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  سازماندهي بافت فرسوده شهري با تاكيد بر مشاركت مردمي 

  (مطالعه موردي شهر كنگاور)

 

   ، زهرا شفيعيسيما شفيعي

  واحد ماليراسالمي زاد آكارشناسي ارشد جغرافيا برنامه ريزي شهري از دانشگاه  
  واحد ماليراسالمي زاد آمه ريزي شهري از دانشگاه كارشناسي ارشد جغرافيا برنا

  08/09/1397تاريخ پذيرش:                                       19/08/1397 نگري: تاريخ باز                            13/08/1397تاريخ دريافت:

  

  چكيده 

با  تنگاتنگ هاي شهري در ارتباطپروژه. شودمي اديهاي شهري تحقق طرح ديامروزه از مشاركت به عنوان كل         

 يي انسانهاگروه ها واست كه انسان يو عوامل گوناگون يطيمح ستيز طينوسانات اقتصادي، شرا ،يزندگ طيمح تيفيك

ن سنجي پرسشنامه سرپرست خانوار به امكابا استفاده از از اين رو در اين تحقيق  دهد. يها قرار مانيز ايرا در برابر منافع 

تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر . پرداخته شد شهر كنگاوررسوده ف بافت سازماندهيدر  مردمي مشاركت

تحليلي است، در اين تحقيق از انواع، ابزارهاي تحقيق شامل اسناد و مد ارك، امار و پرسشنامه استفاده  –روش توصيفي 

روش نمونه  استفاده با كه بودند قديمي كنگاور هايبخش ساكن ندانروشه كليه مورد مطالعه آماري امعهجشده است .

 بافت سازماندهي شهروندان در مشاركت داد، نشان گرديد. نتايج انتخاب آماري نمونه عنوان به نفر 384 كوكران گيري

بافت فرسوده، همچنين پايگاه اجتماعي و فرهنگي افراد مناطق با داشتن است. همچنين با  تأثيرگذار شهر كنگاور فرسوده

  .تغال و درآمد بر مشاركت آنان در سازماندهي بافت فرسوده شهري موثر خواهد بودمناسب بودن وضعيت اش

  .مردمي مشاركت سازماندهي، شهر، كنگاور، فرسوده، بافت كليدي: هايواژه
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  مقدمه

 هايسياست موفقيت نسبي و عدم سو يك از اخير دهه سه در توسعه درحال دركشورهاي شهرها افزايش دنبال به           

 ميزان كنترل مهاجرت، كنترل ميزان در جهت (چه ديگر سوي از كشورها در اين شهري ريزيبرنامه در مسئول مقامات

 موجب مناطق) در توسعه و هاي اقتصاديقطب ايجاد شكل به زدايي تمركز بزرگ، شهرهاي رشد كنترل جمعيت، رشد

  .شود تحوالت و تغيير تدريج دستخوش به شهري توسعه ريزيبرنامه هايو تئوري هاستسيا تا است شده

 خود، ساكنين نيازهاي متناسب با كاركردي و ساختار با زماني شده) شهرها، فرسوده مفهوم (به فرسوده هايبافت         

 تنها نه اخير، هايدهه در رات شهرنشينيييتغ ناگهاني افزايش با بوده اند. ليكن خوردار خاصي بر صالبت و پويايي از

رو  اين از نيستند. نيز خود مره رو حيات ارائه با تغييرات و انطباق به قادر حتي بلكه اند،داده دست را از خود مركزيت

و  بهسازي سياست . هستند مطرح شهرها بدنه بر ناجوري هايعبارتي وصله به يا شهري دارمسئله نقاط عنوان به امروزه

 اين و فرهنگي اجتماعي به عناصر چندان كه است محور اقتصاد و قهري عمدتا سياست ايران در هابافت اين نوسازي

 ارزش كاهش و محل هويتمند عناصر و بافت اجتماعي رفتن از بين به منجر طرف يك از امر اين . كندنمي توجه هابافت

  است. داشته دنبال به را محلي تعلق حس يت ووه كاهش و جمعيتي پااليش ديگر طرف و از آنان شده

 و اعمال آوري جمع گير تصميم هايگروه طريق از مشاركتي ريزيبرنامه در شهروندان نيازهاي و هاديدگاه            

 آينده جهت در مناسب عمل به توصيه و شهري كاركرد هايجنبه فهم در تواند مي مشاركتي ريزيبرنامه .گرددمي

 راه باشد نظمبي جامعه آن كه چند هر اي جامعه هر در مردم از گيريبهره باشد. كارساز شهري وضعيت هيساماند

 عمومي مناظره كتبي، مناظرهكتبي،  مشورتي، اظهارات كميته طريق از ريزانبرنامه به هاايده تفويض جهت مردم مشاركت

 توانندنمي ريزان برنامه و مسووالن و است شهروندان عامه به قعلمت نهايت در شهر كند.مي پذير امكان را آموزشي كارگاه و

 مشاركت و همكاري همفكري، به شهري توسعه هايطرح نظريه اين كنند. از عمل و بگيرند آنان تصميم همه جاي به

بدون  شهري توسعه هايطرح موفقيت بنابراين هستند. موثر و دخيل آن سرنوشت در كه دارد بستگي كسانيهمه  فعال

 ريزيفرايند برنامه در اساسي تاثير جهت دو از مشاركت كلي طور به . شد نخواهد ممكن آنان هماهنگي و همكاري جلب

 محسوب گيري درستتصميم و شناخت به دستيابي براي الزم ابزار يك مشاركت اينكه نخست دارد شهري توسعه و

 هايطرح جهت در و شهروندان شهر انساني و طبيعي امكانات از گيريبهره گيريبهره راه تنها مشاركت اينكه شود. دوممي

 عرصه در محلي گيريتصميم و سازيمبناي تصميم عنوان به هم مشاركتي رويكرد خالصه بطور است شهري توسعه

 لوازم زا يكي مديريت و ريزيبرنامه عرصه در همكاري جمعي و فعاليت مشترك به دستيابي براي كارآمدي و زيريبرنامه

 جهان كشورهاي ريزيبرنامه در شهروندان مشاركت شود موضوعمي محسوب دموكراسي و جامعه مدني پايدار، توسعه

 جايگاه كه شودمي محسوب نوپا اي پديده هنوز اجتماعي و مناسب حقوقي همكاري ضعف دليل به ايران جمله از سوم

 و هاراه كشورها اين ويژه شرايط به توجه با است الزم نظر نيا از است. پيدا نكرده درستي به را خود عملي و نظري

 مردميبر مشاركت  موثر عوامل تحليل با كه هست آن بر حاضر تحقيق اين رو جستجو شود. از مشاركت مناسب اشكال
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 اين ياندهسازم يي برايهاپيشنهاد ساكنين، نيازهاي و هاخواست بر تكيه با شهر كنگاور فرسوده بافت احيا فرآيند در

  .نمايد ها با تاكيد بر مشاركت مردمي ارائهبافت

 :بيان مساله

 نامحسوس و بطئي بسيار شهري جوامع تغييرات صنعتي، انقالب از ناشي جهاني جريان از قبل تا        

 ساير همچون نيز شهر كه چرا. نبود مواجه توجهي قابل نيز دگرگوني شهرها كالبد آن، تبع به و بوده

و  حبيبي( گرددمي توسعه و رشد تحول، تغيير، دچار زمان طول در ساخت انسان مصنوع هايپديده

 شهرها در مسير تحوالتي ايراندر  مدرنيسم هايعصرجديد و ظهور جرقه با ورود به). 1386ديگران،

  .ديگر بخشيد آنها را شكل و كالبدي اقتصادي -اجتماعي حيات كه قرارگرفتند

و  طبيعي صورت به ملي ابتكار و خالقيت بر تكيه با تاريخي، هايدوره طول در كه نايرا شهرهاي       

، بهدرون  و گرديدند دگرگون كلي به اخير دهه چند طي تدريج به بودند، رسيده و تكامل رشد زا

دادند  دست از را خود و تاريخي اجتماعي، هنريهاي ويژگي فرهنگي،هاي ارزش كالبدي، خصوصيات

 سپرده فراموشي به شهرها قديمي هايبافت كه است دهه چند از بيش ).30:1387ديگران،  و حبيبي(

 انساني تحمل قابل استاندارد هر از ترپايين به محيطي زيست شرايط قديمي، كيفيت هايبافت. در اندشده

 زادار و مشكلئلهسم هايبافت شوند و بهمي ترفرسوده و رونقبي روزروزبه هابافت اين .است يافته تنزل

 است ضرورتي قديمي هايبافت و احياي ساماندهي .باشندمي مطرح شهري و مديريت ريزي برنامه در

 .شودمي روشن بافت و اجتماعي اقتصادي، كالبدي، فرهنگي ، توانهاارزش شناخت با آن اهميت كه

 هايگروه حركت بهمنجر  ي،يطمح زيست شرايط تنزل همراه به بافت فيزيكي كالبد تخريب وضعيت تداوم

درآمد و  كم هايگروه وسيله به آن اشتغال و و هجوم شهرهاي قسمت ساير به هامحله اين توانمند از

 به . با عنايت)25:  1375رهنما،است( و تنزيل ركود فرايند تسريع آن نتيجه كه است گرديده كارگر

و  بازسازي شهري، مناطق باالي ريپذيخطر و شهري فرسوده هايبافت موضوع اهميت و گستردگي

 موضوعات مهمترين از يكي زلزله مالي و جاني خسارات از جلوگيري جهت مذكور، هايبافت بهسازي

ا بافت رابطه در  مالي تامين نحوه ها،بافت اين احياي اصلي موانع از يكي و باشدمي شهري فرسوده هايب

 مشاركت باشد. بحثمي دشوار بسيار يا و غيرممكن مردم مشاركت بدون فرايند است. اين هاپروژه اين

لهي، طوالني سابقه داراي ما كشور در  و همدلي همياري، همكاري، گذشته ). در21: 1380 است(اسدال

 مردمي مشاركت اما؛ داشتند بسيار كاربرد و داشته بااليي ارزش ما فرهنگ در كه هايي بودندواژه تعاون

 بهسازي امر در قبل ساليان دارد. تجربه بسيار بررسي و بحث به نياز و است نوينيرويكرد  ريزي برنامه در

 پيشرفتي توان نمي مشاركتي رويكرد از استفاده بدون كه مي دهد نشان فرسوده شهري هايبافت نوسازي و

 مهمي جايگاه مشاركت جهان سراسر در شهرسازي هاينظريه در حاضر، حال كرد. در حاصل امر اين در
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 يهاسال طي ايران در و است يافته شهري فرسوده هايبافت و نوسازي بهسازي فرآيند در خصوص به

 ). هسته20:1380راد و همكاران،است(افتخاري بوده امور مطرح تمامي در شهروندان مشاركت اخير

هاي به تحقق طرح آنان بيشتر تاثيرگذاري و همكاري شهروندان، يافتن قدرت مشاركت، مفهوم مركزي

  ست.شهري ا

  اهميت و ضرورت ابعاد تحقيق

 تنگاتنگ هاي شهري در ارتباطشود؛ چرا كه پروژهمي اديهاي شهري تحقق طرح ديامروزه از مشاركت به عنوان كل         

 يي انسانهاگروه ها واست كه انسان يو عوامل گوناگون يطيمح ستيز طينوسانات اقتصادي، شرا ،يزندگ طيمح تيفيبا ك

استوار است كه همه افراد حق دارند در مورد اموري كه  دهيعق نيبر ا مشاركت دهد.يها قرار مانيز ايرا در برابر منافع 

كنند و بر  انيخود را بدون ترس ب شهيدرباره آن فكر كنند؛ اند ند؛ينما تيمسئول است احساس  مربوط به خودشان

 اصل رشيمشاركت پذ رساختيز شهياند نيترادييداشته باشند. بندخالت ذارد؛ گمي آنها اثر يكه بر زندگ يهايميتصم

آنان  انيو ارزش برابر برخوردار شوند آنگاه مشاركت م تياز اهم گريكديبا  ونديدر پ هرگاه برابري مردمان است. مردمان

خواست مردم آورد. توجه به  براي همه فراهم اريهاي بسسود بهره مندي دهد و اريي برداشتن زيخ و تواند به برخاستنيم

  رود. يتوسعه شهري به شمار م نيتريهاي اجرا، اساسها و روشتياولو نييتع زي،ير در برنامه

 اهداف تحقيق 

 تباف اءياح سازماندهيدر  يمردم اركتمش رب وثرم لعوام هب ابييتدس ژوهشپ ناي لياص دفه         

 باشد.مي كنگاور رمناطق با بافت فرسوده در شه در يشهر فرسوده

 پيشينه تحقيق :

حالي  در. است شده بدل شهروندان و مديران ريزان، برنامه براي مهم معضلي به شهري فرسوده و قديمي هايبافت         

هاي پتانسيل بودن و دارا اقتصادي تپنده قلب عنوان و به شهري هويت مثابه به تاريخي، فرهنگيهاي ارزش با هابافت اين كه

هاي بخش آن از ناشي مشكالت و ظهور جهان در شهرنشيني جديد تحوالت در. باشدمي ارزش داراي شهري فضاي مناسب

 از پس نيز در ايران. اندگرفته قرار شهري توسعه نامطلوب عوارض معرض در شهري نقاط ساير از بيشتر شهرها قديمي

 و نوسازي بهسازي در تجربياتي تدريج به حاضر سده اوايل در قديمي هايبافت اكثر در مطالعه بدون و سريعهاي دخالت

. است توجه شايان بسيار قديمي هايبافت احياء و مرمت زمينه در جهاني تجارب تنوع .آمد در اجرا به قديمي هايبافت

 جاي بر خود از تاريخ طول در را ارزندهاي بسيار تجارب متفاوت، و اعتقادات هازبان ها،فرهنگ با مختلف كشورهاي

 پاريس در هوسمان كارهاي با تجارب اين. باشدمي جهان در تاريخي شهرهاي از هريك هويت دهنده نشان كه اندگذاشته

 بعد خصوصا دوم جهاني جنگ از پس. شد آغاز اتريش در سيت اقدامات و انگلستان در و موريس راسكين هاينوشته و
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 1386 مقصودي، و حبيبي(شد جهان در شهري مرمت روند جهت تغيير سبب كه داد رخ مهمي اتفاقات 1960 دهه از

:10.(  

 ارائه محققان اخير از طرف سال 150 غالبا در قديمي هايبافت و احياي و ساماندهي كالبدي توسعه نظريات           

 قرن نيم حدود به صاخ طور به تاريخي هايبافت و عام طور به شهري موجود هايبافت به توجه پيشينه اما است؛ شده

 خود به را كوناگوني شكلهاي اخيرهاي دهه طي جهان، سطح در شهرها تاريخي هايبافت به توجه. گرددمي باز پيش

 هايو تئوري افكار و نشر گسترش باعث نيز شهري ريزي برنامه و شهرسازي با مرتبط علوم پيدايش و ظهور. گرفت

  ).12:1386 و ديگران،  حبيبي(است گرديده رشه كالبدي توسعه و شهر باب در مختلف

 توسعه و رشد روند در دولت مداخله» شهري طرحهاي اجمالي و نقد بررسي« عنوان با اثري در) 1371(شماعي          

 علل و داده قرار ارزيابي مورد ديها و تفصيلي - جامع هايطرح چون ابزارهايي وسيله به اخير هايدهه در را شهرها

 مديريت اصلي ابزار عنوان به شهري جامع و طرحهاي اعم طور به شهري امور مديريت موجود نظام كفايت و عدم يينارسا

 جامعه اجتماعي شرايط با طرحها ناهماهنگي شهر، و ماهيت طبيعت با طرحها ناهماهنگي زمينه سه در را اخص به شهري

  .نمايد مي ذكر شهري امور مديريت موجود نظام نارسايي و

 متون از استفاده با و توسعه تاريخي فرايند از تحليل و برداشت با» شهر تا شار از« عنوان با اثري در) 1375( حبيبي     

 به شار مفهوم از تكويني كه را آن كالبدي و سيماي شهر مفهوم امروز به تا گذشته از ايران شهري تحول مانده، برجاي

 گذر در غربي الگوهاي از ايراني شهر تاثيرپذيري اثر اين مباحث مهمترين جمله از. نمايدمي و تدقيق تبيين است، شهر

 فضايي بازساخت براي و زمان مكان عينيت، ذهنيت، چهارگانه ابعاد ارائه دولتي، و متمركز ريزي برنامه گيريشكل تاريخ،

 از زا برون و زا درون هايبرنامه تاثير تتح خود تاريخي فرايند در ايراني شهر كه دارد اعتقاد مولف. باشدمي ايراني شهر

  است داده ماهيت تغيير نيرنگ شهر نيز امروز و سراب شهر سپس قدرت، شهر به معبد شهر

 مداخله هايسياست تحول سير به» ايران در معاصر شهري توسعه فرايند تحليل« عنوان با پژوهشي در) 1379( عزيزي      

 در و قانوني اجرايي اقدامات شهري قديمي هايبافت در مداخله و نظري مباني بررسي از پس كه پردازدمي كهن بافت در

 از انقالب پيروزي تا دوم پهلوي دوره پهلوي، اول دوره پايان تا قاجار حكومت مقطع سه در را قديمي هايبافت توسعه

  .كندمي تحليل و بررسي كنوني مقطع تا اسالمي انقالب پيروزي از پس و دوران ،1357 تا 1320 سال

 و ريزي در برنامه سيستمي نگاهي با» شهري توسعه هايطرح تحقق هايشيوه« عنوان با اثري در) 1379( شارمند        

 بررسي. است داده قرار بررسي مورد را شهري توسعه طرحهاي اجراي و ابالغ تصويب، تهيه، فرايند شهري، ريزيطرح

 مراحل در ايران شهري توسعه طرحهاي هاينارسائي و مسائل بررسي و اجرا و ويبصت تهيه، هايشيوه مجتوا، مفهوم،

 طرحهاي تهيه نظري مباني حاضر حال در كه مسئله اين تشريح با و شده واقع بررسي مورد جهان در مشابه موارد با مختلف

 جهان مختلف كشورهاي در يجرل شيوه حاليكه در) سياست /طرح /شناخت( پوزيتيويستي مدل بر متكي ايران در شهري
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 تحقق امكان و پذيري انعطاف با هاييطرح تهيه جهت را راهكارهايي باشد،مي) سياست /طرح /تحليل( سيستماتيك مدل

  .كرد ذكر طرح انجام در مراحل را محلي مديريت و مردمي مشاركت توانمي جمله آن از كه داده ارائه بودن پذير

 ساماندهي راهكارهاي و قديم بافت در يزد فيزيكي توسعه اثرات« عنوان با خود دكتري هالرس در) 1380( شماعي        

 راهكارهاي ارائه و قديم و بافت يزد شهر و نامتعادل ناموزون فيزيكي توسعه اثرات تحليل و بررسي به» آن و احياي

 كافي توجه عدم و شهر حاشيه در متعادلان فيزيكي توسعه اثر در كه است؛ شهري متعادل پايدار توسعه در راستاي مناسب

 گرديده ناموزون و تعادل نام آن جمعيتي ساختار و گرفته شدت آن از جمعيت مهاجرت قديم، بافت و احياء ساماندهي به

 اي عمده نقش قديمي بافت ركود و شهر متعادل نا و موزون نا فيزيكي توسعه در دولت هايبرنامه و سياستها و است؛

  است شده پيشنهاد راهكارهايي يزد شهر قديم بافت و احياء ساماندهي بهبود، جهت پايان در. است داشته

 در و مدرنيسم سنت تلفيق براي جايگزيني رويكرد اي، محله سازي توانمند« عنوان با پژوهشي) 1382(ربيع        

 هايمحله سنتي هايبافت اعدام حكم عنوان به را تفصيلي و جامع طرحهاي و ضوابط احكام» شهري قديم هايبافت

  .است برشمرده قديمي

 نيز شهر جامع طرح اولين در و گرددمي بر قبل دهه چند به كرمانشاه قديم بافت مطالعات پيشينه كه وجودي با        

 تباف بهسازي نيز 1360 دهه اوايل در دوم تفصيلي و جامع طرح در ادامه در و شد مطرح شهر مركز به توجه ضرورت

 طور به استان شهرسازي و مسكن سازمان كه 1375 سال تا اما شد؛ مطرح دوباره نامتعارف اسكان داراي محالت و قديم

 صورت عملي و جدي اقدامي داد، قرار كار دستور در را كرمانشاه شهر مركز نوسازي و بهسازي طرح مطالعات جدي

 آن با همزمان و شد آغاز هكتار 285 مساحت با كرمانشاه مقدي بافت بهسازي طرح عمومي مطالعات سال اين در. نگرفت

  بافت« عنوان با بافت از بخشي ساماندهي مطالعات

 اولين عنوان به» آباد فيض محله بهسازي طرح« و شد شروع» كرمانشاه بازار مرمت و احياء« طرح همچنين و» دار مسئله

  .گرفت قرار توجه مورد راستا اين در طرح

  هش مباني نظري پژو

 يافته تحقق فعاليت فرسايش نتيجه در كه كالبد بهبود منظور به كه است اقداماتي سلسله شامل بهسازي بهسازي:           

 لحاظ از فضا نسبي يگفرسود كه گيرد مي صورت زماني بهسازي واقع در .پذيرد مي صورت مدت كوتاه در است،

  .)18:  1386مقصودي،  حبيبي و(باشد  شده حادث عملكردي

 برخوردار معاصر و مناسب كاركردي از بنا يا ومجموعه  شهري، فضاي كه شودمي انجام زماني از نوسازي نوسازي:         

 راشامل اقداماتي مجموعه نوسازي. است شده آن و كارايي بازدهي كاهش سبب فضايي كالبدي نسبي فرسودگي ولي بوده
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 امكان و نموده سازيمعاصر را مربوط فضايي سازمان كهن شهري فضاي يا و مجموعه بنا، حفاظت عين در كه شود مي

  .)45:1386 مقصودي،  حبيبي و(آورد  فراهم آنرا بهينه بازدهي

 فضاي ويامجموعه  بنا، در كه گيرد مي صورت زماني بازسازي. است نوساختن از معناي به بازسازي بازسازي:         

 و فعاليت) كامل و نسبي فرسودگي( اثر بر معموال كامل فرسودگي. باشد شده ايجاد كامل صورت به يفرسودگ شهري،

  .)42:1386 مقصودي،  حبيبي و(پذيرد  صورت توامان كالبد

 فرسودگي دليل به ولكين گرفته شكل 1300از  قبل كه شود مي شامل را شهري بافت هاي از بخش آن قديم: بافت          

 از هويتي ارزشهاي از برخورداري عليرغم شهري زيرساختهاي و وخدمات استحكام ايمني، استانداردهاي فقدان و كالبدي

  .)50:1386 مقصودي،  حبيبي و(برخوردارند  پايين سكونتي و مكاني منزلت

 فرسودگي دليل به كه شود مي اطالق شهرها قانوني محدوده از هايي عرصه به شهري فرسوده بافت فرسوده: بافت          

 از و بوده پذير آسيب شهري ساختهاي زير و خدمات تاسيسات، سواره، دسترسي از مناسب برخورداري عدم ي،كالبد

 خودبخودي نوسازي امكان آنها مالكين و ساكنين فقر دليل به بافتها اين. برخوردارند نازلي اقتصادي و محيطي مكاني، ارزش

 تشخيص و شناسايي اساسي معيارهاي ندارند، را آن در گذاري هسرماي جهت ايانگيزه گذراران سرمايه نيز و نداشته را

  .)65:1386مقصودي،  حبيبي و(گردد  مي ارائه ادامه در بافتها اينگونه

 از اين پژوهش است. در تحليلي -توصيفي روش نظر از و كاربردي هدف، نظر از حاضر تحقيق روش تحقيق :          

  استفاده شده است. پرسشنامه و آمار مدارك، و اسناد شامل تحقيق ابزارهاي انواع

  متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:

  

  

  

  

  

  ) مدل مفهومي تحقيق1شكل 

مشاركت شهروندان 

در احياي بافت 

 ه شهريفرسود

وضعيت 

  اقتصادي

 وضعيت

  اجتماعي

 وضعيت

  فرهنگي

 شكل

  سكونت



 عي و شفيعيشفي                      

996 

 

 عات اسناديالمط طريق از نياز مورد داده هاي پژوهش، ماهيت به توجه با و بوده تحليلي -توصيفي پژوهش، روش       

 و مصاحبه مانند پرسشنامه، ميداني مطالعات همچنين و گزارش ها و آمارنامه ها پايان نامه ها، مقاالت، كتب، شامل

  خواهد شد. گردآوري عيني مشاهدات

  گيري و حجم نمونه جامعه آماري، روش نمونه

 به توجه با پژوهش اين در كه در كنگاور بودمحالت داراي بافت فرسوده  كل جمعيت تحقيق اين آماري جامعه           

 استفاده نمونه حجم آمار موجود در شهرداري كنگاور، براي محاسبه آخرين اساس و بر فرمول كوكوران از جامعه حجم

  خواهد شد.

  ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش

 واندـبت تا هگرديد طراحي حويـن به االتي كهاي توسط محقق مشتمل بر سو پرسشنامهبراي انجام اين تحقيق           

 منابع و داده ها آوري جمع از پس .سازد برقرار نظر بررسي مورد راستاي در را پاسخ دهندگان و محقق نـبي الزم ارتباط

 و كيفي روشهاي و SPSSنرم افزار  طريق از آماري و روش هاي كمي از استفاده با آنها سازماندهي و طبقه بندي و

استفاده  Excelنيز از نرم افزار  نمودارها و جداول ترسيم براي پرداخته خواهد شد. داده ها تحليل و تجزيه به ييقرااست

مورد  ناحيه در سازماندهي و افزايش مشاركت ساكنين در بافت فرسوده براي مناسب راهكارهاي نهايت در شد. خواهد

  .مي گردد ارائه مطالعه

   :منطقه ي مورد مطالعه

  موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه  - 

) هكتار در ميانه ضلع غربي كشور قرارگرفته است. 2443425كيلومترمربع ( 24434 /25استان كرمانشاه به وسعت            

استان از شمال به استان كردستان ازجنوب به استانهاي لرستان و ايالم، از شرق به استان همدان و از غرب به كشورعراق 

درجه  23النهاري بين استان كرمانشاه دردرجات نصف باشد.مي كيلومتر مرز مشترك با كشورعراق  200حدود و داراي م

النهار   دقيقه طول شرقي از نصف 30و  48دقيقه تا  24درجه و  45 دقيقه عرض شمالي و 15درجه و  35دقيقه تا  36و 

  گرينويچ قرارگرفته است.

  ان كنگاور موقعيت جغرافيايي شهرست -

همدان واقع شده  –مسير كرمانشاه  كيلومتري شمال خاوري كرمانشاه و در 87ر دركنگاور مركز شهرستان كنگاو           

درصد از كل استان كرمانشاه را تشكيل مي دهد، اين شهرستان در  5/3متر مربع  884000است و كنگاور با وسعتي برابر 

متري ازسطح دريا  1500بلندي در  دقيقه پهناي جغرافياي، 34درجه و  30يايي و دقيقه در طول جغراف 47درجه و  57

از خاور  كيلومتر فاصله، 40شمال به شهرستان اسدآباد با تقريبا قرار دارد كه اولين بخش خاوري استان كرمانشاه است و از
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 نهكيلومتر و از باختر به شهرستان صح 65از جنوب به شهرستان نهاوند با  كيلومتر، 30به شهرستان تويسركان بامسافت 

هاي اين شهرستان هستند كه رود ترين رودخانهخرم رود و رود سراب كنگاور از مهم مسافت محدود است. كيلومتر 35

   هاي باختري شهر،در كرمانشاه به رود گاماسياب مي پيوندد.سراب كنگاور با گذشتن از قسمت

 

 آمار توصيفي

 به منظور بررسي سيستماتيك صورت به آماري نمونه از اطالعات آوري جمع جهت يامه اپرسشن تحقيق اين در   

 سوال و 37 تعداد با شهر اين ساكنان بافت قديمي در ميان ساماندهي بافت فرسوده شهركنگاور طرح در مردمي مشاركت

  .گرديد توزيع و تنظيم پرسشنامه 384

  جنس حسب بر گويان پاسخ تركيب

درصد  5/74 پرسشنامه، به پاسخگويان ميان نمايش داده شده است؛ در اين تحقيق از 1كه در جدول طور همان          

  بودند. زن درصد 5/25مرد و 

  

  
  هاي تحقيقنسبت جنسي پاسخ دهندگان      ماخذ : يافته  -1نمودار 

  

  

  نسبت جنسي پاسخ دهندگان -1جدول 

  درصد  جنس

  5/74  مرد

  5/25  زن

  يقهاي تحقتهماخذ : ياف
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  پاسخگويان تحصيالت ميزان بررسي

ميزان تحصيالت افراد شركت كننده در اين تحقيق نشان داده شده  2بر اساس اطالعات پرسشنامه، در جدول            

  ابتدايي و كمترين پاسخ دهندگان فوق ليسانس و باالتر بودند.است. بر اين اساس بيشتر پاسخ دهندگان داراي تحصيالت 

  

  
  هاي تحقيقميزان تحصيالت پاسخ دهندگان     ماخذ : يافته-2نمودار 

  

  ) ميزان تحصيالت پاسخ دهندگان2-4جدول 

  درصد  فراواني  تحصيالت

8/18  72  بي سواد  

6/27  106  ابتدايي  

5/13  52  راهنمايي  

9/16  65  ديپلم  

2/11  43  فوق ديپلم  

1/8  31  ليسانس  

8/0  3  فوق ليسانس و باالتر  
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1/3  12  هار نشدهظا  

  100  384  جمع

  هاي تحقيقماخذ : يافته

  

  پاسخگويان بر اساس سابقه سكونت تركيب

درصد از  4/16نت، بيشترين و سال سكو 30تا  21درصد پاسخگويان، با  2/29از لحاظ سابقه سكونت          

درصد از افراد 6/1سكونت بودند. در اين تحقيق سال سكونت كمترين گروه به لحاظ سابقه  31دهندگان با بيش از پاسخ

  خود اشاره نكرده بودند. به سابقه سكونت

  

  سابقه سكونت پاسخ دهندگان -3جدول 

  درصد  فراواني  سابقه سكونت

7/24  95  سال يا كمتر 10  

1/28  108  سال 20تا  11  

2/29  112  سال 30تا  21  

4/16  63  سال و بيشتر 31  

6/1  6  اظهار نشده  

  100  384  عمج

  هاي تحقيقماخذ : يافته
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  هاي تحقيقسابقه سكونت پاسخ دهندگان      ماخذ : يافته       -3نمودار

  

  پاسخگويان بر اساس وضعيت شغلي تركيب

درصد،  2/23درصد پاسخگويان، داراي شغل آزاد،  8/37مندرج شده است؛  5بر اساس اطالعاتي كه در جدول          

درصد به شغل خود اشاره نكرده  8/1درصد دانشجو بوده و  6/8درصد خانه دار،  9/9درصد كارمند،   8/18بازنشسته، 

  بودند.

  وضعيت شغلي پاسخ دهندگان5جدول 

  درصد  فراواني  شغل

8/18  72 كارمند  

8/37  145 آزاد  

2/23  89 بازنشسته  

9/9  38 خانه دار  

 دانشجو
33  6/8  

8/1  7  ر نشدههااظ  

  100  384  جمع
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  هاي تحقيقماخذ : يافته

  

  
  هاي تحقيق وضعيت شغلي پاسخ دهندگان     ماخذ : يافته-4نمودار 

  

  هاهمسايه با ارتباط نحوه حسب بر گويان پاسخ تركيب

درحد درصد  9/27، كوچه در مالقات و ارتباطدرصد از پاسخگويان داراي  1/41؛  6بر اساس اطالعاتي جدول           

درصد با همسايگان رابطه اي نداشتند. بر اين اساس بيشتر افراد در  1/9و  رفت و آمد خانوادگيدرصد  3/20، احوالپرسي

  كوچه با همسايگان خود ارتباط و مالقات داشتند.

  هانحوه ارتباط همسايه-6جدول 

 با ارتباط نحوه

 همسايه

درحد 

 احوالپرسي

 و رتباطا

 در مالقات

 كوچه

رفت و آمد 

  خانوادگي
  جمع  اظهار نشده عدم رابطه

  384  6  35  78  158  107  فراواني

9/27  درصد  1/41  3/20  1/9  6/1  100  

  هاي تحقيقماخذ : يافته
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  هاي تحقيق ها          ماخذ: يافتهنحوه ارتباط همسايه -5نمودار 
  

  

  اي محله هويت احساس مورد وجود ن درتركيب پاسخ دهندگا

) هويت محله اي در بيشتر ساكنين مورد مطالعه احساس مي شد. اين 7بر اساس نتايج به دست آمده (جدول           

درصد  5/13درصد خيلي زياد بود. اما در مجموع  1/8درصد زياد و در  1/15درصد از افراد متوسط،  3/63احساس در 

  كمي به هويت محله داشتند. حساس كم يا خيلي

  اي محله هويت احساس ارزيابي وجود -7جدول 

  درصد  فراواني اي محله هويت احساس وجود

2/5 20  خيلي كم  

3/8 32  كم  

3/63 243 متوسط  

1/15 58  زياد  

1/8 31  خيلي زياد  

  100  384  جمع

  هاي تحقيقماخذ : يافته
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  هاي تحقيق ماخذ : يافته     اي حلهم هويت احساس وجود-6نمودار 

  تمايل براي سازماندهي بافت فرسوده مورد وجود تركيب پاسخ دهندگان در

درصد از  1/53) نشان داد كه 8تمايل افراد براي سازماندهي بافت فرسوده (جدول نتايج اين تحقيق در مورد             

 9/8درصد متوسط و  3/13درصد از افراد تمايل كم،  7/24سوده دارند. همچنين افراد تمايل زيادي به سازماندهي بافت فر

ميزان كافي در افراد وجود داشته و نياز  درصد تمايل خيلي زياد به سازماندهي بافت فرسوده دارند. بر اين اساس تمايل به

  به سازماندهي در ساكنين وجود دارد.

  افت فرسودهتمايل براي سازماندهي بارزيابي -8جدول 

تمايل به سازماندهي بافت  وضعيت

 فرسوده
  درصد  فراواني

7/24  95  كم  

3/13  51 متوسط  

1/53  204  زياد  

9/8  34  خيلي زياد  

  100  384  جمع

  

  



 عي و شفيعيشفي                      

1004 

 

  
  هاي تحفيق ماخذ : يافته    تمايل براي سازماندهي بافت فرسوده)     نمودار

  سازماندهي بافت فرسوده جهت عابرم تعريضمورد  تركيب پاسخ دهندگان در

 جهت تعريض معابرموافق درصد  1/77بيان مي دارد كه در بين پاسخگويان به سواالت پرسشنامه،  9جدول            

ها نشان داد كه عمده مخالفين به دليل اينكه ملك آنان در اثر تعريض بايد تخريب سازماندهي بافت فرسوده بودند. بررسي

  ود؛ با اين موضوع مخالفند.يا اصالح ش

  

  سازماندهي بافت فرسوده جهت معابر تعريضتمايل براي ) ارزيابي 9جدول 

سازماندهي  جهت معابر تعريضموافق 

 بافت فرسوده
  درصد  فراواني

1/77  296  بله  

3/19  74 خير  

6/3  14  اظهار نظر نشده  

  100  384  جمع

  هاي تحقيقماخذ : يافته
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  هاي تحقيق سازماندهي بافت فرسوده  ماخذ: يافته جهت معابر تعريضميزان موافقت با  -8نمودار 

  هاي جلب مشاركت مردمي در سازماندهي بافت فرسودهمورد راه تركيب پاسخ دهندگان در

) 104جدول ها (هاي جلب مشاركت مردمي در سازماندهي بافت فرسوده نتايج بررسي پرسشنامهدر مورد راه           

هاي كارگاهدرصد،  5/11، سنجي نظردرصد،  6/9را مفيد مي دانند.  رساني و اطالع آموزشدرصد افراد  4/29نشان داد كه 

هاي رسانهدرصد،  5/13 ،معتمدين محليدرصد،  9/15، ياري با شوراي ارتباطدرصد،  9/10، دولت مردم و مشترك

را در جلب مشاركت مردمي جهت  دفتر نوسازي محله ايجادرصد، د 7/5و  محلي هايانجمندرصد،  4/3، گروهي

  سازماندهي بافت فرسوده موثر مي دانند.

  هاي جلب مشاركت مردمي در سازماندهي بافت فرسودهارزيابي راه -10جدول 

  درصد  فراواني  هاي جلب مشاركت مردميراه

4/29  113 رساني و اطالع آموزش  

6/9  37 سنجي نظر  

5/11  44 دولت مردم و ي مشتركهاكارگاه  

9/10  42 ياري با شوراي ارتباط  

9/15  61 معتمدين محلي  

5/13  52  هاي گروهيرسانه  

4/3  13  محلي هايانجمن  

7/5  22  دفتر نوسازي محله ايجاد  

  100  384  جمع

  هاي تحقيقماخذ : يافته

  



 عي و شفيعيشفي                      

1006 

 

  
  هاي تحقيق رسوده  ماخذ: يافتههاي جلب مشاركت مردمي در سازماندهي بافت فراه -9نمودار 

  

  نوع مشاركت مردمي در سازماندهي بافت فرسوده تركيب پاسخ دهندگان در

) نشان 11ها (جدول در مورد شكل انجام مشاركت مردمي در سازماندهي بافت فرسوده نتايج بررسي پرسشنامه             

، مشاركت فيزيكيدرصد،  18، مشاركت فكريدرصد،  3/25د مي دانند. را مفي مشاركت اجراييدرصد افراد  9/47داد كه 

  را بهترين راه مشاركت مردمي جهت سازماندهي بافت فرسوده انتخاب نمودند. مشاركت ماليدرصد،  9/8

  مردمي مشاركت نوعارزيابي -11جدول 

  درصد  فراواني  مردمي مشاركت نوع

9/47  184  اجرايي مشاركت  

 مشاركت فكري
97  3/25  

 18  69  فيزيكي مشاركت

9/8  34  مالي مشاركت  

  100  384  جمع

  هاي تحقيقيافتهماخذ : 
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  هاي تحقيقماخذ : يافته         مردمي مشاركت نوع-10نمودار

  

  مورد نحوه اقدام در سازماندهي بافت فرسوده تركيب پاسخ دهندگان در

درصد افراد  50) در مورد نحوه اقدام در سازماندهي بافت فرسوده نشان داد كه 12دول ها (جبررسي پرسشنامه        

درصد از  1/16را مي پذيرند،  يا خانه معوضه زمين دريافتدرصد،  2/24را مفيد مي دانند.  اقدام شخصي و وام دريافت

را بهترين اقدام  همسايگان با تجميعد، درص 6/9را انتخاب نمودند. همچنين  قبول حد قابل در ملك پول دريافتافراد، 

  جهت سازماندهي بافت فرسوده تلقي نمودند.

  سازماندهي بافت فرسوده نحوه اقدام درارزيابي  -12جدول 

  درصد  فراواني  سازماندهي بافت فرسوده نحوه اقدام در

 50  192  اقدام شخصي و وام دريافت

 قبول حد قابل در ملك پول دريافت
62  1/16  

2/24  93  خانه معوضه يا زمين افتدري  

6/9  37  همسايگان با تجميع  

  100  384  جمع

  هاي تحقيقماخذ : يافته

  

  



 عي و شفيعيشفي                      

1008 

 

  
  هاي تحقيقماخذ: يافته    سازماندهي بافت فرسوده نحوه اقدام در-11نمودار

  

  ودهمورد نحوه ارائه خدمات شهري جهت سازماندهي بافت فرس تركيب پاسخ دهندگان در

نشان  13-4ها همانطور كه در جدول از نظر نحوه ارائه خدمات شهري در مناطق با بافت فرسوده، نتايج بررسي           

درصد از  7/10درصد از ساكنين اين خدمات متوسط است. بر اين اساس  2/37داده شده است؛ بيانگر آن است كه از نظر 

درصد از ساكنين خدمات  4/16دمات را عالي ارزيابي نموده اند. همچنين درصد از ساكنين خ 7ساكنين خدمات را خوب، 

  درصد از ساكنين نيز در اين مورد اظهار نظر ننموده اند. 2/4را خيلي ضعيف مي دانند. 

  ارزيابي نحوه ارائه خدمات شهري -13جدول 

  درصد  فراواني  خدمات شهرينحوه ارائه 

  7  27 عالي

  7/10  41 خوب

  2/37  143 متوسط

  5/24  94  ضعيف

  4/16  63  خيلي ضعيف

  2/4  16  اظهار نظر نشده

  100  384  جمع

  هاي تحقيقماخذ : يافته
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  ق يهاي تحقنحوه ارائه خدمات شهري        ماخذ : يافته-12نمودار 

  

  همبستگي بين متغيرهاي تحقيقآزمون 

 ارتباط ميزان ضرايب همبستگي، دهد. بررسي مي نشان را تحقيق به مربوط متغيرهاي همبستگي 14-4جدول           

هاي افراد شركت كننده در اين تحقيق مشخص شد دهد. بر اين اساس و با توجه به پاسخ مي نشان را تحقيق متغيرهاي

زماندهي در سا به مشاركت گرايش همسايگان مساعد با رابطه بهتر عبارت به يا همسايگان با رابطهدر صورت وجود  كه

در  چنداني تأثير اقوام گوناگون و عشاير فصلي وجود و محله مشكالت در وجود شد. اما خواهد بيشتر نيز بافت فرسوده

 به افزايش گرايش بر داري تأثير معني خود نوبه به ندارد. اعتقاد به هويت محله به مشاركت گرايش افزايش يا كاهش

مدت سكونت در محله و افزايش اعتقاد به هويت محله اي براي  افزايش با كه معني اين دارد. به شهروندان مشاركت

بود. وضعيت شغلي و به تبع آن درآمد  خواهد در سازماندهي بافت فرسوده بيشتر مشاركت به آنها گرايش ها،خانواده

وضعيت شغلي بهتر و  ادافر چه هر كه معنا اين شهروندان دارد. به مشاركت به گرايش افزايش بر داري معني تأثير افراد

 اينكه جالب اما مي دهند. نشان خود از پايدارتري دارند؛ تمايل بيشتري به مشاركت در سازماندهي بافت فرسوده شهري

مشاركت در سازماندهي بافت فرسوده  به آنها گرايش افزايش بر داري معني تأثير خود نيز محله به تعلق افراد احساس

تري برخورداند و مدت زمان طوالني خود محله به نسبت بيشتري خاطر از تعلق كه افرادي هك معني اين دارد. به شهري

داشتن جايگاه اجتماعي و فرهنگي  .دهند نشان مي خود از مشاركت به نيز بيشتري گرايش در اين مناطق ساكن بوده اند،

در سازماندهي بافت  عني دار بر ميزان مشاركتها، به طور مباالتر چه از لحاظ شغلي يا تحصيالت با باال بردن سطح آگاهي

  فرسوده تاثيرگذار است.
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  هاي تحقيقماخذ : يافته تحقيق به مربوط متغيرهاي همبستگي -14جدول 

هاي اجتماعي پويا هستند و از اين حيث مي توان آن را با موجودات زنده شبيه دانست شهرها در واقع جزء نهاد         

؛ رشد مي كنندگذارند؛ به وجود مي آيند؛ كه همواره در سير تكاملي خود، سيكل حيات فيزيكي خود را پشت سر مي

همزمان با تداوم سيكل  .باشدنشانگر پويايي فضاي كالبدي شهري ميتجديد مكرر اين سيكل  .يابندبزرگ شده؛ تكامل مي

 دهند؛تغيير نقش مي شوند؛ پديد مي آيند؛ كميت شان افزايش مي يابد؛دچار تحول مي حيات شهرها، عناصر شهري نيز

ت مسكوني ها و محالتحوالت در مورد همه عناصر شهري حتي بافتاين . شوندها پير شده؛ دچار فرسودگي ميبعضي

شود هاي زنده جلوگيري مياما همان گونه كه در موجودات زنده با تجديد شوندگي سلولي از مرگ بافت .مصداق دارد

ارتباط با 

  همسايه

  خدمات

  شهري

هويت 

  محله اي

  قدمت

  سكونت

  وضعيت

  اشتغال

جايگاه 

  اجتماعي

مشاركت 

  پذيري
  

34/0  16/0  23/0  47/0  24/0  35/0  1  
    021/0  047/0  002/0  003/0  218/0  005/0  مشاركت پذيري

384  384  384  384  384  384  384  

241/0  015/0-  172/0  012/0  42/0-  1  35/0  
  021/0    019/0  641/0  314/0  674/0  138/0  جايگاه اجتماعي

384  384  384  384  384  384  384  

315/0  025/0  175/0-  615/0  1  42/0-  24/0  
  047/0  019/0    062/0  652/0  421/0  114/0  وضعيت اشتغال

384  384  384  384  384  384  384  

361/0  276/0  214/0  1  615/0  012/0  47/0  
  002/0  641/0  062/0    046/0  035/0  062/0  قدمت سكونت

384  384  384  384  384  384  384  

412/0  341/0-  1  214/0  175/0-  172/0  23/0  
  003/0  314/0  652/0  046/0    264/0  021/0  هويت محله اي

384  384  384  384  384  384  384  

012/0  1  341/0-  276/0  025/0  015/0-  16/0  
  218/0  674/0  421/0  035/0  264/0    231/0  خدمات شهري

384  384  384  384  384  384  384  

1  012/0  412/0  361/0  315/0  241/0  34/0  
  005/0  138/0  114/0  062/0  021/0  231/0    ارتباط با همسايه

384  384  384  384  384  384  384  
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. ه كردهاي فرسوده آن تكيهاي آن و احيا بافتهاي شهري بايد بر تجديد شوندگي سلولبراي جلوگيري از مرگ بافت

هاي فرسوده به منظور استفاده از زمين بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتسازي،  هاي اخير باززندهبدين ترتيب طي سال

  و فراهم ساختن امكان توسعه درونزاي شهرها در دستور كار وزارت 

كه با مه، به نظر مي رسد ). با توجه به نتايج حاصل از پرسشنا1388 جمال،( مسكن و شهرسازي قرار گرفته است       

 يهاي پيش رونوسازي و بازسازي شهري مي توان از چالش بهسازي، باززنده سازي، هايچون طرح هاييتوسل به روش

  .بهبود بخشيد محالت راكاست و روند زندگي در اين  بافت قديمي شهر كنگاور

  آزمون فرضيات -

داراي بافت خانوارهاي ساكن در محالت  ي و فرهنگيتصاداق، پايگاه اجتماعي نيببه نظر مي رسد  :لفرضيه او •

بر اساس  وجود دارد. مييمحله سكونتشان رابطه مستق يآنها در نوساز مشاركت زانيو م كنگاورشهر فرسوده در 

) به نظر مي رسد داشتن پايگاه 1-5ها و آزمون همبستگي انجام شده، (جدول نتايج به دست آمده از تحليل پرسشنامه

اعي و فرهنگي افراد مناطق با بافت فرسوده، همچنين مناسب بودن وضعيت اشتغال و درآمد آنان بر ميزان ميل اجتم

 شهري، سابقه حيات از با برخورداري هابافت وثر خواهد بود. اينبه مشاركت در سازماندهي بافت فرسوده شهري م

تجديد  براي را مهمي امكان غيره و خدماتي و هاي زيرساختيحداقل تعلق، احساس اقتصادي، -ي اجتماعيهاارزش

 نوسازي كشاندنبست  بن با تواند مي مذكور هايدارايي و هابه ارزش توجهي بي كه نمايند مي فراهم شهري حيات

 مختلف علل صحيح و تحليل شناسايي كنار در شده ياد ارزشهاي به ايجاد نمايد. توجه را فراواني هايهزينه محالت،

 از شهري يكي نوسازي گيرد. قرار آنها مدنظر كالبدي نوسازي صرفاً نه و محالت توسعه شود كهمي ببس فرسودگي

 معاصرسازي و هابازآفريني هستي مفهوم برداشتن در وجود با كه هاي فرسودهبافت با مواجه در تدبيري راهكارهاي

 در نوين زندگي با همنواخت معاصرسازيو  كالبدي ابعاد در شكلي يهاماهيت با حفظ آن دروني عناصر و بافت

دارد. با توجه به اهميت ساماندهي بافت فرسوده توجه به اين واقعيت ضروري است  كار دستور در ابعاد غيركالبدي

در هرجاي كشور  داراي بافت فرسودهخانوارهاي ساكن در محالت  ي و فرهنگياقتصاد، اجتماعيكه قطعا وضعيت 

دهندگان نيز سخموثر است. در بين پا محل سكونتشان يآنها در نوساز مشاركت زانيمبر  و از آن جمله شهر كنگاور

مستقيم به اين واقعيت تاكيد داشته است. از اين رو با توجه به نظر شركت كنندگان به طور غير هادرصد از پاسخ 78

 شود.در اين تحقيق، فرضيه اول پذيرفته مي

بافت  يايو مشاركت آنها در فرآيند اح و عشاير فصلي بومي رياسكان افراد غ انزيم نيببه نظر مي رسد : فرضيه دوم •

 )1-5آزمون همبستگي، (جدول  بر اساس نتايج وجود دارد. يرابطه معنادار شهر كنگاور واقع در يفرسوده شهر

دهي بافت مانشود كه دو متغير قدمت سكونت و ارتباط با همسايگان بر ميزان مشاركت ساكنين در سازمشاهده مي

ها بر اساس وضعيت اين رو در اين تحقيق با بررسي اشخاص پاسخ دهنده به پرسشنامهفرسوده شهري موثرند. از 

سكونت در محالت داراي بافت فرسوده، همچنين با توجه به اينكه افرادي كه سكونت فصلي داشته و به صورت 

سالم با همسايگان مناسبي را براي داشتن ارتباط مثبت و  موقت در محالت داراي بافت فرسوده سكونت دارند؛ شرايط
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اي از ساكنين دائم و با قدمت ضعيف تر هستند. از اين رو به ن حس هويت محلهنداشته و همچنين به لحاظ داشت

 بهسازي و نوسازي به راهبردي نگرشتر خواهند بود. اندهي بافت فرسوده شهري نيز ضعيفلحاظ مشاركت در سازم

عملكرد  به آنها بالقوه منابع تبديل ،هاضمن افزايش ظرفيت اجتماعي ساكنين، سرمايه بر تاكيد با شهري رسودهبافت ف

 بار سنگين از را شهر شهري، فرسوده هايبافت ساماندهي راهبردي در اجتماعي دارد. سرمايه دنبال به را بالفعل

 و ي اقتصاديهافعاليت رونق همراه به افزوده ارزش ادايج و زمينه ساخته رها بافت فرسوده مولد غير يهادارايي

  .كندمي ساكنانش فراهم اجتماعي

مطمئنا وجود ساكنين فصلي و عشاير غير بومي بر روند ساماندهي بافت فرسوده و مشاركت مردمي در اين         

ن در اين تحقيق به چشم كنندگا درصد از شركت 79هاي گذارد. اين واقعيت در پاسخساماندهي تاثير منفي مي

 گيرد.خورد. از اين رو فرضيه دوم نيز مورد تاييد قرار ميمي

  

  :گيري نتيجه

 هايبردن راه حل كار است. به شده گرفته كار به مختلفي هايراه حل شهري، كهن هايبافت با مواجهه نحوه در            

 عدالت محوركنوني نگاه همچنين .انجامدمي  مسأله صورت كردن پاك به بلكه نمي پردازد، مسائل رفع به تنها نه تخريبي

 با هايبافت اين از را مشكلي تنها نه مسئول ساير نهادهاي و دولت طرف از صرف امكانات و خدمات دادن بر مبتني كه

 قوت با نهمچا دولت از همه جانبه انتظار و مردم باالي به نگاه شودموجب مي بلكه كند،نمي حل هويت با و ارزش

 هايديدگاه سمت به حركت و واقعي معناي به شهروندي حقوق پذيرش يعني بماند. بنابراين توانمندسازي باقي بيشتر

 و همچنين مردم خود به مسئوليت دادن و مشكالتشان حل جهت ساكن مردمان استعداد و نيرو از و استفاده مشاركتي

 كار به و دولت جانبه و همه - دخالت نه - دقيق نظارت و تسهيالت ايجاد و توانمندسازي امر بر كردن تكيه با ساماندهي

 مي تواند چندان نه گذشته همچون آنها جايگاه واقعي به هامكان اين برگرداندن و شهر بخش اين با متناسب قوانين بردن

 و كارشناسان نظرات و ميداني كار يهايافته از بهره گيري با باشد. در پايان مسأله اين با تقابل در ممكنه راه حل بهترين

  شود.مي پرداخته بافت فرسوده شهر كنگاور سازماندهي راهبردهايي جهت ارائه به فرضيه آزمون

 

 اجتماعي -ي فرهنگيهاراهبرد

 همچنين و امكانات و خدمات از مشروع هاياستفاده جهت معنوي ارزشهاي تقويت و بافت فرهنگي سطح . باالبردن1

 .محل ساكنان خود توسط جرم ارتكاب از جلوگيري

 و محلي تشكلهاي در ساكنين جذب طريق از همكاري و مشاركت روحيه ارتقاي به كمك و فعاالنه مشاركت . ترويج2

 .دولتي غير

 .محله در ساماندهي و احيا شركت . ايجاد3
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 آن ساكنان مسئول خود كه قرض الحسنه اي هاي(صندوق بيكاري رفع و اشتغال براي هميار هايصندوق . تشكيل4

  باشند).

 تشكيل از طريق نو هايديدگاه ترويج و كهنه فرضيات كردن پاك و شهري مديريت ذهن هايفرض پيش در . تغيير5

 .آموزشي هايكارگاه

 .است مذهبي گردشگري صنعت الزمه كهبومي و مذهبي فرهنگي هايارزش . تقويت6

 .شهروندان با محلي مديران بين اجتماعي هايمشاركت نهادينه سازي. 7

  .قديم بافت با متناسب اجرايي و هدايتي حمايتي، تشويقي، مقررات و قوانين . تدوين8

 

 كالبدي راهبردهاي

 فني اصول رعايت جهت آن بر نظارت و ساكنان اقتصادي توانايي با متناسب قيمت ارزان مسكن تعاوني شركت . ايجاد1

 .ساز و ساخت در استاندارد و

 .هامسكن استحكام و كيفيت و ارتقاء هدف با بلندمدت هايوام . ارائه2

 خدمات تأمين ويژه ضوابط با و پياده عابر مخصوص محوريت به شهري هويت با و قديم اصلي محورهاي . تبديل3

  .اطراف تجاري واحدهاي

 .مخروبه و باير هايزمين روي بر نوساز هايساختمان دقيق . جانمايي4

 .محلي ظرفيت با متناسب شد و آمد حجم پيش بيني طريق از قديم بافت هايدسترسي . بهبود5

 معابر تمامي در آسفالت ساماندهي و معابر شيب كاهش و محالت فرعي معابر از بسياري در معابر عرض . افزايش6

 .مطالعه مورد بافت داخلي

 .مهدكودك و دبيرستان مقطع آموزشي كاربري مانند جديد هايكاربري . احداث7

  باكوه). (مجاورت محله طبيعي محيط بر تأكيد با فراغتي فضاهاي تجهيز و پارك و سبز فضاي . ايجاد8

 .ساماندهي امر در مردم آگاهي جهت محله در فرسوده بافت نوسازي دفتر . ايجاد9

 .محله نوسازي جهت در خصوصي بخش توان ار استفاده. 10

 .باشد پاسخگو را ساكنان نياز كه محله اي مقياس سطح در تجاري هايكاربري . ايجاد11

 .آنها بهسازي واسطه به شهري تأسيسات و كيفيت . ارتقاء12

 .مطالعه مورد محدوده فاضالب شبكه . بهينه سازي13

 .اضطراري موارد براي محدوده در آتش نشاني و ايمني تأسيسات . تأمين14

 .معابر در زباله ريختن از جلوگيري براي هاكوچه داخل در زباله سطل . ايجاد15

 .مطالعه مورد محدوده در عمومي نقل و حمل سيستم تجهيز و . تقويت16

 و سواره رو معابر داخل به كودكان شدن پراكنده از جلوگيري براي محله اي كودك پارك . ايجاد17

 .محدوده از خارج حاشيه اي نواحي
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  .مطالعه مورد بافت فرسوده در روزي)شبانه  (درمانگاه درماني كاربري . ايجاد18

  

  :پيشنهادات 

  گرددبا توجه به تجربيات به دست آمده از انجام اين تحقيق پيشنهاد مي

مشاركت شهروندان در سازماندهي بافت فرسوده شهري مورد ارزيابي . اثر اعتقادات ديني و ساختارهاي قوميتي بر ميزان 1

  قرار گيرد.

نيازمند بازسازي بر تمايل مشاركت شهروندان بر سازماندهي بافت فرسوده محالت بررسي  . اثر وجود بناهاي مذهبي2

  گردد.

هاي آتي مديريت شهري انجام ريزي. اين تحقيق در مناطق و محالتي كه در آستانه فرسودگي قرار دارند به جهت برنامه 3

  گيرد.

  منابع: - 

 دوم، سال شهري، وبهسازي عمرانفصلنامه  شهر، هفت كرمانشاه، تاريخي مركز بافت شهري مرمت طرح ،1380شيوا، ي،. اسدالله1

  4شماره 

 و بهسازي طرح تحليلي گزارشگذشته ( جايگاه وبازيابي دوباره زندگي تكاپوي ،1380حبيب، زهرا و جباري، راد، ي. افتخار2

  .4شماره  شهري، زيوبهسا عمران فصلنامه شهر، هفت) مجله آباد فيض: محله شهر كرمانشاه مركز نوسازي

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات ،شهري مرمت ،1381 مليحه، مقصودي، و محسن سيد . حبيبي،3

 دانشگاه انتشارات شهري، كهن هاي بافت نوسازي و بهسازي ،1386 ابوالفضل، مشكيني، و احمد پوراحمد، و كيومرث ي،بي. حب4

  كردستان.

 محله موردي مطالعه فرسوده، بافتهاي مشاركتي نوسازي اجتماعي - فرهنگي موانع شناختيانسان بررسي ،1387 رايحه، . رضايي،5

  .تهران اجتماعي، دانشگاه علوم دانشكده ارشد، كارشناسي پايان نامه )،بخت خوب شهيد (طرح تهران اتابك

 دانشگاه دكتري، رساله مشهد، شهر مركز مسكوني هاي بافت نمونه شهري، وتوسعه قديم بافت احياء ،1375 محمدرحيم، رهنما، .6

 مدرس. تربيت

 .مشهد مشهد، فردوسي دانشگاه انتشارات ،شهرها مركزي مناطق برنامهريزي ،1388 محمدرحيم، . رهنما،7

 .تهران سمت، انتشارات اول، چاپ ،ايران شهري برنامهريزي فرآيند ،1383 پروانه، شاهحسيني، و محمدتقي . رهنمايي،8

 دانشگاه دكتري، رساله ،آن احياي و ساماندهي راهكارهاي و قديم بافت بر يزد شهر فيزيكي توسعه اثرات ،1380 علي، . شماعي،9

  .تهران
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شماره  زيبا، هنرهاي دانشكده مجله درايران، شهري كهن دربافت مداخله هاي سياست سيرتحول ،1379 محمدمهدي، ي،زي. عز10

  تهران. دانشگاه ،7

  .آذرخش انتشارات ،فرسوده بافتهاي به نو رويكردي :شهري نوسازي اصول ،1389 عليرضا، . عندليب،11

  .تهران انتشارات شهرتهران، نوسازيدفتر  فرسوده، هاي بافت نوسازي ،1386محمد، ،بي. عندل12

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات ،تاريخي شهرهاي و بناها زندهسازي باز ،1384 محمدمنصور، . فالمكي،13

 89-80 ، ص80بهار  سوم،شماره  دوم، سال كرمانشاه، در قديمي بافت نوسازي هايتجربه  ،ژنيب رنيا،. كله14

 معاونت )، انتشاراتايران در آن جايگاه و جهاني اخير (تجربيات شهري توسعه و راهبردي برنامه ريزي ،1382 جواد، مهديزاده،. 15

  .شهرسازي و مسكن وزارت شهرسازي و معماري

  كرمانشاه. شهر ونوسازي بهسازي سازمان كرمانشاه، شهر مركزي بافت وبهسازي ساماندهي ،1387 شهر، تدبير مشاوران . مهندس16

 ادبيات ارشد، دانشكده كارشناسي پاياننامه ،كاشان شهر قديم بافت كالبدي فرم شكلگيري و فرآيند تحليل ،1386 ابوذر، . وفايي،17

 .اصفهان دانشگاه انساني، علوم و

 و بهسازي همايش .شهروندان مشاركت و شهري فرسوده بافتهاي نوسازي ،1387 عبدالهادي، سيد دانشپور، و اكرم . هاديان،18

  مشهد مقدس. ،1388 آذرماه 21 و 20 شهري، فرسوده بافتهاي نوسازي
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