
 

و  اجتماعی اقتصادی، کالبدی، شرایط پایدار بهبود زمینه که است جامع ایبرنامه شهری، بازآفرینی

 طریق از شهری فرسوده هایبافت مشکالت حل دنبال آورد و عمدتاً بهمی فراهم را محیطیزیست

 موجود و بالفعل بالقوه هایتوان کارگیریبه هدف آن و است مردمی هایوسیله مشارکت به بهسازی

های بجنورد که پرسشنامه در بین ساکنین محله 386باشد.  بدین منظور می شهری هایبافت در

توزیع شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق   ،بازآفرینی شهری آن در حال انجام است

 آماری، و تحلیل تجزیه پیمایشی است. ابزار -تحلیلی و تجربی -در پژوهش  حاضر روش توصیفی

ابعاد کالبدی و محیطی  جزه بها های تحقیق، میانگین شاخصبراساس یافته .است SPSS نرم افزار

 قرارهای بازآفرینی در وضعیت مناسبی دهد شاخصشان میاست که این نتیجه ن 3بقیه کمتر از 

 بین است، که در استفاده شده ANPروش  از هاداده و تحلیل تجزیه منظور همچنین به اند.گرفتهن

 فرهنگی زیر معیار و اجتماعی معیارهای در اقتصادی، هایفرصت زیر معیار اقتصادی معیارهای

برای رفع مشکالت ساکنین و اجرای  .انددست آورده را به هاارزش باالترین محلی اجتماع مشارکت

نگر با نگرش سیستمی در بهتر بازآفرینی شهری نیازمند مطالعات گسترده، هم پیوند و همه جانبه

بایست با مشارکت و دخالت دادن ساکنین این باشیم، که این امر میای میسطح خرد و منطقه

 باشد.ها همراه گیریمحالت در تصمیم

 اهداف پژوهش

 ایجاد زمینه جهت یک سیستم مدیریتی مطلوب در زمینه بازآفرینی در شهر بجنورد. -1

ها و مدیران شهری در زمینه ارتقاء ایجاد شرایط برای ارتقاء میزان مشارکت شهروندان با سازمان -2

 های فرسوده شهر بجنورد.و بازآفرینی بافت

 سواالت پژوهش
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محیطی آیا در بازآفرینی شهری در شهر بجنورد به جنبه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست -2
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 مقدمه

 Adams) (andنوسازی و بهسازی عموماً به معنی تغییر محیط شهری به منظور ساماندهی مشکالت شهری است

Hastings,2001. دی اجتماعی و اقتصاهای شهری و مقابله با عوامل از جمله این مشکالت، فرسودگی بافت

وسازی شهری نریزان را وادار به اجرای شیوه موثر ها و مشکالت، برنامهاین پدیده .(Chan and yung, 2004)است

د و شهرها و ها پاسخگوی مشکالت متعدد نباشنریزیرویه سبب شده است که بسیاری از برنامهکرده است. توسعه بی

ز مسکن، احد کالبدی، سلطه حرکت سواره، جدایی محل کار ها را با تنگناهای متعددی چون گسترش بیساکنان آن

توسعه پایدار  دوری از طبیعت، کاهش فضاهای باز و باهویت مواجه سازند. لذا بازآفرینی شهری موفق، مستلزم داشتن

 نقش عیینت ،هدف از این تحقیقباشد. محیطی میهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی ابعاد مولفهدر تمام

با شناسایی  .باشدمی بجنورد و کشف مشکالت بازآفرینی بافت بافت فرسوده شهر پایدارِ توسعه در شهری بازآفرینی

ف تصور برخی فرصت خوب شهری تبدیل کرد و بر خالتوان آن را به یک ریزی و اجرای دقیق، میها، برنامهپتانسیل

یی برای شکوفایی توان آنها را به چشم یک فرصت طالدانند میبر میهایی هزینههای فرسوده و قدیمی را بخشکه بافت

سازی از طریق فرهنگ فرسوده و اراضی آنکار بردن و ارائه راهکارهایی به استفاده چندجانبه از بافت  نگریست که با به

 Census of Population and)ق آمدن بر مشکالت شهر اقدام نمودو مشارکت مردم و دولت در جهت فائ

Housing, 2016 .) 

 از وضوعم با مرتبط ادبیات دامنه گسترش برای امر ابتدای درروش تحقیق در پژوهش حاضر یه این ترتیب است که 

 هایطرح و سنادا بر تکیه با ادامه در. است شده گیریبهره... و هاسایت نشریات، کتب، شامل ایکتابخانه مطالعات

 با رابطه در مشابه مسائل با برخورد نحوه که گردید سعی باشند،می  موضوعی و محتوایی اشتراکات دارای که موجود

 و تحلیل مورد بجنورد شهر فرسوده هایبافت در شهری موثر بازآفرینی مدیریت در موفقیت کلیدی عوامل شناسایی

 سشنامهپر تکمیل و میدانی هایبرداشت شامل مطالعات. شود تدوین تحقیق طرح کلی چارچوب و گیرد قرار بررسی

 منظور بدین .گیرندمی قرار بندی طبقه مورد که باشدمی شهر در ساکن شهری شهروندان، مدیران و کارشناسان توسط

 افراد درک و رویکرد دانش، نوع به توجه با شهری، کارشناسان و شهروندان، مدیران پرسشنامه صورت به هاپرسشنامه

 در رینیبازآف مدیریت عوامل تحقق و موثر ارزیابی شامل تحقیق اهداف تا گردیده طراحی پژوهش مورد مسئله از

 کرت)پنجلی طیف از هاپاسخ گذاریارزش منظور همچنین به .شود سنجیده مطالعه مورد محدوده فرسوده هایبافت

 . گردید استفاده درجه(

 های مورد مطالعه. شاخص1جدول

 موضوعات واجد اهمیت ابعاد

 های شغلیها، فرصتزایی، درآمد، مشاغل، مهارتاشتغال اقتصادی

 کیفیت زندگی، بهداشت، آموزش، جرائم، مسکن، کیفیت خدمات عمومی رهنگیف -اجتماعی

 ونقل و ارتباطاتساخته شده، حملها، محیطی طبیعی و زیرساخت حیطیم -کالبدی
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 حکمروایی
کردن تمامی  مشارکت اجتماع محلی، درگیر سازی محلی،ماهیت تصمیم

 دخیالن، شیوه رهبری و مدیریت

 1398های تحقیق با استفاده از منابع موجود، مأخذ: یافته

یژن محاسبه گردید ار آماری سوپر دیزادر نرم افز ANPدر ادامه هر یک از معیارها و زیرمعیارها با استفاده از مدل  

 جهت هپیشرفت مدل یک (ANP) ایشبکه تحلیل فرایند که در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل

 سطوح تعداد در پذیریو انعطاف هاقضاوت سازگاری محاسبه قابلیت این مدل. است گیریتصمیم و تحلیل ساخت

مراتبی  سلهسل ریزیبرنامه روش یافتهتعمیم مدل واقع در ایشبکه تحلیل فرایند مدل .دارد را قضاوت معیارهای

(AHP )ف مختل سطوح بین وجود رابطه عدم بر مبنی مراتبی سلسله ریزیبرنامه روش در موجود که فرض است

 هب توانرا نمی گیریتصمیم به مربوط مسائل از (. بسیاریDikmen&Birgonul:2007ندارد) را تصمیم گیری

 نه. دارد وجود گیوابست ارتباط و پایین هایرده عناصر و باالتر رده عناصر بین زیرا کرد، ساختاردهی بندیرده صورت

 کنندهتعیین خود نیز هاراه حل اهمیت است، بلکه بندیرده یک در هاراه حل اهمیت کنندهتعیین معیار یک اهمیت تنها

 آن از و است مختلف سطح سه دارای که ساده بندییک رده از تنها نه تصمیم گیری. بود خواهد معیار آن اهمیـت

 که یندآمی وجود به نیز شبکه یک از تصمیمات این بلکه شوندمی آید ناشیمی به دست چند سطحی بندیرده یک

-Jebel)باشند اشتهد شوند،می حاصل ترپیچیده بندیرده یک از که تصمیماتی با ایقابل مالحظه بسیار تفاوت تواندمی

Ameli, & Rasoulinejad,2010.) 

 
 )منبع:نگارنده(.(2ای)و شبکه (1مراتبی) سلسله چارچوب میان ساختاری . تفاوت1شکل

 

 بازآفرینی شهری

 توانمندسازی،  بازسازی، نوسازی، بهسازی، مفاهیم شهرسازی ادبیات در عام واژه یک عنوانبه شهری بازآفرینی  

 وضع دقیق تحلیل براساس شهری حفاظت رویکرد تریناصلی عنوان به و گیرددربرمی را شهری نوزایی و بخشیروان

 را منطقه یک زیستمحیط وضع و اقتصادی بنیان اجتماعی، ساختارهای کالبدی، بافت زمان هم تطابق منطقه، یک

 که غیره و فرسوده هایبافت محیطی،زیست هایتعادل عدم نابرابری، و فقر مثل پیچیده مسائل بروز با. کندمی دنبال

 ریزیبرنامه در سنتی هایدولت ناکارآمدی شهروندان، انتظارات و نیازها رشد همچنین و نبوده آن رفع به قادر حکومت
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 شهری تقاضاهای برابر در اجرایی و اداری رویکرد با بلوپرینتی برابر در مدیریتی رویکرد از حمایت ظهور موجب شهری

 انجام کارى،دوباره سبب متفرق، مدیریت (.Barakpour & Asadi, 2009) شد میالدی 1980 دهه اواسط در

 و اصطکاک ایجاد دیوانى، طویل و عریض تشکیالت ایجاد عمومى، هاىسرمایه رفتن بین از بعضاً  و موازى، کارهاى

 همکاری بدون (.Kamyar, 2017) گرددپذیرى میمسئولیت عدم و وظایف انجام در ناهماهنگى و ادارات برخورد

 شهری پایدار بازآفرینی به دستیابی ،(Ahmadnia et al., 2017)دولتی و مردمی هایسازمان و هاگروه همة

 از که پیوست وقوع به شهری مدیریت در غالب پارادایم در گذاری میالدی 1990 دهه اواسط از لذا. نیست پذیرامکان

 .شد تعبیر شهری حکمروایی عنوان به آن

 با موضوعی. است شهر شدن زنده دوباره عبارتی به و شهری نوزایی و حیات تجدید احیاء، مفهوم به شهری بازآفرینی 

 بازآفرینی(. Esmaeilpour, 2011)شودمی شامل نیز را فرهنگی و اجتماعی ابعاد که غیرکالبدی و کالبدی ابعاد

 urban) کشانندمی چالش به را شهر در موجود هاینقص و کمبودها آن از استفاده با شهرها که است ابزاری شهری

land institute, 2014.) طیف شامل بلکه. شودنمی خالصه شهری مدیریت رسمی نهادهای در فقط شهر ادارة 

 ها،رسانه نهاد، مردم غیردولتی سازمانهای و نهادها خصوصی، بخش مرکزی، دولت شامل شهری، ذینفعان همه از وسیعی

 قرن آغاز از(. SharifZadegan et al., 2015) است مدنی جامعه اعضاء سایر و تخصصی و ایحرفه هایتشکل

 پایین، به باال از یکسویه و تجویزی تمرکزگرا، رویکردهای بر متکی توسعه هایسیاست ناکامی دنبالبه نیز یکم و بیست

 باید که هاییمدل است؛ شده مطرح هاتدول در توسعه الگوی در ترعملی هایرهیافت و هامدل کارگیریبه ضرورت

 گریتسهیل به توسعه گریتصدی نقش از را هادولت و بوده ریزیبرنامه فرآیندهای و هارویه در تمرکززدایی بر مبتنی

 شهری، نهادهای هایظرفیت بر تاکید و توجه به نیاز شهری حکمروایی (. Alvani, 2010)دهد سوق توسعه

 بخش غیردولتی، هایسازمان دولت، متقابل ارتباط و تعامل حاصل، دارد، که دولتی سساتؤم سایر و محلی هایسازمان

 اتباط در هم با بازی قواعد طریق از که است نفوذذی هایگروه و مذهبی نهادهای نظامی، هایسازمان خصوصی،

 متفاوت بسیار هابرنامه این ماهیت شهری، بازآفرینی هایبرنامه پیچیدگی دلیل به (.Sarvar et al., 2014)هستند

 دارند وجود متعددی ورانبهره و بازیگران زیرا ها،قطعیت عدم لحاظ از ویژه به است؛ شهری توسعه هایبرنامه سایر از

 جوامع و دولتی هایسازمان خصوصی، دهندگانتوسعه محلی، دولت :مانند ،درگیرند هابرنامه این ریزیبرنامه در که

 از حاکی ذینفعان و بازیگران مشارکت زمینه در شهری بازآفرینی هایسیاست تحول سیر(. Carely, 2000)محلی

 بخش خصوصی، بخش میان مشارکت سمت به هاسیاست دهه هر در ،21 قرن شروع تا 1950 دهه از که است آن

 به قدرت گردید و غالب مشارکتی رویکرد بعد به 1990 دهه از که طوری به کرده، پیدا گرایش محلی جامعه و دولتی

 (.Roberts & Sykes.2000). شد واگذار محلی مقامات

 و هاگروه کنشگران، مختلف منافع میان پیوستگی و ائتالف از است عبارت شهری بازآفرینی عرصه در حکمروایی 

 از گذار. مشترک اقدام برنامه و دستورکار با همراه اجرای و مشترک گذاریسیاست ایجاد هدف با مختلف هایبخش

 از دولتی غیر بازیگران و اجتماعی هایسازمان با مشارکتی رویکرد یک طرف به مراتبی سلسله و متمرکز ساختارهای

 مؤثر فرایندهای و کنشگران ابعاد همه فراگیری و نگریکل (.Hoodseni, 2015)دارد اشاره خصوصی بخش جمله

 ,Kazemian). دانست شهری مدیریت نظری تحوالت و هاتالش در غالب خصلت توانمی را شهری توسعه و حیات بر

 نفعان ذی از ایشبکه که است طرح یک خصوصیات دارای شهری بافت بازآفرینی که گفت توانمی واقع در. (2007

 نفعانذی حاکمیت مسئله ،هاطرح این پیشبرد در عوامل ترینمهم از یکی و هستند دخیل آن اهداف پیشبرد و اجرا در

 را اصلی راهبرد چند اخیر، هایسال رویدادهای و تجربیات گواه به رویکرد، این (.MohebiFar et al., 2017)است
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 با جهانی، اقتصاد تغییرات از ناشی اقتصادی ساختار تجدید به توجه با راه، ابتدای در. است داشته خود کار دستور در

 و حمایتی قوانین طریق از شهری، فرسوده مناطق مجدد توسعه فرایند در خصوصی بخش نقش گسترش از حمایت

 بسیاری واقع در. داشت متروکه مناطق احیای بر سعی تشویقی، امتیازهای و مالیاتی خاص ضوابط با ویژه مناطق تعریف

 اقتصاد و «سنتی» تجارت خدمت در روزگاری که شهر از هاییپهنه کردن تبدیل برای شهری، بازآفرینی هایطرح از

  انجام به المللی، بین و ملی سطوح در تخصصی و عمومی خدمات ارائه برای مراکزی به است، داشته قرار دوم و اول نوع

 به و شهرها مرکزی هایهسته گذاردن اقتصادی افول به رو دلیل به برخورد نوع این(. Griffiths, 1993)رسیدندمی

 ,Stewart)نمایدمیالدی  می 1980 دهه از گذر با خود قبلی کارکردهای از شهر داخلی هایبخش شدن تهی عبارتی

1987.)  

 توسعه پایدار

ولوژی و تغییری گیری توسعه تکنها، سمتگذاریفرایند تغییری در استفاده از منایع، هدایت سرمایه ،توسعه پایدار

، وسعه پایدارت(. به عبارت دیگر، 56: 1386نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد)نسترن و دیگران، 

ی جوامع هادی، اجتماعی بلندمدت با محیط است. توسعه پایدار برای تمامی بخشپیشرفت اقتصا ایجاد توزان بین

ارند؛ چرا که نکار است، لیکن جوامع شهری با توجه به شرایط و وضعیت کنونی، اولویت دانسانی ضرورتی غیر قابل ا

، توسعه مناطق شهری در کل و به خصوص در کشورهای درحال توسعه ابعاد بسیار وسیعی به خود گرفته است

ر حالی که است. دمنطقه شهری بوده  9کالن شهر در جهان   19سهم این گونه کشورها از  1960که در سال طوریبه

. هدف (108-109 :1386فر،صابریمادرشهر رسیده است) 66شهر، از مجموع کالن 50به  200این تعداد در سال 

ادی در توسعه پایدار باید حفظ خصوصیات کلی و کیفیت محیط باشد همچنین الزم است موضوعات اجتماعی و اقتص

ه شرایط ناپایدار کیط ناپایدار محیطی مورد توجه قرار گیرند چرا چرا که شرا ،های مورد توجه قرار گیرندکنار مقوله

 (.63: 1386تواند نهایتاً به ناپایداری محیطی منجر شود)نسترن و دیگران، اجتماعی می

 شهر بجنورد  

ر بجنورد، محدوده مورد مداخله بازآفرینی شهشهر بجنورد است.  ،پژوهشایی مورد مطالعه در این یمحدوده جغراف

ستور کار و اساس برنامه سند ملی بازآفرینی شهری، در دبر 87روژه ارمغان است که در سال هکتاری پ 5,3محدوده 

و  70، 95واحدی در بافت مرکزی شهر بجنورد واقع گردیده  که شامل سه بخش  230بررسی قرار گرفت. این پروژه 

 واحدی است. 65
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 )منبع: نگارنده(.ری بجنورد. محدوده مورد مداخله بازآفرینی شه1تصویر

 

 20سال،  20 از کمتر نمونه درصد 4 دهد کهنشان می نمونه حجم افراد به مربوط سنی هایگروه توزیع و فراوانی  

 50 از درصد بیش12 نیز سال و 50تا  40درصد بین  24سال،  40 تا 30 بین درصد 44 سال، 30 تا 20 بین درصد

وضعیت تحصیالت اعضای نمونه آماری تحقیق  لیتحل و هیتجزنتایج حاصل از  همچنین براساس .دارند سال سن

از نظر اشتغال نیز  باشند.باالتر از لیسانس می درصد نیز 26درصد لیسانس و  62؛ پلمید ریزدرصد  12توان گفت می

 تفاوت تحلیل منظور به ادامه دردرصد در مشاغل آزاد قرار دارند.  30درصد در مشاغل دولتی و  36مشخص گردید 

 ایمطالعات میدانی و کتابخانه از استفاده با که بازآفرینی شهری بجنورد شده شناسایی هایشاخص بین میانگین

 بنابراین. است گردیده استفاده اینمونهیک  T  آمار آزمون از پژوهش، عوامل بودن نرمال به توجه با و گردید استخراج

 دست به واقعی میانگین شد مشخص که گردید محاسبه و بررسی 3 فرضی میانگین باها شاخص شده محاسبه میانگین

ها میانگین کمتر از حد متوسط باشد و سایر شاخصمی باال حد در و 3 از بیشتر های کالبدی و محیطیآمده شاخص

 به تعمیم قابل و معنادار ابعاد این است، 05/0 از کمتر هامولفه برای که معناداری میزان به توجه با اند.را بدست آورده

 در آمده دست به میانگین که معنا بدین است؛ بوده مثبت عوامل تمام پایین و باال حد همچنین است؛ جامعه کل

 که است این گویای نتیجه این است؛ آزمون مورد مقدار از کمتر شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حکمروایی

هستند و در بعد کالبدی و  رو ها روبهبه لحاظ این شاخص زیادی موانع و مشکالت با بازآفرینی شهری در بجنورد،

  محیطی تاحدودی مطلوب عمل کرده است.

 
 ای(یک نمونه Tآزمون آن ) یها، ابعاد و شاخصبازآفرینی شهریمتغیر . بررسی میانگین 2جدول

 میانگین شاخص و متغیرها
انحراف 

 از معیار
 معناداری Tآماره 

اختالف از 

 میانگین

اختالف از فاصله اطمینان 

 %95در سطح 

 باال پایین

 31/3 08/3 20/3 00/0 39/55 20/0 58/2 اقتصادی

 68/2 27/3 58/2 00/0 66/49 36/0 65/2 رهنگیف -اجتماعی
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 میانگین شاخص و متغیرها
انحراف 

 از معیار
 معناداری Tآماره 

اختالف از 

 میانگین

اختالف از فاصله اطمینان 

 %95در سطح 

 باال پایین

 78/2 52/2 65/2 00/0 25/41 25/0 20/3 حیطیم -کالبدی

 16/3 86/2 01/3 00/0 19/40 53/0 00/3 حکمروایی

 .1398، موجودهای تحقیق با استفاده از منابع مأخذ: یافته

 

 داریتوسعه پا کردیشهر بجنورد با رو ینیآفرباز یهاشاخص نیتدو

به صورت  ارافز نرم در شده طراحی کلی چارچوب و شناسایی هاگروه میان روابط شهری، با کارشناسان مشاوره طی  

 یک میان رتباطا ناشی از تواندمی که بایکدیگر گروه دو میان رابطه دهندهنشان طرفه یک هایپیکان. شد زیر حاصل

 میان تباطار نشان دهنده شده های برگردانپیکان و است ،باشد دیگر گروهی از دیگر عنصری با گروه یک از عنصر

 است. یکدیگر با گروه یک اجزای

 

 
 .بجنورد. روابط اثرگذار مصادیق بازآفرینی شهر 2شکل

 .1398های تحقیق با استفاده از منابع در دسترس، مأخذ: یافته

 معیارهای اقتصادی.1

در جدول زیر اهمیت هر یک از معیارهای اقتصادی در بازآفرینی شهری از نظر شهروندان، مدیران و کارشناسان   

های اقتصادی باالترین ارزش را گردد، زیرمعیار فرصتشهری مورد سنجش قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می

به دست آورده است. الزم به ذکر 0,031ترین مقدار را با عدد اهمیتداراست و زیرمعیار درآمد، کم 0,302با مقدار 
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باشد و است این محدوده شهری که مورد بازآفرینی قرار گرفته تقریباً در مرکز شهر و نزدیک به مراکز تجاری می

جه به نزدیکی به بازار فرصت خوبی جهت ارائه خدمات با توجه به تجارب اندوخته شده از کار در ساکنین آن نیز با تو

توانست مکان مناسبی در جهت ایجاد به همین خاطر این محله می ،اند دارندهای خوبی که  کسب کردهآنجا و مهارت

آفرینی صورت گرفته این امر مغفول مانده و زایی افراد محله و کسب درآمد آنها باشد که در بازمشاغل جدید، اشتغال

بیشتر به سمت ساخت و سازهای صرفًا مسکونی پیش رفته است و نه ساخت واحدهای مختلط مسکونی و تجاری و 

 محله از موقعیت در مرکز شهر و همجواری با مراکز تجاری و خرید بودن کمترین بهره را در جهت اقتصادی برده  است.    
 های اقتصادی در بازآفرینی شهر بجنوردبندی زیر شاخصایی و اولویت. وزن نه3جدول

 اهمیت معیار ها

 191/0 اشتغال زایی

 031/0 درآمد

 302/0 فرصت

 181/0 مشاغل

 295/0 هامهارت

 .1398، موجودهای تحقیق با استفاده از منابع  مأخذ: یافته

 معیارهای اجتماعی و فرهنگی.2

در جدول زیر اهمیت هر یک از معیارهای اجتماعی و فرهنگی در بازآفرینی شهری از نظر شهروندان، مدیران و   

معیار کاهش جرائم باالترین ارزش با گردد، کارشناسان شهری مورد سنجش قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می

اختصاص یافته  11/0رین مقدار به آموزش و با مقدار تاهمیترا به خود اختصاص داده است. همچنین کم 40/0مقدار 

توان بیان داشت که در زیرمعیارهای اجتماعی و فرهنگی در بازآفرینی شهری از نظر کارشناسان است. بر این اساس می

 به ابعاد کاهش جرائم توجه بیشتری شده است.

ترین محالت شهری عال باال و از قدیمیبا توجه به تحلیل صورت گرفته این قسمت از شهر دارای درصد جمعیت ف

باشد که از انسجام و همبستگی باالیی نیز برخوردار بوده است. بازآفرینی شهری و نوسازی محله سبب گردیده است می

تا کاهش جرائم در این محله به باالترین سطح خود برسد، اما در بحث آموزش، بهداشت، کیفیت زندگی و خدمات 

ساخت و سازهای جدید صورت گرفته که سازگار و مطابق با تعداد جمعیت و بافت قدیمی محله عمومی با توجه به 

باشد و نیز ورود افراد ناآشنا به بافت و جذب مهاجرین جدید از دیگر طبقات شهری و گاهاً تعارض فرهنگی بین نمی

ته تکافوی این جمعیت را ندهد و با رود که موارد پیش گفآنها و متراکم شدن بیشتر جمعیت در این بافت بیم آن می

بایست بایست اقدام عاجل صورت پذیرد. ضمن اینکه در خصوص بازآفرینی شهری میها میتوجه به کمبود زیرساخت

گیری از نظرات آنان حداکثر سازی مردم در جهت شناساندن فواید طرح و بهرهنسبت به آموزش فرهنگی و فرهنگ

 بهره را برد.
 های اجتماعی و فرهنگی در بازآفرینی شهر بجنوردبندی زیرشاخصنهایی و اولویت. وزن 4جدول

 اهمیت هارمعیا

 11/0 آموزش

 16/0 بهداشت
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 40/0 جرائمکاهش 

 15/0 کیفیت زندگی

کیفیت خدمات 

 عمومی
18/0 

 1398های تحقیق با استفاده از منابع در دسترس، مأخذ: یافته

 معیارهای کالبدی و محیطی.3

در جدول زیر اهمیت هر یک از معیارهای کالبدی و محیطی در بازآفرینی شهری از نظر شهروندان، مدیران و   

زیرساخت های گردد، زیرمعیار مسکن و کارشناسان شهری مورد سنجش قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می

ترین مقدار به حمل و نقل و اهمیتین کمبه خود اختصاص داده است. همچن 637/0آن باالترین ارزش را با مقدار 

باشد و ساخت و ترین محالت شهری میاختصاص یافته است. چون این محله از باقدمت 105/0ارتباطات و با مقدار 

پذیر سازهای آن اکثراً قدیمی، غیر مقاوم و ناایمن بوده و در برابر حوادث و بالیایی همچون زلزله، طوفان و .... آسیب

ها نیز با تعداد واحدهای مسکونی و تعداد جمعیت با توجه به بافت قدیمی محله ها و خیابانو ابعاد کوچه باشدمی

عمل آید و مسکن و هرویه افقی شهر جلوگیری بخوانی نداشته، لذا بازآفرینی شهری سبب گردیده تا از رشد بیهم

فیت آن از نظر بعد خانوارهای ساکن در این محله که های آن به خوبی مقاوم سازی و اجرا گردد، اما به کیزیرساخت

باشند، کاربری فضای سبز، معماری سنتی و اسالمی و ... توجهی نشده است. ساخت واحدهای اکثراً پرجمعیت می

گردد که سرانجام مشکالت ترافیکی و حمل و نقلی را با مسکونی جدید به تعداد زیاد، باعث تراکم بیشتر جمعیت می

های آب، محیطی، های مجاور در مرکز شهر و محله در پی دارد و نیز آلودگیکمبود زیرساختها و ابعاد خیابان توجه به

ها و صوتی و هوا در اثر تخریب واحدهای مسکونی قدیمی و ساخت و سازهای جدید و افزایش مواد زائد ناشی از آن

گیر مردم این محله خواهد شد. ضمن اینکه در گریبانتردد تعداد زیاد خودروها با توجه به ضریب باالی جمعیت 

بازآفرینی شهری صورت گرفته در این محله با توجه به بعد جمعیتی که دارد و ساخت و سازهای زیاد صورت گرفته 

های ای، پارکینگهای محلههای سبز، مسیرهای عبور دوچرخه، پارکراهتوجهی به اصول بازآفرینی از قبیل ساخت پیاده

 مناسب و... نشده و این مشکالت ممکن است همچون قبل وجود داشته باشد.  
 های کالبدی و محیطی در بازآفرینی شهر بجنوردبندی زیرشاخص. وزن نهایی و اولویت5جدول

 اهمیت معیارها

 105/0 حمل و نقل و ارتباطات

 637/0 ی آنهازیرساختمسکن و 

 258/0 طبیعی و ساخته شده -محیطی

 47/0 مسکنتوجه به کیفیت 

 .1398های تحقیق با استفاده از منابع در دسترس، مأخذ: یافته

 

 معیارهای حکمروایی.4

در جدول زیر اهمیت هر یک از معیارهای حکمروایی در بازآفرینی شهری از نظر شهروندان، مدیران و کارشناسان   

محلی باالترین ارزش  اجتماع گردد، زیرمعیار مشارکتشهری مورد سنجش قرار گرفته است. همانطور که مشاهده می
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 188/0مدیریت و با مقدار  و اهمیت ترین مقدار به رهبریبه خود اختصاص داده است، همچنین کم 429/0را با مقدار 

کنیم مشارکت اجتماعی محلی طور که در نتایج تحلیل مشاهده میاختصاص یافته است. در بحث حکمروایی نیز همان

ها و واحدهای مسکونی قدیمی خود ترین ارزش را  به خود اختصاص داده است. مردم با در اختیار قرار دادن زمینباال

سازی و نو شدن واحدهای مسکونی و نیز ارزش افزوده چند سعی در مشارکت و نفع بردن از بازآفرینی از طریق مقاوم

سازد. اما اند مرتفع میه مشکالتی را که تاکنون با آن درگیر بودهبرابری را دارند و  نیز بر این باورند که، نوسازی محل

سازی نسبت به گیری و تصمیمشود که مدیریت شهری در بحث تصمیمامر مشارکت اجتماعی زمانی موثرتر واقع می

واند با یک های الزم را نیز داده باشد و بتایی و شهری به خوبی وارد شده و آموزشدرگیر کردن تمامی دخیالن محله

طرفه بدون سویه و یکگیری یکرهبری و حکمروایی خوب شهری همه را در این امر سهیم گرداند و نسبت به تصمیم

ها و گیریمشارکت مردمی اقدام ننماید، تا توسعه پایدار در محله و شهر جایگاه و ارزش خود را پیدا نموده و تصمیم

 م گیرد.ها به بهترین حالت ممکن انجاسازیتصمیم

 
 های حکمروایی در بازآفرینی شهر بجنوردبندی زیرشاخص. وزن نهایی و اولویت6جدول

 اهمیت معیارها

 190/0 سازی محلیماهیت تصمیم

 193/0 درگیر کردن تمامی دخیالن

 188/0 رهبری و مدیریت

 429/0 مشارکت اجتماع محلی

 1398دسترس، های تحقیق با استفاده از منابع در مأخذ: یافته

محیطی و  -فرهنگی، کالبدی -در ادامه بر اساس هر یک از معیارهای چهارگانه تحقیق )اقتصادی، اجتماعی  

حکمروایی(، با استفاده از فرایند تحلیل شبکه از نظر کارشناسان و مردم، اجرایی شدن این معیارها، مورد سنجش قرار 

دهد، معیار ابعاد کالبدی بیشترین امتیاز را در بین سایر ابعاد بدست گرفتند. همانطور که نتایج بدست آمده نشان می

 آورده است.

 

 

 

 
 ها در بازآفرینی شهر بجنوردبندی شاخص. وزن نهایی و اولویت7جدول

 اهمیت معیارها

 11/0 اقتصادی

 10/0 فرهنگی -اجتماعی

 63/0 محیطی -کالبدی

 14/0 حکمروایی

 1398موجود، های تحقیق با استفاده از منابع  مأخذ: یافته
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توان بر محیطی و کالبدی بازآفرینی شهری بجنورد میهای اقتصادی، اجتماعی، زیستبا توجه به بررسی شاخص  

های کیفی و سکونتی در این محالت شهر نامطلوب بودن اجرای بازآفرینی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و افول ارزش

ها نیازمند ن نمود. در نتیجه برای رفع مشکالت ساکنین و اجرای بهتر بازآفرینی شهری در دیگر محلهبجنورد اذعا

باشیم. ای میمنطقهو نگرش سیستمی در سطح خرد و  نگر با معیارهای فوقمطالعات گسترده، هم پیوند و همه جانبه

ها، باال بردن سطح آموزش فرهنگی گیریتصمیمبایست با مشارکت و دخالت دادن ساکنین این محالت در این امر می

رسان های خدماتها و دستگاهها، در استفاده بجا و مشروع از خدمات و امکانات شهرداریهای معنوی آنو تقویت ارزش

و نیز باالبردن روحیه مشورتی و تعلق خاطر مردمی، در جهت ارتقاء محالت منسوخ شده قدیمی به منظور بهتر شدن 

های های حمل و نقلی و ترافیکی، مسائل اجتماعی و زیست محیطی و نیز ایجاد مشاغل و کاربریزیرساختکیفیت 

های این مناطق را برطرف نموده و در نتیجه باعث تجدید حیات و برگشت مجدد زندگی به این جدید که ناهنجاری

 عه پایدار رقم بخورد.محالت گردد بهره برد، تا در نهایت طرح بازآفرینی شهری با رویکرد توس

 گیرینتیجه

 محیط زیست، های شهری،ها احیای بافتگیرد که هدف آنمی ها را در بربازآفرینی شهری طیف وسیعی از فعالیت  

ها و تاسیسات شهری و در حالت کلی تزریق ها، زیرساختها، احیای ساختمانتجدید حیات اجتماعی و اقتصادی بافت

توجه و قابل  هایهای فرسوده شهری به دلیل امکان استفاده از ظرفیتبرنامه بازآفرینی بافت .هاستزندگی به بافت

زای های سیاست توسعه درونبدیل احداث مسکن و توسعه دسترسی به خدمات شهری در آن به عنوان یکی از برنامهبی

اند و ت شهری را به وجود آوردهشود. نقش بازآفرینی شهری، کشف نیروها و عواملی است که افشهری محسوب می

هدف آن بازگشت به  و گردداتخاذ واکنش مثبت و پایداری است که به بهبود مستمر و کیفی حیات شهری منجر می

کند. ارتقاء محیطی را دنبال میزیستباشد. بازآفرینی در بطن خود اهداف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و شهر می

ها و ها، توسعه و بهبود زیرساختسازی ساختمانسازی و مقاومها از طریق ایمناهشرایط کیفی زندگی در سکونتگ

های های عمومی شهرها به ویژه تجهیز مراکز تاریخی، تأمین خدمات شهری مورد نیاز، آموزش ساکنان، ایجاد فرصتفضا

های و ترویج قواعد و دستورالعملای مردم نهاد، الگوسازی محله  شغلی، تقویت نهادهای مدیریت محلی و دفاتر خدمات

های محرک توسعه توسط بخش خصوصی و عمومی، بهسازی، نوسازی، بازسازی، کیفی ساخت و ساز و تعریف پروژه

ریزی دهد. مشارکت، برنامهسیاست اصلی آن را تشکیل می ،بخشی عملکردیتنوع بخشی شهری وسازی و روانتوانمند

ای برای اقدام در بازآفرینی شهری رهیافت بازآفرینی شهری را تشکیل داده و پایه راهبردی و پایداری سه ضلع مثلث

کنند. مشارکت عمومی از مهمترین اصول و مقدمات موفقیت در بازآفرینی شهری است. بنابراین امروزه فراهم می

بازآفرینی و توجه به  های آسیب دیده شهری بر اساس رویکردهای نوینضرورت تغییر نگرش نسبت به بازآفرینی بافت

اندازی مشترک که در آن کلیه های کیفیت زندگی و استفاده از راهکارهای مشارکتی در تدوین چشمارتقاء شاخصه

 . نفع، ذی نفوذ و اجتماع محلی شرکت داشته باشند، بیش از پیش ضروری استهای ذیگروه
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 .108-117، صص2مه پیک نور، شمارهفصلنا ."پایدارتوسعه شهری "(.1386). رستم فر، صابری
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