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امرو ب بسیاری ا شهرهای کش،را با مشکالتی همچت،ن معالتالب بافت هتای فرست ،ب م،اهته
هستندا ر راستای حل این معالالب رابحلهای مختلفی ا س،ی متخصصتان و نظریتهپتر ا ان
ارائه شدب اس

که ا همله میت،ان به با فرینی اشارب کر  .یکی ا رویکر های ن،ین بتا فرینیا

بهکارگیری محرکهای ت،سعه اس  .ر این راستا هدف اصتلی ایتن پتووه،ا شناستایی انت،ا
محرکهای ت،سعۀ شهری و میزان تأثیرگذاری نها ر با فرینی باف

فرس ،با مولۀ شتاهو،

شهر سمنان اس  .این تحقیق ا نظر هدفا کاربر ی و ا نظر روش ت،صتیفی–تحلیلتی است  .بتا
بررسی مطالعاب مرتبط شاخصهای تحقیق ر سه مقیاس کتالنا مت،ستط و خُتر ( 16شتاخص
تدوین شد .روش گر وری ا بهتا پرسشتنامه است  .هامعتۀ متاری پرسشتنامۀ اول شتامل
متخصصان ح ،ب و برنامهریزی شهری و مسئ،الن شهر سمنان اس

که با استفا ب ا نم،نهگیتری

هدفمندا  10نفر بهعن،ان حوم نم،نه انتخاب شدباس  .هامعۀ متاری پرسشتنامۀ وما ستاکنان
محلۀ شاهو ،هستند که با ت،هه به همعی

محلها  5710نفر با استفا ب ا فرم،ل کت،کران 384

نفر بهعن،ان حوم نم،نه انتخاب شد .بهمنظت،ر تحلیتل پرسشتنامۀ متخصصتان ا روش یمتتل
استفا ب شد و بهمنظ،ر تحلیل پاسخ شهروندانا ا تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ وم ر نرمافتزار
م،س گرافیک استفا ب شدباس  .نتایج نشان می هد که محرک ت،ستعه ر مقیتاس بتزر
امتیا ( 0.65شاخص های پارک و مح،طهسا ی ارای بیشترین رهه اهمی
کلید واژهها:
بافتتت

فرستتت ،با بتتتا فرینیا

محرک های ت،سعها محلۀ شتاهو،

مقیاس خُر ( 0.47ارای کمترین رهه اهمی

و محرک ت،سعه ر

ا نظر ساکنان اس  .همچنین ا نظر متخصصان و

مسئ،الن شهری شاخصهای پارکا مح،طهسا یا پیا براب که ر مقیاس بزر
باالترین اول،ی

بتا

قرار متیگیرنتدا

را ارند.
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مقدمه
یکی از معضالت جدی که بسیاری از شهرهای ایران باا
آن روبهرو هستند ،بافتهای فرسوده شاهری اساتد در
ایران گستردگی بافت هاای فرساوده شاهری باههماراه
ناکارآمدی مکانیسمهای مواجه با این بافتهاا ،هماواره
آن را به عنوان یک مسئلۀ اساسی برای برناماهریااان و
مدیران شهری در چند دهاۀ اییار محارر کاردهاسات
(درودی و یوشاب)1 :1393 ،د ازآنجاییکه این مشاک
در اکثر شاهرهای کشاور ماا نیاا عمومیات دارد ،ای
سالیان اییر دولت و شهرداریها راهکارهای مختلفی را
درجهت احیاء و بازسازی بافت فرسوده شاهری ججرباه
کرده اند؛ اما حجم عظیم بافت هاای فرساوده موجاود و
نیمه کارماندن و اجارای اوینی بسایاری از پارو ه هاا
نشان از ناکافی بودن این روشها دارد (جوانا و عابادینی،
)1 :1394د در این راستا یکی از رویکردهاای ناوین در
جوسعۀ شهری به ور عاا و در باازآفرینی بافاتهاای
نابسامان شهری به ور یاص ،بهکارگیری پارو ههاای
محرك جوسعه با اهداف جسریع و جسهی فرایند جحول
در این بافتها با استفاده از ظرفیتهاای محلای اسات
(سجادزاده و زلفیگ  )152 :1394،که ازلحاظ ویژگای
و روش کااار دادرنااد منجاار بااه جسییاارات بساایاری در
زمینااههااای ادتدااادی ،اجتماااعی و فرهنداای شااوند
()Berthold, 2015: 103-105د محااركهااای جوسااعه،
مدنوعات شهریاند که همیشه فیایکی نیساتند؛ بلکاه
می جوانند سایتاری یا داب اندازهگیری نیا باشند و جاء
عناصر اصلی در فرایند جوساعه و باازآفرینی شاهری در
فضای غیرداب جوساعه هساتند (Berthold, : 100-111
 )2015که اثر مهم یا واکنشی را در مقیاسهای مختلف
در سحح شهر جحریک میکنند ()Jackson, 2010: 7د
در زمینۀ بهرهگیاری از محاركهاای جوساعه درجهات
بازآفرینی ،محالعات مختلفی صورت گرفتهاساتد اولاین
بار در اوایر دهۀ  1980معمارانی همچون وین آسوی و
دون لوگان مفهو محركهای جوسعۀ نظریاۀ آلدروسای
2

را در ارجباط با راحی شهری و احیای شاهرها بساو و
در کتاب یود بهنا «معماری شاهری آمریکاا» جئاوری
محااركهااای شااهری را ارااااه دادنااد ( Attoe and
)Logan,1989: 4د در دهااههااای اییاار نیااا محققااان
متعددی دریدوص نقش و اهمیت محركهای جوساعۀ
شهری بررسی کردهاناد (ماننادFrancin, 2015: 17- :
;22; Bohannon, 2004; Ling, 2013: 49-59
Berthold, 2015: 100-111; Davis, 2010: 295306; Aitani, 2017: 1-9; Kongsombat, 2012: 1-4,
)Sternberg, 2000: 265-278؛ ولای جااکنون باه اور

همزمان جأثیر محرك های جوسعه در سه مقیاس کاالن،
متوسو و یرد بررسای نشاده اسات ،لارا در پاژوهش
حاضر با جکیه بر مفهو محركهای جوسعۀ شهری سعی
بر آن است جا به بررسی و شناسایی محركهای جوساعه
در سه مقیاس کالن ،متوسو و یُرد به وضاعیت محلاۀ
شاهجوق وادع در شاهر سامنان پردایتاه شاودد بافات
جاریخی سامنان شاام محادودهای باه مسااحت 100
هکتار در جنوب شهر واداع شاده و شاام پانل محلاۀ
«ناساره»« ،اسفنجان»« ،چوبمساجد» و «شااهجوق»
است که هر یک در مقا ع جااریخی شاک گرفتاهاناد و
بااهدلیاا شااای هااای کالباادی و فرهنداای و بعضااا
منحدربه فرد یود یکی از اصی جرین بافاتهاای کهان
شهری ایران به شمار مای آینادد مشاکالت بافات دادیم
یاص شهر سامنان نیسات و در بسایاری از شاهرهای
جاریخی و سنتی ما باه چشام ماییورنادد از مشاکالت
بافااات جااااریخی شاااهر سااامنان مااایجاااوان باااه
عد سرمایه گراری دولت در بافت ددیم و ارااۀ یادمات
شهری در بافات جدیاد شاهر و همچناین عاد امکاان
دسترسی به عمق باافتی کاه دبا از پیادایش وساای
نقلیه جدید شک گرفته بود ،اشااره کاردد اُفات کیفیات
کالبدی و به دنبال آن برونکاوچی فرزنادان و جواناان
یانوادههای ددیمی ساکن بافت و جاایداینی مهااجران
روستایی و غیربومی (افسانها ،جنگزدگاان و کاارگران
صنعتی) سبب دگرگونی اجتماعی بافات شادد سااکنان
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جدیااد وابسااتدی عمیقاای بااه بافاات نداشااتند و بااه
سرمایهگراری در آن نیا عالدهای نشان نمایدادناد؛ در
نتیجه نوساازی جادریجی و سالولباهسالول بافات کاه
می جوانست مانع اضمحالل آن شود ،متودف مانده و باه
این جرجیب کالبد بافت درحال فرسایش بود (رضاازاده و
عباسزادگان)52 :1380 ،د
در این یدوص محلۀ شاهجوق باهعلات فرساودگی در
ابعاد اجتماعی ،ادتدادی ،کالبدی و فرهندی ،مشاکالت
متعددی از جمله کاهش جمعیات و مهااجرت سااکنان
بومی و درنتیجاۀ آن ،جاایداینی باا افاراد غیرباومی و
افسان نشین دارد؛ ازاینرو در پاژوهش حاضار باا هادف
شناسااایی پاارو ههااای محاارك جوسااعه و ساانجش
دابلیتهای آنها درجهت بازآفرینی بافت فرساوده و باا
رویکاارد نهناای (مبتناایباار نظاارات کارشناسااان و
شااهروندان) بااهدنبااال پاس ا بااه س ا ایت زیاار اساات:
محرك های جوسعه شاام چاه اناواعی اسات و میااان
جأثیرگراری آن ها درجهت جوسعۀ شهری به چه میااان
است؟
بافت فرسوده و بازآفرینی شهری
با جوجه به اینکه که فرساودگی شاهری صارفا کالبادی
نیساات و دارای انااوان گوناااگونی همچااون فرسااودگی
ادتدااادی؛ فرسااودگی اجتماااعی-فرهنداای؛ فرسااودگی
کارکردی؛ فرسودگی بدری؛ فرسودگی جدویر نهنای و
فرسودگی مکانی است ،می جاوان گفات علا پیادایش
آن ها ناشی از عوام ادتدادی (نابرابری های ادتداادی،
نازل بودن مشاغ و پایین بودن میاان درآمد شااغالن و
ساکنان وددد) ،فرهندای (افاول ارزش هاای فرهندای در
میان مرد  ،کاهش جعلق یاا ر شاهروندان باه محایو
شهری وددد) ،اجتمااعی (یاار شادن سااکنان دادیمی
مرفه ،پراکندگی نامناسب و ناموزون جمعیت ،بای بودن
جاااراکم یاااانوار در واحاااد مساااکونی وددد) ،کالبااادی
(عد معاصرسازی بناها ،جرکیب کاربریهای نامناسب باا

سااایتمانهااای مسااکونی ،متااروكشاادن پااارهای از
سایتمان ها وددد) و مدیریت شهریاند (عندلیب:1385 ،
)2-4د
در ایاان راسااتا درجهاات ح ا مشااکالت گفتااهشااده،
سیاست های مختلفی ارااه شدهاسات؛ باه گوناهای کاه
برای بیش از  50سال ،دولات هاای مختلاف در جاالش
بودهاند جا یالای کاه در اثار فروپاشای مراکاا فرساود
شهرها رخ داده بود ،جبران کنناد ( Lees et al, 2015:
)245؛ ازایاانرو بااه سیاسااتهااای اولیااۀ (دهااۀ )1950
مربااوط بااه بحااا بازسااازی معحااوف شاادد اصااحالر
«بازسازی شهری» پس از جنگ جهانی دو عمادجا باه
دلی نابودی و یسارات واردشده پس از جنگ بهوجاود
)Gökşin and Müderrisoğlu, 2��5:د در ایان
آماد (5
دوره جالش هایی درجهت بهباود بریای از عاواملی کاه
منجر به ایجااد عاد جعاادل ادتداادی در ساحح شاهر
میشد ،صاورت گرفات ( Crew regeneration Wales
)Adfywio Cymru, 2013: 4-33؛ بااه گونااهای کااه
جالش های اولیه درجهت مقابله با بافات هاای فرساوده،
متمرکا بر بازسازی فیایکی براساس ررهایی همچون
مسااکن دولتاای بااود ( IPF Research Programme,
)2000: 12-13د بهنوعی میجاوان گفات پاس از جناگ
جهانی دو  ،سیاست شهری از ریق بازسازی باا جأکیاد
بر ازمیانباردن مسائلۀ فقار و مدرنیااسایون در مراکاا
شهری دنبال شد .بناابراین در دهاۀ  1950موضاوعات
اصلی شام بازساازی و گساترش مناا ق مساکونی و
شااهرها براساااس اارر جااامع و رشااد حومااههااا بااود
()Gökşin and Müderrisoğlu, 2005: 5د

در دهااۀ  1960بااهمنظااور بهبااود کیفیاات بافااتهااای
فرسوده موضوعاجی همچون رفااه عماومی محارر شاد
()Mehan, 2016: 862؛ ازاینرو سیاست جدیدی به نا
«باززندهسازی» جایداین بازسازی شاد ،باا ایان وجاود
همچنان موضوعات و راه ح های دهۀ  1950نیا اداماه
پیدا کرد و بریی از جالشهای جوانبخشای نیاا بار آن
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اضافه شد ()Gökşin and Müderrisoğlu, 2005: 5د در
این دوره جهتدهای سیاسای بیشاتر باهساوی جاوازن
بیشتر میاان بخاش هاای عماومی و یدوصای ،بهباود
اجتماعی و رفاه معحوف شدد محالعاات و گااارشهاای
جهیه شاده در اوایار دهاۀ  1960و اوایا دهاۀ 1970
حاکی از جوجه باه وضاعیت ناشای از مناا ق فرساود
شهری و ساکنان آن ،به ریقی که در دوره هاای دبا
بدان جوجهی نداشتند ،باودد در ایان راساتا جدامیمات
جدیدی به نا نوسازی در سیاستهای درونی شهرها با
محوریت های اجتماعی ،ادتدادی و زیسات محیحای در
دهۀ  1970آغاز شد و نیاز باه روشهاای جدیاد بارای
مدایله در سحح شهر نسبت به رویکردهای سانتی کاه
بیشتر متوجاه ساایتار فیایکای شاهرها باود ،اهمیات
یافت؛ همچنین جوجه به مسااا اجتمااعی و ادتداادی
نیااا گسااتردهجاار شااد ()Couch et al, 2011: 1-54؛
بااهگونااهای کااه سیاسااتمااداران متوجااه بساایاری از
مشکالت شهری ناشی از جسییرات ساایتاری ادتداادی
شدند؛ بنابراین نیاز به جوسعۀ ادتدادی درجهات کماک
باااه برناماااههاااای بازساااازی حاااس شاااد (51-
)McDonald et al, 2009:52د راهبردهاای اصالی
این سیاست بیشاتر بار نوساازی در هساتههاای اولیاۀ
شهری و جوسعه در حاشیۀ شهر معحوف شد ( Roberts
)et al, 2000: 20د بااا گسااترش روزافاااون مشااکالت
بافت های فرسود شهری و مراکا شهرها در دهاه هاای
 ،1980برنامه های اصلی جوسعۀ مجادد کاه عمادجا باه
بهبود ردابت ادتدادی و فرهندی شهرها کمک میکرد،
جااایداین سیاسااتهااای دبلاای شااد ( Gökşin and
 )Müderrisoğlu, 2005: 5و باهواساحۀ آن منجار باه
بازسازی جوسو بخش یدوصی شاد ( Mehan, 2016:
)862د در این دهه جهت گیری اصلی بیشتر بار جوساعۀ
ااررهااای متعاادد بااار مقیاااس و جوسااعۀ مجاادد
پرو ه های کالن مقیاس درون شهری و برون شهری باودد
همچنین جأکید بار نقاش بخاش یدوصای و افااایش
4

شرکتها موردجوجه درار گرفت ( Roberts et al, 2000:

)17-20د نهایتا در دهۀ  1990نیاز به سیاستی جامعجار
یعناای :بااازآفرینی شااهری احساااس شااد و جوجااه بااه
سیاست های اجرایی افاایش یافت و جأکید بیشاتری بار
اددامات یکپارچاه شاد ( Gökşin and Müderrisoğlu,
)2005: 5؛ به گونهای که جهتگیاری اصالی سیاسات
بازآفرینی در راستای ح معضاالت فرساودگی شاهرها
بیشتر ،اعمال جمرکا بر راهح های یکپارچه در مقیااس
یُردجری شک گرفات ()Roberts et al, 2000: 17-20د
همچنین مشارکت هایی بر پایۀ محالت به وجود آمد که
بهموجب آن بودجۀ عمومی جاأمین مایشاد ( Mehan,
)2016: 862؛ ازایاانرو جااوازن بیشااتری میااان بودجااۀ
جااأمینشااده از سااوی بخااش عمااومی ،یدوصاای و
داو لبانه شک گرفتد به ورکلی میجوان گفت در آغاز
درن  21سیاست جامع و یکپارچه ای باه ارمساان آورده
شد که موجب حا بسایاری از معضاالت و مشاکالت
فرسودگی شهرها بود ()Mehan, 2016: 862د
رویکردهای مختلف بازآفرینی
معرفی رویکردهای باازآفرینی باه عناوان اباااری بارای
جنظیم مقررات رشاد شاهری ،جاأثیر مهمای بار بهباود
کیفیت شهری به یدوص بافات هاای فرساوده شاهری
داردد ح بحاران اجتمااعی ،بحاران فرهندای ،بحاران
ادتدادی و بحران زیستمحیحای ابعاادی هساتند کاه
بخشی از برنامههای بازآفرینی شهری را شام میشوند
()Remesar, 2011: 5د باااه اااورکلی در دنیاااای
اندیشه پردازی در مورد مدایله در بافاتهاای فرساوده
شهری ،رویکردهای مختلفی در باازآفرینی وجاود دارد
که می جوان به موارد زیر اشاره کرد :بازآفرینی حفاظات
مبنا ( ،)Pendelbery, 2000: 31-52بازآفرینی فرهناگ
مبنااا ( ،)Montgomery, 2003: 293-306بااازآفرینی
اجتماااعی (شاااهوی و ساالحانی،)392-600 :1387 ،
باازآفرینی ادتداادی ( Gökşin and Müderrisoğlu,
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 )2005: 1-14و بااازآفرینی از ریااق محاارك جوسااعه
()Attoe and Logan, 1989: 44-74د

توسعۀ شهری
درك فرایند جوسعۀ شهری در برناماهریاای و مادیریت
جوسعۀ شهری پایدار نقش جعیینکنندهای دارد (Cheng
)& masser, 2004:25د در شهرسازی منظور از جوساعۀ
بیشتر ،مفهو گسترش ،بسو و رشاد مکاانی اساتد دو
اصحالر جوساعۀ کالبادی و جوساعۀ فیایکای نیاا ایان
مفهو را جکمی می کندد از جالدی و جرکیب انوان فضاها
یا کاربری ها و ایجاد ارجباط و حرکت ،در زمان و مکاان
بین فضاهای یادشده پیکره ای باه وجاود مای آیاد کاه
به صورت سیستم فیایکی یا کالبدی عم میکندد ایان
پیکره را میجوان یک کالبد به حسااب آورد و گساترش
این پیکره را جوسعۀ کالبدی یاک شاهر یاا یاک مکاان
جسرافیایی دلمداد کرد؛ ازاین رو می جوان جوسعۀ کالبدی
یک شهر یا گسترش فیایکی شهر را ایانگوناه جعریاف
کرد« :به افاایش کمّی و کیفای کااربریهاا و فضااهای
کالبدی (مسکونی ،ججاری ،مرهبی ،ارجباا ی وددد) یاک
شهر در ابعاد افقی و عمودی که در اول زماان انجاا
میگیرد» (بمانیان و همکااران)106 :1387 ،د در واداع
جوسعۀ شهری فرآیندی است پویا و مداو کاه ای آن
محدود فیایکی و کالبدی شاهر در جهاات عماودی و
افقی از حیا کمّی و کیفی افااایش ماییاباد (دلشاب،
)4 :1376د
بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه
همان ور که پیشجر بدان اشاره شد ،معمارانی همچون
وین آسوی و دون لوگان مفهو محركهاای جوساعه را
در ارجباط با راحی شهری و احیای شاهرها در کتااب
یااود بااه نااا «معماااری شااهری آمریکااا» جئااوری
محااركهااای شااهری را ارااااه دادناادد پیشاانهاد آنهااا
استفاده از محركهای شهری بهمنظور ایجااد جسییارات

افاایشی ،محرك زندگی جدید و هدایت جوساعۀ آیناده
بودد در این یدوص آنان موضون محارك جوساعه را در
اشاره به جأثیرات مثبات آن ،ساایت وساازهای فاردی،
پرو هها ،برنامههایی که میجوانند بر پرو ههای بعادی و
در نهایت شاک شاهر جأثیرگارار باشاند ،بیاان کردناد
()Attoe and Logan, 1989: 44-74د

ازآنجاااییکااه محااركهااای جوسااعه ،اسااتراجژیهااای
بازآفرینی جدیدی هستند کاه جوساعه هاای شاهری را
هدایت می کنند (اساسا مولد فعالیت هساتند) و باعاا
افاااایش جعااداد کاااربران در یااک منحقااه ماایشااوند و
بسیاری از شهرها آنهاا را باهعناوان اهرمای درجهات
احیای ادتدادی مورد جوجه درار دادهاناد ( Bohannon,
)2004: 10-25؛ به بیانی دیدر ایان محاركهاا عناصار
شهری هستند که جوسو شهر شک گرفتهاند و ساپس
به نوبۀ یود ،بستر را شک می دهندد نکته حااا اهمیات
این اسات کاه محارك هاای جوساعه ،محداول نهاایی
نیساتند؛ بلکاه عناصاری هسااتند کاه باعاا جوساعه و
هاادایت آن ماایشااوند و دارای ویژگاایهااای متنااوعی
هستند که در زیر بدان اشااره شادهاسات :پارو ههاای
محرك جوسعۀ پویا هستند؛ اجرایی و جأثیرگرار هستند؛
محرك های جوسعه می جوانند در دالب یک مدل فیایکی
برای شهرها ،راحای انساان شناسای باه عناوان یاک
مجموعااه جحریااککننااده باارای فعالیااتهااای انسااانی،
راحی سیستماجیک به عنوان یک شابکه ارجباا ی وددد
در نظر گرفته شاوند؛ در فرایناد راحای ،پارو ه هاای
محرك جوسعه می جوانند باادی بمانناد و اصاالر شاوند
(انعحاف پاریر هساتند)؛ عناصار محارك باعاا ایجااد
جسییراجی در منا ق می شوندد این جسییارات مایجوانناد
شام مساا اجتماعی ،ادتدادی ،داانونی ،سیاسای یاا
حتی معماری باشد؛ عناصار ارزشامند شاهری موجاود
میجوانند جقویت شوند یا درجهت مثبات جسییار کنناد؛
پرو ههای محرك جوسعه از دل سایت بیرون میآیناد و
به زمینۀ یود آسایب نمایزنناد ( Attoe and Logan,
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سنجش اقبلیت بهرهگیری از محرکاهی توسعۀ شهری رد بازآفرینی بافت فرسوده (مورد شناسی :محلۀ شاهجوق سمنان)
)1989: 44-74؛ محركهای جوسعه دابلیت ایجاد جسییار
و جحول عناصر ا راف یود را دارند (Ling, 2013: 27-
)28؛ محرك های جوسعه باعاا ایجااد پیشارفتو رو باه
رشااد و مسااتمر در اماار بااازآفرینی و همچنااین باعااا
جحریک درجهت ایجاد جوسعههاای آجای یواهناد شاد؛
آنها میجوانند منجر به جشویق راحان ،برنامهریااان و
سیاستگراران شوند جا پتانسی زنجیرهای جحاویت در
رشد شهری و بازآفرینی را با هدف ارجقاء جسییر ساایتار
و نحو جوسعۀ شهر به صورت یکپارچه ،مورد جوجه یود
درار دهند ()Francin, 2015: 17-22د
عموما هدف کلی پرو ه های محرك جوسعه ،ایجاد جسییر
فوری در بستر استد به عباارجی دیدار ،بهباود کیفیات
یااک منحقااه در اولویاات آنهااا داارار دارد ،جسییاارات را
بهسرعت افاایش میدهد و باعا بهبود سالمت افارادی
که باا آن هاا در ارجبااط اناد ،مایشاودد آنهاا ازلحااظ
مدایالت و جأثیرات ،فرصت های بسایار یاوبی را اراااه
ماایدهنااد؛ چراکااه در عم ا  ،کااارا و متنااون هسااتندد
محركهای جوسعه به ور معمول نتیجاۀ چشاماناداز و
اشتیاق افراد ساکن آنجا هساتندد هنداامی کاه اجارای
محرك جوسعه آغاز شود ،جانباۀ محا ارجقااء یافتاه و
افراد یالق و افرادی که درجهت کسب درآماد حضاور
دارنااد ،مشااسول کااار یواهنااد شااد و درنتیجااۀ آن،
بازدیدکنندگانی جرب یواهند شد کاه باعاا افااایش
سرزندگی در مح میشاود ()Francin, 2015: 17-22د
بر این اساس می جوان ماایای آن را در زیار باهایتداار
بیان کارد :محاركهاای جوساعه مایجوانناد باهعناوان
جولیدکننده یا مشاارکت کنناده در ایجااد جوساعه هاای
بلندمدت در مباحا ادتداادی ،اجتمااعی ،فرهندای و
بین المللی عم کنند؛ محرك های جوسعه می جوانند باه
بازسااازی منحقااه از ریااق مشااارکت ،ایجاااد اشااتسال
بلندمدت ،جرب سارمایه گاراری در مناا ق محارو و
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افاایش درآمد کسبوکار و مالیات ،کمک کنند ( Inam,

)2002: 35-58؛ پارو ههاای محارك جوساعه الدوهااای
یوبی برای جشویق و بهبود ساایر پارو ههاای راحای
هستند؛ زیرا باعا اجدال گرشته و حال مایشاوند کاه
همااین اماار باعااا افاااایش هویتمناادی و افاااایش
سایتوساز میشود ()Francin, 2015: 17-22د
در یدوص انوان و دسته بندی های محرك های جوساعۀ
شهری نظرات گوناگونی وجاود دارد؛ کمسایون جوساعۀ
پرجلند معتقد است پرو ههاای محارك جوساعۀ شاهری
برحسب اندازه و دامناه شاان متفااوت هساتند :شاام
بخش عمومی (پاركها و ییابانهاا) ،بخاش یدوصای
(جوسااعه مسااکونی) و اجاااای زیرسااایت مشااتركانااد
(اسااتراجژیهااا و سیسااتمهااای پایاادار) ( Portlan
 ،)Development Commission, 2004: 89-109بااا
جوجه باه نظریاۀ فرانسایس نیاا محارك هاای جوساعه
ماایجوانناد در دالااب عناصاار ملمااوس یااا غیرملمااوس،
پرچمهای فرهندی-هنری ،مراکا حم ونق  ،پااركهاا،
سیاست هاای جوساعۀ شاهری ،رویادادهای شاهری یاا
مجموعهای از دستورالعم هاا دارار گیرناد ( Francin,
)2015: 17-22؛ همیلتاااون ( )2009نیاااا اساااتدیل
ماایکنااد :پاارو ههااای محاارك جوسااعه را ماایجااوان در
سایتمان های فردی (مانند هت  ،مجتمع مرکا یریاد،
مااوزه وددد) و در محو ااههااا (مراکااا حم ا ونق ا وددد)،
محالت مرکای و در کوچکجرین مقیااس مایجاوان در
دالب اجرای هنر عمومی در فضاهای دابا جعریاف باین
سایتمانها و در نادیکی هم ایجاد کرد ( Ling, 2013:
27-28; Grodach,2008: 4-29, Elnokaly and
)Elseragy, 2008: 8; Francin, 2015: 17-22د در این

یدااوص بااا جوجااه بااه ادبیااات جحقیااق و محالعااات
صورتگرفته ،مدل مفهومی پژوهش به صورت شاک 1
ارااه میشود:
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با فرینی باف فرس ،ب

پرو ب های محرک ت،سعه

پارک
مح،طه سا ی فالای با
پیا ب راب
مراکز حمل و نقل عم،می
ذ

محرک ت،سعه ر مقیاس کالن
(فالای عم،می

فروشگاب و مرکز تواری
کافه و رست،ران
فرهنگسرا
م ،شگاب
مدرسه
م ،شگاب
کتابخانه
رخ کاری و استفا ب ا گیاهان
مبلمان و توهیزاب روشنایی
هنر یویتالی
موسمه و المان
نمایشگاباهشن،ارب و فستی،ال
نقاشی ی،اری

محرک ت،سعه ر مقیاس
مت،سط (ساختمان

محرک ت،سعه ر مقیاس
خر (هنر عم،می

شکل  .1مدل مفه،می پووه،
(منبع :یافته های تحقیق)1397 ،

تجارب جهانی در خصوص استفاده از محرک های
توسعه
در سالهای گرشته ججارب عملای متعاددی در زمیناۀ
بهره گیری از محرك های جوسعه درجهت باازآفرینی در
کشورهای آمریکا ،آسیا و اروپا صاورت گرفتاه اساتد از
نمونۀ این ججارب می جوان به پارو فارش آبای اشااره
داشت که در سال  1994در اندلستان شهر نیوکاسات
صورت گرفته که با باز راحی میادان عماومی از ریاق
کف ساازی منساجم و راحایشاده ،ایجااد مبلماان و
ججهیاات روشنایی در یار از گاالری هناری ییان در
مرکا شهر نیوکاسات منجار باه افااایش  57درصادی
بازدیدکننادگان شاد ()Palermo, 2014: 521-545د در
ججربۀ دیدری در اندلستان با عناوان ارر دقناوس در

سال  1997در شهر کااونتری باا راحای پاارك ،پا ،
ورودی محلااه ،پیااادهراه ،مرماات بناهااای جاااریخی و
همچنین ایجااد یاردهفروشای هاای متعادد باا جسییار
کاربری در محلۀ کااونتری باعاا ایجااد حاس مکاان،
هویتمندی ،افاایش کیفیت زندگی ،ایجاد فرصت بارای
برگااری کنسارت هاا و نماایش هاای ییاباانی و دیدار
رویدادهای فرهندی که نهایتا باعاا روناق ادتداادی و
همچنین افاایش جمعیت شد ،هماراه باود ( Phoenix
)Initiative Coventry, 2003: 1-10د در ساال 1970
در آمریکا کشور منهتن پارو ه ای باا عناوان ساوهو در
محلۀ ساوهو از ریاق برگاااری کنسارت ،نمایشاداه و
گالری منجر به افاایش یرید و فروش ،افااایش دیمات
زمااین ،افاااایش ساارزندگی در محلااه شااد ( Ranney,
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سنجش اقبلیت بهرهگیری از محرکاهی توسعۀ شهری رد بازآفرینی بافت فرسوده (مورد شناسی :محلۀ شاهجوق سمنان)
)2012: 23د در ججربۀ مشابه دیدر در سالهای -2008
 2000در اپن پرو های باا عناوان «کافاه هنار سانبا»
از ریاق برگاااری رویادادهای هناری مانناد برگاااری
فستیوالهای موسیقی بومی و کنسرتهای باینالمللای
صورت گرفته اسات کاه منجار باه افااایش مشاارکت،
افاایش جعام میان مارد و دولات ،ایجااد سارزندگی،
رونق ادتداادی ،افااایش جمعیات در ساحح محادوده
شاادهاساات ()kana, 2012: 151-163د در سااالهااای
 2011-2013در کُره پارو هناری ساامالی واداع در
روستای جئوی از ریق احداث گالریهاا ،نمایشاداههاا،
جسییر کاربری جعادادی از بناهاا باه کافاه ،کارگااههاای
آموزشی ،کتابخانه و موزه باعا افاایش جمعیت ،روناق
ادتدادی ،ایجاد مشارکت شد ()Kim, 2015: 337-342د
در سال  2010نیا در کشور مالای پرو ه های متناوعی
در یدوص استفاده از گونههای مختلاف هنار عماومی
مانند نقاشی دیواری ،مجسمه و المان ،مبلمان ،استفاده
از گیاهان رونده در جداره های شهری راحی شاد کاه
باعا افاایش مشارکت ،افااایش جعاما میاان مارد و
دولت و شرکت های یدوصی ،جرب گردشدر ،افااایش
ججمع پریری ،ایجاد سرزندگی شاد ) Jasmi and Nik
Mohamad, 2016: 872-880; Omar et al., 2016:
 ((515-524; Abu Bakar et al, 2014: 230- 241باا

جوجه به بررسیهای صاورتگرفتاه ،در اکثار ججاارب و
محالعات بیانشده ،پرو ههای یُارد و متوساو اهمیات
باییی داشاته اناد و باه عناوان محارك اصالی انتخااب
شدهاندد این پژوهش به دنبال پاس به این س ال اسات
که آیا محرك های یُرد و متوسو نیا در بافت فرساوده
محلۀ شاهجوق اهمیت باییی داردد
محدودۀ مورد مطالعه
استان سمنان در فاصلۀ  35درجاه و  16ددیقاه جاا 37
درجه و  19ددیقۀ عرض شمالی  51درجه و  52ددیقه
ول شاردی جاا  57درجاه و  2ددیقاه دارار داردد ایان
8

اساتان باا وساعتی برابار باا  97491کیلومترمربااع در
منحقۀ جنوبی رشتهکوههاای البارز واداع شاده و 9/5
درصد از مساحت کشور را به یود ایتداص داده استد
شهر سمنان نیا به سه منحقه ،هشت ناحیه و  40محله
جقسیم میشود که ناحیۀ یک عمادجا منحباق بار شاهر
ددیم ،محدود حداار ناادری و جوساعههاای دهاۀ 50
استد نواحی دو و سه عموما جوسعههای بعاد از انقاالب
اسالمی را در برمیگیرندد در این راستا محلۀ شااهجوق
وادع در منحقۀ یک مورد محالعه و بررسی دارار گرفتاه
استد همان ور که در شاک  2نیاا نشاان داده شاده،
مشخدۀ  :1شام بلاوكهاایی باا بایش از  50درصاد
امااالك کمتاار از  100مترمربااع؛ مشخدااۀ  :2شااام
بلوكهایی که بیش از  %50آنها بنای فرسوده اسات و
مشخدۀ  3عبارت است از :بلوكهاایی باا بایش از 50
درصااد معااابر بااا عاارض کمتاار از  6متاارد درنتیجااۀ آن
محاادود شاااهجوق دارای مشخدااۀ  1و  2و  3اساات
(مهندسین معمار و شهرساز آرمانشهر)1395 ،د
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شکل  .2معرفی محلۀ شاهو،

ر سمنان

(منبع :مهندسین مشاور فجر توسعه)1386 ،

روش پژوهش
روش جحقیق جوصیفی-جحلیلی و ازنظر هدف کااربردی
اسااتد شااای هااای جحقیااق بااا اسااتفاده از محالعااات
کتابخانااهای جاادوین شاادهاساات (جاادول )1د در ایاان
پژوهش محابق با مدل مفهومی (شک  )1شای هاای
محرك جوسعه در سه مقیاس کوچک ،متوسو و باار
جقسیم شده استد شیو ارزیابی شای ها بدین جرجیاب
بودهاست که ابتدا پرسشنامه در ایتیار متخددان دارار
گرفت و اولویتبندی شاای هاای ماوردنظر درجهات
استفاده در بافت فرسوده بهدست آمادهاسات و ساپس
این شای ها بهصورت پرسشانامه در ایتیاار سااکنان
محلااه ،جحاات بررساای داارار گرفااتد جامعااۀ آماااری
متخددااان شااام متخددااان حااوزه و برنامااهریااای
شهری و مسئوین شهر سمنان است که باا اساتفاده از
نمونه گیری هدفمناد  10نفار باه عناوان حجام نموناه
انتخاب شده استد جامعۀ آماری پرسشنامۀ دو ساکنان

محلۀ شاهجوق هستند کاه باا جوجاه جمعیات محلاه،
 5310نفاار بااا اسااتفاده از فرمااول کااوکران  384نفاار
بهعنوان حجم نموناه انتخااب شادد باهمنظاور جحلیا
پرسشنامه متخددان از روش دیمتا اساتفاده شاد و
برای جحلی پاس شهروندان از جحلی عااملی جأییادی
مرجبۀ دو در نر آموس گرافیک استفاده شدهاستد
مدل عاملی مرجبۀ دو را بهعنوان ناوعی از مادلهاای
عاملی جعریف میکنیم که در آن عام های پنهاانی کاه
بااا اسااتفاده از متسیرهااای مشاااهدهپااریر اناادازهگیااری
می شوند ،یود جحتجأثیر یک متسیر زیر بناایی جار و باه
عبارجی متسیر پنهان ،اما در یک سحح بایجر درار دارناد
(صااادقپااور و ماارادی)206 :1389 ،د بااهعبااارتدیداار،
مدل های عاملی مرجبۀ دو هندامی محرر می شود کاه
عام های مرجبۀ اول بهوسیلۀ سایتار عاملی رجبه باایجر
جبیین میشوند (اسفیدانی و محسنین)92 :1392 ،د
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هدول  .1شاخصها و گ،یههای پووه،

گ،یهها

Francin, 2015

Ling, 2013

Berthold,2015

Davis, 2010

Aitani, 2017

Parris, 2014

�Palermo, 2014

Falihin Jasmi and Nik Mohamad, 2015

*

*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
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kana, 2012

*

*

*

Phoenix Initiative Coventry, 2003

*
*
*
*

Ranney, 2012

*

Kim, 2015

*

*

*
*

*
*
*

Omar and et al, 2016

محرک ت،سعه
ر مقیاس
ک،چک (هنر
عم،می

*

*

*

Sternberg, 2000

محرک ت،سعه
ر مقیاس
مت،سط
(ساختمان

*

*
*

*

Attoe and Logan, 1989

محرک ت،سعه
ر مقیاس
بزر
(فالای عم،می

پارک
محوطهسا
زی فضای
باز برای
رویدادها
پیادهراه
مراکز
حملونقل
عمومی
فروشگاه و
مرکز
تجاری
کافه و
رستوران
فرهنگسرا
مدرسه
آموزشگاه
کتابخانه
درختکار
یو
استفاده از
گیاهان
رونده
مبلمان و
تجهیزات
روشنایی
هنر
دیجیتالی
مجسمه و
المان
نمایشگاه،
جشنواره و
فستیوال
نقاشی
دیواری

*

*

*
*

Guetzkow, 2002

شاخص

*
*

*
*
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تکنیک دیمتل ()DEMATEL

گا  :1جشاکی مااجریس ارجبااط مساتقیم :باه منظاور
جشکی مااجریس ارجبااط مساتقیم از نظارات یبرگاان
استفاده میشود و ساپس باهمنظاور جشاکی مااجریس
نهایی از نظرات همۀ یبرگان میاندین حساابی گرفتاه
می شود؛ ازاینرو برای جشکی ماجریس ارجباط مساتقیم
از متسیرهای زباانی جعریاف شاده در جادول شامار 1
استفاده میشودد

در این فرمول  Iماجریس یکه استد
گا  :4گاا بعادی باهدساتآوردن مجماون ساحرها و
ستونهای ماجریس  Tاستد مجمون سحرها و ستونهاا
با جوجه به فرمولهای  5و  6بهدست میآوریمد
(فرمول )4

(فرمول )5

هدول  .2مقا یر کمّی معا ل با مفاهیم کالمی ماتریس
اولیه
مفاهیم کالمی

مقادیر کمی

بیتأثیر

0

تأثیر بسیار کم

1

تأثیر کم

2

تأثیر شدید

3

تأثیر بسیار شدید

4

(منبع :یافته های تحقیق)1397 ،

گا  :2نرماالکاردن مااجریس ارجبااط مساتقیم :بارای
نرمالیاهکردن ماجریس بهدستآمده از فرماولهاای  1و
 2استفاده میکنیمد
(فرمول )1

که  Dو  Rبه جرجیب ماجریس  1*nو  n*1هستندد
گا  :5بهدستآوردن اوزان نفون و اثرگراری معیارها
اهمیت نسبی معیارها با استفاده از فرمول ( )6محاسابه
میشوندد
(فرمول )6

گا  :6نرمالسازی اوزان معیارها
اوزان بهدستآمده از مرحلۀ دبلی را میجوان با اساتفاده
از فرمول ( )7نرمال کرد ()LIn & WU, 2004د
(فرمول )7

که  rاز رابحه زیر بهدست میآید:
(فرمول )2
بحث و یافتهها
گا  :3محاسبۀ ماجریس ارجباط کام  :بعاد از محاسابۀ
ماجریس های فوق ،ماجریس روابو ک فازی با جوجه باه
فرمول  3بهدست میآیدد
(فرمول )3

بحا دابلیت بهرهگیری از پرو ههای محرك جوساعه در
فرایند باازآفرینی دارای ابعااد و مقیااس هاای مختلاف
اندازه گیری اساتد در ایان پاژوهش ساعی شادهاسات
دابلیتهای پرو ههای محارك جوساعه در ساه مقیااس
بار  ،متوسو و کوچک مورد بررسای دارار گیاردد باا
جوجه به اینکه هر کدا از مقیاسها دارای شای هاای
جداگانااهای هسااتند؛ بنااابراین یز اساات ،اهمیاات و
11
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اولویاات اسااتفاده از هرکاادا از شااای هااای محاارك
جوسعه مورد بررسی درار گیرد؛ بنابراین بهمنظور بررسی
اولویت بندی شای های محرك جوسعۀ پرسشانامه در
ایتیار متخدداان و کارشناساان دارار گرفات؛ ساپس
دادههاای گاردآوری وارد اکسا و باا اساتفاده از روش
دیمت جحلی شدد نتایل اولویاتبنادی شاای هاا در
جدول  3ارااه شدهاستد اهمیت استفاده از کارشناساان
و متخددان از این جهت است که میجوانند بین مبانی
و رویکردهای بازآفرینی به یدوص رویکرد فرهنگ مبنا
و بستر مورد محالعه ارجباط بردرار کنند و اینکاه کادا
پرو ه میجواند جأثیرات مثبتی در بافات کالبادی ایجااد

𝒋̅̅̅
𝑾

کند که زندگی ساکنان و محلاه هاای ا اراف را جسییار
دهاادد بااا جوجااه بااه جاادول  3ماایجااوان گفاات ازنظاار
متخددان شای پارك ( )0.0848بایجرین امتیاز را
بهدست آوردهاست و بعد از آن بهجرجیاب شاای هاای
محو ااهسااازی ،پیااادهراه ،دریااتکاااری و اسااتفاده از
گیاهان ،فروشاداه و مرکاا ججااری ،کافاه و رساتوران،
مبلمان و ججهیاات روشنایی ،نمایشداه ،مجسم و المان،
نقاشی دیاواری ،مدرساه ،فرهندسارا ،هنار دیجیتاالی،
کتابخانه ،آموزشداه و در رجبۀ آیار مراکاا حما ونقا
عمومی درار گرفتندد در شک  3اولویتبندی شای ها
ارااه شدهاستد

هدول  .3محاسبۀ اول،ی بندی شاخصها
𝒋𝒘

R-D

R+D

D

R

شاخص

0/073042

3/808193

0/023586

3/80812

1/892267

1/915853

راهپیاده

0/084888

4/425826

0/749329

4/361931

1/806301

2/55563

پارک

0/083496

4/353239

0/426749

4/332271

1/957261

2/37951

محوطهسازی فضای باز برای رویدادها

0/051983

2/710233

1/195708

2/43221

0/618251

1/813959

کتابخانه

0/057618

3/00404

-0/382

2/979652

1/680828

1/298824

مدرسه

0/069234

3/609688

-0/84458

3/509493

2/177304

1/332459

کافه و رستوران

0/059465

3/100334

0/24543

3/090604

1/422587

1/668017

نمایشگاه ،جشنواره و فستیوال

0/052853

2/755585

-0/2718

2/742148

1/506972

1/235176

هنر دیجیتالی

0/050267

2/621237

-0/0649

2/620433

1/342668

1/277765

آموزشگاه

0/06122

3/191814

-0/00348

3/191812

1/597645

1/594167

مبلمان و تجهیزات روشنایی

0/053417

2/785034

-0/05237

2/784542

1/418456

1/366086

فرهنگسرا

0/059379

3/095827

0/352124

3/075736

1/361806

1/71393

0/043895

2/288553

-0/06598

2/287602

1/176793

۱/۱۱۰۸۰۹

0/069512

3/624158

-0/18911

3/619221

1/904164

۱/۷۱۵۰۵۷

0/070582

3/67994

-0/92029

3/563007

2/94165

۱/۳2۱۳۵۷

0/059141

3/083463

-۰/۱۹۸۴۲

3/077073

1/637745

۱/۴۳۹۳۲۸

1

52/13716
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مجسمه و المان
نقل عمومیومراکز حمل
فروشگاه و مرکز تجاری
کاری و استفاده از گیاهان روندهدرخت
نقاشی دیواری

فصلناهم جغرافیا و آمایش شهری – م طنقهای ،سال دهم ،شماره  ،34بهار 1399

ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻫﻨﺮ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍ
��
ﻣ
�ﻮﺍ �
ﻧ�� ﺩ
���
�
����
��
�.
��� �
�
��،���c
�
�
�ﺒﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ�ﻭﺷﻨﺎ ﻳﻳ
�ﺍﻥ
ﮐﺎﻓﻪ ﻭ ﺭﺳﺘﻮ
�ﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭی
�ﻭﺷﮕﺎﻩ� ﻣ
ﻓ
�ﺪﻩ
��ﻥ ﺭﻭ
�ﺯ ﮔ
�ﺧﺖ ﮐﺎ � ﻭ��ﺩﻩ
ﺩ
�
�ﺎ��
�
��
�
�.
���
��
� ����
���
��
�ﺭک

0.043894857
0.050275783
0.051982751
0.052852619
0.053417446
0.05761802
0.059141373
0.059378504
0.059464954
0.061219563
0.069234466
0.069511991
0.070581901
0.073041818
0.083495893
0.084888123

شکل  .3اول،ی بندی شاخصهای محرک ت،سعه
(منبع :یافته های تحقیق)1397 ،

بااا جوجااه بااه نظاار کارشناسااان و ماادیران در یدااوص
اولویتبندی شای ها میجوان گفت ،رجبههای یک جا سه
مربوط به محرك جوسعه در مقیاس باار باوده و ساایر
شاای هااا جرکیباای از محااركهااای جوسااعه در مقیاااس
متوسو و کوچک بودهاستد
با نظر به اینکاه اجارای پارو ههاا نیازمناد زماین باایر و
فضاهای باز بدون استفاده است ،با بررسی کالبدی-فضایی
محلۀ شاهجوق می جوان گفت امکاان اجارای پارو ههاای
محرك جوسعه با جوجه به وجود زمینهاای باایر و باغاات
وجود دارد؛ ازاین رو یز است جاا دیادگاه سااکنان بارای
اجرای این پرو هها و امکان مشارکت آنها بررسی شدد
در وادع جحقاق اهاداف و برناماههاای باازآفرینی شاهری
مستلا جعهد مشترك کلیۀ نقشآفرینان بهویاژه سااکنان
و مالکان این محادوده هاساتد جوجاه باه مشاارکتهاای
مردمی جاو ضروریات در راحی شهری هاار سو است
(چالشدر و عالیای)11 :1394 ،؛ بناابراین در بخاش دو
جحقیق درجهت بررسی نظار سااکنان محلاه پرسشانامه
جهیه شده است و دادههای جمعآوریشاده وارد نار افااار
 spssو سپس آموس گرافیک شد و با استفاده از جحلیا

عاااملی جأییاادی مرحلااۀ دو میاااان اهمیاات هاار یااک از
شای ها و مقیاسها از نظار سااکنان مشاخ شادد باا
جوجه به اینکاه سااکنان بیشاترین جاأثیر را از مادایالت
م ایبیننااد؛ بنااابراین نظاار آنهااا اهمیاات زیااادی دارد و
نظریواهی از سااکنان سابب مشاارکت فعاال در اجارای
اددامات بازآفرینی داردد باه منظاور بررسای محاركهاای
جوسعه در مقیاس بار از  4شای  ،در مقیاس متوسو
و کوچک هر کدا  6شای استفاده شدهاستد بار عاملی
بین صفر جا یک میاان اهمیت هر یک از شای ها را نظر
ساکنان نشان می دهدد با جوجه باه نتاایل جحلیا عااملی
میجوان گفت ،شای پارك مربوط به محرك جوساعه در
مقیاس باار باا ضاریب  0.69دارای باایجرین امتیااز و
سااپس شااای هااای محو ااهسااازی ( ،)0.66فروشااداه
( ،)0.59کافه ( )0.56و دریتکاری ( )0.53بهجرجیاب در
اولویت های بعدی درار گرفتهاندد همچناین شاای هاای
کتابخانااه ( ،)0.30مجساامه ( )0.37و نقاشاای دیااواری
( )0.39در اولویتهای آیر جدول درار گرفتاه اسات کاه
نشان می دهد دارای اهمیت کمتری درجهت ندب و اجرا
هستندد
13
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شکل  .4تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ وم شاخصهای محرک ت،سعه
(منبع :یافته های تحقیق)1397 ،
هدول  .4ضرایب محاسبهشدۀ متغیرها و شاخصهای تحقیق
متغیر

ضریب

پنهان

محاسبهشده

مقیاس

0.65

کالن

مقیاس

0.56

متوسط

مقیاس
خرد

0.47

ضریب

معنیداری

اولویت

شاخص مشاهدهپذیر

نشانگر

محاسبهشده
پارك

LS1

0.69

()p
***

1

محو هسازی فضای باز برای رویدادها

LS2

0.66

***

2

پیادهراه

LS3

0.49

***

7

مراکا حم ونق عمومی

LS4

0.43

***

10

فرهندسرا

MS1

0.52

***

6

آموزشداه

MS2

0.42

***

11

فروشداه و مرکا ججاری

MS3

0.59

***

3

کافه و رستوران

MS4

0.56

***

4

کتابخانه

MS5

0.30

***

15

مدرسه

MS6

0.52

***

6

مجسمه و المان

SS1

0.37

***

14

هنر دیجیتالی

SS2

0.41

***

12

نمایشداه ،جشنواره و فستیوال

SS3

0.44

***

9

نقاشی دیواری

SS4

0.39

***

13

دریتکاری و استفاده از گیاهان رونده

SS5

0.53

***

5

مبلمان و ججهیاات روشنایی

SS6

0.46

***

8
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به منظور بررسی معتبربودن مدل از شای هاای کلای
برازش استفاده شدد شای های بارازش در چهاار ناون
محلق ،نسبی ،موجا و جحبیقی اساتفاده شادهاساتد در
زمینۀ شای های محلق باید گفت که شای یایدو
( )cminبا مقدار  233.455و مقدار  Pبرابر باا 0.000
نتایل محلوبی را در ارجباط با مدل ماورد بررسای اراااه
نمیدهدد در رابحه با شای های نسبی باید گفات کاه
مقدار  0.039برای شای ریشۀ دو میاندین مربعاات
بادیمانده ( )RMSEAمدل مورد بررسی را در وضعیت
محلوبی گاارش میکندد همچنین مقدار یایدو نسابی
( )CMIN/DFبرابر با  3.32بهدستآمده و ایان مقادار
نیا حکایت از وضاعیت دابا دباول بارای مادل اساتد

شای های موجا (مقتدد)  PNFIو  PCFIکه در اص
میاان پیچیدگی مدل را برای مبنای جعداد پارامترهاای
جخمینزده شده و اجتناب مدل از گنجاندن پارامترهای
اضافی را مورد سنجش درار میدهد ،به جرجیب با مقادیر
 0.566و  0.653به سبب مقدار بار جر از  0.5بیااندر
جناسب مدل هستندد شای هاای جحبیقای  IFIو CFI
کااه سنجشاادر میاااان انحباااق ماادل بررساایشااده بااا
دادههای موجود هستند نیا هریک باا مقاادیر  0903و
 0.902نیکویی برازش مدل را مورد جأیید درار دادهاناد؛
چرا که هر دو شای میاانای بایش از  0.9را نماایش
دادهاندد

هدول  .5شاخصهای نیک،یی برا ش مدل
نوع شاخص
محلق

نسبی
موجا (مقتدد)
جحبیقی

شاخص
CMIN

آمدهمقدار بهدست

مقدار قابلتأیید

نتیجه

233.455

بار جر از p0.05مقدار

عد جأیید نیکویی برازش

DF

101

P

0.000

RMSEA

0.039

کوچکجر از 0.05

جأیید نیکویی برازش

CMIN/DF

2.32

مقدار بین  1جا 3

جأیید نیکویی برازش

PNFI

566د

مقدار بار جر از 0.05

جأیید نیکویی برازش

PCFI

0.653

مقدار بار جر از 0.05

جأیید نیکویی برازش

IFI

0.903

مقدار بار جر از 0.9

جأیید نیکویی برازش

CFI

0.902

مقدار بار جر از 0.9

جأیید نیکویی برازش

(منبع :یافته های تحقیق)1397 ،

نتیجهگیری
یکی از مساا مهمی کاه بسایاری از شاهرهای کشاور
ازجملااه شااهر ساامنان بااا آن مواجااه هسااتند ،وجااود
بافت های فرسوده است که در سالهای اییر مشاکالت
زیادی در ابعاد اجتماعی ،ادتدادی ،کالبدی ،کاارکردی
و بدری در پای داشاته اسات کاه یکای از مهامجارین
مشکالت آن ،یالی شدن بافت از سکنه که بهموجب آن
باعا ایجاد ناامنی و اجاالف پاول و سارمایه مایشاود؛
بنااابراین اسااتفاده از رویکردهااای نااوین بااهمنظااور

جان بخشی دوباره به این بافتها ازجملاه محاركهاای
جوسعه ضروری استد در این جحقیق دیادگاه اکتشاافی،
محالعات اسنادی و بررسی دیدگاه های نظریه پردازان به
هماراه ججایااهوجحلیا ججاارب جهااانی حاااکی از ایاان
وادعیت است که پرو ههاای محارك جوساعه باهعناوان
رویکاارد نااوینی در بااازآفرینی بافاات فرسااوده دارای
موفقیتهاای چشامگیاری در زمیناههاای اجتمااعی-
فرهندی ،ادتدادی و کالبدی داشته استد
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سنجش اقبلیت بهرهگیری از محرکاهی توسعۀ شهری رد بازآفرینی بافت فرسوده (مورد شناسی :محلۀ شاهجوق سمنان)
بر این اساس ،جحقیق حاضر بار آن باود جاا باا بررسای
پرو ههای محرك جوسعه در سه مقیاس کاالن (پاارك،
محو هسازی ،پیاده راه و مراکاا حما ونقا عماومی)،
متوسو (فروشاداه و مرکاا ججااری ،کافاه و رساتوران،
فرهندساارا ،مدرسااه ،آموزشااداه و کتابخانااه) و یُاارد
(دریت کااری و اساتفاده از گیاهاان روناده ،مبلماان و
ججهیاات روشنایی ،هنر دیجیتاالی ،مجسامه و الماان،
نمایشداه ،جشنواره و فستیوال و نقاشی دیواری) ،ادادا
به امکانسانجی اساتفاده از دابلیاتهاا و جوانااییهاای
محرك های جوسعۀ شهری در بازآفرینی بافات فرساود
محلۀ شااهجوق واداع در شاهر سامنان باا اساتفاده از
جکنیک دیمت و مدل جحلی عاملی کندد
نتایل جکنیک دیمتا نشاان داد ،شاای هاای پاارك،
محو ااهسااازی و پیااادهروهااا ازنظاار متخددااان دارای
بیشترین درجه اهمیت درجهت بازآفرینی را دارندد این
نتیجه همسو با ججاارب حاصا از پارو کااونتری در
اندلستان (; )Phoenix Initiative Coventry, 2003: 1-10و
محالعات صورتگرفته جوسو نظریهپاردازان دیدار باود
( ;Francin, 2015: 17-22; Davis, 2010: 295-306
Palermo, 2014: 521-545; Sternberg, 2000: 265)278د همچنین شای های کتابخانه ،آموزشاداه (ایان

یافته مسایر با ججربۀ بهرهگیری از محركهای جوسعه در
کُره است ( ))Kim, 2015: 337-342و مراکا حم ونق
عمومی دارای پایین جرین امتیاز بودند که علت آن شاید
کوچک بودن شهر سمنان و پاایین باودن نیااز جهات
استفاده از سیستم حم ونق عمواستد نتایل حاص از
پرسشنامه که از ریق جحلیا عااملی بررسای و ماورد
ججایه وجحلی درار گرفت ،حاکی از آن بود که به جرجیب
محرك جوساعۀ کاالن باا ضاریب محاسابه شاده 0.65
بیشترین جأثیر ،محرك جوسعۀ متوسو با ضاریب 0.56
و سپس محرك جوسعه در مقیاس یُرد با ضریب 0.47
کمترین جأثیر را درجهت جوسعه و بازآفرینی داشته انادد
همچنااین شااای هااای پااارك (بااا ضااریب  )0.69و
محو هسازی (با ضریب  )0.66در اولویات اجارا بودناد
16

که این یافتاه همساو باا نظار متخدداان و محالعاات
یارجی باود ( Phoenix Initiative Coventry, 2003:
1-10; Francin, 2015: 17-22; Davis, 2010: 295306; Palermo, 2014: 521-545; Sternberg, 2000:
)265-278؛ امااا اولویاات سااو مربااوط بااه احااداث

یردهفروشی ها و مراکا ججاری اسات کاه باا محالعاات
صورت گرفته جوسو بریی نظریه پردازان ساازگار اسات
( ;Francin, 2015; Ling, 2013; Berthold,2015
;Aitani, 2017; Parris, 2014; Sternberg, 2000
)Attoe and Logan, 1989; Guetzkow, 2002؛

همچنین به نظر متخددان ،این شای در رجبۀ پنجم
جدول درار دارد که علت آن شاید فقر ادتدادی حااکم
بر محله استد
اهمیت پرو ه های کالن باه ویاژه محو اه ساازی بارای
رویدادها در محلۀ شاهجوق از این لحااظ اهمیات دارد
که جشنهای مارهبی باهیداوص جشان عیاد نیماه
شااعبان ،ریسااههااای نااورانی ،جااینااات بساایار زیاااد و
اغااراقآمیااا در فضااای محلااۀ شاااهجوق و برگااااری
جشن های پرشور و نرریهای متنون در ایان محلاه در
میان مرد شهر سمنان زباناد استد این ویژگای محلاۀ
شاهجوق وجه جمایا آن با سایر محلههای شهر سامنان
محسوب میشود (بهارمست)1396 ،د باید ایان نکتاه را
افاود که جوجه بافت جاریخی شاهر سامنان کاه محلاۀ
شاهجوق در آن درار دارد ،در رر ساال  1366شارون
شد و در سال  1388به جدویب رسیدد در رر مدوب،
جأکید بر راحی فضاهای شهری بارای حفاو و احیااء
بافت بوده استد
شای های کتابخانه (مسایر با ججربۀ حاص از استفاده
از محارك جوساعه در کُاره (،))Kim, 2015: 337-342
مجسمه و المان و نقاشی دیواری نیا دارای پایینجارین
سحح امتیاز شدند که این یافته با بریی پاژوهشهاای
یارجی مسایرت داشته است ( Falihin Jasmi and Nik
Mohamad, 2016: 872-880, Omar et al, 2016:
 )515-524, Abu Bakar et al, 2014: 230-241و
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شاید علت آن این بدین جهت باشاد کاه هناوز ساحح
نیازهای اولیه مرد ازنظر ادتدادی جأمین نشدهاستد
آنچااه از نتااایل مشااخ اساات ،نظاار متخددااان باار
پرو ه های بار مقیاس مانند پاارك ،محو اه ساازی و
پیاده راه استد در این رابحه باید بیان کرد ،پارو ه هاای
بار جأثیرات وسیعجر و عمیقجری بر بافات کالبادی و
شرایو اجتمااعی و ادتداادی سااکنان دارد؛ همچناین
ساکنان ،محلاههاای ا اراف را بارای نوساازی جرغیاب
میکندد ایجاد محو هسازی برای رویادادهای جااریخی،
فرهنداای و ماارهبی و ایجاااد پیااادهراه ساابب جاارب
جمعیت گردشدر به این بافت ،ایجاد شس های کوچاک
و سارزندگی محلااه ماایشااودد نتاایل نشااان ماایدهااد،
شهروندان همانند کارشناسان بر پرو ه های کالن جأکید
دارندد با جوجه به اینکه این پرو هها نیاز به زماین بارای
راحی دارند ،جأکید شاهروندان بار پارو ههاای کاالن
می جوانند زمینه را برای مشارکت شهروندان درجهت در
ایتیااار گراشااتن زمااین باارای پاارو ههااا فااراهم کناادد
یافتههای جحقیق باا ججاارب و محالعاات بیاانشاده در
رابحه با اهمیت محرك های یُارد و متوساو ناساازگار
استد نکر این نکته ضروری است که نقش محرك های
جوسعه در مقیاس یُرد همچون مجمسه و الماان ،هنار
دیجیتااالی ،نمایشااداه ،جشاانواره و فسااتیوال ،نقاشاای

دیواری ،دریتکاری و استفاده از گیاهان رونده ،مبلماان
و ججهیاات روشنایی را نیاا نبایاد دساتو کام گرفات؛
چراکه این دبی از محرك ها باعا جرب گردشادران و
بازدیدکنندگان بومی و غیرباومی باه محلاه شاده کاه
افاایش رونق ادتدادی را در پی یواهد داشت (Falihin
Jasmi and Nik Mohamad, 2016: 872-880; Omar
et al., 2016: 515-524; Abu Bakar et al, 2014:
 )230- 241و بدون حضور محركهای جوسعه در ساحح

یُرد همچون برگااری نمایشداه ها و فستیوال ها ،وجاود
محرك جوسعه در مقیاس کالن رونقی نخواهند داشتد
نهایتا در جدول زیر به منظور مقایسۀ نظر شاهروندان و
کارشناسان در یدوص اولویات اساتفاده از گوناههاای
مختلف محرك جوسعۀ هنار عماومی اراااه شادهاساتد
همانگونه که در جادول  6نیاا نشاان دادهشاده ،نظار
شااااهروندان و کارشناسااااان در یدااااوص اجاااارای
شای هاای پاارك ،محو اهساازی فضاای بااز بارای
رویدادها و همچنین اجرای هنر دیجیتالی مشابه اساتد
در نداه کلی میان نظر کارشناسان و شهروندان مسایرت
ناسازگاری وجاود نادارد؛ باه اور مثاال شاای هاای
کتابخانه ،مراکا حم ونق عمومی و آموزشاداه محاابق
با هر نظر شهروندان و کارشناسان جاء اولویتهای آیر
شناسایی شدهاستد

هدول  .6مقایسۀ نظراب شهروندان و کارشناسان
رتبه

نتایج

نظر شهروندان

رتبه

حاصل از

نتایج حاصل از

نظر کارشناسان

تکنیک دیمتل

تحلیل
عاملی
1

0.69

پارك

1

0/084888123

پارك

2

0.66

محو هسازی فضای باز برای رویدادها

2

0/083495893

محو هسازی فضای باز برای رویدادها

3

0.59

فروشداه و مرکا ججاری

3

0/073041818

پیادهراه

4

0.56

کافه و رستوران

4

0/070581901

دریتکاری و استفاده از گیاهان رونده

5

0.53

دریتکاری و استفاده از گیاهان رونده

5

0/069511991

فروشداه و مرکا ججاری

6

0.52

مدرسه

6

0/06923466

کافه و رستوران

7

0.52

فرهندسرا

7

0/061219563

مبلمان و ججهیاات روشنایی
17
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8

0.49

پیادهراه

8

0/059464954

نمایشداه ،جشنواره و فستیوال

9

0.46

مبلمان و ججهیاات روشنایی

9

0/059378504

مجسمه و المان

10

0.44

نمایشداه ،جشنواره و فستیوال

10

0/059141373

نقاشی دیواری

11

0.43

مراکا حم ونق عمومی

11

0/05761802

مدرسه

12

0.42

آموزشداه

12

0/053417446

فرهندسرا

13

0.41

هنر دیجیتالی

13

0/052852619

هنر دیجیتالی

14

0.59

فروشداه و مرکا ججاری

14

0/051982751

کتابخانه

15

0.27

مجسمه و المان

15

0/050275783

آموزشداه

16

0.20

کتابخانه

16

0/043894857

مراکا حم ونق عمومی
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همانگونه که در ارر جفدایلی شاهر سامنان محلاۀ
شاهجوق (نقشۀ  )1مشااهده مایشاود ،در ایان محلاه
کاربری هایی همچون پاارك و فضاای سابا ،آموزشای،

ججاااری و یاادماجی پیشاانهاد شاادهاساات کااه اهااداف
پژوهش را درجهت بارگراری گونههای محتلف محارك
جوسعه ،جأمین میکندد

نقشۀ  . 1طرح تفصیلی محلۀ شاهو ،ا 1394

نکاار ایاان نکتااه ضااروری اساات کااه ایاان پااژوهش
امکان سنجی استفاده از محرك هاای جوساعه را از نظار
کارشناسان و سااکنان ماورد بررسای دارار داده اسات؛
بدین معنی که نهنیت ساکنان و کارشناسان در رابحاه
با استفاده از شاای هاا باهدساتآماده یز اسات در
18

پژوهش های آینده امکان سانجی کالبادی ،ادتداادی و
مدیریتی نیا مورد بررسی درار گیرد؛ چون بهرهگیری از
پرو ه های محرك جوسعه نیااز باه مشاارکت و رویکارد
همه جانبۀ مدیران ،شهروندان با جوجاه باه زمیناههاای
کالبدی ،ادتداادی ،فرهندای ،اجتمااعی ،مادیریتی وددد

فصلناهم جغرافیا و آمایش شهری – م طنقهای ،سال دهم ،شماره  ،34بهار 1399
استد در پایان به منظور بهبود وضعیت بافت فرساوده و
با جوجه به اولویاتبنادی شاای هاا جوساو سااکنان،
پیشنهادهایی ارااه میشود که به شرر زیر است:
• احداث پارك و فضای سبا و باز راحی فضاهای بااز
درجهت انجاا رویادادهای فرهندای-هناری (در ایان
یدااوص بااا جوجااه بااه اینکااه از نظاار شااهروندان و
کارشناسان محو هسازی اهمیت دارد ،می جوان با ایجاد
فضایی برای برگاااری رویادادهایی همچاون موسایقی
زنااده ،برگااااری مسااابقات بااومی ،ورزشاای ،آشااپای و
نمایشهای ییابانی باعا جرب بازدیدکنناده شاد کاه
به دنبال آن نیا رونق ادتداادی افااایش ماییاباد و باا
موفقیت آن ،برنامهها به سایر محالت را نیا جحت جاأثیر
درار میدهد)؛
� احداث فروشداه ،مراکاا ججااری ،یارده فاروش هاا،
رستوران و کافه در ییابانهای اصلی؛
� احداث و جسییر کاربری بریی یانه های فرسوده باه
کافه و رستوران؛
� دریتکاری در کوچهها و استفاده از گیاهان روناده
در جدارههای فرسوده محله؛
� احداث مدرسه؛
�

راحی پیادهراهد
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