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Abstract 
Nowadays, the historical texture of cities, despite their brilliant history, face 
complex and numerous problems caused by the ignorance of the contemporary 
city and their complex problems cover the entire city. In this regard, to enhance 
the historical textures in recent decades, several approaches have been 
proposed, among which, regeneration requires an integrated planning and 
management model. Considering the importance of the historical context of 
cities from the perspective of planning and management, the present study tries 
to assess the feasibility of an integrated planning and management system for the 
regeneration of historical textures in Tabriz Metropolis. The present applied 
research is descriptive-analytical in nature. To analyze the data, Q factor analysis 
model and one-sample t-test are used. The results show that the integrated 
planning and management system for the regeneration of historical textures in 
the metropolis of Tabriz have fundamental shortcomings in various aspects of 
management structure (decision-making and functional divisions), 
organizational capacity and participation (lack of participation of people and 
private institutions). In this regard, there are three models affecting the feasibility 
of integrated management of regeneration, including unit and system 
management, neo-institutionalism and participation and diversity, the values of 
which have been obtained through the Q factor analysis model to be respectively 
3.843, 2.651 and 1.798. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The rapid development of urbanization 
has had significant effects on urban 
textures, especially ancient and historical 
textures. The old and historic cores of the 
cities have been constantly transformed to 
accommodate the large population, often 
immigrants in recent years, which has led 
to the destruction and erosion of these 
textures. In the face of the problems of the 
old and historical textures of cities, since 
the late 1970s and early 1980s, the urban 
regeneration approach as one of the main 
policies of the governments of Western 
Europe and North America has entered the 
field of urban planning and management. 
Recently, this approach has become the 
dominant policy of most countries in the 
world to revive the historical textures and 
has placed special emphasis on the role of 
sustainability components in defining 
urban transformation policies. This 
approach has considered mechanisms 
such as public participation and bedrock 
to establish coordination between 
different departments and organizations. 
It emphasizes the formation of integrated 
management and the course of its 
conceptual and functional evolution is 
integrated regeneration and integrated 
management of regeneration. Considering 
the importance of realizing the integrated 
regeneration approach in promoting the 
historical textures, the present study 
seeks to assess the capacity of the 
planning and management system of 
Tabriz Metropolis for integrated 
regeneration of historical textures. In 
Tabriz Metropolis, like other cities in Iran, 
the issue of urban renewal and 
regeneration has been seriously discussed 
for several decades. Policies evolved from 
physical approach to planning in various 

economic, social, and physical dimensions. 
However, the realization of this approach 
make complications in the role and 
function of responsible and relevant 
organizations, institutional relationships 
and effective social and economic 
structures in this area. 

2. Research Methodology 
Given that the present study seeks to 
assess the feasibility of an integrated 
planning and management system for the 
regeneration of historical textures, the 
present applied research takes a 
descriptive-analytical approach, and to 
analyze the data, Q-factor analysis model 
and one-sample t-test are used. The 
statistical population of the study includes 
city managers and academic elites and 
experts familiar with the issues of 
historical textures. The sample size 
includes 100 individuals determined using 
the Delphi method.  

3. Research Findings 
The results show that the integrated 
planning and management system for the 
regeneration of historical textures in 
Tabriz Metropolis have fundamental 
shortcomings in various aspects of 
management structure, organizational 
capacity and the use of various approaches 
and participation. In this regard, there are 
three models affecting the feasibility of 
integrated management of regeneration, 
including a common systemic 
management, neo-institutionalism and 
participation and diversity, the value of 
which are respectively 3.843, 2.651 and 
1.798 based on the Q factor analysis model . 

4. Conclusion 
The system of planning and integrated 
management of the regeneration of the 
historical textures of Tabriz Metropolis 
has major shortcomings and deficiencies, 
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including dispersion of management of 
historical texture affairs, lack of an extra-
organizational leadership center to 
organize them, lack of a planning and 
extra-organizational decision-making 
center for organizations in charge of 
historical texture affairs,  lack of common 
horizontal (inter-organizational) and 
vertical (intra-organization) approaches in 
decision-making and implementation 
stages, lack of utilization of new methods 
and measures as well as specialized and 
committed individuals in organizations in 
charge of the historical texture affairs, lack 
of static and centralized approach in 
planning and management system, 
ignorance of indigenous-local 
components, lack of competitive 
ideologies, lack of participatory approach 
and delegation to people and NGOs, lack 
of transparency of programs and 
accountability of officials, and lack of 
evaluation of actions by a social system. In 
this regard, according to the current 
situation and opinion polls from the 
academic elites and managers in the field 
of historical texture, three models of 
common and systemic management, neo-
institutionalism and participation and 
diversity have been proposed to achieve 
integrated regeneration management in 
the historical texture. These structural 
and non-structural changes require 
texture management. Also, to realize the 

proposed models and, consequently, to 
realize the system of planning and 
integrated management of the 
regeneration of historical textures, it is 
essential to establish a balanced 
relationship between the elements 
involved in the existence and promotion of 
the context, make relationships between 
decision-making and implementation, 
provide appropriate tools and appropriate 
regulation of relationships between 
informal and formal norms and laws and 
frameworks, and emphasize 
institutionalization (CBOs, NGOs), 
institutional and public empowerment 
(participation, trust, awareness), as well as 
knowledge-based management, and use 
effective approaches to overcome the 
existing shortcomings. 
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 چکیده
  از  ناشي  متعدد  و  پيچيده  مشكالت   با  درخشان،  یپيشينه  رغم  به  شهرها  تاریخی  بافت  امروزه

 ی گستره   كه   روندمي  شماربه  شهري  نقاط  ترينپرمسئله  از  و   بوده   روروبه  معاصر  شهر  هويتيبي
  تاریخی   هایبافت  ارتقای  منظوربه  راستا،  این  در.  گيردمي  دربر  را  شهر  تمامي  آن  یپيچيده  مشكالت

 نیازمند  که  بوده  بازآفرینی  آنها  تکاملی  سیر  که  است  شده  ارائه  متعددی  رویکردهای   اخیر  هایدهه  در
 منظر   از  شهرها  تاریخی  بافت  اهمیت  به  توجه  با.  باشدمی  یکپارچه  مدیریتی  و  ریزیبرنامه  الگوی
 و  ریزیبرنامه  نظام  پذیریتحقق  سنجیامکان  حاضر  تحقیق  از  هدف  مدیریتی،  و  ریزیبرنامه

  نظر   از  تحقیق  روش.  باشدمی  تبریز  شهرکالن  در  تاریخی  هایبافت  بازآفرینی  ییکپارچه  مدیریت
  تحلیل   مدل  از  هاداده  تحلیل  منظوربه  که  بوده  تحلیلی  -توصیفی  ماهیت  نظر  از  و  کاربردی  هدف
  مدیران   شامل  نیز  تحقیق  آماری  یجامعه.  است  شده  استفاده  اینمونهتک  T  آماری  آزمون   و  Q  عاملی
  نمونه   حجم  که  است  تاریخی  هایبافت  مسائل  به  آشنا  کارشناسان  و  دانشگاهی  نخبگان  و  شهری

 نظام   که  دهدمی  نشان  تحقیق  نتایج.  است  گردیده  تعیین  نفر   100  دلفی  روش  از  استفاده  با
  مختلف   ابعاد  در  تبریز  شهرکالن  در  تاریخی  هایبافت  بازآفرینی  ییکپارچه   مدیریت  و  ریزیبرنامه

 از  گیریبهره  و  سازمانی  هایظرفیت  ،(عملکردی  و  گیریتصمیم  هایتفرق)  مدیریتی  ساختار
  افقی   مشارکت  عدم  و  خصوصی  نهادهای  و  مردم  مشارکت  عدم)  مشارکت  و  متنوع  رویکردهای

  راستا،   این  در.  است  اساسی  هایکاستی  دارای(  هاسازمان  در(  سازمانیدرون)  عمودی  و(  سازمانیبین)
 سیستمی،   و  واحد  مدیریت  بازآفرینی،  ییکپارچه  مدیریت  پذیریتحقق  بر  تأثیرگذار  الگوی  سه

 به  Q  عاملی  تحلیل  مدل  اساس  بر  آنها  ارزش  که  باشندمی  گراییتنوع   و  مشارکت  و  نونهادگرایی
 . است آمده دستبه  798/1  و 2/ 651 ،843/3 ترتیب
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 مقدمه 1
  گشوده   حاضر  قرن   ويژگي  ترینعمده   ترديد   بدون
  انساني   هایسکونتگاه   در  جديد  هایاندازچشم   شدن

  و   شهرهاکالن   در  جمعيتی  سابقهبی   تمركز  و
و گسترش شهرنشینی    (2002  ،1رضويان )  شهرهاجهان 

اصلی  از  یکی  شهرنشینی  نیروهای  است.  ترین 
تأثیرگذار بر تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  

 Wang)گردد  محیطی در سراسر جهان محسوب می 
et al., 2015).    شهرها    ی اخير،در چند دهه چنانچه

مهم به بشرتریعنوان  سكونتگاه   یواسطهه بی  ن 
جمعيت شهري كه از    ی شهرنشيني وافزايش درجه 

جنبهمهم استترین  جهاني  تغيير  ی  مقدمه  ،های 
توسعه  و  گسترده رشد  راي  شهري  آورده    ی  فراهم 

ی  (. در این راستا، توسعهNam et al., 2007)  است
های  سریع شهرنشینی، تأثیرات قابل توجهی بر بافت 

بر جای  ویژه بافت ه شهری، ب تاریخی  های قدیمی و 
های قدیمی و تاریخی شهرها،  گذاشته است. هسته

مهاجران   غالباً  که  زیادی  جمعیت  اسکان  برای 
باشند، پیوسته دچار تغییر شکل  های اخیر می سال 

های مذکور  شده که خود تخریب و فرسودگی بافت 
(.  2010و همکاران،    2را به همراه داشته است )پوراحمد

های قدیمی و  در مواجهه با مسائل و مشکالت بافت 
ی  و اوایل دهه  1970ی  تاریخی شهرها، از اواخر دهه

عنوان یکی  میالدی، رویکرد بازآفرینی شهری به   1980
سیاست  دولت از  اصلی  و  های  غربی  اروپای  های 

ریزی و مدیریت  ی برنامه آمریکای شمالی پا به عرصه 
.  (Roberts & Sykes, 2000)اشته است  شهری گذ

کشورهای   اکثر  غالب  سیاست  امروزه  که  رویکردی 
بافت  احیای  راستای  در  و  جهان  شده  تاریخی  های 

های پایداری در تعریف  ای بر نقش مؤلفه تأکید ویژه 
 Newman)های تحول شهری داشته است  سیاست

& Jenning, 2008; Evans, 2012; Vojnovic, 
این  (2014 همچون سازوکارهارویکرد  .    یی 

  ( 2018،  3ی )نژادابراهیمی و نژداغی مردم  یهامشارکت 
ادارات و   نیب یهماهنگ   جادیمنظور ابه   یو بسترساز

 
1 - Razavian 

2 - Pourahmad 

  کپارچه ی  تی ریمد  گیریشکل مختلف و    یهاسازمان
قرار را    & Couch)  است داده    موردتوجه 

Dennemann, 2000; Turcu, 2012)    و سیر تحول
عملکردی و  و    مفهومی  یکپارچه  بازآفرینی  آن، 

 ;Yan, 2019)باشد  ی بازآفرینی می مدیریت یکپارچه
Haigh, 2020)   . 

بازآفرینی   رویکرد  تحقق  اهمیت  به  توجه  با 
های تاریخی، تحقیق حاضر  یکپارچه در ارتقای بافت 

ریزی و مدیریتی  سنجی نظام برنامهدنبال ظرفیت به
یکالن  بازآفرینی  راستای  در  تبریز  ی  کپارچهشهر 

مانند    زیشهر تبردر کالن باشد.  های تاریخی می بافت 
  ی است که مقوله  ایچند دهه  ران،یا  ی شهرها  ریسا

بازآفر و  به   ین ینوسازي  مطرح  شهري،  جدي  صورت 
هایی که در سیر تحول  گذارياست یاست. س  ده یگرد

ریزی در ابعاد  خود از رویکرد غالباً کالبدی به برنامه 
یافته  مختلف   تغییر  کالبدی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

ا  است. دارای  حال    نی با  رویکرد  این  تحقق 
سازمان  هاییی دگیچیپ عملکرد  و  نقش    هاي در 

  ساختارهاي   و   نهادي   روابط   ربط،ذي   و   مسئول 
.  داشته است  حوزه  ن یا  در   مؤثرو اقتصادي    اجتماعی 

ا پاسخگو   نی در    ر یز  یاساس  هایبه سؤال   یی راستا 
 : باشدی م قیتحق نیمدنظر ا

برنامه مؤلفه   - نظام  مدیریت  های  و  ریزی 
شهر  های تاریخی در کالن ی بازآفرینی بافت یکپارچه 

تحقق منظر  از  قرار  تبریز  وضعیتی  چه  در  پذیری 
 دارند؟

تحققشرط پیش   - بر  الزم  نظام  های  پذیری 
یکپارچه برنامه مدیریت  و  بازآفرینی  ریزی  ی 
 ر تبریز کدامند؟شههای تاریخی در کالن بافت 

 

3 - Nejdaghi & Nejadebrahimi 
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ی و پیشینه مبانی نظری 2
  تحقیق

برنامه  راستای  مؤلفه در  شناسایی  و  های  ریزی 
بافت  بازآفرینی  و  ارتقاء  بر  تاریخی  تأثیرگذار  های 

مطالعات متعددی انجام گرفته است. با این وجود،  
ی ریزی و مدیریت یکپارچه سنجی نظام برنامه امکان

تاریخی موضوع جدیدی بوده که  های  بازآفرینی بافت 
شهر تبریز دنبال ارزیابی آن در کالن در این تحقیق به 

پژوهش می نزدیکترین  به  ادامه  در  در  باشیم.  ها 
  1شود. گارسیا راستای موضوع مورد مطالعه اشاره می 

  ی فرهنگ   استیس(، در پژوهشی پس از بررسی  2004)
بیاغرب  ی اروپای  شهرها  در ی  شهربازآفرینی    و ن  ی، 

برنامهمی که  سیاست کند  راستای  در  های  ریزی 
به  بازآفرینی،  فرهنگی  فرآیند  در  ابزار  یک  عنوان 

علی  غربی  اروپای  شهرهای  الخصوص  مختص 
انگلستان می  این پژوهش  شهرهای  باشد. همچنین 

می  مبنای  نشان  بر  شهری  بازآفرینی  که  دهد 
و  سیاست ابعاد سیاسی  با  تلفیق  در  فرهنگی  های 

اجتماعی اقتصا رهبری  بر  تأکید  با  و  رهبری    2دی  و 
ریزی شهری مؤثرترین  در مدیریت و برنامه   3سازمانی

شهری  راه بازآفرینی  در  پایداری  تحقق  برای  حل 
رحمان می و  فاطمی  مقاله2015)   4باشد.  در  به  (،  ای 

توسعه  بر  آن  تأثیر  و  شهری  بازآفرینی  ی بررسی 
حوزه  بنگشهری  در  داکا  آبریز  پرداختهی  اند.  الدش 

ها باید  گذاریسیاست که  شودمی  بیان مقاله این در
مراتبی و در سطوح عملکردی کالن،  به صورت سلسله

به  منطقه راستا  این  در  پذیرد.  صورت  محلی  و  ای 
الگوی استفاده از زمین و مالکیت در مناطق ناکارآمد  

می  نگریسته  تردید  با  و  شهری  مسائل    طرحشود 
ی،  عموم  مسائل ی،  اقتصاد  مسائل ی،  بر طراح   یمبتن

  مسائل ی، و  و نهاد   یاسیس  مسائلی،  حقوق   مسائل
آلودگ به  زیست ی مربوط  بازآفرینی  های  در  محیطی 

می  تلقی  ضروری  الروسا پایدار  همکاران    5شود.  و 
 

1 - GARCI´A 

2 - Social-led 

3 - Organizational-led 

4- Fatemi & Rahman 

5 - La Rosa 

مکانی  2017) مزایای  بررسی  به  خود  پژوهش  در   ،)
بافت  در  شهری  آسیببازآفرینی    پذیر های 

پرداخته /6کاتانیا  نشان  پژوهش    جینتااند.  ایتالیا 
مزا یم که  بافت مثبت    یایدهد  در  های  بازآفرینی 

پذیر عالوه بر بافت موجود به سایر نقاط نیز  آسیب
می  همچنین  گسترش  از    ی بیترکبه    ایمزا   نیا یابد. 

  ی ، حضور/دسترستیازجمله تراکم جمع  یی های ژگیو
وابسته    ن یاز زم  نوعی متو استفاده   ی به خدمات شهر

(، در پژوهشی تحت  2020)  7ماز و باالبان است. کورک 
پروژه  ارزیابی  به  شهری  پایدار  بازآفرینی  ی  عنوان 

پرداخته شمالی  آنکارای  در  شهری  اند.  بازآفرینی 
دهد که سهم حداقلی در  ارزیابی این پروژه نشان می 

بیشتری  های  رو تالش پایداری شهری داشته و از این
پروژه  در  پایداری  تحقق  راستای  بازآفرینی  در  های 

 شهری در ترکیه الزم است. 

مفیدی  رساله2015)  8همچنین  در  دکتري  (،  ی 
 در عمومی قلمرو کیفیی  ارتقا به بررسی نقش خود

 پایدار پرداخته است. نتایج حاصل شهري بازآفرینی
مختلف   از ابعاد  بررسی  به  توجه  با  پژوهش 

است که از عوامل اصلی   آن ومی بیانگرقلمروهای عم
مؤلفه بر  تأکید  پایدار  بازآفرینی  به  های  دستیابی 

هویت محلی و حس    یمشارکت، یکپارچگی و ارتقا 
اقتصادی شکوفا و عرصه مکان به ایجاد  های  منظور 

است.   اجتماعی  پایداری  اولویت  با  عمومی سرزنده 
و  رازیش  پورم یکر در  (2017)  9آبادفیس  یکهزادی   ،

هاي  مدل نظري بازآفريني بافت ی  پژوهشی به ارائه
آن  پرداخته  تاريخي  از  حاکی  تحقیق  این  نتایج  اند. 
ديدگاهاست   تكاملي  سير  در  بازآفريني  كه  هاي 

تر فرصت ايفاي  غني   هايهاي تاريخي، انديشه بافت 
انديشه تكاملي  فرايند  در  بيشتر  پيدانقش  را    ها 

مدل  كرده  در  يكاند.  همچون  شهر  موجود    نهايي، 
استخوان  داراي  يافته  تكامل  مشخصي  زنده  بندي 

اين .است   تاريخ    یمطالعه  ،رواز  تغييرات  فرآيند 
و نحوه   شهري  تغييرات  شكل  یشناخت  و  گيري 

6 - Catania  

7 - Korkmaz and Balaban 

8 - Mofidi 

9 - Karimpour shirazi & Kahzadi Seyfabad 
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ويژگي استخوان  به  توجه  شهر،  اقليمي  بندي  هاي 
استفاده  محلي،  فرهنگي  و  دانش    محيطي  از 

استحك در  شهرسازان  ساختار  ام تخصصي  بخشي 
زمينه ايجاد  و  هاي مشاركت شهروندان  اصلي شهر 

بخش   در ساير  بين  ساختن  پيوستگي  تقويت  ها، 
زمان و مكان و اولويت به بازسازي به جاي نوسازي  

نگرش  كنار  هسته   در  به  به    یسيستمي  تاريخي 
برنامه  شهري،  سيستم  از  زيرسيستمي  ريزي  عنوان 

بازآفريني  همه همزمان  و  ابعاد جانبه  مختلف    در 
به   توجه  و  محيطي  و  كالبدي  فرهنگي،  اقتصادي، 

تاريخي و شهر در منطقه و    ینقش عملكردي هسته 
ها و معيارهاي مدل فراشهري از اهم مؤلفه  هايحوزه

پشتوانه  عنوان  به  بازآفريني شهري    ینهايي  نظري 
سلطانحسن   باشند.مي و  در  2017)  1زادهزاده   ،)

به  مطالعه خود  مفهوم  ن ی تدوی  تحقق    ی مدل 
  ی راهبرد  کرد یرو   با ی  خ یتار   ی هابافت   یدار یپا

اند. نتایج این تحقیق  ی پرداختهنیبازآفر  ی زیربرنامه
مداخله در بافت    ی پنج حالت برادهد که  نشان می 

وجود  ی خ یتار دارد:    دار، یناپا   ی کالبد  ط یشرا  وجود 
اقتصاد  یکالبد  ینسب   یدار یپا   ی نسب   یداریپا   ،یو 

اجتماع   ی کالبد ناپا  ی کالبد  ی داریپا  ،یو    در ی  داریو 
در    داریکامالً ناپا   تیو وضع  ،یاجتماع   - یابعاد اقتصاد 

اساس    یهات ی از وضع  کی. هر  ابعادتمام   بر  فوق 
  ی مختلف   یبه راهبردها  ین یبازآفری  زیربرنامه  ندیفرا

زارعی هستند  ازمندین رساله 2018)  2.  در  نیز  ی (، 
به   خود    کپارچه ی   ت یر یمد  یالگو  نییتبدکتری 

شهر  در    فرسوده  یهابافت   داریپا  یشهر  ینیبازآفر
آن    اهواز از  حاکی  رساله  این  نتایج  است.  پرداخته 

که   و است  به  توجه  فرآ   هایی ژگ یبا    ندیکنشگران 
  ق یاساس منافع و عال  بر  ،یشهر  ینیبازآفر  تیریمد

همچن اثرگذار   نیو  سا  یقدرت  کنشگران،    ریبر 
  ت ی ریاساس تحقق مد نقش بر  رییاست تغ ی ضرور

تحقق    ی . از طرفردیصورت پذ   ند یفرآ   نی در ا  کپارچه ی
شهر  یی حکمروا  فرآ  ی خوب    ت ی ریمد  ند یدر 

مستلزم    ی شهر  ی نیبازآفر  یکپارچه ی اهواز  در شهر 
کنشگران و    یهمه   انیم  ی بر همکار   یمبتن  ی کردیرو

 
1 - Hasanzadeh & Soltanzadeh 
2 - Zarei 

راستا    نی است. در ا  ینهاد  یو برنامه اساس طرح    بر
  ی بان یمنظور پشتبه   یقدرتمند  یاست رهبر  ی ضرور

مبتن  یاز حضور همه  تسه  یکنشگران  و    یگرلیبر 
 وجود داشته باشد. یی تمرکززدا 

توان گفت که  ی مطالعاتی می با توجه به پیشینه
بهره  بر  عالوه  حاضر  پژوهش  از نوآوری  گیری 

در  برنامههای  شاخص یکپارچه  مدیریت  و  ریزی 
بافت  رویکرد مدیریت  بازآفرینی  تاریخی تحت  های 

استفاده یکپارچه  بازآفرینی،  روش  ی  از  توأمان  ی 
دست -کیفی  در  واقعی کمی  نتایج  به  نه  یابی  و  تر 
  باشد.گرایانه می آرمان

 ی بازآفرینی رویکرد یکپارچه  2.1
فاهیمی  ی عام، معنوان یک واژه بازآفرینی شهری به 

بازسازی،   نوسازی،  بهسازی،  نظیر  دیگری 
گیرد و فرایندی  بخشی را دربر می توانمندسازی و روان 

حفظ   با  جدید  شهری  فضای  خلق  به  که  است 
)کالبدیویژگی  فضایی  اصلی  منجر  -های  فعالیتی( 

گردد. در این اقدام فضای شهری جدیدی حادث  می
شباهت می ضمن  که  فضای  شوند  با  اساسی  های 
های ماهوی و معنایی را با فضای  ری قدیم، تفاوت شه

می  نمایش  به  مقصودی قدیم  و  )حبیبی  ، 3گذارند 
ارزش 2007 حفظ  به  توجه  رویکرد  این  در  های  (. 

های بومی و تاریخی، انتقاد از  فرهنگی و حفظ ثروت 
جای  ساخت  به  کاربری  نوع  یک  دارای  وسازهای 
کیفی  کاربری  اقدامات  به  توجه  متعدد،  به  های 

گروه  کمی، مشارکت  اقدامات  اجتماعی  موازات  های 
باشد )پوراحمد  در فرایند بازآفرینی و غیره مشهود می 

(. در سیر مفهومی و عملکردی این  2010و همکاران،  
می  از  رویکرد  ایجادشده  تغییرات  که  گفت  توان 

بازآفرینی در  بازآفرینی تک  به  کالبدی(  بعدی )صرفاً 
 بوده است.  ابعاد مختلف و یکپارچه 

 راهبردي شهري، بازآفرینی ییکپارچه  رویکرد
 از و آمیز رقابت فراگیر، که دهدمی  ارائه یکپارچه

 از تصویري رویکرد این است. پایدار لحاظ محیطی 

3 - Habibi & Maghsodi 
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 از که آوردمی  وجود به متعادل  و قوي اجتماع یک
اقتصادي  اجتماعی لحاظ از رقابت، قابل لحاظ 

 این مفهوم است. پایدار محیطی لحاظ از و منسجم
 ,Tallon)است   استوار زیر اصول  بر اساس رویکرد

2013 ) : 
 و فرهنگی اقتصادي، مسائل برابر اهمیت
 که برد« –  »برد استراتژي بسط و  محیطی اجتماعی،

 ارزش با هايبافت  مورد در یکپارچه تفکر یالزمه
  پتانسیل از   گیريبهره  و مشکالت رفع و تاریخی

 .آنهاست 

 ویژهبه  ذینفع مختلف هايگروه  توانمندسازي
 فرآیند بازآفرینی در شرکت منظور به محلی ناساکن

 اندازچشم  خلق و گیريتصمیم یمرحله  از شهري
 .پایش اقدامات و اجرا یمرحله تا توسعه

رویکرد  از بیش بازآفرینی، ییکپارچه  همچنین 
 بازآفرینی فرآیند پایدارسازي توانایی رویکردها سایر

تاریخی داردبافت  در را شهري  زیادي ارزش و هاي 
 متعهد منظوربه  عمومی توافق ایجاد و همکاري براي

 یسرمایه  عنوانبه کنندهمشارکت  هايگروه  ساختن
 زیرا است، قائل شهري بازآفرینی فرآیند در اجتماعی،

 هايگروه ساختن متعهد ظرفیت اجتماعی یسرمایه
 شهروندان، یعالقه مورد مسائل پذیرفتن و ذینفع
 ,.McDonald et al)دارد   را دولتی و تجاري هايبخش 

2009; Diamond & Liddle, 2009) .  هدف بنابراین 
برگرداندن بازآفرینی اصلی یکپارچه،  از   شهري 

 مورد بافت  در  کالبدي و  اقتصادي  اجتماعی، انحطاط 
 تشخیص پایدار یتوسعه اهداف به رسیدن و نظر

می   & Dixon, 2005; Ploegmakers)باشد  مسائل 

Beckers, 2014 .) 

 بازآفرینی که کرد بیان چنین توانمی  واقع در
 و جامع است عملی  و تالش  شهري ییکپارچه 

 مناطق و هابافت  زندگی برگرداندن به یکپارچه براي
این  روبه  فرایند نمودن متوقف از  فرایند زوال. 

آغاز منتهی   مکان و فضا بازآفرینی به و فرسودگی 
این  شود.می  توقف شهري  بازآفرینی عملکرد رواز 

ابعاد  کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، مختلف افت 
تنزل چرخه  از بافت نمودن  خارج  محیطی،  و ی 

(. در  2018است )زارعی،  آن در کیفیت زندگی یارتقا
شماره   مدیریت  ابعاد    1شکل  تحقق  بر  تأثیرگذار 

 ی شهری ارائه شده است. بازآفرینی یکپارچه

 

 
 ی شهر   ی کپارچه ی   ی ن ی بازآفر   ت ی ر ی ابعاد مد   1  شکل 

 (Colantonio & Dixon, 2011; Davise, 2004; Izadi, 2008)مأخذ:  
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 روش تحقیق 3
سنجی  امکان   دنبال حاضر به  تحقیق  اینکه  به  توجه  با

یکپارچه برنامه نظام مدیریت  و  بازآفرینی ریزی    ی 
  از   تحقیق حاضرازاین رو،  های تاریخی است،  بافت 
نظر  و  کاربردی  هدف   نظر   - توصیفی  ماهیت  از 

اباشدمی   تحلیلی  در  تحلبه   قیتحق  ن ی.    ل یمنظور 
و آزمون    Qمدل تحلیل عاملی کیو    معادالت   از  هاداده 

 یجامعه ای استفاده شده است.تک نمونه   Tآماری  
نخبگان    شامل  تحقیق  آماری شهری،  مدیران 

های  دانشگاهی و کارشناسان آشنا به مسائل بافت 
حجم که  است  روش    از  استفاده   با  نمونه  تاریخی 

به   100دلفی   است.  شده  تعیین  منظور  نفر 
 یکپارچه ی  تیر یو مد  یزیره نظام برنام  یسنجامکان
استفاده شده    1های جدول شماره  ی از گویه نیبازآفر

  در   پژوهش   این   قلمرو  که   است   ذکر   به   است. الزم 
پاییز  به  مکانی  و  زمانی  ابعاد و    در   1399  تابستان 
  سهولت   برای  همچنین.  باشدمی   مربوط  تبریز  شهر

  کدبندی    پژوهش  در  موجود   متغیرهای  تمام   کار 
  تحقیق   نظری  مبانی   به  توجه  با   متغیرها  این   اند.شده

  انتخاب   مصاحبه با حجم نمونه   همچنین با توجه به  و
 .اندشده

عملیاتی نمودن روش دلفی در تحقیق    همچنین
حاضر بدین شرح بوده است: با توجه به اینکه هدف  

حاضر   تحقیق  درباره از  گوناگون  نظرات    ی سنجش 
و    یزیربرنامه  نظام  ی سنجامکان )موضوع    کی

ی(  خ یتار   ی هابافت   ی نیبازآفر  یکپارچه ی   ت یریمد
ی آماری مورد مصاحبه  ، بنابراین دو دور نمونه است

گرفته قرار  پرسشگری  به  و  دسترسی  همچنین  اند. 
برفی )انتخاب  ی آماری از طریق روش گلوله این نمونه

نمونه  معدود  »تعداد  آماری  معرفی    15ی  و  نفر« 
طریق افراد اولیه، ثانویه و ...( بوده است.  سایرین از  

پرسشنامه تدوین  راستای  سؤاالت  در  ابتدا  نیز  ها 
اند و پس از رسیدن به نظر  صورت باز مطرح شده به

بر   تأثیرگذار  معیارهای  شناسایی  و  مشترک 
برنامهتحقق نظام  رویکرد  مدیریت  پذیری  و  ریزی 

پرسشنامهیکپارچه  بازآفرینی،  تنی  بسته  ظیم  های 
به  است  ذکر  قابل  همچنین  است.   منظورگردیده 

  محتوا   اعتبار   روش   از   نیز ابتدا  دروني  اعتبار   سنجش 
.  است  شده   استفاده  پرسشنامه  اعتبار  افزايش  براي

  شده   آزمون  ی هااسیمق  از   استفاده   با   اين راستا  در 
مربوط به بافت تاریخی و بازآفرینی    یهاپژوهش   در 
نظرخواهي  و كارشناسان   و  يداسات  از  همچنین 

  برداشته  اول   گام  زمينه  اين  نفر« در   15»  متخصص
  مرحله دو  طي شده  تدوين یپرسشنامه  سپس. شد

  ی هاپاسخ   بررسي   با   و   تكميل گرديد  نهايي   و   مقدماتي
  انجام   و  مقدماتي  یپرسشنامه  30  از  آمدهبه دست  
نهايي   الزم،   آماري   محاسبات   تدوين   پرسشنامه 

  صحت   ميزان  بررسي   و  تحليل   جهت  همچنین  .گرديد
  ابزار   مناسبت  سطح  سنجش  و  پرسشنامه  سؤاالت
 1اطمينان   قابليت   تحليل  روش   از   استفاده  با  تحليل،
.  است  گردیده  محاسبه  سؤاالت   تمامي   آلفاي   ضرايب

  2آلفاي   ضرايب  گرفته  صورت  محاسبات  اساس  بر
و بدین    60/0  از   تر  بزرگ  هاپرسشنامه  سؤاالت  تمامي

( یکپارچه  مدیریت  است:  بوده  (،  0/ 712صورت 
)دانش  اجتماع (،  648/0محوری  و  یی  گرامشارکت 

   (.685/0ی )نهاد  یسازت ی ظرف( و 779/0)

 

 

 

 

 
1 - Reputation of places 2 - Deep Interview 
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 متغیرهای مورد بررسی تحقیق 1   جدول 

 هاشاخص گویه 

،  A1ی  خی مديريت امور بافت تار یسامان دادن به پراکندگ  یبرا یفراسازمان  یوجود يک کانون رهبر
، A2ی خ یامور بافت تار یمتول یهاسازمان  یبرا یفراسازمان  یگيرو تصميم یريزمرکز برنامه وجود
  دیو تأک هایریگمیدر تصم سازمانی(سازمانی( و عمودی )درونگیری از رویکرد مشترک افقی )بینبهره

 . A3ی  خیدر امور بافت تار یسازماننی و ب یسازمان  یبر کار گروه

  تیریمد
 یکپارچه

ها و بهبود روش، B1ی خیبافت تار یارتقا یدر راستا ت یو خالق  یاز فرهنگ نوآور  تیریمد تیحما
امور بافت   یمتول یهادر سازمان یدانش  تی افراد بر اساس صالح جذبو   اقدامات براساس علم روز

 . B3ی خ یامور بافت تار یمتول یهادر سازمان ایپو یاطالعات  یهانظام وجود، B2ی خیتار
 محوری دانش

گیری  با بهره یو محل  یبوم یهازمیمکان  تیتقو ییتواناریزی پایین به باال )غیرمتمرکز( و  رویکرد برنامه
های متنوع با گیری ایدئولوژی، شکلC1ی خ یبافت تار یارتقا یدر راستااز تجربیات موفق جهانی 

در   یو بخش خصوص  یمدن ینهادها  ،مشارکت مردم، C2های رقابتی و خواست عمومی دیدگاه
آنها  اریاخت ضیتفوی وخیبافت تار ی ارتقا یو اجراء در راستا  یریگمی تصم  ،یسازمیتصم  ،یزیربرنامه

C3 . 

مشارکت و  
 یی گرااجتماع

، تغییرات نهادی  D1گیری نیروهای ساختاری در راستای هدایت رفتار کنشگران( سازگاری نهادی )شکل
، مشروعیت نهادی )ارزیابی اقدامات توسط  D2)عدم تغییرات سریع در نهادهای غیررسمی مسئول( 

ی بافت  گو بودن نهادهای درگیر در حوزه، پاسخگویی اجتماعی نهادی )پاسخD3یک سیستم اجتماعی( 
 . D4نفعان( های خود به ذیتاریخی در قبال مسئولیت

  یسازتیظرف
 نهادی

 ( 1399؛ مطالعات نگارندگان، 1399مأخذ: )مصاحبه با حجم نمونه،  

 

 قلمرو مکانی پژوهش  3.1
تار  یمحدوده  و  تبرکالن   ی خ یبافت قديمي    ،زیشهر 

از    ن یتری میقد قبل  )اغلب  شهر    1300قسمت 
م تشكيل  را  تار دهدی شمسي(  و  قديم  بافت    ی خ ی. 

يافته بوده و داراي  عمدتاً خودانگيخته و خودسازمان
اندام و  همپيوند  )ارگانيگ(    یواره   ساختارهاي 

ابباشدیم شهر  شكل    تدا.  محدوده  اين  درون  در 
اين  از  است.  گزارده  تكامل  روبه  و  اين  گرفته  رو، 

دربرگيرنده  تاريخي    هاادمان ی  ی محدوده  نمادهاي  و 
م نيز  مشخصهباشدی شهر  عالوه    یعمده   ی.  آن 

مركزيت تاريخي، تجاري، اداري، تفريحي و نظاير آن  
االمر، صاحب   یجموعه در سطح شهر است. وجود م 

استخوان  كه  بازار  و  جامع  را    یبندمسجد  شهر 
تشكيل داده، بيانگر اهميت و نقش اين محدوده در  

. اين بافت از  باشدی انعكاس هويت و تاريخ شهر م
به منظور تأمين عبور    هاابان یآن موقعي كه اولين خ

وسا مرور  را    یه ینقل  ط یو  شهر  پيكر  سواره، 
وجود    تعريف   ديدند، درنور  بهتر،  عبارت  به  گرديد. 

و   معنا  مدرن  شهرسازي  مداخالت  با  قديم  بافت 
هکتار    21بافت از شهر    نی مفهوم يافت. مساحت ا

 .نفر بوده است  35000بالغ بر   ی تیبا جمع
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)ترسیم نگارندگان(   ها بافت   ر ی با سا   وند ی در پ   ز ی شهر تبر کالن   ی خ ی بافت تار   ت ی موقع   2  شکل   

 

 ها و بحثیافته 4
برنامه   یسنج ظرفیت  4.1 و    یزیرنظام 

  ی ن یبازآفر   یکپارچه ی  تیریمد
 ی تبریزخی تار یهابافت 

در این قسمت از تحقیق به ارزیابی وضعیت موجود  
مد  ی زیربرنامهنظام     ی نیبازآفر  یکپارچهی  تی ریو 
تی    تبریزی  خ ی تار  یهابافت  آزمون  اساس  بر 

دیدگاه  نمونهتک مبنای  بر  میانگین عددی  و    100ای 
از   دانشگاه   ،یشهر  رانیمدنفر  و    ینخبگان 

بافت  مسائل  به  آشنا    ی خی تار  یهاکارشناسان 
آن   از  حاکی  تی  آزمون  نتایج  است.  شده  پرداخته 

ی جزئی مورد بررسی تنها دو  مؤلفه  13است که از  
التر از ارزش آزمون تی )یعنی  مؤلفه دارای ارزشی با 

می 3 می (  بنابراین  نظام  باشند.  که  گفت  توان 
  ی نیبازآفر  در راستای  کپارچهی  ت ی ریو مد  ی زیربرنامه
تکالن   یخ ی تار  یهابافت  نیافته   زیبرشهر  تحقق 

است و در ابعاد مختلف مدیریت یکپارچه، مشارکت  
ی  نهاد  یسازت یظرفمحوری و  گرایی، دانش و اجتماع 

 باشد.های اساسی می دارای ضعف 
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 های تاریخی تبریز ی بازآفرینی بافت ریزی و مدیریت یکپارچه وضعیت نظام برنامه   Tآزمون    2  جدول 

 متغیر 

T Value = 3 

 %  95اختالف میانگین در سطح اطمینان 

 نتیجه آزمون  سطح معناداری  درجه آزادی  Tمقدار 

  تیریمد
 یکپارچه

A1 561/7 - 

343 

 رد 0/ 000

A2 088 /5 - 000 /0 رد 

A3 473 /5 - 000 /0 رد 

 محوری دانش

B1 352/4 000 /0 تأیید 

B2 615/4 - 000 /0 رد 

B3 503/1 000 /0 رد 

و   مشارکت 
 یی گرااجتماع

C1 759/2 - 000 /0 رد 

C2 112 /7 - 000 /0 رد 

C3 571/3 000 /0 تأیید 

  یسازتیظرف
 ینهاد

D1 347/6 - 000 /0 رد 

D2 318/3 - 000 /0 رد 

D3 976/2 - 000 /0 رد 

D4 045/8 - 000 /0 رد 

 مأخذ: )مطالعات نگارندگان( 

 

مؤلفه  چهار  بررسی  نتایج  نشان  همچنین  اصلی  ی 
که  می نظام  به   یمحوردانش دهد  در  صورت نسبی 

کالن برنامه مدیریت  و  راستای  ریزی  در  تبریز  شهر 
بافت  یکپارچه  یافته  بازآفرینی  تحقق  تاریخی  های 

الخصوص  ی دیگر، علی که سه مؤلفه است، درحالی 
تحقق  از  پایینی  سطح  در  یکپارچه  پذیری  مدیریت 

شماره   جدول  در  دارند.  شکل    3قرار  همچنین  و 
تح3شماره   وضعیت  مؤلفه قق ،  اصلی  پذیری  های 

برنامه یکپارچهنظام  مدیریت  و  بازآفرینی  ریزی  ی 
شهر تبریز بر مبنای وضعیت  های تاریخی کالن بافت 

این   مسئوالن  و  مدیران  نخبگان،  نظرات  و  موجود 
 حوزه نمایش داده شده است. 
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 ی خ ی تار   ی ها بافت   ی ن ی بازآفر   ی کپارچه ی   ت ی ر ی و مد   ی ز ی ر نظام برنامه   ی اصل   ی ها مؤلفه   ی ر ی پذ تحقق   میانگین   3  جدول 

 ی نهاد یسازتیظرف گرایی مشارکت و اجتماع محوری دانش یکپارچه  تیریمد آماره
 7/2 9/2 4/3 1/ 5 میانگین 
 7/0 1/ 5 6/0 55/0 واریانس

 4/0 4/2 4/0 6/0 انحراف معیار 
 

 
ی بازآفرینی )ترسیم  ریزی و مدیریت یکپارچه های اصلی نظام برنامه پذیری مؤلفه نمودار راداری سطح تحقق   3  شکل 

 نگارندگان( 

 

مطلوب   4.2 الگوی  نظام  تدوین 
مد  ی زیربرنامه    ی کپارچه ی  تی ریو 
 ی تبریز خ یتار  ی هابافت  ی نی بازآفر

به تحقیق  از  قسمت  این  الگوی  در  تدوین  منظور 
برنامهمطلوب   مد  ی زیرنظام    یکپارچه ی  ت ی ریو 

تحلیل    ز یتبر  ی خ یتار   ی هابافت   ینیبازآفر روش  از 
نفر از مدیران و نخبگان    15عاملی کیو )مصاحبه با  

حوزه  متخصص  تبریز  بافت دانشگاهی  های  ی 

  تاریخی( استفاده شده است. در تحلیل عاملی کیو 
متغیرها   جای  به  افراد  عاملی  تحلیل  برخالف 

 شوند. بندی می دسته

جهت انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی  
باشد، استفاده شده که روشی مرسوم و معمول می 

ها به روش واریماکس که  است. در این راستا، عامل
نوعی چرخش متعامد است، چرخش یافتند و مقدار  

 گردید.   شده بیانواریانس کل تبیین 

 

 

 



 
 

206 

 .211تا  193 صفحات .1400 زمستان .29 شماره .8 دوره

 

های  ی بازآفرینی بافت ریزی و مدیریت یکپارچه پذیری نظام برنامه سنجی تحقق امکان .  عفیفی ابراهیم  محمد   خرمبخت، احمدعلی   عسکریان، رامین
 شهر تبریز(تاریخی )مطالعه موردی: کالن 

 ها بندی عامل ماتریس تحلیل عاملی و دسته   4  جدول 

 نمونه 
 عامل یا الگو 

 عامل سوم عامل دوم  عامل اول 
   827/0 1ی نمونه
   793/0 6ی نمونه
   0/ 744 12ی نمونه
   708/0 7ی  نمونه
   0/ 672 4ی نمونه
   644/0 14ی نمونه
   621/0 10ی نمونه
  803/0  2ی نمونه
  775/0  15ی نمونه
  709/0  9ی نمونه
  0/ 638  11ی نمونه
  619/0  3ی نمونه
 738/0   13ی نمونه
 0/ 653   8ی  نمونه
 624/0   5ی  نمونه

 مأخذ: )مطالعات نگارندگان( 

 

شده در مدل تحلیل عاملی کیو واریانس کل تبیین   5  جدول   

 درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه  ها عامل
 845/33 845/33 3/ 843 عامل اول 
 59/ 216 371/25 651/2 عامل دوم 
 78/ 845 629/19 798/1 عامل سوم

 مأخذ: )مطالعات نگارندگان( 

 

توان  شده می بر مبنای مدل کیو و واریانس استخراج 
عنوان کرد که سه الگوی مدیریت واحد و سیستمی،  

گرایی در راستای نظام  نونهادگرایی و مشارکت و تنوع
گردیده  بیان  یکپارچه  بازآفرینی  در  مدیریتی  که  اند 

تبیین    78/ 845مجموع   را  کل  واریانس  از  درصد 

بازآفرینمی تحقق  یعنی  حدود  کنند،  در  یکپارچه  ی 
باشد و  درصد ناشی از تحقق این سه الگوی می   79
برنامه   21 و  الگوها  سایر  نیز  دربر  ریزی درصد  را  ها 

بحث می از  خارج  که  مطرحگیرد  این  های  در  شده 
 باشد.  تحقیق می 
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شده ها و الگوهای استخراج عامل   6  جدول   

ها یا  عامل
 الگوها 

 های فرعی زمینه ی کلی زمینه

 الگوی اول 
مدیریت واحد و  

 سیستمی 
وجود رهبری واحد و عدم پراکندگی در مدیریت بافت، تحقق رویکردهای مشترک افقی  

 سازمانی( سازمانی( و عمودی )درون)بین

 نونهادگرایی  الگوی دوم 
های بازآفرینی،  منظور هدایت کنشگران طرحبهتحقق سازگاری در نیروهای ساختاری 

مدت در رهبری نهادها، ارزیابی مستمر وضعیت موجود  عدم تغییرات پیوسته و کوتاه
 نهادهای درگیر بافت 

الگوی 
 سوم

مشارکت و  
 گرایی تنوع

گیری از  های بازآفرینی بافت، بهرهمشارکت مردمی و نهادهای خصوصی در طرح
ی بازآفرینی، عدم انحصار  المللی موفق در عرصهو تجارب بینرویکردهای متنوع بومی 

 های بازآفرینی و تقویت حس رقابت اجرای طرح
 مأخذ: )مطالعات نگارندگان( 

 

شده، های استخراج و عامل  6شماره    جدول بر مبنای  
دست می الگوهای  به  توان  مدیابی    ی تیر ینظام 

 را به شرح زیر تفسیر کرد:  کپارچهی  ینیبازآفر

مبنای  1الگوی   بر  سیستمی:  و  واحد  مدیریت  ؛ 
تحقق  مطلوب  الگوی  گروه  این  پذیری  دیدگاه 

یکپارچه  شکل مدیریت  به  منوط  بازآفرینی  گیری ی 
سی و  واحد  میمدیریت  راستا  ستمی  این  در  باشد. 

رهبر کانون  يک  منظور به   ی فراسازمان  ی وجود 
در   هماهنگی  و  مدیریتی  تفرق  از  جلوگیری 

 ی ریگبهره   گیری و اجرا از طریق ریزی، تصمیم برنامه
رو افق   کرد ی از  و  یسازماننی)ب   یمشترک    عمودی ( 
تأکیسازمان)درون  و  گروه   دی(  کار  و    ی سازمان  یبر 

  . باشدی ضروری می خ یدر امور بافت تار   ی سازماننیب
الگوی   بین سه  در  را  اهمیت  بیشترین  دیدگاه  این 

ی  مدنظر به خود اختصاص داده است و مقدار ویژه 
درصد    845/33باشد و  می   843/3آن بر اساس مدل  

 کند.   از واریانس را تبیین می 

در  2الگوی   دیدگاه  این  تأکید  نونهادگرایی:  ؛ 
یکپارچهپذ تحقق مدیریت  بر  یری  بازآفرینی  ی 
و هدایت    از طریق کنترل   ینهاد  یسازگارگیری  شکل

کنشگران   طریق  رفتار  عدم    ی، ساختار  ی روهای ناز 
نهادها   عیسر  راتییتغ و    یدر    ی ررسمی غرسمی 

تاریخی،  مسئول  مستمراب یارز   بافت  اقدامات    ی 

ی  اجتماع   ستمیس  ک یتوسط نهادهای مسئول بافت  
نهادهاپاسخ   و بودن  حوزه   ریدرگ  ی گو    بافت   یدر 

مسئول  یخ یتار قبال  بر  می خود    یهات یدر  باشد. 
ویژه  ارزش  کیو  عاملی  تحلیل  مدل  این  مبنای  ی 

درصد از واریانس را    25/ 371بوده که  2/ 651دیدگاه 
 کند. تبیین می

این دیدگاه  ؛ مشارکت و تنوع 3الگوی   گرایی: در 
ی بازآفرینی منوط به  چهپذیری مدیریت یکپار تحقق
گیری مشارکت مردمی و نهادهای خصوصی در  شکل

گیری از رویکردهای متنوع بومی و  امر بازآفرینی، بهره 
بین موفق  تجربیات  و  طرح سنتی  در  و  المللی  ها 

واگذاری  ریزی برنامه در  انحصار  عدم  همچنین  و  ها 
بین  طرح  رقابتی  فضای  ایجاد  و  بازآفرینی  های 

ی  باشد. ارزش ویژه نهادهای مختلف می ها و  شرکت 
دیدگاه   که    1/ 798این  از    629/19بوده  درصد 

 کند.  واریانس را تبیین می 

شده تأکید بر حمایت مدیریت  در الگوهای ارائه
بهره  خالقیت،  و  نوآوری  فرهنگ  در  از  بافت  گیری 

و   حکمروایی  همچون  مدیریتی  نوین  رویکردهای 
دان  اساس صالحیت  بر  افراد  تأکید  جذب  مورد  شی 

 باشد. می
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 گیریبندی و نتیجهجمع 5
تار گران  ی خی بافت  آثار  فرهنگ،    یی بها شهرها  از 

  ی عنوان جزئ و به   اندیبوم  ی و شهرساز  ی دانش معمار
هو  کشور   تیاز  و  قوم  این    .شوندی م   یتلق  یهر 
شهر    ک یدر    یخ ی تار  یهاهاي کهن و مجموعه بافت 
پا پی  ه یبر  و  و  اند  خلق شده   یمنطق  وندي ی ارتباط 

خاطرات    تداوم  ،یشناختیی بایهاي نادر ز واجد ارزش
  ی هاه یاز سرما  ئی شهرها و جز   ی بخشت یهو   ،یجمع

تاریخی شهرها  هستند  ی فرهنگ . همچنین فضاهای 
ی دیرین و سبک فکری و  هاسنت شواهدی زنده از  

شیوه  همچنین  و  شهرسازی  هنری  و  معماری  های 
این بافت هستند. ام  هاآن پدیدآورندگان   در  ها  روزه 

گرديده    یه محاصر  گرفتار  حاضر  عصر  و  تكنولوژي 
و دچار   داده  با شرایط فعلی وفق  را  نتوانسته خود 

شده بافت اندانزوا  اين  چنانچه  به    ها،  گذشته  در 
و   منطقي  عملكردهاي  داراي  زمان  مقتضاي 

  و   ساختاري  لحاظ   از   امروز  ولي   بوده   مراتبي سلسله
  و   بايد  كه  آنگونه  و  شده  كمبودهايي   دچار   عملكردي

  . باشد  خود  ساكنين  نياز  جوابگوي   تواندي نم   شايد
بافت  این  به  توجه  آن بنابراین  ارتقای  و  بر  ها  ها 

و   اجتماعی  اقتصادی،  کالبدی،  ابعاد مختلف  اساس 
ی  های اداره کنندهمحیطی از ضروریات ارگانزیست 

ها و  دیدگاه   های اخیرگردد. طی دههشهرها تلقی می 
به  مختلفی  این  رویکردهای  در  مداخله  منظور 

ها مطرح شده که بازگشت به سنت و گذشته، بافت 
دیدگاه از   ... و  نوسازی  رویکردهای  بهسازی،  و  ها 

می  شده  دیدگاه مطرح  این  تکامل  را  باشند.  ها 
توان بازآفرینی شهری عنوان کرد که ابعاد مختلف  می

اجت اقتصادی،  و    –ماعی  کالبدی،  فرهنگی 
دهد و تأکید آن بر  محیطی را مدنظر قرار می زیست 

ذی  تمامی  مشارکت  و  یکپارچه  نفعان  مدیریت 
در  می بازآفرینی  نقش  اهمیت  به  توجه  با  باشد. 

گیری از الگوی  های تاریخی و لزوم بهره ارتقای بافت 
هدف   با  حاضر  تحقیق  رویکرد،  این  در  یکپارچگی 

برنامه   ی ریپذتحقق   یسنجامکان و    یزیرنظام 
ی  خی تار  یهابافت   ینیبازآفر  یکپارچهی  تیریمد

است.کالن  شده  نگارش  تبریز  تحقیق    شهر  نتایج 

از آن است که     ت ی ریو مد   یزیرنظام برنامهحاکی 
شهر کالن   ی خی تار   یهابافت   ین یبازآفر  یکپارچه ی

های اساسی بوده که  ها و نقصاندارای کاستی   زیتبر
مديريت    یپراکندگ توان به این موارد اشاره کرد؛  می

  ی فراسازمان  یکانون رهبر  و نبود  یخی امور بافت تار 
به  ی برا دادن  مرکز  عدم    آنها،  سامان  وجود 

تصميم  ی ريزبرنامه   ی برا   ی فراسازمان  یگير و 
تحقق  ی و عدم  خ یامور بافت تار   ی متول  یهاسازمان

مشترک   و  یسازماننی )ب  یافق رویکرد    عمودی ( 
،  و مراحل اجرایی  هایری گم ی( در تصمیسازمان)درون 

نوین و همچنین  ها و اقدامات  روش گیری از  عدم بهره 
امور    یمتول  یهادر سازمانافراد متخصص و متعهد  

تار  نظام  خ یبافت  در  متمرکز  و  ایستا  رویکرد  ی، 
عدمبرنامه و  مدیریتی  و  مؤلفه   ریزی  به  های  توجه 
های رقابتی، عدم تحقق  محلی و نبود ایدئولوژی -بومی 

و   مردم  به  اختیار  تفویض  و  مشارکتی  رویکرد 
برنامه سازمان شفافیت  عدم  غیردولتی،  و  های  ها 

پاسخگویی مسئوالن و نبود ارزیابی اقدامات توسط  
به   توجه  با  راستا  این  در  اجتماعی.  سیستم  یک 

موجود   وضعیت  نخبگان  بررسی  از  نظرخواهی  و 
حوزه  مدیران  و  تاریخی،  دانشگاهی  بافت  سه  ی 

س  تیر یمد  یالگو و  و    یینونهادگرا   ،یستمی واحد 
تنوع  و  راستا  ییگرامشارکت    ت یریمد   تحقق  یدر 

  اند ده یگرد  در بافت تاریخی مطرح  کپارچهی  ینیبازآفر
که تغییرات ساختاری و غیرساختاری نظام مدیریتی  

 طلبد. بافت را می 

شده و  همچنین در راستای تحقق الگوهای مطرح 
برنامه نظام  تحقق  آن  تبع  مدیریت  به  و  ریزی 

بافت یکپارچه  بازآفرینی  برقراری  ی  تاریخی،  های 
و   موجودیت  در  دخیل  عناصر  بین  متعادل  ارتباط 

گیری و اجرایی( و  )تصمیم  ارتقای بافت، وجود روابط
ابزار متناسب و تنظیم متناسب روابط بین هنجارها  

های رسمی،  و قوانین غیررسمی با قوانین و چارچوب 
و    ، (CBOs, NGOs)نهادسازی   نهادی  توانمندسازی 

مردمی )مشارکت، اعتماد، آگاهی(، تأکید بر مدیریت  
بهره دانش  و  با  بنیان  اثربخش  رویکردهای  از  گیری 

 باشد.های موجود ضروری می ه به کاستی توج
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