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1 مشاركت مردمي درفرآيند معاصر سازي بافتهاي فرسوده محالت شهري ايراننقش ساختاري طراحي جهت جلب

نمونه موردي محله سيروس تهران

: چكيده

و مولفه،قهدف از اين تحقي هاي طراحي تبيين مدلي علي ميان رويكرد مشاركت مردمي
به. است) نمونه موردي محله سيروس تهران(در معاصرسازي بافتهاي فرسوده ايران  با

ميكارگيري ايده ب هاي طراحيمولفهتوان هاي حاصل از مدل تحقيق، اي در فرايند گونهرا
م و در نهايت موفقيت طراحي عاصرسازي بافتهاي فرسوده تبيين نمود كه مشاركت مردمي

بر. معاصر سازي ناشي از اين امر بصورت حد اكثري حاصل شود به اين منظور در اين تحقيق،
و تحليل زمينهتحقيق، از روش تحقيق پيمايشي يا پايه تلفيق نظريات مرتبط با موضوع  يابي

در تحقيق حاضر، براي. استفاده گرديده است استنباطي-وصيفيت داده ها بر اساس آمار
مطالعه عوامل موثرطراحي در جلب مشاركت مردم از آزمون نگرش سنجي اهالي محله 

و حجم نمونه روش نمونه گيري، خوشه. سيروس تهران استفاده شده است نفر 170اي تصادفي
تح. است قيق، از پرسشنامه محقق ساخته به دليل فقدان پرسشنامه استاندارد در موضوع

و روايي ابزار تحقيق، داده. استفاده گرديد  توصيفي-ها به روش آماريپس از بررسي پايايي
و براساس تحليل و عوامل تاثيرگذار به روش تحليل عاملي استخراج شد هاي انجام تحليل

و ميزا. شده، مدلي خطي طرح ريزي گرديد ن تاثير عوامل سپس، بر اساس مدل حاصل، رابطه
نتايج تحقيق براساس مدل شامل: ها يافته. بر يكديگر به روش تحليل مسير، به دست آمد

و معماري است كه توسط مردم به عنوان عامل شناخته شده مؤلفه هايي در طراحي شهري
و در صورت دريافت نظرات مردم در زمينه چگونگي طراحي مؤلفه هاي ياد شده مي توان است

برو موافقت حداكثري آنها را در معاصرسازي بافتمشاركت و هاي فرسوده به دست آورده
هاي بدست آمده، دو از جمله مؤلفه. اين اساس ميزان موفقيت معاصر سازي را افزايش داد

و دو مؤلفه در زمينه  و مرور و اولويت عبور مؤلفه در زمينه ساختار بافت شامل شكل معابر
خ و حفظ بناهاي ارزشمند استتوده بافت شامل شكل .دمات
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