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 مقدمه
-پدیده شهرنشینی بهرویه های اخیر رشد بیدر دهه

توجهی با تحوالت عظیم اقتصادی، سیاسی و  قابل طور

ه بود همراه ی آنهااجتماعی بر روی جوامع و فضا

درصد  70حدود  2050ها تا سال بینیاست. طبق پیش

-UN)یت جهان، در شهرها زندگی خواهند کرد جمع

Habitat, 2015:3)  همچنین رشد شهرها مشکالت

گونه که این مشکالت و زیادی را دامن زده است. بدین

خود  تأثیرهای شهرنشینی را تحتها تمامی جنبهنارسایی

اهی زندگی شهری را مختل کرده قرار داده و گ

در گذشته، (، 2018: 1391زاده و ملکی، )ابراهیماست

مدیریت شهری، ابعاد پیچیده و چند بعدی نداشت؛ 

تر از زمان حال بنابراین اداره و مدیریت شهر، راحت

بود. با افزایش جمعیت شهرنشینی، معضالت جدید 

محیطی شهرها، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست

ها را پیچیده کرد. به عبارتی، افزایش مدیریت و اداره آن

هری باعث تحوالت بزرگی در شهر شد که جمعیت ش

نفعان را ی سنتی، منافع تمام ذیمدیریت آن به شیوه

گرفت و این روند منجر به عدالت فضایی دربر نمی

شد. اندیشه اولیه کارآمدی مدیریت شهری در نمی

مت گرفتن سرمایه بیشتر، هایی مانند: در خدمؤلفه

لی در رشد طور ک، نیروی کار بیشتر و بهصنعتی شدن

خصوص ها و مطالعات بهشد ولی تجربهکمی، دیده می

ها اند که این رویکردمطالعات بانک جهانی نشان داده

را در پی داشته باشند و  یاند بهبود فضای زیستنتوانسته

-محیطی، اجتماعی و اقتصادی و بههر روز موانع زیست

 شود. ازتر میطور کلی فضایی این رویکردها، نمایان

رو تغییراتی در این رویکردها صورت گرفت و این

های توسعه پایدار، شهر باعث ایجاد دیدگاه و تئوری

خوب شهری )اداره مردمی  13گرا و حکمرواییانسان

ها و رود این رهیافتکه امید می شهرها( گردید

-ویژه حکمرانی خوب شهری بهرویکردهای نوین، به

ن و پایدارترین شیوه تریهزینهترین، کمعنوان اثربخش

                                                           
13  .  The Urban Governance Initiative 

اعمال مدیریت نظام پیچیده و چندسطحی، مدیریت 

  .( ,2018Poorahmad :498)بهبود بخشد را شهرها 
14UNDP "عنوان طور گسترده، بهحکمروایی را به

ها ها و نهادهایی که از طریق آنفرآیندها، سازوکار"

کنند، از ها منافع خود را بیان میشهروندان و گروه

-کنند، به تعهدات خود عمل میود استفاده میحقوق خ

-تعریف می "کنندکنند و به اختالفات خود رسیدگی می

. دو جنبه اساسی این تعریف (UNDP, 1997: 2-3) کند

عنوان یک مفهوم حکومت به ؛به شرح زیل است: اول

پذیرد که قدرت در داخل و خارج از مرجع رسمی و می

 "فرآیند": حکومت بر نهادهای دولتی وجود دارد. دوم

شناسد که تصمیمات مبتنی کند. به رسمیت میتأکید می

های بر روابط پیچیده بین بسیاری از بازیگران با اولویت

-UN-Habitat, 2002: 12) "شوندمختلف گرفته می

های راه عنوان مجموعهحکمروایی شهری به (.13

مختلفی از افراد و نهادهای، دولتی و خصوص و یا 

-ریزی و مدیریت امور عمومی شهر تعریف مینامهبر

شود. کمپین مدیریت خوب شهری سازمان ملل متحد 

دارد که حکمروایی خوب شهری منجر به بیان می

اطمینان از دسترسی همه ساکنان به ملزومات زندگی 

شهری از جمله مسکن مناسب، قدرت خرید، آب سالم، 

ایمنی  بهداشت، آموزش و تغذیه مناسب، اشتغال و

. در (Warren, 2018: 57)شود عمومی و تحرک می

رویکرد حکمروایی خوب شهری، عنصر ذاتی همکاری 

بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی و همچنین بین دولت 

  (.Sadashiva ,2017 :6)و شهروندان است 

تر، وجود یکی از مشکالت عمده شهرهای قدیمی

غاز بسیاری هاست که خود سرآهای فرسوده در آنبافت

اجتماعی، -از مشکالت شهری شده و مسائل اقتصادی

محیطی و امنیتی را در پی داشته و زمینه کالبدی، زیست

ناپایداری در بسیاری از شهرها را فراهم آورده است 

(، بنابراین، یکی از 2018: 1391زاده و ملکی، )ابراهیم

ترین ابعاد مدیریتی در شهرها پرداختن به مسائل مهم

                                                           
14 . United Nations Development Program 
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های فرسوده های فرسوده درون شهرهاست. بافتافتب

یکی از پیامدهای روند شهرنشینی سریع در کنار عدم 

های مناسب شهری برای ساکنان و تأمین زیرساخت

های نامنظم و مهاجران شهرها، به وجود آمدن بافت

شهری است که  فرسوده پیرامون شهری و درون

دی را به دنبال معضالت متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصا

خواهد داشت. این مسئله در کنار تبدیل شدن زمین به 

های اخیر باعث شده یک منبع کمیاب اجتماعی، در دهه

های فرسوده که یکی از منابع استفاده بهینه از بافت

ای اصلی تأمین زمین درون شهری است، اهمیت ویژه

ترین یکی از مهم (.Enemark, 2004: 26)پیدا کند 

ها و استفاده ها برای حل مشکالت این بافتتژیاسترا

-بهینه از این فضاها این است که بتوان از همه ظرفیت

ها و نقش های آنهای جامعه با تأکید بر توانمندی

توسعه پایدار با همکاری  فرآیندها در مستقیم و فعال آن

های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده کرد تا بخش

عمومی را به حداکثر رساند؛ تولید و ارائه خدمات 

ای جدید در تواند نظریهالگوی حکمروایی می

های جدید باشد و پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت

یک سند مدیریتی مناسب و در دسترس برای مسئوالن 

دهد تا به توسعه پایدار ها این توان را میاست که به آن

با این  (.86: 1395دار، دست یابند )عظیمی آملی و جمع

ها و تدابیر جدی و حال در صورت عدم اتخاذ سیاست

ها سریع مدیریتی در بهسازی و نوسازی این گونه بافت

ها حل نخواهد شد بلکه همواره نه تنها مشکالت آن

شود. بنابراین تر میها سریعروند فرسودگی در این بافت

ها و مناطق فرسوده شهری باید بهسازی و نوسازی بافت

های توسعه اجتماعی و ها و برنامهیه سیاستدر کل

ر تمام سطوح مورد توجه قرار اقتصادی د

  (.Peerapun, 2018: 148)گیرد

خصوص های فرسوده شهری بهدر عین حال بافت

هایی چون: برخورداری از در شهرهای بزرگ با ویژگی

موقعیت مناسب شهری، خدمات زیربنایی و محیط 

ای هستند که در های بالقوهلدار پتانسیاجتماعی ریشه

ها قادر خواهند بود با صورت رسیدگی به وضعیت آن

کمترین هزینه الزم بخش قابل توجهی از فضاهای 

فعلی و آتی شهرها را تأمین  سکونتی مورد نیاز

(. از طرف دیگر بهسازی، 16: 1391)احمدی آذر، کنند

های فرسوده شهری به دلیل نوسازی و ساماندهی بافت

ها، از پیچیدگی و حساسیت برخوردار عاد مختلف آناب

های نیمه دوم قرن بیستم میالدی تا بوده و در طی سال

کنون با رویکردهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته 

 (.256: 1394است )قاسمی و همکاران، 

ترین نوع براساس  تعاریف ارائه شده، اولین و اصلی

که در اکثریت  بافت در سطح شهر، بافت تاریخی است

گیری شهر قریب به اتفاق شامل هسته مرکزی شکل

است که طبق تعریف شورای عالی برای شهرسازی و 

-معماری بافت فرسوده شهر محسوب می

. اصوالً بافت قدیمی و ( ,2019Khayami :41)شود

زمانی طوالنی  فرآیندباشد که در فرسوده، بافتی می

در محاصره شکل گرفته و تکوین یافته و امروز 

تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است، چنانچه 

این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای 

مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ منطقی و سلسله

 ,Charlie)ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی است

. شورای عالی معماری و شهرسازی تعریف (107 :1995

عنوان یک تعریف جامع با وده بهدقیقی از بافت فرس

کند که سه مشخصه دارد. از این رویکرد کالبدی بیان می

منظر بافت فرسوده دارای سه ویژگی است: ریزدانگی، 

نفوذپذیری و ناپایداری. که اگر این سه مشخصه در یک 

 50بلوک شهری وجود داشته باشد، حتی در مقیاس 

شود. در واقع درصد، آن منطقه بافت فرسوده قلمداد می

درصد آن ناپایدار و  50بخشی از شهر که بیش از 

ای متر و امالک آن عرصه 6عرض معابر آن کمتر از 

متر داشته باشد، آن قسمت از شهر بافت  200کمتر از 

(. برای جلوگیری از 14: 1393فرسوده است )حیدری، 

عواقب نامطلوب و گاه غیرقابل جبران این معضل 

های فرسوده شهری ضروری بافتمداخله صحیح در 
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-است: انواع مداخله بر حسب نیاز شامل موارد زیل می

( ساماندهی 1 (:66: 1394شوند )وارثی و همکاران، 

( دخالت 3( حفاظت از بافت فرسوده، 2بافت فرسوده، 

در بافت فرسوده. هریک از این رویکردها و مداخالت، 

متنوعی را  کنند و اقداماتاهداف متفاوتی را دنبال می

های (، اهداف و شیوه1شود. در جدول )نیز شامل می

های فرسوده، آورده شده اقدام انواع مداخله در بافت

 . ( ,2016Zaali :46)است 

 
 های فرسودههای اقدام در انواع مداخله در بافتاهداف و شیوه .1جدول 

 ی اقدام )یا نوع برنامه(شیوه هدف مداخله نوع مداخله

 گر )ضوابط و مقررات(تدوین اسناد هدایت هدایت و کنترل توسعه ندهیساما

 حفاظت )مطلق( حفاظت
 گر )ضوابط و مقررات( و اقدامتدوین اسناد هدایت

 الزم توسط سازمان مسؤل

 مداخله )سازنده(
حیای فضای شهری، بازسازی یا ا-بهسازی

 حفاظت )فعال(

ی و گر، برنامه ساماندهتهیه طرح، اسناد هدایت

 گذاریسرمایه

 مداخله )بنیادی(
نوسازی، حفاظت )فعال(، ایجاد فضا و 

 ساختارهای نوین شهری
 ارگذتهیه طرح و برنامه )اقدام(، سازماندهی و سرمایه

Zaali, 2016: 47 
 

ی بازآفرینی شهری در واقع تبعیت از یک نگاه تکامل

-امهای شهری است. اگر نگاه متابولیسمی و اندبه بافت

ای ههای شهری وجود داشته باشد، بافتای به بافتارهو

آیند رشد های دیگر به وجود میشهری هم مثل بافت

ادل شوند، و تعکنند، بیمار میکنند، تکامل پیدا میمی

دهند که ممکن است باعث مرگ یا خود را از دست می

ایی ناسبهبودشان شود. با این نگاه، بازآفرینی به معنای ش

گیری و توسعه فضاهای شهری های شکلیقانونمند

است. رعایت این قوانین در تشکیل، رشد و تکامل، 

های مقاومت و جلوگیری از آسیب و بازگرداندن  بافت

(. 107: 1397به حالت تعادل الزم است )کاظمیان، 

ی هاکننده شیوه مداخله در بافتبازآفرینی شهری بیان

اهمیت آن  موجود و محیط ساخته شده شهری است و

 ریزان و شهرسازان بهدر نمایان ساختن نگاه برنامه

حیات مطلوب شهری و تقابل این شیوه زندگی با شیوه 

 ها و نواحی شهر است. بازآفرینزندگی در برخی بافت

ی شهری شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فرهنگ

: 1396پور و زارعی، کولوژیک است )صفاییا-و محیطی

140.) 

های فرسوده توجه به نقش ر مسأله ساماندهی بافتد

مردم )رویکرد مشارکتی( برای پیشبرد اهداف بسیار مهم 

های بنیادین، مشارکت شرطاست و در واقع یکی از پیش

 ,Gans)ها است گیریوسیع عموم مردم در تصمیم

ترین عوامل موفقیت در . لذا یکی از مهم(9 :1984

های فرسوده شهری بافت های بهسازی و نوسازیطرح

های مهم مشارکت مردم و مسئوالن شهری است. سازمان

المللی از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بین

های بانک جهانی، برنامه اسکان ملل متحد، شاخص

گو بودن، متعدد از مشارکت، اثربخشی و کارایی، پاسخ

 پذیری و شفافیت و ... را برای حکمرواییمسئولیت

. (Amini et al, 2018: 204)اند شایسته معرفی نموده

 1989اصطالح حکمروای شایسته، نخستین بار در سال 

توسط بانک جهانی برای شناسایی بحران حاکمیت در 

آفریقا به کار گرفته شد. و پس از آن از طریق نهادهای 

المللی توسعه، مانند بانک توسعه آسیا در سال بین

و برنامه  1996لمللی پول در سال ا، صندوق بین1995

به جریان عادی  1997توسعه سازمان ملل متحد در سال 

: 1395موجود تبدیل شد )یغفوری و همکاران،   ادبیات

عنوان یکی چهار مشخصه (. حکمروایی شایسته به413



 (1398 پاییز و زمستان، شماره دوم، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال  ...حکمروایی شایسته و  :سرور و همکاران

 

] 75 [  

 

شود )غالمی و همکاران، در نظر گرفته می« شهر پایدار»

1396 :78 .) 

 

 ؤثر بر حکمروایی شایسته شهریهای ممؤلفه .1شکل 

 

های متفاوتی شیوه در واقع حکمروایی شهری به مثابه

است که طی آن افراد، نهادها و بخش خصوصی و عمومی 

-ریزی برای امور متداول شهر میبه اعمال مدیریت و برنامه

گانه حکمروایی شایسته اصول نه (. ,2001Vansant)پردازند 

( مشارکت 1: اند ازعبارتشهری از دید سازمان ملل 

گذاری بر تأثیر؛ منظور از مشارکت، قدرت 15شهروندان

( 2 ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است.گیریتصمیم

گیری مندی در تصمیم؛ منظور از قانون16حاکمیت قانون

های شهری، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادالنه چارچوب

افراد غیر مسئول  گیری و دور بودن دستقانونی در تصمیم

کاری ؛ نقطه مقابل پنهان17( شفافیت3هاست. گیریاز تصمیم

کاری امکان بروز فساد در گیری است. پنهاندر تصمیم

که شفافیت مانع از دهد، در حالیگیری را افزایش میتصمیم

شود. این معیار بر گردش آزاد اطالعات و گسترش آن می

ت و آگاهی مستمر سهولت دسترسی به آن، وضوح اقداما

-( مسئولیت4 شهروندان از روندهای موجود استوار است.

؛ این معیار بر مسئول بودن و به عبارت دیگر، 18پذیری

گیران در قبال شهروندان دادن مسئوالن و تصمیمحساب پس

ها و ؛ شهر عرصه گروه19گیری توافقی( جهت5 استوار است.

ر است. منظور از منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگ

                                                           
15 . Citizen Participation 

16 . Rule of Law 

17 . Transparence 

18 . Responsibility and accountability 

19 . Orientation Consensus 

سازی، تعدیل و ایجاد توافق منافع مختلف است. این اجماع

های کار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترک میان سازمان

( عدالت 6های غیردولتی است. دولتی، شهروندان و سازمان

های مناسب ؛ منظور از عدالت، ایجاد فرصت20و انصاف

عیت رفاهی خود، برای همه شهروندان در زمینه ارتقاء وض

تالش در راستای تخصیص عادالنه منابع و مشارکت اقشار 

( کارایی و 7 گیری است.محروم در اعالم نظر و تصمیم

؛ این معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود 21اثربخشی

برای تأمین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و 

؛ 22گو بودنخ( پذیرا بودن و پاس8 رضایت مردم استوار است.

این معیار دو نکته مکمل را دربر دارد. مسئوالن شهری باید 

های شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نیازها و خواسته

هم در برابر آن واکنش و پاسخ مناسب نشان دهند. در نتیجه، 

های شهروندان و اقدام مسئوالن ضروری همسویی خواسته

ز مسائل روزمره شهر و ؛ فرار ا23بینش راهبردی -نه است.

ها، مستلزم وجود بینشی گسترده و پرهیز از غرق شدن در آن

درازمدت در مورد آینده یا داشتن بینش راهبردی در زمینه 

(. 610: 1396نیا و همکاران، توسعه شهری است )حکمت

ویژه در شهر آذرشهر بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع به

آذربایجان شرقی بوده و به  ترین شهرهایکه یکی از مهم

های طبیعی جهت توسعه فضایی دچار دلیل محدودیت

چنین به دلیل قدمت تاریخی این شهر باشد و هممشکل می

و اکثریت ساکنین بومی و قدیمی خود دارای بافت بسیار 

ویژه در بخش مرکزی که از تراکم قدیمی و فرسوده به

و اقدامات ساختمانی و جمعیتی زیادی برخوردار است 

ی عملی و اصولی برای بازآفرینی و بهسازی بافت فرسوده

جانبه از سوی مسئوالن و این شهر نیاز به یک مشارکت همه

های مردم دارد، در این پژوهش به بررسی شاخص

چهار واقع در بخش مرکزی  حکمروایی شایسته در محله 

 ها از نظربندی این شاخصچنین به رتبهشهر آذرشهر و هم

یابی به الگوی مدیریت شهری کارآمد و اثرگذاری و دست

                                                           
20 . Justice and fairness 

21 . Efficiency and effectiveness 

22 . Responsiveness 

23 . Strategic insight 
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مطابق با شرایط شهر آذرشهر در جهت بازسازی بافت 

ی این شهر پرداخته شده است. این محله دارای فرسوده

ها باریک بوده که بافت بسیار قدیمی و فرسوده با کوچه

کند. همچنین محدودیت رفت و آمد را دچار مشکل می

محل موجب تخریب باغات و اراضی سبز وجود زمین در 

های مسکونی تبدیل واقع در محدوده گشته و به کاربری

های قدیمی شده است. از طرفی تخریب و نوسازی بافت

گیرد. کمبود سطوح خدماتی محل نیز به کندی صورت می

در محل وجود داشته و سطوح موجود در محل پاسخگوی 

هکارهای پیشنهادی رشد جمعیت نیست بتابراین یکی از را

های فرسوده افزایش تراکم در محل از طریق بازسازی بافت

و قدیمی است که مسئله فوق ضرورت پرداختن به مسئله 

 کند. بازسازی و ساماندهی این محل را دوچندان می

عنوان یک روش با توجه به اهمیت حکمروایی شهری به

شهری های فرسوده مدیریتی برای پرداختن به مشکل بافت

در بسیاری از شهرهای جهان، محققان بسیاری در داخل و 

ای انجام های ارزندهخارج به این مهم پرداخته و پژوهش

ها در زیل پرداخته شده اند که به اختصار به بخشی از آنداده

(، در پژوهشی با عنوان دموکراسی 2009)24است: گومز 

ل ابراز ریزی شهری در پرتغامشارکتی و حکمروایی برنامه

یک موضوع « مشارکت عمومی»کرده است که امروز 

ریزی اراضی است. اوزلم عمومی برای اداره نظام برنامه

سازی و (، در پژوهش با عنوان باز زنده2009) 25گزی

افزایش هویت شهری به بررسی راهکارهای بهسازی و باز 

پردازد سازی نواحی مسکونی فرسوده در شهر آنکارا میزنده

سازی و نوسازی این مناطق را استراتژی فضایی زنده و باز

جهت هویت بخشیدن به ساکنان این مناطق و افزایش 

و همکاران  26کوتوت داند.تجهیزات مورد نیاز شهروندان می

بندی حفاظت های اولویت(، در تحقیق ارزیابی روش2013)

و  MCDM های از بافت تاریخی شهر ایلینویز با روش

ARAS بندی حفاظت از بناهای تاریخی شهر و یتبه اولو

                                                           
1. Gomes 

25 . Ozlam Geuzey 

3. Kotot  

ها پرداختند، نتایح حاکی طراحی الگوریتم در تعیین اولویت

زده در این زمینه های شتابگیریاز آن است که تصمیم

  زاده و اسدیانسبب ایجاد مشکل شده است. ابراهیم

(، در پژوهشی تحت عنوان تحلیل و ارزیابی میزان 1392)

یی خوب شهری در ایران مورد پذیری حکمرواتحقق

پذیری شناسی: شهر کاشمر به بررسی میزان تحقق

ها در این حکمروایی خوب شهری در کاشمر پرداختند. آن

های میدانی استفاده کردند پژوهش از ابزار پرسشنامه و روش

استفاده  Excelو  SPSSافزار و برای تحلیل یافته از نرم

د میزان تحقق حکمروایی دهکردند. نتایج پژوهش نشان می

خوب شهری در کاشمر بسیار پایین است. عظیمی آملی 

های (، در پژوهشی تحت عنوان نوسازی بافت1393)

شهر  6فرسوده شهری با رویکرد مشارکت مردمی محله 

های فرسوده این محل پرداخته و با چالوس به بررسی بافت

شارکت استفاده از روش میدانی و ابزار پرسشنامه میزان م

مردم را در این شهر ارزیابی کردند. نتایج پژوهش حاکی از 

ای و تعلق های هویت محلهآن است که به دلیل وجود مؤلفه

خاطر در بین ساکنین محله، پتانسیل باالیی جهت مشارکت 

(، 1395مردمی در محله مذکور وجود دارد. حسینی )

های حکمروایی خوب شهری را در بین جامعه شاخص

ندان و کارشناسان شهر تربت حیدریه مورد مطالعه شهرو

قرار داده است. نتیجه نهایی این پژوهش گویای آن است که 

سازی حکمروایی خوب شهری در تربت حیدریه، پیاده

نیازمند وجود یک عزم سیاسی و اراده قوی در سطوح باالی 

خصوص اعتقاد به چنین الگوی مدیریتی حاکمیت و به

 است.

 

 روش تحقیق
تحلیلی به -تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی

های فرسوده مطالعه حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت

شهر آذرشهر پرداخته است. بخش نظری  4شهری در محله 

ای، مطالعات پیشین و پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه

منابع اینترنیتی فراهم گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر 

ل تمام ساکنین محله چهار بخش مرکزی شهر آذرشهر شام



 (1398 پاییز و زمستان، شماره دوم، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال  ...حکمروایی شایسته و  :سرور و همکاران

 

] 77 [  

 

نفر جمعیت دارد. بر این  7400باشد. این محله حدود می

نفر از ساکنین محله با استفاده از فرمول  360اساس، تعداد 

درصد  5درصد و دقت احتمالی  95کوکران با سطح اطمینان 

عنوان حجم نمونه انتخاب شد که به روش تصادفی بود. به

-های موردی نیاز از روشی گردآوری اطالعات و دادهبرا

-مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. با ورود داده  های میدانی

برای تجزیه و تحلیل  SPSS, ARC GISافزارهای ها به نرم

ها از روش آماره توصیفی )درصد(، برای  آماره نهایی داده

 غیرهای، آزمون رگرسیون چند متتک نمونه "t"کمی )آزمون 

و فریدمن( استفاده شد. برای سنجش پایایی سؤاالت 

پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد آزمون 

قرار گرفته که مقدار آلفای به دست آمده از این آزمون برابر 

دهد. در این است که پایایی خوبی را نشان می 0.76با 

گویه  48شاخص و  9پژوهش مؤلفه اثرگذار حکمروایی با 

-(، نشان داده شده2مورد سنجش قرار گرفت که در جدول )

 اند.
 های پژوهشها و گویهشاخص .2جدول 

 هاگویه هاشاخص  

سته
شای

ی 
وای

مر
حک

 

 

قل
ست

ر م
تغی

م
 

مشارکت 

 شهروندان

گذاری اقتصادی شارکت در سرمایهم-هایجاد شرایط جلب مشارکت مردم در طرحا -مشارکت بین مردم و مسئولین

 المنفعههای عامنامهمشارکت در بر-ها با نیازهای محلیهمسویی برنامه-شهر در

 حاکمیت قانون
د میزان اعتقا -مندی از اجرای قوانینمیزان رضایت -گریزیقانون -یزان عمل به قوانینم-سطح آشنایی مردم با قانون

 حترام به حقوق عموما-ایبندی مسئولین نسبت به حقوق مردمپ-به قوانین

 شفافیت

دم شهر نسبت به اظهار نظر مر-تبادل اطالعات ومیزان تمایل -رسانی به مردم در مورد قوانین مصوباطالع

قابلیت -اخالقیات ورعایت صداقت -های درآمدی و هزینهیزان آگاهی مردم نسبت به سیاستم-عملکرد مسئولین

 دستری به جریان آزاد اطالعات

 پذیریمسئولیت

سبت به تشویق مردم ن-یری مسئولین در قبال وظایفپذمسئولیت -های خودد مسئولین نسبت به وعدهمیزان عملکر

مومی عتشکیل جلسات -ان در پذیرش مسئولیتشایستگی مدیر-ایات مردمیرسیدگی به شک-پذیرش مسئولیت

 هاجهت تشریح فعالیت

گیری جهت

 توافقی

الت توجه به تعام-ا و طبقات اجتماعیهحمایت از منافع گروه-هااختیارات واگذار شده به مردم در اجرای طرح

-مشارکت همه-فضای همکاری و توافق جمعی افزایش میزان-های دولتی، خصوصی و مردمبین نهادها و سازمان

 جانبه با تأکید بر نقش مردم محل

 عدالت و انصاف
ضور ح -عدالت جنسیتی-ده معقوالنه از منابعستفاا-وزیع برابر امکانات و خدماتت-فراهم نمودن حقوق شهروندان

 زنان در سمت مسئولین شهری

 کارایی و اثربخش

و  فراد شایستهاستفاده از ا-ها و ارتقای کیفیتاهش هزینهک-اعتماد ساکنین نسبت به نهادهای اجرایی و مسئولین

میزان  -ساکنین از زندگی در محلضایت ر-ستفاده از منابع براساس مفاهیم پایداریا-هایریزمتخصص در برنامه

 تعلق خاطر نسبت به محل

گو پذیرا و پاسخ

 بودن

تأمین -ای خودسر و غیر مسئوالنههنبود فعالیت-ردمگویی به مپاسخ-گویی به مردمهای پاسخسازماندهی شیوه

 امنیت در محله

 بینش راهبردی
-آینده -معجمیزان اجماع -ح منافع جمع بر منافع فردیزان ترجیم-داشتن بینش گسترده و درازمدت نسبت به آینده

 نگری ویژه نسبت به منابع

ری
شه

ی 
رین

زآف
با

 

سته
واب

ر 
تغی

م
 

 اقتصادی
ایجاد شرایط -ی متخصص جهت ورود به بازار کارتربیت نیروها-حمایت گسترده از اشتغالزایی و کارآفرینی

 قاتیاهش تضاد طبک-مایت از مشاغل سنتی و کم هزینهح-جذب سرمایه

 اجتماعی
 کاهش اراذل و-جتماعیاتوسعه روابط -ندگی ساکنانارتقای سطح ز-ارتقای امنیت در محالت با بافت قدیمی

 ویژه در محالت قدیمیاوباش به

 فرهنگی
توسعه -موزشی هنرهای دستیآتوسعه مراکز -اٍث قدیمیحفاظت از میر-احترام و تالش برای حفظ آداب کهن

 فریحی و گردشگری و توجه به حفظ پایداری محیطتتوسعه مراکز -تیتربی-مراکز آموزشی

 کالبدی

 ظاهری و نمای بیرونی ارتقای زیبای-ن ساخت و سازتر از قوانیگیری دقیقبهره-های مسکونیارتقای کیفیت سازه

ترمیم -هریوسعه تجهیزات شت-های مختلط سازگارتوسعه کاربری-های سازگار در جوار همتوسعه کاربری-اماکن

 و بازسازی ابنیه تاریخی با حفظ ظاهر

 محیطی
گیری از منابع در عین توجه به هرهب-ریزی دقیق جهت حفظ محیطمهاداشتن برن-ارتقای سالمتی و بهداشت محیط

 ارتقای کیفیت محیط-گانحقوق آینده
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 های نظری پژوهشمأخذ: براساس یافته

مرکز  شهر آذرشهر است که  مکان مورد پژوهش

 30کیلومتر مربع در  840شهرستان آذرشهر با وسعت 

ی ناها)تبریز( واقع شده، ب کیلومتری مرکز آذربایجان شرقی

شهر با ارزش در نواحی مرکزی شهر قرار دارند در شهر آذر

های مسکونی موجب گسترش در ادوار اخیر توسعه شهرک

های مختلف شهر شده است و سازها در بخش ساخت

(. 84: 1390توسعه و عمران آذرشهر، جلد اول،  های)طرح

 طور نسبی  فرسوده بوده، محدودهبافت شهر آذرشهر به

هکتار است در  60بافت فرسوده مصوب در این شهر 

رد هکتار مساحت دا 90پوشانی برابر با حالیکه نقشه هم

: 1390های توسعه و عمران آذرشهر، جلد اول، )طرح

سی سال که اغلب به لحاظ (. بناهای باالی 110و111

 شوند؛ دربندی میکیفیت در زمره بناهای تخریبی طبقه

طور مشخص به ترتیب در محله ناحیه شماره یک و به

درصد از کل  29اند حدود چهار، پنج، شش واقع شده

-رحقطعات این دسته در محله چهار استقرار یافته است )ط

ن (. ای100 :1390های توسعه و عمران آذرشهر، جلد اول، 

هکتار آن  37.72هکتار مساحت دارد که  73.07محل 

-درصد سطح محل را تشکیل می 51.62مسکونی بوده و 

درصد واحدهای مسکونی این محل دارای  42.97دهد. 

درصد این واحدها  35.04سال هستند که  30عمر باالی 

باشند. تراکم ناخالص جمعیت محله چهار تخریبی می

معابر  ار است. تراکم باال، بافت فرسوده،نفر در هکت 101.6

 های این محله است.ترین ویژگیتنگ و باریک از مهم

 

 موقعیت محدوده مورد مطالعه .2شکل 

 تحقیق هاییافته
 گانالف( ویژگی توصیفی پاسخ دهنده

 دهدنشان می به دست آمده از مطالعات میدانینتایج 

درصد را  78.9 گان را زنان ودهندهدرصد پاسخ 21.1که 

درصد این افراد متأهل و  69.2دهند. مردان تشکیل می

-بی درصد این افرا 13.6ها مجرد بودند. درصد آن 30.8

درصد  25.0دارای تحصیالت زیر دیپلم،  42.5سواد، 

 36.9درصد لیسانس و باالتر بودند.  18.9دیپلم و 

درصد  34.2درصد این جامعه را کشاورزان و کارگران، 

درصد  11.7درصد را دانشجویان و  17.2کارمندان، را 

دهند. بررسی وضعیت اقتصادی را بیکاران تشکیل می

جامعه را افراد با  دهد که اکثریتنشان می آماری جامعه

درصد  46.7دهد که پایین تشکیل می پایگاه اقتصادی

درصد دارای سطح  32.2شود. جامعه را شامل می

درصد این  10.0باال و  تنها متوسط رو به  11.1متوسط، 

دهد. بررسی جامعه را افراد با سطح مالی باال تشکیل می

درصد مالک،  66.4دهد که وضعیت مالکیت نشان می

درصد به صورت رهنی هستند.  15.3مستأجر و  18.3

دهد که بررسی وضعیت کیفیت مساکن جامعه نشان می

داشته، درصد این اماکن تخربی و نیاز به بازسازی  46.4

نیاز درصد  9.7باشند، درصد نیازمند به مرمت می 28.6

مستحکم و درصد  15.3به زیباسازی ظاهری و نقاشی و 

سالم بوده و نیاز به هیچ گونه مرمت و یا بازسازی 

 10درصد این مساکن دارای عمر کمتر از  17.8ندارند. 

 18.1سال،  20تا10درصد دارای عمر  16.9سال، 

درصد دارای عمر باالتر از  47.2اله و س 30 تا 20درصد

ترین سؤاالت مطرح شده باشند. یکی از مهمسال می 30

شهری نوع همکاری جامعه مورد بررسی با نهادهای 

است  فعال در محله از جمله شهرداری و شورای شهر

درصد جامعه مشارکتی  43.9دهد که که نتایج نشان می

درصد دارای  5.9نداشته و تنها  ههای محلدر طرح

اصالً مشارکتی  درصد 11.0مشارکت عمده بودند و 

از دید  4ترین مشکالت محله اند. یکی از مهمنداشته
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جامعه مورد بررسی کیفیت پایین خدمات ارتباطی است 

های باریک و تنگ که به دلیل بافت قدیمی و کوچه

 دچار مشکل کرده است. هرفت و آمد را در این محل

انی )بیمارستان و مراکز بهداشت کمبود خدمات درم

مجهز و ...(، کمبود خدمات مالی )بانکی و بیمه و ...( از 

ترین باشد. یکی از مهمعمده مشکالت بعدی محله می

کاری جوانان و کند بیرا تهدید می همسائلی که محل

در شب و عدم دسترسی سریع  ههای محلتاریکی کوچه

وجود شرایط و مناسب به نیروهای امنیتی و عدم 

-روز میحضور تنهایی زنان در ساعات خاصی از شبانه

از  ههای ساکنین محلترین نیازها و خواستهباشد. از مهم

های مالی به صاحبان امالک نهاد کمکهای مردمسازمان

ی زقدیمی چه امالک مسکونی و چه تجاری برای بازسا

سازی این امالک است که سبب حل و مستحکم

 خواهد شد. هاری در این محلمشکالت بسی

 

 های تحلیلیب( یافته

های دست آمده از بررسی میانگین شاخصنتایج به

(، حاکی از آن 3حکمروایی شایسته شهری در جدول )

 4ها مذکور در محله است که وضعیت تمام شاخص

قرار  )µ ‗(3تر از سطح متوسط شهر آذرشهر پایین

ایین قرار ها در سطح پگرفته، لذا وضعیت شاخص

آذرشهر از نظر حکمروایی شایسته  4دارند. و محله 

 شهری دارای شرایط خوبی نیست.

 
 های متغییر مستقلای شاخصتک نمونه "t"نتایج آزمون  .3جدول 

 )µ‗ (3  3مقدار میانگین برابر با  

های شاخص

 حکمروایی
مقدار آماره 

"t" 
سطح معناداری 

sig 
 میانگین

 %95فاصله اطمینان 
 تعداد

 پایین باال

 360 -.3251 -.1027 2.7861 .000 -3.781 مشارکت شهروندان

 360 -.5410 -.3034 2.5778 .000 -6.991 حاکمیت قانون

 360 -.2983 -.0720 2.8148 .001 -3.218 شفافیت

 360 -.5550 -.3043 2.5704 .000 -6.743 پذیریمسئولیت

 360 -.5032 -.2535 2.6217 .000 -5.958 گیری توافقیجهت

 360 -.2109 -.0532 2.9211 .241 -1.175 عدالت و انصاف

 360 -.3174 -.0900 2.7963 .000 -3.522 کارایی و اثربخشی

 360 -.5178 -.2516 2.6153 .000 -5.685 گو بودنپذیرا و پاسخ

 360 -.3113 -.0817 2.803 .001 -3.366 بینش راهبردی

 1398 های تحقیق،یافته

 

ای تک نمونه "t"نتایج حاصل از بررسی آزمون 

های های متغیر وابسته یعنی بازآفرینی بافتشاخص

های جز در شاخصدهد که بهفرسوده شهری نشان می

تر از ها پاییناقتصادی و کالبدی میانگین سایر شاخص

سطح متوسط قرار دارد و این امر نشان از سطح پایین 

آذرشهر دارد. همچنین نتایج سطح  4 بازآفرینی در محله

کند زیرا که مقدار معناداری نیز مسئله فوق را تأیید می

جزء در شاخص عدالت و دست آمده بهمعناداری به

 .است 0.05تر از ها پایینانصاف در سایر شاخص
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 های متغیر وابستهای شاخصتک نمونه "t"نتایج آزمون . 4جدول 

 )µ ‗(3  3با  مقدار میانگین برابر 

 میانگین sigسطح معناداری  "t"مقدار آماره  های حکمرواییشاخص
 %95فاصله اطمینان 

 تعداد
 پایین باال

 360 .0998 .2817 3.1907 .000 4.125 اقتصادی

 360 -.3020 -.0619 2.8181 .003 -2.979 اجتماعی

 360 -.1785 .0440 2.9328 .235 -1.188 فرهنگی

 360 -.0160 .2407 3.1283 .025 2.246 کالبدی

 360 -.3860 -.1495 2.7322 .000 -4.453 کولوژیکیا-محیطی

1398های تحقیق، یافته
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های متغیر مستقل )حکمروایی بندی شاخصجهت رتبه

 ای فریدمن مورد استفادهشایسته شهری(، آزمون رتبه

بندی در جدول قرار گرفت. نتایج حاصل از این رتبه

های مورد بررسی دهد که در بین شاخصنشان می (،5)

های عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی و شاخص

 تری نسبت به سایرشفافیت دارای وضعیت مناسب

باشند. بعد از شاخص آذرشهر می 4ها در محله شاخص

گو بودن، مشارکت های پذیرا و پاسخشفافیت شاخص

ی توافقی گیرشهروندان، بینش راهبردی و سپس جهت

 اند.های بعدی قرار گرفتهدر مرتبه

 
بندی نتایج مربوط به آزمون فریدمن در مورد رتبه .5جدول 

 های متغیر مستقل )حکمروایی شایسته شهری(شاخص

 هامیانگین رتبه هاشاخص

 5.55 عدالت و انصاف

 5.29 کارایی و اثربخشی

 5.10 شفافیت

 5.04 گو بودنپذیرا و پاسخ

 5.01 شهروندان مشارکت

 4.98 بینش راهبردی

 4.89 گیری توافقیجهت

 4.67 حاکمیت قانون

 4.46 پذیریمسئولیت

 1398های تحقیق، مأخذ: یافته

 

بندی نتایج حاصل از آزمون فریدمن در رتبه

 های فرسودهبافتهای متغیر وابسته )بازآفرینی شاخص

ه در دهد ک(، نشان می6آذرشهر(، در جدول ) 4محله 

های مورد پژوهش شاخص کالبدی در بین شاخص

ر . دمرتبه اول و اقتصادی در مرتبه دوم قرار گرفته است

های فرهنگی، بندی شاخصهای بعدی این رتبهمرتبه

 کولوژیک قرار دارد.ا -اجتماعی و محیطی

 

 

 

بندی نتایج مربوط به آزمون فریدمن در مورد رتبه .6جدول 

 ه )بازآفرینی(های متغیر وابستشاخص

 هامیانگین رتبه هاشاخص

 3.27 کالبدی

 3.24 اقتصادی

 2.96 فرهنگی

 2.78 اجتماعی

 2.75 ژیکاکولو-محیطی

 1398های تحقیق، یافته

 

ر های به کاترین و پرکاربردترین آزمونیکی از مهم

های علوم انسانی گرفته شده در بسیاری از پژوهش

ر ری بسیاکه در عین دشوا باشدرگرسیون چند متغیره می

 لذا برای تعیین شدت میزانمورد توجه و اهمیت است. 

نه مؤلفه اثرگذار حکمروایی شایسته  دهمبستگی تعدا

ی هابافت شهری در رابطه با مؤلفه اثرپذیر بازآفرینی

که ارتباط معناداری با هم دارند، از  یشهر فرسوده

قرار  طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل

آذرشهر  4گرفت. نتایج حاصل از نظرات ساکنین محله 

دهد که میان بازآفرین بافت (، نشان می7در جدول )

 گانه( به میزانفرسوده و حکمروایی شهری )عوامل نه

-همبستگی وجود دارد. همچنین، ضریب تعدیل 0.810

درصد تغییرات میزان  0.654دهد که شده نشان می

از طریق ترکیب خطی  رسودههای فبافتبازآفرینی 

 گانه تبیین شده است.متغیرهای نه

 
گانه حکمروایی نتایج رگرسیون متغیرهای اصلی نه .5جدول 

 کنانشهری از دیدگاه سا فضاهای شایسته در ارتباط با بازآفرینی

 آذرشهر 4محله 

 مدل

ضریب 

همبستگی 

 Rچندگانه 

ضریب 

 Rتعیین 

ضریب 

تعیین تعدیل 

 Rشده 

اشتباه 

 ارمعی

1 0.810 a 0.665 0.654 .45401 

پذیری، مشارکت شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت،مسئولیت

ا گیری توافقی، عدالت و انصاف، کارایی و اثربخشی، پذیرجهت

 A Predicators :گو بودن، بینش راهبردیو پاسخ
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 تأثیردر نهایت، براساس ضریب استاندارد شده 

 فرآیندسته، نتایج در متغیرهای مستقل بر متغیر واب

دهد که (، نشان می8)بازآفرینی بافت فرسوده در جدول 

 فضاهای شهریآماری معناداری بر میزان بازآفرینی  تأثیر

متغیرها بر  تأثیرچنین، از نظر ضریب وجود دارد. هم

شهری، شاخص  های فرسودهبافتمیزان بازآفرینی 

 مشارکتبیشترین اثر و شاخص  0.501شفافیت با 

 کمترین اثر را داشته است. -0.250شهروندان با 

جزء در شفافیت و دهد که بههمچنین نتایج نشان می

معناداری  تأثیرکارایی و اثر بخشی سایر متغیرها دارای 

اند. اما نتایج سطح بر بازآفرینی بافت فرسوده نبوده

معناداری حاکی از آن است که مشارکت شهروندان، 

یت و کارایی و اثربخشی در مدل حاکمیت قانون، شفاف

داری بر بازآفرینی بافت فرسوده دارند و اثر معنی

گیری توافقی، عدالت و انصاف، پذیری، جهتمسئولیت

بینش راهبردی و پذیرا و پاسخگو بودن قادر به تبیین 

 اند. آذرشهر نبوده 4بازآفرینی بافت فرسوده  در محله 

 

 آذرشهر 4ری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه ساکنان محله ضرایب میزان شدت اثرگذا. 8جدول 

  مدل
 ضریب استاندارد ضریب غیر استاندارد

T  .سطح معناداری Sig 
B Std.Error Betaبتا 

 .000 15.067  .218 3.289 عرض از مبدأ 1

 .000 -3.587 -.250 .045 -.160 مشارکت شهروندان 

 .005 -2.802 -.192 .041 -.115 حاکمیت قانون 

 .000 6.672 .501 .047 .315 شفافیت 

 .101 -1.644 -.095 .033 -.054 پذیریمسئولیت 

 .562 -.580 -.034 .034 -.020 گیری توافقیجهت 

 .173 1.366 .098 .039 .053 عدالت و انصاف 

 .004 -2.909 .198 .043 -.124 کارایی و اثربخشی 

 .483 -.702 -.045 .034 -.024 بودن گوپذیرا و پاسخ 

 .777 -.283 -.017 .036 -.010 بینش راهبردی 

 b Dependent Variableباز آفرینی بافت فرسوده  

 

 گیری نتیجه
-ترین ابعاد مدیریتی پرداختن به مسائل بافتیکی از مهم

های فرسوده یکی از ی درون شهرهاست. بافتهای فرسوده

نشینی سریع در کنار عدم تأمین پیامدهای روند شهر

های مناسب شهری برای ساکنان و مهاجران زیرساخت

های نامنظم و فرسوده پیرامون شهرها، به وجود آمدن بافت

شهری و درون شهری است که معضالت متعدد اجتماعی، 

-فرهنگی، اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. یکی از مهم

های فرسود این بافتها برای حل مشکالت ترین استراتژی

های جامعه استفاده کرد تا است که بتوان از همه ظرفیت

تولید و ارائه خدمات عمومی را به حداکثر رساند؛ الگوی 

ای جدید در پاسخگویی به تواند نظریهحکمروایی می

های جدید باشد و یک سند مدیریتی انتظارات و مسئولیت

ها این توان را نمناسب و در دسترس برای مسئوالن که به آ

دهد تا به توسعه پایدار دست یابند. پژوهش حاضر به می

های دنبال بررسی حکمروایی شایسته و بازآفرینی بافت

باشد. نتایج حاصل از بررسی آذرشهر می 4فرسوده محله 

دهند که وضعیت میانگین متغیر مستقل و وابسته نشان می

های فرسوده در های حکمروایی و بازآفرینی بافتشاخص

تر از سطح متوسط قرار دارند. لذا شهر آذرشهر پایین 4محله 
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-های حکمروایی و بازآفرینی بافتاین محل از نظر شاخص

های فرسوده در وضعیت خوبی قرار ندارد. نتایج آزمون 

دهد که در فریدمن برای دو متغیر مستقل و وابسته نشان می

عدالت و های های مورد بررسی شاخصبین شاخص

انصاف، کارایی و اثربخشی و شفافیت دارای وضعیت 

آذرشهر  4ها در محله تری نسبت به سایر شاخصمناسب

های متغیر وابسته چنین در بین شاخصباشند. هممی

آذرشهر(، شاخص  4های فرسوده محله )بازآفرینی بافت

کالبدی در مرتبه اول و اقتصادی در مرتبه دوم قرار گرفته 

تایج نهایی پژوهش که با استفاده از روش رگرسیون است. ن

دهد ارتباط چند متغیره مرود بررسی قرار گرفت نشان می

های های فرسوده و شاخصمعناداری بین بازآفرینی بافت

 تأثیرچنین از نظر ضریب هم حکمروایی شهری وجود دارد.

های فرسوده، شاخص متغیرها بر میزان بازآفرینی بافت

-بیشترین اثر را داشته است. و مسئولیت 0.501ا شفافیت ب

گیری توافقی، عدالت و انصاف، بینش پذیری، جهت

راهبردی و پذیرا و پاسخگو بودن قادر به تبیین بازآفرینی 

اند. هرچند ارتباط و آذرشهر نبوده 4بافت فرسوده  در محله 

معناداری متغیرهای مستقل و وابسته مورد تأیید قرار گرفته 

های دو متغیر چنان که بیان شده وضعیت شاخصهم ولی

آذر شهر در سطح پایین قرار  4وابسته و مستقل در محله 

دارند. پژوهش انجام شده از نظر روش و برخی از نتایج 

( دارد 1397همسویی کاملی با پژوهش امینی و همکاران )

بازآفرینی  فرآیندکه به بررسی جایگاه حکمروایی شهری در 

شهر تهران پرداختند. همچنین از  12سوده در منطقه بافت فر

های مورد بررسی و روش انجام پژوهش، این نظر شاخص

-پژوهش مشابهت بسیاری با پژوهش عظیمی آملی و جمع

های فرسوده با ( که به بررسی بازآفرینی بافت1395دار )

تهران  3تأکید بر حکمروایی خوب در محله ده ونک، منطقه 

ای از مفاهیم مشابهت د. از نظر محتوایی پارهپرداختند دار

( که به بررسی 1396زیادی با تحقیق غالمی و همکاران )

های حکمروایی شایسته شهری در شهر بندی مؤلفهآولویت

( که 1395نیا و همکاران )بوکان پرداختند و پژوهش حکمت

پذیری حکمروایی خوب شهری در به بررسی میزان تحقق

ختند دارد. به هر حال، پیشنهاداتی به منظور شهر ایالم پردا

بهبود مدیریت فضاهای شهری این محل، با توجه ویژه به 

 حکمروایی شایسته در ذیل ارائه شده است:

و  ترین مسائل مدیریتی ایجاد مشارکت بین مردماز مهم

-مسئولین است که در محله مورد بررسی بسیار ضعیف می

 ئول باید شرایط مشارکتهای مسباشد. بنابراین سازمان

 های اجرایی در محل فراهمهرچه بیشتر مردم را در طرح

 نمایند.

ترین مشکالت محله مورد بررسی نداشتن یکی از مهم

ده های فرسوتوان مالی مردم برای بازسازی و نوسازی بافت

است که حل این مشکل باید با کمک تسهیالت مالی از 

 قق پیدا کند.های مسئول و دولت تحسوی سازمان

حل کار در محل هم به امنیت مکمک به اشتغال افراد بی

و هم به بهبود شرایط اقتصادی و در نهایت به افزایش 

 کیفیت محل کمک خواهد نمود.

آذرشهر وجود  4ترین مشکالت محله یکی دیگر از مهم

 ایدمعابر تنگ و باریک بود. برای حل این مشکل شهرداری ب

 وند برای بازسازی این معابر فراهم ک از یک طرف شرایط را

-بشرایط عق ترگیرانهاز طرف دیگر با اعمال قوانین سخت

 رفت بناها برای تعریض معابر فراهم کند.
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