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نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافت های تاریخی1
مطالعه موردی: محله سنگ سیاه در بافت تاریخی شیراز

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران. احد نژاد ابراهیمی2 - دانشیار 
نسترن نژداغی - پژوهشگر دکترای شهرسازی اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران.
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1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی اسالمی با موضوع "بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش مبتنی بر اندیشه اسالمی در بافت تاریخی 
که با راهنمایی احد نژاد ابراهیمی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حال انجام است. محله سرخاب تبریز" است 
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چکیده
در چند  سال اخیر رویکرد بازآفرینی  شهری با  هدف در  نظر گرفتن ارزش های مختلف و متفاوت بافت های تاریخی، مناسب ترین 
کالبدی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در این مداخله مورد  راه برای مداخله در آنها شناخته شده  است. ابزار و موارد مختلف 
کید قرارگرفته اند اما مؤلفه ای که به  نظر  می رسد کمتر در  این  میان مورد مباحثه قرار می گیرد، آموزش در سطوح و شکل های  تأ
که با  هدف تعیین میزان تأثیر گذاری آموزش بر رسیدن به دستاوردهای  مختلف در بازآفرینی شهری است. در پژوهش حاضر 
گردآوری  بازآفرینی  شهری انجام  شده  است، در ابتدا نظریات متخصصان در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی 
کنان، به  کنان، با هدف سنجش دیدگاه های سا شده و پس از حصول اتفاق  نظر در خصوص وجود تأثیر مثبت آموزش به سا
کن در محله سنگ سیاه در بافت تاریخی شهر شیراز انتخاب گردیده اند. این تحقیق از  عنوان نمونه موردی جامعه بانوان سا
کاربردی است و به روش توصیفی_ تحلیلی صورت  پذیرفته و گردآوری داده ها به روش پیمایشی انجام شده  نوع تحقیق های 
کن در محدوده محله سنگ سیاه شیراز می باشند تا به این پرسش پاسخ داده   است. جامعه آماری مورد مطالعه بانوان سا
که ارائه آموزش هایی در قالب فرهنگ شهروندی، حفاظت از میراث، مهارت آموزی شغلی و حفاظت از محیط زیست  شود 
تا  چه  حد می تواند باعث موفقیت در اجرای برنامه های بازآفرینی شهری شود؟ ابزار جمع آوری اطالعات شامل برداشت 
میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسنادی بوده  و نهایتًا با  استفاده از آزمون های تی و تحلیل واریانس یک طرفه، 
کنان  میزان تأثیر گذاری مؤلفه ها بررسی گردیده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان آموزش به سا
کن در محدوده مورد  مطالعه به  ترتیب  و فرآیند بازآفرینی  شهری وجود دارد و مشخصًا تأثیرگذارترین آموزش ها به بانوان سا

کالبدی و اقتصادی است.  اولویت شامل آموزش های مرتبط با مسائل زیست محیطی، اجتماعی، 

گان کلیدی:  بازآفرینی شهری، آموزش زنان، بافت تاریخی شیراز، محله سنگ سیاه. واژ



18
1396 ــز  ــ ــی ــ ــائ ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره بیست وچهارم

1. مقدمه 
تحول  سیر  رونــد  در  جدیدی  رویکرد  شهری،  بازآفرینی  سیاست 
که در دهه های پایانی  نوسازی بافت های مسئله دار شهری است 
قرن بیستم میالدی و ابتدایی قرن حاضر از سوی مراجع علمی، 
اروپــای غربی و آمریکای شمالی مورد توجه  حرفه ای و اجرایی در 
و تحلیل واقع شده  است. از جمله ویژگی ها و نقاط قوت جریان 
می توان  نوسازی  قبلی  رویکردهای  به  نسبت  شهری،  بازآفرینی 
کــرد)Porter& Shaw, 2009(. رویکردهای  به جامع نگری آن اشاره 
کالبدی  دیــدگــاه هــای  بر  بــازســازی،  و  نــوســازی  بهسازی،  پیشین 
عدم  جز  نتیجه ای  امــر  ایــن  که  داشته  تکیه  اقتصادی  صرفًا  یا  و 
بافت های  نــوســازی  پــروژه هــای  و  طــرح هــا  از  بسیاری  موفقیت 
Diamond, et al, 2010:15-( نداشته  اســت  را  شهری  فــرســوده 
نقش  بازآفرینی  شهری  فرآیند  در  کالبدی  پروژه های  اجــرای   .)21
و  می شوند  زندگی  کیفیت  ارتقای  منجر  به  که  چرا  دارنــد  بسزایی 
ک خواهند شد، اما توجه به  نتیجتًا باعث رشد ارزش افزوده امال
کنار  توأمان در  به صورت  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  مسائل 
بازآفرینی  متأخر  رویکرد  تفاوت  کالبدی، مهم ترین  احیای  رویکرد 
فرآیند  با رویکرد های پیشین مــی بــاشــد)Doyle,2005(. در  شهری 
»توسعه  که  اســت  ضـــروری  نکته  ایــن  به  توجه  شهری  بازآفرینی  
می کند  طلب  ویــژه  راهــبــرد  یک  مثابه  به  را  توانمندی  اجتماع« 
)Friedman,1992(. مقامات محلی  و بخش خصوصی نقش مهمی 
گاهانه در ارتباط با  در توانمندسازی مردم و داشتن انتخاب های آ
آینده بازی می کنند)Rogers,1993(. توسعه اجتماع منجر به بروز 
اهــداف  پیشبرد  باعث  نهایتًا  که  خواهد  شد  اجتماعی  مشارکت 
بازآفرینی  شهری می شود)Habibi & et al,2007(. این امر در تمامی 
بخش های مدیریت  شهری، در جامعه ای چندگانه به لحاظ سنی، 
گر  قومی و نژادی اهمیت بیشتری می یابد )Rodwell,2007:226(. ا
مرکز تاریخی شهرها رشدی هماهنگ با میراث فرهنگی ملموس و 
این  تا  برده می شود  از آن  بهره  ناملموس داشته باشد، بیشترین 
قرار  مجدد  توسعه  بــرای  مخرب  فشارهای  تحت  تاریخی  مرکز  که 
گیرد)Rodwell,2007:234(. بدین ترتیب در فرآیند بازآفرینی شهری، 
همچنین  سرمایه  جــذب  رقابت  ــازار  ب در  محلی  اقتصاد  به  توجه 
در  و  ناملموس  و  ملموس  فرهنگی  میراث  داشته های  به  توجه 
از  بازآفرینی،  امر  در  مشارکت  بــرای  شده  توانمند  اجتماع  نهایت 
 Roberts &( اهم مسائل برنامه ریزی و مدیریت شهری می باشند
Sykes,2000:135(. بازآفرینی  شهری پایدار برای اجرایی شدن نیاز 
پژوهش  در  آنچه  خصوص  این  در  دارد.  محلی  ظرفیت سازی  به 
حاضر مورد بررسی قرار گرفته، ارزیابی میزان تأثیرگذاری آموزش به 
کن در بافت تاریخی در اجرایی  شدن برنامه های بازآفرینی  بانوان سا
راستا  ایــن  در  بنابراین  مــحــدوده هــاســت.  ایــن  در  پــایــدار   شهری 
پژوهش حاضر به دنبال تأیید یا رد فرضیه وجود رابطه معنادار بین 
بافت  ارزش های  آموزش های فرهنگ شهروندی، شناسایی  ارائه 
با  یک سو،  از  زیست  محیط   از  حفاظت  و  مهارت آموزی  تاریخی، 
کالبد حفاظت شده، اجتماع مشارکت جو، اقتصاد فرهنگی خالق و 
محیط  زیست عاری از آلودگی از سوی دیگر بوده  است. این پژوهش 
کن در محله های تاریخی منجر  که آموزش به بانوان سا با فرض این 

 به اجرایی شدن برنامه های بازآفرینی  شهری خواهد شد، در پی 
که »میزان تأثیرگذاری آموزش  پاسخگویی به این دو  پرسش است 
کن در محالت هدف در فرآیند بازآفرینی شهری چقدر  به زنان سا
کدام یک از مؤلفه های بازآفرینی  شهری تأثیر بیشتری  است و  بر 

دارد؟«.

2. چارچوب نظری
2.1. تبیین نقش آموزش در فرآیند بازآفرینی شهری در بافت های 

تاریخی
کارآمدی1  کهنگی و نا »بازآفرینی« هرگونه حرکتی را در راه مبارزه با 
شهرها شامل می شود و تالشی است برای بهبود شرایط اجتماعی 
و محیطی. در این راه، هر اقدامی در راستای توسعه، توسعه مجدد 
بازآفریني   .)Hull City Plan, 2000(بــاشــد مطرح  می تواند  ارتقا  و 
 شهري، طیف وسیعي از مالحظات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 
مــداوم میان این مالحظات،  تعامل  مي گیرد.  بر  و محیطي را در 
این  جمله  از  می انجامد.  بازآفرینی  شهری  بــرای  راهکارهایي  به 
راهکارها »توسعه پایدار شهري«، »حفاظت  از میراث«، »مشارکت 
 Pourahmad & et( می باشند  »گردشگري فرهنگي«  و آمــوزش« و 
al,2010:89(. در این میان آنچه ضامن پایداری اقدامات بازآفرینی 
که  کنان در این فرآیند است  شهری خواهد بود، همانا مشارکت سا
از طریق »کشف مجدد  گاهی است؛  آ این مقوله نیازمند آموزش و 
کت  که نه تنها شامل شرا اجتماع محلی« و نوعی مشارکت جدید 
و  داوطــلــب  ســازمــان هــای  بلکه  باشد  دولــتــی  و  خصوصی  بخش 
ارائه  اصلی  رویکردهای   .)Ng, M.K., 2005(گــردد شامل  را  مردم 
شامل  نظریه پردازان  به  عقیده  بازآفرینی  شهری  فرآیند  در  شده 
فرهنگ، محیط  زیست، اقتصاد، اجتماع، طراحی و قانون می باشد 
که با توجه به زیرمجموعه های ارائه شده برای   )Senkova,2001(
اجتماع  و  فرهنگ  رویکردهای  ذیل  آموزش مبنا،  رویکرد  یک،  هر 

گنجانده شده  است.   )Lotfi,2011:48(
دلیل  به  بازآفرینی،  در  اجتماعی  و  فرهنگی  دو  رویــکــرد  بر  عــالوه 
قرابت رویکرد اقتصادی با رویکرد فرهنگی، نقش بنیادین آموزش 
کنان و به تبع آن  در فعالیت های اقتصادی محلی، درآمدزایی سا
گروه های ذی نفع و ذی نفوذ، بسیار  تبیین میزان مشارکت و نقش 
حائز اهمیت اســـت)Bianchini, 2007(. در واقــع بایستی در فرآیند 
بازآفرینی شهری، بنا  به نظریات ارائه  شده در توالی و فرآیند اجرای 
طرح، پس از مرحله تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار موجود، اقدام  به 

گاهی شود.  آموزش و ارائه آ
که مراحل بازآفرینی شهری را  رابرتز و سایک الگویی را ارائه می کنند 
تبیین می کند. در این الگو سه اقدام اولیه برای تحلیل وضع موجود 
منطقه مورد نیاز است؛ تحلیل اقتصادی، اجتماعی و محیطی. این 
که در سه  تحلیل ها، اطالعات ورودی ای را در اختیار قرار می دهند 
کاربردی یک  بخش باید تهیه شوند: هادیان خارجی تغییر، برنامه 
منطقه شهری منفرد و هادیان داخلی تغییر. خروجی این داده ها و 
در حقیقت نتایج فرآیند بازآفرینی یعنی راهبردهای محلی، »آموزش 
و  کنش ها  اقتصادی،  توسعه  کالبدی،  شرایط  بهبود  گاهی«،  آ و 
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اقدامات محیطی هستند.
که بدون پشتوانه قانونی نمی توان به هیچ  یک از اهداف  از آنجایی 
از پیش برشمرده شده نائل شد، تسهیل در امر مشارکت مردمی از 
طریق تدوین قوانین مورد نیاز محلی و ملی، امری ضروری و بدیهی 
است )Mouffe,1992; Isin & Terner, 2002(. مهم ترین زمینه های 
اجتماعی در قوانین و مقررات مربوط به مشارکت در بازآفرینی شهری 
محلی و ایجاد  توسعه  اجتماعی  شامل آمــوزش، ایجاد نهادهای 
 .)Nourian & Aryana,2012(فرآیندهای مــردم ســاالری هستند
بازآفرینی شهری برای رسیدن به اهداف اقتصادی، زیست محیطی 
گزیر  به تأمین شرایط تحقق اهداف اجتماعی  و حتی کالبدی خود نا
وسیله  به  اجتماعی  توسعه  مؤلفه های   .)Roberts, 2000(اســــت
است  نقطه ای  این  و  می شوند  سنجیده  مردمی  مشارکت  میزان 
که نیاز  به حمایت قانونی پدیدار می گردد و این مشارکت چارچوبی  
در  آمــوزش  بدین ترتیب   .)Andre et al, 2012( می طلبد  حقوقی 
فرآیند تبیین و اجرای قوانین مرتبط با موضوع نیز اهمیت می یابد.

براساس جمع بست تحلیلی از دیدگاه های موجود شامل نظریات 
بازآفرینی شهری پایدار،  رابرتز، شنکوا و راجرز در تبیین مؤلفه های 
اقتصادی، بعد  از بعد  که عبارتند  چهار مؤلفه مشخص می گردند 
 Bahreyni & et( زیست محیطی  بعد  و  کالبدی  بعد  اجتماعی، 

.)al,2014:17
به  می توان  شهری  بازآفرینی  با  آمــوزش  رابطه  تبیین  خصوص  در 
 ،)Roberts,2000 ; Senkova,2001( نقش آموزش در توسعه پایدار
کــنــان بـــه مــحــیــط  زیست  ــوزش در حـــســـاس ســـازی ســا ــ نــقــش آمـ
همبستگی  در  ــوزش  ــ آمـ نــقــش   ،)Molaie & Rezaie, 2011(
شاخص  مثابه  به  آموزش  به  دسترسی   ،)Doyle,2005( اجتماعی
تکالیف  و  حقوق  آمـــوزش   ،)Andre et al, 2012(زنـــدگـــی کیفیت 
 Mouffe,1992; Isin & Terner,2002 ; Heater,(شــــهــــرونــــدی
 Friedman, 1992;( اجتماعی مشارکت  زمینه ساز  آموزش   ،)2004
 Klein &(آموزش به مهاجران برای تطبیق با محیط ،)Ninacs,2008
 colantonio( آموزش های پایداری و زیست  محیطی ،)Laurin,2005
و  اشتغالزایی  مــهــارت آمــوزی،  آمــوزش هــای  و   )& Dixon,2005
 ) Bianchini, 1999( کارآفرینی و رسیدن  به فعالیت در صنایع خالق

کرد.  اشاره 
و  شهری  بازآفرینی  بین  رابطه  که  می شود  مشاهده  بدین ترتیب 
آموزش، در دو سطح ذی نفعان و ذی نفوذان تأثیرگذار است و منجر 
شهری  بازآفرینی  پایداری  نتیجه  در  و  کنان  سا مشارکت  جلب  به 

خواهد شد. 

3. روش شناسی تحقیق
کاربردی و از حیث پرداختن به  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های 
گردآوری  مسئله از نوع پژوهش های توصیفی_تحلیلی بوده و روش 
می باشد.  اسنادی  مطالعات  و  پیمایشی  بررسی های  اطالعات، 
بازآفرینی   ابتدا برای تعیین نقش آموزش در  در پژوهش حاضر در 
از تعیین سه حیطه  شهری، مرور اسنادی صورت پذیرفته و پس 
برای  رویکرد مناسب  تعیین  با هدف  بازآفرینی،  با  آمــوزش  ارتباط 
مداخله در بافت تاریخی شیراز مرتبط با موضوع آموزش، در این 

پژوهش اقدام به دریافت دیدگاه متخصصان و ذی نفعان به روش 
دلفی شده  است. در  این مرحله در ترکیب پانل دلفی جامعه آماری 
گاه از اهداف  اولیه متشکل از  11 نفر از متخصصان مقوله بازآفرینی و آ
گردیده اند و طی دو دوره زمانی مختلف  و شیوه اجرای آن انتخاب 
به دریافت نظریات این صاحب نظران پرداخته شده  است. در این 
پژوهش همزمان  با شناسایی و تعیین اعضای پانل و توضیح برخی 
مؤلفه های استخراج شده در مبانی نظری، از آنان خواسته شد تا 
که احیانًا مدنظر قرار  نگرفته اند، پیشنهاد دهند و به  مؤلفه هایی 
 تدریج عوامل مؤثر  بر آموزش تدوین گردیده اند.  در نهایت با  تعیین 
تأثیرگذارترین رویکرد آموزش محور در بافت تاریخی شیراز که آموزش 
بازآفرینی شهری  مؤلفه های  تعیین  سپس  و  می باشد  کنان  سا
کن، پس از دستیابی به اتفاق نظر با  تأثیرپذیر از آموزش بانوان سا
کندال استفاده  شده  از ضریب هماهنگی  هدف تعیین میزان آن 
 است. در ادامه با تدوین مؤلفه های تعیین شده، سنجش میزان 
تکمیل  طریق  از  محله  کن  در  سا بــانــوان  بــر  آمـــوزش  تأثیرگذاری 
محله  مــحــدوده  ــوردی  مـ نمونه  ــده  اســـت.  ش انــجــام  پرسشنامه 
تاریخی سنگ سیاه از بافت قدیم شیراز انتخاب شده و تعداد 112 
پرسشنامه براساس روش نمونه گیری تصادفی )در حدود 10 درصد 
کن در این  ایــران سا تبعه  تا 50 ســال  بــانــوان  بین 18  از جمعیت 
کنترل( در این محله تکمیل شده  محدوده به عنوان متغیرهای 
دریافت   ( محتوا  اعتبار  از  اعتبار،  سنجش  بــرای  همچنین   اســت. 
پایایی  تعیین  بــرای  و  اجــرا(  از  پیش  اساتید  از  پرسشنامه  تأیید 
که  کرونباخ استفاده  شده  سئوال های پرسشنامه از تکنیک آلفای 
بوده  است.  باالی پرسشنامه  پایایی  از  کی  رقم 0.817 حا حصول 
در نهایت برای تحلیل اطالعات جمع آوری  شده از آزمون T برای 
تأثیرگذاری  میزان  سنجش  بــرای  و  شــده  استفاده  فرضیه  تست 
آموزش به بانوان براساس تفاوت های موجود در ویژگی های فردی 
و در  واریانس یک  طرفه استفاده شده  از تحلیل  پاسخ دهندگان، 
نهایت برای اولویت بندی مؤلفه های تأثیرپذیر از آموزش در فرآیند 

بازآفرینی از آزمون فریدمن استفاده شده  است. 

4. بحث و یافته های تحقیق
در این بخش ویژگی های جمعیتی و اجتماعی، سازمان فضایی و 
کالبدی و همچنین ویژگی های فرهنگی ملموس و ناملموس محله 
سنگ سیاه به صورت تحلیلی ارائه خواهد شد تا با شناخت تحلیلی 
کنان در باِب  پتانسیل های ارزشمندی مکان، به بررسی نظرات سا

تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینی شهری، پرداخته شود.
گی های اجتماعی و جمعیتی محدوده 4.1. تحلیل ویژ

شهر  بافت  تاریخی  جنوب غربی  پهنه  در  واقــع   سنگ سیاه  محله 
نفر  و 982  هــزار  شش  بر  بالغ  جمعیتی  با   ،)1 شماره  شیراز)تصویر 
با  توسعه شهری  اخیر  و 887 خانوار طی دهه های  قالب هزار  در 
مشکالت عدیده اجتماعی روبه رو بوده است. در میان شاخص های 
کنان محله سنگ سیاه می توان به شاخص  اجتماعی و جمعیتی سا
بــا 1.57 می باشد.  بــرابــر  کــه  ــرد  اشــاره ک ــد  مسکونی  در  واح خــانــوار  
کن در این  همچنین رقم شایان  توجه میزان باسوادی در زنان سا
کن  محله تنها برابر با 78.5درصد است. حدود 20درصد از زنان سا
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شماره بیست وچهارم

در  این محله را مهاجران افغان تشکیل می دهند و این رقم در کل 
کنان  با در  نظر گرفتن میزان مهاجران مرد و زن، بالغ بر 20درصد سا
که  محله را شامل می شود. نسبت اشتغال زنان نیز 6.3 می باشد 
در مقابل میزان 62 درصدی اشتغال مردان، رقم ناچیزی به  شمار 

می رود)جدول شماره1(.
از 10  کمتر  کنان محله سنگ سیاه در حدود 50 درصد  در میان سا
براساس  سال در محله سابقه سکونت دارنــد. حس عدم  امنیت 
به  نسبت  کمتری  شــدت  محله  غربی  نــواحــی  در  کنان،  سا ابـــراز 
نواحی شرقی دارد و همچنین درجه میزان توسعه یافتگی بر اساس 
شاخص های اجتماعی و اقتصادی در محدوده غربی محله باالتر 

کاسته می شود. است و به سمت شرق محله از این میزان 
اجتماعی  لحاظ  بــه  سنگ سیاه  محله  مهم  ویــژگــی  بــه  طور کلی 
برخورداری از سابقه تاریخی است و نقش غالب سکونتی آن منجر 
به محافظت کالبدی بیشتری در  این بافت گردیده  است. در مقابل 
کم باالی جمعیت در حدود  مهم ترین مسائل اجتماعی بافت ترا
236.9 نفر در هکتار می باشد و همچنین نسبت جنسی باال، وجود 

باال،  مسکونی  واحــد  در  خانوار  شاخص  افغانی نشین،  پهنه های 
کم درآمد در محله، وجود آسیب های  تمایل به سکونت در اقشار 
کز ترک  اجتماعی باال و فقدان امنیت اجتماعی به دلیل وجود مرا
راه  سر  بر  موجود  مشکالت  جمله  از  محله  درون  دولتی  اعتیاد 

بازآفرینی شهری می باشند. 
گی های فرهنگی ملموس و ناملموس موجود  4.2. شناخت ویژ

در محله سنگ سیاه 
شناخت ویژگی های فرهنگی ملموس و ناملموس موجود در محله 
که  اســت  اهمیت  حائز  نظر  ایــن  از  تاریخی،  بافت  از  سنگ سیاه 
بازآفرینی در محدوده های هدف مستلزم تدوین برنامه های رشد 
کنان محدوده است تا در عین  اقتصادی و اشتغالزایی در میان سا
گردد و رونق  کسب منفعت از فرآیند بازآفرینی اهداف طرح محقق 
کن،  گردشگری، ایجاد امنیت در بافت، اصالح بافت جمعیتی سا
ک و نهایتًا مشارکت مردم در اجرای طرح های باز  ارزش افزوده امال

آفرینی به وقوع بپیوندد. 

)Pardaraz,2014(1390 گی های جمعیتی و اجتماعی محله سنگ سیاه _ سال جدول شماره 1: ویژ

جمعیت 
کل

نسبت 
جنسی

جمعیت 
بانوان

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

تعداد 
واحد 

مسکونی

شاخص نفر 
در واحد 
مسکونی

شاخص خانوار 
در واحد 
مسکونی

باسوادی کل
نسبت 

مهاجران کل
نسبت 

اشتغال کل
کم  ترا

جمعیتی

6982114.1162518873.712035.81.5782.12136.3236.9

)Pardaraz,2014( تصویر شماره 1: سازمان فضایی بافت تاریخی شیراز
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بیست وچهارم شماره 

جذب  امکانات  و  بافت  در  موجود  قوت  نقاط  به  توجه  بنابراین 
میراث  بــا  مستقیم  طــور  بــه  بافت  در  اقتصادی  رونــق  و  گردشگر 
تعبیر  به  می کند.  پیدا  ارتباط  آن  در  موجود  ناملموس  و  ملموس 
کسب منفعت  دیگر می توان حتی با استفاده از میراث ناملموس به 

عینی و ملموس دست یافت. 
شیراز  شهر  تاریخی  بافت  در  سنگ سیاه  محله  ارزشمندی  مبانی 
نمود:  تقسیم بندی  زیــر  شــرح  بــه  مــی تــوان  را   )2 شــمــاره  )تصویر 

)Pardaraz,2014(
گذرهای . 1 و  بناهای میراثی  به  اعتبار وجود  تاریخی  ارزش هــای 

تاریخی دوره زندیه و قاجار و عرصه های رویدادهای فرهنگی،
ارزش های مذهبی به  دلیل وجود بقاع متبرکه،. 2
اقبال . 3 مــورد  عرصه های  وجــود  اعتبار  به  اجتماعی  ارزش هـــای 

جمعی،
با . 4 محالت  کالبدی  ساختار  هماهنگی  ساختاری:  ــای  ارزش ه

کالن محدوده و ساختار 
کارکردی در مقیاس شهر.. 5 ارزش های 

فرآیند  در  بـــانـــوان  ــه  ب آمــــوزش  ــذاری  ــرگـ اثـ ــزان  ــی م تبیین   .4.3
بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شیراز از دیدگاه خبرگان

زمانی  دوره  دو  در  مجموع  در  دلــفــی  روش  حــاضــر،  پــژوهــش  در 
ارائه  نهایی  یافته های  بخش  این  در  که  رسید  انجام  به  مختلف 
کلی  دسته بندی  چهار  شامل  شده  انجام  پرسش های  می گردد. 
مقوله های  آموزشی،  راهبردهای  میزان  تأثیر گذاری  خصوص  در  
تأثیرپذیر، محتوای آموزشی تأثیرگذار و همچنین میزان تأثیرپذیری 
طیف بانوان از آموزش ها در فرآیند بازآفرینی شهری می باشند و این 
که  گیرنده هجده عامل مرتبط با آموزش هستند  چهار مقوله در بر 
میزان تأثیرگذاری هر یک بر فرآیند بازآفرینی شهری سنجیده خواهد 
لیکرت  طیف  براساس  هماهنگی  میزان  محاسبه  منظور  به  شد. 
و  میانگین  گردیده،  تعیین  عامل  هر  تأثیرگذاری  میزان  پنج گانه، 
از  با استفاده  تبیین شده و در نهایت  نیز  از معیار هر یک  انحراف 
گردیده   کندال، در هر دور این میزان  ارائه  ضریب میزان هماهنگی 
به  آخــر،  دور  در  عوامل  امتیاز  میانگین  براساس  نهایت  در  اســت. 
طیف  بــرای  که  بدین صورت  خواهد  شد.  پرداخته  آیتم ها  غربال 

تصویر شماره 2: موقعیت مکانی آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی محله سنگ سیاه

 Habibi & et( 5 درجه، میانگین زیر 4 مبنای حذف عوامل است
که در جدول زیر مشاهده می گردد، طی دو   al,2007:7(. همانگونه 
اضافه  یاد شده  به میزان ضریب  انجام شده، مقدار 0/0442  دور 
شده  و در نهایت میزان نهایی این ضریب 0/5428 محاسبه گردیده 
که نشان از اتفاق نظر باالتر  از متوسط دارد)جدول شماره 2(.  است 

با توجه به اطالعات به  دست  آمده در جدول 2 دو رویکرد دسترسی 
کسب  به آموزش عمومی و استقرار دانشگاه ها در بافت، به دلیل 
گانه(   5 لیکرت  طیف  قوانین  )بــراســاس   4 عــدد  از  پایین تر  امتیاز 
با هدف  آموزش  زعم متخصصان،  به  حذف می گردند. همچنین 
ارتقای فرهنگ شهروندی  و  گردشگران  با  کنان  تعامل سا تقویت 
بر فرآیند بازآفرینی شهری، همچنین تأثیر گذاری اندک آموزش های 
گردشگران و آشنایی با ویژگی های  مهارتی با هدف ارائه خدمات به 

کمی دارد.  محله برای بانوان در فرآیند بازآفرینی شهری پایدار تأثیر 
که مشاهده می شود، تأثیرگذار ترین راهبرد  بدین ترتیب همانگونه 
آموزش  شهری،  بازآفرینی  فرآیند  در  آمــوزش  راهبردهای  میان  در  
کنان تشخیص داده شده  است. همچنین بنا  به تشخیص  به سا
وضعیت  بهبود  بر  آمــوزش  بازآفرینی شهری  متخصصان  و  خبرگان 
میان  در  گــذاشــت.  خــواهــد   را  تأثیر  بیشترین  کنان  سا معیشت 
مؤلفه ها و محتوای برشمرده  شده برای انجام آموزش، به صورت 
کن، آموزش های مرتبط  عام و صرف نظر از جنسیت و سن افراد سا
باالترین  گردشگران  به  خدمات  ارائــه  هــدف  با  مــهــارت آمــوزی  با 
کن در محله در قالب  کسب نموده و آموزش به بانوان سا امتیاز را 
مهارت های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بیشترین امتیاز را 
که نشان می دهد به زعم متخصصان  به  خود اختصاص  داده  است 
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هدف  با  بــانــوان  به  آمــوزش  نــوع  تأثیرگذارترین  بازآفرینی شهری، 
حصول به دستاوردهای بازآفرینی شهری، معطوف به آموزش های 

اجتماعی است. 
گرفته در زمینه رابطه آموزش  براساس نتایج پژوهش های صورت  
کاربری های آموزش  و بازآفرینی شهری، مؤلفه دسترسی عادالنه به 
مورد  محله  در  بــوده  اســت.  سه گانه  رویکردهای  از  یکی  عمومی 
مطلوب  به صورت  کاربری ها  از  دسته  این  به  دسترسی  مطالعه، 
وجود دارد و تصویر شماره 3 موقعیت مکانی دبستان ها، مدارس 
اتخاذ  شده  رویکرد دوم  را نشان می دهد.  و دبیرستان  راهنمایی 
کز آموزش عالی  در فرآیند بازآفرینی شهری، استقرار دانشگاه ها و مرا
کاربری ها نیز در  درون بافت های تاریخی بوده  است که این دسته از 
محدوده مورد مطالعه شامل دانشکده مرمت دانشگاه هنر شیراز و 
همچنین تعداد سه حوزه علمیه مستقر در بافت می باشد)تصویر 
مؤثر در  از دو عامل  بافت  این  برخورداری  با وجود  اما  شماره 3(. 

فرآیند بازآفرینی شهری به زعم متخصصان، فرآیند بازآفرینی درون 
این  از  نپذیرفته است.  صــورت  سنگ سیاه  محله  و  تاریخی  بافت 
قالب  در  کنان  سا به  آمـــوزش  تأثیرگذاری  میزان  بررسی  ــرای  ب  رو 
مجموعه  بازآفرینی شهری،  و  آمــوزش  میان  رابطه  از  سوم  رویکرد 
پاسخ دهندگان به پرسشنامه های اولیه در تکنیک دلفی معتقد به 
کنان بوده اند؛ بدین صورت  کارایی و اثربخشی آموزش هایی به سا
کارشناسان  کــنــان، بــه مــدیــران و  کــه هــمــزمــان بــا آمـــوزش بــه ســا
پایدار  بازآفرینی شهری  خصوص  در  نیز  شهری  مدیریت  مجموعه 
معتقد  متخصصان  از  باالیی  درصد  نیز  و  داده  شود  آموزش هایی 
بانوان  ویــژه  به  و  کنان  سا به  غیرمستقیم  آمــوزش هــای  انجام  به 
بوده اند. بدین ترتیب با توجه به نتایج به دست آمده در محدوده 
محله سنگ سیاه تأثیرگذارترین رویکرد مرتبط با آموزش در فرآیند 

کنان است.   بازآفرینی شهری، آموزش به سا

کندال برای بررسی میزان اتفاق نظر خبرگان جدول شماره 2: تعیین ضریب 

ف
عواملپرسش اساسیردی

امتیازات دور دومامتیازات دور نخست

مجموع 
Rj

میانگین
R͞

Rj -R͞)Rj -R͞(2 مجموع
Rj

میانگین
R͞

Rj -R͞)Rj -R͞(2

1

در فرآیند بازآفرینی شهری 
مــیــزان تــأثــیــرگــذاری این 
ــبــط  ــای مــرت ــ ــردهـ ــ ــبـ ــ راهـ
حد  چـــه  را  ــوزش  ــ ــ آمـ بـــا 

می دانید؟

کــاربــری هــای  تــأمــیــن دســتــرســی بــه 
آموزشی

413.7337.271389.26433.9139.091528.03

433.9139.091528.10444401600تشویق حضور دانشگاه ها در بافت

کنان 524.7347.272234.71524.7347.272234.45ارائه آموزش به سا

504.5545.452066.12514.6446.362149.25ارائه آموزش به مدیران

2

فرآیند  در  آمـــوزش  ارائـــه 
در  بـــازآفـــریـــنـــی شـــهـــری 
ــخــی بـــر روی  ــاری ــت ت ــاف ب
مــؤلــفــه هــای مــقــابــل چه 
ــزان تـــأثـــیـــر خـــواهـــد  ــ ــی ــ م

داشت؟

494.4544.551984.30514.6446.362149.25شناخت ارزش های بافت تاریخی

گردشگران کنان با  211.9119.09364.46383.4534.551193.7تقویت تعامل سا

403.6436.361322.31433.9139.091528.03ارتقای فرهنگ شهروندی در بافت

بهبود وضعیت معیشت و اقتصادی 
کنان سا

524.7347.272234.71524.7347.272234.45

3

آمـــوزش  انـــــواع  ــان  ــی م از 
میزان  ــده،  شـ بــرشــمــرده 
در  را  یک  هر  تأثیرگذاری 
بازآفرینی شهری  فرآیند 

چقدر می دانید؟

آمــوزش هــای مــهــارت آمــوزی و ارائــه 
گردشگران خدمات به 

403.6436.361322.31484.3643.641904.45

ــی بـــا ویـــژگـــی هـــای مــحــلــه و  ــای ــن آش
حفاظت از محله

454.0940.911673.55464.1841.821748.91

444.0040.001600.00474.2742.731825.85فرهنگ شهروندی در بافت

ــواده  ــانـ ــی و خـ ــدگـ ــای زنـ ــارت هـ ــهـ مـ
محوری

454.0940.911673.55454.0940.911673.63

درمــانــی  و  بهداشتی  آمـــوزش هـــای 
فردی و محیطی

464.1841.821748.76464.1841.821748.91

4

ــذاری  ــ ــرگ ــ ــی ــ ــأث ــ ــزان ت ــ ــیـ ــ مـ
آمـــوزش هـــای بــرشــمــرده 
بـــانـــوان، در  بـــه  را  شـــده 
فرآیند بازآفرینی شهری تا 
چه حد ارزیابی می کنید؟

آمــوزش هــای مــهــارت آمــوزی و ارائــه 
گردشگران خدمات به 

413.7337.271389.26423.8138.191458.48

ــی بـــا ویـــژگـــی هـــای مــحــلــه و  ــای ــن آش
حفاظت از محله

383.4534.551193.39383.4534.551193.7

423.8238.181457.85444401600فرهنگ شهروندی در بافت

504.5545.452066.12504.5545.452065.7مهارت های زندگی و خانواده محوری

درمــانــی  و  بهداشتی  آمـــوزش هـــای 
فردی و محیطی

494.4544.551984.30494.4644.541983.81

W 0.49860.5428مقدار
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کاربری های آموزشی، آموزش عالی و حوزه های علمیه در محله تصویر شماره 3: موقعیت مکانی 

4.4. آزمون فرضیه نخست
روند  بر  مثبت  تأثیر  تاریخی  بافت  محدوده  در  بانوان  به  »آمــوزش 

اجرایی شدن برنامه های بازآفرینی شهری پایدار دارد.«
با هدف بررسی تأثیر آموزش به بانوان، نظرات ایشان طی تکمیل 
آمــوزش هــای  خصوص  ایــن  در  گــردیــد.  دریــافــت  پرسشنامه هایی 
تاریخی  بافت  ــای  ارزش ه شناخت  شهروندی،  فرهنگ  چهارگانه 
و حفاظت  و محیطی  فــردی  بهداشت  آن، مسائل  از   و محافظت 
گردشگران، به  ارائه خدمات به  و  از محیط زیست، مهارت آموزی 
پایدار  بازآفرینی شهری  دستاوردهای  و  مستقل  متغیرهای  عنوان 
در  بافت  کالبد  به  مرمت  شهری  و  حفاظت محور  رویــکــرد  شامل 
اجتماع  میان  در  مشارکت پذیری  روحیه  تقویت  کنان،  سا میان 
ارائه  با  کسب درآمد  از طریق  بهبود  به  رو  اقتصادی  کن، وضع  سا
گردشگران و محیط  زیست عاری از آلودگی، در مقابل به  خدمات به 
کنترل  عنوان متغیرهای وابسته در  نظر گرفته  شده اند. متغیرهای 
است؛  بــوده  دهنده  پاسخ  بانوان  سن  و  ــراد  اف تابعیت  شامل  نیز 
که افراد با تابعیت ایرانی و دارای سن بین 18 تا 50 سال  به گونه ای 
استفاده    T آزمــون از  آزمــون فرضیه  به منظور  گردیده اند.  انتخاب 

که نتایج آن در جدول شماره 3 ارائه شده  است. شده 

از  به  دســت  آمــده  نتایج  و  اطــالعــات جــدول شماره 3  به  با توجه 
پرسشنامه، نتایج آزمون T، میانگین اثر گذاری آموزش بر مؤلفه های 
که بزرگتر از میانگین  بازآفرینی شهری پایدار را 5.65 نشان می دهد 
تفاوت در سطح یک درصــد معنادار شد.  این  و  آمــاری "3" است 
میزان  که  می شود  گرفته  نتیجه  اطمینان  99درصـــد  با  بنابراین 
نمونه  در  بازآفرینی شهری  شــدن  اجــرایــی   بر  آمــوزش  تأثیر گذاری 
از حد متوسط است)جدول شماره3(. عالوه  باالتر  مورد  مطالعه، 
که  بر آن در جدول شماره 4 نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد 
مؤلفه زیست محیطی به باالترین میانگین رتبه دست یافته است 
کنان دارد و در  مقابل  و بیشترین تأثیر پذیری را از ارائه آموزش به سا
کمترین تأثیرپذیری  کمترین میانگین رتبه دارای  کالبدی با  مؤلفه 
از اجرای آموزش ها به بانوان است. بنابراین تأثیر پذیری مؤلفه های 
به  هدف  محدوده  در  کن  سا بانوان  به  آموزش  از  بازآفرینی شهری 

ترتیب اولویت برابر است با:
1- مؤلفه های زیست محیطی،

2- مؤلفه های اجتماعی،
3- مؤلفه های اقتصادی و

کالبدی)جدول شماره 4(. 4- مؤلفه های 

T جدول شماره 3: بررسی تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینی شهری پایدار در بافت تاریخی شیراز با استفاده از آزمون

سطح معناداریدرجه آزادیآماره Tمیانگینمتغیرهای وابسته

مؤلفه های بازآفرینی شهری 
تأثیر پذیر  از آموزش

3.223.1511110.002مؤلفه های کالبدی
3.443.4351110.000مؤلفه های اجتماعی
3.161.5431110.126مؤلفه های اقتصادی

3.618.341110.000مؤلفه های زیست محیطی
3.365.651110.000بازآفرینی شهری پایدار
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4.5. آزمون فرضیه دوم
به  لحاظ  بازآفرینی شهری  مؤلفه های  بر  آموزش  تأثیر  میزان  »بین 
وضعیت  تحصیالت،  میزان  اشتغال،  )وضعیت  فردی  ویژگی های 

مالکیت، مدت اقامت در محله و سن( تفاوت وجود دارد.«
تحلیل  روش  از  استفاده  با  دوم،  فرضیه  آزمــون  از  حاصل  نتایج 

واریانس یک طرفه، در جدول شماره 5 ارائه شده است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در جدول شماره 5 نشان 
از  پایدار  بازآفرینی شهری  تأثیرپذیِر  مؤلفه های  بین  که  می دهد 
ویژگی های  لحاظ  به   مطالعه،  مــورد    نمونه  نظر  از  بانوان  آمــوزش 
وجود  مؤلفه ها  در  برخی  معنا داری  تفاوت  جمعیتی،  و  اجتماعی 

دارد زیرا )P</05( است. بنابراین تحلیل، میزان تأثیرگذاری آموزش 
بر افراد با ویژگی های مختلف، متفاوت است. همانگونه که مشاهده 
افراد مشاهده  براساس سن  تأثیرگذاری  تفاوت  می شود بیشترین 
از  اســت.  مسکن  مالکیت  مؤثر  فــردی  ویژگی  کمترین  و  می گردد 
طرف دیگر بین تأثیرپذیری ویژگی های زیست  محیطی از آموزش در 
که مدت اقامت بیشتری  کسانی   میان تحصیل کردگان، شاغالن و 
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین  در محله دارنــد، 
آموزش مسائل فرهنگی و اجتماعی صرف نظر از ویژگی های فردی، 
دارای تأثیر باالیی بر فرآیند بازآفرینی شهری است)جدول شماره 5(.

جدول شماره 4: اولویت بندی میزان تأثیر گذاری در  میان مؤلفه های بازآفرینی شهری پایدار از آموزش بر اساس آزمون فریدمن

سطح معناداریدرجه آزادیآماره خی دواولویتمیانگین رتبهمتغیرها

3.224مؤلفه های کالبدی

24.64230.000
3.442مؤلفه های اجتماعی

3.163مؤلفه های اقتصادی

3.611مؤلفه های زیست محیطی

گی های اجتماعی و اقتصادی با  جدول شماره 5: بررسی میزان تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینی شهری پایدار در محدوده مورد مطالعه به لحاظ ویژ
استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه

ال
تغ

 اش
ت

عی
وض

سطح معناداریدرجه آزادیآماره Fمتغیر

مؤلفه های بازآفرینی 
شهری پایدار

df1=110.014 و 2.172df2=97کالبدی
df1=190.007 و 2.039df2=84اجتماعی
df1=990.025 و 2.081df2=12اقتصادی

df1=1040.021 و 2.484df2=6زیست محیطی

ت
یال

حص
ن ت

یزا
م

سطح معناداریدرجه آزادیآماره Fمتغیر

مؤلفه های بازآفرینی 
شهری پایدار

df1=110.125 و 1.502df2=97کالبدی
df1=190.413 و 1.054df2=84اجتماعی
df1=990.186 و 1.386df2=12اقتصادی

df1=1040.129 و 1.652df2=6زیست محیطی

ت
کی

مال
ت 

عی
وض

سطح معناداریدرجه آزادیآماره Fمتغیر

مؤلفه های بازآفرینی 
شهری پایدار

df1=110.514 و 0.946df2=97کالبدی
df1=190.245 و 1.218df2=84اجتماعی
df1=990.383 و 1.082df2=12اقتصادی

df1=1040.330 و 1.165df2=6زیست محیطی

ت
قام

ت ا
مد

سطح معناداریدرجه آزادیآماره Fمتغیر

مؤلفه های بازآفرینی 
شهری پایدار

df1=110.729 و 0.740df2=97کالبدی
df1=190.311 و 1.147df2=84اجتماعی
df1=990.157 و 1.449df2=12اقتصادی

df1=1040.159 و 1.550df2=6زیست محیطی

ن 
س

سطح معنا داریدرجه آزادیآماره Fمتغیر

مؤلفه های بازآفرینی 
شهری پایدار

df1=110.000 و 3.905df2=97کالبدی
df1=190.030 و 1.736df2=84اجتماعی
df1=990.000 و 3.343df2=12اقتصادی

df1=1040.015 و 2.644df2=6زیست محیطی
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5. جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها
اتخاذ رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در محدوده های بافت تاریخی 
نیازمند  هستند،  ــرد  بــه  ف منحصر   و  پیچیده  مسائل  دارای  کــه 
ظرفیت سازی هم در  میان مجموعه مدیریت شهری و هم اجتماع 
کنان است. این ظرفیت سازی طیفی از اقدامات را در  بر می گیرد  سا
ارائه آموزش های مرتبط با موضوع، رکن اساسی آن را تشکیل  که 
کن در یک محدوده  که بانوان سا می دهد. در  این  میان از آنجایی 
میزان  طرفی  از  و  می برند  سر  به  محله  درون  را  بیشتری  ساعات 
تأثیرگذاری بیشتری در تربیت نسل های آینده خانواده ها دارند، به 
عنوان جامعه هدف سنجش میزان تأثیر آموزش بر اجرایی  شدن 
مقایسه  با  شــده انــد.  گرفته   در  نظر   بازآفرینی شهری  برنامه های 
نتایج حاصل از اجماع  نظر خبرگان از یک سو و جمع آوری و تحلیل 
دیگر،  از  سوی  مطالعه  مــورد  محله  در  کن  سا بانوان  دیدگاه های 
رویکرد  مؤثرترین  خبرگان  دیدگاه  براساس  که  می گردد  مشاهده 
کنان است و مؤلفه های  بازآفرینی شهری آموزش محور، آموزش به سا
کالبدی،  تأثیر پذیِر بازآفرینی از آموزش شامل مؤلفه های اجتماعی، 
دیدگاه های  سنجش  با  که  هستند  اقتصادی  و  محیطی  زیست 
کن در محله مورد  مطالعه مشخص گردید  تأثیرپذیرترین  بانوان سا
اولویت  ترتیب  به  بــانــوان  به  آمــوزش  اثــر  در  بازآفرینی  مؤلفه های 
اقتصادی  و  کــالــبــدی  اجــتــمــاعــی،  محیطی،  زیــســت  مــؤلــفــه هــای 
می باشند. با توجه به تحلیل صورت گرفته بر روی آمارهT   در قیاس با 
میانگین نمونه گیری شده، در نتیجه کسب میانگین آماری باالتر از 
که  میزان  عدد 3 برای هر  چهار مؤلفه، چنین نتیجه گیری می شود 
تأثیر گذاری آموزش به بانوان در نمونه مورد مطالعه بر هر  چهار  مؤلفه 
براساس  همچنین  اســت.  متوسط  حد  از  باالتر  بازآفرینی شهری 
یافته های پژوهش مشخص گردید که اختالف در ویژگی های فردی 
برنامه های  اجرایی  شدن  بر  آمــوزش  تأثیر گذاری  پاسخ دهندگان، 
را تغییر می دهد و در این میان عامل سن  پایدار  بازآفرینی شهری 
بنابراین در جمع بست  نتایج خواهد  داشــت.  در  را  تأثیر  باالترین 
مقاله در راستای رسیدن به اهداف بازآفرینی شهری پایدار، بر  ارائه 
بانوان  خصوصًا  و  هدف  محالت  کنان  سا به  عمومی  آموزش های 
کید می گردد تا بتوان به ارتقای نقش مردم و محوریت اجتماعات  تأ
فرآیند  در  که  می گردد  پیشنهاد  بدین ترتیب  یافت.  دست  محلی 
محدوده های  در  پایدار  بازآفرینی شهری  برنامه های  هدف گذاری 
کنان به عنوان رکن اساسی موفقیت در فرآیند  تاریخی آموزش سا
گردد. همچنین به  منظور توسعه رویکرد نظری مورد  یاد شده تلقی 
مطالعه پیشنهاد می گردد دوره های سنی متفاوت به عنوان جامعه 
کنان در میان  آماری در  نظر گرفته  شوند و بازخوردهای آموزش به سا
آنها در قالب سنجش میزان تأثیرگذاری بر فرآیند بازآفرینی شهری 

پایدار صورت  پذیرد. 
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