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مقدمه 
مدیران شهری و دولتها با توجه به امکانات وسیع و توسعة کارکردهایی که از گذشته بر عهده داشتهاند و همچنین
انتظارات جدیدی که مردم از آنها دارند ،در برنامهریزی برای بهبود کیفیت مکانهای شهری ،نقش عمدهای ایفا
میکنند .تولید فضا توسط حکمروایان موجب تنظیم روابط و کاهش مخالفت میشود (.)Pinckney et al., 2018
همچنین مداخلة مؤثر آنها در ساخت فضا در مناطق قدیمیتر در تثبیت جمعیت و نشاط اقتصادی تأثیر دارد ( Cho et

 )al., 2020و در بسیاری از فعالیتهای خصوصی نیز که جنبه و اهمیت عمومی دارند ،مداخله میکنند .درواقع گذشته از
تأمین نظم اجتماعی که کارکرد دائمی دولتهاست ،نقشهایی که درنهایت به تأمین رفاه اجتماعی و عمومی میانجامند،
برعهده گرفته و از اینرو به دولت بهبودبخش یا دولت رفاه یا دولت خدمتگذار جامعه تبدیل شدهاند و با ساخت و
معنادادن به مکان ،حس مکان را ایجاد میکنند ( .)Lin and Dong, 2017امروزه اصطالح نیازهای اولیه مفهوم
وسیعتری یافته و مواردی مانند آموزش و بهداشت را نیز در بر گرفته است .شهر پایدار به موازات توجه به مسائل
زیستمحیطی ،باید به مسائل اجتماعی و انسانی نیز توجه داشته باشد که منظور ،ایجاد و حمایت از محیطهای انسانی
فعال ،فضاهای زنده و عرصههایی است که کیفیت باالیی را برای شهروندان فراهم کند ( Höglhammera et al.,

 .)2018آنچه در فضاسازی شهری با اتخاذ رویکرد توسعة پایدار ضروری خواهد بود ،توجه به تنوع نیازها و لحاظکردن
تنوعات و تفاوتهای سلیقهای است که امکان حضور جمع بیشتری از شهروندان را در فضای شهری فراهم کند ( Yuen

 .)and Johnson, 2017برخی محققان اظهار داشتهاند که فعالیت در فضاهای شهری ماحصل اقداماتی مانند افزایش
تمرکز نهادها و روند رو به توسعه شهرنشینی است ( )Korkmaz and Balaban, 2020که فرصت پرداختن به اموری
مانند اخالقیات و ارزشهای اجتماعی را فراهم میکند (.)Höglhammera et al., 2018
در دهههای اخیر رشد شتابان شهرها در ایران ،مشکالت زیادی را دامن زده است؛ بهگونهای که این مشکالت و
نارساییها ،بر همة جنبههای شهرنشینی تأثیر گذاشته است .یکی از این مسائل ،بافتهای ناکارآمد و فرسودة شهری
است که بهمرور زمان دچار فرسودگی و نبود کارایی شدهاند یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و
شهرسازی شکل گرفتهاند؛ از اینرو اکنون با مسائل و مشکالت بسیاری روبهرو هستند و این مشکالت را به کل شهر نیز
تسری میدهند ( .)Furlan et al., 2019زندگی در چنین مکانهایی با افسردگی ،اغتشاش ،هرج و مرج و مشارکت
اجتماعی ضعیف همراه است و زندگی سالم شهری در آن جریان ندارد ( .)Hosseini et al., 2017ناهمخوانی کالبد و
فعالیت ،وجود عناصر ناهمخوان شهری و کمی سرانة برخی کاربریها از برجستهترین مسائل اینگونه بافتهاست
(حسینی و همکاران1931 ،؛ پوراحمد و همکاران .)1931 ،از آنجا که حس مکان بهطور مثبت و قابلتوجهی بر کیفیت و
رفتار مربوط به مکان تأثیر میگذارد ،اقداماتی برای افزایش حس تعلق به مکان ضرورت دارد ( Žlendera and Gemin,

 .)2020برایناساس یکی از ضرورتهای مهم شهر و شهرنشینی عصر حاضر ساماندهی این بافتهای شهری است
( .)Chi Man Hui et al., 2021بافتهای شهری در زمینههای اجتماعی و خدماتی کمبود دارند؛ از اینرو رویکردهای
مداخلهگرایانهای مانند بازآفرینی رویکردی نوین برای تولید سازمان فضایی منطبق بر شرایط تازه و ویژگیهای نو که
همگی در ایجاد روابط شهری جدید یا تعریف دوبارة روابط شهری کهن یا موجود مؤثر میافتد ،مورد بررسی این امور
است (.)Lak and Hakimian, 2019
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بازآفرینی شهری مجموعهای فعال از مداخالت شهری برای بهبود عواقب منفی زوال شهری ()Guimarães, 2017
تأکید بر استفاده بهینه از منابع طبیعی و اقتصادی موجود و همچنین دستورالعملی برای برنامهریزان شهری در راستای
همسویی زندگی شهری با برنامههای زیست محیطی است ( .)Kowkabi, 2021در رویکردهای جدید بیشترین اهمیت
به کیفیت فضاهای عمومی و ایجاد حس به جامعه داده میشود ( ;Cysek-Pawlak and Pabich, 2020

 .)Höglhammer et al., 2018; Contreras et al., 2021در فرایند بازآفرینی محیطهای شهری ،الزم است فضاهایی
خلق شوند که ضمن تطابق با نیازهای امروز واجد عناصر الزم برای تحقق عدالت سنی باشند و بهگونهای سامان یابند که
با فناوری نوین نیز همخوان باشند.
اهمیت علمی پژوهش حاضر در این است که میتواند زمینهها را برای کاربست هرچه بهتر زمینههای توسعه و کیفیت
فضاهای شهری در منطقة  11شهر تهران ایجاد کند .همچنین میتواند به فراهمکردن شرایط الزم برای بهبود کیفیت
زندگی شهری بهواسطة برقراری یک فرایند اصولی کمک کند .وجود بافتهای ناکارآمد و فرسوده یکی از معضالت
اساسی شهر تهران است .از لحاظ کالبدی بیشتر واحدهای ساختمانی در این بافتها فاقد هرگونه سیستم سازهای ،مصالح
بادوام و محاسبات فنی برای مقاومت در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله هستند .همچنین بافتهای مزبور ،به لحاظ
زیبایی بصری ،دچار ناهنجاریهای متعدد بوده و معضالت اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی بسیاری را در شهر رقم
زدهاند .شهر تهران آنطور که شایسته است ،نتوانسته تاکنون از ظرفیتهای خود استفاده کند .فضاهای شهری درون
مناطق و محلههای شهری به برنامهریزی خاص خود نیاز دارند .یکی از مشکالت شهر تهران نیز فراهمآوردن فضاهایی
در شهر است که نیاز به فعالیتهای عمومی ،سالم و کافی را برای شهروندان تأمین کند .درواقع با توجه به شرایط و
مشکالت شهرنشینی در محدودة مورد مطالعه ،موضوع بررسی و تحلیل کیفیت مکانها به یکی از محورهای اساسی
برنامهریزی و مدیریت شهری تبدیل شده است .هدف از تحقیق حاضر آیندهپژوهی دربارة فضاهای مکانی در منطقة 11
شهر تهران با رویکرد بازآفرینی شهری است.

مبﺎنینظﺮي 
کﯿفﯿتمکﺎنشهﺮي 

مکان مفهوم اصلی علم جغرافیا و یک فضای معنادار است ( )Lin and Dong, 2017و تأثیر بسیاری بر کیفیت زندگی
دارد؛ بهطوریکه کیفیت زندگی در فضاهای شهری متأخر سعی در درک و تبیین واقعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع دارد
( .)Murgaš, 2018فضاهای عمومی شهر در زندگی روزمره ،بهویژه صورت قابل توجه هستند؛ چراکه افراد را در
مناسبات و فعالیت درگیر میکند ( .)Navarro et al., 2018مکانهای شهری که بیشتر ما در آن ساکن هستیم ،از
ساختمانها ،خیابانها ،فضا و چشمانداز ،کاربریهای مختلف و جمعی از استفادهکنندگان تشکیل شدهاند؛ بنابراین مکان
یک ساختار اجتماعی-فیزیکی است و ادعاهای بسیاری دربارة «قدرت مکان» مطرح میشود (.)Carmona, 2019
کیفیت مکان بهعنوان خصوصیات فیزیکی یک جامعه ،نحوة برنامهریزی ،طراحی ،توسعه و نگهداری آن تعریف شده
است که بر کیفیت زندگی افراد ساکن و کار در آن و کسانی که هم اکنون و هم در آینده از آن بازدید میکنند ،تأثیر
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میگذارد ( .)Michalos, 2014مکان با کیفیت باال مکانی است که در آن به درجات مختلف میتوان در آن زندگی کرد
( .)Veenhoven, 2014کیفیت مکانها بر سالمتی جسمی ،روانی و احساس رفاه ( )Barton, 2016و همچنین نحوة
کنترل و ادارة فرد بر خودش ،مردمساالری و تصمیمگیری محلی بر توانمندسازی جامعه تأثیر بسیاری دارد ( Netto,

 .)2016احساس رفاه ،تحقق و رضایت ساکنان یا بازدیدکنندگان از یک مکان ( ،)Andrews, 2001محیط جامعه،
سنتهای مدنی ،امکانات فرهنگی و فرصتهای تفریحی ( ،)Reilly and Renski, 2008تنوع اقتصادی و فضایی،
جمعیت مختلط ،وجود فضاهای سوم ،ایمنی ،نشاط و سرزندگی ( )Trip, 2007a,bاز عوامل کیفیت مکان هستند.
کیفیت مکان معیاری است که بر ارتباط تغییرات محیط ،اجتماعی ،اقتصادی متمرکز است ( )Zheng et al., 2021و
عنصر اصلی در تسهیل توسعة پایدار محلهای است .همچنین با امکانات عمومی ،احساس تعلق ،ایمنی و کیفیت محیط
درک میشود ( )Maghsoodi-Tilaki et al., 2021و با مفاهیمی مانند شکوفایی شهری ( Sabokbar and

 ،)Hosseini, 2021زیستپذیری ،حس تعلق مکان ،کیفیت محیط شهری ،سرمایة فیزیکی ،طراحی شهری ،شهرنشینی
و حتی پایداری مرتبط است که ایدههایی درمورد کیفیت محیط ساختهشده به همدیگر ارائه میدهند ( Carmona,

.)2019; Kim and Cocksc, 2017
مالحظات مربوط به کیفیت مکان بیشتر ریشه در مقتضیات محلی دارد ()Leslie and Brail, 2011؛ بهطوریکه
کیفیت یک مکان را میتوان با عوامل فیزیکی و کالبدی مانند کیفیت مسکن (،)Adams and Tiesdell, 2013
حملونقل ( ،)Diemer et al., 2021عوامل اقتصادی مانند فرصتهای شغلی و ثبات ارزش داراییها ( Andrews,
 ،)2001عوامل اجتماعی مانند فرصتهای آموزشی ،میزان جرم و احساس اجتماع ( Cheshire and Warrington
 )Local Enterprise Partnership, 2019و عوامل سیاسی مانند اعتماد به دولت محلی و تعامل مدنی ( Meshkini et

 )al., 2021مشاهده کرد .کاالی عمومی که از عوامل توسعة اقتصادی است ،بعدی دیگر از کیفیت مکان محسوب
میشود ( )Reilly and Renski, 2008و عامل مهمی در موفقیت نوآوری مناطق ( Esmaeilpoorarabi et al.,

 )2020و همچنین مهاجرت و جذب استعدادهاست (.)Kim & Cocksc, 2017
بﺎزآﻓﺮینیشهﺮي 

جهان بهطور فزایندهای شهرنشین شده است 51 .درصد از جمعیت جهان در سال  6112در شهرکهای شهری زندگی
میکردند و پیشبینی میشود این میزان تا سال  6191به  21درصد برسد .عالوه بر این ،یک سوم از کل مردم تا این
زمان در شهرهای بزرگ و حداقل نیم میلیون نفری زندگی میکنند .با توجه به اینکه برخی از جنبههای شهرها از جمله
کمبود محیط طبیعی و ضعف در ساختارهای مدیریت شهری میتواند بر سالمتی انسان و پایداری محیطهای شهری
تأثیر بگذارد ( )Liu et al., 2020; Giles-Corti et al., 2016; Hosseini et al., 2016; Sallis et al., 2016و
حتی ممکن است به نوعی مقاومت در برابر اثرات آسیبشناختی بیماری کمک کند ( ،)Kinney et al., 2021ترکیب
محیطهای طبیعی (آبی و سبز) در فضای شهری در برنامهریزی شهری ویژگی اساسی یک شهر سالم است .تأثیر سازمان
فضایی جامعه بر رفتار انسان ،کنش سیاسی و توسعة اجتماعی ،بهویژه در کالنشهرهای مدرن ،بهطور فزایندهای شناخته

ندهپژوﻫی...
حسﯿنیوﻫﻤکﺎران:تبﯿﯿناﻫﻤﯿتکﯿفﯿتمکﺎندربﺎزآﻓﺮینیشهﺮيبﺎرویکﺮدآی 

 900

شده است؛ بنابراین فضاهای شهری بهعنوان مکانهای بسیار مهم بر شکلگیری جریانها و روابط انسانها در جامعه
تأثیرگذار هستند (.)DeDie et al., 2021; Navarro et al., 2018; Santos, 2012; Soja, 2010
با داشتن یک طراحی مناسب شهری بهویژه در بازآفرینی مناطق میتوان محیطهای سالم و طبیعی را در مناطق
ایجاد کرد و این ممکن است رفتارها و شیوههای زندگی سالمتری را ارتقا بخشد ( )Contreras et al., 2021و عالوهبر
فضاهایی که مردم میتوانند زمان خود را در آن سپری کنند ،هزینههای مرتبط با سالمتی را نیز کاهش دهد .اینگونه
منفعتها ممکن است نقش مهمی در کاهش استرس و خستگی و کاهش بار بیماری در ارتباط با جنبههای زندگی
شهری مانند آلودگی هوا ،سر و صدا و کمبود فضاهای گذران اوقات فراغت داشته باشد .بازسازی فضاهای شهری
مورداستفاده ،طراحینشده یا کهن (از جمله محیطهای طبیعی در فضای باز که در مناطق شهری قرار دارند) اکنون
پدیدهای متداول در جهان است (.)Vert et al., 2019
بازآفرینی در مطالعات شهری به معنای احیاکردن ،احیاشدن ،تجدید حیات ،معاصرسازی ،بازآفرینی از نو ،رشدکردن و
بازتولید طبیعی بخشی از یک تمامیت زنده است که در معرض نابودی قرار گرفته است ( Colantonio and Dixon,

 .)2011این مفهوم به معنای اجرای مجموعة گستردهای از اقدامات با مبنای قانونی بهمنظور بهبود تعامالت اجتماعی
است ( .)Tahsin, 2015همچنین حیات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی یک منطقه را دگرگون کرده و با تقویت تصویر
اجتماعی آن ،مکانهای زنده و جذاب که سرمایهگذاری درونی پایدار را تشویق میکنند ،خلق میکند ( Martins and

 .)Santos Pereira, 2019بازآفرینی شهری یک چشمانداز و اقدام جامع و یکپارچه است که به حل مشکالت شهری
منجر میشود و میکوشد تا بهبود پایدار در اوضاع اقتصادی ،جسمی ،اجتماعی و زیستمحیطی منطقهای ایجاد کند
( .)Guimarães, 2017این مفهوم شامل روابط قدرت پیچیدهای بین دولت ،بازار و جامعه است ( He, 2012; Li,

)2015; Li and Li, 2011; Ren, 2018; Wu, 2016; Ye, 2013; Zhang, 2016; Gu and Zhang, 2021؛
بهطوریکه امروزه عامل مهمی در سیاستگذاریها و مدیریتهای شهر است ( )Natividade-Jesus et al., 2019و
بهدنبال بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی ،وضعیت جسمی ،اجتماعی و محیطی منطقهای است که در معرض تغییر بوده
است ( .)Boyle et al., 2018سیاستهای بازآفرینی شهری در عرصه عمل برای ارتقای کیفیت زندگی و بهبود منظر
عینی و ذهنی مکانها و فضاهای شهری مطرح بوده و از شهری به شهر دیگر متفاوت است ،اما آنچه در این میان
مشترک است ،استفادة بهینه از نقشآفرینی حداکثری فضاهای عمومی (فضاهای فراغتی ،فرهنگی و غیره) در فرایند
برنامهریزی شهری است (ایزدی و همکاران.)13 :1931 ،
حفاظت و مرمت شهری در طول دهههای گذشته رویکردهای متفاوت نظری و عملی را دربرداشته است که در هر
دوره بر وجهی اساسی از این رویکرد تأکید داشته است .این روند سیر تکاملی خود را طی کرده است ( Lak and

 .)Hakimian, 2019از دهة  1331به بعد ،چارچوبی جدید برای فرایند تجدید حیات شهری فراهم شد که بهبود وضعیت
نواحی محروم در ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی در آن مطرح است .در این دیدگاه توجه و تأکیدی خاص بر
مقیاس محلی ،تنوع فرهنگی و کنش متقابل میان انسان و مکان زندگی اوست (حاجیپور .)19۱5 ،سه دهة آخر قرن
بیستم ،با جریانی در مرمت و حفاظت شهری همراه است که میتوان آن را در وهلة اول تجدید نسل شهرها نام نهاد .از
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آنجا که نوسازی شهری در عصر خود و تا پیش از شکلگرفتن رویکرد تعاملی ،عمدتا با غلبة دیدگاه تکسویه تجدید
کالبد همراه میشد -بهویژه با پرداختن به رویکرد توسعة مجدد -تضاد و نبود تناسب میان ویژگیهای کالبدی و محتوایی
بسیاری از شهرها رو به افزایش نهاد (پوراحمد و همکاران .)19۱3 ،بهواقع در اثر باز تعریف بسیاری از مناسبات اجتماعی
 اقتصادی و کارکردهای شهری ،بخش کالبدی بهسرعت از جریان دگردیسی محتوایی عقب ماند (.)Harvey, 1989سیاست مذکور نشان میدهد اجرای موفق پروژههای بازآفرینی مستلزم کنترل منابع ،نیروها ،انرژی و ابتکار عمل جوامع
محلی و رویکرد پایین به باال ،بهمنظور ایجاد سرمایة اجتماعی و تشویق جوامع خودیار است ( McDonald et al.,

.)2009
بازآفرینی شهری در دورة معاصر دیدگاهی نو را در فرایند دگرگونیهای شهری تدارک میبیند و معاصرسازی بافت
کهن را در همة ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار میدهد ( .)Lak and Hakimian, 2019مرمت
شهری در سیر تحول خود ،گذاری را از حوزة توجه صرف به کالبد به عرصة تأکید بر مالحظات اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و هنری تجربه کرده است .رویکردهای متأخر مرمت و بهسازی شهری در جستوجوی تعامل اجتماعی و
فرهنگی بوده و تأکید بر نقش گروههای اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادهاند ( .)Contreras et al., 2021خلق
اینگونه فضاها با توجه به نقش و اهمیت دربارة ارزشهای فرهنگی بهعنوان منابعی برای توسعه و کیفیت این فضاها
برای شهروندان است ( .)Pourahmad et al., 2012; Pourahmad et al., 2015همچنین بهکارگیری ایدة بازآفرینی
شهری دربارة مسائل فرهنگی و اجتماعی ،به سطح توسعة هر کشور وابسته است .در بیشتر کشورهای پیشرفته ،هدف
ترویج بازگشت به شهر ،باززندهسازی مراکز شهری ،احیای فعالیت در یک زمینه با رقابت بینالمللی و تکمیل تشکیالت
اقتصادی بهمنظور بهبود سازماندهی کیفیت مکانی است که تا حد زیادی به سمت رشد هوشمند عمل میکند
( .)Contreras et al., 2021همچنین بهدلیل امکان استفاده از ظرفیتهای قابلتوجه و بیبدیل در توسعة دسترسی به
خدمات شهری بهعنوان یکی از برنامههای سیاست توسعة درونزای شهری مطرح میشود (.)Fang, 2020
طرحهای بازآفرینی به بهبود زیرساختهای فضاهای شهری میپردازند که از الزمههای اولیه برای خلق یک فضای
خالقانه و موفق هستند ( .)Falanga and Nunes, 2021البته بافتهای شهری از ظرفیتهای بینظیری برای ساخت و
احیای فضاهای خالق برخوردارند (بصیرت و همکاران .)1111 ،مهمترین وجوه بازآفرینی شهری خلق فضاهای گذران
اوقات فراغت با توجه به نقش فرهنگ و استفاده از ارزشهای تاریخی و فرهنگی بهعنوان منابعی برای توسعه و گسترش
این فضاها برای مردم است (صحیزاده و ایزدی .)13 :19۱9 ،فضاهای فراغتی حاصل از بازآفرینی شهری از دید
اقتصادی ،سبب افزایش کار و تولید و از دیدگاه اجتماعی ،مانع بروز انحرافات اجتماعی میشود (حبیبی و شیخاحمدی،
 )9 :193۱که این خود بر کیفیت مکان شهری مؤثر است .این طرحها همچنین میتوانند ایجاد فضاهای شهری،
زیرساختهایی مانند خطوط جدید حملونقل و زیرساختهای هوشمند را درنظر بگیرند .نگرش تکبعدی در برنامهریزی
این فعالیت به خسارت فراوانی منجر خواهد شد؛ چنانکه بسیاری از تجربههای موجود نیز بیانگر این واقعیت هستند .از
سوی دیگر ترمیم و ارتقای کیفیت زندگی شهری از طریق بهبود و توسعة ویژگیهای منحصربهفرد یک مکان و مردم آن
بود .بهکارگیری جنبههای گوناگونی از فرهنگ شهری مانند هنر ،ورزش و آموزش نیز بهعنوان وسایلی مؤثر برای
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بازآفرینی مناطق راکد و هم در مقام اهدافی ذاتی ،بهشکل گستردهای در پروژههای بازآفرینی مطرح شده است ( Sarvari

.)et al., 2021
در طول تاریخ حفاظت و مرمت آثار تاریخی و ثروتهای ملی همواره بهمثابه امری آیینی صورت میگرفته است .هر
شهر بهآرامی کالبد و فعالیتهای خود را با تغییرات تدریجی در طول زمان منطبق میکرد و در پاسخ به نیازهای جدید،
تدبیری میاندیشید ( .)Martins and Santos Pereira, 2019در این میان از آنجا که بازآفرینی فرایندی برای
معکوسکردن زوال ویژگیهای فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف است ( )Galli et al., 2020و تنها
بهدنبال بازندهسازی مناطق متروکه نیست ،با مباحث گستردهتری در مقایسه با سایر رویکردها ،کیفیت فضاهای زیست را
مطرح میکند .بهصورت ایدهآل ،بازآفرینی شهری مشتمل بر فرمولهکردن اهداف مختلف و اجرای آن از طریق برنامههای
اجرایی و بازنمایی مداوم عملکرد است (.)Sabet and Khaksar, 2020

روشتحقﯿق 
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی و تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات در ارتباط با
ادبیات نظری و استخراج معیارها و شاخصها کیفیت مکان بهصورت کتابخانهای است که طی آن انواع مقاالت فارسی و
التین مرتبط با موضوع و کتب بررسی شدند .گردآوری دادههای مورد نیاز نیز بهصورت میدانی بود .بعد از شناسایی
مؤلفهها و شاخصهای مورد بررسی ،پرسشنامة طراحیشده میکمک در اختیار  11نفر از کارشناسان و محققان
دانشگاهی حوزة مطالعات شهری ،قرار گرفت .روش نمونهگیری بکار گرفتهشده بهصورت هدفمند بود .برای تحلیل
دادههای گردآوریشده نیز از نرمافزار  MICMACو  SenarioWizardاستفاده شد .پیشرانهای مؤثر در ایجاد کیفیت
مکان توسط گروه دلفی تدقیق شد .در گام بعدی از فرایند مراحل مختلف برای تدوین سناریو اقدام شد.
در عرصة برنامهریزی بهویژه برنامهریزی برای فضاهای شهری پرداختن به آینده و برنامهریزی آن ،جزء جدانشدنی
فرایند برنامهریزی است .توجه به تأثیرات فناوریهای نوظهور یا در حال ظهور و توجه به نیروهای پیشران و عوامل
کلیدی مؤثر بر فضاهای شهری جزء ملزومات برنامهریزی در عصر حاضر است و از عواملی که سبب تأثیرگذاری منفی
فضاهای شهری میشوند ،جلوگیری میکند .امروزه رویکردهای آیندهپژوهی در عرصة برنامهریزی بر یافتن عوامل
کلیدی و پیشرانهای مؤثر بر توسعه در فضای برنامهریزی برای شهرها تأکید دارند .نرمافزار میکمک از جمله بهترین
نرمافزارها برای اجرای تحلیل ساختاری و با توزیع پراکنش متغیرها از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،ویژگیهای آنها را
مشخص میکند و مبنای تحلیل مدیران و برنامهریزان قرار میدهد .نرمافزار سناریوویزارد از جمله برترین نرمافزارها برای
تدوین سناریو با درنظرگرفتن انواع وضعیتهای مطلوب تا نامطلوب با استفاده از یک روش کیفی و سپس تبدیل به کمی
و ارائه سناریوست .در این تحقیق ،با توجه به اینکه آیندهپژوهی کیفیت مکان با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد مطالعه:
منطقة  11شهر تهران) مدنظر است ،برای تهیة پیشرانها از نرمافزار میکمک و برای تدوین سناریوها از نرمافزار
سناریوویزارد استفاده شد.
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محدودةموردمطﺎلعه 
منطقة  11شهرداری تهران در محدودة مرکزی شهر و در مجاورت تهران ناصری قرار گرفته است (شکل  .)9جمعیت این
منطقه ،براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1935تعداد  961.115نفر است (سالنامة آماری شهر تهران،
 .)1931این منطقه با مساحتی معادل  ۱11هکتار جزء کوچکترین مناطق شهرداری تهران به لحاظ مساحت است.
منطقة  11با  ۱61511مترمربع مساحت فضای سبز معادل  6/56درصد از مساحت فضای سبز عمومی ،رتبة  61را میان
 66منطقه دارد .این منطقه جزء مناطقی است که کمترین میزان سرانه و مساحت فضای سبز و در میان مناطق  66گانة
تهران بیشترین تعداد بلوکهای بافت فرسوده را دارد .تعداد کل بلوکهای منطقه  11برابر با  11۱9است که از این تعداد،
 213بلوک بهصورت بافت فرسوده هستند .از این میزان بافت فرسوده 961 ،هکتار وسعت بلوکهایی احیاشده است (51
درصد) (سالنامة آماری شهر تهران .)1931 ،این منطقه در مایسه با سایر نواحی دارای بافت قدیمی با ساختمانهای
فرسوده بیشتری بوده و از این لحاظ مستعد بحرانهای طبیعی است .همچنین بافت متراکم با کوچهها و خیابانهای
باریک ،دسترسی به افراد آسیبدیده را مشکل میکند .منطقة  11از نظر مساحت مجموعة ورزشی در رتبة  ،61مساحت
زمین چمن مصنوعی رتبة  ،13مساحت فضای ورزشی روباز پارکی رتبة  ،61مساحت فضای ورزشی روباز آسفالته رتبة
 ،16مساحت مجموعة ورزشی ویژه بانوان رتبة  ،12مساحت مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری رتبة  13و در مجموع
رتبة  61را به خود اختصاص داده است .شکل  1محدودة مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل.0موقعﯿتمنطقة01درشهﺮتهﺮان 
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بحثویﺎﻓتهﻫﺎ 
مکﺎنﻫﺎيشهﺮي

پﯿشﺮانﻫﺎيمؤثﺮبﺮکﯿفﯿت

شنﺎسﺎییعواملکلﯿديو

در این روش از متخصصان و کارشناسان حوزة مورد مطالعه درخواست میشود تا نظریات خود را دربارة موضوع ارائه
دهند .در این راستا ،در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای اولیة مؤثر بر کیفیت مکان در منطقة  11شهر تهران ،از
روش دلفی استفاده شد؛ به این صورت که ابتدا به جستوجوی متخصصان و کارشناسان و مجریان دخیل در حوزة مورد
مطالعه پرداخته شد و بعد از انتخاب آنها ،فرایند پرسشگری و استخراج نظرات آنها دربارة موضوع انجام شد و درنهایت
بعد از پایش متغیرها 9۱ ،متغیر در قالب  3عامل کلی (منظر و چشمانداز ،دسترسی ،خاطرهانگیزی ،تنوع فعالیتهای
اقتصادی ،نورپردازی ،ایمنی ،آسایش و راحتی ،تنوع و جذابیت ،فراغت و تفریح ،تعامل و حس تعلق مکان) بهعنوان
متغیرهای اولیه انتخاب و با استفاده از نرمافزار میکمک ،تجزیه و تحلیل شدند .بعد از گردآوری دادهها با استفاده از روش
تحلیل اثرات متقابل یا ساختاری توسط نرمافزار  MICMACبرای استخراج عوامل اصلی تأثیرگذار بر وضعیت آیندة
محیط مطالعه و تحلیل شدند .در جدول  1وضعیت تأثیرگذاری متغیرها نشان داده شده است .همچنین شکل  6نحوة
قرارگیری متغیرها بر صفحة پراکنش از نظر میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهد .هرچه متغیرها در سمت
چپ ،باال و چسبیده به محور  yباشند ،تأثیرگذاری بیشتر و هرچه به محور  xنزدیکتر باشند ،حاکی از تأثیرپذیری از
سیستم است.

شکل.9نﻤوداروضعﯿتقﺮارگﯿﺮيمتﻐﯿﺮﻫﺎدرصفحةپﺮاکنﺶبﺎتوﺟهبهمﯿزانتأثﯿﺮگذاريوتأثﯿﺮپذیﺮي 
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ﺟدول.0وضعﯿتتأثﯿﺮگذاريمتﻐﯿﺮﻫﺎبﺮکﯿفﯿتمکﺎندرمنطقة01شهﺮتهﺮان
متﻐﯿﺮ 
وضعﯿت 
متغیرهای متغیرهای کیفیت و کارایی ساختمان و بناهای موجود (تنوع و جذابیت) ،وجود فضاهای باز شهری و عالقه به فضاهای شهری اعم از
فضاهای فراغتی و فرهنگی و غیره (خاطرهانگیز).
تأثیرگذار
حس حضور در مجموعهای مناسب از طریق منظر و ارتباط معنادار استقرار کاربریهای کالبدی ،فرهنگی و هنری با هم (منظر و
چشمانداز) ،تحرکپذیری ،نشاط و پویایی (خاطرهانگیزی) ،رضایت از تنوع ارائة محصوالت (تنوع فعالیتهای اقتصادی) ،جانمایی مناسب
متغیرهای روشنایی معابر در مکان مناسب و خوانایی مسیر (نورپردازی) ،وجود فضاهایی برای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره و وجود شهرت و
خوشنامی فضاهای فراغتی که سبب کاهش ترس در حضور در فضاها میشود (ایمنی ،آسایش و راحتی) ،زیباییشناسی بنا و سبک
دووجهی
معماری ساختمانهای موجود و کافیبودن امکانات تفریحی با توجه به تراکم جمعیت (تنوع و جذابیت) ،نقش ظاهر ناآراسته و زشت برخی
کاربریها در ایجاد حس نبود تعلق و وابستگی به این مکان و میزان تعلق به منطقه (تعامل و حس تعلق مکان).
متغیرهای دسترسی به پارکینگ عمومی و خصوصی ،دسترسی به فضاهای فراغتی مناسب ،دسترسی به مغازه و مراکز خرید ،فراوانی
حملونقل عمومی ،تنوع ایستگاهها ،توزیع ایستگاهها و دسترسی مناسب به مراکز و محالت (دسترسی) ،ارتباط کالمی و خوشبرخوردی
متغیرهای افراد در فضاهای شهری (خاطرهانگیزی) ،رضایت از وضعیت روشنایی فضاهای شهری در شب و رنگهای شاد و آرامشبخش در کف
پیادهراهها و غیره (نورپردازی) ،ایجاد حس امنیت با مشاهدة حضور دوچرخه مردم برای ورزش و حس نبود آسایش و راحتی از طریق تابلوها
نتیجه
و بیلبوردهای تبلیغاتی نصبشده (ایمنی ،آسایش و راحتی) و کیفیت محیط از نظر فضای سبز مناسب ،هوا و جریان باد مناسب (تنوع و
جذابیت).
رضایت از وضعیت مبلمان شهری (منظر و چشم انداز) ،تجارب منفی که سبب احساس ترس و بیرغبتی به حضور در فضاهای شهری
متغیرهای
میشود (خاطرهانگیزی) ،رضایت از قیمت اجناس و هزینة کاالها و خدمات (تنوع فعالیتهای اقتصادی) و خدشهدارشدن تعلق با مشاهدة
مستقل
رفتارهای غیربهداشتی و ناهنجار (تعامل و حس تعلق مکان).
متغیرهای متغیرهای رضایت از مراکز خرید (تنوع فعالیتهای اقتصادی) ،توجه به تفاوتهای سنی و جنسی کاربران در استفاده از امکانات تفریحی
(فراغت و تفریح) و اعتماد حاکم میان روابط اجتماعی افراد حاضر در منطقة موجود (تعامل و حس تعلق مکان).
تنظیمی

شکل  9نیز بیانگر وزن عوامل پیشران در کیفیت مکان با تأکید بر جنبههای مرتبط با بازآفرینی شهری در محدودة
مورد مطالعه است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بودهاند.

861
706

710

712

725

736

736

773

786

796

تحرک
وجود زیبایی شناسی وجود شهرت جانمایی خوانایی مسیر محدودیت میزان نظارت ارتباط معنادار رضایت از
تنوع ارائه پذیری ،نشاط
استقرار
های فرهنگی ،طبیعی
فضاهایی بنا و سبک و خوش نامی مناسب چراغ
کاربری ها محصوالت و پویایی
فیزیکی،
فضاهای های روشنایی
جهت مطالعه معماری
فراغتی

وزنﻫﺎيتأثﯿﺮگذاريمستقﯿموغﯿﺮمستقﯿم 
شکل.7عواملبﺎبﺎالتﺮینامتﯿﺎزتأثﯿﺮگذاريبﺎﺟﻤع 
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ﺶرويکﯿفﯿتمکﺎندرمنطقة01تهﺮان
شنﺎسﺎییسنﺎریوﻫﺎيپﯿ 

در این قسمت با استفاده از نرمافزار سناریوویزارد برای تدوین سناریوهای پیشروی عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت مکان
در منطقة  11بررسی شده است .وضعیتهای محتمل و مختلفی را میتوان پیشروی عوامل کلیدی تصور کرد .این
وضعیتهای احتمالی برای آینده کیفیت مکان در محدودة مورد مطالعه بسیار مهم هستند و میتوانند بهمثابة راهبردهایی
موردتوجه برنامهریزان و سیاستگذاران و سوقدهندة آنها برای فاصلهگرفتن از سناریوهای نامطلوب و جهتگیری به
سمت سناریوهای مطلوب باشند .براساس وضعیتهای احتمالی پیشرو ،درمجموع  92وضعیت مختلف برای ده عامل
کلیدی طراحی شد که این وضعیتها طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را شامل میشوند .تعداد وضعیتهای هر عامل
نیز متناسب با میزان تأثیرگذاری و اهمیت آن از  9تا  1وضعیت احتمالی متغیر بوده است.

محﺎسبةسنﺎریوﻫﺎيسﺎزگﺎر(مواﻓق،ﻫﻤسﺎن) 

با توجه به تعداد وضعیتهای احتمالی 991.112 ،سناریوی احتمالی پیشروی آیندة کیفیت مکان در منطقة  11شهر
تهران وجود دارند .نتایج این نرمافزار حاکی از آن است که  1سناریو با سازگاری قوی یا محتمل 1362 ،سناریو با
سازگاری ضعیف و  615سناریوی ناسازگار وجود دارد .شکل  1تابلوی سناریوهای با سازگاری قوی را همراه با وضعیت
وضعیتهای احتمالی از نظر مطلوبیت یا بحرانیبودن نشان میدهد .در این تابلو ،رنگ سبز پررنگ نشاندهندة وضعیت
کامال مطلوب ،رنگ سبز روشن وضعیت نسبتا مطلوب ،رنگ نارنجی وضعیت نسبتا بحرانی و رنگ قرمز نشاندهندة
وضعیت بحرانی وضعیتهای احتمالی است.
Scenario
No. 3

Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
No. 4
No. 6
No. 5
No. 7
تحرکپذیری ،نشاط و پویایی:
تحرکپذیری ،نشاط و پویایی:
کاهش نسبی تحرکپذیری ،نشاط و پویایی
وخیمشدن تحرکپذیری ،نشاط و پویایی
تنوع ارائه محصوالت:
تنوع ارائه محصوالت:
ادامه روند وضع موجود
کاهش تنوع ارائه محصوالت
ارتباط معنادار استقرار کاربریها:
بیتوجهی به ارتباط معنادار استقرار کاربریها
میزان نظارت طبیعی:
میزان نظارت طبیعی:
ادامه روند وضع موجود
از بین رفتن نظارت طبیعی
محدودیتهای فرهنگی و فیزیکی:
ادامه روند وضع موجود
خوانایی مسیر:
کاهش خوانایی مسیر
جانمایی مناسب روشنایی معابر:
کاهش توجه به جانمایی مناسب روشنایی
معابر

خوانایی مسیر:
ادامه روند وضع موجود
جانمایی مناسب روشنایی معابر:
جانمایی صحیح روشنایی معابر

وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی:
کاهش شهرت و خوشنامی فضاهای
فراغتی

وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی:
ادامه روند وضع موجود

Scenario
Scenario
No. 1
No. 2
تحرکپذیری ،نشاط و پویایی:
بهبود تحرکپذیری ،نشاط و پویایی
تنوع ارائه محصوالت:
بهبود تنوع ارائه محصوالت
ارتباط معنادار استقرار کاربریها:
بهبود ارتباط معنادار استقرار کاربریها
میزان نظارت طبیعی:
افزایش میزان نظارت طبیعی
محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی:
از بین رفتن محدودیتهای فرهنگی و
فیزیکی
خوانایی مسیر:
بهبود خوانایی مسیر
جانمایی مناسب
جانمایی مناسب
روشنایی معابر:
روشنایی معابر:
جانمایی صحیح
بهبود نسبی وضع
روشنایی معابر
موجود
وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی:
افزایش شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی

900

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،4زمستﺎن0411

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
پژو 

Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 6
No. 5
No. 7
زیباییشناسی بنا و سبک معماری
زیباییشناسی بنا و سبک معماری
زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانهای موجود:
ساختمانهای موجود:
ادامه روند وضع موجود
ساختمانهای موجود:
افزایش توجه به زیباییشناسی بنا و سبک
کاهش توجه به زیباییشناسی بنا و سبک
معماری
معماری
وجود فضاهایی برای وجود فضاهایی برای وجود فضاهایی برای وجود فضاهایی برای وجود فضاهایی برای
وجود فضاهایی برای مطالعه:
افزایش فضاهایی برای مطالعه
مطالعه:
مطالعه:
مطالعه:
مطالعه:
مطالعه:
ادامه روند وضع بهبود نسبی وضعیت
کاهش فضاهایی
کاهش فضاهایی برای ادامه روند وضع
موجود
موجود
برای مطالعه
موجود
مطالعه
شکل.4تﺎبلويسنﺎریوﻫﺎيسﺎزگﺎربﺮکﯿفﯿتمکﺎندرمنطقة01شهﺮتهﺮان 

تابلو سناریوهای قوی از  11وضعیت احتمالی مختلف تشکیلشده است .تعداد وضعیتهای مطلوب بر وضعیتهای
نامطلوب برتری دارند .از این  11وضعیت 61/63 ،درصد وضعیت بحرانی 61 ،درصد وضعیت در آستانة بحران61/63 ،
درصد وضعیت مطلوب و  91/19درصد در وضعیت کامال مطلوب دارند .درمجموع  11/63درصد وضعیت نامطلوب و
 55/11درصد وضعیت مطلوب داشتهاند .از  1سناریوی محتمل 6 ،سناریو وضعیت مطلوب دارند (سناریوهای  1و  .)6سه
سناریوی  1 ،9و  2وضعیت بینابین و سناریوهای  5و  1وضعیت نامطلوب دارند.
شکل  5فراوانی وضعیتهای احتمالی استفادهشده در سناریوها را نشان میدهد .براساس نتایج وضعیتهای احتمالی
( c3بیتوجهی به ارتباط معنادار استقرار کاربریها)( e3 ،ادامه وضعیت موجود محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی و غیره در
پیادهروی در فضاهای شهری) و ( g1جانمایی صحیح روشنایی معابر) بیشترین فراوانی را داشتهاند که در سناریوهایی که
وضعیت بینابین و نامطلوبی دارند ،استفاده شدهاند.

استفﺎدهشدهدرسنﺎریوﻫﺎيبﺎسﺎزگﺎريبﺎال 

ﯿتﻫﺎياحتﻤﺎلی
شکل.7نﻤودارﻓﺮاوانیوضع 

در شکل  2به ارزیابی ماتریس سناریو با استفاده از سیستم شبکه پرداخته میشود .سیستم شبکه ،به ارزیابی نقش
عوامل کلیدی در سیستم تحلیل میپردازد و برای ساخت سناریوی حقیقی استفاده میشود .این سیستم از محاسبة جمع
همة اثرات اعمالشده توسط یک عامل کلیدی و برای محاسبة همة اثرات اعمالشده روی یک عامل کلیدی است.
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شکل.0شبکةسﯿستمسنﺎریوﻫﺎيکﯿفﯿتمکﺎندرمنطقة01شهﺮتهﺮان 

در سیستم شبکه ،عوامل کلیدی که در گوشة سمت چپ باالی نمودار قرار بگیرند ،بهعنوان عواملی تفسیر میشوند
که میتوانند سیستم را به نحو مؤثری کنترل کنند .در این پژوهش براساس شکل  1عاملی در این قسمت قرار نگرفته
است .عوامل کلیدی در سمت راست پایین سیستم – شبکه (( )Aتحرکپذیری ،نشاط و پویایی) را میتوان بهعنوان
عوامل کلیدی وابسته درنظر گرفت که از راهنمایی عوامل کلیدی دیگر بدون تأثیرگذاری خیلی زیاد بر حوادث در سیستم
تبعیت میکنند .عوامل کلیدی قرارگرفته در گوشة سمت راست باالی نمودار ( Hو ( ،)Fعامل وجود شهرت و خوشنامی
فضاهای شهری و عامل خوانایی مسیر) عوامل کلیدی هستند که اثری قوی را بر سیستم اعمال کرده و در همان زمان
این اثر را حس میکنند .این نوع از عوامل کلیدی معموال به پیدایش بالقوة رفتار پیچیدة سیستم متصل میشود.
ﻓﺮضﻫﺎيسنﺎریوﻫﺎ 

پﺎبﺮﺟﺎییوارزشسﺎزگﺎري

جدول  6مؤثرترین فرضهای عوامل کلیدی و میزان تأثیر آنها را بین تمامی فرضهای هر عامل نشان میدهد.
همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،فرض «بهبود تحرکپذیری ،نشاط و پویایی» مؤثرترین فرض و دارای
بیشترین اثر سازگاری در سناریوهاست .فرض «افزایش فضاهایی برای مطالعه» با وجود اینکه مؤثرترین فرض عامل
کلیدی «وجود فضاهایی برای مطالعه» انتخاب شده ،دارای کمترین ارزش سازگاری است و پشتیبانی از این فرض
توصیفگر در سناریوهای کیفت مکان در منطقة  11شهر تهران ضعیف است.
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آنﻫﺎ 
ﻓﺮضﻫﺎومﯿزانسﺎزگﺎري 

ﺟدول.9مؤثﺮتﺮین
سﺎزگﺎري
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1

ﻓﺮض
بهبود تحرکپذیری ،نشاط و پویایی
بهبود تنوع ارائة محصوالت
بهبود ارتباط معنادار استقرار کاربریها
افزایش میزان نظارت طبیعی
از بین رفتن محدودیتهای فرهنگی و فیزیکی
بهبود خوانایی مسیر
جانمایی صحیح روشنایی معابر
افزایش شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی
افزایش توجه به زیباییشناسی بنا و سبک معماری
افزایش فضاهایی برای مطالعه

عﺎملکلﯿدي
تحرکپذیری ،نشاط و پویایی
تنوع ارائة محصوالت
ارتباط معنادار استقرار کاربریها
میزان نظارت طبیعی
محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی
خوانایی مسیر
جانمایی روشنایی معابر
وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی
زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانهای موجود
وجود فضاهایی برای مطالعه

تحلﯿلسبدسنﺎریوﻫﺎ
سنﺎریوﻫﺎيبهﺎرکﯿفﯿتمکﺎنمنطقة01شهﺮتهﺮان 

شﺮحسنﺎریوي :0از نظر تحرکپذیری ،نشاط و پویایی این منطقه در این سناریو به بهبود و افزایش رسیده و سبب
حفظ هویت مکان ،خاطر انگیزی ،ایجاد حس تعلق خاطر به مکان ،تقویت پیوستگی به زمان میشود و فضای شهری
طوری طراحی شده که سبب میل مردم به حضور در فضا شده و ویژگیهای فضاها خود سبب نشاط مردم و ایجاد تجارب
مثبت و درنهایت خاطرهانگیزی شده است .از نظر تنوع ارائه محصوالت کامال مطلوب و از تنوع الزم برخوردار است که
سبب رونق کسب و کار و فعالیتهای کوچک و بزرگ اقتصادی ،گستره زیاد بهویژه در کسبوکارهای کوچک و
خردهفروشی شده است .تنوع محصول باید از نظر قیمت اجناس و کاال و خدمات درنهایت سبب رضایت ساکنان و مشوق
حضور در فضاهای عمومی و شهری شده باشد .ارتباط معنادار استقرار کاربریها بهصورت کامال مطلوب و به بهترین
حالت ممکن استقرار یافتهاند و منظر شهری از نظر کیفیت بصری محیط با انجام این وضعیت ارتقا یافته است .از نظر
حس امنیت از طریق میزان نظارت طبیعی (چشمهای ناظر بر خیابان) در وضعیت کامال مطلوب است و فضاها طوری
طراحی شدهاند که افزایش میزان نظارت طبیعی ،سبب افزایش حس امنیت شده است .با توجه به اینکه ایمنی از
مهمترین عوامل حضور شهروندان در فضاهای شهری است ،افزایش نظارت طبیعی موجب افزایش ایمنی و امنیت افراد
میشود و درنهایت به آسایش و راحتی حضور شهروندان در فضا منجر میشود.
در این سناریو ،محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی و غیره در پیادهروی در فضاهای شهری از بین میرود .همچنین با
توجه به اینکه منظر شهری در ارتباط مستقیم با عناصر محیط قرار دارد ،محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی و غیره از
عوامل مهم در کاهش جذابیت منظر شهری هستند که در پیادهروی در فضاهای شهری تأثیرگذارند .از نظر عامل کلیدی
خوانایی مسیر در حین پیمودن مسیر در فضاهای شهری کامال مطلوب است و مسیرها از خوانایی الزم برخوردار هستند.
این خوانایی در درک فضا برای شهروندان مؤثر است .رنگ و فرم و استاندارهای طراحی ،روشنایی و غیره تصویر مثبتی از
فضاها ایجاد کرده و به باالرفتن کنش اجتماعی ،آسایش و کیفیت بصری منجر میشود .کاربرد چراغهای روشنایی و تیر
برقها در جای خود در این سناریو به بهترین شکل درنظر گرفته شده و سبب افزایش کیفیت بصری فضاها و خوانایی
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فضاها میشود که در تمایل مردم در فضاها تأثیر دارد .وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی که سبب کاهش ترس
در حضور در این فضاها میشود ،در وضعیت کامال مطلوب هستند و این فضا برای شهروندان خوشایند و موجب احساس
امنیت برای حضور در فضا شده است .در این سناریو ،از نظر زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانها کامال مطلوب
و در آن به زیباشناسی بنا و سبک معماری ساختمانها توجه کامل میشود .زیباشناسی از عوامل مهم سرزندگی فضاهای
شهری است که در جذابیت فضاها و تصویر مثبت مردم از فضاها نقش دارد و محرک حضور مردم در فضاهاست .وجود
فضاهایی برای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره در حالتی درنظر گرفته شده که افزایشی در فضاها برای مطالعه در نظر
گرفته شده است و از آنجا که فراهمآوردن فضاهایی برای افراد اهل مطالعه در محیط جذابیت فضاها را بیشتر کرده و
موجب حضور افراد در محیط میشود.
شﺮحسنﺎریوي :9این سناریو تنها در عامل کلیدی جانمایی روشنایی معابر با سناریوی  1متفاوت است .این سناریو
وضعیت روشنایی معابر را در مقایسه با وضعیت موجود بهتر درنظر گرفته است و سبب بهبود کیفیت بصری فضاها و
خوانایی فضاها میشود و در تمایل مردم در فضاها نقش دارد.
سنﺎریوﻫﺎيدرآستﺎنةبهﺎرکﯿفﯿتمکﺎنیمنطقة01شهﺮتهﺮان 

وضعیتهای احتمالی تشکیلدهندة سناریوهای شمارة  1 ،9و  2بیانکننده وضع موجود است .این سه سناریو در وضعیت
بینابینی از نظر مطلوبیت قرار دارند که وضعیت سناریوی شمارة  9بهتر از سناریوی شمارة  1و  2و وضعیت سناریوی
شمارة  1بهتر از سناریوی شمارة  2است .سناریوی شمارة  9شامل یک وضعیت کامال مطلوب 2 ،وضعیت نسبتا مطلوب،
دو وضعیت نسبتا بحرانی و یک وضعیت بحرانی است .وضعیتهای مطلوب بر وضعیتهای بحرانی در این سناریو غلبه
دارند.
شﺮحسنﺎریوي:9این سناریو با کاهش تحرکپذیری ،نشاط و پویایی در مقایسه با وضعیت موجود مواجه است که
موجب کاهش خاطرهانگیزی و کاهش تمایل مردم در فضاهای شهری این منطقه میشود .عناصر فضا تداعیکنندة حس
و تجارب منفی و سبب بیرغبتی به حضور در فضاهای عمومی و شهری میشود .از نظر تنوع ارائة محصوالت این
سناریو در وضعیت موجود باقی میماند .وضعیت موجود منطقة  11شهر تهران با استناد به نظرسنجی شهروندان این
منطقه ،از نظر تنوع در ارائة محصوالت از نظر  96درصد از شهروندان در حد متوسط تلقی شده که نسبتا مطلوب است .از
نظر ارتباط معنادار استقرار کاربریهای کالبدی ،فرهنگی و هنری با هم در این سناریو ،نبود ارتباط معنادار استقرار
کاربریها بهصورت کامال بحرانی درنظر گرفته شده است و کاربریها از نظر استقرار در جوار هم از یک ارتباط معنادار
پیروی نمیکنند .در این وضعیت منظر شهری کیفیت بصری مطلوبی ندارد که منظر و چشمانداز را تحت تأثیر قرار داده و
در تصویر ذهنی مردم برای حضور در فضاها تأثیر گذاشته باشد.
حس امنیت از طریق میزان نظارت طبیعی (چشمهای ناظر بر خیابان) نشاندهنده ادامه وضعیت موجود و نسبتا
مطلوب است .از نظر محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی و غیره در پیادهروی در فضاهای شهری با توجه به نظرسنجی از
شهروندان ساکن  61/9درصد در حد زیاد 62/6 ،درصد در حد خیلی زیاد و  69/1درصد در وضعیت نسبتا بحرانی قرار
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دارد .با توجه به اینکه منظر شهری در ارتباط مستقیم با عناصر محیط قرار دارد ،شرایط موجود در کاهش جذابیت منظر
شهری تأثیرگذار است و به کاهش میل به پیادهروی در فضاهای شهری منجر میشود .از نظر عامل کلیدی خوانایی
مسیر در حین پیمودن مسیر در فضاهای شهری ادامهدهندة روند موجود و نسبتا مطلوب است .از نظر  6۱/1درصد از
شهروندان در حد خیلی زیاد تلقی شده و موجب احساس رضایت شهروندان میشود .کاربرد چراغهای روشنایی و
تیربرقها در جای خود در این سناریو به بهترین شکل درنظر گرفته شده است که سبب افزایش کیفیت بصری فضاها و
خوانایی آنها میشود که در تمایل مردم در فضاها تأثیر دارد .وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی که سبب
کاهش ترس در حضور در این فضاها میشود ،در وضعیت ادامه روند موجود بوده و نسبتا مطلوب هستند .از نظر
شهروندان با میزان  62/6درصد در حد متوسط ارزیابی شده و در حد متوسط موجب کاهش ترس برای حضور در این
فضاها شده است .در این سناریو ،از نظر زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانها در وضعیت ادامه روال موجود و
نسبتا مطلوب است .زیباشناسی از عوامل مهم سرزندگی فضاهای شهری است که در جذابیت فضاها و تصویر مثبت مردم
از فضاها نقش دارد و محرک حضور مردم در فضاهاست .براساس نظر شهروندان وضعیت زیباییشناسی بنا و سبک
معماری ساختمانهای موجود فضاهای شهری در محدودة مورد مطالعه با  6۱/3درصد در حد متوسط ارزیابی شده است؛
بنابراین نسبتا مطلوب است .وجود فضاهایی برای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره در حالتی درنظر گرفته شده است که بر
بهبود نسبی وضع موجود تکیه دارد .وضعیت موجود  99/6درصد در حد بسیار کم ارزیابی شده که در حد نسبتا بحرانی
است .این وضعیت حاکی از ایجاد تغییراتی برای بهترشدن شرایط موجود است .همچنین بر افزایش فضاهایی برای افراد
اهل مطالعه در فضاهای عمومی شهری این منطقه تأکید دارد تا بر جذابیت فضاها اثر بگذارد و در تمایل افراد برای
حضور در فضاها تأثیرگذار باشد.
شﺮح سنﺎریوي  :4این سناریو در وضعیت بینابینی از نظر مطلوبیت و بحرانیبودن قرار دارد که متشکل از یک
وضعیت کامال مطلوب ،پنج وضعیت نسبتا مطلوب ،سه وضعیت نسبتا بحرانی و یک وضعیت بحرانی است .وضعیتهای
مطلوب بر وضعیتهای بحرانی در این سناریو غلبه دارند .این سناریو در تمامی وضعیتهای احتمالی بهجز وجود
فضاهایی برای مطالعه با سناریوی شمارة  9یکسان است .وجود فضاهایی برای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره ادامهدهندة
وضع موجود است .وضع موجود از نظر شهروندان در حد  99/6درصد در حد بسیار کم و نسبتا بحرانی است .از آنجا که
فراهمآوردن فضاهایی برای افراد اهل مطالعه در محیط جذابیت فضاها را بیشتر میکند و موجب حضور افراد در محیط
میشود ،این وضعیت از جذابیت محیط کاسته است.
شﺮح سنﺎریوي  :0این سناریو در وضعیت بینابینی از نظر مطلوبیت و بحرانیبودن قرار دارد که متشکل از یک
وضعیت کامال مطلوب ،پنج وضعیت نسبتا مطلوب ،دو وضعیت نسبتا بحرانی و دو وضعیت بحرانی است .وضعیتهای
مطلوب بر وضعیتهای بحرانی در این سناریو غلبه دارند .این سناریو در تمامی وضعیتهای احتمالی بهجز وجود
فضاهایی برای مطالعه با سناریوی  9و  1یکسان است .فضاهای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره در شرایط بحرانی است و
حاکی از شرایطی است که نهتنها فضاهایی برای مطالعه ایجاد نشدهاند و افزایش نیافتهاند ،بلکه از میزان فضاهایی برای
مطالعه نیز کاسته شده است.
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سنﺎریوﻫﺎيخزانکﯿفﯿتمکﺎنمنطقة01شهﺮتهﺮان 

شﺮحسنﺎریوي :7این سناریو در دو وضعیت با سناریوهای  2 ،1 ،9یکسان است .در وضعیت بحرانی از نظر مطلوبیت
و بحرانیبودن قرار دارد که وضعیت کامال مطلوب و نسبتا مطلوب بین وضعیتها ندارد و متشکل از چهار وضعیت نسبتا
بحرانی و شش وضعیت بحرانی است .وضعیتهای بحرانی بر وضعیتهای مطلوب در این سناریو غلبه دارند .از نظر
تحرکپذیری ،نشاط و پویایی این منطقه در این سناریو در بدترین وضعیت قرار دارد و با وخامت مواجه است .در این
وضعیت ،مردم تمایلی برای حضور در فضاهای شهری ندارند و شرایطی بر منطقة حکمفرماست که عناصر فضا تداعیکنندة
حس و تجارب منفی هستند و سبب بیرغبتی به حضور در فضاهای شهری میشوند .هویت مکان و حس تعلقخاطر به
مکان در این شرایط خدشهدار میشود .از نظر تنوع ارائة محصوالت در وضعیت کاهش تنوع ارائة محصوالت به شرایط
موجود است و فعالیتهای اقتصادی از نظر تنوع در نوع کسبوکار ،قیمت اجناس و کاال و خدمات و درنهایت رضایت
ساکنان با کاهش مواجه شده و از نظر سطح مطلوبیت ،در آستانة بحران است .حس امنیت از طریق میزان نظارت طبیعی
(چشمهای ناظر بر خیابان) از بین رفته است و شهروندان منطقه احساس امنیت نمیکنند .همچنین در فضاهای عمومی و
شهری حاضر نمیشوند و شرایط منطقه بحرانی میشود .از نظر عامل کلیدی خوانایی مسیر در حین پیمودن مسیر در
فضاهای شهری در مقایسه با وضعیت موجود با کاهش مواجه است و در آستانة بحران قرار میگیرد .کاربرد چراغها روشنایی
و تیربرقها در جای خود در این سناریو به بدترین شکل درنظر گرفته شده است و در وضعیتی کامال بحرانی قرار دارد.
همچنین سبب کاهش کیفیت بصری فضاها و کاهش خوانایی فضاها میشود که در تمایل مردم برای حضور در فضاها تأثیر
دارد .وجود شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی که میبایست سبب کاهش ترس شود در وضعیت بحرانی هست ،در این
وضعیت شهرت و خوشنامی منطقه تحت تأثیر اقداماتی مانند ناهنجاریهای اجتماعی و آسیبهای اجتماعی و افزایش جرم
و جنایت یا وقوع حادثهای طبیعی یا انسانی خدشهدار شده است .از نظر زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانها در
وضعیت بحرانی است .بیتوجهی به زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانها در این وضعیت مورد تأکید است؛
بهطوریکه وضع موجود منطقه دچار رکود و بیتوجهی در این زمینه شود و اقداماتی برای زیباشناسی ساختمانها انجام
نمیشود .با توجه به اینکه زیباشناسی از عوامل مهم سرزندگی فضاهای شهری و جذابیت فضاهاست و بر تصویر مثبت مردم
از فضاها نقش دارد ،این وضعیت در کاهش تمایل مردم برای حضور در فضاها تأثیر میگذارد .وجود فضاهایی برای مطالعة
کتاب ،روزنامه و غیره ادامهدهندة وضع موجود است .وضعیت موجود با  99/6درصد در حد بسیار کم و نسبتا بحرانی است .از
آنجا که فراهمآوردن فضاهایی برای افراد اهل مطالعه در محیط جذابیت فضاها را بیشتر کرده و موجب حضور افراد در محیط
میشود ،این وضعیت از جذابیت محیط کاسته است.
شﺮح سنﺎریوي  :5این سناریو در وضعیت بحرانی از نظر مطلوبیت و بحرانیبودن قرار دارد که وضعیت کامال
مطلوب و نسبتا مطلوب بین وضعیتها ندارد و متشکل از سه وضعیت نسبتا بحرانی و هفت وضعیت بحرانی است.
وضعیتهای بحرانی بر وضعیتهای مطلوب در این سناریو غلبه دارند .این سناریو در تمامی وضعیتهای احتمالی بهجز
وجود فضاهایی برای مطالعه با سناریوی  5یکسان است .وجود فضاهایی برای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره با کاهش
فضاها برای مطالعه مواجه است .وضعیت موجود نسبتا بحرانی است و چون بدتر از شرایط موجود است ،کامال بحرانی
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است .این وضعیت حاکی از شرایطی است که نهتنها فضاهایی برای مطالعه ایجاد نکردهاند و فضاها افزایش نیافتهاند،
بلکه از میزان فضاهایی برای مطالعه نیز کاسته شده است.

جهگﯿﺮي 
نتﯿ 
از هفت سناریوی با سازگاری باال ،دو سناریو وضعیت مطلوب دارند .از بین سناریوهای مطلوب سناریوی  1بهترین و سازگارترین
سناریوی پیشروی کیفیت مکانهای شهری در منطقة  11شهر تهران با مجموع اثر کلی  112است که تمام وضعیتهای
احتمالی آن کامال مطلوب است و سناریوی مطلوب بعدی سناریوی  6با مجموع اثر کلی  116است .سناریوی  1و  6میتواند
درصورت قرارگرفتن در برنامههای آینده این منطقه و برنامهریزی برای تحقق آن بهعنوان وضعیت بهارگونة منطقة مورد مطالعه
از لحاظ ایجاد کیفیت مکان باشند .سناریوی  5و  1که متشکل از وضعیتهای احتمالی در آستانة بحران و بحرانی قرار دارند،
بعد از سناریوی  1و  ،6هرکدام دارای مجموع اثر کلی  21هستند و اثر کلی آنها بیشتر از سناریوهایی است که در وضعیت
بینابین قرار دارند .اگر به آیندة کیفیت مکان در فضاهای شهری محدودة مورد مطالعه توجه نشود ،شرایط به سمتی نامطلوب و
بحرانی حرکت میکند و وضعیت خزان را مشاهده خواهیم کرد .سناریوهای  1 ،9و  2در وضعیت بینابین قرار دارند و بیشتر
متشکل از وضعیتهای احتمالی وضع موجود هستند .در این وضعیتها غلبة شرایط مطلوب بر بحرانی بیشتر است .با توجه به
این شرایط میتوان این سه سناریوی بینابین را سناریوهای در آستانة بهار تعبیر کرد و باید اقداماتی صورت گیرد که از
وضعیتهای نامطلوب کاسته و بر مطلوبیت وضعیتها برای تبدیل به وضعیتی کامال مطلوب برسند .مجموع اثر کلی برای
هریک از سناریوهایی که در حالت بینابین قرار دارند  16است.
برای اینکه آیندة کیفیت مکان در منطقة مورد مطالعه تحت تأثیر وضعیتهایی در آستانة بحران و بحرانی قرار نگیرد
و سناریوهای خزان اجرا نشود ،باید در طرحها و برنامههای توسعة منطقه با انجام برنامهریزی و مدیریت صحیح و کارا از
حرکت به سمت وضعیتهای احتمالی که دارای شرایط نامطلوب هستند ،جلوگیری کرد و با اقداماتی شرایط خیزش به
سمت وضعیتهای مطلوب را فراهم کرد تا درنهایت شاهد اجراشدن سناریوهایی باشیم که بیانکنندة بهار کیفیت
مکانهای شهری در فضاهای شهری منطقة مورد مطالعه هستند .عواملی که در طوالنیمدت سبب کاهش کیفیت مکان
میشوند ،عبارتاند از بیتوجهی به وضعیت تحرکپذیری ،نشاط و پویایی در محدودة مورد مطالعه ،درنظرنگرفتن ارتباط
معنادار استقرار کاربریها ،درنظرنگرفتن تنوع ارائة محصوالت ،تشدید محدودیتهای فرهنگی و فیزیکی ،بیتوجهی به
خوانایی مسیر و جانمایی صحیح روشنایی معابر ،هرگونه اقدام و فعالیتی که به شهرت و خوشنامی فضاهای فراغتی
آسیب میزند و همچنین درنظرنگرفتن اهمیت زیباییشناسی بنا و سبک معماری.
پیشنهادهایی که در ادامه آورده شده ،در ارتباط با وضعیتهای احتمالی است که با توجه به یافتههای تحقیق اهمیت
داشتهاند:
برای افزایش تحرک ،پویایی و نشاط ،انجام اقداماتی که موجب حفظ هویت مکان ،خاطرهانگیزی ،ایجاد حس
تعلقخاطر به مکان و تقویت پیوستگی به زمان میشود ،بسیار ضرورت دارد ،در این راستا اقدامات بهویژه در طراحی
شهری که سوقدهنده به سمت شکلدهی به فضاهای فعال ،خالق ،حضورپذیر ،پویا و سرزنده هستند ،پیشنهاد میشود.
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منظر شهری در ارتباط مستقیم با عناصر محیط قرار دارد .از جمله محرکهایی که سبب حضور مردم در فضاهای شهری
میشود ،آسایش و تصویر ذهنی مثبت از فضاهاست .محدودیتهای فرهنگی ،فیزیکی و غیره از عوامل مهم در کاهش
جذابیت منظر شهری هستند .برداشتن و کاستن محدودیتهایی که در توان مدیران شهری است ،برای ایجاد فضاهایی
راحت و آرام که مشوق شهروندان برای حضور در فضاها باشد احساس میشود .عواملی که به کاهش حضور شهروندان
در فضاهای شهری منجر میشوند ،عبارتاند از احساس نبود امنیت شهروندان در فضا ،نداشتن جذابیت و پویایی فضاها،
وجود محدودیتهای فیزیکی و فرهنگی ،بیتوجهی به خوانایی مسیرها و المانها در فضاهای شهری.
وضعیت منطقة  11شهر تهران از نظر وضعیت جانمایی روشنایی معابر در جای مناسب در فضاهای شهری از نظر
 11/3درصد از شهروندانی که مورد پرسش قرار گرفتهاند ،در حد خیلی پایین تلقی شده و نیازمند آن است که مورد توجه
جدی قرار بگیرد .شناسایی و تعدیلکردن فضاهای بیدفاع برای افزایش احساس امنیت شهروندان سبب کاهش ترس در
حضور در این فضاها و همچنین سبب افزایش شهرت و خوشنامی فضاهای پیشنهادی میشود .تنوع و جذابیت از عوامل
مهم سرزندگی در فضاهای شهری هستند .زیباییشناسی بنا و سبک معماری ساختمانهای موجود از پیشرانهای بسیار
تأثیرگذار بر ایجاد سرزندگی فضاها بهشمار میآیند که بر جذابیت فضاهای شهری میافزایند .در این راستا ،توجه به
زیباشناسی بنا و سبک معماری ساختمانها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد .یکی از پیشرانهای بسیار مهم که نقش
زیادی در تحرک و پویایی مردم از همه اقشار دارد ،وجود فضاهایی برای مطالعة کتاب ،روزنامه و غیره است که نقش
بسیاری در جذابیت فضاها دارد و موجب افزایش آسایش ،راحتی و جذب مردم میشود .فضاهایی برای مطالعه در محدودة
مورد مطالعه توسط نظرسنجی از کارشناسان در سطح پایینی قرار دارد و نیازمند آن است که مدیران و برنامهریزان این
منطقه به این مسئله اهمیت زیادی بدهند.
ارتقای زیباییهای بصری در فضاهای عمومی و شهری در راستای زیباسازی فضاها بسیار مورد توجه مردم بوده و
سبب ثبت یک فضای ماندگار و یک تصویر ذهنی مثبت میشود که از مهمترین عوامل جذب جمعیت است .طراحی
فضاهای شهری با درنظرگرفتن انواع نیازها و عالیق شهروندان در طیفهای مختلف سنی و جنسی و به عبارتی ایجاد
فضای پاسخگو که از تنوع الزم برخوردار باشد ،پیشنهاد میشود .درنظرگرفتن دسترسی مناسب به فضاهای فراغتی و
بهطورکلی شهری و همچنین اختصاص نیازمندیهایی که به این دسترسیها کمک کند ،مانند دسترسی به پارکینگ
عمومی و خصوصی ،دسترسی به حملونقل عمومی و دسترسی به مراکز خرید و مغازهها پیشنهاد میشود .پیشنهاد
میشود اقداماتی برای افزایش خوانایی فضاهای شهری صورت بگیرد تا بر کیفیت و میزان ،رنگ و فرم و استانداردهای
طراحی ،روشنایی و غیره بیفزاید و بر اندرکنش اجتماعی ،آسایش و کیفیت بصری و درنهایت خوانایی مسیر تأثیر بگذارد.
همچنین به جذابیت فضاها بیفزاید و بر حضور افراد در فضا اثرگذار باشد.
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