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 1ـ  52صص 

 دهيچک

ابزارهاای مادیریت شا ری اذررابار بار مادیریت  لیتحلبررسی و  ،هدف این پژوهش

ابزارهاا شا ر شایراو و اذارا  و نهاش هرکاداا او ایان یکپارچة بافت تاریخی کلان

، منااب  یاطلاعاات یهاارسااتتیاوجمله ساومان و تشکیلا ، قاوانین و مهاررا ، و

روش  .اساتشا ر شایراو و مناب  مالی بر مدیریت ش ری این بخاش او کلاان یانسان

و طریق مطالعا  میدانی و اآن  اوین موردعا  تحلیلی است که اطلا-تحهیق در پژوهش حاضر توصیفی

که او طریاق روش رلولاه برفای در  استز پرسشنامه یده است. ابزار پژوهش نشای استخراج کتابخانه

 شادههای مدیریت ش ری( توویا  ن و کارشناسان ساومانانمونه او متخصص 120آماری )میان جامعة 

و  SPSSاو جملاه  یل آماریی تحلفزارهاانراها نیز او طریق تحلیل آماری داده است.

Amos Graphic  و همچنینSmart PLS ساوی معادله و با استفاده او رویکرد مدل

پژوهش نشان  یهاافتهی واریانس محور صور  ررفته است.و کُ محورانسیوارساتتاری 

تر او حاد متوساق قارار میانگین متغیرهای پژوهش در وضعیت موجود پایین ،دهدیم

دهد که همه ابزارهای مدیریت شا ری در ز نشان میید و نتایج معادله ساتتاری ندار
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 ،شادهمستهیم دارند. در میان عوامل مطالعه ریتأذیکپارچگی بافت تاریخی ش ر شیراو 

شن اد ین پیبنابرا است؛او سایر ابزارها و عوامل  ترپررنگنهش عوامل ساومانی و قانونی 

ش ر شیراو همة ابزارهای مادیریت کپارچة ش ری در بافت تاریخی کلانبرای تحهق مدیریت یشود یم

قاوانین موجاود و  تلاأبرطرف کاردن  ،اوین اقداما  موردنیترم م جمله اوش ری باید تهویت شوند. 

هاای و او ویرسااتت شاود تهویاتن ادی است کاه و میان ین ادیی درونافزاهمحرکت به سمت 

 شود.تس یل این امر استفاده مفید و مؤذر  برای SDIو  WebGIS اوجملهاطلاعاتی 

بافات ، شایراو ،مادیریت یکپارچاة شا ری ابزارهاای ،مدیریت شا ری :هاکليدواژه

 .یتاریخ

 . مقدمه1

اسات افتاه یش یافازا سارعتبه یشا ر یهاان ساکونتگاهاتعداد ساکن ،ریات یهادهه یط

ت یارشاد جمعو روند روبه یش ر یاهش تعداد سکونتگاهیافزا (.554، ص. 3201، 1اتایجود)

شا رها او  یخیتاار هاایبافاتاسات.  شاده یو مشاکلا  فراوانا مسائلجاد یباعث ا یش ر

 یها در قلب و مرکز توساعه و تحاول شا ررا آنی؛ واندییهابحث نیچنن موضوعا  یترم م

ظت او امرووه در سراسر ج ان حفا ،ن اساسیبر هم ؛(33، ص. 2014، 2سکمپیددارند )قرار 

ضاو  ک مویاو آن به  یناش را ییتغو  ینی  ش رنشیل رشد سریدلش رها به یخیتار یهابافت

 (.302، ص. 2013، 6ورلویارتان و اررساست )ل شده یده تبدیچیو پ یفور

نظااا  ،ینیو ش رنشا های مؤذر و متأذر او ش رمؤلفه نیترم ماو  یکی یخیتار یهادر بافت

در نتیجة تحولاا  و تغییارا  کمای و  ،سو کیست. او هاونتگاهرونه سکنیا مدیریت ش ری

ش رها بدون برتورداری او  یخیبافت تار یاذربخش، ادامة حیا ، کارآمدی و ینیش رنشکیفی 

مف اوا  بناا بارنظاا یادشده  ،و او سوی دیگر استنظاا مدیریتی منسجم و هدفمند غیرممکن 

کاظمیاان است )اجتماعی، ومانی و مکانی ش ر تود  هایاو ویژری متأذر کاملاًدیالکتیکی تود 

 (.26 ، ص.1692و همکاران، 

                                                 
1. Wosolowska Judyta 

2. Descamp 

3. Ertan & Egercioğlu 
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 اماور ،توساعهدرحالاو جواما   یدر تعاداد یو حتا افتهیتوسعه یاو کشورها یاریدر بس

 محسوب یمستهل در کل نظاا حکومت نسبتاًژه و یو یک ردۀ حکومتی یت ش ریریو مد یمحل

 حکاومتى ساطو  میان هماهنگى درجةن یبنابرا ؛(3 ، ص.1691و همکاران،  یزیعزشود )یم

 و )نیاومن بگابارد ریتاأذ زین آن نسبى موفهیت ریزى وبرنامه نو  ،یت ش ریریمد بر تواندیم

 بسیاری در ج ان سوا یکشورها او یاریبس در رسدمی نظر بهاما  ،(159 ، ص.1633، 1تورنلى

 در همکارى یجابه یطو  حکومتر سیو سا تصوصى و دولتى هاىبخش ش ری، فضاهای او

 بخش به تن ا علمى نظاا یا دولتى ادارۀ هر دارند. او هم ررایش جدا عملکرد به حل مشکلا ،

 (.46 ، ص.1632، 2چیمار یشاب) دارد نظر ش ر بندییکرهپ او کوچکى

مادیریت شا ری  ،توسعهدرحال یکشورها بیشترهمانند در حال حاضر در ش رهای ایران 

ریازی دلیال حاکمیات برناماهرساان شا ری باهتدما  یهاساومانی وجود دارد و اچندرانه

 ربارییاساتسبراسااس  هرکادااو  هساتندیکادیگر  بخشی، فاقد هماهنگی لاوا و کافی باا

اقاداا  ...و یخیتادما  شا ری، مداتلاه در بافات تاار درتصاوص یزیربرنامهساومانی به 

بافات آورناد. مای باه وجاودهاا و شا روندان یش ردار را برای متعددیو مشکلا   کنندمی

، یخیکشاور در کناار اروش تاار یشا رها یخیتاار یهاار بافاتیراو همانند ساایش یخیتار

، یتای، امنیکالبد یفرسودر اوجمله یفراوان یهابا چالش یتیو هو ی، اقتصادی، فرهنگیمعمار

نفار  هازار 50ش او یبان محادوده باا یمواجه است. ا یو فرهنگ ی، اجتماعی، ب داشتیاقتصاد

درصد او مساحت بافات فرساودۀ  21 ،هکتار او مساحت ش ر 633ش او یت و وسعت بیجمع

ن با توجاه یبنابرا ؛(160: 1691و همکاران،  یوارذاست )راو را به تود اتتصاص داده یش ر ش

ر یتواناد تاأذیتاوان رفات توساعه و ب باود آن ماین محدوده میا یتیو هو یخیت تاریبه اهم

 ،داشاته باشاد یالمللنیبسطح  یآن در منطهه و حت یراو و ارتهایش ر شکلان یبر معرف ییزابس

و  یریرمیتصامو  یتیریماد یهال تعدد ن ادها و کانونیدلبه ظرفیت بسیار رغمبهاما متأسفانه 

، تاروج یخیت بافات تااریافیب و تنازل کیاشااهد تخر ،یخیدر بافت تار ضابطهیبمداتله 

گاناه یهاا اتباا  بدرصاد او آن 40 بااًیتهربافات )باه  واردتاوهن او ورود م اجر یت بومیجمع

                                                 
1. Newman & Torrenley 

2. Shabbir Chima 
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در مادیریت بافات تااریخی  یو تصوصا ی، عماومیمتعادد دولتا ین ادهاام. یهستند( هست

کااری، ها به مواویآن هایریرییمتصمکنند و در بیشتر موارد می ریرییمتصمشیراو  ش رکلان

در تضااد باا منااف  شا ر و  کاملااًکاه  شاودمیمنجار هاایی یبه تروج راهیو  یکاردوباره

شا ر  یخیت بافت تارین راا مؤذر در ب بود وضعیاول ،توان رفتین میبنابرا ؛ش روندان است

محهاق تواهاد  یم م در صاورتامر ن یو ا استمنسجم و هماهنگ  یزیربرنامه دررروراو یش

در این پژوهش تلااش  کنند؛ بنابراینعمل هماهنگ  صور بهبتوانند  یتیریمد یشد که ن ادها

به بررسای ابزارهاای  ،شیراو ش رکلانبر آن است ضمن بررسی مدیریت ش ری بافت تاریخی 

پرداتتاه شاود و نیاز مدیریت ش ری اذرربار بر مدیریت یکپارچة بافت تاریخی ش ر شایراو 

 شاود. ( تحلیلو... هررا ساومان و تشکیلا ، قوانین و مابزارها )اذرا  و نهش هرکداا او این 

 .شود ارائهشیراو  ش رکلانت ب تر و کاراتر بافت تاریخی یمدیر برای هایییشن ادپ نیز یتن ادر

 ضرورت و اهميت تحقيق .1. 1

 و معمااری داناش تااریخ، فرهناگ، کاه هساتند ررانب اایی آذار ش رها تاریخی هایبافت

 شخصایت و هویات ،ترروشان بیاان باهدهناد و نشان می را ش ری جامعة ربشتة ش رساوی

 (. بررسی و93 ، ص.1691قادری و همکاران، ربارند )می نمایش به را ش ر فرهنگی اجتماعی

هاا بافات یابد کاه بادانیم بسایاری او ایانهای تاریخی ومانی اهمیت میتحلیل مدیریت بافت

 باروو تیارن ادو این معضلا  باعث تخلیه و فرساودری و  دارندو مشکلا  متعددی  مسائل

 هاای تااریخی شا ری ایاران باامادیریت بافات ،یطورکلبه. شودمیهای رونارون ناهنجاری

 هاای تااریخی،هماهنگی در ساتتار و ادارۀ بافت نبودتهسیم وظایف و  تلأهایی چون شچال

 راهباردی حفاو و احیاای بافات، ضاعف تشاکیلا  سااتتارهای یزیربرنامهها و طر  تلأ

شا روندان باه بافات و نداشاتن و احساس تعلق  یتوج بی ،ی انسانی کارآمدساومانی و نیرو

 باااروشهاای هاا و بناهاا و یادماانبدون توجه باه بافات ،های باوساوی ش ریبرنامه اجرای

 (.93و  93 ، ص.1635طاهرتانی و متوسلی، است ) تاریخی مواجه

 و شایراو ش رکلان تاریخی هستة محدودۀ قرار ررفتن در لحاظ ش رداری شیراو به 3 منطهة

 و بناهاای تااریخی اروشامند م ام یهااو کانونیکی  ،متعدد تاریخی و مراکز فرهنگی وجود
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 ضاعف مانناد فرساودری، مشاکلا  برتای باروو دلیلبه اماشود، می محسوب شیراو بااروش

 بسایار هاایظرفیات رغمباه و اسات های مختلف شدهچالش دچار انسجاا مدیریت و مرمّت

 و هااطار  اجرای ، مدیریت ش ری درمبکور مراکز و اروشمند رردشگری اقتصادی هنگی،فر

 شاده مواجاه معضلا  پیچیادهبا  ،هابافت احیای این آذار و حفو به مربوط ش ری هایپروژه

 ایان در مداتلاه شیوۀ و مدیریت رویکرد و نگرش تغییر به نیاو ،رسدبه نظر می ؛ بنابرایناست

 ن ادهاای قالاب در شا ر شایراو بومی هایاو ظرفیت استفاده ست. همچنینها ضروری ابافت

 اقاداا مناساب در یایافزاهمایجااد  دولتای( و و تصوصی مردمی، عمومی،مختلف ) مدیریتی

 یتیریماد سیساتم طراحی به نیاو ش ری ستیوقیمح کردن پایدار و سیستم ش ری در هدفمند

 ریاریب ره که با دنبال آن استپژوهش حاضر به رونیاوا کند؛می ضروری را یکپارچه(جدید )

 بپرداود مؤذر بر مدیریت یکپارچه در این بافت مختلف یهاابزار های علمی به بررسیروش او

 یو احیاا حفاو هاایو برناماه هاسیاسات راهبردهاا، ،آمدهدساتبههاای یافته او استفاده با و

-مطالعه تاکنون اینکه به توجه با بنابراین کند؛ تبیین شیاوپشیب ش ر شیراو را تاریخی هایبافت

 انجاا نشده است،انجاا  شیراو ش رکلان تاریخی بافت در ش ری یکپارچة درمورد مدیریت ای

 برتوردار است. بسیاراولین راا در این ومینه او اروش و اهمیت  عنوانبهپژوهش  این

 . پيشينۀ تحقيق2

 یران شا رهایماد یکپارچاه بارایت یریمد هدف اب یة مدل عملئ( به ارا1994) 1لیرکم

 شا ری یکپارچاة کاه مادیریت کرده است ی( بررس2001) 2ی. چاکاربارتج ان سوا پرداتت

-پاسخ وری،ب ره اصول مانند سنتی اصول مدیریت است و یمندنظااو  نظری رویکرد بر مبتنی

هاا، ا محادودیتبا مهابلاه ج ات در شا ری بارای مادیریت نیاز انعطاف را و اجتماعی دهی

ت یریمختلاف ماد یکردهاایزا  رویتماا ی( به بررس2003) 6دن لارسیر داند.می کاربردقابل

 نظااا داده اسات،نشاان  (2009) 4کلاسون. پرداتته است ییو اروپا ییکایدر نظاا آمر یش ر

                                                 
1. McGill 

2. Chakrabarty 

3. Ryden Lars 

4. Claesson 
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 جایگااه تعیاین -2، کناونی وضاعیت تعیین -1: شودمی راا محهق پنج در یکپارچه مدیریت

 1شاودلر هاانس ارویاابی. و رزارش -5 و نظار  و اجرا -4 سیاسی، ایجاد کمیته -6 مطلوب،

آن  حال میاان مشاکلا  و ابازار توان رابطة یکسانینمی افت کهیجه دست ینت نیبه ا (2011)

هماه  کاه ضروری است ابزارهایییکپارچه  هایپروژه در عمومی نوشت و یک نسخة و یافت

 و سااومانی تنظیماا  -ب ی،عماوم مشاارکت -الافۀ دربرریرند که بایدرا دریابند  هاحووه

 یشا رها یخیبافات تاار (2013) 2ورلویارتاان و اررساباشاند.  ظرفیات ایجاد -جو  سیاسی

لاوماة  داد،ج نشاان ی. نتااکردناد یبررسا یهایتطب صاور بهرا ه یاترک ریا و اومیاسپان یمالارا

دن باه یرس و هاستبافترونه ین اد او های تاریخی، حفاظت فعال و هدفمنساوی بافتباونده

کپارچاه یاست که اقاداما  جاام  و  یش روندان و تعاملا  محل مشارکت درررون هدف یا

ت یریماد یشناسابیآس ی( باه بررسا1690عابادینی )ریمکاظمیاان و  .اسات آن ۀکنندنیتضم

نشاان ج ینتا ند.پرداتت یش ر یریرمیتصمو  یرباراستیدر ت ران او منظر س یکپارچة ش ری

رباق یان عناصار  یا  قادر  در میاسه عامل تعادد عناصار و کنشاگران، سااتتار تووداد، 

عوامل ماؤذر  ،تیو عوامل مرتبق با مناب  و ابزار قدر  و حاکم یرباراستیو س یریرمیتصم

ان و یاعیرف. هساتند شا ر ت ارانکلاان یت شا ریریدر ماد یرباراستیس یکپارچگی نبودبر 

، یکپارچاة شا ریت یریماد مرتبق باا یهاهینظر یبه بررسدر کتاب تود ( 1691پور )نیحس

 یبندرتبهو  ییبه شناسا (1691همکاران ) عزیزی و. پرداتتند ت فضایریو مد یت ش ریریمد

-ج پژوهش آنینتا پرداتتند.ش ر ت ران کلان در یکپارچة ش ریت یریمد یکنشگران و ابزارها

 یو شا ردار یاماور شا ر یراباراساتیدر سرا ن نهاش یشاتریشا ر ب یشورا داد،ها نشان 

 ،یکپارچاة شا ریت یریتحهق مد ین برایهمچن .دارند یزیردر مرحله برنامه را ن نهشیشتریب

 (1695سجادیان )امانپور و  ت برتوردار است.یدرجه اهم بیشترینن و مهررا  او یقواناصلا  

ش ر ت ران براسااس آرماان ت کلانیریمد یشناسبیآسبه  یلیتحل-یفیبا استفاده او روش توص

 یت شا ریرینظااا ماد داد،هاا نشاان ج پژوهش آنینتا. پرداتتندکپارچه در کشور یت یریمد

 یکپارچه مبتنایت یریکه مد است ...و یاستی، سیها عملکردانوا  تفرق یش ر ت ران داراکلان

                                                 
1. Schwedler Hanns-Uve 

2. Ertan and Egercioğlu 
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( 1695ابراهیمای )و  ییباباا. منجار شاودها ن تفرقیتواند به کاهش ایم یش ر ییبر حکمروا

ن پاژوهش او روش یادر ا .کردنادن را مطالعاه کپارچاه در شا ر اصاف ایت یریمد یهامؤلفه

کپارچاة یت یریبه ماد یابیعامل دست نیترم م داد،ج نشان یاستفاده شد. نتا یاستنباط-یفیتوص

 است. یتوب ش ر ییتحهق حکمروا ،در ش ر اصف ان یش ر

 شناسی تحقيق. روش3

شده، تحهیهی کمی آوری و تحلیلهای جم براساس نو  دادهاست که  یکاربرد این تحهیق

محساوب و ورود باه آن، مطالعاة میادانی  شادهلة بررسیئاو لحاظ نو  برتورد با مسو  است

 .استش یماین پژوهش پیدر ا شدهک استفادهیتکن .شودمی

 هاآوري دادهابزار جمع .1. 3

 شادهپرسشانامه( اساتخراج میادانی )ی و اکتابخاناهای هاو روش های آماری پژوهشداده

های نامه، کتب، مهالا  و پایانهاآمارنامهمنظور با مراجعه مستهیم به مراکز آماری و است. بدین

و ساپس  های مختلف اطلاعا  جامعی برای تحهیق ت یه شدههای دانشگاهموجود در کتابخانه

 یهااشاات  وهش مزباور تکمیال شاده اسات.و مطالعا  میادانی، پاژاو طریق پرسشنامه 

در  تبقمارو عناوان ، شاماره مساتهل یرهاایمتغهماراه باا  پرسشنامة پژوهشدر  شدهاستفاده

 .اند کر شده 1در جدول  ،پرسشنامه

مادیران  ،در این پژوهش او دو رروه برای تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. راروه اول

مستهیم باا ایان  طوربهکه بود  (یو راه و ش رساو یرش ر، استاندا ی، شورایش ردارش ری )

 شاامل اسااتید دانشاگاه و ن مادیریت شا ریامتخصصا ،. راروه دوابودنادموضو  مواجاه 

نفار او اسااتید  پانجپس او بررسی اعتبار پرسشنامه توسق  .بود دانشجویان تحصیلا  تکمیلی

محتاوای  دأییاتها و آن و اعمال نظرا  کارشناسی دأییتمتخص  در حووۀ مدیریت ش ری و 

. در ادامه با توجاه شدسنجش  رهایمتغاو  هرکدااآومون آلفای کرونباخ پایایی  او با استفاده ،آن

 مرتبق با در ساومانی فعالیت بر علاو که افرادی تعداد بودن محدود و به جامعه آماری پژوهش

 آن هاایآسایب و شا ری یرباراستیس در ومینة کافی تخص  و او دانش ش ری، مدیریت

 در کاه بیاترت نیا به ؛استفاده شد افراد این یافتن برای برفی رلول او روش ،باشند برتوردار
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 مرحلة در د.ش مراجعه هاآن به و ندشناسایی شد ،بودند این شرایق واجد که افرادی اول مرحلة

 ادامه تا جایی فعالیت این .کنند معرفی را شرایق با چنین دیگر افراد تا شد تواسته بعد او آنان

 تاود نظرا  اطلاعاتی چنین با افراد که بیشتر حاصل شد نسبی طوربه اطمینان این تا پیدا کرد

 شادتوویا   رفتهشیپپرسشنامه به روش  120بنابراین  اند؛کرده پرسشنامه منعکس طریق او را

 پرسشنامه بررشت داده شد. 34، تعداد او این که

 
 متغير ه و عنوانشمارها، شاخص .1جدول 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

 عنوان

 شاخص

 شمارة

 ريمتغ 
 ريعنوان متغ

نی
وما

سا
ل 

وام
ع

 

V4_2 های محلی و دولت مرکزیریزی و فعالیت میان ساومانانسجاا در برنامه 

V4_3 صور  منسجم و هماهنگتهسیم اتتیارا  و وظایف مدیریت ش ری به 

V4_6 شده(وظایف تعریفساومانی )لکردی و های عمانطباق قلمرو 

V4_7 مرج  واحد با مسئولیت روشن در رابطه با امور ش ر 

V4_8 های مختلف یک ش رداریها و انسجاا میان بخشریزی و فعالیتهماهنگی در برنامه 

V4_9 های غیرضروریرهاساوی دولت او فعالیت 

V4_10 های محلیساومانگر یدها و پبیر ش رداریو ساتتار تشکیلاتی انعطاف ویاد ییکارا 

V4_11  ادارۀ امور ش ری در مردا میرمستهیغحضور و مشارکت مستهیم یا  

V4_12 آن دهندۀهای توسعهساومان و تدما  دهندۀئهارا انسجاا و هماهنگی میان ساومان 

V4_15  تاریخیانگیزه و ابتکار لاوا در ایجاد تحولا  اساسی در مدیریت بافت 

ل 
وام

ع
نون

قا
ی

 

V5_1 مهدا بودن قوانین ش ری بر مدیریت ش ری 

V5_2 عدا تفوق دیدراه کالبدی بر توسعة ش ری توان عمومی مدیریت ش ری و 

V5_3 ش ری مسائلو امور  بر همةامور سیاسی نداشتن کامل  تسلق 

V5_4  قانون بنا بر مناف  سیاسی، ساومانی و فردینشدن تفسیر 

V5_5 تعمیم و تعمیق کامل قوانین ش ری به لحاظ موضوعی، فضایی و... 

V5_6  ساومانی مستهل ش رداریشخصیت 

V5_8 های جدید ش ریانطباق قوانین با نیاو 

V5_9 های تاریخیمدیریت بافت تلأ قوانین در 

V5_10 های مختلف ش ریهای فضایی و موضو حیطه با پوشش فراریر و متناسب 
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 عنوان

 شاخص

 شمارة

 ريمتغ 
 ريعنوان متغ

V5_12 های جدید مدیریت ش ریارتباط و تحول قوانین ش ری متناسب با روش 

V5_13 شده با شرایق محلی بافت تاریخیتطابق قوانین و مهررا  ملی تدوین 

V5_14   ش ر شیراوبافت تاریخی کلانبه تدوین قوانین اتتصاصی محلی مخت 

V5_15 شدهتوانی داشتن قوانین ت یههم 

V5_16 شدهفیت و رویایی لاوا قوانین ت یهشفا 

ت
ات

رس
وی

تی
اعا

طل
ی ا

ها
 

V7_1  های مختلف مدیریت بافت تاریخیدر ساومان شدهاستفادهی رهااافزسختمشاب ت 

V7_2  های مختلف مدیریت بافت تاریخیدر ساومان شدهاستفادهی افزارهانرامشاب ت 

V7_3 های مختلف مدیریت بافت تاریخیماندر ساو شدهاستفادههای مشاب ت فرمت داده 

V7_4 های مختلف مدیریت بافت تاریخیدر ساومان شدهاستفادههای مشاب ت در مدل داده 

V7_5 های مختلف مدیریت بافت تاریخیساومان یاطلاعاتهای مشاب ت در کدرباری داده 

V7_6 تاریخی های مختلف مدیریت بافتهای ساومانمشاب ت در توپولوژی داده 

V7_7 های اطلاعاتیمشاب ت در تعاریف و مفاهیم مربوط به ویرساتت 

V7_8   های مدیریت ش ریدر ساومان شدهاستفادهمشاب ت در ساتتار و سیستم مختصا 

V7_10 
ی و تبادل اطلاعا  رباراشتراکو  SDIهای ی او قابلیتریرب رهآمووش نیروی انسانی در 

 یکاردوبارهی او جلوریر برایساومانی 

V7_11  ی این اطلاعا رباراشتراکدسترسی کاربران به اطلاعا  ش ری او طریق 

V7_12 اوجملهی اطلاعاتی هاسامانهی ریکارربه Web GIS ( وDBMS) 

V7_13 های مختلف مدیریت ش ریهماهنگی ساومان برایی اطلاعا  مکانی رباراشتراک 

V7_14  یش رهای متولی مدیریت مشارکت بخش مؤذر بر اعا  مکانیویر ساتتار اطلوجود 

V7_15 ساوی اطلاعا  مکانی ش ریقابلیت ب نگاا 

V7_16 های ش ریجایگاه فناوری اطلاعا  در مدیریت پروژه 

نی
سا

  ان
ناب
م

 

V6_1 های مدیریت ش ری به محیق کار تودی و علاقة کارکنان ساومانبستگدل 

V6_2  کاری کارکنان برای انجاا وظایفتع د و وجدان 

V6_3 های مدیریت ش ری در واحدهای تابعهتجربه و تخص  لاوا و کافی کارکنان ساومان 

V6_4  در مواج ه با بافت تاریخی هاساومان یانسان یرویندانش فنی و تخصصی 

V6_5  بافت تاریخی یاحیا یبراهای مدیریت ش ری ساومانکارکنان مشارکت 

V6_6  تخص  و تجربة افراد بر اساستهسیم وظایف 

V6_7 اوجملههای اطلاعاتی روو آمووش و آشنایی کارکنان با دانش SDI 

V6_8 نفعان در مهابل وظایف محولهرویی کارکنان به مردا و سایر  یپاسخ 
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 عنوان

 شاخص

 شمارة

 ريمتغ 
 ريعنوان متغ

لی
 ما

ب 
منا

 

V6_9 بخش تاریخی شیراو یرباری بخش دولتی در حمایت او حفو و احیاسرمایه 

V6_11 های تاریخیحضور فعالان اقتصادی و بخش تصوصی در جلسا  مدیریت بافت 

V6_12 های تاریخیهای صنفی برای رونق اقتصادی بافتوجود انجمن 

V6_13 هاها و نحوۀ عملکرد مالی آنشفافیت اطلاعاتی درمورد بودجه، هزینه ساومان 

V6_14 اریخی در مورد عملکرد مالی ساومانهای مدیریت بافت ترویی ساومانپاسخ 

V6_15 های تاریخیباوآفرینی بافت یبرا به بخش تصوصی های تشویهیة بستهئارا 

 

و  Amos Graphicو  SPSS یافزارهااانرا 26هااا او نسااخه تحلیاال آماااری داده باارای

 سااوی معادلاهد و با اساتفاده او رویکارد مادلشاستفاده  Smart PLS 3.2.6همچنین نسخه 

 .ی شدندژوهش بررسهای پفرضیه ،محورواریانسو کُ محورانسیوارساتتاری 

 قيتحق ينظر ی. مبان4

 شهري ۀمديريت يکپارچ. 1. 4

مدیریت یکپارچة شا ری حاصال ورود رویکارد سیساتمی در مباحاث مادیریت شا ری 

 ؛«عماودی»ه مادیریت نا است، «افهی تیریمد»دیریت یکپارچة ش ری م ،یطورکلبه .باشدیم

افهی و هماهنگ در کناار یکادیگر  صور بهدرریر در مدیریت ش ری  یهاساومانیعنی تماا 

است تا در قالب الگویی مشخ  باه همااهنگی عناصار  درصدده مدیریت یکپارچ .دقرار دارن

و  جلوریری کندو نظاا بروکراسی حاکم  هایکاردوبارهدتیل در مدیریت ش ری بپرداود و او 

 (.23 ، ص.1690پور دیزج، شکریببخشد )سرعت  ی رافرایند توسعة ش ر

ساتم یت سیریماد یبارا یست؛ بلکه ابزار مناسبیک هدف نیتن ا  یکپارچة ش ریت یریمد

باه توساعة متعاادل تمااا  یکپارچة ش ریت یریتحهق مد ک ش ر توب است.یش ر و تحهق 

 ی. برا(696 .، ص2013پورکریم و همکاران، دارد ) یک ش ر بستگی یتیریمد یاجزا و ابزارها

-یو انسجاا قارار ما یکپارچگیدر مهابل واژۀ  که تفرقبا مف وا د یبا یکپارچگیمف وا  درک

: اناد اوعباار  یت شا ریریو مرتبق با ماد شدنیاهدهمش یهاتفرق نیترم م. آشنا شد ،ردیر

تفارق ، یاساتیس-ی، تفرق حکومتیی، تفرق قلمروی، تفرق عملکردیاستیس-یزیرتفرق برنامه
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پاور و بارک) یت شا ریریماد یهاناهیومنفعان و تفرق مرتبق با بساترها و یاو تعدد   یناش

کاه بادون درک دارند  یهیعم یها معانن تفرقی(. هرکداا او ا115-114 . ، ص1633، یاسد

ن یشاترین پژوهش بیکرد. در ا ییمهابله با آن را شناسا یتوان راهکارهاینم ین معانیح ایصح

 .استمهابله با آن  یبرا یتیریمد یابزارها ییو شناسا یتفرق عملکردد بر یتأک

تاص )مانناد  یک ش ر با قلمرو حکومتیوندد که در یپیبه وقو  م یومان یتفرق عملکرد

که  یفیدرمورد کارکردها و وظا یة تدما  ش رئو ارا یزیربرنامه(، یا ش رداریمحدودۀ ش ر 

، ینیرعابدیان و میکاظماست )م شده یئت تهسیاومان و هن چند ن اد، سیب ،دارند یت محلیماه

اساات.  یکاارد مهابلااه بااا تفاارق عملکااردیکپارچااه روی یت شاا ریریمااد (.60 .، ص1690

 یمهادس بارا یایاک رؤیاشاه یهم یرباراستیس یشناسواژهدر  «یزیهر چ» یساوکپارچهی

 .(56، ص. 2004، 1دمنیفراست )زان بوده یربرنامه یتمام

ت یریکارد مادیف مف اوا و رویاسااوندۀ تعر یاجازا عنوانبهرا  یدیبعد کلسه  ،لیرمک

منجار  نگرکال یکردیرو عنوانبه یت ش ریرین سه بعد که به درک ما او مدیداند. ایم یش ر

 یناوع باه هار ساهد در یاشاود کاه بایف میر تعرییدر قالب سه حووۀ مداتله و تغشود، می

او:  انادعبار ن ساه حاووه یااباد. ایتحهق  نگرکل یت ش ریریپرداتت تا مد یساوکپارچهی

و  ین اد یساوکپارچهیها و رساتتیو نیتأم یساوکپارچهی، یش ریزیربرنامه یساوکپارچهی

تحهااق  یباارا یت شاا ریریمااد ی(. ابزارهااا122 ، ص.1695، یپااور و اساادباارکساااومانی )

لا ، عوامال یسااومان و تشاکراو شامل یش یخیدر بافت تار یو ساومان ین اد یساوکپارچهی

 یشود که در قالب مدل مف اومیم یو مناب  مال ی، مناب  انسانیاطلاعات یهارساتتی، ویقانون

 آورده شده است. 1 شکلن پژوهش در یا

  یعوامل سازمان .1. 1. 4

قواعاد  هنای حااکم بار  ،ساومان و انستیتو است و در تعریف دیگار ،ن اد در یک تعریف

پس ن اد ممکن است فرد باشد یا سااومان کاه ارار تاداوا و عمومیات  ؛استرفتار کنشگران 

 یاافتنیتغییر یراحتباهساتتار روابق محکم بین اجزاست که شوند )تبدیل به ساتتار می ،یابند

                                                 
1. Friedman 
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 د؛دهنهایشان ساومان را تشکیل مینیست( و این ساتتارها متناسب با نیاوها، اهداف و ویژری

اتتار و ساااتتار متناسااب بااا ن اااد اساات. روابااق عملکااردی یعناای ساااومان متناسااب بااا ساا

باشاد شا ری  متضمن تفرق یاا یکپاارچگی مادیریت تواندیم یساومانبرونو  یساوماندرون

 (.29 ، ص.1639کاظمیان، )
 

 
 پژوهش یليو تحل يمدل نظر .1شکل 

 1693های پژوهش، مأتب: یافته

 

  ن و مقرراتيقوان. 2. 1. 4

و  اسات ارهای قانونی که در نظاا مدیریت ش ری به کار ررفته شادهمجموعه قوانین و ابز

ترین سطح تعریف شدۀ سااومانی، م م عنوانبهمشروعیت مدیریت ش ری در بافت تاریخی را 

 (.3، ص. 1691عزیزی و همکاران، بشناسد )مدیریتی و حاکمیتی به رسمیت 

 هاي اطلاعاتیزيرساخت. 3. 1. 4

-مدیریت اطلاعا  دادۀ ش ری در ساومان وجود پایگاه ،یطلاعاتا یهارساتتیمنظور او و

ها برای استفاده او ایان ابازار قدرتمناد در راساتای ت آن ساومانظرفیو  های مدیریت ش ری
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ریاری او آن با سایر ن ادهای مدیریت ش ری و ب اره ترافتهیساومانمدیریت ب ینة امور، ارتباط 

 (.1323، ص. 2013 ،و همکاران 1کارمناست ) ق موبهانجاا تصمیما  صحیح و  برای

 یو منابع انسان یمنابع مال .4. 1. 4

مناب  انسانی و مناب  ماالی تاأذیر مساتهیمی بار مادیریت  اوجملهابزارهای مدیریت ش ری 

برتاوردار  ویاادبسیار بافت تاریخی دارند و پایداری این دو او درجه اهمیت  ژهیوبهش رها و 

 (.3: 1691اران، عزیزی و همکاست )

 قيتحق يهاافتهي. 5

 رازيش شهرکلان یخيبافت تاردر کپارچه يت يريمد يل ابزارهايتحل. 1. 5

ها در دو بخش تحلیل داده .ها اتتصاص داردن بخش او پژوهش به تجزیه و تحلیل دادهیا

ش هاای پاژوهبه آماار توصایفی داده در بخش اول که :است شدهنجاا مجزا و مرتبق به هم ا

هاای ابتدا متغیرهای اصلی پژوهش )عوامل ساومانی، عوامل قانونی، ویرسااتت ،استمربوط 

ترین اطلاعاتی، مناب  انسانی و مناب  مالی، یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی( با استفاده او م م

 شاکل و 2کندری و شکل توویا ( در جادول های آمار توصیفی )ررایش مرکزی، پراشات 

 .اندشدهتووی  نرمال توصیف  مراه با منحنیه 2 بافت نگار

 
 آماري پژوهش ۀدر نمون يعملکرد يابزارهاتوصيف متغير . 2جدول 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

 متغير
 شاخص

 کشيدگی کجی واريانس انحراف معيار ميانگين

 12/0 50/0 29/0 54/0 15/2 موجود-عوامل ساومانی

 13/1 -21/1 29/0 54/0 22/4 مطلوب-عوامل ساومانی

 46/0 39/0 23/0 52/0 13/2 موجود-عوامل قانونی

 13/2 -13/1 20/0 44/0 25/4 مطلوب-عوامل قانونی

 65/1 55/0 63/0 32/0 24/2 موجود-های اطلاعاتیویرساتت

                                                 
1. Carmen  
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 متغير
 شاخص

 کشيدگی کجی واريانس انحراف معيار ميانگين

 39/0 -94/0 22/0 43/0 65/4 مطلوب-یهای اطلاعاتویرساتت

 -64/0 -64/0 65/0 59/0 64/2 موجود-مناب  انسانی

 42/0 -92/0 25/0 50/0 69/4 مطلوب-مناب  انسانی

 22/0 63/0 66/0 53/0 25/2 وضعیت موجود-مناب  مالی

 23/0 -42/0 20/0 45/0 25/4 وضعیت مطلوب-مناب  مالی

 36/0 33/0 62/0 53/0 03/2 موجود-یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی

 35/0 -94/0 20/0 45/0 23/4 مطلوب-یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی

 

  

 وضعيت مطلوب وضعيت موجود

 نگار شکل توزيع متغير يکپارچگی مديريت بافت تاريخی در نمونه آماريبافت .2شکل 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

 

آمااری پاژوهش در  ةدر باین نمونا های پاژوهشمیانگین متغیر ،2مهادیر جدول  برحسب

بارآورد شاده  6او حاد  بیشاتردر وضعیت مطلاوب  و 6او حد متوسق  کمتروضعیت موجود 

هاای پراکنادری شاات  ،در متغیر یکپاارچگی مادیریت بافات تااریخی ،مثالعنوانبه ؛است

ن های این متغیر او شاات  میاانگی)انحراف معیار و واریانس( بیانگر میزان پراکندری کم داده

  کجای بیاانگر تمایال مهادیر مربوط به شاات در وضعیت موجود و مطلوب است. همچنین

او میانگین و در وضعیت مطلوب باه  کمترهای متغیر در وضعیت موجود به سمت مهادیر نمره

. مهدار مثبت شاات  کشایدری در وضاعیت موجاود و استاو میانگین  بیشترسمت مهادیر 

-دهعبارتی شکل تووی  نسبتاً برآمده داها در سطح منحنی و بهمطلوب بیانگر پراکندری کم داده
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هاای شاکل توویا  )کجای و مهاادیر مرباوط باه شاات  همچنین آماری است. ةها در نمون

هاا باه سامت توویا  نرماال در نموناه آمااری دهنده تمایل شکل تووی  دادهکشیدری( نشان

ت یریماد یابزارهاا ،تاوان رفاتیان ماینظر پاسخگو براساس ،گریاو طرف د پژوهش است.

ان اعتهاد دارند یبرعکس پاسخگو اند وشده یابیتوسق اروتر او حد مکم یدر وض  کنون یش ر

او حد  بیشترد ین ابزارها بایراو ایش ر ش یخیدر بافت تار یکپارچة ش ریت یریتحهق مد یبرا

ن وضا  موجاود و وضا  مطلاوب در یاد بایانگر فاصله ویبامر ن یا؛ ار داشته باشندمتوسق قر

 .استن ایرود پاسخیاو د یکپارچة ش ریت یریتحهق مد

عبار  دیگار محاور اصالی ایان  در قسمت دوا که به آمار استنباطی اتتصاص دارد و به

و  محاورانسیاواراوی معادله سااتتاری س، با استفاده او رویکرد مدلشودمیبخش محسوب 

 اند.شدهژوهش بررسی پ یاصل یرهایمتغ ،محورواریانسکُ

 یخيکپارچۀ بافت تاريت يريبر مد يعوامل عملکرد ياثرگذار یبررس .1. 1. 5

او رویکارد  یخیکپارچاة بافات تااریت یریبر مد یعوامل عملکرد یبررسی اذرربار برای

متغیرهای مساتهل و وابساته پاژوهش  .شداستفاده  محورانسیوارساوی معادله ساتتاری مدل

 های عاملی مرتبه اول وارد مدل معادلاه سااتتاریصور  متغیرهای مکنون و در قالب مدلبه

مدل و پارامترهاای اصالی ایان مادل  های ارویابی کلیتبرآوردهای مربوط به شات  شدند.

حجام  ویاادبودنل یادل. باهرزارش شده اسات 3و  5جداول  پژوهش در یرهایهمه متغ یبرا

عوامال  یرهاایمتغ ارائاهتن اا باه مثال عنوانبهن قسمت یدر ا ،رهایمعادلا  مربوط به همة متغ

 یاذر عوامال قاانون یمعادلة ساتتار مدلاست.  شده ارائه 6که در جدول  پرداتته شده یقانون

 .شده است ارائه 6 شکلو  4جدول در  بر یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی
 

 یعوامل قانون يرهايمتغ. 3جدول 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

شماره
 

يضر یعوامل قانون
شماره ب

 

يضر یعوامل قانون
 ب

 43/0های مدیریت بافت تلأ قوانین در  3 53/0ش ری بر مدیریت  مهدا بودن قوانین 1
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شماره
 

يضر یعوامل قانون
شماره ب

 

يضر یعوامل قانون
 ب

 تاریخی ش ری

2 
برتری  توان عمومی مدیریت ش ری و

 دیدراه کالبدی بر توسعة ش ری نداشتن
59/0 9 

های پوشش فراریر و متناسب حیطه

 های مختلف ش ریفضایی و موضو 
32/0 

6 
امور بر همة امور سیاسی  ه انداتتنیسا

 ش ری
53/0 10 

ارتباط و تحول قوانین ش ری متناسب 

 های جدید مدیریت ش ری.با روش
31/0 

4 
قانون بنا بر مناف  سیاسی،  نشدن تفسیر

 ساومانی و فردی
31/0 11 

تطابق قوانین و مهررا  ملی تدوین 

 شده با شرایق محلی بافت تاریخی
59/0 

5 
تعمیم و تعمیق کامل قوانین ش ری به 

 ...ایی ولحاظ موضوعی، فض
53/0 12 

تدوین قوانین اتتصاصی محلی مخت  

 ش ر شیراوبافت تاریخی کلان
33/0 

 30/0 شدههمخوانی داشتن قوانین ت یه 16 52/0 ساومانی مستهل ش رداریشخصیت  3

 30/0 شدهشفافیت و رویایی لاوا قوانین ت یه 14 34/0 های جدید ش ریانطباق قوانین با نیاو 3

 

 
 عوامل قانونی بر يکپارچگی مديريت بافت تاريخی مدل معادله ساختاري اثر. 3شکل 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

 

هاا بیانگر این اسات کاه داده درمجمو  ،ی ارویابی کلیت مدل معادله ساتتاریهاشات 

ها به مدل برقرار اسات و براوش داده ،گرید عبار  به ؛کنندمدل نظری پژوهش را حمایت می

 ها براوش دلالت بر مطلوبیت مدل معادله ساتتاری دارند.ات ش
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درصاد او واریاانس  33متغیر عوامل قانونی  .الف ،4برحسب مهادیر برآوردشده در جدول 

با توجه به مهادیر مربوط به حجم اذر  .کندمتغیر یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی را تبیین می

متغیر عوامال قاانونی  ،گرید عبار  به ؛شودمی شات  ضریب تعیین این مهدار بزرگ برآورد

اذار  .ب ؛توان تبیین واریانس متغیر یکپاارچگی مادیریت بافات تااریخی را دارد ویاد،در حد 

متغیر عوامل قانونی بر متغیر یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی به لحاظ آماری معناادار اسات 

(05/0≥pبا توجه به مهدار ضریب تأذیر می .)اذر متغیر عوامل قانونی بر یکپارچگی  ،تتوان رف

تهویات  ،گارید عباار  باه ؛برآورد شاده اسات ویادمدیریت بافت تاریخی مستهیم و در حد 

عوامل قانونی به افزایش یا تهویت یکپارچگی مادیریت بافات تااریخی و بارعکس تضاعیف 

 .شودمی منجرعوامل قانونی به تضعیف یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی 
 

 برآورد اثر عوامل قانونی بر يکپارچگی مديريت بافت تاريخی. 4ل جدو

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

 متغير وابسته مسير متغير مستقل
ضريب 

 تعيين
 CR P ضريب اثر

 001/0 23/64 33/0 33/0 یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی ---> عوامل قانونی

 

قالب  ها درهمة آن یطورکلبهادامه  درمفروض است و  یرهایر متغیسا ین محاسبا  برایا

 .اندشده یبررس 4شکل در  ،پژوهش یرهایمتغ یمعادله ساتتار یمدل کل
 

 متغيرهاي پژوهش ارزيابی کليت مدل معادله ساختاري هايبرآورد مقادير شاخص .5جدول 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 
 1GOF 2SRMR 3NFI شاخص معيار

 96/0 03/0 42/0 مهدار عوامل ساومانی

                                                 
 او بیشتربراوش متوسق و دهنده نشان 25/0دهنده براوش ضعیِف، نشان 10/0 کمتر اومهادیر  GOFشات  باره . در1

  طلوب است.براوش م 63/0 دهندهنشان

 کمتر باشد. 10/0مهدار این شات  در حالت مطلوب باید او مهدار  .2

 است. 90/0مهدار مطلوب برای این شات  مهادیر بالاتر او  .6
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 1GOF 2SRMR 3NFI شاخص معيار

 94/0 03/0 45/0 مهدار عوامل قانونی

 92/0 03/0 63/0 مهدار های اطلاعاتیویرساتت

 03/0 96/0 63/0 مهدار مناب  مالی

 92/0 03/0 63/0 مهدار مناب  انسانی

 

 
هاي عوامل سازمانی، عوامل قانونی، زيرساختعملکردي )عوامل  مدل معادله ساختاري اثر .4شکل 

 بر يکپارچگی مديريت بافت تاريخی تی، منابع انسانی و منابع مالی(اطلاعا

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 

 

 33 درمجماو متغیرهای مساتهل پاژوهش  .الف ،3برحسب مهادیر برآوردشده در جدول 

با توجه به مهادیر  د.کنندرصد او واریانس متغیر یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی را تبیین می

 ،گارید عباار  به ؛شودحجم اذر شات  ضریب تعیین این مهدار بزرگ برآورد میمربوط به 

توان تبیین واریانس متغیر یکپاارچگی مادیریت بافات  ویاد،متغیرهای مستهل پژوهش در حد 
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های اطلاعااتی و اذر متغیرهای عوامل ساومانی، عوامل قانونی، ویرساتت .ب ؛تاریخی را دارند

(. p≤05/0کپارچگی مدیریت بافت تاریخی به لحاظ آماری معنادار است )مناب  مالی بر متغیر ی

اذر متغیرهای عوامل ساومانی، قاانونی  ،توان رفتبا توجه به مهادیر مربوط به ضرایب تأذیر می

و اذر متغیر مناب  مالی و مناب  انسانی مستهیم  ویادهای اطلاعاتی مستهیم و در حد و ویرساتت

ایان  ةتهویات مجموعا ،تاوان رفاتمای گرید عبار  به ؛د شده استو در حد ضعیف برآور

ایان  فیتضاعتواند به تهویت یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی و برعکس عوامل و مناب  می

 .شود منجرعوامل و مناب  به تضعیف یکپارچگی مدیریت بافت تاریخی 
 

 يخیبر يکپارچگی مديريت بافت تار يعملکردبرآورد اثر عوامل . 6جدول 

 1693، های پژوهشیافتهمأتب: 
عوامل مستقل )متغير 

 (يعملکرد
 متغير وابسته مسير

ضريب 

 تعيين
 CR P ضريب اثر

 عوامل ساومانی

<--- 
یکپارچگی مدیریت 

 بافت تاریخی
33/0 

43/0 30/3 001/0 

 001/0 33/5 46/0 عوامل قانونی

 001/0 26/5 40/0 های اطلاعاتیویرساتت

 060/0 45/2 13/0 انسانیمناب  

 050/0 93/1 14/0 مناب  مالی

 

انسجاا  نبودنگر، نبود یک رویکرد جام  و کل ،بر یکپارچگی مؤذردر میان عوامل ساومانی 

ن در اساکننداشتن مشارکت  های محلی و دولت مرکزی،ریزی و فعالیت میان ساوماندر برنامه

هاا و را  و وظاایف مادیریت شا ری میاان ووارتخاناهاتتیاانشادن اداره امور ش ر، تهسیم 

 تیولئمساقلمروهای عملکردی و ساومانی، نبود یک مرج  واحد با نداشتن ش رداری، انطباق 

هاا میاان ریازی و فعالیاتهمااهنگی در برناماه نبودروشن در ارتباط با بافت تاریخی و حتی 

نونی اذرربار بر یکپارچگی بافت ل عوامل قایمش ود است. تحل کاملاًش رداری  های یکبخش

 ؛قاانونی وجاود دارد تلاأله است که در مدیریت بافت تاریخی شیراو ئتاریخی بیانگر این مس

و مادیریت  اسات ه انداتتاهیسااامور شا ری  بر همة در این ومینه امور سیاسی ،مثالعنوانبه

بطاه باا ن ادهاای ش ری بر قوانین ش ری مهدا است. همچنین قوانین منسجم و جاامعی در را
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ندارد. نبود قوانینی که او یکپاارچگی مادیریت بافات تااریخی  وجود مدیریت ش ری مسئول

هاای توانی داشته باشد و بر حیطاههای تاریخی هممحلی مدیریت بافت با نظاا ،حمایت کند

 ،های مختلف مرتبق با بافت تاریخی پوشش فراریر و متناساب داشاته باشادفضایی و موضو 

ن یاانگر ایال ابزارهای مالی و منااب  انساانی بیقانونی در این بافت است. تحل یتلأها هاوجمل

تع اد و  چراکاه ؛نادراذرربامستهیم بر یکپارچگی بافت تااریخی  طوربه ن دو ابزاریاست که ا

وجدان کاری نیروی انسانی، تجربه و تخص  لاوا و همچنین دانش فنی و تخصصی کارکنان 

تواناد بار های مدیریت ش ری در مواج ه باا بافات تااریخی مایاومانو مشارکت کارکنان س

باا حضاور فعالاان اقتصاادی  ،. او طرف دیگارباشدها مؤذر بافت رونهنیاب تر مدیریت هرچه

های صنفی برای روناق اقتصاادی بافات تااریخی و شافافیت بخش تصوصی و ایجاد انجمن

-ة بستهئارا اتوان بمی ،هابافت رونهنیارتباط با ها در ااطلاعاتی درمورد بودجه و هزینه ساومان

در ایان  متأسفانههای تاریخی پرداتت که ی بافتنیباوآفرهای تشویهی به بخش تصوصی به 

او  او حد متوساق قارار دارد. کمتردو مورد یعنی ابزار مالی و نیروی انسانی نیز بافت تاریخی 

سااومانی و همچناین و میاان یساوماندرون کتمشار تلأتواند که می یتیریگر ابزارهای مدید

اطلاعاتی  هایی ویرساتتریکارربه؛کند، تس یلمشارکت بخش تصوصی را تا حدود ویادی 

ها حااکی او آن اسات کاه چاه در یاست. در این حووه نیز بررس... و WebGIS ،SDIمانند 

های فیزیکی مانناد ی و آمووش کارکنان و مدیران و چه در حووۀ ویرساتتساوفرهنگحووۀ 

هاای مادیریتی بافات تااریخی در سااومان شادهافزارهای استفادهو مشاب ت نرا افزارهاسخت

 او حد متوسق است. ترنییپا

 شهر شيرازتحقق مديريت يکپارچه در بافت تاريخی کلان یچگونگ. 2. 5

کشاور  یرت ش یریت او ساتتار مدیراو به تبعیش ر شکلان یخیت بافت تاریریساتتار مد

باا  یخیدر بافات تاار یت شا ریریکه سااتتار ماد ی. تا وماندارد یفراوان نهای ها و ضعف

دوار یاام یکپارچة ش ریت یریتوان به تحهق مدینم ،ت تود ادامه دهدیبه فعال یکرد کنونیرو

 دیابا بناابراین کارد؛ یایآن را اجراو  پا را فراتر رباشت زانیربرنامه یایرؤاو  شودینمبود و 

تاوان رفات کاه اصالا  سااتتار ین راستا ماین مشکل بود. در ایحل ا یبرا یادنبال چارهبه
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د رواباق یلة اول: بائمس: است یلة اساسئحل سه مس دررروراو یش ر ش یخیت بافت تاریریمد

ن یلة دوا: قاوانئمسا شاود؛اصالا   یت ش ریریمد یهاساومان یساومانبرونو  یساوماندرون

 ید اصالا  و بااونگریابا یت شا ریریو مد یزیر، برنامهیرباراستیظاا سحاکم بر ن یکنون

ل ارتباطا  و رواباق منساجم و یتس  براید یجد هایفناوریلة سوا: فنون و ئمس شود؛ یجد

 .به کار ررفته شود ترافتهیساومان

 .اسات یگریحل د دررروها و حل هرکداا او آن اندگر مرتبقیبه همد کاملاًله ئسه مس نیا

 یت شا ریریماد یهااجز تحول در سااومان یاچاره یت ش ریریتحول در ساتتار مد یبرا

 یتواند متضمن تحول ساتتار باشد. بارایم بلندمد ها در تحول ساومان چراکه ؛وجود ندارد

و  یسااومانباه رواباق درون ید نگرش کناونیبا یخیت بافت تاریریمد یهاتحول در ساومان

و  یسااوماندرون یایافزاو هام یمسااع کیتشرد یبا گرید عبار  به ند؛کر ییتغ یساومانبرون

 یهاایفنااور یریکاررباهلگر و یتسا  یاومند وجود ن ادهااینفتد و آن یاتفاق ب یساومانبرون

تواناد یکاه ما یکنون ین ادها اوجمله. منجر شودن روابق یاست که بتواند به ب بود ا یدیجد

ناا بارد.  یمحل یمحلا  و ن ادها یش ر، شورا یتوان او شورایم ،کند ین نهش م م را باویا

انجاا دهناد و او قادر   نیکنه به نحو ین ومین ن ادها بتوانند نهش تود را در اینکه ایا یبرا

 یک ن ااد رسامیا عنوانباهها را که آن شودن یتدو ینید قوانیبا ،و لاوا برتوردار باشند یکاف

ن ین کنندۀ ایتضم ین کنونیقوان چراکه ؛ت بشناسدیبه رسم یخیت بافت تاریریقدرتمند در مد

و  یق بومیبر شرا ،لگریتس  یهان قدر  ساومانیبر تضمد علاوهید بایجدن یست. قوانیاصل ن

مختلاف  یهااسااومان یآن بارا یخاوانمراو منطبق باشد و در کنار هیش یخیبافت تار یمحل

 یهاارسااتتیاطلاعا  و و یفناور یریکارربه پاسخ دهد.نیز  ید ش ریجد یهااویبتواند به ن

-و ارتباطا  سااومان یت ش ریریمد یهان اد ینه هماهنگیتواند در ومیز مین یاطلاعا  مکان

و حجام  هایورن فنایرشد اکند. با توجه به روند روبه یرا باو یپررنگتر نهش افته و منسجمی

 نااتواهتواه یخیدر بافات تاار یت ش ریریمختلف مد یهاساومان ...،اطلاعا  و داده و ویاد

اسات کاه  ینین قوانیاومند تدویز نیها نین فناوریا یریکارربه. کنندت آن استفاده ید او قابلیبا

بتوانناد  تاا کنادک اساتاندارد واحاد یارا ملزا به استفاده او  یت ش ریریمد یهاهمه ساومان

ت و سارعت در یمان بپرداوناد و شافافسااو او رونیابه تبادل اطلاعاا  در درون و ب یراحتبه
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تحهاق  ،تلاصاه رفات طوربهتوان ین میبنابرا کنند؛سر یق را میدق یزیربرنامهو  یریرمیتصم

اتفاق تواهاد افتااد کاه  یراو تن ا در صورتیش ر ش یخیدر بافت تار یکپارچة ش ریت یریمد

-درون یایافزاهمو  یمسااع کیتشارتود موجب  هایظرفیتلگر با استفاده او یتس  ین ادها

ت ین ادهاا را باه رسام روناهنیاکه  دوشن یتدو یدین جدیشوند و قوان ین ادو برون ین اد

 یهاارساتتیو یریکارربهها را ملزا به همة ساومان ،گریو او طرف د کندت یو حما بشناسد

 .کند یاطلاعا  مکان

 شنهادهايو پ يريگجهينت. 6

راو باا یشا ر شا اوجملاهشا رها  یخیتاار بافات ،رانیاادر  ینی  ش رنشیدنبال رشد سربه

 رو شادهروبه رهیغو  ی، انهباض اقتصادی، اجتماعیمشکلا  کالبد اوجمله یفراوان یهاچالش

هاا ن چاالشیامواج ه باا ا یبرا یخیبافت تار یت ش ریریمد یهاو ساومان ی. ش رداراست

آوردن  یت رویانگر اهمیموضو  ب نیهستند. هم یت کنونیریر نگرش در سبک مدییاومند تغین

کپارچاه در بافات یت یریماد یالگاو یریرکاارباه اوجمله یت ش ریرید مدیجد یبه الگوها

، عوامال یعوامل سااومان ژهیوبه یاساس یابزارهابه  ،ن هدفیدن به ایرس ی. برااست یخیتار

 ،ن پژوهشیدر ا براینبنا ؛او استین یو مناب  انسان ی، مناب  مالیاطلاعات یهارساتتی، ویقانون

است او آن  یج حاکینتا شد.ل ین ابزارها تحلیراو در ارتباط با ایش ر ش یخیت بافت تاریوضع

ش ر  یخیکپارچة بافت تاریت یریدر مد یت ش ریریمد یو ابزارها یکه همه عوامل عملکرد

 ةکپارچایت یریماد یریرشاکلمان  تحهاق و  میرمستهیغا یم یمسته طوربهو  اذرربارندراو یش

 یت ش ریریمد یابزارها یریکارربهت یوضع ،دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. اندشده یش ر

ن یاب تر ا یریکارربه یبرا رواواین ؛او حد متوسق قرار دارد کمترراو یشش ر  یخیدر بافت تار

 :شودیم ارائه، شده استیبررس یهار که مستخرج او شات یو یشن ادهایپ ،ابزارها

باا  ژهیوباه یو حرکت به سمت مشارکت عماوم یخیت بافت تاریریاو مد ییرکزوداتم. 1

 ؛یمحل یت ن ادهایاستفاده او ظرف

 یامور شا ر بر یاسیامور س کاهش اذرا  برای یزیرن و مهررا  و برنامهیت قوانیتهو. 2

 ؛یت ش ریرین و مهررا  بر مدیو تهدا قوان
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و  یخیمختلاف بافات تاار یهان بخشیمناسب بجاد ارتباط یا منظوربهش نظار  یافزا .6

و باووناده  ینیدر امر باوآفر ژهیوبهها گر ساومانیو د یت ش ریریان مدیم یقو یجاد همکاریا

 ؛یخیبافت تار یساو

مشاترک و هماهناگ،  یجاد باناک اطلاعااتیمانند ا یاطلاعات یهارساتتیو یریکارربه .4

WebGIS ،SDI یسااومانبرونو  یساوماندرونتر هماهنگ یزیرمشارکت و برنامه یبرا... و 

 ؛یخیمواج ه با بافت تار یبرا

و  یبخش تصوص ژهیوبهها ت آنینفعان و استفاده او ظرفیهمة   یمشارکت و همکار .5

 ؛یخیمجدد بافت تار یایاح یبرا یکاف ین مناب  مالیتأم یبرا یبخش عموم

ها و آن یبرا یزیرو برنامه ینیبشیپ، یش رت یریمد یهاساومان یت مناب  انسانیریمد. 3

 ؛یانسان یرویعملکرد ن یابیو ارو ه کردن، آمووشین توجیهمچن

موجاود  هاایظرفیتو استفاده او  یدر سطح محل یمناب  درآمد ییو شناسا ین مالیتأم .3

 .یخیدر بافت تار

 کتابنامه

ت یریو ماد ییفضاا یابیاه بر سااومانب شناسانیآس یا(. مداقه1695) ان، ا.یسجادو  ،، س.امانپور .1

کپارچاه در کشاور. یت یریمنبعث او آرماان ماد یها و رهنمودهاافتیت ران منطبق بر ره ش رکلان

 .125-33 ،(60)3واررس،  انداوچشم یش ر یزیرا و برنامهیفصلنامة جغراف

چه در ش ر اصف ان. کپاریت یریمد یهامؤلفه ی(. مطالعه و بررس1695) ، س.یمیابراه ، و، ا.ییبابا .2

 .63-13، (1)1، یفصلنامة اقتصاد ش ر

طار   ییرازارش ن اا .یش ر ییت و حکمروایریمد یهاهیظرن (.1633) ، ا.یاسد ، وپور، ن.رکب .6

 .یپژوهش

انتشاارا  ت اران:  .)چاا  ساوا( یش ر ییت و حکمروایریمد(. 1695) ، ا.یاسد ، وپور، ن.برک .4

 .دانشگاه هنر

ت اران: )چاا  اول(.  یت ش ریریه، ش ر، فضا، مدینظر(. 1691) ، س.  .پورنیحس ، وا.، انیعیرف .5

 .انتشارا  طحان
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) .  توساعهدرحال کشاورهای در هاایناوآور و هاایمشاتق شا ر: مدیریت(. 1632، چ. )ریشاب .3

 .ش ری یزیربرنامه و پرداوش شرکت ت ران: انتشارا  ، مترجم( )چا  دوا(.واهدی

ش ری در فرایناد  وساوساتت ساوی الگوی مدیریت یکپارچة(. ب ینه1690دیزج،  . ) پورشکری  .3
ارشاد کارشناسای ةناماپایاان) دی: شا ر ونجاان(ماور مطالعاةمحاور )ریزی ش ری داناایی برنامه

 ، ایران. دانشگاه ونجان (.ریزی ش ریجغرافیا و برنامهمنتشرنشده رشته 

هاا و چاالشایاران ) رهای بافت تااریخی شامدیریت  (.1635، ا. ا. )متوسلیو  ،.طاهرتانی،    .3

 .103-93 ،(13)5مدیریت ش ری،  ةمجل راهبردها(.

بررسی نهش کنشگران و ابزارهای مادیریت  (.1691، ن. )نوریو  ،، ا.یابویی اردکان ،. ا.، اعزیزی .9

 .13-5، (10)3هویت ش ر،  ةمجل ت ران. ش رکلانش ری در یکپارچگی مدیریت 

اء، یاح یتیریمد یاجتماع ین راهبردهایتدو(. 1691، ه. )یمیکن یجلالو  ،دا، ا.مه یومان ،، ا.یقادر  .10

مجلة مطالعا  توسعة  ت ران(. یش ردار 12: منطهة یمورد مطالعةتاریخی )توسعه و حفاظت بافت 
 .116-93 ،(13)5، رانیا یاجتماع

 ، باویاااااابی او (. جااااازوۀ درس مباااااانی مااااادیریت شااااا ری1633، غ. )کاظمیاااااان  .11
www.UrbanManagement.ir 
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