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Extended Abstract
Introduction
The historical texture of cities, which forms its identity, is the primary centre and the beating
heart of the city. The life and death of cities can be recognized by taking into account the
characteristics of their urban spaces. Urban spaces are remembered as the centre in which the art
of people's living together, crystallization of social life, the scene of people's everyday life, and
place of simultaneity of activities are manifested. Urban regeneration as a recent approach in the
field of urban restoration and protection, leads to the creation of a new urban space while the
main spatial features (physical and functional) are maintained.
After reviewing the research background, it was found out that no research has been carried out
on the quality of urban spaces using the principles of urban sustainable regeneration in Iran, and
the existing research has all been in a large scale (city and urban contexts) with no micro-scale
research (urban spaces), which also necessitates conducting this research. In this regard, the
purpose of this study is to recognize the principles of urban sustainable regeneration in the
quality of urban spaces from the viewpoints of the experts in Tabriz. Tabriz metropolis, with its
rich historical background, and a great heritage of urban spaces such as squares, mini-squares,
sidewalks and several passages in its historical texture, in recent years, has faced with the rapid
growth of urbanization and immethodical constructions and destruction of historical urban
spaces, and the lack of the necessary structural and managerial plan to rehabilitate and recreate
urban spaces, and as a result, these spaces have suffered physical or functional deterioration, or
both. Due to the nature of the research, this study seeks to find answers to four questions: 1What are the principles and criteria for urban sustainable regeneration so as to improve the
quality of urban spaces of Tabriz? 2- What is the impact of sustainable urban regeneration on
the quality of Tabriz urban spaces? 3- What is the value of correlation coefficient of the
dimensions of sustainable regeneration in the quality of urban spaces in Tabriz? 4- Is there a
significant relationship between the indicators of urban sustainable regeneration and the quality
of urban spaces of Tabriz?
Methodology
Considering the research methodology, philosophy, research purpose, and finally research
technique, this is a "qualitative", "interpretive", "applied" and "field-library-documentary"
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research, respectively, which deals with developing a conceptual model associated with the
principles of urban sustainable regeneration in the quality of urban spaces and explains the issue
through two tools of interviews and documents. The statistical population of the study consisted
of urban experts, and based on Cochran's sample size formula, its sample size was estimated
450 people. Accordingly, while studying the concepts and literature related to the purpose of
research, some components and indicators were extracted and then the indicators were assessed
using the questionnaire tool in the form of Delphi method. Finally, in order to test the
hypotheses and the conceptual framework, the obtained data from the questionnaires were
analysed by LISREL and SPSS software.
Results and discussion
According to the obtained data from the confirmation model and measurement of effective
factors of sustainability component, the indicator of physical and visual proportions and the use
of native local characters of the landscape design had the most effect with a path coefficient of
(0.91), and the indicator of increasing the useful use of urban spaces had the least effect with a
path coefficient of (0.73); in the conceptual-perceptual dimension, the indicator of sense of
spatial identity has the most effect (0.87) and the indicator of pleasantness and attractiveness of
place has the least effect (0.76); in the functional-activity dimension, the permeability and
accessibility indicator had the most effect with a path coefficient of (0.96) and the sidewalk and
pedestrian ease indicator had the least effect with a path coefficient of (0.70); in the social and
cultural dimension, the indicator of strengthening architectural heritage (historical core) had the
most effect (0.89) and activities to attract the crowd and promote social identity had the least
effect with a path coefficient of (0.73); in the environmental dimension, the indicator of
attention to environmental problems and limited resources of land and energy had the most
effect with a path coefficient of (0.97) and the indicator of safe and clean environment and
environmental health had the least effect with a path coefficient of (0.76); and in the economic
dimension, the indicator of economic prosperity and increased tourism and cultural tourism had
the most effect with a path coefficient (0.88), and the indicator of labour force diversity in terms
of skills and social class had the least effect with a path coefficient of (0.73), which are
regeneration indicators of quality of Tabriz's urban spaces from the viewpoints of the experts. In
addition, the results of confirmatory factor analysis showed that the correlation coefficient of
socio-cultural dimensions with functional-activity dimension with a correlation coefficient
(1.18) of sustainable regeneration in the quality of urban spaces is more than other dimensions.
Based on the confirmatory factor analysis model and the coefficient and the impact level equal
to (0.76) as well as the amount of RMSEA 0.072, the relationship of sustainable regeneration in
the quality of urban spaces was confirmed in the study areas.
Conclusion
Based on the research findings, there is direct and causal relationship between sustainable
regeneration and quality in urban spaces, such that an increase in the amount of sustainable
regeneration and its indicators in the study areas will lead to an increase in the quality of these
urban spaces. As it was mentioned in the framework of urban sustainable regeneration, paying
attention to concepts such as placing importance on the role of all interacting groups, is
considered as an important and basic principle in the regeneration of urban spaces. This is
important since in most cases, the private sector, government and municipalities are taken into
account more when intervening in the target areas, play a key role in this regard, something
which often underestimates the role of people. Empowering residents, gaining their trust,
increasing belonging to the target areas and in general the capacity building of the residents, are
the main points in the realization of the urban regeneration, which the framework of urban
sustainable regeneration takes into account, whereas the concept of capacity building has been
formed and implemented in our country quite popularly and spontaneously.
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چکیده
زیسـتمحیطی ،اقت صادی،
اقتصـادی،
شـامل زی س
با مطرحشدن بازآفرینی پایدار و لزوم توجّه به همه ابعاد وجودی شهر ،شامل
نیـز وارد
قـدیمی ن یز
تـاریخی و قدیمی
هـای تاریخی
مشـکل بافت های
فرهنگی و کالبدی ،بهعنوان اساس توسعه پایدار شهری ،م شکل
نسـجام اجت ماعی
اجتمـاعی
ارتقـای ان سجام
احیـاء و ارت قای
هـا ،اح یاء
مرحله مطالعاتی جدیدی شده است .که سعی در حفاظت از ارزش ها،
کیفـی ف ضاهای
فضـاهای
ارتقـای کی فی
جهـت ارت قای
راسـتا و در ج هت
ایـن را ستا
ساکنان محله در بافتهای ارزشمند شهری را دارد .در ا ین
ایـن پژوهش
پـژوهش
هـدف از ا ین
شـهرها هد
تـاریخی شهرها
قـدیمی و تاریخی
هـای قدیمی
اجتمـاعی بافت های
شهری و ارزشهای کالبدی  -اجت ماعی
شـهری تبر یز
تبریـز
فضـاهای شهری
بخشـی ف ضاهای
اصـول در کیفیتبخ شی
تـأثیر آن ا صول
بررسـی تأثیر
بازشناسی اصول بازآفرینی پایدار و برر سی
حلیلـی و از
توصـیفی -تحلی لی
تحقیـق ،تو صیفی
نظـر روش تحق یق،
حاضـر از ن ظر
میباشد .در جهت تحقق اهداف تحقیق ،پژوهش حا ضر
تصـویری در ب ستر
بسـتر
اسـناد ت ص
منـابع و ا سناد
متـون ،م نابع
منظر هدف کاربردی است .در این پژوهش از شیوههای مرور م تون،
مطالعات کتابخانهای و تحلیل نظریات اندیشمندان و از ابزار پرسشنامه ،و تحلیل آن به شیوه مدل سازی
سـازی
معادالت ساختاری در محی نرمافزارهای  SPSSو  lisrelاستفادهشده است .نتای تحقیق نشان مید هد
دهـد
که ابعاد و مؤلفههای بازآفرینی پایدار را میتوان در  1بعد کالبدی – بصری ،معنایی – ادراکی ،عملکردی
نمـود .بر
بـر
تقسـیم ن مود
– فعالیتی ،اجتماعی – فرهنگی ،زیستمحیطی و اقتصادی و  31شاخص طبقهبندی و تق سیم
مسـتقیم و مع نادار
معنـادار
اساس یافتههای پژوهش بین بازآفرینی پایدار و کیفیتبخشی فضاهای شهری رابطه م ستقیم
وجود دارد ،مقدار ضریب مسیر بهدستآمده برای این رابطه برابر با  1/71بود .همچنین با استفاده از مدل
پایـدار در کیفیتبخ شی
بخشـی
بـازآفرینی پا یدار
شـاخصهای بازآفرینی
تـأثیر شاخص
ضـریب و تأثیر
میـزان ضریب
تحلیل عاملی تائیدی و تعیین م یزان
فضـاهای شهری
شـهری
بـه ف ضاهای
بخشـی به
تـأثیر را در کیفیتبخ شی
بیشـترین تأثیر
فضاهای شهری تبریز ،بعد کالبدی – بصری بی شترین
داراست.
واژگان کلیدی :بازآفرینی ،پایداری ،فضای شهری ،کیفیت ،شهر تبریز.
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مقدمه
فضاهای شهری بهمثابه کانون تجلی هنر زیستن انسانها در کنار یکدیگر و تبلور زندگی اجتماعی ،صحنه نمایش زندگی
که در
اسـت کـه
لههایی ا ست
مقولـه
یت از مقو
کیفیـت
 ،)13کیف
همکـاران13::0333،
ایزدفـر و هم کاران،
روزمره مردم ،مکان همزمانی فعالیتها یاد میشود (ایزد فر
درواقـع
قع
محلـهای و  ...دروا
توسـعههای مح له
دههای اخیر موردتوجه محافل علمی بوده و نظریههای مختلف همچون توسعه پایدار ،تو سعه
چالشهایی برای ارتقای کیفیت محیطی بوده است (تقوایی و معروفی .)551 :0313 ،که امروزه به دالیل گوناگون جایگاه
همچنـین ووجـود
جود
زمـانی ،همچ نین
نیازهـای ز مانی،
بـا نیاز های
متناسـب با
تغییـر متنا سب
آنها نسبت به قبل تضعیف شده و از طرف دیگر با توجه به نیاز به تغی یر
ربـاز اقت صادی
اقتصـادی
ساختارهای دیر باز
خورداری از سـاختارهای
برخـورداری
ظرفیتهای هویتبخش جنبههای ارزشمند ملموس فرهنگی – اجتماعی و بر
 .)031بافت تاریخی شهرها کانون اولیه و ققلـب
لب
قابلیت بازآفرینی در بافتهای تاریخی وجود دارد (مویدفر و صابری031::0333،
تپنده شهر است که هویت آن را تشکیل میدهد ،در سالهای اخیر ،استفاده از پتانسیل بافتهای تاریخی در شهرها یکی
اسـت ( Rozati et
ذکرشـده ا ست
پایـدار ذکر شده
توسـعه پا یدار
بـه تو سعه
دسـتیابی به
بـهمنظور د ستیابی
شـهرها به
پیشـرفت شهرها
از راهکارهایی است که در ادبیات پی شرفت

 .)al.,2015:241بنابراین توجه به بافتهای تاریخی به موضوعی جدی تبدیلشده و برای احیاء آن رویکردهای مت فاوتی
متفـاوتی
مداخلـه ع مومی
عمـومی
ظهـور از مداخ له
حـال ظ هور
مهـم در حال
حـوزه م هم
بـهعنوان حوزه
کـه به
ارائهشده است .بازآفرینی شهری یکی ازاینرویکردهاست که
اسـت ( .)Stryjakiewicz,2018:316بـازآفرینی
بازآفرینی
ظاهرشده و برای حمایت از مناطق کمتر توسعهیافته در نظر گرفتهشده ا ست
اعـم از آب،
اکوسیسـتم ا عم
شهری پایدار زیرسیستمی را شکل میدهد که دانش ،نهادها و فنون خاصی را به خدمات مختلف اکوسی ستم
مجموعـهای از
توانـد مجمو عه
شـهری میتوا ند
تحـوالت شهری
بـه ت حوالت
توجـه به
انرژی و مواد به تنوع زیستی و آبوهوا مرتب میکند .همچنین با تو جه
زیرسیستمهای یک بخش را با تالش برای دستیابی به تغییر کلی در مناطق شهری ترکیب کند .چنین رویکردی ،ایدهای
دهـد ( Voytenko et
ارائـه مید هد
بـزرگ ارا ئه
مقیـاس بزرگ
شـهری در مق یاس
پایـدار شهری
تحـوالت پا یدار
بـهمنظور ت حوالت
قدرتمنـد به
بـالقوه قدرتم ند
تحـرك بالقوه
ببـرای ت حرك

 .)al.,2015:45درواقع این رویکرد باسیاست یکپارچه ،جامعنگر و عملیاتی مجموعه اقداماتی به شمار میآید که با ای جاد
ایجـاد
تغییرات مثبت و پایدار سبب بهبود و ارتقای کیفی بافتهای ناکارآمد شهری میشود .بازآفرینی شهری میتواند مداخلهای
شـهری می شود
شـود
پایـداری شهری
تحـوالت پا یداری
سـبب ت حوالت
راهبردی با تغییرات عمیق در فرهنگها ،ساختارها و شیوههایی ایجاد کند که سبب
حفـظ ویژگی های
هـای
بـا ح فظ
( .)McCormick et al.,2013:1درواقع این رویکرد ،با نگاه به گذشته ،فضاهای شهری جدید را با
سـبب ارت قای
ارتقـای
درنتیجـه سبب
اصلی فضایی (کالبدی و فعالیتی) با هویتی جدید و مناسب با شرای حال حاضر خلق میکند که درنتی جه
کیفیت زندگی شهری و بهبود دائمی در شرای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی بافتی میشود که دستخوش
منشـورها و
پایـدار ،من شورها
بـازآفرینی پا یدار،
ضـرورت بازآفرینی
تـاریخی و ضرورت
هـای تاریخی
تغییر شده است ( .)Roberts,2020:19با توجه به اهمیت بافت های
جهـانی میتوان ند
تواننـد
قطعنامههای جهانی در مورد مرمت شهری ،تصویب گردیدهاند .عدم آگاهی یا بیتوجهی به میثاقهای ج هانی
حسـنزاده و
شـوند (ح سن
صدمات جبرانناپذیری بر پیکره آثار تاریخی جوامع بشری وارد کرده و حتی بیهویتی آنها را سبب شوند
ازجملـه اجت ماعی
اجتمـاعی
پایـدار ازجم له
بـازآفرینی پا یدار
 ،)12چنانچه بیتوجهی به اصول این منشورها در زمینههای مختلف بازآفرینی
همکاران12::0331،
لـذا تو جه
توجـه
فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی و توجه صرف به بعد کالبدی موجب از بین رفتن کیفیت فضاهای شهری ،لذا
توجـه بـه
به
به اصول بازآفرینی پایدار در راستای کیفیتبخشی فضاهای شهری در ایران امری ضروری است .به دلیل عدم تو جه
اصول بازآفرینی پایدار در شهرهای مختلف ایران ازجمله اصفهان ،شیراز ،تهران ،تبریز و  ...مداخالتی صورت گرفته وولـلی
شـینه تحقی قات
قـات
این طرحها با مشکالت و معضالت متفاوتی و در مواردی با عدم موفقیت روبرو بودهاند .از طرفی مرور پی ش
ستفاده از ااصـول
صول
انجامشده توس نویسندگان ،حاکی از آن است که پژوهشی در مورد کیفیتبخشی فضاهای شهری بـابا ااسـتفاده
بازآفرینی پایدار شهری در ایران انجامنشده و تحقیقات موجود در مقیاس بزرگ و کالن (شهر و بافتهای شهری) بوده و
یـد .در
ضروری مینما ی
یـق را ضـرور
پژوهشی در مقیاس خرد (فضاهای شهری) انجام نگرفته که این موضوع هم انجام این تحق ی
یـدگاه
شـهری از د ی
ضاهای شهر
شی ففضـاها
بخشـی
شـهری در کیفیتبخ
یـدار شهر
این راستا هدف از این پژوهش بازشناسی اصول بازآفرینی پا ی
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متخصصین در شهر تبریز میباشد .کالنشهر تبریز با پشتوانه غنی تاریخی دارای میراث عظیمی از فضاهای شهری ااعـم
عم
رشـد شـتابان
شتابان
بـا ر شد
اخیـر با
سالهای اخ یر
کـه در سـال
بـوده که
تـاریخی بوده
از میدانها ،میدانچهها ،پیادهگذرها و گذرهای متعددی در بافت تاریخی
مه الزم
برنامـه
جود برنا
عـدم ووجـود
تـاریخی و عدم
شـهری تاریخی
ضاهای شهری
یب ففضـاهای
تخریـب
مه و تخر
برنامـه
بدون برنا
شهرنشینی و ساختوسازهای بیرویه و بـدون
ضاهای آن را
شهری و ففضـاهای
ساختارهای شـهری
ساختاری و مدیریتی جهت احیا و بازآفرینی فضاهای شهری مواجه بوده و این امر سـاختارهای
خود را
کـارکرد خـود
نقـش و کارکرد
شده و ن قش
هر دو شـده
کردی یـایا هـر
عملکـردی
بدی یـایا عمل
کالبـدی
تحت تأثیر قرار داده ،درنتیجه این فضاها دچار زوال کال
شـده ااسـت.
ست.
هـا شده
یت آن ها
هویـت
تاریخ و هو
عی ،تـاریخ
جمعـی،
ازدستداده یا بهطور کامل از بین رفتهاند که موجب کمرنگ شدن خاطرات جم
بیتوجهی به کیفیت فضاهای شهری در طرحهای بازآفرینی پایدار در مداخالت شهرهای ایران و دید صرفاً کالبدی بدون
بازآفرینی ففضـاهای
ضاهای
صول بـازآفرینی
نـه ااصـول
عات الزم درزمی نه
مطالعـات
بود مطال
توجه به جنبههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...از طرفی ننبـود
رعایـت
یت
بدون رعا
شهری (در مقیاس خرد) ،موجب از بین رفتن فضاهای شهری تاریخی و به وجود آمدن فضاهایی بیهویت بـدون
هار سؤال
سـؤال
بـه چچهـار
پاسـخگویی به
دنبـال پا سخگویی
بـه دن بال
پـژوهش به
ایـن پژوهش
تحقیـق ا ین
اصول شهرسازی شده است .در ادامه با توجه به ماهیت تحق یق
همبسـتگی
ستگی
ضریب همب
میباشد - 0:تأثیر بازآفرینی پایدار شهری در کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز چیست؟  -5میزان ضـ
شـاخصهای بـازآفرینی
بازآفرینی
یان شاخص
ست؟  -3آآیـایا ممیـان
ابعاد بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز به چه میزانی ااسـت؟
پایدار شهری و کیفیت فضاهای شهری تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟
پایـدار (مطال عه
(مطالعـه
بـازآفرینی پا یدار
کـرد بازآفر
ساس روی کرد
ایزدفر و همکاران ( )0333در مقالهای" ارزیابی بافتهای ناکارآمد شهری بر ااسـاس
جامع و
چشـمانداز جـامع
موردی :بافت ناکارآمد شهر یزد)" به این نتای دستیافت که رویکرد بازآفرینی شهری پایدار به دلیل چ شم
صادی با فت
بافـت
اقتصـاد
عاد اقت
یـداری ابابعـاد
یکپارچه خود میتوان نسخه مناسبی برای مداخله در بافتهای ناکارآمد باشد .همچنین ناپا ی
پژوهشـی
شی
ناکارآمد ،نمود خود را بهصورت ناپایداری دیگر ابعاد بهویژه ابعاد کالبدی نشان میدهد .فنی و همکاران ( )0333پژوه
یهوتحلیل
تجزیـه
انـد .تجز
با عنوان کاربست تحلیلی-ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعه موردی :شهر خرمآباد) انجام دادها ند.
میـزان  11 .1و متغ یر
متغیـر
بـا م یزان
کالبـدی با
متغیـر کال بدی
دادهها نشان داد .بین متغیرهای اجتماعی با میزان سطح معناداری کمتر از  1/2متغ یر
مدیریتی با میزان  11 .1با بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر خرمآباد ارتباط معنیداری وجود دارد .نتای آزمون فریدمن ن شان
نشـان
داد عامل مدیریتی دارای باالترین اثرگذاری در روند بازآفرینی بافت و عامل زیستمحیطی دارای کمترین اثرگذاری است.
فرسـوده و
بافـت فر سوده
بـا با فت
محلـههایی با
ویسی و همکاران ( )0333پژوهشی با عنوان مقایسه ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در مح له
هد از
شان میددهـد
غیررسمی شهری (مطالعه موردی :شهر مریوان) انجام دادهاند .نتای تجزیهوتحلیل آماری این پژوهش ننشـان
رونـق
نق
پایـدار ،رو
شـهری پا یدار،
دیدگاه ساکنان محله های هدف ،بهبود شرای اجتماعی اولین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شهری
بود ووضـعیت
ضعیت
بهبـود
پتانسـیل و به
شـاخص دارای پتان سیل
سـومین شاخص
کالبـدی سومین
ارتقـای کال بدی
اقتصادی دومین شاخص دارای ظرفیت بازآفرینی ،ارت قای
یدار در
شهری پاپایـدار
بـازآفرینی شـهری
ظرفیـت بازآفرینی
زیستمحیطی چهارمین شاخص دارای پتانسیل در بازآفرینی شهری پایدار هستند .ظرف یت
بدی در
کالبـدی
یت کال
کیفیـت
قای کیف
ارتقـای
خرده مقیاسهای شرای اجتماعی-فرهنگی ،رونق اقتصادی ،بهبود وضعیت زیستمحیطی و ارت
بافت فرسوده در حد باال و زیاد است .ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در این خرده مقیاسها نیز در بافت غیررسمی در حد
اسـت کـه
که
غیررسـمی ا ست
متوس است .درمجموع شاخصها ،ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در بافت فرسوده بیشتر از بافت غیرر سمی
مؤلفـهها و
گـذاری مؤل فه
نوان ارزش گذاری
باید مدنظر مجریان بازآفرینی شهری قرار بگیرد .مؤذنی و همکاران ( )0331پژوهشی با ععنـوان
ین پـژوهش
پژوهش
تای اایـن
شاخصهای بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران مطالعه موردی :رود دره درکه انجام دادهاند .ننتـای
بـا ضریب
ضـریب
نشان داد که اهمیت ارزش مؤلفههای زیستمحیطی با ضریب  ،0اجتماعی-فرهنگی با ضریب  ،1/12کالبدی با
بیـانگر اولو یت
اولویـت
کمـی ب یانگر
 ،1/10اقتصادی با ضریب  1/73و درنهایت مدیریتی با ضریب  1/70بهدستآمده است .این مقادیر ک می
بـه م قادیر
مقـادیر
اقدامات و وزن هر یک از مؤلفهها میباشد و در همه سنجهها و مؤلفهها قابلتحلیل و تفسیر است که با توجه به
همکـاران
کاران
کلبـادی و هم
ست .کل بادی
شـده ااسـت.
بهدستآمده مدل پیشنهادی اولیه بازآفرینی پایدار رود دره درکه بر اساس مقادیر کمی ،شده
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( )0337در مقالهای با عنوان "بررسی تطبیقی پایداری محالت شهری با تأکید بر کیفیت محی شهری در جغرافیای شهر
یـزان تأثیر گذاری
تأثیرگـذاری
تهران مطالعه موردی :محالت سنگل و هفتحو " باهدف بررسی رابطه بین مؤلفههای پایداری و م ی
اسـت .ننتـای
تای
لـه ا س
ین دو مح له
بر اایـن
این مؤلفهها بر پایداری محالت در جغرافیای شهر تهران بهویژه قدمت محالت با تأکید بـر
حاکی از آن است که با در نظر گرفتن قدمت متفاوت محالت ،میانگین مؤلفههای تبیینکننده پایداری همچنین سهم هر
هـر
یک از این مؤلفهها در تبیین پایداری محالت سنگل و هفتحو

لهای
مقالـه
متفاوت است .ایزدی و همکاران ( )0337در مقا

بـازآفرینی) بـه
به
با عنوان "تبیین چارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار بافتهای تاریخی (بررسی اسناد ،بیانیهها و منشورهای بازآفر
عاد و
جـامع از ابابعـاد
یـدی جامع
کـرد ،د ی
یـن روی کرد،
شده بـابا ا ی
بررسی اسناد و بیانیههای مربوط به بازآفرینی و پژوهشهای انجام گرفتهشـده
معیارهای آن داشته باشد .در پژوهش حاضر بازآفرینی بافت تاریخی در چهار بهعد اقتصادی ،اجتماعی ،مدیریتی و فرهنگی
تعریفشده است و معیارهایی همچون ارزش ملک ،سرمایهگذاری خصوصی ،مشارکت شهروندان ،هویت اجتماعی ،صنایع
مقالـهای بـابا ععنـوان
نوان
کاران ( )0331در مقا له
همکـاران
هـادوی و هم
اسـت .هادوی
شـده ا ست
فرهنگـی ارائه شده
خالق ،محلههای فرهنگی و رویدادهای فرهن گ
ایـن ننتـای
تای
بـه ا ین
تهـران) به
"بازآفرینی پایدار بافتهای ناکارآمدی شهری " در ارتباط بامطالعه موردی (منطقه  01شهرداری ت هران)
ناپایـدار
یدار
سـتمحیطی ناپا
دست یافتند که این منطقه در وهله اول ازلحا اقتصادی و در مرحله بعد ازلحا ابعاد اجتماعی و زی ست
خود را
نمـود خـود
درنهایـت ن مود
گردیـده و درنها یت
بافـت گرد یده
میباشد .ناپایداری ابعاد اقتصادی بافت هست که منجر به ناپایداری دیگر ابعاد با فت
شـهری بـابا
یـدار شهر
بازآفرینی پا ی
ارزیـابی بـازآفرینی
لهای " ارز یابی
مقالـه
بهصورت ناپایداری کالبدی نشان میدهد .رملی و یوجانگ )5151(0در مقا
بـه به بود
بهبـود
جر به
منجـر
مروری بر ساختوساز مکانهای خالقانه" به این نتیجه دستیافت که بازآفرینی پایدار شهری میتواند من
طراحـی
یـات طرا ح
مهریزی و ادب ی
برنامـه
شده از برنا
نظریـههای استخراجشـده
حل مسائل اجتماعی شود .در این تحقیق به اهمیت بررسی نظر یه
بـازآفرینی پاپایـدار
یدار
نوان" باز
شهری متناسب با این رویکرد پرداختهشده است .کورکماز و باالبان )5151(5در مقالهای تحت ععنـوان
بازآفرینی
های بـازآفر
شهری در ترکیه :ارزیابی عملکرد پروژه مرمت شهری در شمال آنکارا " ،هدف از این طرح توسعه پروژههـای
همچنـین بـرای
برای
اسـت .همچ نین
ستمحیطی) ا ست
اقتصـادی و زیزیسـت
(اجتمـاعی ،اقت صادی
یـدار (اجت ماعی،
پایدار شهری در راستای سه رکن اساسی توسعه پا ی
یـک
شی از ی
بخشـ
بـهعنوان بخ
موفقیت در اجرای این پروژههای باید فرایند مشارکت مردمی و ذینفعان موردتوجه قرار گیرد و به
شـهری کـه
که
برنامه جامع شهری توسعه یابد .چهاردولی و همکاران ( )5151در مقاله خود اشاره به رویکرد بازآفرینی پایدار شهری
تـاریخی _
فت تار
شهرهایی بـابا بابافـت
بـهویژه در شـهرها
شهرها به
مرکـزی شـهرها
بـاارزش مر کز
یکی از مهمترین رویکردها برای توسعه بافتهای باارزش
گیـرد.
طـی را در برمیگ یرد
فرهنگـگی و محی ط
ماعی ،فرهن
اجتمـاع
صادی ،اجت
اقتصـاد
فرهنگی شده است که تمام جوانب پایداری مانند جنبههای اقت
شـهر،
استفاده ازاینرویکرد در طراحی فضای شهری بهویژه هسته تاریخی شهرها ،باع انسجام مکانی در هسته تاریخی شهر
زنـدگی ذینف عان؛
نفعـان؛
یـت ز ندگ
فزایش کیف ی
سرمایهگذار؛ اافـزا
جـذب سـرمایه
افزایش کیفیت محی زیست؛ جذب گردشگران داخلی و خارجی؛ جذب
خواهـد
هد
فرهنگـی خوا
یـراث فرهن گ
فظ م ی
توانمندسازی اجتماعی ساکنان از طریق فرآیندهای مشارکتی و افزایش رقابت در محل و ححفـظ
تاریخی شهرها،
شـهرها،
هسـتههای تـار
بازسـازی ه سته
یـداری و باز سازی
شد .همچنین لزوم شناخت اساسی ویژگیهای شهرنشینی برای حفظ پا ی
بـازآفرینی شـهری
شهری
اسـتراتژیهای بازآفرینی
امری ضروری به شمار میآید .چیفتچی3و همکاران ( )5101در مقالهای تحت عنوان "ا ستراتژی
بـازآفرینی در ببخـش
خش
اسـتهای بازآفرینی
تدوین سیا ست
در مراکز تاریخی شهر بیشهیر/ترکیه" باهدف ارائه نگاهی جامع و یکپارچه به تـدوین
کرد بـازآفرینی
بازآفرینی
ویکـرد
تاریخی قونیه پرداخته و بیان میکند بازآفرینی اجتماعی -اقتصادی میبایست همزمان صورت گیرد و روی
ماعی و
اجتمـاعی
اطالعـات اجت
یل  SWOTو اطال عات
تحلیـل
فرهنگ -مبنا نیاز به یک مدل جامع باز زنده سازی دارد .و با استفاده از روش تحل
فضایی راهکارهایی برای بازآفرینی مراکز تاریخی ارائه میگردد .همچنین یوجانگ و زکریا )5101( 1در مقالهای بـابا ععنـوان
نوان
1. Ramli & Ujang
2. Korkmaz & Balaban
3. Cigdem Ciftci
4. Ujang & Zakariya
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میدارد کـه
که
بیـان مـی
تاری " ب یان
رفتـار
" مفهوم مکان ،حس و هویت مکانی در بازآفرینی شهری "(روانشناسی -علوم اجتماعی و رف
اسـت .اایـن
ین
وجـود آورده ا ست.
بازآفرینی شهری در محی سنتی ،مکانها و معانی را (در محی اجتماعی و فرهنگی موجود) به و جود
کان و
حـس ممکـان
نظریـات حس
به نظر یات
نوشتار در حال بررسی مفهوم مکان بهمنظور ایجاد چارچوبی برای بازآفرینی شهری با توجه بـه
ساکنان ،تأک ید
تأکیـد
نی سـاکنان،
روانـی
روانشناسی محی میباشد و بر اهمیت بعد روانی مکان در بازآفرینی محی شهری برای آسایش روا
سایی ااصـول
صول
شناسـایی
سی و شنا
بررسـی
بـه برر
کـه به
تحقیقـی که
کرده است .با توجه به بررسیهای انجامشده در ارتباط با موضوع پژوهش ،تحقی قی
بازآفرینی شهری پایدار و نقش آن در کیفیتبخشی فضاهای شهری پرداخته باشد مشاهده نشد ،یکی از نقاط برجسته این
پژوهش نسبت به پیشینه تحقیق همین امر باشد.
مبانی نظری
بهسختی میتوان تفاوت و مرزی مشخص بین کیفیتها و کمیتها و شاخصهایی هر یک در شهرها ترسیم کرد این ادعا
را میتوان در تالقی و امتزاج کاربرد این دو عبارت و مفاهیم آن؛ در اظهـارنظر اکثـر صـاحبنظران مشـاهده کـرد لـیکن
تصویری اولیه و ساده را میتوان درحرکت عبور شاخصهایی کیفی از مرز نیازهای ذاتی و اولیه دانست ،اگرچه بسـیاری از
این نیازهای اولیه نیز میتوانند دارای حدودی از کیفیتها باشند( .مـدنیپور )12:0311،کیفیـت فضـای عمـومی شـهری،
چگونگی این فضا برحسب برجستهترین نمودها و حالتهای آن است که بر فرد و اجتمـاع تـأثیر میگـذارد ( Robert et

 ،)al.,2000:21و چون در این عرصههاست که افراد شخصیت اجتماعی خود را شـکل میدهنـد ،معیـار سنجشـی بـرای
میزان مطلوبیت شهرها محسوب میگردد .به گفته لینچ ،یکی از علل اولیه در پدید آمدن رشته طراحی شهری ،توجـه بـه
کیفیت فضاهای شهری است .او اینطور بیان میکند که این علل از دغدغـههای جوامـع گونـاگون ،در خصـوص ارتقـاء
کیفیت زندگی انسان و نقشی که طراحی شهری میتواند از طریق «ارتقاء کیفیت محـی کالبـد همگـانی» در آن داشـته
باشد ،نشاءت گرفتهاند .در این راستا دانش شهرسازی که نگاهی کمی به شهر داشت ،با ظهور طراحی شهری ،از نگـاهی
کیفیتر و پدیدار شناختی سود جست .الزم به ذکر است که حتی در مورد علل ثانویه ظهور دانش طراحی شهری به ارتقاء
کیفیت محی عمومی شهرها نیز اشاره میگردد .این دسته از علل عمدتاً ماهیت اقتصادی ،سیاسـی و فرهنگـی داشـته و
ارتقاء هرکدام ،با بهبود شرای کیفی محی و در جهت به ادراك رساندن کیفیتهای قابلتوجه خـود ،امـری مبـرم اسـت
(گلکار .)11 :0311 ،مرور ادبیات و مبانی نظری مرتب باکیفیت فضـای شـهری ،نشـان داد کـه مجموعـهای گسـترده از
مؤلفهها و عناصر معیارها وجود دارند که میتواند در شناخت و تحلیل کیفیت محی تأثیرگذار باشند؛ لذا بـرای رسـیدن بـه
یکپایه و مبنا برای بررسی کیفیت فضای شـهری ،تـدوین یـک مـدل و چـارچوب نظـری ضـرورت دارد .در ایـن راسـتا
نظریهپردازان در راستای مطالعات خود ،مدلهایی برای طبقهبندی کیفیتهای محیطی و فضای شـهری ارائـه میدهنـد.
چهار مدل عام در این زمینه عبارتاند از :مدل لنگ ،مدل کانتر ،مدل اپیلیارد و مدل کرمونا و همکاران .با توجه بـه چنـد
نظریهای که در ارتباط با سنجش کیفیت محی ذکرشده میتوان به یک دستهبندی کلی از مؤلفههای اصلی کیفیتهـای
محیطی دستیافت که الگوی کاملی برای بررسی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری باشد .در ادامه پس از بیان مدلهای
موجود در زمینۀ «یک فضـای شـهری مطلـوب »میتـوان انطبـاقی میـان الگـوی اسـتخراجی و مـدلهای پیشـنهادی
صاحبنظران انجام داد تا به نتیجه مطلوبی در جهت دستیابی به بهترین مدل برای مطالعـه فضـاهای شـهری و طراحـی
مطلوب برای آن ،دستیافت (جاجرمی و ترشیزیان.)073:0335 ،
بازآفرینی پایدار شهری

رویکرد بازآفرینی به بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهر توجـه دارد و طیـف وسـیعی از فعالیتهـا را بیـان
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میکند که قابلیت زیست جدیدی به مناطق مضمحل ،ساختمانهای پاكسازیشده ،زیرساختها و سـاختمانهای تحـت
بازسازی میدهد که به پایان عمر مفیدشان رسیدهاند؛ زیرا نگرش کلیدی در بازآفرینی به معنا عـام یعنـی وضـعیت کلـی
شهر و مردم بهبود یابد (کلبادی و همکاران .)31:0337،بازآفرینی پایدار شـهری بـه معنـای نگـرش و اقـداماتی جـامع و
یکپارچه برای حل مشکالت شهری در منطقه هدف است که واجد اهداف بلندمدت و راهبردی و گامی فراتـر از مقاصـد،
آرزوها و دستاوردهای نوسازی شهری ،توسعه شهری و باز زنده سازی شهری میباشد و راهبردی است کـه سـاختاردهی
مجدد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،مهندسی و خلق مجدد را میطلبد و شـهر -منطقـه را در چـارچوب اهـداف توسـعه
پایدار ترکیب میکند و رشد مجدد فعالیتهای اقتصادی ،تـرمیم عملکـرد اجتمـاعی و تـرمیم کیفیـت محیطـی را سـبب
میشود (مؤذنی و همکاران .)11:0331،رهیافت بازآفرینی پایدار شهری تالشی جامع و یکپارچه برای به زندگی برگرداندن
بافتها و مناطق روبهزوال است .این فرایند از متوقف شدن فرایند فرسودگی و بـه بـازآفرینی فضـا و مکـان میانجامـد؛
ازاینرو عملکرد رهیافت بازآفرینی پایدار شهری توقف افت در ابعاد مختلف کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیسـتمحیطی
برای خارج کردن بافت از چرخه تنزل و ارتقای کیفیت زندگی در آن است (ایزدفر و همکاران .)13:0333،نظریه بازآفرینی
پایدار شهری در تالش برای ایجاد فرایندی پایدار در توسعه شهری از یکسو سعی در اسـتفاده بهینـه از امکانـات بـالقوه
درونشهری برای تأمین نیازهای جدید دارد و از سوی دیگر اولویـت را بـرای احیـای بافـت قـدیم و بازگردانـدن حیـات
اجتماعی و رونق اقتصادی قائل است (بحرینی و همکاران .)55 :0335 ،بازآفرینی شهری پایـدار شـامل ابعـاد اجتمـاعی،
اقتصادی و زیستمحیطی در مقیاسهای شهری ،منطقهای و ملی و مشـتمل بـر شـاخصهای ماننـد :تغییـر و تحـوالت
اقتصادی :افزایش فرصتهای شغلی ،بهبود توزیع ثروت ،پرورش استعدادها ،افزایش مالیات و مسـتغالت محلـی ،ارتبـاط
میان عمران و بهسازی محلی ،منطقهای و شهری ،جذب سرمایهگذاریهای داخلی ( .)Carmona et al.,2008:23تغییر
و تحوالت اجتماعی :بهبود کیفیت زندگی و رواب اجتماعی ،کاهش جرم و جنایـت ،غلبـه بـر بـدنام سـازی و محرومیـت
اجتماعی .حکمروایی :سازماندهی مجدد سازوکارهای تصمیم سازی از طریق تفاهم دموکراتیک ،افزایش میـزان فضـای
همکاری و مشارکت ،در نظر گرفتن انتظارات مختلف ،تأکید بر مشارکتهای منطقهای گوناگون ،توجه به تعامالت میـان
سازمانها و نهادها و رواب درونی آنها .تغییر و تحوالت کالبدی :حل مسائل مرتب با فرسودگی کالبدی همراه با اراضی
جدید و ضروریات متناسب .کیفیت محی زیست و توسعه پایدار :بـازآفرینی شـهری بایـد سـبب ارتقـاء توسـعه متـوازن و
مدیریت اقتصاد جامعه و محی زیست گردد .البته دستیابی به چنین رویکرد یکپارچهای ،مستلزم احیاء خالقیتهای جامعـه
و بهکارگیری آن در بازآفرینی میباشد (کشاورز .)31:0313،با توجه به چند نظریهای که در ارتبـاط بـا سـنجش و ارزیـابی
بازآفرینی پایدار شهری بیان شد میتوان به یک دستهبندی کلی از مؤلفههای اصلی بازآفرینی پایدار شهری دستیافت که
الگوی کاملی برای بررسی مطلوبیت بازآفرینی فضاهای شهری باشد .در ادامه پس از بیـان مـدلهای موجـود در زمینـۀ
«بازآفرینی پایدار شهری» میتوان انطباقی میان الگوی استخراجی و مدلهای پیشنهادی صاحبنظران انجام داد تـا بـه
نتیجه مطلوبی در جهت دستیابی به بهترین مدل برای مطالعه فضاهای شهری و طراحی مطلوب برای آن ،دستیافت.
روش پژوهش
این پژوهش ازنظر "متدلوژی تحقیق" پژوهشی"کمی" ،ازنظر"فلسفه تحقیق"پژوهشی"تفسـیری" بـه لحـا " هـدف"
تحقیقی"پژوهش – کاربردی" است ،که به تدوین الگـویی مفهـومی در ارتبـاط بـا اصـول بـازآفرینی پایـدار شـهری در
کیفیتبخشی فضاهای شهری میپردازد و از طریق دو ابزار مصاحبه و اسناد و مدارك به تبیین موضـوع اقـدام مینمایـد.
جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصین حوزه شهری تشکیل میدادند که مشتمل بر  015نفر بودند که در ایـن
پژوهش از روش تمام شماری استفادهشده است .بر این اساس ضمن مطالعـه مفـاهیم و ادبیـات مـرتب باهـدف تحقیـق
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مؤلفـهها و شـاخصهایی اسـتخراج و ســپس در قالــب روش دلفــی بــا اســتفاده از ابــزار پرسشـنامهای شــاخصها
موردسنجش قرار گرفـت .در این پژوهش روایی پرسشنامه بهصورت صـوری و ظـاهری بررسـی شـد .روایـی صـوری و
محتوایی پرسشنامه به تائید خبرگان رسید .پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ موردبررسی قـرار گرفـت و
مقدار آن برای متغیر بازآفرینی پایدار برابر با  1/71و کیفیت فضای شهری برابر با  1/10بود که این ارقام حـاکی از تائیـد
پایایی پرسشنامه پژوهش بود .جهت آزمون فرضیات و چارچوب مفهـومی ارائهشـده ،دادههـای حاصـل از پرسـشنامهها
توس نرمافزارهای  ،Lisrel, SPSSتحلیل گشته است.
جدول شماره  .1تجمیع ابعاد و شاخصهایی بازآفرینی و کیفیت در جهت بررسی تأثیر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای
شهری تبریز
ابعاد

عالمت اختصاری در
مدل (معیارها)

اصول و شاخصهای کلیدی پرسشنامه
خوانایی و ارتقای وجه تصاویر شهر
حفاظت و احیای میراث تاریخی و فرهنگی
تناسبات کالبدی و بصری و استفاده کاراکتر محلی-
بومی طراحی منظر

کالبدی – بصری
– (Physical
)visual

بررسی تأثیر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری ایران () su.re

معنایی – ادراکی
– (Semantic
)Perceptual

نظم بصری و حفظ پیوند کالبدی میان عناصر قدیمی و جدید

vi.Ph

Pe.Se

عملکردی – فعالیتی
– (Functional
)Activities

Ac.Fu

اجتماعی – فرهنگی
– (Social
)Cultural

Cu.So

زیستمحیطی
()Environmental

En

اقتصادی
((Economical

Ec

استفاده بهینه از سرمایههای کالبدی
افزایش میزان بهرهبرداری مفید از فضاهای شهری
تداوم و محصوریت و ساختار و کیفیت زیبایی شناسانه
وجود ساختمانهای قدیمی
احساس هویت مکانی
آسایش و تصویر ذهنی
تقویت حس مکان
دلپذیر و جذابیت مکان
تنوع کاربریها
نفوذپذیری و قابلیت دسترسی
کاربریهای انعطافپذیر و مختل
خدمات و حملونقل عمومی
سهولت حرکت عابر و پیادهروی
ایجاد تغییر مثبت در ادراك ساکنان از محل و
برخورداری از حس تاریخ و پیشرفت
رویداد مداری و تروی گردشگری فرهنگی
تقویت میراث معماری (هسته تاریخی)
حس تعلق
تعامالت و ارتباطات اجتماعی
فعالیتهایی جهت جاذب جمعیت و ارتقا هویت اجتماعی
مشارکت اجتماعی و مشارکت جامع جوامع محلی – ذی
مدخالن
احساس ایمیلی و امنیت و آرامش حضور در فضا
توجه به معضالت زیستمحیطی و محدودیت منابع
زمین و انرژی
محافظت و مدیریت مؤثر از محی زیست و فضای سبز
مبارزه با آلودگی صوتی و هوا و بهبود شرای زندگی و
آسایش
محیطی امن و پاك و سالمتی زیستمحیطی
میزان رضایت از وضعیت فاضالب ،دفع زباله و آلودگی محیطی

فراهم آوردن فرصتهای شغلی
کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی و تولید
تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و ساکنین آن
تنوع نیروهای کار ازنظر مهارتی و طبقه اجتماعی

عالمت اختصاری در
مدل (اصول)
Ph. vi 1
Ph. vi 2
Ph. vi 3

شماره
پرسشنامه
0
5
3

Ph. vi 4
Ph. vi 5
Ph. vi 6
Ph. vi 7
Se. Pe 1
Se. Pe 2
Se. Pe 3
Se. Pe 4
Se. Pe 5
Fu. Ac 1
Fu. Ac 2
Fu. Ac 3
Fu. Ac 4
Fu. Ac 5
So. Cu 1

1
2
1
7
1
3
01
00
05
03
01
02
01
07
01

So. Cu 2
So. Cu 3
So. Cu 4
So. Cu 5
So. Cu 6
So. Cu 7

03
51
50
55
53
51

So. Cu 8
En 1

52
51

En 2
En 3

57
51

En 4
En 5
Ec 1
Ec 2
Ec 3
Ec 4

53
31
30
35
33
31
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ارتقا محی و تقویت رشد اقتصادی
رونق اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی

Ec 5
Ec 6

محدوده موردمطالعه
شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در  31درجه و  02دقیقه طول شرقی و  11درجه و  53دقیقه عر

32
31

شمالی قـرار

دارد .مساحت این شهرستان  0710کیلومترمربع هست .این شهرستان طبق سرشماری سال  0332برابر با  0٬221٬133نفر
بوده است .زبان رای در شهرستان تبریز ،ترکی آذربایجانی میباشد .شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی در  31درجه
و  02دقیقه طول شرقی و  11درجه و  53دقیقه عر

شمالی قرار دارد .شهر تبریز با داشتن پیشینهای چنـدین هزارسـاله

دارای محالت قدیمی و بناهای تاریخی و فضاهای شهری ارزشمند است .در این راستا چهار فضـای شـهری کـه تجربـه
ایجاد پروژه بازآفرینی شهری دارند( ،محور شهناز ،میدان ساعت ،محور تربیت ،میدان مقصودیه) انتخـاب و مـورد تحلیـل
قرار میگیرد (جدول .)5
جدول شماره  .2نمونههای موردمطالعه و فضاهای شهری موردبررسی در تبریز
خیابان شریعتی یا خیابان شهناز (نام قدیمی) نام خیابانی در تبریز ،از قدیمیترین خیابانهای
شهر است و در مسیری شمال به جنوب با خیابانهای بازار ،امام ،هفده شهریور و آزادی (کمربندی)
تقاطع دارد .پررفتوآمدیترین بخش آن بخش شمالی آن در چهارراه شهناز است که اکثر سینماهای
شهر تبریز را در برمیگیرد .از اماکن عمومی و مراکز اداری و مدارس مهم موجود در این خیابان
میتوان به «دبیرستان فردوسی» (تأسیس سال  0532شمسی)« ،دبیرستان توحید (پروین)»« ،دبستان
نور»« ،هنرستان شهید بهشتی»« ،اداره آموزش و پرورش ناحیه  0تبریز» باشگاه ورزشی آرارات،
کلیسای آدونتیست ،کلیسای عذری توانا ،پاساژ ارگ ،پاساژ ضرغامی ،دانشکده پرستاری و
مامایی (بیمارستان آمریکاییهای سابق) ،و ..غیره اشاره کرد( .ویکیپدیا.)0331،
میدان شهرداری (ساعت) در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به «ساختمان ساعت» واقعشده
است .مردم به این میدان «ساعات قاباغی» (جلوی ساعت) میگویند .این میدان در تقاطع خیابانهای
ارتش و امام خمینی قرار دارد .وجهتسمیه این میدان به سبب شهرت ساعت تعبیهشده بر روی کاخ
شهرداری تبریز است و این کاخ از باال به شکل عقاب است .برج ساعت شهرداری تبریز در سال 0301
هجری شمسی در محل نوبر به دستور حاج ارفع الملک با نظارت مهندسان آلمانی به سبک بناهای
کشور آلمان احداث گردیده است .این میدان تا سال  0351چهارراه بود .در زمان حکومت سید جعفر
پیشه وری میدان آن ساخته شد و تندیس نیمتنه باقرخان ساالر ملی در آنجا نصب شد.
(ویکیپدیا.)0331،
بنای اصلی مسجد میدان مقصودیه شامل سه قسمت میباشد که با طاقهای آجری از نوع قوس ده
قسمت و پوشش گنبد از نوع طاق گلو درهم و ستونها و سرستونهای تراشیده شده سنگی در دوره
صفویان ساخته شده است .این مسجد در طول زمان در اثر حوادث ناگواری چون زلزله و رانش زمین
دچار ناپایداری و تخریبشده بود که در سالهای  0371و  0311و  0311توس میراث فرهنگی تبریز
در سه مرحله مرمت و بازسازیشده است (ویکیپدیا.)0331،

خیابان تربیت (به ترکی آذربایجانی :تربیت خیاوانی) ،یکی از خیابانهای قدیمی و
مشهور تبریز است که در مرکز این شهر واقعشده است .این خیابان ازخیابان امام خمینی بهطرف خیابان
فردوسی و محوطه بازار تبریز بهطور شمالی جنوبی امتداد داشته و امروزه از طرف شهرداری
تبریز به پیادهراه تبدیلشده است .ین خیابان در سال  0311شمسی زمانی که محمدعلی خان
تربیت شهردار تبریز بود ،هم زمان با خیابان فردوسی ،خاقانی ،منجم ،منصور و گلستان باغیساخته شده و
به نام وی نامگذاری شده است (ویکیپدیا.)0331،
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بحث و یافتهها
نرمافزار لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادالت ساختاری خطی را برآورد میکند؛ برای برازش مدلهایی که
شامل متغیرهای مکنون ،خطاهای اندازهگیری در هر یک از متغیرهـای وابسـته و مسـتقل ،علیـت دوسـویه ،همزمـانی و
وابستگی متقابل هست ،طرحریزی گردیده است .بهطورکلی نرمافزار لیزرل شاخصهای مختلفی را برای برازش مـدل در
اختیار محققان قرار میدهد .این شاخصها تعدادی بالغبر  35شاخص هستند که به کمک آنها میتوان در خصوص کـل
مدل و قابلقبول بودن یا غیرقابلقبول بودن آن قضاوت نمود .اگر یکی از این شاخصها قابلقبول نباشد دلیلی بر رد مدل
نخواهد بود ،بلکه نشاندهنده ضعف نسبی مدل میباشد و این ضعف ممکن است ریشه در مسائل و مشکالتی داشته باشد
که از نمونهگیری ،جمعیت نمونه یا عوامل دیگر نشاءت گرفته است .در این پژوهش بهمنظور بررسی معناداری مدل ،از سه
شاخص مهم برازش استفاده شد؛ معناداری کای اسکوئر ( )Pکـه مقـدار کوچـکتر از  1/12آن نشـاندهنده تأییـد مـدل
اندازهگیری است؛ گای اسـکوئر بهنجـار شـده ( )CMIN/DFکـه مقـدار بـین  0تـا  2آن ،سـبب تأییـد مـدل میشـود؛
شاخصهای برازش افزایشی ( ،)IFIتوکر – لوئیس ( )TLIو برازش تطبیقی ( )CFIکه مقادیر بزرگتر مساوی  1/1آنها
نشاندهنده قابلقبول بودن مدل است و درنهایت ریشه دوم مربعات خطای برآورد ( )RMSEAکـه مقـدار کوچـکتر از
 1/11آن گویای معناداری مدل اسـت ( .)Vandenberg & Lance, 2000همچنـین از ایـن شـاخصها بـرای بررسـی
برازش دادهها به مدلهای ساختاری نیز استفادهشده است .جدول زیر معنای داری مدل را بر اساس شاخصهای ذکرشده
نشان میدهد (جدول شماره .)3
جدول شماره  .3بررسی معناداری مدل
مدلها
فضاهای شهری تبریز (محور شهناز ،میدان
ساعت ،محور تربیت ،میدان مقصودیه)

RMSEA
1/111

CMIN/DF
3/03

IFI
1/11

P
1/135

CFI
1/13

بارگذاری عوامل مؤثر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری

برای اندازهگیری و تعیین میزان مؤثر بارهای عاملی بازآفرینی پایدار و تأثیر آن در کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز بـا
استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل به بررسی مدل تحقیـق بـا توجـه بـه اهـداف ،سـؤالهای
تحقیق در فضاهای شهری موردمطالعه پرداختهشده است و نتای و خروجیهای نرمافزار در بخشهای مربوطه به تفکیک
ارائهشده است .در این راستا در جهت پاسـخگویی بـه سـؤال اول تحقیـق مبنـی بـر تـأثیر بـازآفرینی پایـدار شـهری در
کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز چیست؟ مدل تحلیل عاملی تائیدی و انـدازهگیری عوامـل مـؤثر شـاخصها و ابعـاد
بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری تهیه شد (شکل  .)1-0نتای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد کـه مـدل
اندازهگیری عوامل و ابعاد در فضاهای شهری موردمطالعه مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .همانگونه
که مشاهده میشود کلیه گویههای پایداری در منطقـه موردمطالعـه عـددی بـاالتر از  1/71را کسـب کردهانـد کـه ایـن
معناداری پارامترها را تائید میکند .شاخصهای تناسب مدل اندازهگیری به شرح زیر است .که نشانگر مناسب بودن مـدل
اندازهگیری مؤلفه پایداری در کیفیت فضاهای شهری موردمطالعه میباشد .مدل کلی عامل تائیدی و انـدازهگیری عوامـل
مؤثر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریـز بـه علـت عـدم وضـوح و جـایگیری در صـفحه بهصـورت
بزرگنمایی شده و بهصورت واضح در ابعاد جداگانه در تصاویر زیر آورده شده است.
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شکل شماره  .1بارها و عوامل مؤثر در بعد کالبدی – بصری

شکل شماره  .2بارها و عوامل مؤثر در بعد معنایی – ادراکی بازآفرینی

بازآفرینی پایدار

پایدار

شکل شماره  .3بارها و عوامل مؤثر در بعد عملکردی  -فعالیتی

شکل شماره  .4بارها و عوامل مؤثر در بعد اجتماعی  -فرهنگی

بازآفرینی پایدار

بازآفرینی پایدار

شکل شماره  .5بارها و عوامل مؤثر در بعد زیستمحیطی

شکل شماره  .6بارها و عوامل مؤثر در بعد اقتصادی بازآفرینی پایدار

با توجه به دادههای حاصل از مدل تأییدی و اندازهگیری عوامل مؤثر مؤلفه پایداری (شکل  0تا  )1میتوان بارهای مـؤثر
را طبق جدول ( )1ارائه کرد .همانطور که در جدول مشاهده میشود ،در بعد کالبدی – بصری شاخص تناسبات کالبـدی
و بصری و استفاده کاراکتر محلی بـومی طراحـی منظـر بـا ضـریب ( )1/30بیشـترین تـأثیر و شـاخص افـزایش میـزان
بهرهبرداری مفید از فضاهای شهری با ضریب ( )1/73کمترین تأثیر؛ در بعد معنایی – ادراکـی شـاخص احسـاس هویـت
مکانی بیشترین تأثیر ( )1/17و شاخص دلپذیر و جذابیت مکان کمترین تأثیر ()1/71؛ در بعد عملکرد – فعـالیتی شـاخص
نفوذپذیری و قابلیت دسترسی با ضریب ( )1/31بیشترین تأثیر و شاخص سـهولت حرکـت عـابر و پیـادهروی بـا ضـریب
( )1/71کمترین تأثیر؛ در بعد اجتماعی و فرهنگی شاخص تقویت میراث معماری (هسته تاریخی) با بیشترین تأثیر ()1/13
و فعالیتهایی جهت جاذب جمعیت و ارتقا هویت اجتماعی با ضریب ( )1/73کمترین تأثیر؛ در بعد زیستمحیطی شـاخص
توجه به معضالت زیستمحیطی و محدودیت منابع زمین و انـرژی بـا ضـریب تـأثیر ( )1/37بیشـترین تـأثیر و شـاخص
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محیطی امن و پاك و سالمتی زیستمحیطی با ضریب تأثیر ( )1/71کمتـرین تـأثیر و در بعـد اقتصـادی شـاخص رونـق
اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی با ضریب تأثیر ( )1/11بیشترین تـأثیر و شـاخص تنـوع نیروهـای کـار
ازنظر مهارتی و طبقه اجتماعی با ضریب تأثیر ( )1/73کمتـرین تـأثیر را بـهعنوان شـاخصهای بـازآفرینی را نسـبت بـه
کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز از دیدگاه متخصصین داشـتهاند و ازلحـا آمـاری معنـادار بـوده ( )P<0.05و دارای
رابطه علی با معیارهای خود میباشند (جدول شماره .)1
جدول شماره  .4بارگذاری عوامل مؤثر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز
ابعاد و عالمت

شاخصهای کلیدی

کالبدی – بصری
((Physical – visual
Ph - vi

بررسی تأثیر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری ایران

معنایی – ادراکی
– (Semantic
)Perceptual
Se - Pe
عملکردی – فعالیتی
– (Functional
)Activities
Fu - Ac
اجتماعی – فرهنگی
)(Social – Cultural
So - Cu
زیستمحیطی
(Environmenta
(l
En
اقتصادی
((Economical
Ec

خوانایی و ارتقای وجه تصاویر شهر
حفاظت و احیای میراث تاریخی و فرهنگی
تناسبات کالبدی و بصری و استفاده کاراکتر محلی -بومی طراحی
منظر
نظم بصری و حفظ پیوند کالبدی میان عناصر قدیمی وجدید
استفاده بهینه از سرمایههای کالبدی
افزایش میزان بهرهبرداری مفید از فضاهای شهری
تداوم و محصوریت و ساختار و کیفیت زیبایی شناسانه
وجود ساختمانهای قدیمی
احساس هویت مکانی
آسایش و تصویر ذهنی
تقویت حس مکان
دلپذیر و جذابیت مکان
تنوع کاربریها
نفوذپذیری و قابلیت دسترسی
کاربریهای انعطافپذیر و مختل
خدمات و حملونقل عمومی
سهولت حرکت عابر و پیادهروی
ایجاد تغییر مثبت در ادراك ساکنان از محل و برخورداری از حس
تاریخ و پیشرفت
رویداد مداری و تروی گردشگری فرهنگی
تقویت میراث معماری (هسته تاریخی)
حس تعلق
تعامالت و ارتباطات اجتماعی
فعالیتهایی جهت جاذب جمعیت و ارتقا هویت اجتماعی
مشارکت اجتماعی و مشارکت جامع جوامع محلی – ذی مدخالن
احساس ایمنی و امنیت و آرامش حضور در فضا
توجه به معضالت زیستمحیطی و محدودیت منابع زمین و انرژی
محافظت و مدیریت مؤثر از محی زیست و فضای سبز
مبارزه با آلودگی صوتی و هوا و بهبود شرای زندگی و آسایش
محیطی امن و پاك و سالمتی زیستمحیطی
میزان رضایت از وضعیت فاضالب ،دفع زباله و آلودگی محیطی
فراهم آوردن فرصتهای شغلی
کارآفرینی و رونق اقتصاد محلی و تولید
تحول و دگرگونی اعتبار یک مکان و ساکنین آن
تنوع نیروهای کار ازنظر مهارتی و طبقه اجتماعی
ارتقا محی و تقویت رشد اقتصادی

Esti

عالمت
اختصاری
Ph – vi 1
Ph – vi 2
Ph – vi 3

1/71
1/13
1/30

Ph – vi 4
Ph – vi 5
Ph – vi 6
Ph – vi 7
Se – Pe 1
Se – Pe 2
Se – Pe 3
Se – Pe 4
Se – Pe 5
Fu – Ac 1
Fu – Ac 2
Fu – Ac 3
Fu – Ac 4
Fu – Ac 5
So – Cu 1

1/71
1/12
1/73
1/71
1/11
1/17
1/73
1/13
1/71
1/11
1/31
1/13
1/71
1/71
1/77

So – Cu 2
So – Cu 3
So – Cu 4
So – Cu 5
So – Cu 6
So – Cu 7
So – Cu 8
En 1
En 2
En 3
En 4
En 5
Ec 1
Ec 2
Ec 3
Ec 4
Ec 5

1/10
1/13
1/11
1/10
1/73
1/15
1/11
1/37
1/11
1/72
1/73
1/71
1/72
1/15
1/71
1/73
1/71
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رونق اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی

Ec 6

1/11

تعیین میزان ضریب همبستگی ابعاد بازآفرینی پایدار شهری

در جهت پاسخگویی به سؤال دوم تحقیق مبنی بر اینکه میزان ضریب همبستگی ابعاد بازآفرینی پایـدار در کیفیتبخشـی
فضاهای شهری تبریز به چه میزانی است؟ مدل تحلیل عـاملی تائیـدی و انـدازهگیری عوامـل مـؤثر شـاخصها و ابعـاد
بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری و ضریب همبستگی ابعاد تهیه شد (شکل  7تا  .)3نتای تحلیل عـاملی
تأییدی نشان داد که مدل اندازهگیری عوامل و ابعاد در فضاهای شهری موردمطالعه مناسب و کلیـه اعـداد و پارامترهـای
مدل معنادار است .همچنین میزان ضریب همبستگی ابعاد اجتماعی – فرهنگی با بعـد عملکـردی – فعـالیتی بـا ضـریب
همبستگی ( )0/01بیش از سایر معیارها میباشد.

شکل شماره  .7مدل عامل تأییدی ضریب همبستگی بین ابعاد

شکل شماره  .8مدل عامل تأییدی ضریب همبستگی بین ابعاد

(کالبدی – بصری ،معنایی – ادراکی و عملکردی – فعالیتی)

(عملکردی – فعالیتی و اجتماعی  -فرهنگی) بازآفرینی پایدار

بازآفرینی پایدار

شکل شماره  .9مدل عامل تأییدی ضریب همبستگی بین ابعاد (اجتماعی – فرهنگی ،زیستمحیطی و اقتصادی) بازآفرینی پایدار
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بررسی ارتباط بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری

در جهت پاسخ به سؤال سوم تحقیق مبنی بر اینکه میان شاخصهای بازآفرینی پایدار شهری و کیفیت فضـاهای شـهری
تبریز رابطه معناداری وجود دارد؟ مدل تحلیل عاملی تائیدی و تعیین رابطه بازآفرینی و کیفیت تهیه شد .در (شکل شـماره
 )01رابطه بازآفرینی پایدار و کیفیت فضاهای شهری در منطقه موردمطالعه موردبررسی قرار گرفت .با توجه بـه ضـریب و
میزان تأثیر برابر با ( )1/71همچنین میزان آر ،ام.اس.ای  1/175رابطه بین بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی به فضـاهای
شهری در مکانهای موردمطالعه تائید قرار گرفت .درواقع نمودار زیر حاکی از این است که بین بازآفرینی پایدار و کیفیـت
در فضاهای شهری موردمطالعه رابطـه علـی و مسـتقیم وجـود دارد .بهطوریکـه بـا افـزایش مقـدار بـازآفرینی پایـدار و
شاخصهای آن در مکانهای موردمطالعه ،کیفیت نیز در این فضاهای شهری افزایش خواهد یافت.

شکل شماره  .1مدل تحلیل عاملی تأییدی و تعیین رابطه بازآفرینی پایدار و کیفیت فضای شهری

نتیجهگیری
ازآنجاکه احیا ،بهسازی و بازآفرینی شهری مستلزم اتخاذ سیاسـتهای چنـدوجهی در حـوزه عمـران ،خـدمات و مسـکن
شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است انجام این وظیفه بهتنهایی از عهده یـک دسـتگاه
دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و مؤثر مستلزم تعهد مشترك و هماهنـگ مجموعـه دسـتگاههای دولتـی و
شهرداریها در حوزههای ذیرب در سطوح ملی ،استانی و محلی با همراهـی و مشـارکت مـردم و فعـاالن غیردولتـی و
خصوصی است .به همین جهت در راستای بازآفرینی پایدار فضاهای شهری ،برقراری سازوکارهای مناسب بهمنظور ایجاد
وحدت رویه ،تضمین هماهنگی و همکاری دستگاهها و نهادهـای ذیربـ موردتوجـه در ایـن زمینـه پیشـنهاد میشـود.
همچنین در جهت بازآفرینی فضاهای شهری ،مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی بهعنوان اصـل محـوری
مورد تأکید این تحقیق میباشد .بر اساس یافتههای تحقیق میتوان بازآفرینی پایدار شهری را بهصورت تجمیعی در شش
بعد کالبدی – بصری ،معنایی – ادراکی ،عملکردی – فعالیتی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و  31شاخص طبقهبندی و ارائـه
کرد که در ارتباط معنادار با مؤلفه کیفیت فضـای شـهری قـرار دارد .بـا توجـه بـه دادههـای حاصـل از مـدل تأییـدی و
اندازهگیری عوامل مؤثر مؤلفه پایداری میتوان بارهای مؤثر بازآفرینی پایدار در کیفیتبخشی فضـاهای شـهری را طبـق
جدول زیر ارائه کرد .در این راستا در بعد کالبدی – بصری شاخص تناسبات کالبدی و بصری و اسـتفاده کـاراکتر محلـی
بومی طراحی منظر در بعد معنایی – ادراکی شاخص احساس هویت مکانی در بعد عملکرد – فعالیتی شاخص نفوذپـذیری
و قابلیت دسترسی در بعد اجتماعی و فرهنگی شاخص تقویت میـراث معمـاری (هسـته تـاریخی) در بعـد زیسـتمحیطی
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شاخص توجه به معضالت زیستمحیطی و محدودیت منابع زمین و انرژی بیشترین تأثیر در بعد اقتصادی شاخص رونـق
اقتصادی و افزایش توریسم و گردشگری فرهنگی بیشترین تأثیر را بـهعنوان شـاخصهای بـازآفرینی پایـدار نسـبت بـه
کیفیتبخشی فضاهای شهری تبریز از دیدگاه متخصصین داشتهاند .همچنین نتای تحلیل عاملی تأییـدی نشـان داد کـه
میزان ضریب همبستگی ابعاد اجتماعی – فرهنگی با بعد عملکردی – فعالیتی بـا ضـریب همبسـتگی ( )0/01بـازآفرینی
پایدار در کیفیتبخشی فضاهای شهری بیش از سایر ابعاد میباشد .همانگونه که در چارچوب بـازآفرینی شـهری پایـدار
اشاره شد ،توجه به مفاهیمی همچون اهمیت دادن به نقش تمامی گروههای کنشگر از اصول مهم و اساسی در بـازآفرینی
فضاهای شهری هدف به شمار میرود .این مسئله ازآنجا اهمیت مییابد که در اغلب مـوارد ،بخـش خصوصـی ،دولـت و
شهرداریها به هنگام مداخله در محالت هدف بیشتر مدنظر قرار میگیرند و نقشی اساسی در این مهـم ایفـا مینماینـد و
نقش مردم غالباً کماهمیت انگاشته میگردد .توانمندسازی ساکنان ،جلب اعتماد آنان ،افزایش تعلق بـه محـالت هـدف و
بهطورکلی ظرفیتسازی ساکنان از موارد اصلی در تحقق بخشیدن به امر بازآفرینی شهری است که چـارچوب بـازآفرینی
شهری پایدار بدان اشاره نموده و این در حالی است که مفهوم ظرفیتسازی بهصورت کامالً خودجوش و مردمی در کشور
ما شکلگرفته و در حال اجرا است.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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