عنوان :
بازآفرینی شهری به منظور ایجاد فضای شهری مطلوب) مطالعه موردی  :محله شیخ سلیمان شهر داران (
چکیده مقاله :
امروزه بافت¬هاي فرسوده شهري از جمله مهم¬ترين معضلاتي هستند كه گيربان¬گير شهرها شده¬اند.
اين بافت¬ها به طور عمده بخش¬هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل
كانون مشكلات و نارسايي¬ها درآمده¬اند .اين درحاليست كه اين بافت¬ها از ظرفيت¬ها و قابليت¬هاي
نهان بسياري برخودارند كه اگر به فعليت برسند مي¬توانند در فرايند توسعه شهر به عنوان نيروي محرك
استفاده شوند .در اين راستا سياست¬هاي فراواني براي حل چنين معضلاتي اظهار شده¬اند و به نظر
مي¬رسد در ميان خيل راهكارهاي شهرسازانه ،پس از سير تكاملي نحوه برخورد با بافت¬هاي فرسوده از
بازسازي شهرها گرفته تا نوزايي شهري ،طرح بازآفريني نمود پوياتر ،پايدارتر و قابل توجه¬تري
داشته باشد .هدف تحقیق حاضر بازآفرینی شهری به منظور ایجاد فضای مطلوب شهری در محلۀ شیخ¬سلیمان
شهر داران است که با استفاده از شاخص¬های؛ مشارکت ،ایجاد کاربری¬های محرک توسعه ،هویت¬محله¬ای
و کیفیت محیط مورد بررسی قرار می¬گیرد .روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از
نوع توصیفی_تحلیلی میباشد .روش گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانهای و میدانی است و
ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از سؤالات پرسشنامه می¬باشد .حجم نمونۀ مورد
بررسی براساس فرمول کوچران  277نفر از افراد بالای  15سال محلۀ شیخ¬سلیمان شهر داران محاسبه شده
است .و روایی ابزار سنجش از نوع صوری می¬باشد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در نرم
افزار Spssاستفاده می¬گردد و نشان داده می¬شود که این ضریب برای شاخص¬های بازآفرینی بالاتر از
 7/0است بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می¬باشد سپس به تجزیه و تحلیل
داده¬های حاصل از پرسشنامه در نرم افزار  Spssپرداخته ¬می¬شود و ابتدا ویژگی-های دموگرافی
جامعۀ آماری مورد بررسی قرار می¬گیرد و پس از آن با استفاده از آزمون  Tتست تک نمونه¬ای و در نظر
گرفتن میانگین فرضی عدد  3برای این آزمون شاخص¬های مشارکت ،ایجاد کاربری¬های محرک توسعه،
هویت¬محله¬ای و کیفیت محیط مورد سنجش قرار می¬گیرند و سپس با بهره¬مندی از آزمون همبستگی
پیرسون روابط بین متغییرهای مستقل )هویت محله¬ای ،کاربرهای محرک توسعه ،ارتقاء کیفیت محیط( و
متغییر وابسته )مشارکت( نشان داده می¬شود .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کیفیت محیط در
محلۀ شیخ سلیمان سطحی پایین¬تر از حد متوسط و میزان مشارکت و هویت ساکنان این محله در سطح متوسط
اما میزان تأثیر استفاده از کاربری¬های محرک توسعه برای بهبود کیفیت محیط فراتر از حد متوسط
ارزیابی شده است و بین احساس هویت و میل به مشارکت به بازآفرینی ) ، ( r=502/0بین ایجاد
کاربری¬های محرک توسعه و میل به مشارکت به بازآفرینی ) (r =364/0و بین ارتقاء کیفیت محیط و میل به
مشارکت به بازآفرینی ) (r =253/0محلۀ شیخ سلیمان رابطۀ معنادار مثبت و مستقیمی وجود دارد و در
نهایت راهبردهایی در رابطه با افزایش شاخص¬های بازآفرینی پیشنهاد شده است.
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