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محله مسجد ملک یکی از محالت قدیمی با هویت و تاریخی شهر کرمان به عنوان نمونه موردی این پژوهش قرارگرفته است. 

هدف این پژوهش شناخت وضعیت بافت فرسوده محله مسجد ملک کرمان و راهکارهای مناسب جهت بهسازی آن می باشد. 

تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت  نظر هدف ، از نوع کاربردی است و از حیث روش تحقیق، توصیفی  تحقیق حاضر از

تحقیق داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی )ازجمله پرسشنامه ، مصاحبه ومشاهده (جمع اوری 

محله ی مورد مطالعه می باشد که به صورت تصادفی نفر از سرپرستان خانوار ساکن در  011شده است.  جامعه آماری 

به ارزیابی  SWOTمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و از طریق تحلیل  SPSSانتخاب شده و داده ها با استفاده نرم افزار 

ه ارائه داده نهایی وضعیت بافت فرسوده محله پرداخته شده و راهکارهایی در راستای بهسازی و نوسازی مشارکتی در این محل

شده است. و همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ، پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. و نتایج حاصله نشان می دهد 

که از نظر مؤلفه هایی چون هویت محله ای ، مشارکت جویی ، سرمایه اجتماعی و همبستگی در بین ساکنین و وجود نهادهای 

بی در حد متوسط بوده و پتانسیل نسبتأ خوبی برای بهسازی مشارکتی دارد. بنابراین در این محلی و مردمی و مخصوصأ مذه

تحقیق سعی گردیده است ساماندهی بافت فرسوده شهری را از چشم اندازی دیگر و با نگرش به مقوله توسعه پایدار مورد 

  .تحلیل قرار دهیم
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 شهرهای کشور دامنگیر دیگری زمان هر از بیش مشکالت شهری شهرنشینی، روزافزون رشد با امروزه

 زندگی شهرنشینی منطقی روابط شهرنشینی، های جنبه بر تمامی گذاری تأثیر با مشکالت این است، گردیده

 در ناپایداری و زمینه داده کاهش شدت به را ها آن در زندگی قابلیتو  کلی کیفیت و است نموده نابسامان را

 شهرهای کلیه در مطرح از موارد یکی شهری فرسوده (. بافت13، 0831 عربشاهی،است) کرده فراهم را ها آن

 که آنجایی از است، اصالح و نیازمند مداخله خود طبیعی و انسانی شرایط با متناسب هر کدام که است کشور

 شکل در اختالل موجب امر این شود شامل می را شهر گیری شکل اولیه هسته شهرها اکثر فرسوده در بافت

 به فرسوده بافت گردد، می پیرامونی و بخش میانی بخش مرکزی، بخش بین فضایی وحدت ارتباط و گیری

امر  این که است خاصی اهمیت دارای شهر، به پیکره بخشی وحدت برای همیشگی مرکزیت دالیلی همچون

 شناخت شهر جهت در مطالعه قابل موضوعات از کند، یکی می تضمین شهر یک در را روان و سالم زندگی

گام  نخستین عمرانی، حرکت گونه هر برای لذا شهر است، قدیم بافت مطالعه آن، گیری شکل نحوه و

(.هم اکنون شهرهای ایران با مسأله ای به نام بافت های  0،  0831شفقی ، باشد )  می شهر قدیم بافت شناخت

فرسوده و تاریخی شهر درگیر شده اند. که با زندگی جدید شهری و مشخصات یک شهر مدرن ناسازگار و 

ناهماهنگ است . کالبد شناسی ساختاری و عملکردی این بافت ها نشان دهنده ی تجلی مشکالتی نظیر 

راکم و تمرکز جمعیت و فعالیت ها ، افول اقتصادی ، افول کیفیت کالبدی، تعارض با ساختار کلی شهر ، ت

کاهش ارزش های محله ای و سکونتی ، افول کیفیت های اجتماعی ، شرایط نامطلوب زیست محیطی ، 

دشواریهای دسترسی و مشکالت ترافیکی و انحطاط کیفیت های فرهنگی و بصری بوده است . هر چند این 

است که برخی محله ها و بافت های شهر از امکانات و عوامل رشد مساوی در طول زمان امر ناشی از آن 

برخوردار نبوده و نیستند و همین امر سبب بوجود آمدن تفاوت های آشکار در سیمای شهرها و کیفیت 

محیطی بافت ها شده است و این در حالی است که شهر پایدار و توسعه یافته شهری است که در حین رشد 

، توسعه و ایجاد فضاهای جدید، ارتباط منطقی و منسجم بین فضاهای جدید و قدیم برقرار نموده و یک 

پارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت نماید. با توجه به این که فرسودگی عمومی کالبدی ابنیه موجود در 

ی تواند به عنوان یک بافت محله مسجد ملک ضرورت تخریب و نوسازی را الزامی نموده است این مسأله م

فرصت جهت جبران اشتباهات گذشته در خصوص نادیده گرفتن اصول شهرسازی ، زیست محیطی و 

توسعه ی پایدار محسوب شود. دستیابی با این هدف مستلزم انجام مطالعات گسترده جهت نیل به شاخص 

که با در نظر گرفتن فرصتها و های بافت شهری پایدار و شیوه های شهرسازانه تحقق توسعه پایدار می باشد 

تهدیدهای موجود در این بافت ها و ملزومات فنی حقوقی آنها ، ضوابط و معیارها و الگوهای سازماندهی 

شهر می تواند به دست آید و جهت اعمال در برنامه های بهسازی و سازماندهی مجدد بافت های فرسوده و 



 

 

ا مورد استفاده متولیان ، برنامه ریزان و مدیران اجرایی هدایت فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز در آنه

 قرار بگیرد.

 روش تحقیق-2

 است، این برخوردار خاصی اهمیت از متخصصین نظر آسیایی از شهرهای قدیم های بافت به توجه امروزه

 از دیرتر غالباً :ب . برخوردارند زیادی شهری تمدن از سابقه کشورها این :الف :است عمده دلیل دو به امر

امیر افضلی ، اند ) شده شهرها فرهنگی میراث تخریب بحران خطر و متوجه اروپایی یافته توسعه کشورهای

تحلیلی  این تحقیق از نظر هدف ، از نوع کاربردی است و از حیث روش تحقیق، توصیفی (.  83-84،  0831

بوده و با توجه به ماهیت تحقیق داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی )ازجمله 

نفر از سرپرستان خانوار ساکن در  011پرسشنامه ، مصاحبه ومشاهده (جمع اوری شده است.  جامعه آماری 

 SPSSداده ها با استفاده نرم افزار محله ی مورد مطالعه می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده و 

به ارزیابی نهایی وضعیت بافت فرسوده  SWOTمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و از طریق تحلیل 

محله پرداخته شده و راهکارهایی در راستای بهسازی و نوسازی مشارکتی در این محله ارائه داده شده است. 

 .ونباخ ، پایایی آن مورد سنجش قرار گرفتو همچنین با استفاده از ضریب آلفای کر

 مروری بر ادبیات موضوع-3
 :مفاهیم و تعاریف3-1

مجموعه  یا فضا شکل تغییر بر تاکید با احیا، و یا فضا بنا به مجدد حیات گرداندن باز یعنی :نوسازی8-0-0

 از نظر بنا یا و مجموعه شهری، فضای که شود می نوسازی زمانی انجام ((Smith ,0441 ,31شهری است 

 الدینی، سیف( باشد شده آن کارآیی و بازدهی کاهش کالبدی سبب فرسودگی ولی هستند، فعال عملکردی

841:0830) 

کوتاه  در شهر فضای و کالبد بهبود و ابقاء به منظور که شود می گفته اقداماتی سلسله به :بهسازی8-0-1

 فرسودگی نسبی که گیرد می صورت زمانی بهسازی واقع( در  03، 0831مهدیزاده ، مدت صورت می گیرد ) 

 (  83،  0831حبیبی و همکاران ، ( باشد شده حاد عملکردی لحاظ از فضا

 کاهش آن، مختلف در عناصر و عوامل وجود که شهری های عبارت است از بافت :فرسوده بافت8-0-8

 و محیطی، اقتصادی زیست عملکردی، کالبدی، های جنبه از ( انسان را زیست محیط کیفی های ارزش

 مهاجرت میل و شود متوقف می بافت در نوسازی سکونتی، های نزول ارزش با و آورد می فراهم اجتماعی(

 ( 03، 0831جهانشاهی ،فزونی می یابد)  ساکن جمعیت در

فضای  یا مجموعه بنا، در که گیرد می صورت بازسازی زمانی .است ساختن نو از معنای به :بازسازی8-0-8

 ( 18،  0838شماعی و پوراحمد ، شده باشد )  ایجاد کامل صورت به فرسودگی شهری،



     
 

 

 کمی با متغیر یک رابطه درجه و نوع تعیین برای ابزاری آماری همبستگی تحلیل :داری معنی و همبستگی

در  داری معنی اما دهد، می نشان معکوس یا صورت مستقیم به رابطه نوع که است دیگر کمی متغییر

 ( 0841وارثی و همکاران ، )  .خیر یا دارد همبستگی وجود رابطه متغییر دو بین آیا یعنی همبستگی؛

 :شهری تهای باف فرسودگی ابعاد3-2

 ابعاد اما مهمترین دارند، متقابل پیوند و ارتباط دیگر یک با که برخوردار است متعددی ابعاد از فرسودگی

 می ناشی بافت یا بنا کالبدی کیفیت از افت که فرسودگی :ای سازه - کالبدی فرسودگی :از عبارتند فرسودگی

 یا بنا نگهداری عدم :شامل شود فرسودگی می نوع این سبب که مختلفی عوامل و می تواند که شود،

 __.فضا نامطلوب و نا مناسب نگهداری

خاطرش  به که کارکردی برای بافت که افتد می زمانی اتفاق فرسودگی نوع این :کارکردی فرسودگی8-1-0

 .نباشد مناسب استفاده، برای شده، طراحی

با  ارتباط در بلکه نیست مطلق مفهوم یک موارد، فرسودگی اغلب در :اقتصادی یا نسبی فرسودگی8-1-1

 سرمایه داشته و خرید قدرت مردم که زمانی بنابراین .نسبی دارد مفهومی همیشه ها گستره و ساختمانها سایر

 نسبی مفهوم فرسودگی که است زمان آن در کنند، گذاری تاریخی سرمایه بافت محدوده از خارج ولی باشند

 از بیشتر محله تاریخی در گذاری سرمایه هزینه که است این خاطر آن به دلیل و شود می مطرح اقتصادی یا

 برای بنابراین. ( Alvin, 0431, 11)برخوردارند  کمتری جذابیت از گذاری سرمایه برای و است دیگر نقاط

 با و برد باال شهری فضای در مرمت عمل انجام با را پایداری میزان باید بعد نوع هر در فرسایش از جلوگیری

 ( 0838،01امیری ، فزونی می گیرد )  آن دوام میزان و رفته باال شهری فضای عمر پایداری، افزایش

 :فرسوده بافت گیری شكل فرآیند3-3

 باشد تاریخی نمی بافت فرسوده، بافت هر ولی دانست، بافت فرسوده توان می را شهر در تاریخی بافت هر

بافت فرسوده را در بر  تواند می تاریخی بافت و است فرسوده از بافت بیشتر تاریخی بافت شمول دامنه لذا

 تمدن و فرهنگ نماد کشور روستایی و شهری کهن بافتهای اساس، (. پس برهمین 18،  0831شماعی ، بگیرد )

 ها بافت این .شوند می ما محسوب نیاکان تجربه و هویت محسوس تاریخ، نمودهای از اسنادی زمین، ایران

تمامی  به متعلق آثاری و قومی خاطرات ملی، نمایانگر هویت و شهرسازی و معماری های برگیرنده ارزش در

 ( 183، 0831 پور، سرتیپی( هستند نیز ناپذیر حال جایگزین عین در که است کشور آینده و حاضر نسلهای
 

 :شهری کهن تهای باف به توجه ضرورت3-4

 بروز تحوالت با و بوده متعادل افزایش دارای قبل دهه تا چند ایران شهری جمعیت رشد و فیزیکی توسعه

 شکل به ها دگرگونی این .پذیرفتند را های دگرگونی و ، تغییرات بزرگ شهرهای ویژه به شهرها جدید،



 

 

 های بین کاربری تا است شده سبب و است بوده نامتعادل به صورتی و شهرها فیزیکی گسترش و جمعیت

 .(  804، 0838) مشهدی زاده دهاقانی ، آید وجود به نامعقولی تناسب شهری

 محدوده مورد مطالعه-3

در شهر قدیم کرمان و قبل از ورود شاخص های جامعه و اقتصاد سرمایه داری به  محله مسجد ملک   

عنوان یک محله فعال و  پویای شهری به حساب می آمده و حمام و مسجد و ... محله سالم بوده که مردم 

ست.نظام در محله زندگی میکرده و با توجه به نزدکی بازار قلعه محمود از جاذبه باالیی نیز برخوردار بوده ا

فضایی محله با محالت شهر و انسجام فضایی بین عناصر درون محله از تعادل مطلوبی برخوردار بوده است 

و هر گونه فرسودگی با توجه به پویایی فضاها و فعالیتها مورد مرمت قرار میگرفته و زندگی معمول صورت 

ال به خیابان امام از غرب به خیابان این محله در تعریف جدید تقسیمات کالبدی شهر از شم میگرفته است.

پیروزی از جنوب به خیابان مطهری و از شرق به خیابان میرزا رضای کرمانی محدود میشود.به علت گسستن 

نظام شهر قدیم بوسیله خیابان کشی های جدید هیچ گونه تناسبی بین توزیع کاربری ها و سلسله مراتب 

  دسترسی های موجود مشاهده نمیشود.

کالبدی و ارزشی محله امام و شاه عادل با توجه به عناصر و بناهای تاریخی -راین جایگاه فضاییبناب

ارزشمندی که در آن نهفته است به عنوان محدوده هویت ساز شهر کرمان محسوب میشود و در مقابل با 

نا متعادل و توجه به تخریب و فرسودگی گسترده آن و تغییر شکل بافت اجتماعی خاص آن به عنوان بخشی 

  نا هماهنگ شهری در کرمان به حساب می آید.

 

 
 

 یافته های تحقیق-4
 پاسخ نمونه آماری در مورد ارتباط ساکنین محله مورد مطالعه4-1

از ساکنین قید کرده اند روابط  1/1وضعیت پاسخگویان در ارتباط با روابط اجتماعی چنین بوده است که 

درصد عدم  1/01درصد روابط دوستانه ،  8/88درصد روابط معمولی ،  8/88است ، تنگاتگی بین آنها برقرار 

رابطه ، آمار موجود نشانگر این می باشد که اهالی ساکن در محله مورد مطالعه از روابط مطلوبی برخوردار 

 نشانگر این موضوع می باشد. 0جدول  .هستند



     
 

 

 

 ارزیابی روابط اجتماعی بین ساکنین 0جدول 

 

 

 
  

 ارزیابی روابط اجتماعی بین ساکنین 1نمودار 
 

پاسخ نمونه آماری در مورد اعتماد به خانواده ، خویشان ، همسایه ، معتمدین محله و مدیریت 4-2

 شهری

میزان اعتماد پاسخگویان به نهادها و تشکل های اجتماعی محله اعم از خانواده ، فامیل ، دوستان ، 

 8/83درصد اعتماد کم ،  0/10همسایگان ، معتمدین محله و مدیریت شهری بدین ترتیب بوده است که 

ن نموده اند که نشان درصد اعتماد خیلی زیاد را عنوا 3/3درصد اعتماد زیاد و  1/11درصد اعتماد متوسط ، 

دهنده اعتماد باالی اهالی محله نسبت به اعضای خانواده ، اقوام ، همسایگان ، معتمدین محله و در کل 

نهادهای غیر رسمی و محلی از یکسو و اعتماد پایین به بدنه ی مدیریت شهری ) شورای شهر ، شهرداری ، 

 ن استنشان دهنده ی آ 1جدول  شورایاری ( از سوی دیگر است.

 

 
 ارزیابی اعتماد اجتماعی در بین ساکنین 2جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم ارزیابی وضعیت اعتماد در محله

 3 11 88 04 تعداد

 3/3 1/11 3/83 0/10 درصد
 

روابط 
,  تنگاتنگ
5.5

روابط 
, معمولی
44.4

روابط 
,  دوستانه
34.4

,  عدم رابطه
15.5

شاخص روابط  ارزیابی

 اجتماعی

 عدم رابطه روابط دوستانه روابط معمولی روابط تنگاتنگ

 08 80 8 1 تعداد

 1/01 8/88 8/88 1/1 درصد



 

 

 
 ارزیابی اعتماد اجتماعی در بین ساکنین 3نمودار 

 

 پاسخ نمونه آماری در مورد احساس هویت محله ای 4-3

سؤاالتی در مورد مناسب بودن محل زندگی ، میزان رضایت از زندگی  با احساس هویت محله ای در ارتباط

در محله، افتخار به زندگی در محله ، میزان تعلق خاطر و مدت زمان اقامت در محله و دلیل انتخاب محله 

ان هویت محله درصد پاسخگوی11برای سکونت پرسیده شد که نتایج کلی نشانگر این نکته است که بیش از 

ای متوسط را عنوان نموده اند که در نتیجه مدت اقامت زیاد ، ویژگی تاریخی و هویت محله ای و دلبستگی 

 نمایانگر این موضوع است. 8. جدول و تعلق خاطر ساکنین به این محله می باشد.

 ارزیابی هویت محله ای 8جدول 
 ی کمخیل کم متوسط زیاد خیلی زیاد ارزیابی هویت محله ای

 1 3 11 01 4 تعداد

 1/1 3/3 1/11 8/08 01 درصد
 

 
 ارزیابی هویت محله ای 4 نموار

 

 پاسخ نمونه آماری در مورد راههای جلب مشارکت در بهسازی شهری4-4
در مورد راههای جلب مشارکت مردم در بهسازی محله ، پاسخگویان از میان گزینه های مختلف ، آموزش و اطالع رسانی 

 نشان دهنده این موضوع است. 8جدول  به دیگر شاخص ها درصد بیش تری را به خود اختصاص داده است.نسبت 

 ارزیابی راههای جلب مشارکت  8جدول 
ارزیابی 

شاخص های 

جلب 

آموزش و 

 اطالع رسانی

کارگاه های  نظر سنجی

مشترک مردم 

 و دولت

ارتباط با 

 شورای یاری

معتمدین 

 محله

رسانه های 

 هی گرو

انجمن های 

 محلی

ایجاد دفتر 

نوسازی 

 محله

21.1, کم

,  متوسط
47.7

,  زیاد
22.2

,  خیلی زیاد
8.8

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم



     
 

 

 مشارکت

 1 0 00 01 3 08 8 84 تعداد

 1/1 0/0 1/01 0/00 3/3 1/01 8/8 8/88 درصد
 

 
 ارزیابی راههای جلب مشارکت 5نمودار 

 

 پاسخ نمونه آماری در مورد نوع مشارکت در طرح های بهسازی و نوسازی4-5
بهسازی محله ، به ترتیب مشارکت اجرایی ، مشارکت فکری ، مشارکت فیزیکی پاسخگویان درباره ی نوع مشارکت در طرح 

 این موضوع به تصویر می کشد. 1جدول  و در نهایت مشارکت مالی را عنوان نموده اند.

 ارزیابی انواع مشارکت 1جدول 
ارزیابی انواع مشارکت در 

طرح های بهسازی و 

 نوسازی

مشارکت  مشارکت اجرایی

 فکری

 مشارکت مالی یکی مشارکت فیز

 1 01 04 10 تعداد

 1/1 1/01 0/10 1/11 درصد
 

 
 ارزیابی انواع مشارکت 1نمودار 

 

 پاسخ نمونه آماری در مورد کیفیت و نحوه اقدام جهت بهسازی شهری4-6
درصد  13درصد پاسخگویان دریافت وام و اقدام شخصی ، 11از میان گزینه های مختلف برای بهسازی واحد فرسوده ، 

درصد تجمیع با همسایگان را عنوان 4درصد دریافت پول ملک در حد قابل قبول و تنها  08دریافت زمین یا مسکن معوضه ، 

 این موضوع را نشان می دهد. 1جدول نموده اند.

 ارزیابی اقدامات جهت بهسازی شهری  1جدول 

آموزش و اطالع رسانی

نظر سنجی

کارگاههای مشترک مردو و 
دولت

مشارکت اجرایی

مشارکت فکری

مشارکت فیزیکی

مشارکت مالی



 

 

شاخص های مورد ارزیابی 

نحوه اقدامات جهت 

 بهسازی شهر

و اقدام دریافت وام 

 شخصی

دریافت پول ملک در حد 

 قابل قبول

دریافت زمین یا خانه 

 معوضه 

 تجمیع با همسایگان

 3 11 01 11 تعداد

 3/3 1/11 8/08 1/11 درصد
 

 
 ارزیابی اقدامات جهت بهسازی شهری 7نمودار 

 

 آزمون همبستگی دو بدوی متغییرها4-7

جدول ذیل همبستگی دو بدوی متغییرهای مربوط به تحقیق را نشان می دهد. نگاهی هر چند بسیار مختصر 

به ضرایب همبستگی ، میزان ارتباط متغیرهای اساسی تحقیق را نشان می دهد و لیکن آنچه که در اینجا قصد 

ت با نوسازی است . بررسی آن را داریم ارتباط تک تک متغیرهای مستقل و مخصوصآ گرایش به مشارک

مطابق آخرین ستون جدول رابطه با همسایگان یا به عبارت بهتر رابطه مساعد با همسایگان گرایش به 

نوسازی نیز بیشتر خواهد شد. اما دومتغیر مشکالت محله و اعتماد به اقوام ، همسایگان و... تأثیر چندانی در 

دهند . اما رضایت از محله نیز به نوبه خود تأثیر کاهش یا افزایش گرایش به مشارکت از خود نشان نمی 

معنی داری بر افزایش گرایش به مشارکت شهروندان دارد . به این معنی که با افزایش رضایت ساکنان محله 

از وضعیت محله ، گرایش آنها به نوسازی بیشتر خواهد بود. اما مهم ترین متغیرتحقیق حاضر که مشارکت 

باشد ، نیز به نوبه خود تأثیر معنی داری بر افزایش گرایش به مشارکت شهروندان  اجتماعی اهالی محله می

دارد. اما مهم ترین متغیر تحقیق حاضر که مشارکت اجتماعی اهالی می باشد، نیز به نوبه خود تأثیر معنی دار 

جتماعی بیشتری و به نسبت قوی بر گرایش به نوسازی ساکنان دارد. به این معنا که هر چه افراد مشارکت ا

از خود نشان دهند به همان اندازه گرایش ها به نوسازی بیشتر خواهد شد. اما جالب اینکه احساس تعلق 

افراد به محله نیز خود تأثیر معنی داری بر افزایش گرایش آنها به نوسازی دارد. به این معنی که افرادی که از 

رداند، گرایش بیشتری نیز به مشارکت از خود نشان تعلق خاطر بیشتری بیش تری نسبت به محله خود برخو

 می دهند.

 
 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش  7جدول

دریافت وام واقدام 
شخصی

دریافت پول ملک در حد 
قابل قبول

دریافت زمین یا خانه 
معوضه



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل رگرسیون چند متغیره4-8
معموأل آزمونهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون را از یک خانواده می دانند ، و لکن یک فرق اساسی بین این دو نوع 

آزمون وجود دارد و آن این که رگرسیون چندمتغیره معموأل به علت کنترل اثرات مزاحم و به دست دادن اثر خالص هر متغییر 

ه دست می دهد. حال با این مقدمه به تفسیر نتایج رگرسیون چند متغییره در تحقیق بر روی متغییر وابسته نتایج دقیق تری ب

(. همان گونه که از جدول زیر بر می آید، رابطه با همسایگان ، رضایت از  0841حاضر می پردازیم.) سجادی و همکاران ،

ر نوسازی یا به عبارت بهتر گرایش به محله و تعلق به محله در نهایت مهم ترین متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر مشارکت د

نوسازی هستند . سایر متغییرهای موجود در مدل که در آزمون همبستگی ، رابطه معنی داری با گرایش به نوسازی از خود 

 نشان داده بودند ، در این آزمون معنی داری خود را از دست داده اند . و فقط سه متغیر همزمان تعیین کننده اصلی نوسازی به

 آن را مشاهد کرد. 3در جدول می توان  شمار آمدند.

 (  ANOVAنتیجه آزمون تحلیل رگرسیون چند متغغیره )  8جدول 
Sig 

 

F 

 

Mean square Df Sam of squares Model 

000. 415/2 202. 

 

45. 

 

 

 

3 

 

54 

 

 

55 

341/1 

 

402/5 

 

 

443/4 

Regression 

 

 

Residual 

 

 

total 

 خدمات عمومی رضایتمندی وضعیت محله مشارکت پذیری اعتماد اجتماعی

 

 

111.- 

535. 

155 

118.- 

831. 

011 

11. 

811. 

011 

111. 

11. 

011 

0 

 

011 

 خدمات عمومی

241. 

518. 

155 

83. 

118. 

011 

14. 

310. 

011 

0 

 

011 

111. 

11. 

011 

 رضایتمندی

341. 

551. 

155 

113.- 

113. 

011 

0 

 

011 

14. 

310. 

011 

11. 

811. 

011 

 وضعیت محله

253.- 

555. 

155 

0 

 

011 

113. 

113. 

011 

183. 

118. 

011 

118. 

831. 

011 

 مشارکت پذیری

1 

 

155 

118.- 

111. 

011 

880. 

110. 

011 

180. 

103. 

011 

044.- 

181. 

011 

 اعتماد اجتماعی



 

 

 

 محله و استخراج استراتژی مطلوب SWOTتجزیه و تحیل  4جدول 
 (O فرصت )  ( Sقوت  )

S0 وجود کاربریهای غالبا همخوان، سازگار ،مناسب در محدوده 

 S1 وجود حس مکان ،کاربریها ،فضاها و قلمروهای معنی دار شهری

 نظیر مسجد تکایا در محله

S8 رای طرحهای استفاده از فضاهای متروکه و بدون کاربری جهت اج

 بهسازی ،نوسازی و بازسازی و تخصیص انها به کاربریهای مناسب

S8 وجود الگوهای معماری و شهرسازی با ارزش و با هویت در 

 محدوده]ساختمانها،فضاهای شهری و...[

S1 کوچه های بن بست درون محله برای پویایی و سرزندگی 

S1  هنگی شهر فر –قرارگیری محدوده در بخشی از مرکزیت تاریخی

 کرمان

3S ها و گذرگاههای انسانی فراوان وجود کوچه 

S3 وجود خیابانهای اصلی دورتا دور محله 

S4 )یکدست بودن بودن رنگ بافت)خشت وگلی 

S01 وجود محصوریت وایجاد حس مکان دراکثرفضاها 

00S  عناصر خوانا و قابل ادراک ذهنی برای استفاده جود 

 S01هزینه های ساخت نسبت به سایر نقاط  رزانتر بودن قیمت زمین و 

S08 اصالت نسبی ساکنان قدیم 

08S  وجود فرهنگ و ادابهای مثبت قدیمی در تعداد زیادی از ساکنان 

S01  برپایی مراسم های فرهنگی و مذهبی در زمانها و موقعیت های

 خاص

 S01 باالی  وجود الیه های اشکار و پنهان خاطره شهروندی تعلق خاطر

 محله ساکنان

 S03 وجود زمینه های مشارکت در مردم 

 S03تمایل باالی خانوارها برای بهسازی مسکن 

 

 

T0 احتمال عدم مشارکت مردم به دلیل بی اعتمادی و عدم توازن مالی 

T1  وجود ناامنی ذهنی باعث کاهش توریست 

T8  ورود مواد مخدر به محله 

T8  هماهنگی در میان سازمانهای مسئول و تداخل وظایف و عدم

 ناهماهنگی میان قوانین وضع شده در این سازمانها

T1 خروج ساکنین اصیل از محله 

 T1 بروز  ناهنجاریهای اجتماعی در زمینهای بایر یا نامشخصی که هیچ

 گونه مراقبتی از انها نمیشود

T3 روی آوردن جوانان محدوده به تفریحات ناسالم  در صورت عدم 

 ایجاد مکانهای ورزشی فرهنگی و فضای سبز

 O0 امکان احیا ساختار اجتماعی محله و تقویت هویت فرهنگی اجتماعی

 با کمک مراکز مذهبی  موجود

 O1پایی نمایشگاه ها و فستیوالهای برگرفته از نوع زندگی و منش .بر

 ساکنین برای جذب مردم به بافت 

8 O  توانمندی بیشتر ساکنین پیشین 

8O  عزم مسوالن جهت مداخله در بهسازی و نوسازی محله 

1O تمایل مردم به مشارکت در اداره محله 

1O  توجه  مدیریت شهری به مشارکت 

3 O وان تحصیل کرده وجود جمعیت ج 

 O3 امکان طرح و اجرای عملکرد های مورد نیاز محدوده طرح در

 زمینهای بایر و بال استفاده

O4  امکان استفاده از فضاهای تخریبی برای ساخت  فضاهای 

O01  امکان استفاده از قطعات بزرگ زمین برای ساخت مجتمع های

 بزرگ طرحهای بازده دار و مراکز محله ای

 O00ساماندهی بازار قلعه محمود با اختصاص دادن قطعات  امکان

  متروکه و مخروبه در این بازار به کاربریهای مورد نیاز

 O01امکان ایجاد و تعریف ورودی مناسب درخور این محله 

O08  امکان جذب ساکنین بیشتر به دلیل همجوار بودن با معابر مرکزی

 شهر

O08 بخشی این محله از طریق  امکان دسترسی به اثار تاریخی و هویت

 احیای کوچه های قدیمی و مخروبه و عدم ضربه زدن به بافت محله

O01  قوانین مرتبط با اصالح معابروجود 

 

 

 

 

 W0وجود فضاها و مکانهای ناامن در محله 

W1 کمبود مساحت و سرانه فضای سبز عمومی در محدوده 

W8  محلهکمبود فضای پارکینگ عمومی در 

W8 تخریب و نوسازی بدون ضابطه در محله 

W1  وجود شریان تجاری امام و از رونق افتادن و متروکه شدن بازار قلعه

 محمود

W1 عدم وجود اسکان موقت در زمان بروز بالیا 

W3  فقدان حفاظت مستمر و مرمت موضعی بناهای تاریخی و راسته

 بازار قلعه محمود

W3 ر محلهفقدان تاسیسات زیربنایی د 

 (  Tتهدید ها )  ( Wضعف ها ) 



     
 

 

T3  امکان بروز مشکلهای فراوان برای مسافرین و بازدیدکنندگان از این

 بافت به دلیل از بین رفتن فرهنگ شهروندی

T4  تمایل اقشار کم درامد مهاجر به سکونت در محله 

T01 عدم تمایل به سرمایه گذاری در بافت 

T00  امکان جابه جایی اجباری وبدون برنامه بخشی از ساکنان به حاشیه

ها در اثر تغییر قیمت های ناشی از نوسازی و نیز سیاست های غلط 

 جمعیتی به دلیل مشکالت اقتصادی و فقر مالی

W4 کمبود مبلمان شهری در محله 

W01 پایین بودن کیفیت برنامه های اجرا شده در محله 

W00 باال بودن عمر ابنیه و فرسودگی انها 

W01  عرض کم کوچه ها  و معابر 

W08  اسکلت]سازه[ ابنیه در مقابل سوانح طبیعی)اکثر ساختمانها بدون

 شناژ(

W08 شبانه در گذرها و فضاهای  عدم توجه به نورپردازیهای مناسب

 عمومی محله

W01  عدم توجه به کف سازیهای مقاوم و متنوع در عین حال هماهنگ

 در محدوده

W01 مساحت کم فضای باز)عرصه( در برخی کاربریهای مسکونی 

W03  ساخت بناهای بلند مرتبه در لبه اول خیابانهای محله و همجوار با

 بازار و مخدوش نمودن خط اسمان

W03 کمبود فضای سبز و ورزشی در محله 

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی محله مسجد ملک 01جدول 

S,W  ضریب

 ((Wاهمیت 

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز نهایی 

 وزنی

O,T  ضریب

 ((Wاهمیت 

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز نهایی 

 وزنی

S0 1011 8 1011 O0 1010 0 1010 

S1 1011 8 1011 O1 1010 0 1010 

S8 1018 8 1001 O8 1011 0 1010 

S8 1011 8 1013 O8 1010 0 1011 

S1 1018 8 1001 O1 1018 0 1018 

 S1 1018 8 1001 O1 1011 0 1011 

S3 1011 8 1013 O3 1018 1 1011 

S3 1011 8 1013 O3 1018 1 1001 

S4 1018 8 1001 O4 1010 8 1018 

S01 1018 8 1001 O01 1010 1 1011 

S00 1018 8 1001 O00 1010 1 1011 

S01 1011 8 1013 O01 1011 0 1011 

S08 1011 8 1011 O08 1011 8 1011 

S08 1011 8 1011 O08 1018 8 1014 

S01 1018 1 1013 O01 1010 8 1018 

S01 1018 0 1018 O01 1010 8 1018 

S03 1018 1 1013 O03 1010 1 1011 

S03 1018 1 1011 T0 1010 1 1011 

W1 1010 8 1018 T1 1018 1 1011 

W8 1018 8 1001 T8 1018 0 1018 

W8 1011 8 1013 T8 1011 0 1018 



 

 

 

 .می باشد 8تا 0با توجه به جدول فوق امتیاز دهی عوامل خارجی و داخلی بین اعداد 

 WTاستخراج استرانژی های 3-6-1

این استراتژی ها به منظور حداقل نمودن ضعف های داخلی برای حداقل نمودن اثرات تهدیدهای محیط 

بیرونی طراحی می شوند. به عبارت دیگر این استراتژی ها، استراتژی های بقاپذیری در محیط بوده و جهت 

) تدافعی ( WTراتژی به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها استفاده می شود. در راستای است

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 بهسازی و نوسازی براساس نظرات ساکنین 

 نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی 

 فراهم کردن امکانات رفاهی برای آنها 

 حداکثر سازی زمینه های مشارکت در مردم  

 افزایش انگیزه در مردم برای سکونت در بافت  

  ساکنان درراستای مشارکت بیشتر درامور مربوط به محلبهبود توان اقتصادی  

 تشویق مردم به تشکیل سازمان های محلی 

 نتیجه گیری3-6-15 
محله مسجد ملک یکی از محالت باهویت و تاریخی شهر کرمان به عنوان نمونه موردی این پژوهش مورد بررسی و تجزیه و 

به با ساکنین ، بهسازی مشارکتی و ظرفیت های اجتماعی مشارکت در این تحلیل قرار گرفت و با استفاده از پرسشنامه و مصاح

محله مورد امکانسنجی قرار گرفت آنچه که یافته های پژوهش نشان می دهد حاکی از آن است که محله مسجد ملک از نظر 

W1 1011 8 1013 T1 1011 0 1011 

W1 1018 8 1001 T1 1010 0 1010 

W3 1011 8 1013 T3 1010 0 1010 

W3 1018 8 1001 T3 1010 1 1011 

W4 1018 8 1001 T4 1010 1 1011 

W01 1018 8 1001 T01 1018 0 1018 

W00 1018 8 1001 T00 1018 0 1018 

W01 1011 8 1011 T01 1018 0 1018 

W08 1018 8 1001 T08 1018 0 1018 

W08 1011 0 1011 T08 1018 8 1014 

W01 1011 0 1011 T01 1011 8 1011 

W01 1018 0 1018 T01 1011 1 1018 

W03 1011 1010 1011     

W03 1018 8 1001 T03 1018 1 1011 



     
 

 

ود نهادهای محلی و مؤلفه هایی چون هویت محله ای ، مشارکت جویی ، سرمایه اجتماعی و همبستگی در بین ساکنین و وج

 مردمی و مخصوصأ مذهبی در حد متوسط بوده و پتانسیل نسبتأ خوبی برای بهسازی مشارکتی دارد.

در راستای رسیدن به اهداف پژوهش یعنی بهسازی مشارکتی و دستیابی به پایداری اجتماعی در بافت فرسوده محله مسجد 

 ملک به راهکارهای زیر می توان اشاره کرد: 

o  سازی به عنوان پس زمینه اصلی جهت مشارکت های مردمی در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری از طریق اعتماد

 مجراهایی چون شورایاری ، انجمن های محلی و افراد معتمد و با نفوذ محالت

o اعمال سیاست های تشویقی برای بهسازی با مشارکت مردم 

o ری اجتماعی و هویت محله ایبهسازی و نوسازی در مقیاس محله در راستای حفظ پایدا 

o ایجاد انگیزه ی مؤثر بین مالکان ، سازندگان و سرمایه گذران غیردولتی 

o  اعمال سیاست های تشویقی مؤثر برای تجمیع اراضی و ساماندهی به منظور بهسازی و نوسازی بافت ها و ابنیه

 فرسوده
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 .تهران چاپ اول، انتخاب، انتشارات
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 های بافت همایش تخصصی مقاالت مجموعه شهر، های قدیمی بافت شناخت ،( 0831 ) سیروس، شفقی،

 .تبریز در شهری توسعه پایدار سمینار شهری،

 دانشگاه انتشارات ، علم جغرافیا دیدگاه از شهری نوسازی و بهسازی 0838 ) احمد، احمد پور علی، شماعی

 .تهران

 و علم ایران، دانشگاه در شهری ریزی برنامه های ویژگی تحلیلی از ،( 0838 ) ناصر، دهاقانی، زاده مشهدی

 تهران پنجم، چاپ صنعت،
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