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بررسی اثرات بازآفرینی در پایداری اجتماعی -فرهنگی محلههای
تاریخی (پژوهشی در محله ایران ،منطقه  12تهران)
*1

زهره فنی

گروه جغرافياي انسانی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/3/12 :تأیيد نهایی مقاله1399/8/27 :

چكيده
محله ایران در منطقه دوازده شهر تهران ،یکی از کانونهاي اجراي برنامههاي بازآفرینی شهري شناخته میشود.
به همين دليل این پژوهش بهصورت توصيفی تحليلی ،با هدف بررسی و ارزیابی تأثيرات برنامههاي بازآفرینی بر
بهبود شرایط اجتماعی ،فرهنگی این محله تاریخی -فرهنگی از طریق بررسی و تحليل کيفيت محيط و تعامالت
فرهنگی و اجتماعی قبل و بعد از برنامههاي بازآفرینی انجام شده است .روش گردآوري اطالعات به دو صورت
ميدانی و کتابخانهاي است .حجم جامعه آماري تمامی واحدهاي مسکونی و تجاري آن به تعداد  265واحد است.
حجم نمونه براساس فرمول کوکران به تعداد  160واحد انتخاب شده و روش نمونهگيري نيز بهصورت تصادفی-
سيستماتيک بوده است .در تحليل دادهها ،از آزمون  t-testبا دو نمونه جفتی استفاده شده است .نتيجه پژوهش
گویاي آن است که اهميت و شرایط اجتماعی محله ایران قبل از برنامه بازآفرینی داراي ميانگين  3/49و بعد از
آن ،با اندکی نزول به  3/3رسيده است .شرایط فرهنگی نيز پس از بازآفرینی داراي ميانگين  3/81بوده که نسبت
به قبل از آن ،تغييري نکرده است .اینگونه قابل استنباط است که وضعيت اجتماعی-فرهنگی محله ایران ،نسبت ًا
بهبود یافته ،اما تأثيرات برنامههاي بازآفرینی کالبدي محله بسيار کم بوده که علل آنهم بررسی و تحليل شده
است.
واژههای كليدی :بازآفرینی ،شهر تهران ،وضعيت اجتماعی فرهنگی ،محله تاریخی ،محله ایران.

* -نویسنده مسئول:

Email: z-fanni@sbu.ac.ir
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جاي گذاشته است .در این ميان شاید مهمترین
مشکل از دست رفتن روح جمعی و منزلت اجتماعی
و فرهنگی محالت کهن شهر باشد .برخی ،این
پرسشها را مطرح میکنند که چگونه میتوان روح
جمعی یک شهر را احيا کرد؟ ساختار یک شهر می-
تواند از طریق سياستگذاريهاي قانونی،
سرمایهگذاري اقتصادي و مداخله فيزیکی از
نوساخته شود اما واقع ًا چه چيزي به یک شهر
زندگی میبخشد؟ چرا بعضی محالت شهر سرزنده-
ترند؟ چرا در بعضی از شهرها احساس راحتی و
شادابی بيشتر ،درحالیکه در دیگر شهرها ،احساس
افسردگی ،انزوا و تنهایی میکنيم؟ مردم همواره
درباره روح یک شهر صحبت میکنند اما واقع ًا این
به چه معنی است؟ چه زمانی آن را ارتقا میدهد و
چه زمانی آن را از دست میدهد (.)Mang, 2009
به دنبال چنين شرایطی و در تداوم جنبش بازسازي
و نوسازي ،رویکرد جدیدي شکل گرفت که در
ادبيات توسعه شهري به «بازآفرینی» 2معروف و
مصطلح شد .با توجه به بحثها و ابعاد توسعه پایدار
در دستیابی به روشهاي مناسب کاهش بحران-
هاي محيطی ،موضوع نابرابريهاي اجتماعی-
اقتصادي و معضالت و چالشهاي توسعه شهري
بهمنظور ارتقاء کيفيت زندگی و بهگشت زندگی
شهروندان در این مناطق همسو قرار میگيرند .با
توجه به این مباحث ،کالنشهر تهران (بهخصوص
خيابان ایران) نيز از این قاعده مستثنی نبوده و با
رشد شهرنشينی فزاینده در دهههاي اخير تنگناها،
معضالت و پيچيدگیها بهویژه در مرکز و بافت کهن
خود به همراه داشته است .خيابان ایران (عين الدوله
سابق) در محله ایران و منطقه  12شهرداري تهران
با دارا بودن کارکرد غالب تجاري و بافتهاي با
ارزش تاریخی و فرهنگی ،در عين حال با مشکالت
عدیدهاي همچون فرسودگی بافت کالبدي ،عدم
تعادل در بين کاربريهاي مختلف شهري ،کاهش

مقدمه
شهر نظامی پویاست و فضاهاي شهري از جمله
محلهها ،با تأثيرپذیري از روابط جغرافيایی ،تاریخی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي و سياسی همواره در
حال تحول و تکامل هستند (فنی و صارمی.)1392 ،
تعادل در ساختارهاي کارکردي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و طبيعی شهر در حال و آینده
از الزامات پایداري فضاهاي شهري است .با این
وجود در دهههاي اخير شهرها در حال تجربه رشد
شتابان شهرنشينی و گسترش بیرویه بودهاند .این
تغيير فضایی -کالبدي ،عدم تعادل در ساختارهاي
اقتصادي ،اجتماعی -فرهنگی و محيطی شهرها را
به همراه داشته است .بیتوجهی به تعادل در
ساختار شهري بهویژه در بافت قدیمی و فرسوده
شهر درگذشته نهچندان دور سبب تشدید
دوگانگیهاي فرهنگی -اجتماعی در بافتهاي شهر
شده است (یزدي .)1387 ،همچنين شهرها در دهه
پایانی قرن بيستم ،تحوالت و دگرگونیهاي عظيمی
را تجربه کردهاند ( ;Short, 2006فنی )1393 ،که
انعکاس آن در تغيير جهت رویکردها و سياستهاي
شهري و اصالحات متعاقب آن ،قابلتأمل هستند.
تحوالتی مانند حرکتهاي متفاوت اقتصاد جهانی،
رشد اقتصاد متکی بر فعاليتهاي خدماتی،
جهانیشدن و شروع توجه جدي به محيطزیست که
هر یک اهميت خاصی در این تحوالت داشتهاند،
آغازگر تغييراتی در شهرها بهویژه در هستههاي
مرکزي و بافت درونی آنها بودهاند (.)Walk, 2009
در دو دهه اخير با گسترش و اولویت یافتن الگوواره
بازآفرینی شهري پایدار ،1زمينههاي نوینی در
ادبيات برنامهریزي شهري کشورهاي جهان وارد
شده است .در این بين کشورهاي در حال پيشرفت،
از رشد شهرنشينی فزایندهتري برخوردار بودهاند که
تأثيرات زیادي بر ساختار شهرها بهویژه ،نظام
سکونت محلهاي در مرکز و بافتهاي کهن شهر بر
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بهسازي ،نوسازي ،بازسازي ،توانمندسازي و روان-
بخشی را در برمیگيرد (شکل  ،)1به کار رفته و
فرآیندي است که به خلق فضاي شهري جدید یا
حفظ ویژگیهاي اصلی فضایی (کالبدي و فعاليتی)
منجر شده است .در این اقدام فضاي شهري جدیدي
حادث میشوند که ضمن شباهتهاي اساسی با
فضاي شهري قدیم ،تفاوتهاي ماهوي و معنایی را
با فضاي قدیم به نمایش میگذارند (حبيبی و
همکاران .)1389 ،رهيافت بازآفرینی شهري تالشی
است براي به زندگی برگرداندن مناطق رو به زوال.
عملکرد رهيافت بازآفرینی شهري ،توقف افت ابعاد
مختلف اجتماعی ،اقتصادي ،کالبدي ،محيطی و
خارج کردن بافت از چرخه تنزل است
( .)Toopchi, 2010بازآفرینی شهري به عنوان
برنامهاي با رویکردي یکپارچه و جامع براي حل
مشکالت شهري و بهبود پایداري در ابعاد اقتصادي،
اجتماعی ،محيطی و کالبدي است ( Roberts,
 .)2000پارادایم نوین هاپکينز و همکاران ()1996
بر این است که هرگونه طرح بازآفرینی میبایست
به تمایالت و سياستهاي اقتصادي-اجتماعی پایدار
و واقعی ،مرتبط با مسائل گستردهتري توجه داشته
باشند ( .)Hopkins, 1997بازآفرینی شهري به
بازساخت مجدد فضا و تغيير ماهيت مکان و به شيوه
درگيرکردن ساکنان و سایر ذينفعان و همکاري
ميان آنان تمایل دارد (" .)Turok, 2004گيبسون و
کوکابس" 3استدالل میکنند که بازآفرینی جامع
باید در خدمت سه هدف عمده یعنی اقتصاد ،عدالت
و محيط (حفظ رقابت اقتصادي ،کاهش نابرابري-
هاي اجتماعی در بعد درون نسلی و ميان نسلی و
حفظ محيط زیست) قرار گيرد ( Gibson and
 .)Kocabas, 2011البته بازآفرینی شهري را می-
توان به عنوان موضوعی بسيار کهن قلمداد کرد که
از آغاز تاریخ تمدن تا به امروز به شيوههاي گوناگون
در سکونتگاههاي انسانی مورد توجه قرار گرفته

جمعيت ساکنين قدیم خود و پذیرش جمعيت
جدید ،تنزل پویایی و سرزندگی گذشته روبرو است.
درحالیکه همواره مراکز تاریخی شهر باید نماد
سرزندگی ،پویایی و تحرک شهري باشند .شرایط و
ویژگیهایی خيابان ایران در قلب شهر تهران،
برآمده از روابط و نظامهاي متمرکز در طول تاریخ
معاصر شهرهاي ایران است .با این وجود محله ایران،
محلهاي است که عليرغم قرارگيري در مرکز
کالنشهر تهران ،به دالیل متعددي ،طی دهههاي
اخير ( )1355-1395دچار افت و پسرفت ارزش-
هاي مکانی ،اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و محيطی
شده است .ازاینرو این پژوهش درصدد است ،با
طرح سؤاالتی ابتدا به شناخت آن دالیل و عوامل و
سپس به بررسی و تحليل آنها بپردازد :اجراي طرح
بازآفرینی شهري چه تأثيري بر ارتقا منزلت
اجتماعی -فرهنگی محله ایران داشته است؟ خيابان
ایران با توجه به چالشها و فرصتهاي بازآفرینی
شهري در چه موقعيتی قرار دارد؟ همچنين
فرضيههاي متناظر سؤاالت پژوهش نيز اینگونه
تنظيمشدهاند :الف) اجراي طرح بازآفرینی شهري
موجب ارتقاي منزلت اجتماعی -فرهنگی محله
ایران شده است؛ ب) موقعيت استراتژیک محله
ایران ،محافظهکارانه است به این معنا که در کنار
نقاط ضعف ،پتانسيلهاي فراوانی براي بهبود
وضعيت محله در آینده دارد.
مفاهيم و مدل نظری پژوهش

معادل انگليسی بازآفرینی »Regeneration« ،از
ریشه فعل « »Regenerateبه معناي احيا و جان
دوباره بخشيدن و از نو رشد کردن است .همچنين
در تعریف این عبارت گفته شده ،بازتوليد طبيعی
بخشی از یک تماميت زنده که در معرض نابودي
قرار گرفته است (لطفی« .)1391 ،بازآفرینی» ،به
عنوان مفهومی کلی که مفاهيم دیگري نظير
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است .بازآفرینی شهري ابتدا بر اثر تحوالت طبيعی
و خسارات ناشی از آن پا به عرصه گذاشت اما به
شيوههاي نوینی در سدههاي اخير مورد توجه بوده
است ( ;Couch, 2003 ;Barnett, 1986صرافی،
 .)1393این واژه مراحل تکاملی خود را در قرن
بيستم و پس از جنگ جهانی دوم با حمایت دولتها
براي کاهش تبعات ناشی از آن آغاز کرد ( Sally,
 .)2010در دهههاي گذشته ،تغييراتی بنيادي در
مفهوم بازآفرینی شهري پدید آمده به گونهاي که
رویکردهاي تمرکزگرا و با حمایت دولت جاي خود
را به رویکردهاي پيشرفته توام با نقش اجتماعات
محلی و در راس آن پایداري اقتصادي ،اجتماعی،
فرهنگی و غيره داده است؛ زیرا عدهاي بر این باورند
که سرمایهگذاريهاي کالن دولتی در زیرساختها
راهحل عاقالنهاي نيست و برنامههاي تحول فرهنگی
نيز ضروري است ( .)Couch et al, 2003به همين
دليل از دهه  ،1990بازآفرینی بر مبناي فرهنگ و
استفاده از سرمایهها و پتانسيلهاي فرهنگی هدف
مهمی شد ( .)Kearns and Philo, 1993امروزه
پایداري اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی جوامع
شهري از مهمترین اثرات بازآفرینی شهري شناخته
میشود به گونهاي که تحرک سرمایه ،ایجاد فرصت-
هاي جدید ،محيط زیست پایدار شهري ،سرزندگی
شهري و مشارکت شهروندان از مهمترین
متغيرهایی است که از پروژههاي بازآفرینی تاثير می
پذیرند ( .)Edger and Taylor, 2000اگر بازآفرینی
در همه ابعاد (بهرهوري اقتصادي ،رفع نيازهاي
اجتماعی و حفظ محيط زیست) با موفقيت اجرا
شود به عنوان بازآفرینی پایدار شناخته میشود
( Percy, 2003; Couch et al, 2003; Raco,
 .)2003بازآفرینی شهري پایدار ( ،)SURبازساخت
کالبدي با تأثيرات بلندمدت پایدار و با تاکيد بر
مسائل اجتماعی ،اقتصادي و زیست محيطی است
که میتواند ابزاري مؤثر براي ارتقاي پایداري و
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تقویت سطح کيفيت زندگی باشد؛ چنانچه اصول
«تشویق به مشارکت» ،ساخت شخصيت اجتماعی،
پيشرفت عدالت ،ارتقاي محيط ،حيات بخشی و
تقویت رشد اقتصادي متعاقب آن قابل مشاهده
باشند (بحرینی و همکاران  .)1393رویکرد
بازآفرینی پایدار شهري ،یک راهبرد یکپارچه از
فرآیند تصميمسازي را ارائه میدهد که فراگير،
رقابت آميز و از لحاظ محيطی پایدار است ( LUDA
 .)et al,, 2003بازآفرینی کالبدي در تالش است تا
محدودیتهاي بالقوه شهر را از ميان بردارد و در
بعد اقتصادي نيز بر افزایش اشتغال ،جذب سرمایهها
و بهبود مهارتهاي شغلی تاکيد دارد ( ;Seeo,
2002موحد و همکاران .)1392 ،بازآفرینی
اجتماعی -فرهنگی با هدف کاهش جرائم و
خشونت ،ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی مناسب،
کاهش ناهنجاريهاي اجتماعی ،تقویت اجتماعات
محلی ،تاکيد بر توانمندسازي اجتماعات و توجه به
نياز گروههاي مختلف در تالش است تا روح به زوال
رفته شهر را بازیابد ( .)Seeo, 2002همچنين
بازآفرینی فرهنگ -مبنا رویکردي امروزي و
یکپارچهنگر است و فعاليتهاي فرهنگی را به عنوان
نيروي محرکه بازآفرینی میپندارد .این رویکرد
همزمان موجب حفظ ،ميراث ،هویت و تعلق مکانی
خواهد شد (سجادزاده و همکاران )1395 ،از آنجا
که بحث و تحليل همه ابعاد بازآفرینی ،پژوهش
دیگري میطلبد ،محور این پژوهش بر شرایط
کالبدي بخش مسکونی -تجاري خيابان ایران در
منطقه  12شهر تهران در رابطه با پایگاههاي
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي خانوادههاي ساکن
در آن قرار دارد و وضعيت موجود را با وضعيت
آرمانی مورد نظر مدل درونزا تحليل کرده است.
نتایج پژوهش عالوه بر سراي محله و ساکنين ،می-
تواند مورد استفاده گروههاي برنامهریزي شهري،
دست اندرکاران فرایند ساماندهی بافت فرسوده و
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باستانی (سازمان بهسازي و نوسازي شهري) و
همچنين مدیران و برنامهسازان در سایر بخشها و
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کاربريها مانند موزه ،کتابخانه ،خانه فرهنگ و خانه
گردشگر قرار گيرد.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

مواد و روشها
ارائه راهحلهاي مناسب براي ارتقاء منزلت
اجتماعی -فرهنگی آن برسد .در اینجا با مروري بر
مهمترین پژوهشها در زمينه رویکرد بازآفرینی
شهري که از دهه  60ميالدي مورد توجه برنامه-
ریزان شهري قرار گرفت ،تأثيرات آن بر بهبود
وضعيت محله بررسی و سپس جنبههاي تجربی آن
در کشورهاي مختلف بهعنوان نمونههاي واقعی و
زنده تحليل شده است.
با توجه به نتایج پيشينه موضوعی ،میتوان استنباط
نمود که تاکنون پژوهشهاي داخلی به تحوالت
فرهنگی -اجتماعی ناشی از بازساخت کالبدي به
وسعت و دقت پژوهش حاضر خصوصا در محله ایران
نپرداختهاند.

بررسی علل و روند انحطاط و فرسودگی بافتهاي
قدیمی و مراکز با اهميت و ارزشمند تاریخی-
فرهنگی در کالنشهرهاي ایران از ضرورتهاي
برنامهریزي و اجراي طرحهاي عملی است .به دليل
تغييرات بسيار وسيع و گسترده در بافتهاي
فرسوده ،این مراکز شهري دچار نارساییهاي
عملکردي ،اقتصادي -اجتماعی ،محيطی زیستی و
کالبدي شدهاند و شاهد کاهش سرزندگی ،پویایی،
روح جمعی هستند .محله ایران در منطقه دوازده
شهرداري تهران بهویژه خيابان ایران از این قاعده
مستثنی نبوده و این پژوهش بر آن است با شناخت
و تحليل دالیل و عوامل تأثيرگذار در کاهش ارزش-
هاي اجتماعی -فرهنگی بافتهاي تاریخی ،به
ارزیابی اثرات فعاليتهاي بازآفرینی در این محله و
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جدول  :1خالصه پژوهشهاي نظري و تجربی داخلی و خارجی
پيشينه نظری پژوهش
نام محقق

سال

عنوان مقاله

نتایج

شفيعی دستجردي و
صادقی

1396

بررسی تحققپذیري طرحهاي بازآفرینی
بافت فرسوده شهري به روش تلفيقی
تحليل شبکهاي -کارت امتيازي متوازن؛
نمونه موردي :بافت فرسوده زینبيه اصفهان

نتایج پژوهش نشان میدهد کمترین اثر بخشی با نرخ  %37در منظر
مالی و بيشترین اثر بخشی با نرخ  %76در منظر رشد و یادگيري است
و ميزان اثر بخشی کلی دفتر معادل  %56برآورد شده است.
دستاوردهاي پژوهش میتواند زمينه ساز تحليل کمی و بازنگري بر
اهداف ،سياستها و اقدامات دفاتر محلی در بافت فرسوده باشد .عوامل
مؤثر در عدم توفيق اقدامات دفتر محلی زینبيه شامل روند کند
اجرایی شدن ماده  9قانون حمایت از احياء ،بهسازي و نوسازي
بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري ،زمان بسيار زیاد تصویب در
کميسيون موضوع ماده  ،5اعمال نشدن سياستهاي تشویقی ،عدم
اختصاص تسهيالت و بودجه مورد نياز و عدم واگذاري اختيارات الزم
توسط شهرداري اصفهان به این دفتر است.

نادري

1394

بازآفرینی کاربري اراضی بافت فرسوده با
تأکيد بر شبکه دسترسی نمونه موردي
بافت مرکزي شهر کرمانشاه

نتایج این پژوهش گویاي شکست اثرات بازآفرینی در بافت مرکزي
شهر کرمانشاه است .در بافت مرکزي شهر کرمانشاه تغيير کاربري
مسکونی به تجاري ،افزایش تراکم مسکونی و افزایش تراکم تجاري
مشهود بوده است .در طی دوره مورد بررسی 113 ،مورد تقاضاي
تغييرکاربري به تجاري در این محدوده وجود داشته است که نشان
دهنده جاذبه تجاري محدوده میباشد .و بيشترین عامل ترافيکی در
این منطقه کم عرض بودن خيابانها ،زیاد بودن تعداد ماشينها،
مدیریت شهري ناصحيح ،توزیع نامناسب کاربريها ،رفتار فرهنگی
نامناسب شهروندان ،کمبود عرض خيابان اصلی ،کمبود پارکينگ
عمومی و سایر معضالت است.

زنگیآبادي و مویدفر

1391

رویکرد بازآفرینی شهري در بافتهاي
فرسوده :برزن شش بادگيري شهر یزد

نتایج بيانگر آن است که نقش عوامل بيرونی در بازآفرینی بافت
فرسوده برزن شش بادگيري ،بيشتر و شدیدتر از نقش عوامل موجود
در درون محله مذکوراست .همچنين با بهرهگيري از نمودار
چهارخانهاي ماتریس داخلی -خارجی راهبردهاي متمرکز پيشنهاد
میشود تا عالوه بر حفظ وضع موجود ،تالش کافی در زمينه تقویت
نقاط قوت و استفاده بهينه از آنها ،کاهش نقاط ضعف و تبدیل آنها
به نقطه قوت و استفاده بهينه از فرصتها و تبدیل تهدیدها به فرصت
صورت پذیرد.

دیاریان

1391

تدوین راهبرد بازآفرینی شهري با تأکيد بر
مفهوم محله فرهنگی؛ نمونه موردي :بافت
درونی شهر همدان

پژوهش حاضر به تدوین راهبرد بازآفرینی شهري متناسب با شرایط
شهري بافت درونی شهر همدان پرداخته و فرایند بازآفرینی شهري
فرهنگ  -مبنا و نيز راهبرد محله فرهنگی را مورد بررسی قرار داده
است .همچنين در نهایت معيارهاي کارکرد ،فرم و معنا در محدوده
مطالعاتی ،با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی ()AHP
اولویتبندي شدهاند و بهمنظور برنامهریزي حلقه مرکزي شهر همدان،
راهبردها ،سياستها و اقداماتی در ابعاد کالبدي و اجتماعی پيشنهاد
شده است.

بحرینی و دیگران

1393

رویکردها و سياستهاي نوسازي شهري (از
بازسازي تا بازآفرینی شهري پایدار)

نتایج حاصل از پژوهش بيانگر آن هستند که رویکرد یکپارچه ،کاربرد
مفهوم مشارکت در همکاري بخشهاي خصوصی و دولتی ،تأکيد بر
هویت محلی و حس مکان ،شهرها بهعنوان مکانهاي رقابتی ،محيط-
هایی به لحاظ اجتماعی همهشمول و به لحاظ اقتصادي شکوفا و
عرصههاي عمومی سرزنده از هم مؤلفههاي بازآفرینی شهري پایدار با
اولویت پایداري اجتماعی هستند .و دستیابی به این ابعاد به پایداري
و ارتقاء منزلت اجتماعی-فرهنگی کمک میکنند.
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چکيده طرحهاي با اهداف بازآفرینی در این کشورها ،تنها در
سياستهاي برنامهریزي چند دهه اخير آنها گنجانده شده و در آنها
نيز به شيوه طرحهاي سنتی شهري عمل شده است .با اینوجود این
استراتژيها در بعضی موارد مثمر ثمر بوده و توانسته تا حدي در
بازآفرینی و تجدید حيات دوباره مراکز شهري مفيد واقع شود و
سرزندگی و پویایی به محلههاي کهن و مرکز شهر بازگردانده شود.
در این پژوهش به چالشهاي که برنامهریزان محلی در رابطه با توسعه
و بازآفرینی مرکز شهر با آن روبرو هستند ،بهعنوان مشکلی چندوجهی
مطرح بوده که نيازمند برنامهریزي عملی وسيع و گسترده میباشد
که در هر دو سطح محلی و فرامحلی در بریتانيا فرآیند احياء و
بازآفرینی با کمک مراکز پژوهشی ،صاحبنظران و رویکردهاي
تکاملیافته بهوسيله طرحهاي توسعهاي کالن و باززندهسازي محالت
شهري ،انجام میشود.

ایاالت متحده

1960

بازآفرینی شهري براي اولين بار در ایاالتمتحده و در دهه 1960
ميالدي بهصورت رسمی اجرا شد .این اقدام مصادف با زمان تعيين
محل جدید براي فعاليتهاي دریایی بود و باعث رها شدن زمينهاي
وسيعی شد که زمينهاي متروکه بندري شناخته میشدند
(.)UNDP, 2004

یونان

2000

تجدید حيات در شهر آتن به منظور ایجاد چارچوبهایی در حمایت
اجتماعی ،تدوین طرح بنيادي براي آتن ،سازماندهی بازيهاي
المپيک در آتن در سال  2004و در راستاي برنامه نوآوري شهري
کميسيون اروپا ،برنامه عملياتی براي منطقه آتن  2000تا 2006
صورت گرفت .عالوه بر این دالیل دیگري نيز براي اجراي تجدید
حيات در شهر آتن وجود داشت:
گسترش شهرکهاي غيرقانونی ،تراکم نسبتاً پایين فضاهاي آزاد و
سبز محدود و تراکم باال در مناطق مرکزي و نيز مناطق مسکونی
قدیمی که باعث گسترش مناطق حاشيهاي شده بود .از طرفی تراکم
بحرانی ترافيک و مشکل آلودگی در کنار مشکالت زیستمحيطی از
قبيل ناکارآمدي سيستم جمعآوري ،تعداد محدود مناطق دفع زباله
و وجود مکانهاي غيرقانونی دفع زباله ،آلودگی هوایی و صوتی
نمونههایی از این دست بودند (.)Sew, J-K, 2002

انگلستان

2002

در راستاي خط مشیهاي تجدید حيات شهري ،دولت مرکزي
انگلستان در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعی ،سازمانی ،کالبدي و
محيطی برنامههاي متعددي تعریف نمود که در قالب آنها سازمانها
و پروژههاي برنامه تجدید حيات شهري شکل گرفتند .یکی از نمونه-
هاي برنامه تجدید حيات شهري در بریتانيا ،برنامه تجدید حيات
شهري لندن است .این برنامه در راستاي راهبرد ملی نوسازي واحد
همسایگی با افق  10تا  20ساله تهيه گردید ( Greater London
.)Authority, 2002

بررسیهاي کتابخانهاي از همه اسناد مرتبط با
موضوع تحقيق استفاده شده است .دادههاي
پرسشنامه پس از وارد شدن به نرمافزار  SPSSبا
استفاده از آزمون  T-testبا دو نمونه جفتی تحليل
شدهاند .شاخصهاي پژوهش نيز در دو بعد

روش تحقيق

روش پژوهش توصيفی و تحليلی و از لحاظ هدف
کاربردي-توسعهاي است .دادهها و اطالعات به دو
شيوه ميدانی و کتابخانهاي گردآوري شده است .در
بررسیهاي ميدانی از پرسشنامه و مشاهده و در
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اجتماعی (حس مکان ،سرمایه اجتماعی،
دربرگيرندگی) و فرهنگی (هویت محلی ،تجربه
بهیادماندنی ،افتخار به مکان) استخراج شده است؛
روایی سؤاالت پرسشنامه با استفاده از نظر اساتيد و
کارشناسان نوسازي ،بهسازي بافتهاي فرسوده
شهري به تعداد  4نفر و به صورت غيرتصادفی-
هدفمند انتخاب شد با هدف اینکه سواالت موجود
در پرسشنامه بتواند به سواالت اصلی پژوهش پاسخ
دهد؛ پایایی آن نيز با استفاده از ضریب آلفاي
کرونباخ به مقدار  0/932به دست آمده است .حجم
جامعه آماري تمامی واحدهاي مسکونی و تجاري
خيابان ایران به تعداد  265واحد و حجم نمونه
براساس فرمول کوکران به تعداد  160واحد انتخاب
شده است .روش نمونهگيري نيز تصادفی-
سيستماتيک بود؛ بدینصورت که براساس شماره
پالک واحدهاي ساختمانی از هر  2واحد  1واحد
براي پاسخ به سؤاالت پرسشنامه انتخاب شدهاند.
شماره پالک واحدهاي ساختمانی از  100شروع و
تا شماره  365ادامه یافت .شماره پالک 104
بهعنوان اولين نمونه انتخاب و پس از طی کردن
فاصله معين شده ( 2واحد) شماره پالک 106
بهعنوان دومين نمونه انتخاب شد و انتخاب سایر
نمونهها نيز به همين روش ادامه یافت .اطالعات پایه
به کار رفته در مدل  SWOTحاصل مشاهدات و
مصاحبه با ساکنين محلی ،ميدانی نگارنده و
همچنين استخراج چالشها و قوتهاي خيابان
ایران در پرسشنامه هستند؛ بدین صورت که پس از
ارزیابی سواالت پرسشنامه تمامی نقاط قوت و ضعف
خيابان ایران قبل و پس از بازآفرینی کدبرداري و
در نهایت در مدل  SWOTثبت شد .همچنين
امتيازدهی مدل مذکور براساس نظر کارشناسی
نگارنده و منتج به مشخصکردن موقعيت خيابان
ایران شده است .به این ترتيب از مقایسه نقاط قوت
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و تهدیدها ،راهبردهاي قوت -تهدید ( ،)STاز
مقایسه نقاط ضعف و فرصتها ،راهبردهاي ضعف-
فرصت ( )WOو از مقایسه نقاط ضعف و تهدیدها،
راهبردهاي ضعف -تهدید ( )WTبه دست میآید و
در هر مرحله دو عامل با یکدیگر مقایسه میشوند و
هدف تشخيص بهترین راهبرد نيست ،بلکه هدف
تعيين راهبردهاي قابل اجراست.
منطقه مورد مطالعه
محله ایران در منطقه  12شهر تهران (شکل ،)2
گرچه در مقایسه با سایر محالت منطقه ،قدمت
کمتري دارد اما از محالت قدیمی تهران و قسمتی
از محله دولت بوده است .خيابان ایران (عين الدوله
سابق)  1270تا  1280توسط عين الدوله ،پسر
فتحعلی شاه که آخرین سمت او صدراعظم بود،
ایجاد شده و منزل این شخص هنوز در این خيابان
است .بعد از سال  1350نام خيابان عين الدوله به
«ایران» تغيير یافت (سایت محله ایران ،منطقه 12
تهران) و بناهاي مهمی نظير مدرسه علوي،
دانشکده رفاه ،موزه شهيد رجایی و باغ مشيرالدله از
جذابيتهاي تاریخی آن است .خيابان ایران در
گذشته به عنوان یکی از مناطق اعياننشين و مکان
سکونت رجال سياسی مانند مشيرالدوله شناخته
میشد که همزمان با رشد جمعيت شهري و
تغييرات کالبدي نشاتگرفته از آن ،به مرور زمان از
هویت تاریخی خود فاصله گرفته و هماکنون
معماري سنتی و بومی آن جاي خود را به
ساختمانهاي مسکونی بلندمرتبه داده است (شکل
 .)3این خيابان از کاربري صرفا مسکونی به سمت
کاربري تجاري تغيير یافته و تاثير بازار بزرگ تهران
بر آن مشهود است به گونهاي که حتی در بافت
مسکونی آن امروزه نوعی اختالط کاربري ،کاربري-
هاي ناسازگار و نوعی دگردیسی هویتی آشکار است.
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شکل  :2محدوده مورد مطالعه

شکل  :3نمونههایی از تحوالت کالبدي خيابان ایران

متأهل هستند؛  40/6درصد داراي ليسانس و 2/5
درصد افراد بیسواد هستند.
 59/4درصد آنها در واحد مسکونی و  41/6درصد
در واحدهاي تجاري محله و از این ميان 85/6
درصد از آنها ،مالک و  14/4درصد مستأجر و رهنی
بودند.

نتایج
اطالعات پرسشنامهها نشان داد که  53/1درصد
پرسششوندگان را مرد و  56/9در پرسششوندگان
زن ،از لحاظ سنی بين دو گروه سنی  45-30و -45
 ،64به ترتيب  36/9و  30درصد از پرسش شوندگان
را به خود اختصاص دادهاند؛  68/2درصد از آنها
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210

211

بررسی اثرات بازآفرینی در پایداري اجتماعی -فرهنگی محلههاي تاریخی
جدول  :2ویژگیهاي جمعيتشناسی پرسش شوندگان
ویژگیهای دموگرافی

درصد تجمعی

درصد

تعداد

53.1
100

53.1
46.9

85
75

مرد
زن

16.2

16.2

26

30-15

53.1

36.9

59

45-30

83.1

30

48

64-45

100

16.9

27

بيشتر از  64سال

31.8

31.8

51

مجرد

100
2.5
15.6
36.9
77
100
59.4
100
85.6
100

68.2
2.5
13.1
21.3
40.6
22.5
59.4
41.6
85.6
14.4

109
4
21
34
65
36
95
65
137
23

متأهل
بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
ليسانس
فوقليسانس و باالتر
مسکونی
تجاري
مالک
مستأجر و رهنی

جنس

سن

وضعيت تأهل

تحصيالت

نوع واحد

وضعيت مسکن

براي سنجش سؤاالت استفاده شده عدد  5داراي
باالترین امتياز و عدد  1پایينترین امتياز است.
ضمن اینکه عدد  3نيز حد وسط را نشان میدهد.
در جدول  3منزلت یا وضعيت اجتماعی -فرهنگی
محله ایران قبل از اقدامات بازآفرینی سنجش شده
و در جدول  ،4وضعيت پس از فعاليتهاي بازآفرینی
سنجيده شده است.

مقایسه شاخصهای منزلت اجتماعی -فرهنگی
محله قبل و بعد از بازآفرینی با استفاده از آزمون
 T-testبا دو نمونه جفتی

براي سنجش شاخصهاي منزلت اجتماعی-
فرهنگی محله ایران از آزمون  T-testبا دو نمونه
جفتی استفاده شده و شاخصهاي اجتماعی و
فرهنگی هرکدام به سه دسته تقسيم شده است .با
توجه به اینکه از طيف ليکرت (نمرات بين  1تا )5

جدول  :3ميانگينهاي به دست آمده از شاخصهاي منزلت اجتماعی-فرهنگی محله ایران قبل از بازآفرینی
شاخصها

اجتماعی
()3.49

فرهنگی
()3.81

انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

ميانگين
0.05

2
6

Df

ميانگين

حس مکان

159

4.16

0.63

سرمایه اجتماعی

159

3

1.07

0.085

دربرگيرندگی

159

3.33

0.92

0.072

5

هویت محلی

159

4.18

0.57

0.045

1

تجربه بهیادماندنی

159

3.76

0.73

0.057

3

افتخار به مکان

159

3.5

0.89

0.070

4

159

3.55

0.71

0.056

-

مجموع کل
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منزلت اجتماعی فرهنگی محله ایران قبل از
بازآفرینی ،داراي ميانگينی باالتر از حد متوسط
است اما نمیتوان آن را کامالً مطلوب دانست.
منزلت فرهنگی محله با ميانگين  3/81و منزلت
اجتماعی آن با ميانگين  3/49نشان میدهد که قبل
از اجراي پروژههاي بازآفرینی ،محله شأن و اهميت
باالیی نزد ساکنان داشته است .اما در ميان زیر
شاخصهاي اجتماعی ،حس مکانی با  4/16و
سرمایه اجتماعی با ميانگين  ،3به ترتيب باالترین و
پایينترین نمره را به دست آوردهاند .در شاخص
فرهنگی نيز هویت مکانی با  4/18باالتر از حد
متوسط قرار دارد که نشاندهنده شرایط مطلوب در
ميان زیر شاخصهاي فرهنگی است و پایينترین
ميانگين به شاخص افتخار به مکان ،با ميانگين
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 3/55تعلقگرفته است .آنچه موجب منزلت
اجتماعی -فرهنگی محله ایران قبل از بازآفرینی
شده است را میتوان در چند عامل تحليل کرد از
جمله وجود هویت فرهنگی نشاتگرفته از حضور
رجال و شخصيتهاي برجسته سياسی؛ بافت
کالبدي یکدست و سنتی که فارغ از بلندمرتبه
سازي ،عاملی براي ارتقاء شاخصهاي اجتماعی،
سرمایه اجتماعی ،تعامالت و ارتباطات چهرهبهچهره
است .خيابان ایران در گذشته عمدتا داراي کارکرد
فرهنگی -سياسی بوده که سبب افزایش افتخار به
مکان ،حس تعلق و حتی ماندگاري ساکنين به
سکونت در آن است .جمعيت کم و ماندگاري
سکونت در آن به سبب افتخار به محله ،از عوامل
موثر بر منزلت فرهنگی -اجتماعی آن بوده است.

جدول  :1ميانگين شاخصهاي مربوط به منزلت اجتماعی -فرهنگی محله ایران بعد از بازآفرینی
شاخصها
اجتماعی
()3.3
فرهنگی
()3.81

انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

ميانگين
0.06

2
6
5

Df

ميانگين

حس مکان

159

3.97

0.78

سرمایه اجتماعی

159

2.7

0.71

0.056

دربرگيرندگی

159

3.25

0.75

0.059

هویت محلی

159

4.10

0.92

0.73

1

تجربه بهیادماندنی

159

3.80

0.73

0.057

3

افتخار به مکان

159

3.55

0.99

0.078

4

159

3.49

0.60

0.048

-

مجموع كل

نتایج پرسشنامه نشان میدهد ،پس از اجراي
برنامههاي بازآفرینی در خيابان ایران ،منزلت
اجتماعی -فرهنگی آن در شرایط نسبت ًا مطلوبی
قرار دارد .در این ميان منزلت اجتماعی با ميانگين
 3/3نسبت به قبل از بازآفرینی ،روند کاهشی داشته،
اما شاخص فرهنگی همچنان با ميانگين 3/81
تغييري نکرده است .با مقایسه سنجش قبل و بعد
از برنامههاي بازآفرینی ،نتایج پرسشنامه نشان داد،
هر سه زیر شاخص اجتماعی کاهش پيدا کردهاند.
حس مکان با ميانگين  3/97هنوز باالترین و سرمایه

رتبه

اجتماعی با  2/7پایينترین ميانگين را در شاخص
اجتماعی به خود اختصاص دادهاند .زیر شاخص
هویت مکانی با ميانگين  4/10کاهش و پسازآن
تجربه بهیادماندنی با  3/80و افتخار به مکان با
ميانگين  3/55افزایش یافتهاند که نشاندهنده
جایگاه شاخص منزلت فرهنگی محله هستند.
تغيير کاربريها از مسکونی به تجاري و حتی
اختالط کاربريهاي مسکونی و تجاري از عواملی
است که میتواند در بلندمدت بر منزلت فرهنگی-
اجتماعی خيابان ایران تاثيرگذار باشد .هرچند در

پژوهشهاي دانش زمين
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بررسیهاي پژوهش ،اختالف اندکی قبل و بعد از
بازآفرینی مشاهده میشود اما انتظار میرود ،با
وجود برنامههاي مداخله در بافت و هزینههاي
فراوان براي آن ،منزلت محله مذکور افزایش یابد .با
این وجود ،نهتنها تاثير مثبت اقدامات گذشته
مشاهده نمیشود بلکه در برخی از شاخصها ،روند
کاهشی آن مشهود است .در بررسیهاي پس از
بازآفرینی ،سرمایه اجتماعی ساکنان به کمتر از حد
متوسط رسيده که به نظر میرسد افزایش جمعيت
و بلندمرتبهسازي از عوامل موثر بر آن بوده و بر
تعامالت اجتماعی ،حس تعلق و ارتباطات چهرهبه-
چهره نيز تاثيرات منفی داشته است.

213

یافتههای استنباطی پرسشنامه

یافتههاي استنباطی در زمينه تفاوت معناداري
شاخصها و زیرشاخصهاي پژوهش است .آزمون
معناداري در سطح  95درصد و ميزان خطا نيز 5
درصد محاسبه شده است .در سه زیرشاخص،
معناداري تفاوتها قبل و بعد از بازآفرینی تایيد
نشده و درصد خطاي بيش از  5درصد به دست
آمده است یعنی برنامههاي بازآفرینی تاثيري بر
شاخصهاي اجتماعی و فرهنگی نداشته است
(جدول .)5

جدول  :2آزمون  Tبا دو نمونه جفتی براي معناداري تفاوت ميانگين شاخصهاي پژوهش قبل و بعد از بازآفرینی
Paired Samples Test
شاخصهای پژوهش

95% Confidence Interval
of the Difference

ميانگين

Sig. (2)tailed

حس مکان

3.29

0.18

0.001

0.07

سرمایه اجتماعی

4.18

0.27

0.000

0.14

0.40

دربرگيرندگی

1.16

0.081

0.244

-0.05

0.21

هویت محلی

1.46

0.075

0.146

-0.026

0.17

تجربه بهیادماندنی

-2.05

-0.039

0.041

-0.077

-0.001

افتخار به مکان

-0.911

-0.046

0.364

-0.14

0.054

T

Lower
اجتماعی

فرهنگی
مجموع

0.091

2.73

ميانگينهاي نشان میدهد که در دو زیر شاخص
اجتماعی (حس مکان و سرمایه اجتماعی) تفاوت از
نظر آماري معنادار است و در شاخص دربرگيرندگی
با سطح خطاي بيش از  5درصد تفاوت معنادار
نيست که نشاندهنده عدم تأثيرگذاري بازآفرینی بر
شاخص منزلت اجتماعی در محله است .ميانگين
زیر شاخص تجربه بهیادماندنی نيز نشاندهنده
تفاوت معنادار و دو شاخص هویت محلی و افتخار
به مکان ،عدم تفاوت معنادار را نشان میدهند که

0.007

0.025

Upper
0.30

0.15

گویاي تأثيرپذیري شاخص منزلت فرهنگی محله از
عوامل دیگر است .همچنين در مجموع هر دو
شاخص ضریب خطا داراي عددي معادل 0/007
میباشد که نشاندهنده معناداري تفاوتها در قبل
و بعد از بازآفرینی است .در مجموع نتایج حاصل از
پرسشنامه را میتوان اینگونه تحليل کرد که
اختالف چندانی (مثبت و منفی) به صورت کلی در
منزلت اجتماعی -فرهنگی محله رخ نداده گرچه در
برخی از زیرشاخصها تفاوت مشهود است .میتوان
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ادعا کرد که طرح بازآفرینی محله ایران که با هدف
ارتقاءبخشی به منزلت اجتماعی -فرهنگی آن و به
شيوه مداخله در بافت کالبدي انجام پذیرفته ،با
شکست مواجه شده است زیرا نتایج مثبت
محسوسی ندارد و در برخی شاخصها حتی منفی
است .براي شناخت چالشها و فرصتهاي
بازآفرینی بافتهاي سنتی و قدیمی با تاکيد ویژه بر
بافت محله ایران ،در ادامه مدل  SWOTطراحی
شده است تا عالوه بر شناسایی ضعف ،قوت ،فرصت
و تهدیدها ،راهبردهاي مناسبی ارائه شود.

214

موقعيت محله ایران با محوریت پایداری منزلت
اجتماعی -فرهنگی آن
تعيين ضعف و قوتها (محيط داخلی)

در این گام قوت و ضعفهاي شناسایی شده در
مرحله ارزیابی محيط داخلی ،در ستونهاي ماتریس
نقاط ضعف و نقاط قوت ،قرار میگيرند .نقاط ضعف
و قوت جزء فعاليتهاي قابل کنترل محدوده
هستند که در هر مقطع زمانی به محدوده سود یا
زیان میرسانند .فرایند ارزیابی محيط داخلی،
موازي با فرایند بررسی عوامل بيرونی است.

جدول  :3ماتریس ارزیابی عوامل اجتماعی  -فرهنگی محيط داخلی محله ایران
ضریب

نقاط ضعف

نقاط قوت

عوامل داخلی

(نرمال شده)

رتبه

امتياز
نهایی

 S1رضایت ساکنين خيابان ایران از انجام طرح بازآفرینی

0.07

4

0.28

 S2تمایل مشارکت افراد ساکن خيابان ایران در اجراي طرح بازآفرینی

0.08

4

0.32

 S3نقش بازآفرینی در ایجاد حس مکان و عدم تمایل به تغيير محله در خيابان ایران

0.09

4

0.36

 S4بهبود کيفيت کالبدي محيط متناسب با منزلت اجتماعی ساکنان

0.06

3

0.18

 S5ضرورت بازآفرینی خيابان ایران با توجه به اهميت بافت اجتماعی-فرهنگی آن از نگاه
نهادهاي مدیریت شهري

0.05

3

0.15

 S6اثر بازآفرینی خيابان ایران در اختالط فرهنگی محله

0.06

3

0.15

مجموع

0.41

-

1.44

 W1روند رو به افزایش تخریب و نوسازي ساختمانها و زدودن هویت و ارزش محله و عدم
هویتزایی مستقل براي محله

0.06

1

0.06

 W2عدم توجه به بازگرداندن حيات اجتماعی به خيابانها از طریق گسترش خودرو محوري

0.07

1

0.07

 W3عدم توازن فضایی در بازآفرینی در خيابان ایران

0.05

2

0.1

 W4نادیده انگاشتن نقش نيروهاي اجتماعی در طرحهاي مصوب و اجرایی مربوط به بازآفرینی

0.08

1

0.08

 W5عدم قائل شدن اولویت براي عرصههاي عمومی جهت افزایش تمایل به حضور در فضاهاي
عمومی

0.06

2

0.12

 W6ساختوسازهاي بیرویه و تجاوز به حریم بناهاي تاریخی -فرهنگی

0.07

1

0.07

 W7شدت گرفتن ساخت و سازهها بدون توجه به زمينههاي اجتماعی -فرهنگی خيابان ایران
و از بين رفتن هویت محلی خيابان ایران

0.07

1

0.07

 W8عدم توجه اولویت برنامه در جهت صيانت از بافت تاریخی-فرهنگی خيابان ایران

0.06

2

0.12

 W9پاساژ سازي بیمحابا در این محله تاریخی درحالیکه محله ایران یکی از محالت مسکونی
تهران به شمار میرود.
مجموع

0.07

1

0.07

1

-

2.2

رخدادهاي سياسی ،اقتصادي و اجتماعی و فناورانه
همراه با ماهيت و گروههاي مختلف ذينفع نظير
شهروندان ،سرمایهگذاران و سایر عوامل درگير که
میتوانند به ميزان زیادي در آینده به محدوده از

تعيين فرصتها و تهدیدها (محيط خارجی)

در این گام به تبيين و تحليل محيط بيرونی براي
تعيين فرصتها و تهدیدهایی که خيابان ایران با آن
روبروست ،پرداخته میشود .در این رابطه ،روندها و
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نظر اجتماعی و فرهنگی سود و زیان برسانند،
ارزیابی میشوند و بهطورکلی عوامل بيرونی شامل

215

نيروهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،سياسی و
دولتی و قانونی و محيطی هستند.

جدول  :4ماتریس ارزیابی عوامل اجتماعی -فرهنگی محيط خارجی محله ایران
ضریب
(نرمال

عوامل خارجی

رتبه

تهدیدها

فرصتها

شده)
 O1توجه به رویکردهاي نوین در مدیریت شهري تهران مانند طرح بازآفرینی

0.07

3

امتياز
نهایی
0.21

 O2همجواري کارکردهاي فرهنگی -اجتماعی محدوده اطراف خيابان ایران با نقش
منطقهاي و حتی فرا منطقهاي (همانند :مراکز دولتی و غيردولتی مهم و سفارتخانهها،
بازار بزرگ تهران مراکز و اماکن ورزشی)

0.09

4

0.36

 O3تأثير بازآفرینی بر یکنواختی و همسطحی ساکنين خيابان ایران به لحاظ اجتماعی
و اقتصادي

0.06

3

0.18

 O4استفاده از سرمایههاي بخش خصوصی و نهادهاي مردم محور در راستاي بازآفرینی
اجتماعی -فرهنگی

0.08

4

0.32

 O5نقش خيابان ایران در تاریخ کشور و تبدیل آن به یکی از محورههاي مهم گردشگري

0.09

4

0.36

 O6شناسایی سبک معماري بناهاي تاریخی-فرهنگی در خيابان ایران و استفاده از آنها
در طرحهاي بازآفرینی

0.06

3

0.18

 O7شناساندن اهميت خيابان ایران ازنظر فرهنگی –اجتماعی به مردم از طریق بازآفرینی

0.07

4

0.28

مجموع

0.52

-

1.89

 T1تعدد نهادهاي تصميمگيري و تصميمساز در امور مربوط به بازآفرینی

0.08

1

0.08

 T2وجود قوانين دست و پاگير که مانع از اجراي بازآفرینی صحيح میشود که برآیند
آن ناپایداريهاي اجتماعی است

0.08

2

0.16

 T3عدم وجود طرحهاي فرادست مرتبط با بازآفرینی شهري که درنتيجه آن برنامههاي
بازآفرینی بهصورت مقطعی ،پایلت و محدود اجرا میشود.

0.08

1

0.08

 T4اجراي برنامههاي خشک و بیروح ،بدون انعطافپذیري و یکبعدي (کالبدي) در
طرحهاي بازآفرینی

0.08

1

0.08

 T5جذابيت تدریجی محدودههاي اطراف براي سکونت و کاهش هر چه بيشتر تمایل به
سکونت در محله از طریق بازآفرینی

0.07

2

0.14

 T6از بين رفتن هویت فرهنگی –اجتماعی خيابان ایران در صورت عدم شناسایی
ظرفيتهاي کهن و تاریخی

0.09

1

0.09

1

-

2.52

مجموع

این عوامل با همدیگر ،ضریب اهميتی بين  0الی 1
به آنها تعلق میگيرد .همچنين تخصيص این
ضرایب باید بهگونهاي باشد که مجموع ضرایب
عوامل از  1بيشتر نباشد .رتبه ،عددي است بين 1
الی  4که برحسب مثبت بودن آن عامل در سيستم
به آن عامل اختصاص داده میشود ،بهطوري که

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی از مجموع
جنبههاي قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در محيط
داخلی و خارجی سيستم تهيه میشود .امتياز نهایی
از ضرب ضریب هر عامل در نمره همان عامل به
دست میآید .ضریب عامل عددي است که با توجه
به ميزان حساسيت و اهميت هر عامل ،با مقایسه
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نقاط قوت رتبهاي بين  3تا  4و نقاط ضعف رتبهاي
بين  1تا  2میگيرند .امتياز نهایی از ضرب ضریب
در رتبه به دست میآید .چنانچه امتياز نهایی به
دست آمده سيستم در ماتریس ارزیابی داخلی و
خارجی بيشتر از  2/5باشد ،بدین معنی که طبق
برآوردهاي انجام شده در ماتریس ارزیابی داخلی
قوتها و در ماتریس ارزیابی خارجی فرصتهاي
پيشروي سيستم به ترتيب بر ضعفها و تهدیدهاي
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سيستم غلبه خواهد کرد و اگر امتياز نهایی کمتر از
 2/5باشد نشان دهنده غلبه ضعفها و تهدیدهاي
سيستم بر قوت و فرصتهاست .براساس مجموع
نمرات حاصل از مدل  ،SWOTموقعيت محله،
محافظهکار است (شکل  ،)4یعنی محله ایران می-
تواند با استفاده از فرصتها ،موقعيت خود را بهبود
بخشد.

شکل  :4موقعيت خيابان ایران (محافظه کارانه) براساس مدل SWOT

دادن آنها ،راهبرد تدوین میشود .به همين دليل
شناسایی ،نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدهاي
خارجی میتواند موفقيت برنامه را تضمين نماید .در
ماتریس  SWOTدر هر مرحله دو عامل باهم
مقایسه میشوند تا راهبردهاي قابل اجرا مشخص و
تعيين شوند.

گام دوم ،تدوین راهبرد (مرحله مقایسه)

در این مرحله با استفاده از ماتریس  SWOTو
ماتریسهاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به ارائه
انواع راهبردهاي ممکن در برنامهریزي پرداخته
میشود .در برنامهریزي راهبردي اصل اساسی بر
این است که با بهره جستن از فرصتهاي خارجی و
پرهيز از اثرات ناشی از تهدیدهاي خارجی یا کاهش
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جدول  :5تدوین راهبرد براساس ماتریس  SWOTدر محله ایران
نقاط قوت ()STRENGTH
ماتریس عوامل داخلی

S1

نقاط ضعف )(WEAKNESS
W1

ماتریس عوامل خارجی

...
...

...
...

S6

W9

استراتژيهاي( SOتهاجمی)

استراتژيهاي ( WOمحافظهکارانه)

فرصت-
ها)(OPPORTUNITY
O1

...
...
O7

تهدیدها)(THREATMENT
T1

...
...
T6

 شناخت ظرفيتهاي مردمی و اجتماعاتمردمی( )s1,s2,s3,o4,o7
 تسهيل ورود بخش خصوصی بهپروژههاي بازآفرینی ))s1,s5,o1,o4,o6

تدوین قوانين مدون و بهروز براي جلوگيري از تخریببافتهاي باارزش
)(w1,w2,w3,w4,w8,w9,o1,o4,o5,o6
همکاري چندجانبه بخش دولتی ،بخش خصوصی ونهادهاي مردم محور در راستاي ورود سرمایه در پروژه-
هاي بازآفرینی )(w3,w4,w7,o1,o3,o4
تدوین قوانين در جهت اجراي چندبخشی طرحهايبازآفرینی (در شرایط فعلی این طرحها اغلب ابعاد
کالبدي هدف قرار میدهد)
1 2 3 5 6
),w ,w ,w ,w ,w7,w9,o1,o2,o3,o4
فراگير بودن طرح و انتخاب تمام فضاهاي مسئلهداربراي اجراي طرح بازآفرینی
)(w3,w5,w6,w7,o2,o3,o7
ارزیابی اثرات اجتماعی –فرهنگی و زیستمحيطیطرحهاي بازآفرینی )(w1,w2,w3,w7,o1,o4,o7

استراتژيهاي( STرقابتی)

استراتژيهاي( WTتدافعی)

 روي آوردن به مدیریت یکپارچه شهري وتعيين جایگاه هرکدام از سازمانهاي مرتبط
با طرح بازآفرینی )(S2,S3,S5,T1,T4
 تهيه طرح مطالعاتی جامع مرتبط بابازآفرینی شهري و مشخص کردن نقش
هرکدام از نهادهاي دولتی ،خصوصی و
مردمی )(S1,S2,T2,T3,T4
 شناخت پتانسيلهاي تاریخی فرهنگیخيابان ایران قبل از اجراي طرح و جلوگيري
باارزش
بناهاي
تخریب
از
)(S4,S6,T5,T6

حکمروایی شایسته و ضرورت حضور نهادهاي مردمی درطرحهاي بازآفرینی )(w4,w5,w7,T2,T3,T6
تهيه طرح بازآفرینی با رویکرد سيستمی (تعيين نقشگروههاي ذينفع) و فضایی (توجه به همه ابعاد حيات
شهري) )(w3,w4,w8,T1,T2,T3,T4
تدوین قوانينی براي جلوگيري از تراکم فروشی و انبوه-سازي در این محدوده تاریخی توسط شهرداري (w1,
)w3,w6,w7,w9,T2,T4
ارزیابی اثرات اجتماعی –فرهنگی و زیستمحيطیطرحهاي بازآفرینی )(w2,w4,w8,T1,T3,T6

از مناطق نمونه مورد توجه قرار گرفته که داراي
پيشينه تاریخی و فرهنگی کهن و بافت اجتماعی-
فرهنگی منسجمی است .رویکرد جدید بازآفرینی
در محله ایران میتواند پویایی اجتماعی و فرهنگی
به زوال رفته را برگرداند و از تنزل محلهاي بکاهد.
بر همين اساس نگاه و عملکرد مدیریت شهري در

نتيجهگيری
بازآفرینی شهري که به عنوان رهيافتی نوین براي
حل چالشهاي شهري در قرن بيستم مورد توجه
مجدد قرار گرفت امروزه دچار دگرگونی بنيادین
شده و رویکرد فرهنگ و اجتماع -مبنا بر آن غالب
شده است .در تهران نيز خيابان ایران به عنوان یکی
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خيابان ایران با اندیشه بازآفرینی این محدوده
تاریخی بسيار مهم اما داراي ضعفهاي آشکاري
است چرا که نهتنها تأثير مثبتی بر منزلت اجتماعی
نداشته بلکه طبق برنامههاي بازآفرینی ،این منزلت
کاهش یافته است .یافتههاي پژوهش نشان میدهد
که منزلت فرهنگی محله ایران قبل و پس از
بازآفرینی هيچ تفاوت معناداري باهم ندارند اما در
برخی از زیر شاخصها در منزلت اجتماعی و منزلت
فرهنگی تفاوتهاي اندکی به دست آمده است.
طبق مطالعات ميدانی ،بازآفرینی در تمامی نقاط
محله اجرا نشده است .به همين دليل ،این تفاوت
در اجراي برنامهها در کنار عواملی نظير عدم
مشارکت شهروندان و گروههاي ذينفع نهتنها تأثير
مثبت نداشته بلکه منزلت اجتماعی و فرهنگی را در
مجموع کاهش داده است .نتایج پژوهشهاي
پيشين (زنگیآبادي و مویدفر1391 ،؛ بحرینی و
همکاران )1393 ،که به صورت کاربردي یا بنيادي
انجام گرفته ،نشاندهنده تاثير مثبت بازآفرینی بر
شاخصهاي محله پایدار است اما در این پژوهش
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خالف این نتایج به دست آمد و ميانگين اغلب
زیرشاخصها تطابقی با پژوهشهاي پيشين ندارد.
دليل آن نيز در مدل سوات بررسی شد .نتایج مدل
سوات نشان داد که چالشهاي عمدهاي مانند
بیتوجهی به کنشگران توسعه در فرایند طراحی و
اجراي پروژه بازآفرینی شهري ،عدم وجود طرحهاي
فرادست مرتبط با بازآفرینی شهري که در نتيجه،
این برنامهها بهصورت مقطعی و محدود اجرا می-
شود و روند رو به افزایش تخریب و نوسازي
ساختمانها ،زدودن هویت و ارزشهاي فرهنگی
محله و عدم هویتزایی مستقل براي آن ،موانعی
جدي در راه برنامههاي بازآفرینی پایدار محله مورد
مطالعه است .همکاري چندجانبه بخشهاي دولتی،
خصوصی و نهادهاي مردمی در راستاي ورود
سرمایه به پروژههاي بازآفرینی میتواند یکی از
مهمترین راهبردها (در کنار سایر راهبردها) مطرح
شود که عالوه بر تخصيص بودجه مناسب ،نقش
نهادهاي مدنی و خصوصی را نيز برجسته سازد.

پانوشت
)1-Sustainable Urban Regeneration(SUR
2-Regeneration

3-Gibson & Kocabas
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