنجان از چند دهه گذشته درك شده ولی اقداماتی ساماندهی صورت گرفته 

هاي ناکارآمد در سطح  عملکرد بازآفرینی بافت/اند و تفاضل اهمیت اي بوده صورت حاشیه به

  .اند باالي گزارش شده

  

  ي فرسودهها عملکرد و شکاف عملکرد عوامل کلیدي بازآفرینی بافت/هاي اهمیت داده - 5جدول 

)P-I(شکاف    عوامل  )I(اهمیت   )P(عملکرد 

0,2- 3 3,2 درآمد

0,6- 3,2 3,8 تأمین نیاز اساسی

1,7- 2,1 3,8 اقامتی- خدمات رفاهی 

2,9- 2 4,9 مشارکت

0,5 4,5 4 خدمات ارتباطی

0,6- 2,8 3,4 امکانات تفریحی

0,6 4,5 3,9 خاطر تعلق

1,3- 3,3 4,6 میزان آلودگی

1,9- 2,5 4,4 جذابیت آثار تاریخی

0,4- 2,1 2,5 )شناسایی و ساماندهی(عمر ابنیه 

0,8 4 3,2 کیفیت ابنیه

0,1 3,3 3,2 سازگاري کاربري
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) OW(هاي فرسوده الزم است وزن  بعد از تعیین موقعیت عوامل کلیدي بازآفرینی بافت

هاي  کرد، تا در نهایت اولویت) SW(هریک از عوامل به دست آورده شود و آنها را نرمالیزه 

در شهر زنجان همچنان که . هاي فرسوده شهر زنجان مشخص گردند اول در بازآفرینی بافت

گردد بهبود وضعیت مشارکت مردم، جذابیت آثار تاریخی و بهبود  از جدول زیر مشخص می

  .ندا شده هاي اول بازآفرینی تشخیص داده اقامتی به ترتیب اولویت - خدمات رفاهی

  

هاي فرسوده شهر زنجان بندي عوامل کلیدي بازآفرینی بافت اولویت - 6جدول 

اولویت SW  OW

8 0,02 0,64 درآمد

5  0,07 2,28 تأمین نیاز اساسی

3  0,19 6,46 اقامتی- خدمات رفاهی 

1  0,42 14,21 مشارکت

10  0,06- 2 - خدمات ارتباطی

6  0,06 2,04 امکانات تفریحی

11  0,07- 2,34- خاطر تعلق

4  0,18 5,98 میزان آلودگی

2  0,25 8,36 جذابیت آثار تاریخی

7  0,03 1 )شناسایی و ساماندهی(عمر ابنیه 

12  0,08- 2,56- کیفیت ابنیه

9  0,01- 0,32- سازگاري کاربري

  

  گیري نتیجه

مسـئله  گیر بسیار از شـهرهاي ایـران شـده اسـت،      از جمله معضالت جدي که اخیراً گریبان

هاي مقابله با آن باعث شده است،  ها و شیوه گستردگی این نوع بافت. هاي فرسوده است بافت

در ایـن چـارچوب،   . ریزان و مدیران شهري مطـرح باشـد   عنوان مسئله اصلی برنامه همواره به

کارهـاي   هـا راه  ازآنجاکه در اکثر شهرها عمومیت دارد، در چند دهه اخیر دولت و شـهرداري 

اند؛ امـا حجـم عظـیم     را در جهت احیاء و بازسازي بافت فرسوده شهري تجربه کرده مختلفی
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هـا   هاي سـاماندهی، نشـان از ناکـافی بـودن ایـن روش      کاره شدن پروژه بافت فرسوده و نیمه

هـا رویکـردي جدیـدي تحـت      دهی این بافـت  در این راستا در مواجه و سازمان. داشته است

ه است کـه در آن فـارغ از جوانـب صـرف کالبـدي کـه در       شد عنوان بازآفرینی شهري مطرح

اقتصـادي، فرهنگـی، اجتمـاعی و    (شده، بـه ابعـاد مختلـف دیگـر چـون       گذشته تعقیب می

گردد و همچنین در این عرصه به ذینفعان در جهت مداخله در  نیز توجه می) محیطی زیست

دام بـه بررسـی   بر این اسـاس تحقیـق حاضـر سـعی داشـته اسـت اقـ       . بازآفرینی توجه دارد

بـر  . هاي اصلی بازآفرینی شهر زنجان با تأکید بر ذینفعان شهري بکنـد  عملکرد مؤلفه/اهمیت

شده است و بـراي   آوري اطالعات استفاده اي و میدانی براي جمع این اساس از روش کتابخانه

ل از هاي حاص یافته. شده است استفاده IPAمک، مکتور و  افزارهاي میک وتحلیل از نرم تجزیه

ها بوده است،  شاخص مؤثر در بازآفرینی نشانگر ناپایداري چگونگی توزیع شاخص 40بررسی 

ــن اســاس   ــر ای ــه ب ــل  5ک ــرل(عام ــی، تنظیمــی، هــدف و مســتقل  کنت ــده، دو وجه ) کنن

درآمد، نیازهاي اساسی، خدمات رفاهی، مشـارکت،  (شاخص  12اند و در نهایت  شده شناسایی

خاطر، آلودگی، آثار تاریخی، عمر ابنیه،  امکانات تفریحی، تعلق، )ونقل حمل(خدمات ارتباطی 

در ایـن راسـتا   . انـد  شده عنوان عوامل کلیدي شناسایی به) ها کیفیت ابنیه و سازگاري کاربري

ها نشان داده است که مدیریت شهري و اجتماعات محلی داراي بیشترین اثرگذاري در  یافته

در ایـن  . انـد  ابت بیشتر نسبت به دیگر بازیگران بـوده عوامل بوده و همچنین داراي قدرت رق

اند، در نهایت اجماع  چارچوب مدیران شهري با اجتماعات محلی بیشترین همگرایی را داشته

نظر بازیگران بر بهبود مشارکت شهروندان، جذابیت مراکز تاریخی، کاهش آلـودگی و بهبـود   

ینجا اگرچه بیشـترین اتفـاق بـازیگران بـر     در ا. اند خدمات ارتباطی بیش از دیگر عوامل بوده

هـا نیـز جهـت بـرآورد سـازي       عملکرد مؤلفه/شده است ولی از بررسی اهمیت عوامل مشخص

شده است کـه   هاي حاصل از اجماع نظر بازیگران بر عوامل کلیدي استفاده میزان صدق یافته

ها  ار تاریخی در بافتها نشان داده است که بهبود مشارکت شهروندان، بهبود جذابیت آث یافته

صورت  بایست به اقامتی همچنان که مورد تأیید ذینفعان بودند، می–و بهبود خدمات رفاهی 

متمرکزانه در بازآفرینی موردتوجه قرار گیرند، همچنین عملکردهاي همچون بهبود خـدمات  

اساسـی  خـاطر، تـأمین نیازهـاي     ارتباطی، کاهش آلودگی، بهبود درآمد در بافت، بهبود تعلق

شهروندان در کمترین فاصله ممکن، بهبـود امکانـات تفریحـی بـراي سـاکنان، و توجـه بـه        

صـورت   هـا کـه بـه    دار باشند و در عـوض از اتـالف هزینـه    ها همچنان ادامه سازگاري کاربري

شود جلوگیري شود یا کـاهش داده شـود    هاي می گسترده صرفاً بررسی، شناسایی عمر ابنیه
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در نهایت جهت بهبود هرچه بیشتر بازآفرینی . ر بهبود بازآفرینی نداردچرا که نقش کلیدي د

  :گردند هاي فرسوده پیشنهادهاي به شرح زیر عنوان می بافت

 - کاهش آلودگی- کننده چون امکانات ارتباطی هاي کنترل توجه و تمرکز بر شاخص- 

.سازگاري کاربري و عمر ابنیه

ولیت از طرف شهروندان در جهت پذیري و قبول مسئ ایجاد بسترهاي براي نقش- 

پررنگ شدن هرچه بیشتر مشارکت شهروندان

عنوان بازیگر اصلی در همگرایی و بسیج  توجه و تأکید بر نقش مدیریت شهري به- 

هاي فرسوده شهر سازي در بازآفرینی بافت

هاي  عنوان گنجینه هاي فرسوده و تاریخی شهري به توجه به مسئله گردشگري بافت- 

یابد هم  با این مهم، هم وضعیت درآمد و معیشتی مردم تا حدودي بهبود میتاریخی که 

.گردد هاي برمی تعلق به بافت

هاي  هاي بازآفرینی بافت عملکرد مؤلفه/تالش جهت کاهش سطح تفاضل اهمیت- 

)هاي بازآفرینی گیري و اجراي برنامه توجه و تمرکز به مشارکت عمومی در تصمیم(فرسوده 

ي سطح تعادل بین نواحی فرسوده و غیر فرسوده شهري، و ساز جهت هماهنگ- 

ها باید مسئله عدالت در توزیع فضاي خدمات از جمله  بازگشت دوباره پویایی به این بافت

چون دسترسی به خدمات باکیفیت با هزینه مناسب و در کمترین زمان (خدمات رفاهی 

.و اقامتی محقق گردد) ممکن فراهم باشد
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آموزش جغرافیا، زنجان از دیروز تا امروز، )1392. (ر، کریم و حیدري، محمدجوادحسین زاده دلی ،

  .1دوره بیست و هشتم، شماره 
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   حیدري، محمدتقی؛ شماعی، علی؛ ساسان پور، فرزانه؛ سلیمانی، محمد؛ احـدنژاد روشـتی، محسـن .

بافـت  : رديمطالعـه مـو  (هاي فرسوده شـهري   پذیري بافت ، تحلیل عوامل مؤثر بر زیست)1393(

، سـال هفـتم،   پژوهشی فضاي جغرافیایی–فصلنامه علمی ، )فرسوده بخش مرکز شهر زنجان

  .25-1: 57شماره 

تحلیـل ذینفعـان توسـعه    )1400. (دهقانی، مصطفی؛ حقیقت نایینی، غالمرضا؛ زبردست، اسفندیار ،

، 53وره ، دهـاي جغرافیـاي انسـانی    پژوهش، )شهر اصفهان: مورد پژوهی(بنیان  شهري دانش

  .341-323: 1شماره 

      بنـدي   ، اولویـت )1397. (سرور، رحیم؛ اکبري، مجیـد؛ موسـوي، چمـران؛ بوسـتان احمـدي، وحیـد

محلـه جلفـاي   : مطالعـه مـوردي  (هـاي فرسـوده    هاي توسعه پایدار در راستاي احیاء بافـت  مؤلفه

.104-89: 57، شمارة 15، دورة فصلنامه جغرافیایی سرزمین، )اصفهان

مطالعه (هاي کالبدي  هاي فرسوده شهري بر اساس شاخص ، شناسایی بافت)1398. (وشنگسرور، ه

  .14-1: 1، شمارة 2، دورة فصلنامه شهر پایدار، )منطقه یک شهر تبریز: موردي

هـاي   ، بهسازي و نوسازي در بافت فرسوده شـهري بـا تأکیـد بـر شـاخص     )1395.(بداقی، زهره  شاه

نامه  پایان، )شهرستان فردیس واقع در منطقه کرج: مطالعه موردي(اجتماعی اقتصادي و کالبدي 

  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالنریزي شهري ارشد جغرافیا و برنامه

 مرکز آمار ایران)1395(شماري نفوس و مسکن ،

 فرینی مجموعه بـازآ ، )1395. (طالبی، مانی؛ رضا، گنجی؛ افسوران، ثابت مقدم و سید محمـدعلی

هـا و   دیـدگاه : جلـد اول  شهري پایدار برندسازي شهري در بستر بازآفرینی شهر رشـت، 

  .نظرها و مصادیق، رشت انتشارات رمه

مـدار بـه بـازآفرینی شـهري و      ، رویکرد دولت)1397. (عباچی، اعظم؛ یوسفی، علی و کرماي، مهدي

افـت پیرامـون حـرم مطهـر در     تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدي در نوسازي ب: سازي وابسته اعیانی

.94-75: 1، دوره یازدهم، شماره )شهري-روستاي(توسعه محلی مشهد، 

   تحلیـل پایـداري   )1399(عباسی، قمر؛ قاسمی، ایرج؛ موسوي، یعقوب و احدنژاد روشـتی، محسـن ،

، فصلنامه شـهر پایـدار  بافت مرکزي شهر زنجان، : بازآفرینی بافت مرکزي شهر مطالعه موردي

  .16-1: 2شماره ، 3دوره 

هـا و راهبردهـا،    هاي فرسوده شهر تهران، ضـرورت  ، توسعه نوسازي بافت)1385. (رضا عندلیب، علی

  .14-1: هاي فنی دانشگاه تهران وساز در پایتخت پردیس دانشکده دومین سمینار ساخت

ـ هـاي مداخلـه در بهسـازي و نوسـازي شـهري،       ، انـواع روش )1389. (فرجی مالئی، امین ه ماهنام

  .17-10: 54، آموزشی و پژوهشی شورها، رسانی اطالع
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ساختاري بـازآفرینی  -، کاربست تحلیلی)1397. (فنی، زهره؛ توکلی نیا، جمیله و بیرانوند زاده، مریم

، شماره 52، دوره هاي جغرافیاي انسانی پژوهش، )آباد شهر خرم: مطالعه موردي(پایدار شهري 

1 :181-197.  

،تحلیل عوامل مؤثر بـر بـازآفرینی فضـاهاي تـاریخی شـهر      )1397. (فرزانه فنی، زهره و شیرزادي ،

ریـزي   پژوهشـی مطالعـات برنامـه   -علمـی  ، فصلنامه)میدان مشق، تهران: مطالعه موردي(

  .197-179: 1، شمارة 13، دورة هاي انسانی سکونتگاه

هـاي   از محـرك  گیـري  ، سـنجش قابلیـت بهـره   )1398. (قانع، مهسا؛ محمود، آروین و ملکی، سعید

فصـلنامه  ، )محلـه شـاهجوق سـمنان   : مورد شناسـی (توسعه شهري در بازآفرینی بافت فرسوده 

  .22-1: 34، سال دهم، شماره اي منطقه-جغرافیا و آمایش شهري

محدوده : نمونه موردي(مبنا  -، بازآفرینی بافت فرسوده با استناد به رویکرد محله)1396. (قائمی، الله

  .المللی امام خمینی ، دانشگاه بیننامه ارشد شهرسازي پایان، )شرق شهر زنجان از محله زینبیه

19هـاي فرسـوده منطقـه     ، نقش مـدیریت شـهري در بـازآفرینی بافـت    )1396. (کرم دوست، مریم 

، دانشگاه پیـام نـور   ریزي شهري نامه ارشد جغرافیا و برنامه پایانشهر تهران،  شهرداري کالن

  مرکز شهرري

 ،طراحـی الگـوي فرآینـد مـدیریت     )1400. (غزاله؛ زیویـار، پروانـه و اسـتعالجی، علیرضـا    گودرزي ،

اي  ریـزي شـهري و منطقـه    فصلنامه برنامـه هاي فرسوده شهري با رویکرد حکمروایی،  بافت

  .168-139: 13، سال پنجم، شماره )علمی(

هاي شهري بـه کمـک   ، ارائه شاخص مکانی جهت ارزیابی فرسودگی بافت)1399. (مطیعیان، حمید

ریزي توسعه شـهري و   فصلنامه برنامهگیري چنده معیـاره،   سیستم اطالعات مکانی و تصمیم

.114-93: 9، سال چهارم، شماره اي منطقه

رشد اقتصادي و توسعه شهري از طریق بازآفرینی )1396. (موالیی، محمدمهدي و سلیمانی، رسول ،

  .95-104: 7-3، شمارة جهانفصلنامه نقشهاي ارزشمند تاریخی،  خانه

 سـازي روابـط بـین     ، مـدل )1394. (اکبر؛ هاروتیانیان، هاروتیان؛ فرهادیان، امیـر  ناجی میدانی، علی

هاي توسعه پایدار در اطراف حـرم امـام    هاي فرسوده شهري و شاخص هاي شناسایی بافت شاخص

  .48-33: 15شمارة  اي، منطقه -جغرافیا و آمایش شهري ،)ع(رضا 

ــماعیل  ن ــران، اس ــن و دوی ــدنژاد، محس ــعید؛ اح ــی، س ــدگی در  )1394. (جف ــت زن ــابی کیفی ، ارزی

جغرافیا و آمایش ، )آباد شهر زنجـان  محله اسالم: مورد شناسی(هاي غیررسمی شهرها  سکونتگاه

  .90-75: 16، شماره 5، دوره اي منطقه -شهري

 نامـه   پایـان اي فرسوده شـهر ایـالم،   ه ، بررسی عوامل مؤثر در بازآفرینی بافت)1395(نساري، رضا

  .، موسسه آموزش عالی باختر ایالمریزي شهري ارشد جغرافیا و برنامه
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  تحلیـل عوامـل مـؤثر در بـازآفرینی     )1396. (نصیري هنده خاله، اسماعیل و ساالري نیـا، مرضـیه ،

ایی فصلنامه جغرافیشهر تهـران،   17منطقه  20هاي فرسوده شهري مطالعه موردي محله  بافت

  .148-135: 55، شمارة 14، دورة سرزمین

آوري  هاي تاب ، تحلیلی بر وضعیت شاخص)1398. (پرس، مهدي نقدي، آمنه؛ مافی، عزت اله و وطن

تحقیقـات  بافـت فرسـوده شـهر فـاروج، نشـریه      : هاي فرسوده شهري مطالعـه مـوردي   در بافت

  .238-219: 60، سال بیست و یکم، شماره کاربردي علوم جغرافیایی

   سـنجش  )1399. (یوسف زاده، زهره؛ کرمانی، علی؛ حاتمی نژاد، علـی؛ حسـین زاده، محمدمهـدي ،

تهـران،  : مطالعه موردي(ارتباط و تأثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان 

 هاي نو در جغرافیاي انسانی سـال دوازدهـم، شـماره    پژوهش نگرش-، فصلنامه علمی)15منطقه 

.316-299:سوم

  

 Albanese,Giuseppe., Ciani,Emanuele., Blasio, Guido. (2020). Anything new in 

town? the local effects of urban regeneration policies in italy, Regional 

Science and Urban Economics. 

https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103623

 Alpopi, Cristina,. Manolea, Cristina. (2013). Integrated Urban Regeneration -

Solution for Cities Revitalize, International Economic Conference of Sibiu 

2013 Post Crisis Economy: Challenges and Opportunities, IECS 2013, 

Finance 178 – 185.

 Bevilacqua, Carmelina; Calabro, Jusy. Maione, Carla. (2013). The Rule of 

Community in Urban Regeneration: Mixed Use Area Approach in USA 

Proceeding REAL CORP 2013. Rome: Tagungsb. 20-23.

 Calthorpe, Peter. Fulton, William. (2001). The Regional City. Island: Island Press.

 Chan, EHW., Yung, E.H.K. (2004). Is the development control legal framework 

conducive to a sustainable dense urban development in Hong Kong? Habitat 

Int. 28 (3), 409-426.

 Chen, Xiaoliang., Zhu, Hong., Yuan, ZHenjie. (2020). Contested memory amidst 

rapid urban transition: The cultural politics of urban regeneration in 

Guangzhou, China. Cities. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102755.

 Dargan, Lorna. (2007). Conceptualising Regeneration in the New Deal for 

Communities, Planning Theory & Practice, Vol.8, No.3, pp.345-362.

 Gu, ZHonghue., Zhang,Xiaoling. (2020). Framing social sustainability and 

justice claims in urban regeneration: A comparative analysis of two cases 

in Guangzhou, Land Use Policy,

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105224



  

  

  

  

1400، بهار 16، سال ششم، شماره )علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه   |  178

 Jones, P., Isakjee, A., Jam, C., Lorne, C., & Warren, S. (2017). Urban landscapes 

and the atmosphere of place: Exploring subjective experience in the study of 

urban form. Urban Morphology, 21(1), 29–40

 Jose Rua, Maria., Huedo, Patrica., Civera., Vicent., Agost-Felip, R aquel (2019), 

A simplified model to assess vulnerable areas for urban, regeneration, 

Sustainable Cities and Society, Vol. 46: 1-23

 Lees, Loretta., & Melhuish, Clare. (2015). Arts-led regeneration in the UK: The 

rhetoric and the evidence on urban social inclusion. European urban and 

regional studies, 22(3), 242-260.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/096 9776412467474

 Lyytinen, Kalle., Mathiassen, Lars., & Ropponen, J.anne. (1998). Attention 

shaping and software risk—a categorical analysis of four classical risk 

management approaches. Information Systems Research, 9(3), 233-255.

 Martí, Pablo,. García-Mayor,Carcia,. Serrano-Estrada, Leticia. (2019). 

Identifying opportunity places for urban regeneration through LBSNs, 

Cities.v (90). 191-206.

 McDonald, Sally., Malys, Naglis., Maliene, Vida. (2009). Urban regeneration for 

sustainable communities: A case study. Technological and Economic 

Development of Economy, 15(1), 49-59.

 Mirzakhani, Arman., Turro, Mateu., Jalilisadrabad, Samaneh. (2021). Key 

stakeholders and operation processes in the regeneration of historical 

URban fabrics in Iran, Cities, https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103362

 Peng, Yi,. Lai, Yani,. Li, Xiaoling. (2015). An alternative model for measuring 

the sustainability of urban regeneration: the way forward,. Journal of 

Planning Education and Research 31 (2) 184-195

 R˘adulescu, Corina., Stefan, ovidiu., Gheorghe, radulescu. (2016). Management 

of Stakeholders in Urban Regeneration rojects. Case Study: Baia-Mare, 

Transylvania, sustainability. V(8).1-22.

 Said, shahrul., Aksah, Hasnizan., Ismail, Elma. (2013). Heritage Conservation 

and Regeneration of Historic Areas in Malaysia, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, Vol.105, 418-428.

 Thomson, Giles,. Newman, Peter. (2018). Urban fabrics and urban 

metabolism – from sustainable to regenerative, cities, Resources, 

Conservation and Recycling,v (132), 218-229.

 Yiannakou, Athena. (2020). Urban regeneration as a erpetual planning process: 

nderstanding the role of takeholders in property-led egeneration projects in 

reek cities, Local Economy, vo32 (2), 83-104.


