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چکیده
د سال اخیر رویکرد بازآفرینیشهری ب ا هدف درنظرگرفتن ارزشهای مختلف و متفاوت بافتهای تاریخی ،مناسبترین
در چن 
راه برای مداخله در آنها شناخته شدهاست .ابزار و موارد مختلف کالبدی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در این مداخله مورد
ن میان مورد مباحثه قرار میگیرد ،آموزش در سطوح و شکلهای
تأ کید قرارگرفتهاند اما مؤلفهای که ب ه نظ ر میرسد کمتر درای 
مختلف در بازآفرینی شهری است .در پژوهش حاضر که باهدف تعیین میزان تأثیرگذاری آموزش بر رسیدن به دستاوردهای
ی شهری انجامشد ه است ،درابتدا نظریات متخصصان در مقوله مورد مطالعه با استفاده از تکنیک دلفی گردآوری
بازآفرین 
شده و پس از حصول اتفاقنظر درخصوص وجود تأثیر مثبت آموزش به سا کنان ،با هدف سنجش دیدگاههای سا کنان ،به
عنوان نمونه موردی جامعه بانوان سا کن در محله سنگسیاه در بافت تاریخی شهر شیراز انتخاب گردیدهاند .این تحقیق از
نوع تحقیقهای کاربردی است و به روش توصیفی_تحلیلی صورتپذیرفته و گردآوری دادهها به روش پیمایشی انجام شده
است .جامعه آماری مورد مطالعه بانوان سا کن در محدوده محله سنگسیاه شیراز میباشند تا به این پرسش پاسخ داده
شود که ارائه آموزشهایی در قالب فرهنگ شهروندی ،حفاظت از میراث ،مهارتآموزی شغلی و حفاظت از محیط زیست
ت ا چ ه حد میتواند باعث موفقیت در اجرای برنامههای بازآفرینی شهری شود؟ ابزار جمعآوری اطالعات شامل برداشت
ً
میدانی ،پرسشنامه ،مصاحبه و مطالعات اسنادی بود ه و نهایتا بااستفاده از آزمونهای تی و تحلیل واریانس یکطرفه،
میزان تأثیرگذاری مؤلفهها بررسی گردیدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان آموزش به سا کنان
ً
ی شهری وجود دارد و مشخصا تأثیرگذارترین آموزشها به بانوان سا کن در محدوده موردمطالعه بهترتیب
و فرآیند بازآفرین 
اولویت شامل آموزشهای مرتبط با مسائل زیست محیطی ،اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی است.

 .1مقدمه
سیاست بازآفرینی شهری ،رویکرد جدیدی در رونــد سیر تحول
نوسازی بافتهای مسئلهدار شهری است که در دهههای پایانی
قرن بیستم میالدی و ابتدایی قرن حاضر از سوی مراجع علمی،
حرفهای و اجرایی در اروپــای غربی و آمریکای شمالی مورد توجه
و تحلیل واقع شده است .از جمله ویژگیها و نقاط قوت جریان
بازآفرینی شهری ،نسبت به رویکردهای قبلی نوسازی میتوان
به جامعنگری آن اشاره کــرد( .)Porter& Shaw, 2009رویکردهای
پیشین بهسازی ،نــوســازی و بــازســازی ،بر دیــدگــاههــای کالبدی
ً
و یا صرفا اقتصادی تکیه داشته که ایــن امــر نتیجهای جز عدم
موفقیت بسیاری از طــر حهــا و پــروژههــای نــوســازی بافتهای
فــرســوده شهری را نداشته اســت (Diamond, et al, 2010:15-
 .)21اجــرای پروژههای کالبدی در فرآیند بازآفرینی شهری نقش
بسزایی دارنــد چرا که منجر به ارتقای کیفیت زندگی میشوند و
ً
نتیجتا باعث رشد ارزش افزوده امال ک خواهند شد ،اما توجه به
مسائل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی به صورت توأمان در کنار
رویکرد احیای کالبدی ،مهمترین تفاوت رویکرد متأخر بازآفرینی
شهری با رویکردهای پیشین مـیبــاشــد( .)Doyle,2005در فرآیند
ی شهری توجه به ایــن نکته ض ــروری اســت که «توسعه
بازآفرین 
اجتماع» توانمندی را به مثابه یک راهــبــرد ویــژه طلب میکند
ی و بخش خصوصی نقش مهمی
( .)Friedman,1992مقاماتمحل 
در توانمندسازی مردم و داشتن انتخابهای آ گاهانه در ارتباط با
آینده بازی میکنند( .)Rogers,1993توسعه اجتماع منجر به بروز
ً
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قومی و نژادی اهمیت بیشتری مییابد ( .)Rodwell,2007:226ا گر
مرکز تاریخی شهرها رشدی هماهنگ با میراث فرهنگی ملموس و
ناملموس داشته باشد ،بیشترین بهره از آن برده میشود تا این
که مرکز تاریخی تحت فشارهای مخرب بــرای توسعه مجدد قرار
گیرد( .)Rodwell,2007:234بدینترتیب در فرآیند بازآفرینیشهری،
توجه به اقتصاد محلی در بــازار رقابت جــذب سرمایه همچنین
توجه به داشتههای میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و در
نهایت اجتماع توانمند شده بــرای مشارکت در امر بازآفرینی ،از
اهم مسائل برنامهریزی و مدیریت شهری میباشند (& Roberts
ی شهری پایدار برای اجرایی شدن نیاز
 .)Sykes,2000:135بازآفرین 
به ظرفیتسازی محلی دارد .در این خصوص آنچه در پژوهش
حاضر مورد بررسی قرارگرفته ،ارزیابی میزان تأثیرگذاری آموزش به
ی شدن برنامههای بازآفرینی
بانوان سا کن در بافت تاریخی در اجرای 
شهری پــایــدار در ایــن مــحــدودههــاســت .بنابراین در ایــن راستا
پژوهش حاضر به دنبال تأیید یا رد فرضیه وجود رابطه معنادار بین
ارائه آموزشهای فرهنگ شهروندی ،شناسایی ارزشهای بافت
ط زیست از یکسو ،با
تاریخی ،مهارتآموزی و حفاظت از محی 
کالبد حفاظت شده ،اجتماع مشارکتجو ،اقتصاد فرهنگی خالق و
ط زیست عاری از آلودگی از سوی دیگر بودهاست .این پژوهش
محی 
با فرض این که آموزش به بانوان سا کن در محلههای تاریخی منجر
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به اجرایی شدن برنامههای بازآفرینی شهری خواهد شد ،در پی
پاسخگویی به این د و پرسش است که «میزان تأثیرگذاری آموزش
به زنان سا کن در محالت هدف در فرآیند بازآفرینی شهری چقدر
است و بر کدام یک از مؤلفههای بازآفرینی شهری تأثیر بیشتری
دارد؟».
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 .2چارچوب نظری
 .2.1تبیین نقش آموزش در فرآیند بازآفرینیشهری در بافتهای
تاریخی
1
«بازآفرینی» هرگونه حرکتی را در راه مبارزه با کهنگی و نا کارآمدی
شهرها شامل میشود و تالشی است برای بهبود شرایط اجتماعی
و محیطی .در این راه ،هر اقدامی در راستای توسعه ،توسعه مجدد
و ارتقا میتواند مطرح بــاشــد( .)Hull City Plan, 2000بازآفريني
شهري ،طيف وسيعي از مالحظات اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي
و محيطي را در بر ميگيرد .تعامل مــداوم ميان اين مالحظات،
به راهکارهايي بــرای بازآفرینی شهری میانجامد .از جمله این
راهکارها «توسعه پايدار شهري»« ،حفاظت از میراث»« ،مشارکت
و آمــوزش» و «گردشگري فرهنگي» میباشند (Pourahmad & et
 .)al,2010:89در این میان آنچه ضامن پایداری اقدامات بازآفرینی
شهری خواهد بود ،همانا مشارکت سا کنان در این فرآیند است که
این مقوله نیازمند آموزش و آ گاهی است؛ ازطریق «کشف مجدد
اجتماع محلی» و نوعی مشارکت جدید که نهتنها شامل شرا کت
بخش خصوصی و دولــتــی باشد بلکه ســازمــانهــای داوط ـلــب و
مردم را شامل گــردد( .)Ng, M.K., 2005رویکردهای اصلی ارائه
شده در فرآیند بازآفرینی شهری به عقیده نظریهپردازان شامل
ط زیست ،اقتصاد ،اجتماع ،طراحی و قانون میباشد
فرهنگ ،محی 
( )Senkova,2001که با توجه به زیرمجموعههای ارائه شده برای
هر یک ،رویکرد آموزشمبنا ،ذیل رویکردهای فرهنگ و اجتماع
( )Lotfi,2011:48گنجانده شدهاست.
عــاوه بر دو رویــکــرد فرهنگی و اجتماعی در بازآفرینی ،به دلیل
قرابت رویکرد اقتصادی با رویکرد فرهنگی ،نقش بنیادین آموزش
در فعالیتهای اقتصادی محلی ،درآمدزایی سا کنان و به تبع آن
تبیین میزان مشارکت و نقش گروههای ذینفع و ذینفوذ ،بسیار
حائز اهمیت اس ــت( .)Bianchini, 2007درواقــع بایستی در فرآیند
بازآفرینیشهری ،بنابه نظریات ارائهشده در توالی و فرآیند اجرای
طرح ،پس از مرحله تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار موجود ،اقدامبه
آموزش و ارائه آ گاهی شود.
رابرتز و سایک الگویی را ارائه میکنند که مراحل بازآفرینیشهری را
تبیین میکند .در این الگو سه اقدام اولیه برای تحلیل وضع موجود
منطقه مورد نیاز است؛ تحلیل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی .این
تحلیلها ،اطالعات ورودیای را در اختیار قرار میدهند که در سه
بخش باید تهیه شوند :هادیان خارجی تغییر ،برنامه کاربردی یک
منطقه شهری منفرد و هادیان داخلی تغییر .خروجی این دادهها و
در حقیقت نتایج فرآیند بازآفرینی یعنی راهبردهای محلی« ،آموزش
و آ گاهی» ،بهبود شرایط کالبدی ،توسعه اقتصادی ،کنشها و
1.Obsolescence

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

 .4بحث و یافتههای تحقیق
در این بخش ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی ،سازمان فضایی و
کالبدی و همچنین ویژگیهای فرهنگی ملموس و ناملموس محله
سنگسیاه به صورت تحلیلی ارائه خواهد شد تا با شناخت تحلیلی
باب
پتانسیلهای ارزشمندی مکان ،به بررسی نظرات سا کنان در ِ
تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینی شهری ،پرداخته شود.
 .4.1تحلیل ویژ گیهای اجتماعی و جمعیتی محدوده
ع در پهنه جنوبغربی بافت تاریخی شهر
محله سنگسیاه واقـ 
شیراز(تصویر شماره  ،)1با جمعیتی بالغ بر شش هــزار و  982نفر
در قالب هزار و  887خانوار طی دهههای اخیر توسعه شهری با
مشکالت عدیده اجتماعی روبهرو بوده است .در میان شاخصهای
اجتماعی و جمعیتی سا کنان محله سنگسیاه میتوان به شاخص
خــانــوار در واحــد مسکونی اشــارهکــرد کــه بــرابــر بــا  1.57میباشد.
ن توجه میزان باسوادی در زنان سا کن در این
همچنین رقم شایا 
محله تنها برابر با 78.5درصد است .حدود 20درصد از زنان سا کن
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اقدامات محیطی هستند.
چ یک از اهداف
از آنجایی که بدون پشتوانه قانونی نمیتوان به هی 
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, 2002مهمترین زمینههای
اجتماعی در قوانین و مقررات مربوط به مشارکت در بازآفرینی شهری
شامل آمــوزش ،ایجاد نهادهای اجتماعی توسعه محلی و ایجاد
فرآیندهای مــردم ســاالری هستند(.)Nourian & Aryana,2012
بازآفرینی شهری برای رسیدن به اهداف اقتصادی ،زیست محیطی
و حتی کالبدی خود نا گزیربه تأمین شرایط تحقق اهداف اجتماعی
اسـ ــت( .)Roberts, 2000مؤلفههای توسعه اجتماعی به وسیله
میزان مشارکت مردمی سنجیده میشوند و این نقطهای است
که نیازبه حمایت قانونی پدیدار میگردد و این مشارکت چارچوبی
حقوقی میطلبد ( .)Andre et al, 2012بدینترتیب آمــوزش در
فرآیند تبیین و اجرای قوانین مرتبط با موضوع نیز اهمیت مییابد.
براساس جمعبست تحلیلی از دیدگاههای موجود شامل نظریات
رابرتز ،شنکوا و راجرز در تبیین مؤلفههای بازآفرینیشهری پایدار،
چهار مؤلفه مشخص میگردند که عبارتند از بعد اقتصادی ،بعد
اجتماعی ،بعد کالبدی و بعد زیستمحیطی (Bahreyni & et
.)al,2014:17
در خصوص تبیین رابطه آمــوزش با بازآفرینی شهری میتوان به
نقش آموزش در توسعه پایدار (،)Roberts,2000 ; Senkova,2001
نــقــش آم ـ ــوزش در ح ــس ــاسس ــازی ســا کــنــان ب ــه مــحــیــط زیست
( ،)Molaie & Rezaie, 2011نــقــش آم ـ ــوزش در همبستگی
اجتماعی ( ،)Doyle,2005دسترسی به آموزش به مثابه شاخص
کیفیت زن ــدگ ــی( ،)Andre et al, 2012آم ــوزش حقوق و تکالیف
شـ ــهـ ــرونـ ــدی(Mouffe,1992; Isin & Terner,2002 ; Heater,
 ،)2004آموزش زمینهساز مشارکت اجتماعی (;Friedman, 1992
 ،)Ninacs,2008آموزش به مهاجران برای تطبیق با محیط(& Klein
 ،)Laurin,2005آموزشهای پایداری و زیستمحیطی (colantonio
 )& Dixon,2005و آمــوزشهــای مــهــارتآمــوزی ،اشتغالزایی و
کارآفرینی و رسیدنبه فعالیت در صنایع خالق () Bianchini, 1999
اشاره کرد.
بدینترتیب مشاهده میشود که رابطه بین بازآفرینی شهری و
آموزش ،در دو سطح ذینفعان و ذینفوذان تأثیرگذار است و منجر
به جلب مشارکت سا کنان و در نتیجه پایداری بازآفرینی شهری
خواهد شد.

پژوهش اقدام به دریافت دیدگاه متخصصان و ذینفعان به روش
دلفی شدهاست .دراین مرحله درترکیب پانل دلفی جامعه آماری
اولیه متشکل از  11نفر از متخصصان مقوله بازآفرینی و آ گاه از اهداف
و شیوه اجرای آن انتخاب گردیدهاند و طی دو دوره زمانی مختلف
به دریافت نظریات این صاحبنظران پرداخته شدهاست .در این
ن با شناسایی و تعیین اعضای پانل و توضیح برخی
پژوهش همزما 
مؤلفههای استخراج شده در مبانی نظری ،از آنان خواسته شد تا
ً
مؤلفههایی که احیانا مدنظر قرار نگرفتهاند ،پیشنهاد دهند و به
تدریج عوامل مؤثربر آموزش تدوینگردیدهاند.درنهایت ب ا تعیین
تأثیرگذارترین رویکرد آموزشمحور در بافت تاریخی شیراز که آموزش
سا کنان میباشد و سپس تعیین مؤلفههای بازآفرینیشهری
تأثیرپذیر از آموزش بانوان سا کن ،پس از دستیابی به اتفاقنظر با
هدف تعیین میزان آن از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده
است .در ادامه با تدوین مؤلفههای تعیین شده ،سنجش میزان
تأثیرگذاری آم ــوزش بــر بــانــوان سا کن در محله از طریق تکمیل
پرسشنامه انـ�ج��ام شدــه اس���ت .نمونه م ــوردی مــحــدوده محله
تاریخی سنگسیاه از بافت قدیم شیراز انتخاب شده و تعداد 112
پرسشنامه براساس روش نمونهگیری تصادفی (در حدود  10درصد
از جمعیت بــانــوان بین  18تا  50ســال تبعه ایــران سا کن در این
محدوده به عنوان متغیرهای کنترل) در این محله تکمیل شده
اس��ت .همچنین بــرای سنجش اعتبار ،از اعتبار محتوا ( دریافت
تأیید پرسشنامه از اساتید پیش از اجــرا) و بــرای تعیین پایایی
سئوالهای پرسشنامه از تکنیک آلفای کرونباخ استفادهشده که
حصول رقم  0.817حا کی از پایایی باالی پرسشنامه بوده است.
در نهایت برای تحلیل اطالعات جمعآوری شده از آزمون  Tبرای
تست فرضیه استفاده شــده و بــرای سنجش میزان تأثیرگذاری
آموزش به بانوان براساس تفاوتهای موجود در ویژگیهای فردی
ک طرفه استفاده شده و در
پاسخدهندگان ،از تحلیل واریانس ی 
نهایت برای اولویتبندی مؤلفههای تأثیرپذیر از آموزش در فرآیند
بازآفرینی از آزمون فریدمن استفاده شد ه است.

در این محله را مهاجران افغان تشکیل میدهند و این رقم درکل
با درنظرگرفتن میزان مهاجران مرد و زن ،بالغ بر 20درصد سا کنان
محله را شامل میشود .نسبت اشتغال زنان نیز  6.3میباشد که
در مقابل میزان  62درصدی اشتغال مردان ،رقم ناچیزی بهشمار
میرود(جدول شماره.)1
درمیان سا کنان محله سنگسیاه در حدود  50درصد کمتر از 10
سال در محله سابقه سکونت دارنــد .حس عدم امنیت براساس
اب ــراز سا کنان ،در نــواحــی غربی محله شــدت کمتری نسبت به
نواحی شرقی دارد و همچنین درجه میزان توسعهیافتگی بر اساس
شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در محدوده غربی محله باالتر
است و به سمت شرق محله از این میزان کاسته میشود.
بــه طورکلی ویــژگــی مهم محله سنگسیاه بــه لحاظ اجتماعی
برخورداری از سابقه تاریخی است و نقش غالب سکونتی آن منجر
به محافظت کالبدی بیشتری دراین بافت گردیدهاست .در مقابل
مهمترین مسائل اجتماعی بافت ترا کم باالی جمعیت در حدود
 236.9نفر در هکتار میباشد و همچنین نسبت جنسی باال ،وجود

پهنههای افغانینشین ،شاخص خانوار در واحــد مسکونی باال،
تمایل به سکونت در اقشار کمدرآمد در محله ،وجود آسیبهای
اجتماعی باال و فقدان امنیت اجتماعی به دلیل وجود مرا کز ترک
اعتیاد دولتی درون محله از جمله مشکالت موجود بر سر راه
بازآفرینیشهریمیباشند.
 .4.2شناخت ویژ گیهای فرهنگی ملموس و ناملموس موجود
در محله سنگسیاه
شناخت ویژگیهای فرهنگی ملموس و ناملموس موجود در محله
سنگسیاه از بافت تاریخی ،از ایــن نظر حائز اهمیت اســت که
بازآفرینی در محدودههای هدف مستلزم تدوین برنامههای رشد
اقتصادی و اشتغالزایی در میان سا کنان محدوده است تا در عین
کسب منفعت از فرآیند بازآفرینی اهداف طرح محقق گردد و رونق
گردشگری ،ایجاد امنیت در بافت ،اصالح بافت جمعیتی سا کن،
ً
ارزش افزوده امال ک و نهایتا مشارکت مردم در اجرای طر حهای باز
آفرینی به وقوع بپیوندد.

جدول شماره  :1ویژ گیهای جمعیتی و اجتماعی محله سنگسیاه _ سال )Pardaraz,2014(1390
جمعیت نسبت جمعیت تعداد
جنسی بانوان خانوار
کل

بعد
خانوار

تعداد
واحد
مسکونی

شاخص نفر
در واحد
مسکونی

شاخص خانوار
در واحد
مسکونی

باسوادی کل

1887

3.7

1203

5.8

1.57

82.1

6982

114.1

1625

نسبت
مهاجران کل

نسبت
اشتغال کل

ترا کم
جمعیتی

21

36.3

236.9
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نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافتهای تاریخی

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

بنابراین توجه به نقاط قوت موجود در بافت و امکانات جذب
گردشگر و رونــق اقتصادی در بافت بــه طــور مستقیم بــا میراث
ملموس و ناملموس موجود در آن ارتباط پیدا میکند .به تعبیر
دیگر میتوان حتی با استفاده از میراث ناملموس به کسب منفعت
عینی و ملموس دست یافت.
مبانی ارزشمندی محله سنگسیاه در بافت تاریخی شهر شیراز
(تصویر شــمــاره  )2را م ـیتــوان بــه شــرح زیــر تقسیمبندی نمود:
()Pardaraz,2014
1 .1ارزشهــای تاریخی به اعتبار وجود بناهای میراثی و گذرهای
تاریخی دوره زندیه و قاجار و عرصههای رویدادهای فرهنگی،
2 .2ارزشهای مذهبی بهدلیل وجود بقاع متبرکه،
3.3ارزشه ــای اجتماعی به اعتبار وجــود عرصههای مــورد اقبال
جمعی،
4 .4ارزشهــای ساختاری :هماهنگی ساختار کالبدی محالت با
ساختار کالن محدوده و
5 .5ارزشهای کارکردی در مقیاس شهر.

 .4.3تبیین م ـیــزان اث ــرگ ــذاری آمـ ــوزش بــه ب ــان ــوان در فرآیند
بازآفرینیشهری در بافت تاریخی شیراز از دیدگاه خبرگان
در پــژوهــش حــاضــر ،روش دلــفــی در مجموع در دو دوره زمانی
مختلف به انجام رسید که در این بخش یافتههای نهایی ارائه
میگردد .پرسشهای انجام شده شامل چهار دستهبندی کلی
در خصوص میزان تأثیرگذاری راهبردهای آموزشی ،مقولههای
تأثیرپذیر ،محتوای آموزشی تأثیرگذار و همچنین میزان تأثیرپذیری
طیف بانوان از آموزشها در فرآیند بازآفرینیشهری میباشند و این
چهار مقوله در بر گیرنده هجده عامل مرتبط با آموزش هستند که
میزان تأثیرگذاری هریک بر فرآیند بازآفرینیشهری سنجیده خواهد
شد .به منظور محاسبه میزان هماهنگی براساس طیف لیکرت
پنجگانه ،میزان تأثیرگذاری هر عامل تعیین گردیده ،میانگین و
انحراف از معیار هر یک نیز تبیین شده و در نهایت با استفاده از
ضریب میزان هماهنگی کندال ،در هر دور این میزان ارائه گردیده
اســت .در نهایت براساس میانگین امتیاز عوامل در دور آخــر ،به
غربال آیتمها پرداخته خواهد شد .بدینصورت که بــرای طیف
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 5درجه ،میانگین زیر  4مبنای حذف عوامل است (Habibi & et
 .)al,2007:7همانگونه که در جدول زیر مشاهده میگردد ،طی دو
دور انجام شده ،مقدار  0/0442به میزان ضریب یاد شده اضافه
شده و درنهایت میزان نهایی این ضریب  0/5428محاسبه گردیده
است که نشان از اتفاقنظر باالتراز متوسط دارد(جدول شماره .)2
با توجه به اطالعات بهدستآمده در جدول  2دو رویکرد دسترسی
به آموزش عمومی و استقرار دانشگاهها در بافت ،به دلیل کسب
امتیاز پایینتر از عــدد ( 4بــراســاس قوانین طیف لیکرت  5گانه)
حذف میگردند .همچنین به زعم متخصصان ،آموزش با هدف
تقویت تعامل سا کنان با گردشگران و ارتقای فرهنگ شهروندی
بر فرآیند بازآفرینیشهری ،همچنین تأثیرگذاری اندک آموزشهای
مهارتی با هدف ارائه خدمات به گردشگران و آشنایی با ویژگیهای

محله برای بانوان در فرآیند بازآفرینیشهری پایدار تأثیر کمی دارد.
بدینترتیب همانگونه که مشاهده میشود ،تأثیرگذارترین راهبرد
در میان راهبردهای آمــوزش در فرآیند بازآفرینی شهری ،آموزش
به سا کنان تشخیص داده شدهاست .همچنین بن ا به تشخیص
خبرگان و متخصصان بازآفرینیشهری آمــوزش بر بهبود وضعیت
د گــذاشــت .در میان
معیشت سا کنان بیشترین تأثیر را خــواهـ 
مؤلفهها و محتوای برشمردهشده برای انجام آموزش ،به صورت
عام و صرف نظر از جنسیت و سن افراد سا کن ،آموزشهای مرتبط
با مــهــارتآمــوزی با هــدف ارائــه خدمات به گردشگران باالترین
امتیاز را کسب نموده و آموزش به بانوان سا کن در محله در قالب
مهارتهای زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی بیشترین امتیاز را
ب ه خود اختصاصدادهاست که نشان میدهد به زعم متخصصان

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافتهای تاریخی

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

جدول شماره  :2تعیین ضریب کندال برای بررسی میزان اتفاقنظر خبرگان

ردیف

امتیازات دور نخست

1

پرسش اساسی

عوامل

تــأمـیــن دسـتــرســی بــه کــاربــریهــای
در فرآیند بازآفرینیشهری
آموزشی
م ـیــزان تــأث ـیــرگــذاری این
تشویق حضور دانشگاهها در بافت
راهـ ـ ـب ـ ــرده ـ ــای مــرت ـبــط
ب ــا آم ـ ـ ــوزش را چ ــه حد
ارائه آموزش به سا کنان
میدانید؟
ارائه آموزش به مدیران
ارائ ــه آم ــوزش در فرآیند
ب ــازآف ــری ــنـ ـیشـ ـه ــری در
تقویت تعامل سا کنان با گردشگران
بــافــت تــاریــخــی ب ــر روی
مــؤل ـفـههــای مــقــابــل چه ارتقای فرهنگ شهروندی در بافت
م ـ ـیـ ــزان ت ــأثــی ــر خ ــواه ــد بهبود وضعیت معیشت و اقتصادی
داشت؟
سا کنان
آمــوزشهــای مــهــارتآمــوزی و ارائــه
خدمات به گردشگران
از مــیــان ان ـ ــواع آم ــوزش آشــنــایــی ب ــا وی ــژگـ ـیه ــای مـحـلــه و
حفاظت از محله
بــرشـمــرده ش ــده ،میزان
شناخت ارزشهای بافت تاریخی

2

3
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4
نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافتهای تاریخی

فرهنگ شهروندی در بافت
تأثیرگذاری هر یک را در
فرآیند بازآفرینیشهری م ــه ــارته ــای زن ــدگ ــی و خ ــان ــواده
چقدر میدانید؟
محوری
آم ــوزشه ــای بهداشتی و درمــانــی
فردی و محیطی
آمــوزشهــای مــهــارتآمــوزی و ارائــه
خدمات به گردشگران
مـ ـ ـی ـ ــزان تـ ــأث ـ ـیـ ــرگـ ــذاری آشــنــایــی ب ــا وی ــژگـ ـیه ــای مـحـلــه و
آم ــوزشه ــای بــرشـمــرده
حفاظت از محله
در
ش ــده را ب ــه ب ــان ــوان،
فرهنگ شهروندی در بافت
فرآیند بازآفرینی شهری تا
چه حد ارزیابی میکنید؟ مهارتهای زندگی و خانوادهمحوری
آم ــوزشه ــای بهداشتی و درمــانــی
فردی و محیطی

مجموع میانگین
͞R
Rj

امتیازات دور دوم
مجموع میانگین
͞R
Rj

͞Rj -R

(Rj -R͞)2

͞Rj -R

(Rj -R͞)2

3.91

39.09

1528.03

41

3.73

37.27

1389.26

43

40

1600

43

3.91

39.09

1528.10

44

4

2234.45

52

4.73

47.27

2234.71

52

4.73

47.27

50

4.55

45.45

2066.12

51

4.64

46.36

2149.25

49

4.45

44.55

1984.30

51

4.64

46.36

2149.25

21

1.91

19.09

364.46

38

3.45

34.55

1193.7

40

3.64

36.36

1322.31

43

3.91

39.09

1528.03

52

4.73

47.27

2234.71

52

4.73

47.27

2234.45

40

3.64

36.36

1322.31

48

4.36

43.64

1904.45

45

4.09

40.91

1673.55

46

4.18

41.82

1748.91

44

4.00

40.00

1600.00

47

4.27

42.73

1825.85

45

4.09

40.91

1673.55

45

4.09

40.91

1673.63

46

4.18

41.82

1748.76

46

4.18

41.82

1748.91

41

3.73

37.27

1389.26

42

3.81

38.19

1458.48

38

3.45

34.55

1193.39

38

3.45

34.55

1193.7

42

3.82

38.18

1457.85

44

4

40

1600

50

4.55

45.45

2066.12

50

4.55

45.45

2065.7

49

4.45

44.55

1984.30

49

4.46

44.54

1983.81

مقدار W

بازآفرینیشهری ،تأثیرگذارترین نــوع آمــوزش به بــانــوان با هدف
حصول به دستاوردهای بازآفرینیشهری ،معطوف به آموزشهای
اجتماعی است.
ت گرفته در زمینه رابطه آموزش
براساس نتایج پژوهشهای صور 
و بازآفرینیشهری ،مؤلفه دسترسی عادالنه به کاربریهای آموزش
عمومی یکی از رویکردهای سهگانه بــوده اســت .در محله مورد
مطالعه ،دسترسی به این دسته از کاربریها به صورت مطلوب
وجود دارد و تصویر شماره  3موقعیت مکانی دبستانها ،مدارس
راهنمایی و دبیرستان را نشان میدهد .رویکرد دوم اتخا ذ شده
در فرآیند بازآفرینیشهری ،استقرار دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی
درون بافتهای تاریخی بودهاست که این دسته از کاربریها نیز در
محدوده مورد مطالعه شامل دانشکده مرمت دانشگاه هنر شیراز و
همچنین تعداد سه حوزه علمیه مستقر در بافت میباشد(تصویر
شماره  .)3اما با وجود برخورداری این بافت از دو عامل مؤثر در

0.4986

0.5428

فرآیند بازآفرینیشهری به زعم متخصصان ،فرآیند بازآفرینی درون
بافت تاریخی و محله سنگسیاه صــورت نپذیرفتهاست .از این
رو بــرای بررسی میزان تأثیرگذاری آم ــوزش به سا کنان در قالب
رویکرد سوم از رابطه میان آمــوزش و بازآفرینیشهری ،مجموعه
پاسخدهندگان به پرسشنامههای اولیه در تکنیک دلفی معتقد به
کارایی و اثربخشی آموزشهایی به سا کنان بودهاند؛ بدینصورت
کــه هـمــزمــان بــا آم ــوزش بــه ســا کــنــان ،بــه مــدیــران و کارشناسان
مجموعه مدیریت شهری نیز در خصوص بازآفرینیشهری پایدار
آموزشهایی داده شود و نیز درصد باالیی از متخصصان معتقد
به انجام آمــوزشهــای غیرمستقیم به سا کنان و به ویــژه بانوان
بودهاند .بدینترتیب با توجه به نتایج به دست آمده در محدوده
محله سنگسیاه تأثیرگذارترین رویکرد مرتبط با آموزش در فرآیند
بازآفرینی شهری ،آموزش به سا کنان است.

تصویر شماره  :3موقعیت مکانی کاربریهای آموزشی ،آموزش عالی و حوزههای علمیه در محله

جدول شماره  :3بررسی تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینیشهری پایدار در بافت تاریخی شیراز با استفاده از آزمون T
متغیرهای وابسته
مؤلفههای کالبدی
مؤلفههای بازآفرینیشهری مؤلفههای اجتماعی
تأثیرپذیر از آموزش
مؤلفههای اقتصادی
مؤلفههای زیست محیطی
بازآفرینیشهری پایدار

میانگین
3.22
3.44
3.16
3.61
3.36

آماره T
3.151
3.435
1.543
8.34
5.65

درجه آزادی
111
111
111
111
111

سطح معناداری
0.002
0.000
0.126
0.000
0.000

23

شماره بیستوچهارم
پـ ــائ ـ ـیـ ــز 1396

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافتهای تاریخی

 .4.4آزمون فرضیه نخست
«آمــوزش به بانوان در محدوده بافت تاریخی تأثیر مثبت بر روند
اجرایی شدن برنامههای بازآفرینیشهری پایدار دارد».
با هدف بررسی تأثیر آموزش به بانوان ،نظرات ایشان طی تکمیل
پرسشنامههایی دریــافــت گــردیــد .در ایــن خصوص آمــوزشهــای
چهارگانه فرهنگ شهروندی ،شناخت ارزشهــای بافت تاریخی
و محافظت از آن ،مسائل بهداشت فــردی و محیطی و حفاظت
از محیط زیست ،مهارتآموزی و ارائه خدمات به گردشگران ،به
عنوان متغیرهای مستقل و دستاوردهای بازآفرینیشهری پایدار
شامل رویــکــرد حفاظتمحور و مرمت شهری به کالبد بافت در
میان سا کنان ،تقویت روحیه مشارکتپذیری در میان اجتماع
سا کن ،وضع اقتصادی رو به بهبود از طریق کسب درآمد با ارائه
ط زیست عاری از آلودگی ،در مقابل به
خدمات به گردشگران و محی 
عنوان متغیرهای وابسته در نظرگرفتهشدهاند .متغیرهای کنترل
نیز شامل تابعیت افــراد و سن بانوان پاسخ دهنده بــوده است؛
بهگونهای که افراد با تابعیت ایرانی و دارای سن بین  18تا  50سال
انتخاب گردیدهاند .به منظور آزمــون فرضیه از آزمــون  Tاستفاده
شده که نتایج آن در جدول شماره  3ارائه شدهاست.

با توجه به اطــاعــات جــدول شماره  3و نتایج ب ه دســت آمــده از
پرسشنامه ،نتایج آزمون  ،Tمیانگین اثرگذاری آموزش بر مؤلفههای
بازآفرینیشهری پایدار را  5.65نشان میدهد که بزرگتر از میانگین
آمــاری " "3است و این تفاوت در سطح یک درصــد معنادار شد.
بنابراین با 99درص ــد اطمینان نتیجه گرفته میشود که میزان
ی شــدن بازآفرینیشهری در نمونه
تأثیرگذاری آمــوزش بر اجــرایـ 
مورد مطالعه ،باالتر از حد متوسط است(جدول شماره .)3عالوه
بر آن در جدول شماره  4نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که
مؤلفه زیستمحیطی به باالترین میانگین رتبه دست یافته است
و بیشترین تأثیرپذیری را از ارائه آموزش به سا کنان دارد و در مقابل
مؤلفه کالبدی با کمترین میانگین رتبه دارای کمترین تأثیرپذیری
از اجرای آموزشها به بانوان است .بنابراین تأثیرپذیری مؤلفههای
بازآفرینیشهری از آموزش به بانوان سا کن در محدوده هدف به
ترتیب اولویت برابر است با:
 -1مؤلفههای زیستمحیطی،
 -2مؤلفههای اجتماعی،
 -3مؤلفههای اقتصادی و
 -4مؤلفههای کالبدی(جدول شماره .)4

جدول شماره  :4اولویتبندی میزان تأثیرگذاری درمیان مؤلفههای بازآفرینیشهری پایدار از آموزش براساس آزمون فریدمن
میانگین رتبه

اولویت

متغیرها
مؤلفههای کالبدی

3.22

4

مؤلفههای اجتماعی

3.44

2

مؤلفههای اقتصادی

3.16

3

مؤلفههای زیست محیطی

3.61

1

 .4.5آزمون فرضیه دوم
«بین میزان تأثیر آموزش بر مؤلفههای بازآفرینیشهری به لحاظ
ویژگیهای فردی (وضعیت اشتغال ،میزان تحصیالت ،وضعیت
مالکیت ،مدت اقامت در محله و سن) تفاوت وجود دارد».
نتایج حاصل از آزمــون فرضیه دوم ،با استفاده از روش تحلیل
واریانس یک طرفه ،در جدول شماره  5ارائه شده است.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در جدول شماره  5نشان
تأثیرپذیر بازآفرینیشهری پایدار از
میدهد که بین مؤلفههای
ِ
آمــوزش بانوان از نظر نمونه مــور د مطالعه ،ب ه لحاظ ویژگیهای
اجتماعی و جمعیتی ،تفاوت معناداری در برخی مؤلفهها وجود

آماره خیدو

24.642

درجه آزادی

3

سطح معناداری

0.000

دارد زیرا ( )P</05است .بنابراین تحلیل ،میزان تأثیرگذاری آموزش
بر افراد با ویژگیهای مختلف ،متفاوت است .همانگونه که مشاهده
میشود بیشترین تفاوت تأثیرگذاری براساس سن افراد مشاهده
میگردد و کمترین ویژگی فــردی مؤثر مالکیت مسکن اســت .از
طرف دیگر بین تأثیرپذیری ویژگیهای زیستمحیطی از آموزش در
میان تحصیلکردگان ،شاغالن و کسانی که مدت اقامت بیشتری
در محله دارنــد ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین
آموزش مسائل فرهنگی و اجتماعی صرفنظر از ویژگیهای فردی،
دارای تأثیر باالیی بر فرآیند بازآفرینیشهری است(جدول شماره .)5

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

کالبدی

2.172

 df1=11و df2=97

0.014

اجتماعی

2.039

 df1=19و df2=84

0.007

اقتصادی

2.081

 df1=99و df2=12

0.025

زیست محیطی

2.484

 df1=104و df2=6

0.021

آماره F

درجه آزادی

سطح معناداری

کالبدی

1.502

 df1=11و df2=97

0.125

اجتماعی

1.054

 df1=19و df2=84

0.413

اقتصادی

1.386

 df1=99و df2=12

0.186

زیستمحیطی

1.652

 df1=104و df2=6

0.129

آماره F

درجه آزادی

سطح معناداری

متغیر

علمی-پژوهشی

میزان تحصیالت

مؤلفههای بازآفرینی
شهری پایدار
متغیر

وضعیت مالکیت

مؤلفههای بازآفرینی
شهری پایدار

کالبدی

0.946

 df1=11و df2=97

0.514

اجتماعی

1.218

 df1=19و df2=84

0.245

اقتصادی

1.082

 df1=99و df2=12

0.383

زیستمحیطی

1.165

 df1=104و df2=6

0.330

آماره F

درجه آزادی

سطح معناداری

کالبدی

0.740

 df1=11و df2=97

0.729

اجتماعی

1.147

 df1=19و df2=84

0.311

اقتصادی

1.449

 df1=99و df2=12

0.157

زیستمحیطی

1.550

 df1=104و df2=6

0.159

آماره F

درجه آزادی

سطح معناداری

کالبدی

3.905

 df1=11و df2=97

0.000

اجتماعی

1.736

 df1=19و df2=84

0.030

اقتصادی

3.343

 df1=99و df2=12

0.000

زیستمحیطی

2.644

 df1=104و df2=6

0.015

متغیر
مدت اقامت

نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافتهای تاریخی

آماره F

درجه آزادی

سطح معناداری

مؤلفههای بازآفرینی
شهری پایدار
متغیر

سن

مؤلفههای بازآفرینی
شهری پایدار
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نقش و جایگاه آموزش زنان در فرآیند بازآفرینی شهری بافتهای تاریخی

 .5جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
اتخاذ رویکرد بازآفرینیشهری پایدار در محدودههای بافت تاریخی
کــه دارای مسائل پیچیده و منحص ر بــه فــرد هستند ،نیازمند
ظرفیتسازی هم درمیان مجموعه مدیریت شهری و هم اجتماع
سا کنان است .این ظرفیتسازی طیفی از اقدامات را دربر میگیرد
که ارائه آموزشهای مرتبط با موضوع ،رکن اساسی آن را تشکیل
میدهد .دراینمیان از آنجایی که بانوان سا کن در یک محدوده
ساعات بیشتری را درون محله به سر میبرند و از طرفی میزان
تأثیرگذاری بیشتری در تربیت نسلهای آینده خانوادهها دارند ،به
عنوان جامعه هدف سنجش میزان تأثیر آموزش بر اجراییشدن
برنامههای بازآفرینیشهری در نظ ر گرفت ه شــدهانــد .با مقایسه
نتایج حاصل از اجماعنظر خبرگان از یکسو و جمعآوری و تحلیل
دیدگاههای بانوان سا کن در محله مــورد مطالعه از سوی دیگر،
مشاهده میگردد که براساس دیدگاه خبرگان مؤثرترین رویکرد
بازآفرینیشهری آموزشمحور ،آموزش به سا کنان است و مؤلفههای
پذیر بازآفرینی از آموزش شامل مؤلفههای اجتماعی ،کالبدی،
تأثیر ِ
زیست محیطی و اقتصادی هستند که با سنجش دیدگاههای
بانوان سا کن در محله موردمطالعه مشخصگردیدتأثیرپذیرترین
مؤلفههای بازآفرینی در اثــر آمــوزش به بــانــوان به ترتیب اولویت
مــؤلــفـههــای زیــســت محیطی ،اجــتــمــاعــی ،کــالــبــدی و اقتصادی
میباشند .با توجه به تحلیل صورتگرفته بر روی آماره Tدرقیاس با
میانگین نمونهگیری شده ،در نتیجه کسب میانگین آماری باالتر از
عدد  3برای هرچهار مؤلفه ،چنین نتیجهگیری میشود که میزان
تأثیرگذاری آموزش به بانوان در نمونه مورد مطالعه بر ه ر چهارمؤلفه
بازآفرینیشهری باالتر از حد متوسط اســت .همچنین براساس
یافتههای پژوهش مشخص گردید که اختالف در ویژگیهای فردی
پاسخدهندگان ،تأثیرگذاری آمــوزش بر اجرایی شدن برنامههای
بازآفرینیشهری پایدار را تغییر میدهد و در این میان عامل سن
د داشــت .بنابراین در جمعبست
باالترین تأثیر را در نتایج خواه 
مقاله در راستای رسیدن به اهداف بازآفرینیشهری پایدار ،برارائه
ً
آموزشهای عمومی به سا کنان محالت هدف و خصوصا بانوان
تأ کید میگردد تا بتوان به ارتقای نقش مردم و محوریت اجتماعات
محلی دست یافت .بدینترتیب پیشنهاد میگردد که در فرآیند
هدفگذاری برنامههای بازآفرینیشهری پایدار در محدودههای
تاریخی آموزش سا کنان به عنوان رکن اساسی موفقیت در فرآیند
یاد شده تلقی گردد .همچنین بهمنظور توسعه رویکرد نظری مورد
مطالعه پیشنهاد میگردد دورههای سنی متفاوت به عنوان جامعه
آماری درنظرگرفتهشوند و بازخوردهای آموزش به سا کنان در میان
آنها در قالب سنجش میزان تأثیرگذاری بر فرآیند بازآفرینیشهری
ت پذیرد.
پایدار صور 
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