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Introduction and Background Urban recreating is a generic term that incorporates other concepts 
such as rehabilitation, renovation, rehabilitation, regeneration and urbanization.
Aims In this regard, target of this research is set according to local-communities approach in order to 
evaluate the current status of Yazd city in terms of recreating activities and also to assess satisfaction 
amount of developing theses projects and provide solutions for optimal use of these spaces while 
preserving the identity of the fabric in Yazd city.
Methodology The present study in terms of the target is applied, In terms of the method is descriptive-
analytical and in terms of information gathering is library and documentary research. In this study, 
statistical methods of Chi-square test, Pearson correlation and single-sample T were used.
Conclusion Results based on Chi-square test suggests that in the view of residents, there is a significant 
relation between, physical, economic, social, environmental and interior dimensions with satisfaction 
from the complex and at out of complex that there is a significant relation between physical, social 
and economic and environmental dimensions with satisfaction from the complex. Also in the Pearson 
correlation analysis of the residents of the complex and outside it, the relationship between age, 
socioeconomic status, residence status, income, marital status with satisfaction from the collection 
is significant. In single-sample T test, the average dimensions of the inhabitants of the collection and 
outside it, other than the environmental dimension (negative T), are greater than the comparative 
number (3), which indicates that, apart from the environmental dimension, they had a satisfaction from 
other dimensions. Finally, there are some strategies to improve the historical context and recreating of 
cities and to promote facilities and services in the range of studied area.
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 مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد محلی؛ مطالعه موردی:

 45/2/69پذیرش نهایی:                              32/43/69دریافت مقاله:

10.29252/geores.33.2.40 DOI:

 چکیده 

بخشی  و روان یمقتدر ساز بازسازی، نوسازی، بهسازی، نظیر دیگری مفاهیم که است عام بازآفرینی شهری اصطالحی مقدمه:

 گیرد. شهری را در برمی

با رویکرد  محوری، ارزیابی وضعیت بازآفرینی بافت تاریخی شهر یزد پژوهش در راستای رویکرد اجتماع این هدف اهداف:

فضاها  این از استفاده بهینه برای راهکارهایی هایی و ارائه مندی از ایجاد چنین پروژه اجتماعات محلی و سنجش میزان رضایت

 حفظ هویت بافت در شهر یزد است.  ضمن

 گردآوری اطالعات است. روش توصیفی از نوع پیمایشی ،هدف کاربردی، ازنظر روش ازنظرپژوهش حاضر  ها: مواد و روش

 با استفاده از ابزار پرسشنامه است.میدانی ای، اسنادی و  کتابخانه

بین ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی،  ریکو یگیمجموعه همساساکنان  ازنظراسکوئر  کای طبق آزمون گیری: نتیجه

ین ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آن ب از و در خارجهمسایگی کویر مجموعه  از رضایت محیطی و طراحی داخلی با زیست

بین  دهد که همچنین تحلیل همبستگی پیرسون نشان می معناداری وجود دارد. محیطی با رضایت از مجموعه رابطه و زیست

اقتصادی، وضعیت سکونت، درآمد، وضعیت تأهل با رضایت از ساکنان مجموعه همسایگی  -متغیرهای سن، پایگاه اجتماعی 

 یرازغ به ای، میانگین ابعاد ساکنان مجموعه و خارج از آن نمونه تک Tداری وجود دارد. در آزمون  آن، رابطه معناکویر و خارج 

محیطی در حد  غیراز بعد زیست دهد به ( است که نشان می2منفی(، بیشتر از عدد مقایسه شده ) T محیطی )مقدار بعد زیست

 و تسهیالت ارتقای راهکارهایی برای بهبود بازآفرینی بافت تاریخی شهرها و درنهایتمتوسط از سایر ابعاد رضایت دارند. 

 است. شده ارائه موردمطالعه محدوده در خدمات

 یزد شهر مجموعه همسایگی کویر، بافت تاریخی، بازآفرینی، مندی، رضایت کلیدی: واژگان

 مقدمه

یافته،  توسعه اقتصادهای بیشتر اغلب در کرد. تعریف و کشورها تفسیر توسعه میزان بر اساس توان می را شهری بازآفرینی

 نیز توجه کرده و کیفی های برنامه به یافته توسعه کمتر در اقتصادهای که شهرهاست مرکز به ای حیات دوباره هدف بخشیدن

 . همچنین بازآفرینی(United Nations Environment Programme, 2004)دهند  می پیوند کمی با احتیاجات ها را لزوماً  آن

 که دارد را محیطی و کالبدی در شرایط اقتصادی، اجتماعی، ود مداومبهب عملی جامع و یکپارچه است که تمایل به و بینش شهری
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 های شهرک ایجاد و شهری توسعه های فعالیتخالف . بر(Roberts, Sykes, & Granger, 2017)است  معرض تغییر قرارگرفته در

. (United Nations Environment Programme, 2004)باشد  برخوردار تدریجی پیشرفت یک که باید از جدید، فرایندی است

های قدیمی مبادرت  خود، به بازآفرینی بافت ریزی برنامه نظام ساختار سیاسی و اساس بر یککشورهای دنیا مخصوصاً غرب هر 

 نگر جزئی باال به پایین، غیرتعاملی، از مآبانه، قیم های دیدگاه از امر توسعه نحوه برخورد با بود که هنوز مسئله این ورزیدند؛ اما می

و  توسعه های با تشکیل شرکت کار محافظه . در انگلستان دولت(Bahraini, Izadi, & Mofidi, 2013)بخشی، برخوردار بودند  و

. (Sahizadeh & Izadi, 2004)نمود  توسعه زمین و مستغالت آغاز های بازآفرینی را بر پایه سیاست 4(UDCsشهری ) عمران

 طریق ها تحقق یافت و از شرکتطریق این  های شهری بریتانیا از شاخص بازآفرینی اقتصادی در سیاست بنابراین نمونه

 & Beswick)آمدند  حرکت درمی به بهسازی و نوسازی های همه پروژه شهری بود که چارچوب شراکتی های توسعه شرکت

Tsenkova, 2002). 

هایی در سطح کشور احداث گردیده است تا از این طریق  های قدیمی شهر طرح بافت یساززنده طی دهه اخیر در جهت باز 

هایی  سو از مهاجرت افراد از درون بافت به سایر نقاط شهر جلوگیری نمود و از سوی دیگر با احداث چنین طرح بتوان از یک

های  یابی مجموعه نمود. این موضوع از طریق مکانها جلوگیری  اقتصادی این بافت -بتوان از رکود فضایی، کالبدی و اجتماعی 

 ها با توجه به شرایط و سبک معماری بافت نمود عینی پیداکرده است. مسکونی در درون بافت و احداث آن

اقتصادی صورت گرفته  -است که در طول زمان، تغییرات اجتماعی  باارزششهر یزد ازجمله شهرهای دارای بافت تاریخی 

توان گفت که در برخی محالت  زیادی از رونق بیفتد. در همین راستا می تا حدهایی از بافت قدیم این شهر  شموجب شده تا بخ

اقتصادی بین این محالت و سایر  -فضایی بر اساس وضعیت اجتماعی  ینیگز ییجدابافت تاریخی شهر یزد، همواره نوعی 

رویه شهر یزد با مهاجرپذیری زیاد، تحوالت جمعیتی  رو گسترش بی . ازاین(Saraei & Alian, 2015)مناطق شهری وجود دارد 

، که در صورت عدم توجه منجر به تخریب و نابودی (Hekmat Nia & Zangi Abadi, 2004)کالبدی نامتناسبی همراه است  و

ها که در محله  همسایگی کویر، احیای روابط و ارتباط بین همسایگان محله شود. بنابراین هدف از احداث مجموعه بافت می

 رفته است. تاریخی نظرکرده از بینفرسوده و 

وضعیت ایجاد اجتماعات محلی  محوری، ارزیابی پژوهش، در راستای رویکرد اجتماع اصلی این با توجه به مطالب فوق، هدف

همسایگی کویر در شهر یزد و ارائه راهکارهایی برای  مندی از مجموعه ایتدر بازآفرینی بافت تاریخی و سنجش میزان رض

به سؤال اینکه میزان  به دنبال پاسخ حاضر، بنابراین پژوهش هویت بافت در شهر یزد است. حفظ ضمن فضاها از این استفاده بهینه

( با رویکرد ایجاد اجتماعات محلی مندی از بازآفرینی بافت تاریخی شهرها )مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد رضایت

 یابد. موردمطالعه ضروری و اهمیت می  چگونه است قرار دارد. با این مقدمه توجه به بازآفرینی بافت تاریخی در محدوده

 توان به تحقیقات زیر اشاره کرد: در پیشینه پژوهش می

فناوری اطالعات، بازآفرینی شهری و هویت بخشی محلی مطالعه تطبیقی "ای با عنوان  مقاله(، در 4261آخوندی و همکاران )

که تمرکز  به این نتیجه رسیدند "لندن و برنامه احیای شهری کیوتو 3143المپیک و پارا المپیک  های یدرباز هکنیسازی  آماده

المللی بوده  محلی و حتی بینسازی در سطح  های بازآفرینی شهری کیوتو بر مبنای مشارکت شهروندی و هویت عمده برنامه

های بازآفرینی شهری در هکنی از عناصر فرهنگی مؤثر در راستای هویت بخشی محلی به میزان کافی بهره  است. اما پروژه

تجربه بازآفرینی حس "ای با عنوان  مقاله(، در 4261لک ). (Akhundi, Sohrabi, & Azimzadeh Mousavi, 2015)نبرده است 

به این نتیجه رسید که بازآفرینی  "زاده زید و قصر حمید در بم دیده نمونه موردی، امام تگی به مکان در محالت آسیبدلبس

                                                           
1Urban Development Corporations 



                                          DOI: 10.29252/geores.33.2.40  43/های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها ... مندی پروژه ارزیابی میزان رضایت 

ریزی بازسازی نیازمند بازسازی باکیفیت خانه و عناصر مهم شهری با  گذاری و برنامه دلبستگی مکان در مقیاس محله در سیاست

های اجتماعی در مراحل  جهت تسهیل زندگی، احیای خاطرات گذشته و تقویت شبکه الهام از گذشته در گام نخست و اقدامات

ی  های فرسوده بافت بازآفرینی و تطبیق مقایسه"ای با عنوان  مقاله(، در 4263عندلیب و همکاران ). (Lak, 2015)بعدی است 

و مقطعی،  مدت های کوتاه اتخاذ سیاست به این نتیجه رسیدند که ")بریتانیا( پروژه لیورپول و بلوک خیام تهران )ایران( شهری

و  هویت تاریخی نظر نگرفتن در و پایان ابتدای طرح تا از مشارکت مردم عدم شده، تنظیم از پیش منسجم و ریزی برنامه بدون

 . (Andalib, Bayat, & Rasouli, 2013)است  شده در بازآفرینی خیام عدم موفقیت و باعث شکست بافت خیام موقعیت

بافت قدیم شهر مطالعه موردی، برزن شش بادگیر  یزنده سازاحیاء و باز "ای با عنوان  مقاله(، در 4264بخشی و همکاران )

درصد از ساکنین برزن، تمایل  35به این نتیجه رسیدند که در این منطقه رشد منفی جمعیت و خانوار، مهاجر بودن حدود  "یزد

درصد از ساکنان برزن، پایین بودن میزان امنیت اجتماعی به دلیل وجود معتادان، مهاجران افغانی و عرب،  12به مهاجرت 

های گوناگون داللت بر رکود این برزن دارد که برای رفع مشکالت ساکنین  ریهای متروکه، زمین خالی و کمبود کارب خانه

پذیر است. از سوی دیگر فرایند احیاء  ها امکان برزن شش بادگیر، نیازمند مشارکت ساکنین محله و منطقه و با نظرخواهی از آن

 ,Bakhshi)ایی محلی صورت گیرد ز در برزن باید در چارچوب ایجاد تقویت اصول پایداری و درون یزنده سازو باز 

Kalantari, & Kayamehr, 2012) . هرم بازآفرینی بافت تاریخی "ای با عنوان  در مقاله(، 4261بایی ) واکبر نژادپوراحمد

های  به این نتیجه رسیدند که باید در نحوه اجرای طرح "ت تاریخی شهر بابلنمونه موردی، باف SWOTشهری با استفاده از مدل 

عنوان عاملی مهم در پایداری پروژه شهر بابل در نظر گرفته شود  یا احیای شهری بازنگری و مشارکت مردم به یزنده سازباز 

(Pour Ahmad & Akbar-Nejad Bahi, 2011) . 

کنند تحلیل و بررسی دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی  بیان می( 3116) 3سدو ( 3116) 4سیلوستر در مطالعات خارجی نیز

های اقتصادی و سیاسی پرداخته  های بازآفرینی شهری موضوع جدید است؛ چراکه تحقیقات پیشین بیشتر بر جنبه حاصل از برنامه

در تحقیقی با عنوان حس مکان به این نتیجه رسیدند ( 3119) 2دیاز و دایال . پریوایت(Sadd, 2009; Silvestre, 2009)است 

شناختی و اجتماعی مرتفع شده و  نیازهای فیزیولوژیکی افراد بلکه نیازهای روان تنها باید که در بازآفرینی خانه و محله نه

( در 3119) 1فلئوری باهی و همکاران. (Prewitt Diaz & Dayal, 2008)عی در محیط کالبدی رونق بگیرد تعامالت اجتما

تحقیق چهار دسته عوامل شامل تصور از محیط اند در این  ه بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از محیط پرداختهتحقیقی ب

هایی  مورد سنجش قرار گرفتند. هر یک از این عوامل به شاخص اجتماعی، دسترسی به خدمات، فضای سبز و روابط اجتماعی

و کیفیت  955/1شود با  ها برخورد می ، نوع مردمی که روزانه با آن995/1است که وجود فضای سبز عمومی با  شده یمتقس

 & ,Fleury-Bahi, Félonneau)اند  همبستگی را با میزان رضایت از محیط داشته به ترتیب بیشترین 921/1فضای سبز محیط با 

Marchand, 2008).  از و در اصل داشته معمارانه ای زمینه تاریخی، ابتدا زنده سازیباز  مرمت ومفهوم  5جوکیلهتو تحقیقاتدر 

 .(Jokilehto, 1999)آغاز گشته است  اروپا تاریخی های هداری و احیای ساختمانبه نگ عالقه

زایی محلی، تسهیل  دهد که باید مشارکت مردم، تقویت اصول پایداری و درون نشان می نتایج حاصل از پیشینه پژوهش

عنوان عامل مهمی در بازآفرینی شهری در نظر  های اجتماعی و فرهنگی را به زندگی، احیای خاطرات گذشته و تقویت شبکه

 گرفت.

                                                           
1Silvestre 
2Sad 
3Prewitt Diaz and Dayal 
4Fleury-Bahi 
5Jokileto 
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 مبانی نظری

شود، مفهومی  تعریف می فرد روانی و جسمی نیازهای ارضای و روایی کام میزان از تابعی عنوان به که مندی رضایت مفهوم

 & Rezaei)گیرد  در برمی را زندگی و ابعاد ها زمینه است که همه شناسی روان در نیازها و انگیزش های از نظریه برخاسته

Kamayizadeh, 2012)و یا  پایه رفع نیازهای برای ها و مطلوبیت تمایالت از ای دامنه گسترده بر مندی رضایت مفهوم . درواقع

 مختلف باید این دالیل بنابراین به و تمایل دارند باشند، توانند داشته نمی که چیزهایی از افراد به دارد. بسیاری اشاره انسان متعالی

که تمایل داریم  را چه آن نمایند. وقتی تأمین انتخاب و دارد، وجود ها به آن کمتری نسبت تمایل از مناطقی که را نیازهای خود

 شود. می حاصل رضایتمان نماییم، کسب انتخاب و بتوانیم

. (Rafiean, Asgari, & Asgarizadeh, 2009)پوشش دهد  را مختلفیطیف  مندی این رضایت ممکن است که هرچند

ونی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته های مسک ویژه مجتمع فضای شهری به 4111بنابراین با توجه به مطالعه بیش از 

است مشخص گردید که عوامل دسترسی و نفوذپذیری، تمایز و خوانایی، آسایش و آرامش، ایمنی و امنیت، سرزندگی و 

های مسکونی بوده  کنندگان از مجتمع مندی استفاده پذیری، تنوع و پویایی عملکردها، از اهمیت بیشتری برای رضایت اجتماع

 .(Ghare Bagloo & Khaleghi Moghaddam, 2015)است 

دار در مورد  ادامه های بحث از بسیاری قدیمی، های بافت و بهسازی نوسازی حفاظت، تاریخی های یشهبرر مختصر مروری

 در هویت ملی تنوع فرهنگی و به توجهی قابل هجدهم توجه قرن اول در نیمه نماید. می آشکار را زمینه این در رویکردهای مدرن

هنر سرلوحه  تاریخ بودن مافوق و هنر مورد و میلیزیا در وینکلمن افرادی چون نظریات و گشت اروپایی مبذول شهرهای

و بهسازی،  به حفاظت نسبت اولین رویکرد . بنابراین(Falamaki, 2004; Nasser, 2003)و معماری گشت  مرمت رویکردهای

 زنده سازیباز  به احیا و نسبت ها، رویکردها سبک تغییر شد. گذاری بنیان آن دوره توسط روشنفکران که بود ترمیم و تعمیر

 دوره که در نمود را تشویق تقلید ایده قرن هجدهم اواخر کالسیسم در قرارداد. تأثیرتحت  را تاریخی های ساختمان و ها بافت

 به بلکه شناسی زیبایی دالیل فقط به نهاصلی  سبک به اساس احترام بر جدید باب روز بود. این رویکرد واقع چالش مورد رمانتیسیزم

 . وظایف و(Jokilehto, 1999)توجه بود  و مورداحترام ملت دهنده دستاوردهای تاریخی یک عنوان نمایش بنا به اهمیت سبب

زنده باز  و ساماندهی ها، است که شامل مطالعات اولیه و طرح شده عنوان مجزا دسته نوسازی در سه و بهسازیسازمان  های فعالیت

 محورهایعطف  نقاط در ساماندهی های و معرفی پروژه گردشگری محورهای عنوان و فرهنگی به محورهای تاریخی سازی

 .(Salehi Milani & Shida Bagheri Beheshti, 2009)بافت قدیم است  در و فرهنگی گردشگری

 تبعات و مختصات مقابل در واژه این تدریج، در فرهنگ لغت فارسی به معنای دوباره آفریدن چیزی آمده است. به 4بازآفرینی

 یا . بازآفرینی به معنای بازتولید(Cowan, 2005; Roberts & Sykes, 2003)کرد  پیدا معنایی مثبتی شهری بار منفی نوسازی

 .(Lotfi, 2007)است  قرارگرفته نابودی معرض در که است یک تمامیت زنده از طبیعی بخشی ترمیم

 اصول است: این نظر گرفتن در درگروی شهری بازآفرینی های طرح موفق اجرای که است اصولی بر مبتنی شهری بازآفرینی

در  های اجتماعی دادن گروه بافت تاریخی، شرکت حفاظت و و تاریخی بومی های فرهنگی، ثروت های ارزش حفظ به توجه

و  ازاندازه یشبدرگیری  از متعدد، انتقاد جای کاربری به کاربری نوع کدارای ی وسازهای ساخت از فرآیند بازآفرینی، انتقاد

افتراق اجتماعی،  و اشتغال، کاهش فقر بر کمی، تأکید اقدامات موازات کیفی به اقدامات به امر توسعه، توجه در دولت مستقیم

 بستر اجتماعی حفاظت شهری، توجه به امر در مدیریت به فیزیکی، توجه نوسازی صرفاً جای آموزش به و اجتماعی امکانات تأمین

پایدار  جهت تحقق توسعه گوناگون بر متغیرهای تأکید، (Andalib et al., 2013)افراد  آموزشی های ظرفیت طریق تحقق از

                                                           
1 Recreating 
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(Sahizadeh & Izadi, 2004)های بودن مکان چارچوب فرد جوامع محلی، قبول منحصربه نقش بر دتأکی با ، مشارکت چندبخشی 

 با همسو باید های اجرایی برنامه که موضوع این در طی زمان، قبول هم و هم به لحاظ مکانی بازآفرینی، برای فضایی و سازمانی

 Pour)راهبردی درازمدت  انداز چشم یک یابند و معرفی یلوتعد جرحمدیریتی  محیطی و اجتماعی، زیست اقتصادی، شرایط

Ahmad, Habibi, & Keshavarz, 2010). 

تواند در قالب  نوان روش نوینی برای بهبود نظام عملکرد شهری قرارگرفته است که میع رویکرد اجتماع محلی امروزه به

قرارگرفته و به محور عمده  مورداستفادهنیافته  های توسعه ویژه در محله بنیاد نظری و نیز ابزار عملیاتی مؤثر در اداره محالت به

جای  اشته است. این رویکرد مبتنی بر مهندسی اجتماعی بوده و بهریزی را به دنبال د ریزی شهری تبدیل و تحول در برنامه برنامه

پردازد. در این رویکرد نگاه  زمان در مقیاس محلی و خرد می -های ذهنی، به ابعاد مشخص فضا  نگرش کالن به مقیاس

کید بر منابع انسانی و ، نگرش دارایی مبنا، تأیمقتدر سازریزی و مدیریت از پایین به باال مبتنی بر توانمندسازی و  برنامه

. بنابراین امروزه گسترش (Eskandari Sani & Sajjadi, 2014)ها است  های انسانی و مشارکت جمعی ساکنین محله سرمایه

ریزان و طراحان شهرى قرار دارد. به نظر  شهرها با رویکرد اجتماعات محلى در دستور کار برنامه تاریخی بافت بازآفرینی

نظر قرار گیرد که یک اجتماع محلى خوب و کارا نباید داراى رسد در فرآیند طراحى اجتماعات محلى باید این نکته مد می

مؤثرى رهبرى   هایی باشد تا بتواند تضادهاى موجود را به گونه گونه برخورد و تضادى باشد، اجتماع بایستى داراى ظرفیت هیچ

 تیفیارتقا ک باهدف 4269سال  یشهر ینیبازآفر دیجد استیس. (Pour Jafar, Sadeghi, Khademi, & Zahed, 2017)کند 

 یاقتصاد ،یاجتماع ،محیطی یستزبلکه ابعاد  ست؛ین یکیزیف یمنحصر به زندگ تیفیک نیا است. گرفته شکلدر شهرها  یزندگ

  لحاظ شده است. موردنظرابعاد در منطقه  نیمقاله حاضر ا دررا در نظر دارد. 

 روش تحقیق

 این آوری اطالعات در ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جمع ازنظر هدف کاربردی و ازنظر پژوهش حاضر

محله  باالی بیست سالپژوهش تمامی ساکنان  این بوده است. جامعه آماری ای، اسنادی و پیمایشی به شیوه کتابخانه پژوهش

است. بنابراین دو پرسشنامه برای ساکنان مجموعه و محله  و مجموعه همسایگی کویر واقع در بافت تاریخی شهر یزد نظرکرده

 و در این حوزه تأیید متخصصین و اساتید ازنظر با استفاده پرسشنامه سطح باالتر از مجموعه انتخاب شد. روایی عنوان بهنظرکرده 

آمده پرسشنامه داخل  دست به شد که مقدار آلفای کرونباخ استفاده  روش آلفای از پرسشنامه دید. در بررسی پایاییاصالح گر

 یهخانوار کلآوری اطالعات در داخل مجموعه همسایگی کویر از سرپرستان  است. جمع 929/1و در سطح محله  646/1مجموعه 

تمام شماری از تمامی سرپرستان خانوار و  صورت بهدر سطح محله   .تمام شماری صورت گرفت صورت بهواحد(  91واحدها )

و از SPSS افزار  از نرم استفاده با ها داده وتحلیل یهتجزپرسشنامه توزیع و دریافت شد.  451واحدهای تجاری موجود به تعداد 

 است. شده گرفتهای بهره  نمونه تک Tآماری آزمون کای اسکوئر، همبستگی پیرسون و  های روش

 ها متغیرها و شاخص

شده، پیشینه موضوع و مبانی نظری و در راستای  این پژوهش بر مبنای مجموعه مطالعات انجام موردنظرهای  ابعاد و شاخص

محیطی و  کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست این ابعاد شامل بعد ،اند شده استخراجشاخص تقسیم و  11بعد و  5اهداف تحقیق به 

هایی برای سنجش این ابعاد  شده و در اینجا شاخص تر تقسیم های جزئی ی، که هر یک از این ابعاد به بخشطراحی داخل

 (.4جدول ) شده است طراحی
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 های پژوهش ابعاد و شاخص -0جدول 
 ها شاخص ابعاد

 کالبدی

 شهری، تراکم فضای کیفیت مسکن، بندی، الگوی قطعه همسایگی، الگوی مسکن، روابط اندازه یابی، مکان نحوه

طبیعی،  حوادث و زلزله مقابل در ساختمانی، امنیت مصالح ساخت، نوع و طراحی مسکونی، کیفیت ساختمانی، تراکم
 به معابر، دسترسی نور و تفریحی، روشنایی و فرهنگی مراکز به فاضالب، دسترسی تلفن، برق، گاز، آب، به دسترسی

 به دسترسی اداری، مراکز به درمانی، دسترسی و بهداشتی مراکز به دسترس مراکز آموزشی، به دسترسی تجاری، مراکز

 روی. پیاده عمومی، امکانات ونقل حمل

 اجتماعی
شهری، رعایت  جنایت و جرم در برابر امنیت میزان آن، کمبود و مسکن به نیاز میزان خانوار، اجتماعی، بعد تجانس

 مجتمع، کیفیت مسکن ازنظر آسایش.روابط عملکردی حاکم بر مسکن امروزی، بهداشت 

 اقتصادی

 محل فاصله ساکنان، اشتغال تأمینشهری،  های زیرساخت هزینه ساخت، هزینه مسکن، مالی(، قیمت )توان خانوار درآمد

مسکن(، نرخ بهره و دوره بازپرداخت  بخش در دولت عمرانی )اعتبارات عمرانی اعتبارات کار، سرانه محل سکونت تا
 مسکنمناسب وام 

 اقلیمی. شرایط به زباله، توجه دفن یابی شهری، مکان سبز فضای محیطی زیست

 طراحی داخلی
پارکینگ اختصاصی و انباری، قرارگیری عابر بانک در محدوده آپارتمان، امکانات ورزشی، فضای بازی برای 

 ها در راهرو. اتاق ویژه در پذیرایی آشپزخانه، طراحی سرویس بهداشتی و های بزرگ به کودکان، پنجره

 ;Azizi, 2004; Ebrahimi, Saeedi Rezvani, & Ma'ani Manjili, 2011; Haji Nejad, Rafieian, & Zamani, 2010)های تحقیق، با اقتباس از  منبع: یافته

Khalili, Nurolahi, Rashidi, & Rahmani, 2014; Norouzian & Zaryari, 2013; Seyfaddini, Ziyari, & Azimi, 2013; Zabihi, Habib, & Rahbari 
Manesh, 2011) 

 محدوده و قلمرو پژوهش

دقیقه و  55درجه و  24ثانیه تا عرض  59دقیقه و  19درجه و  24کیلومترمربع در بین عرض 451 بر بالغشهر یزد با مساحتی 

فالت   ثانیه شرقی در میانه 22دقیقه و  32دقیقه و  51ثانیه و تا طول  42دقیقه و  49درجه و 51 یها طولثانیه شمالی و بین  14

مرکز شهر یزد  هکتار در 5111هکتار و مساحت حریم  912ت شده است. بافت تاریخی شهر یزد با مساح داخلی ایران واقع

محدوده این پژوهش مجموعه (. 4. )شکل (Yazd Municipality, 2017)است شده ثبتیکی از شهرهای تاریخی جهان  عنوان به

این   (. 3قع در محله نظرکرده از برزن شش بادگیری در جنوب شرقی بافت تاریخی شهریزد است)شکل همسایگی کویر وا

 91صورت  نفر به 311مسکونی و یک طبقه رفاهی با جمعیت  دوطبقهمترمربع در قالب  1951مجموعه در زمینی به مساحت 

 .(DesigntheresidentialcomplexYazd, 2015) خانوار قرار دارد

 
 محدوده بافت تاریخی یزد -0شکل 
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  ها های آن های تاریخی یزد و زیر محله برزن -7شکل 

 های تحقیق یافته

 های توصیفی یافته

واحد( و تمامی سرپرستان خانوار و  91آماری شامل تمامی سرپرستان خانوار ساکن در مجموعه همسایگی کویر )جامعه 

است. توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت در  4269در سال  نفر( 451تعداد ) واحدهای تجاری موجود در سطح محله نظرکرده

 .باشد یم درصد زن 23درصد مرد و  99سطح محله نظرکرده درصد زن و در  15 درصد مرد و 55 داخل مجموعه همسایگی کویر

درصد  91درصد مجرد و در سطح محله 5/9درصد متأهل و  5/63در داخل مجموعه  تأهلتوزیع پاسخگویان برحسب وضعیت 

و در سطح  شاغل یرغدرصد  25درصد شاغل و  95 وضعیت اشتغال در داخل مجموعه ؛ ازنظرهستند درصد مجرد 49متأهل و 

تر از  درصد درآمد پایین 5/53به لحاظ درآمد ماهیانه در داخل مجموعه  باشند. می شاغل یرغدرصد  11درصد شاغل و  91حلهم

میلیون  تر از یک درصد درآمد پایین 31میلیون تومان و در سطح محله ماهیانه  درصد باالتر از یک 5/19میلیون تومان و  یک

 5/43درصد دیپلم به باال و  5/99ازنظر سطح تحصیالت در داخل مجموعه   است. ن تومانمیلیو درصد باالتر از یک 91تومان و 

توزیع سنی در داخل مجموعه  ازنظر هستند. درصد زیر دیپلم 19درصد دیپلم به باال و  53درصد زیر دیپلم  و در سطح محله 

سنی   به گروه متعلق گروه سنی محله بیشتریندرصد( و در سطح  5/59ساله ) 21-15سنی   گروه سنی متعلق به گروه بیشترین

استیجاری  صورت بهمالک و مابقی  صورت بهدرصد ساکنان مجموعه  91وضعیت تملک  ازنظر باشد. می درصد( 29ساله ) 15-21

میلیون تومان،  41تر از  درصد پایین 45بوده است که  یا گونه بهبوده است. میزان دریافت وام برای خرید هر واحد از مجموعه 

 اند. درصد وام دریافت نکرده 5/33درصد از سایر تسهیالت و  5/9میلیون تومان،  41درصد باالتر از  55

یابی، امنیت در مقابل جرم و جنایت، پارکینگ  های مکان ساکنان مجموعه همسایگی کویر از شاخص مندی یترضامیزان 

های امکانات ورزشی، فضای بازی برای کودکان،  مندی را دارد. شاخص انباری به ترتیب باالترین سطح رضایت اختصاصی و

 میان سایر در را مندی سطح رضایت ترین های متفاوت و اشتغال، قیمت مسکن و فضای سبز به ترتیب پایین ایجادکننده کاربری

 میزان شرایط در این موارد هستند. نتایج وضعیت خواستار بهبود(. ساکنان 3است )جدول  اختصاص داده ها به خود شاخص

 آمده است.  2مجموعه همسایگی کویر در شکل  در ابعاد مختلف رضایت مندی رضایت
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  ساکنان از مجموعه همسایگی کویر مندی رضایت توصیفی میزان نتایج -7 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین ها شاخص ابعاد

 کالبدی

 922/1 12/1 5 2 یابی مکان

 655/1 41/2 5 4 اندازه مسکن

 321/4 69/3 5 4 روابط با همسایگان

 412/4 69/3 5 4 بندی الگوی قطعه

 495/4 69/2 5 4 نحوه ساخت این مجتمع

 693/1 91/2 5 4 کیفیت فضای شهری

 626/1 21/2 5 4 تراکم ساختمانی

 194/4 22/2 5 4 تراکم مسکونی

 493/4 11/2 5 4 کیفیت و طراحی ساخت

 196/4 92/2 5 4 مصالح ساختمانی

 999/1 12/2 5 4 حوادث طبیعی

 311/4 31/2 5 4 امکانات زیرساختی

 434/4 13/2 5 4 وضعیت روشنایی

 142/4 51/2 5 4 دسترسی به مراکز فرهنگی، مذهبی و تفریحی

 112/4 91/2 5 4 دسترسی به مراکز تجاری

 691/1 19/2 5 4 دسترسی به مراکز آموزشی

 611/1 61/2 5 4 دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی

 919/1 51/2 5 4 دسترسی به مراکز اداری

 115/4 29/2 5 4 ونقل عمومی شهری دسترسی به حمل

 345/4 41/2 5 4 روی پیاده

 اقتصادی

 622/1 93/3 5 4 قیمت مسکن

 296/4 45/2 5 4 نحوه ساخت

 395/2 91/2 5 4 های اطراف تأثیرگذاری این مجتمع در ساخت خانه

 465/4 96/3 5 4 های متفاوت و اشتغال ایجادکننده کاربری

 349/4 92/2 5 4 فاصله تا محل کار

 159/4 69/3 5 4 شده تسهیالت ارائه

 461/4 16/2 5 4 نرخ بهره و دوره بازپرداخت وام مسکن

 اجتماعی

 291/4 61/3 5 4 مسائل روزمره زندگی

 691/1 19/2 5 3 تراکم جمعیت

 135/4 99/2 5 4 برآورده کردن نیاز به مسکن

 135/4 12/1 5 4 امنیت در مقابل جرم و جنایت

 196/4 29/2 5 4 عملکرد این مجموعه نسبت به مسکن امروزی

 299/4 13/2 5 4 سالمت و بهداشت

 299/4 19/2 5 4 آسایش

 محیطی زیست

 311/4 92/3 5 4 فضای سبز

 391/4 65/3 5 4 آوری زباله نحوه جمع

 441/4 31/2 5 4 شرایط اقلیمی
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  7 ادامه جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین ها شاخص ابعاد

 طراحی داخلی

 631/1 13/1 5 3 پارکینگ اختصاصی و انباری

 394/4 39/2 5 4 محدوده آپارتمان قرارگیری عابر بانک در

 411/4 35/3 5 4 امکانات ورزشی

 424/4 55/3 5 4 فضای بازی برای کودکان

 142/4 61/3 5 4 ویژه در پذیرایی و آشپزخانه های بزرگ به طراحی پنجره

 249/4 41/2 5 4 ها طراحی سرویس بهداشتی و اتاق

 های تحقیق منبع: یافته

  
 همسایگی کویر مندی ازنظر ساکنان مجموعه میزان رضایتوضعیت  -9شکل 

 سطح باالتر از مجموعه همسایگی کویر در عنوان بهساکنان محله نظرکرده مندی  میزان رضایت 2بر اساس جدول  نیهمچن

ز سب یفضا یها شاخص. اند داشتهرا   تیسطح رضا نیباالتر یرو ادهیپ یمجتمع و فضاها یظاهر یفضا تیفیک یها شاخص

 دادهها به خود اختصاص  شاخص انیرا در م یمند تیسطح رضا نیتر نییپا بیمجموعه به ترت نیمجتمع و روابط با ساکنان ا

 یگیدر خارج از مجموعه همسا تیابعاد رضا یمند تیرضا زانیم تیوضع جیهستند. نتا طیشرااین خواستار بهبود  . ساکناناست

 .آمده است 1در شکل  ریکو

 ساکنان خارج از آن ازنظرابعاد مجموعه  توصیفی نتایج - 9 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین شاخص ابعاد

 کالبدی

 144/4 39/2 5 4 یابی مکان

 955/1 29/3 1 4 روابط با ساکنان این مجموعه

 921/1 39/2 5 3 نحوه ساخت مجتمع

 614/1 93/2 5 3 کیفیت فضای ظاهری مجتمع

 915/1 41/2 5 3 ساختمانی مجتمعتراکم 

 941/1 49/2 5 3 تراکم جمعیت مجتمع

 624/1 51/2 5 4 مصالح ساختمانی مجتمع

 994/1 59/2 5 4 وضعیت روشنایی مجتمع

 935/1 93/2 5 3 روی مجتمع فضاهای پیاده

 

۳.۳۶  

۳.۱۶  

۳.۴۴  

۲.۹۶  

۳.۰۲  

۲.۶۰  ۲.۷۰  ۲.۸۰  ۲.۹۰  ۳.۰۰  ۳.۱۰  ۳.۲۰  ۳.۳۰  ۳.۴۰  ۳.۵۰  
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 کالبدی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی طراحی داخلی
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 9 ادامه جدول

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین شاخص ابعاد

 اقتصادیاجتماعی و 

 191/1 99/3 1 3 چگونگی ساخت و مراحل احداث این مجتمع

 421/4 99/3 5 4 های اطراف تأثیرگذاری این مجتمع در ساخت خانه

 419/4 19/2 5 4 های متفاوت و اشتغال ایجادکننده کاربری

 469/4 11/2 5 4 عملکرد این مجموعه نسبت به مسکن امروزی

 محیطی زیست

 999/1 39/3 1 4 فضای سبز مجتمع

 391/4 61/3 5 4 آوری زباله مجتمع نحوه جمع

 345/4 11/2 5 4 شرایط اقلیمی مجتمع

 های پژوهش منبع: یافته

 
 همسایگی کویر مندی ازنظر ساکنان خارج از مجموعه وضعیت میزان رضایت -4شکل 

 های استنباطی یافته

های بازآفرینی در بافت تاریخی شهر یزد با رویکرد اجتماعات  از پروژه مندی رضایت میزان تعیین منظور به پژوهش این در

در  حاصل از آزمون کای اسکوئر ساکنان مجموعه نتایج به توجه مرحله نخست، با :گرفته شد مرحله اساسی به کار محلی، سه

رابطه  درصد 66جموعه در سطح م از محیطی و طراحی داخلی با رضایت ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست ، بین1جدول 

خارج از مجموعه، بین ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و  و سطح باالتر عنوان به نظرکرده. درمحله بسیار معناداری وجود دارد

 وجود دارد. معناداری بسیار درصد رابطه 66محیطی با رضایت از مجموعه در سطح  زیست

 اسکوئر کای آزمون از استفاده با مندی ساکنان مجموعه و محله نظرکرده یترضا و پژوهش ابعاد بین ارتباط -4جدول 

 ساکنان ابعاد کای اسکوئر درجه آزادی سطح معناداری

 کالبدی 393/46 4 123/1

 ساکنان مجموعه

 همسایگی کویر

 اقتصادی 695/42 2 112/1

 اجتماعی 339/43 1 111/1

 محیطی زیست 149/45 4 119/1

 طراحی داخلی 314/41 2 111/1

 کالبدی 919/31 2 113/1
 مجموعهاز خارج  ساکنان

 )محله نظرکرده(
 اقتصادی و اجتماعی 939/49 1 135/1

 محیطی زیست 111/43 4 111/1

 های تحقیق یافته منبع:

۳.۲۸  

۳.۱۶  

۲.۸۸  

۲.۶۰  ۲.۷۰  ۲.۸۰  ۲.۹۰  ۳.۰۰  ۳.۱۰  ۳.۲۰  ۳.۳۰  

1

 کالبدی اجتماعی و اقتصادی زیست محیطی
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 -همبستگی پیرسون ساکنان مجموعه، بین متغیرهای سن و پایگاه اجتماعی  تحلیل از حاصل نتایج به توجه دوم، با مرحله

درصد رابطه معناداری و منفی وجود دارد. این بدان معناست که هرچه سن و  66از مجموعه در سطح  مندی رضایتاقتصادی با 

همچنین بین متغیر وضعیت  .بالعکسته، میزان رضایت از مجموعه کاسته شده است و اقتصادی افراد باالتر رف -پایگاه اجتماعی 

 ازنظردرصد رابطه معناداری و مثبت برقرار نموده است. بدین معنی که هر چه افراد  66مندی در سطح  تملک با میزان رضایت

 وضعیت تملک در سطوح باالتری باشند میزان رضایت از مجموعه افزایش خواهد یافت.

مندی از مجموعه در سطح  اقتصادی با رضایت -متغیر درآمد و پایگاه اجتماعی خارج از مجموعه در محله نظرکرده، بین  در 

اقتصادی باالتر رفته، میزان رضایت  -درصد رابطه معناداری و منفی وجود دارد. یعنی هرچه درآمد افراد و پایگاه اجتماعی  66

 (. 5)جدول  از مجموعه کاسته شده است.

 مندی از مجموعه همسایگی کویر رضایت با مستقل متغیرهای بین پیرسون همبستگی نتایج -0جدول 

 ساکنان
همبستگی  مجموع مستقل متغیر

 پیرسون

سطح معنادار 

 )دوطرفه(

 ساکنان مجموعه

 همسایگی کویر

 111/1 -519/1 91 سن

 114/1 139/1 91 وضعیت تملک

 111/1 -545/1 91 اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 ساکنان خارج از مجموعه

 )محله نظرکرده(

 114/1 -391/1 451 درآمد

 111/1 -266/1 451 اقتصادی -پایگاه اجتماعی

 تحقیق های یافته منبع:

ساکنان  ازنظروضعیت ابعاد موردبررسی  9برای ابعاد پژوهش، بر اساس جدول  ای نمونه تک T آزمون مرحله سوم، نتایج

منفی(.  Tمحیطی است )مقدار  مندی ساکنان از بعد زیست رضایت اند. به این صورت که کمترین میزان شده نسبتاً مطلوب ارزیابی

 رضایت اجتماعی بیشترین میزان بعد مندی از ابعاد اقتصادی، طراحی داخلی و کالبدی در حد وسط است و سوی دیگر رضایت از

مندی  بیانگر ارزش رضایت های محاسباتی مجموع شاخص از حاصله مثبت(. بنابراین نتایج T )مقدار برداشته است در را ساکنان

 15/1دهد، تمام ابعاد باالی  ای نشان می تک نمونه Tکه نتایج آزمون  ( برآورد شده است. چنان39/2متوسط ساکنان مجموعه )

دهد  ( نشان می459/4( تفاوت معنادار ندارد. مقدار انحراف معیار )2دهد که میانگین متغیر با عدد مقایسه شده ) نشان می

 مطلوب نسبتاً عهمجمو از خارج ساکنان ازنظر موردبررسی ابعاد وضعیت همچنین. است زیاد ها دادهتغییرپذیری مقادیر مجموعه 

 T )مقدار است محیطی بوده مندی همانند افراد مجموعه از بعد زیست رضایت میزان کمترین که صورت این به .است  شده ارزیابی

از بعد کالبدی بیشترین رضایت را داشتند  .مندی از ابعاد اجتماعی و اقتصادی در حد وسط است سوی دیگر رضایت از .منفی(

ساکنان خارج از  مندی متوسط بیانگر ارزش رضایت های محاسباتی مجموع شاخص از حاصله نابراین نتایجب .مثبت(T )مقدار 

دهد که  را نشان می 15/1دهد بعد کالبدی زیر  ای نشان می تک نمونه T( برآورد شده است. چنانکه نتایج آزمون 49/2مجموعه )

محیطی، اجتماعی و  پس سطح معناداری وجود دارد. ابعاد زیست ،( تفاوت معنادار دارد2میانگین متغیر با عدد مقایسه شده )

ار ندارد؛ و مقدار انحراف معیار ( تفاوت معناد2دهند که میانگین متغیر با عدد مقایسه شده ) نشان می 15/1اقتصادی باالی 

 .است زیاد نسبتاً ها، دادهدهد تغییرپذیری مقادیر مجموعه  ( نشان می629/1)
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 ابعاد مجموعه همسایگی کویر  از مندی رضایت در ای نمونه تک T آزمون نتایج -6 جدول

 ساکنان مجموعه و خارج آن ازنظر

 انحراف معیار میانگین مقایسه شدهمقدار  Tمقدار  سطح معناداری ابعاد ساکنان

 ساکنان مجموعه

 همسایگی کویر

 136/4 29/2 2 251/3 359/1 کالبدی

 194/4 49/2 2 136/1 251/1 اقتصادی

 495/4 11/2 2 941/3 322/1 اجتماعی

 315/4 69/3 2 -492/1 143/1 محیطی زیست

 464/4 13/2 2 243/1 395/1 طراحی داخلی

 459/4 39/2 2 934/4 393/1 ها میانگین شاخص

ساکنان خارج از 

 مجموعه

 )محله نظرکرده(

 929/1 39/2 2 119/3 119/1 کالبدی

 113/4 41/2 2 969/1 442/1 اجتماعی و اقتصادی

 435/4 99/3 2 -319/4 353/1 محیطی زیست

 629/1 49/2 2 356/4 414/1 ها میانگین شاخص

 های تحقیق یافته منبع:

 گیری نتیجه

عملکرد بافت  به خصوصیات و ترین توجهی کوچک بدون صنعتی شدن شهرها و اقتصادی رشد توسعه، گیری جهت امروزه

به  مرکز اصلی این هسته و اجتماعی، اقتصادی تعامالت متمادی مرکز سالیان که طی قدیمی های بخش و گیرد می قدیمی صورت

 و به آهستگی دیگر عوامل و گذاشته تأثیر بافت بر سرعت به عوامل نای از روند. تعدادی می نابودی به رفته، رو می شمار

 و اقتصادی، اجتماعی روانی، مسائل ازجمله مختلف به علل شهرها های سنتی بخش که یطور بهگذارند.  می تأثیر مرورزمان به

در  این است.شهرها پایین  با دیگر مقایسه در مناطق گونه در این مسکن برای و تقاضا نبوده جذب خانوارها قدرت کالبدی دارای

 تأسیسات و تر، وجود و سریع تر راحت شهری امکانات و ازجمله؛ مرکزیت دسترسی بسیار دالیل به بخش این که است حالی

 دارای اهمیت گردشگر جذب وساز مسکونی و ساخت برای امکانات بالقوه از برخورداری و زمین ارزان بودن تجهیزات زیربنایی،

 توجه به بازآفرینی بافت تاریخی که در مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد با پژوهش این در اساس، این است. بر باالیی

 مندی از این مجموعه با رویکرد اجتماعات محلی پرداخته است. صورت گرفته است نسبت به ارزیابی رضایت

استفاده از  با همسایگی کویر مجموعه ارج از آن ازمندی ساکنان مجموعه و خ رضایت و پژوهش ابعاد بین در ابتدا ارتباط

 محیطی و طراحی داخلی با بین ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست ساکنان مجموعه ازنظراسکوئر بررسی شد.  آزمون کای

تماعی و اقتصادی بین ابعاد کالبدی، اج خارج از آن و در بسیار معناداری وجود دارد رابطه درصد 66از مجموعه در سطح  رضایت

همبستگی  وجود دارد. در مرحله بعد تحلیل معناداری بسیار درصد رابطه 66محیطی با رضایت از مجموعه در سطح  و زیست

درصد  66مندی از مجموعه در سطح  اقتصادی با رضایت -ساکنان مجموعه، بین متغیرهای سن و پایگاه اجتماعی  ازنظرپیرسون 

درصد رابطه معناداری  66مندی در سطح  ود دارد. همچنین بین متغیر وضعیت سکونت با سازه رضایترابطه معناداری و منفی وج

مندی از مجموعه در سطح  اقتصادی با رضایت -خارج از آن، بین متغیر درآمد و پایگاه اجتماعی  و مثبت برقرار نموده است. در

درصد رابطه  66مندی در سطح  همچنین بین متغیر وضعیت تأهل با رضایت .درصد رابطه معناداری و منفی وجود دارد 66

محیطی، طراحی داخلی مجموعه  های ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، زیست معناداری و مثبت برقرار نموده است. با بررسی

نشان داد که ساکنان  ناین آزمو از حاصل ای صورت گرفته است، نتایج تک نمونه Tهمسایگی کویر که از طریق آزمون 



                                          DOI: 10.29252/geores.33.2.40  53/های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها ... مندی پروژه ارزیابی میزان رضایت 

منفی(. از سوی دیگر ساکنان مجموعه از بعد  T محیطی رضایت کمتری داشتند )مقدار مجموعه و خارج از آن از بعد زیست

نسبی )متوسط( داشتند. ساکنان خارج از مجموعه از  از ابعاد کالبدی، طراحی داخلی، اقتصادی رضایت و نداجتماعی رضایت داشت

مندی ساکنان مجموعه و خارج  اغلب معیارهای رضایت تماعی و اقتصادی این مجتمع نسبتاً راضی بودند. بنابراینابعاد کالبدی، اج

مندی  و میزان رضایت 39/2مجموعه همسایگی کویر  از مندی ساکنان اند. میزان رضایت متوسط قرارگرفته سطح از آن در

 است. برآورده شده 49/2از مجموعه همسایگی کویر  ساکنان خارج

 سایر محققین با نتایج مندی از بازآفرینی بافت تاریخی شهرها با رویکرد اجتماعات محلی رضایت  درزمینه پژوهش این نتایج

کنند که باید  تائید می مسئله را این یادشده های دارد. تمامی پژوهش گردید، همخوانی اشاره ها آن به پژوهش  پیشینه در بخش که

های اجتماعی  زایی محلی، تسهیل زندگی، احیای خاطرات گذشته و تقویت شبکه صول پایداری و درونمشارکت مردم، تقویت ا

  توسعه برای گردید. همچنین قائل عنوان عامل مهمی در بازآفرینی شهری در نظر گرفت و اهمیت بیشتری و فرهنگی را به

 بهتری مدیریت توان ها می مندی ارزیابی این رضایت با اه به نابرابری بردن پی مندی و بازآفرینی تاریخی شهرها سنجش رضایت

 به بازآفرینی بافت تاریخی شهر محدوده موردمطالعه، نسبت مدیریت که رو ضروری است ها داشت. ازاین برای این مجموعه

نیاز  با و متناسب ایدنم مشارکت ساکنان توجه به اجرایی تصمیمات در و کرده این محدوده مبادرت و تسهیالت تقویت امکانات

 و داشت خواهد های مسکونی را در بر مجتمع رضایت ساکنان از امر این نمایند. افزایش خدمات و امکانات اقدام به ساکنان نسبت

 ملی خواهد انجامید. موفقیت طرح تر اینکه به مهم

ورزشی و سالن ورزشی برای  بوده است: کمبود و نبود وسایل صورت ینبد شده مطرحساکنین مجتمع  ازنظرمشکالتی که 

بانوان در مجتمع، نبودن همیشگی نگهبان، آماده نبودن مدارک اسناد و عدم پاسخگویی در جهت ارائه آن، روشنایی محدود 

گو نبودن مدیر مجتمع در برابر سؤاالت ساکنین و نداشتن  ازحد در شب در داخل مجتمع، جواب بام و روشنایی بیش معابر و پشت

کشی آب سرد و گرم، خراب بودن درب و زمین  فشار بودن آب مجتمع و عدم استاندارد لوله ، مشکل کممدیریت قوی

پوش(، مشکل سروصدا در داخل مجتمع، وجود بو ناشی از فاضالب و نبود سطل آشغال بزرگ در مجتمع و عدم  پارکینگ )کف

 . عات برای برگزاری مراسمآوری زباله ،کم بودن فضای سبز داخل مجتمع، نداشتن سالن اجتما جمع

انتخاب مدیریت با مشارکت ساکنان شود:  می ارائهدر همین رابطه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت مجتمع بدین شرح 

مجموعه، استقرار وسایل تفریحی و ورزشی ویژه کودکان در فضاهای باز، ارتقا کیفیت تسهیالت در زمینه دریافت و 

عمومی شهر، اختصاص قسمتی از اراضی  ونقل حملبازپرداخت وام مجموعه، بهبود وضعیت دسترسی مجموعه به خدمات 

 مجموعه به فضای سبز. 

 تا نماید اقدام های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها پروژه متقاضیان مسکن وام اقساط کاهش به نسبت است دولت امید رو ینازا

 شود. برداشته درآمد کم اقشار هزینه زندگی کاهش در اساسی گامی

حج فروش )نویسنده دوم(،  ینالد شهاب%(، 91، )یپژوهشگر اصل)نویسنده اول،مسئول(، ییمحمدرضا رضا سهم نویسندگان:

 %(11آماری ) یها بحث گر یلتحل، یپژوهشگر کمک
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