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ABSTRACT
Aims The issue of health and mental health is one of the hidden goals in the urban regeneration approach
that has been less discussed so far. Also, urban regeneration, as it is currently pursued in the country, has
serious problems in terms of supporting mental health indicators. On the other hand, the effects of such
projects on various aspects of mental health are not well known. Therefore, the purpose of this study was
to the pathology of urban regeneration programs to support mental health indicators.
Methodology In this study, a survey method based on semi-structured interviews and completing a
weighting questionnaire of experts was used. Snowball sampling was performed on 17 experts in
the form of three groups of “academic researchers”, “experts in the field of urban regeneration” and
“managers of Tehran urban management institutions” and the results were analyzed using open and
axial coding techniques. Then, the dimensions affecting mental health in urban regeneration projects
were evaluated in the form of a 39-item questionnaire using the effect spectrum method.
Findings An urban regeneration program to support mental health components should create 8 positive
features and prevent 4 negative features. These dimensions are the externalities or external effects of
projects that can be measured in the form of impact assessment techniques. Barriers to achieving a
mental health support rehabilitation program can also be pursued in three areas: “policy approaches”,
“preparation and implementation process” and “monitoring and evaluation process”. According to other
results, the negative consequences of current rehabilitation programs on mental health are greater than
their positive consequences, the most important of which are “discrimination and inequality” and “stress
and anxiety”.
Conclusion In order to integrate the components of mental health as much as possible in the
heart of regeneration programs, the mechanisms related to policy-making, preparation, approval,
implementation, and monitoring of these programs should be changed and fundamentally revised.
Keywords Urban Regeneration; Sustainability; Mental Health, Impact Assessment
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چکیده
اهداف :موضوع سالمت و سالمت روانی ،یکی از اهداف مستتر در رویکرد
بازآفرینی شهر ی است که تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته است .همچنین
بازآفرینی شهر ی به شیوهای که اکنون در کشور دنبال میشود ،از نظر پشتیبانی از
شاخصهای سالمت روانی دارای اشکاالت جدی است .از طرف دیگر ،اثرات چنین
پروژههایی بر ابعاد مختلف سالمت روانی چندان شناختهشده نیست .لذا هدف از
پژوهش حاضر ،آسیبشناسی برنامههای بازآفرینی شهر ی در راستای پشتیبانی از
شاخصهای سالمت روانی بود.
روششناسی :در این مطالعه ،از روش پیمایشی بر اساس مصاحبه
نیمهساختاریافته و تکمیل پرسشنامه وزندهی از خبرگان استفاده شد.
نمونهگیری به روش گلوله برفی از  17خبره در قالب سه گروه «پژوهشگران
دانشگاهی»« ،کارشناسان حوزه بازآفرینی شهر ی» و «مدیران نهادهای مدیریت
شهر ی تهران» انجام شد و نتایج با استفاده از تکنیک کدگذار ی باز و محور ی
تحلیل شد .سپس ابعاد اثرگذار بر سالمت روانی در پروژههای بازآفرینی شهر ی در
قالب یک پرسشنامه 39سئوالی با استفاده از روش طیف اثرگذار ی ارزیابی شد.
یافتهها :برنامه بازآفرینی شهری برای پشتیبانی از مولفههای سالمت روانی باید
 8ویژگی مثبت را ایجاد نموده و از  4ویژگی منفی جلوگیری نماید .این ابعاد در
واقع اثرات بیرونی پروژهها هستند که میتوانند در قالب تکنیک ارزیابی اثرات
بعد روانی سالمت ،مورد سنجش قرار گیرند .همچنین موانع دستیابی به برنامه
بازآفرینی پشتیبان سالمت روانی ،در سه حوزه «رویکردهای سیاستگذاری»،
«فرآیند تهیه و اجرا» و «فرآیند نظارت و ارزیابی» قابل پیگیری است .بر اساس
نتایج دیگر ،پیامدهای منفی برنامههای فعلی بازآفرینی روی سالمت روانی بیشتر
از پیامدهای مثبت آنها بوده که مهمترین موارد «تبعیض و نابرابر ی» و «استرس
و اضطراب» است.
نتیجهگیری :برای ادغام هر چه بیشتر مولفههای سالمت روانی در بطن برنامههای
بازآفرینی شهری ،بایستی سازوکارهای مربوط به سیاستگذاری ،تهیه ،تصویب،
اجرا و نظارت بر این برنامهها تغییر یابند و مورد بازنگری اساسی قرار گیرند.
کلیدواژگان :بازآفرینی شهر ی ،پایداری ،سالمت روانی ،ارزیابی اثرات
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مقدمه
تجربه بهرهگیری از فرآیندهای برنامهریزی شهر ی کالبدمحور در
شهرهای مختلف دنیا ،نتایجی نامطلوب بهویژه در زمینه اجتماعی
برجای گذاشت تا راه برای نظریات جایگزینی که عالوهبر کالبد
شهرها ،ابعاد دیگری از جمله جنبههای اجتماعی و اقتصادی را در
نظر داشتهاند ،باز شود .این تغییر پارادایم در اساس نظریات
برنامهریزی شهر ی ،بیشک در عمل نیز نمود پیدا کرده و آنچه
بهعنوان روند تکاملی رویکردهای مرمت شهر ی شناخته میشود
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

بهواسطه این تغییر نگرش صورت گرفته است
] .2017در همین راستا ،رویکرد بازآفرینی شهر ی به عنوان سیاستی
جامع برای پاسخگویی به مشکالت شهر ی ،با آغاز جهانیشدن در
دهه  1980شکل گرفت و در دهه  1990با رویکرد توسعه پایدار پیوند
یافت ] .[Bonyadi, 2012یکی از اهداف مهم این رویکرد ،عالوهبر
پیشگیری و درمان معضالت شهر ی ،ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
و قابلیت زیستپذیری در محدودهها و محلههای هدف که عمدتا
مناطق محروم هستند ،است [Urban Regeneration
] .Corporation of Iran, 2014; Izadi, 2018بنابراین موضوع
سالمت و بعد روانی آن ،به عنوان یکی از اهداف مستتر در رویکرد
بازآفرینی شهری بوده که تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته است.
سالمتی ممکن است بهعنوان یکی از نگرانیها و مسائل زودگذر
سیاستهای شهر ی به نظر برسد ،اما امروزه مشخص شده که این
امر بهواسطه ارتباط با تمامی ابعاد زندگی در شهرها ،در دستور کار
پروژههای بازآفرینی شهری قرار گرفته است .اما اثرات چنین
پروژههایی بر ابعاد مختلف سالمتی افراد از جمله سالمت روانی،
چندان شناختهشده نیست [Boyle et al., 2020; Corcoran,
[Roberts et al.,

2020; Garretsen et al., 2020; Murray & Landry,

] .2020; Kearns et al., 2020سالمت روانی ،یکی از ابعاد
سالمتی بهعنوان مفهومی کلی ،جنبه ذهنی ،وضعیت روانی،
احساسی و عاطفی فرد است .احساس رضایت از خود ،اعتماد به
نفس ،شخصیت شاد و نبود احساسات منفی موجب سالمت روانی
فرد و در مقابل وجود استرس ،اضطراب ،خشم و احساسات مشابه
باعث ناراحتیهای روانی میشود ] .[Grover & Singh, 2019از
این رو ،سالمت روانی به تعادلی اشاره دارد که شخص میان خود و
محیط زندگی خویش برقرار کرده و در آن به فعالیت میپردازد
] .[Hjelm, 2012; Huber et al., 2011; Bircher, 2005این
نگاه پویا به مفهوم سالمت روانی نشان میدهد که رابطهای میان
محیط زندگی و ابعاد مختلف آن و سالمت روانی افراد ،عالوهبر
تفاوتهای فردی و ظرفیت اشخاص ،وجود دارد.
همانطور که اصول «روانشناسی مثبت» ،یعنی بررسی شرایط و
فرآیندهایی که به شکوفایی و عملکرد بهینه افراد ،گروهها و جوامع
منجر میشود ]،[Seligman & Csikszentmihalyi, 2014
مطالعات شهری در زمینه عوامل اثرگذار محیطی بر سالمت روانی
شهروندان از جنبههای شناخت عوامل استرسزای محیطی و بررسی
اثرات آنها نیز به سمت شناسایی فضاها و توسعههای شهری رفته
که نهتنها استرسآور نبوده بلکه میتوانند موجب ارتقاء سالمت
روانی افراد نیز باشند .در واقع ،عالوهبر تفاوتها و خصوصیات فردی
که شامل پیشینه خانوادگی اشخاص نیز هست ،فرآیندهای
برنامهریزی و طراحی شهری و محصوالت منتج از آنها بر سالمت
روانی شهروندان اثرگذار است .اینجا منظور از محصول ،محیط
ساختهشده و ابعاد طبیعی و کالبدی آن و همچنین روابط و
تعامالتی است که افراد در محیط اجتماعی ،تجربه میکنند.
در رابطه با سالمت روانی و پروژههای بازآفرینی شهری ،مداخالت
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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پشتیبان فعالیتهای جسمانی ،بهبود کیفیت سکونت ،کیفیت و
شهرت محله (بیرونی و درونی) ،ایمنی و امنیت ،زیبایی محله ،ایجاد
شغل ،افزایش درآمد و بهبود رفاه عمومی ،جایگاه و محترم
شمردهشدن افراد (تمامی گروههای جامعه از جمله گروههای خاص)
طی روند بازآفرینی و توجه به دغدغههای ایشان ،توانمندسازی افراد
(توانایی کنترل و انتخاب شرایط و تصمیماتی که بر زندگی ایشان
اثرگذار است) و توانمندی جامعه (صاحبنظربودن در فرآیند
بازآفرینی شهری در محله) ،پیشرفت و توسعه فردی ،اختالالت و
آلودگیهای ناشی از انجام پروژه ،نگرانی ناشی از شرایط تحمیلشده
در حین و پس از تحقق پروژه ،میتوانند بر سالمت روانی شهروندان
و ساکنان عرصههای هدف پروژههای بازآفرینی شهری اثر داشته
باشند [Bond et al., 2012; Kearns et al., 2012; Kearns
;et al., 2013; Mason & Kearns, 2013; Curl et al., 2015
;Baba et al., 2017; Boyle et al., 2020; Corcoran, 2020
;Garretsen et al., 2020; Murray & Landry, 2020
].Kearns et al., 2020

بر اساس موارد مطرحشده و ادبیات نظری موجود در رابطه با اثرات
برنامههای بازآفرینی شهری بر سالمت روانی شهروندان ،میتوان
گفت «برنامه بازآفرینی شهر ی پشتیبان سالمت روانی» باید دارای
مشخصات و ویژگیهای مشخصی باشد تا بتواند به مطالبات سالمت
روانی پاسخ گوید .با این حال ،بازآفرینی شهر ی به شیوهای که اکنون
در کشور ایران دنبال میشود ،از این نظر دارای اشکاالت جدی و
ضعفهای اساسی است .بنابراین یکی از موضوعات قابل بحث در
خصوص نقش پروژههای بازآفرینی بر بعد روانی سالمت شهروندان،
تحلیل و آسیبشناسی این برنامهها از منظر سالمت روانی است.
انجام چنین تحلیلی منجر به موشکافی سازوکارهای دخیل در
بازآفرینی شده و بر اساس همین آسیبشناسی ،میتوان برنامههای
بازآفرینی را به سمت فرآیندهای سازگار با سالمت روان هدایت نمود.
بنابراین هدف پژوهش حاضر این بود که با آسیبشناسی برنامههای
بازآفرینی شهری ،بتوان این برنامهها را با شاخصهای سالمت روانی
منطبق نمود تا از سالمت روانی شهروندان پشتیبانی کند.

روششناسی
روش مورد استفاده در این مطالعه ،از نوع پیمایشی است که بر
اساس دو شیوه متفاوت یعنی مصاحبه نیمهساختاریافته و تکمیل
پرسشنامه وزندهی از خبرگان انجام شد .همچنین دادههای
اسنادی مرتبط با موضوع از منابع مختلف گردآوری شده و همزمان
با تحلیل پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت .نمونهگیری به روش
گلوله برفی انجام شد و  17خبره در قالب سه گروه «پژوهشگران
دانشگاهی»« ،کارشناسان حوزه بازآفرینی شهری» و «مدیران نهادهای
مدیریت شهری تهران» شناسایی شدند (جدول  .)1معیار توقف
نمونهگیری ،اشباع نظری پاسخها بود ] .[Willig, 2013در ادامه،
محتوای مصاحبهها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز و محوری
تحلیل شد.
Volume 37, Issue 3, Summer 2022

جدول  )1مشخصات اعضای خبرگان
سمت و جایگاه
عضو تحصیالت
دکترای تخصصی کارشناس سازمان نوسازی شهر تهران-کارشناس
1
پروژه بازآفرینی فرهنگسرای بهمن
دکترای تخصصی پژوهشگر شهری حوزه حقوق شهری و پروژههای
2
شهری
دکترای تخصصی کارشناس سازمان نوسازی شهر تهران-کارشناس
3
پروژه بازآفرینی خیابان فدائیان اسالم
دکترای تخصصی کارشناس سازمان نوسازی شهر تهران-پژوهشگر
4
شهری حوزه منظر شهری
دکترای تخصصی پژوهشگر روانشناسی-متخصص کلینیک سالمت
5
روانی
دکترای تخصصی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران
6
کارشناسی ارشد مدیر دفتر توسعه محلی-کارشناس پروژه گروه
7
همیاران محله فروزش
دکترای تخصصی شهردار سابق تهران
8
کارشناسی ارشد دبیر ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران
9
دکترای تخصصی پژوهشگر شهر ی و استاد دانشگاه
10
دکترای تخصصی استاد دانشگاه-مدیرعامل پیشین شرکت بازآفرینی
11
شهری ایران
کارشناسی ارشد کارشناس شرکت بازآفرینی شهر ی ،وزارت راه و
12
شهرساز ی و سازمان زیباسازی
 13دکترای تخصصی پژوهشگر شهری
 14دکترای تخصصی استاد دانشگاه-صاحبنظر در حوزه روانشناسی
محیطی
 15دکترای تخصصی مشاور شهرساز ی-استاد دانشگاه
دکترای تخصصی پژوهشگر شهری حوزه فضای عمومی و
16
جامعهشناسی شهری
 17دکترای تخصصی پژوهشگر شهری حوزه سالمت شهری

زمان انجام مطالعه ،از نظر فرآیند گردآوری دادهها ،مربوط به پاییز و
زمستان  1400بود و از نظر رویکرد پارادایمی ،مربوط به پروژههای
بازآفرینی شهری تعریف شده در دوره پنجم مدیریت شهری کشور
(سالهای  1396تا  )1400است.
در این مطالعه از پرسشنامه کیفی با  4سئوال برای انجام مصاحبه
استفاده شد .نتایج بهدستآمده از مصاحبه در قالب کدهای اصلی و
فرعی به صورت پرسشنامه کمی 39سئوالی با طیف لیکرت
5گزینهای تنظیم شد و در اختیار متخصصین قرار داده شد .هدف
از تهیه پرسشنامه دوم ،ارزیابی ابعاد مثبت و منفی اثرگذار بر
سالمت روانی در پروژههای بازآفرینی شهری بر اساس تجارب
خبرگان در تهیه برنامههای بازآفرینی شهری بود .نتایج این
پرسشنامه با استفاده از روش طیف اثرگذاری [Bazargan et al.,
] 2007تحلیل شد .برای تایید روایی پرسشنامه ،از روش نسبت
روایی محتوایی (شاخص  )CVRاستفاده شد .بدین منظور  6تن از
اساتید و متخصصین آشنا به موضوع پژوهش ،هر یک از سئوالها
پرسشنامه را با استناد به روش تشریحشده در پژوهش [Farahani
] & Roushan Chesli, 2019در قالب طیف 3گزینهای
امتیازدهی نمودند :ضروری است؛ مفید است اما ضروری نیست؛
غیرضروری است .مجموع امتیازات بهدستآمده برای هر سئوال ،با
Geographical Researches
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استفاده از فرمول لوشه
] 2019مورد ارزیابی قرار گرفت و سئوالهای که مقدار  CVRآنها
پایینتر از  0.99بود حذف شدند .بدین ترتیب سئوالهای که مهمتر
بودند ،در قالب پرسشنامه کمی تنظیم شدند .پایایی پرسشنامه
نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با  30نمونه اولیه انجام شد.
مقدار پایایی برای کل سئوالها برابر با  0/79و در سطح قابل قبولی
بهدست آمد .همچنین پایایی بر حسب هر یک از مولفهها به شرح
جدول  2است.
زمینه و بستر جغرافیایی این مطالعه ،شهر تهران است .در واقع
منظور از برنامههای بازآفرینی شهری مدنظر در این مطالعه،
پروژههایی هستند که برای بستر شهر تهران برنامهریزی یا اجرا
شدهاند .اقدامات انجامشده در قالب بازآفرینی در شهر تهران بر اساس
سیاستهای بازآفرینی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران (مصوب سال  )1397شامل چند نوع اقدام است؛ از جمله:
بهسازی ،نوسازی و مقاومسازی مسکن ،توسعه و تجهیز امکانات و
خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محلهای و بهسازی و ارتقاء
شبکه تاسیسات شهری و محلهای و توسعه فضاهای شهری
[Farahani & Roushan Chesli,

and

Planning

Urban

of

].Architecture of Iran, 2018

Council

جدول  )2میزان پایایی هر یک از مولفههای پرسشنامه
تعداد
مولفهها
ابعاد
سئوالها
5
بهبود تعامالت اجتماعی و
پیامدهای
کنشگر ی جمعی
مثبت
4
بهبود کیفیت محیطی
2
احترام
1
توجه به کودکان
2
حس تعلق
2
ایمنی و امنیت
اعتماد به نفس و خودشکوفایی 3
نیکوکاری و ارزشهای نوعدوستی 3
3
سلب آسایش
پیامدهای
8
استرس و اضطراب
منفی
4
تبعیض و نابرابر ی
3
ناامنی

[Supreme

آلفای
کرونباخ
0.75
0.77
0.83
0.85
0.81
0.79
0.82
0.81
0.82
0.86
0.76
0.79

یافتهها
یافتههای پژوهش در سه بخش قابل ارایه است .در بخش نخست،
ضمن تشریح ابعاد و مولفههای برنامه بازآفرینی شهری مبتنی بر
سالمت روانی ،تالش شد تا ویژگیهای چنین برنامهای بر اساس
اصول و خاستگاههای رویکرد بازآفرینی شهری نشان داده شود .در
بخش دوم ،ناکارآمدیهای مربوط به فرآیند فعلی تهیه طرحهای
بازآفرینی شهری در کشور آسیبشناسی شد و نهایتا در بخش سوم،
میزان اثرگذاری هر یک از ابعاد پیامدی بازآفرینی شهری بر سالمت
روانی ارزیابی شد (جدول .)3
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

ابعاد و ویژگیهای برنامههای بازآفرینی شهری مبتنی بر سالمت
روانی
نتایجی که از تحلیل محتوای مصاحبهها بهدست آمد ،ویژگیهایی
را برای برنامههای بازآفرینی شهری حامی سالمت روانی نشان داد
که این ویژگیها ،در ادبیات نظری بازآفرینی شهری کمتر مورد توجه
قرار گرفتهاند .این ابعاد در واقع همان اثرات بیرونی پروژهها بوده
که شامل مجموعهای از اثرات مثبت و منفی هستند .بر اساس نتایج
جدول  3برنامههای بازآفرینی شهری میتوانند در  8بعد مثبت و 4
بعد منفی با سالمت روانی ارتباط پیدا کنند .ابعاد مثبت شامل
«بهبود تعامالت اجتماعی و کنش جمعی»« ،بهبود کیفیت
محیطی»« ،احترام»« ،توجه به کودکان»« ،هویت و حس تعلق به
محیط»« ،ایمنی و امنیت»« ،تقویت اعتماد به نفس و
خودشکوفایی» و «تقویت ارزشهای نوعدوستی و نیکوکاری» است.
ابعاد منفی نیز شامل «سلب آسایش»« ،استرس و اضطراب»،
«تبعیض و نابرابر ی» و «ناامنی» است .الزم به توضیح است که این
ابعاد میتوانند در قالب پرسشنامههای ارزیابی اثرات ،در هنگام
اجرای پروژه و بعد از اجرا ،مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
ناکارآمدیهای مربوط به فرآیند رایج تهیه طرحهای بازآفرینی شهری
در کشور
اصوال بازآفرینی شهر ی در ایران به شیوه متداول کنونی ،فاصله زیادی
با اصول نظر ی و خاستگاههای پارادایمی این رویکرد دارد .همین
مساله موجب میشود که این پروژهها فقط در عنوان تحت نام
بازآفرینی شهری پیادهسازی شوند .در حالی که محتوای بازآفرینی
ندارند و لذا نمیتوانند چندان منجر به ارتقای سالمتی و سالمت
روانی شهروندان شوند .بر اساس نتایج مصاحبهها ،موانعی که منجر
به عدم توفیق در دستیابی به برنامه بازآفرینی شهری پشتیبان
سالمت روانی در کشور میشوند ،شامل  37نوع ناکارآمدی است که
در سه حوزه عمده شامل-1 :رویکردهای سیاستگذاری؛ -2فرآیند تهیه
و اجرا و -3فرآیند نظارت و ارزیابی برنامههای بازآفرینی شهری قابل
پیگیری است.
ناکارآمدی در رویکردهای سیاستگذاری ،نخستین و مهمترین محور
آسیبزا است که اثر بنیادین بر بازتولید سایر چالشها دارد .این
مساله ،صرفا محدود به برنامههای بازآفرینی شهری نمیشود ،بلکه
فراتر از آن بوده و به طور کلی به نظام تصمیمسازی و سیاستگذاری
توسعه شهری در کشور مربوط است .همانطور که در بررسی عوامل
تعیینکننده محیطی سالمت روانی دیده شد ،انسان و نیازهای او
در کانون نظریه بازآفرینی شهری قرار دارند .با این حال ،اشکال
اساسی این فرآیند در ایران ،نحوه تشخیص و اولویتدهی به نیازها
است .زیرا نظام برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه در ایران،
نیازهای کالبدی را مقدم بر نیازهای اجتماعی میشمارد .فقدان
رویکرد و نگاه اجتماعی به برنامههای مداخله از جمله برنامههای
بازآفرینی شهری ،باعث میشود که بسیاری از اصول و مفاهیمی که
فلسفه بازآفرینی شهری را در خاستگاه اولیه آن شکل میدادهاند به
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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فراموشی سپرده شده یا استحاله یابد .چنین فرآیندی منجر به
شکلگیری نظام تصمیمگیری غیرمشارکتی ،دستوری و بخشینگر
شده که در مراحل بعدی ،تبعات نامطلوب خود را بر جای میگذارد.
همچنین در این خصوص ،میتوان از مسائل متعدد سیاسی،
مدیریتی ،نهادی و فردی سخن گفت که همگی باعث میشوند تا
سیاستگذاریهای برنامهریزی فضایی شهری به سمت و سوی
سیاستهای پروژهمحور ،غیرشفاف ،غیرپاسخگو و غیرمردمی حرکت
نمایند.
از سوی دیگر فرآیند تهیه و تصویب این طرحها ،سالهاست که مورد
انتقاد صاحبنظران توسعه شهر ی قرار گرفته است .یکسانساز ی
شرح خدمات بازآفرینی شهری ،آن را از «فرآیند اجتماعی» به «پروژه
دارای بازه زمانی مشخص» تبدیل نموده است .حذف فرآیندمحوری
منجر به تهیه و اجرای ناگهانی ،شتابان و دستوری این طرحها
میشود .سریعبودن فرآیند تهیه و تصویب این پروژهها به این معنا
نیست که آنها در کمترین زمان ممکن اجرا میشوند ،بلکه برعکس،
عدم تخصیص زمان مناسب برای مطالعات اولیه و مرحله طراحی
پروژه ،باعث میشود که در ادامه کار ،مشکالت ناخواستهای ظهور
کند و به عنوان مثال پروژه 4ساله را تا  15سال به درازا بکشاند .از
طرفی ،این فرآیند دچار اشکاالت درونسامانهای است که منجر به
مغفولماندن مباحث سالمت روانی میشود .یکی از مهمترین این
ضعفها ،غلبه کمیتههای کالبدی-زیرساختی در هدایت کل فرآیند
بازآفرینی شهری است .در حالی که کمیتههای غیرکالبدی که بخشی
از کارکردهای سالمت روانی بر آنها محول شده است ،اساسا در
جلسات ستادهای بازآفرینی شهری حضور نمییابند .موانع اجتماعی
و فرهنگی مرتبط با مشارکت شهروندان نیز از دیگر عواملی است که
سبب دستوریشدن این برنامهها بدون حضور مردم میشوند.
محور سوم مربوط به فرآیند ارزیابی برنامههای بازآفرینی شهری است
که میتواند بخشی از مطالبات سالمت روانی شهروندان را پاسخ
گوید .بر اساس نتایج ،تقریبا تمامی خبرگان متفقالقول بودند که
فرآیند ارزیابی و نظارت بر طرحها در کشور به عمد توسط
سیاستگذاران کلیدی حذف میشود و نهادهای نظارتی نیز بیشتر
کارکرد مداخلهگر دارند تا کارکرد نظارتی .مساله بعدی این است که
پیوستهای اجتماعی ،زیستمحیطی و پیوست سالمت در این
برنامهها نادیده گرفته میشوند .در این خصوص پاسخگویان به دو
گروه مخالفان پیوست و موافقان پیوست تقسیم شدند .اما این
توافق به دست آمد که ارزیابی آثار و نتایج پروژهها باید جزئی از
فرآیند اصلی برنامهریزی شهری باشد و نباید آن را به حاشیه برد و
تنها در قالب پیوست سالمت ارزیابی کرد .بحث بسیار مهمی که در
فرآیند ارزیابی میتوان مطرح نمود ،این است که اصوال هر پروژهای
که تهیه و اجرا میشود ،دارای یک سری اثرات بیرونی مثبت و منفی
است و اثرات روانی نیز جزو این اثرات بیرونی محسوب میشوند.
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اما این اثرات هیچگاه در ایران مورد محاسبه قرار نمیگیرند .بنابراین
سالمت روانی چه در رویکردهای سیاستگذاری ،چه در مرحله تهیه
و تصویب و چه در مرحله ارزیابی حین و بعد از اجرا ،جزو پایههای
اصلی برنامههای بازآفرینی شهری نیست و همواره جزو مباحث
حاشیهای و فرعی است که ضرورت تحول اساسی در شرح خدمات
و فرآیند تهیه و اجرا را میطلبد.
ارزیابی میزان اثرگذاری هر یک از ابعاد پیامدی برنامههای بازآفرینی
شهری بر سالمت روانی
برای ارزیابی شدت اثرگذاری هر یک از ابعاد پیامدی برنامههای
بازآفرینی شهری بر سالمت روانی ،پرسشنامهای با طیف 5درجهای
لیکرت در اختیار کارشناسان قرار داده شد تا هر کدام از گویهها را از
نظر میزان اثرگذاری در شرایط کنونی ارزیابی کرده و به هر کد
امتیازی بین ( 1کمترین حد اثرگذاری) تا ( 5بیشترین حد اثرگذاری)
دهند .میانگین مقیاس برای هر گویه ،عدد  3بود و از طریق محاسبه
مجموع امتیازهای بهدستآمده از هر گویه ،میانگین نهایی هر
متغیر اصلی بهدست آمد .سپس برای مشخصکردن میزان اثرگذار ی
هر یک از متغیرهای اصلی 12گانه ،از روش طیف اثرگذاری استفاده
شد .بدین صورت که میانگین نهایی هر یک از ابعاد پیامدی ،به
صورت یک عددی معین قرار گرفته و شدت اثرگذاری آن سنجیده
شد :چنانچه امتیاز متغیر معین بین  1تا  2.33باشد ،به معنای
میزان اثرگذاری زیاد آن متغیر است .چنانچه امتیاز نهایی متغیر
بین  2.33تا  3.66باشد وضعیت اثرگذاری آن متوسط و چنانچه
امتیاز متغیر مورد نظر بین  3.66تا  5باشد وضعیت اثرگذاری آن
ضعیف ارزیابی میشود .جدول  4نتایج نهایی ارزیابی را نشان
میدهد.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،اثرگذاری پیامدهای منفی برنامههای
بازآفرینی بیشتر از پیامدهای مثبت آنها است که مهمترینشان
تبعیض و نابرابری ،ناامنی و استرس و اضطراب بودند .این پیامدها
اغلب در حین اجرای برنامههای بازآفرینی نمود داشتند .از بین
پیامدهای مثبت این برنامهها بهبود کیفیت محیطی و بهبود
تعامالت اجتماعی باالترین میانگین را داشتند و پایینترین
میانگین نیز مربوط به توجه به کودکان و ایمنی و امنیت بود .این
نتایج کامال نشان داد که هر پروژه و فعالیتی که در شهر انجام
میشود دارای اثرات خارجی بر شهروندان است که این اثرات بایستی
ارزیابی شود .در حالی که در هیچ پروژهای در کشور چنین اثراتی
محاسبه نمیشوند .مهمترین اثر مثبت برنامههای بازآفرینی بر
سالمت روانی« ،توسعه فضاهای عمومی» و سپس «سالمسازی
محیط زیست شهر» بود .مهمترین اثر منفی این برنامهها نیز شامل
«افزایش قیمت امالک» و سپس «استرس و نگرانی بابت کوچ
اجبار ی ساکنین از محله» و «ایجاد فضاهای بیدفاع» بودند
(نمودارهای  1و .)2

Geographical Researches

 332غالمرضا حقیقت نائینی و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول  )3مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی برآمده از نتایج مصاحبهها
مقولههای فرعی
مفاهیم
کیفیت محیطی شهر به عنوان عامل مکمل اما قوی در سالمت روانی؛ کیفیت محیطی به عنوان تامینکننده یکی از کیفیت محیط زندگی
مراحل هرم نیازهای اساسی مازلو
اقتصاد
فقر و تاثیر سطح اقتصادی افراد روی سالمت روانی آنها
شیوه حکمرانی
ارتباط بین ساختار حکمرانی و توجه به سالمت روانی در پروژههای توسعه مجدد
وضعیت سالمت روانی به عنوان یکی از مهمترین نتایج یک پروژه؛ سالمت روانی به مثابه امر هنجار ی و اساسی که نسبت بین پروژههای
شهری و سالمت روانی
نباید در انحصار رویکرد سیاسی خاص ،حزب خاص و جناح مدیریتی خاصی قرار گیرد؛ تاثیر طرحها ،پروژهها و
سیاستهای شهرساز ی بر روی سالمت روانی با انجام اقدامات متعدد؛ منفعت عمومی به عنوان معیاری برای
ارزشگذار ی پروژهها از نظر سالمت روانی
نسبت بین بازآفرینی و
بازآفرینی شهری راهکاری در راستای برآوردهشدن بخشی از نیازهای اساسی ساکنین؛ ماهیت اجتماعی و
روانشناختی بازآفرینی شهر ی در اهداف اولیه خود؛ مشابهت بین بازآفرینی و رواندرمانی از نظر ارتقاء شاخصهای سالمت روانی
سالمت روانی
بهبود تعامالت اثرات
نقش بازآفرینی شهری در بهبود مهارتهای ارتباطی در بین اعضای جامعه محلی؛ اثر مثبت بازآفرینی شهری بر
مثبت
سالمت روانی افراد از طریق آشتیدادن مردم با خودشان؛ نقش تسهیلگری در تبدیل افراد به گروه و برقرار ی انسجام اجتماعی و
کنشگر ی جمعی
بین آنها برای حل مشکالت؛ بازآفرینی شهری راهی برای ایجاد جامعه توسعه یافتهتر از طریق یادگیری اجتماعی؛
نقشپذیری اجتماعی و جامعهپذیرنمودن افراد به مثابه یکی از کارکردهای مهم بازآفرینی شهری
بازآفرینی شهری راهی برای سالمساز ی محیط زیست شهر از سطح خرد به سطح کالن؛ توسعه فضاهای همگانی در بهبود کیفیت
برنامههای بازآفرینی؛ اقدامی مثبت در تامین سالمت روانی افراد؛ اثرات روانی مثبت بازآفرینی شهری به دلیل انتقال محیطی
کاربر یهای ناسازگار به خارج از شهرها؛ تغییر کاربر ی ،عاملی برای تغییر روحیه و سپس تغییر رفتار شهروندان
نقش بازآفرینی شهر ی در ایجاد همدلی و احترام بین ساکنان؛ احترام به خواستهها و نظرات ساکنان عاملی در جهت احترام
تقویت سالمت روانی آنها
توجه به کودکان
توجه به کودکان در برنامههای بازآفرینی به مثابه یکی از ابعاد توجه به سالمت روانی جامعه
بازآفرینی شهری عاملی برای افزایش تعلق مردم به محیط و فضای زندگی خود؛ تغییر نام مکانها به نامهای مثبت حس تعلق
و نقش آن در زندگی روانی ساکنان
تامین ایمنی فضا در برنامههای بازآفرینی ،پیششرطی برای سالمت روانی شهروندان؛ اثرگذاری بازآفرینی شهری بر ایمنی و امنیت
امنیت روانی مناطق مجاور در مقیاس فراتر از محدوده هدف
بازآفرینی شهری محملی برای کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته افراد؛ تاثیرات بازآفرینی شهری در افزایش اعتماد اعتماد به نفس و
خودشکوفایی
به نفس و عزت نفس افراد؛ بازآفرینی شهری فرصتی برای ابراز وجود ساکنین
نیکوکاری و
نقش بازآفرینی شهری در ترویج و تقویت ارزشهای نوعدوستی و نیکوکارانه؛ نقش بازآفرینی شهر ی در بازیابی
ارزشهای
عاطفی و روحی افراد پس از بحران؛ تاثیرت دوجانبه بازآفرینی شهری بر سالمت روانی مردم و متولیان طرح
نوعدوستی
اثرات
سروصدا ،ازدحام و شلوغی ناشی از حضور کارگران و دستگاهها و تجهیزات (حین اجرا)؛ برهمزدن زیبایی ،پاکیزگی و سلب آسایش
منفی
چشمانداز محل پروژه و فضاهای مجاور آن (حین اجرا)؛ قطع دسترسیها و مسدودشدن مسیرهای عبور و مرور (حین
اجرا)
استرس و نگرانی بابت حضور افراد غریبه در محله به عنوان تسهیلگر ،مأمور شهردار ی و غیره؛ استرس و نگرانی در استرس و اضطراب
طول انجام پروژه بابت اتمام و زمان تکمیل پروژه؛ استرس و نگرانی بابت درز اطالعات زندگی شخصی از قبیل میزان
درآمد ،نوع شغل ،وضعیت خانوادگی و غیره در نزد متولیان پروژه؛ استرس و نگرانی در طول اجرای پروژه ،بابت وقوع
سانحه یا حوادث ناگهانی؛ استرس و نگرانی در طول اجرای پروژه بابت کوچ اجبار ی ساکنین از محله؛ استرس و
نگرانی در طول اجرای پروژه بابت آسیب به ملک شخصی یا محل کسبوکار افراد؛ استرس ناشی از بیاعتمادی به
نهادهای متولی پروژه بابت مواردی از قبیل افزایش مالیاتها و عوارض ،اعمال جریمههای مختلف ،قطع یارانه و
غیره
ایجاد احساس تبعیض و بیعدالتی در بین ساکنین محالت و مناطق مجاور پروژه؛ برخوردار ی عدهای از ساکنین از تبعیض و نابرابر ی
امتیازات و منافع خاص پروژه و محرومیت سایرین؛ افزایش قیمت امالک بعد از اجرای پروژه و عدم امکان سکونت
خانوارهای کمدرآمد در محله؛ نقش متضاد بازآفرینی شهر ی در رفع خصومت از ساکنین یا ایجاد خصومت جدید بین
آنها
ناامنی
ناامنی ناشی از تاسیسات و تجهیزات پروژه (حین اجرا)؛ ایجاد فضاهای بیدفاع و ناامن یا فضای پاتوق برای
معتادان و افراد کارتنخواب؛ تغییر در الگوی جرایم منطقه به دلیل ایجاد ناگهانی کاربریها ،عملکردها و
فعالیتهای جدید

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مقولههای اصلی
تعیینکنندههای
محیطی سالمت روانی

جایگاه سالمت روانی در
پروژههای شهری

ابعاد اثرگذاری
برنامههای بازآفرینی
شهری بر سالمت روانی
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ادامه جدول  )3مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی برآمده از نتایج مصاحبهها
مقولههای فرعی
مفاهیم
ضعف در فضای آکادمیک و دانشگاهی برای میانرشتهای دیدن مسائل شهری؛ نگرش صرفا کالبدی و سازهای به فضای ناکارآمدی در
شهر و عدم حضور انسان در برنامهریزی فضایی؛ عدم شناخت مدیران و مشاورین شهرساز ی از رویکردهای مداخلهای مرتبط رویکردهای
با سالمت روانی؛ غلبه پروژهمحور ی بر کل فرآیند برنامهریزی فضایی کشور؛ غلبه استانداردمحوری بر مخاطبمحوری؛ نگرش سیاستگذاری
تیپیک و یکسان به محلههای مختلف در قالب شرح خدمات واحد؛ غلبه رویکردهای اقتصادی و سوداگرانه بر رویکردهای بازآفرینی
مبتنی بر اعتماد و تفاهم؛ غلبه نگاه «همه چیز کاربری؛ بقیه پیوست!» در ساختار برنامهریزی فضایی کشور؛ سلیقهایبودن
رویکردهای مدیریتی و تغییر رویکردها با تغییر مدیران؛ عدم توجه به دیدگاهها و سبک زندگی افراد محلی در فرآیند تهیه
برنامه بازآفرینی شهری
ناکارآمدی در فرآیند
عدم لحاظکردن سالمت و سالمت روانی در شرح خدمات پروژههای بازآفرینی شهری؛ عدم تعیین سازوکار ی برای
توانمندساز ی افراد جامعه پس از اتمام برنامه بازآفرینی شهری؛ عدم انجام ذهنکاوی به عنوان یکی از شیوههای مشارکت تهیه و اجرای
برنامههای بازآفرینی
مردم در برنامههای بازآفرینی شهری؛ اولویتدهی به کمیتههای زیرساختی-کالبدی نسبت به کمیتههای اجتماعی و
فرهنگی؛ ضعف شدید مشارکت در بخش اجرا؛ مشارکتگریزی به دلیل بیاعتمادی تاریخی شهروندان به نهادهای مدیریت شهری
شهر ی؛ عدم ارایه آموزشهای روانشناختی و اجتماعی در فرآیند اجرای برنامههای بازآفرینی شهری؛ عدم لحاظکردن سلسله
مراتب هرم مازلو و نیازهای اساسی انسان در فرآیند برنامهریزی شهری؛ عدم توجه به نیازهای ذهنی مخاطبان همسو با
نیازهای کالبدی؛ عدم درنظرگرفتن همه افراد و گروهها در فرآیند برنامهریزی شهری (فقدان شمولیت)؛ عدم استفاده از
رشتهها و تخصصهای مرتبط با سالمت روانی در بازآفرینی
تعدد نهادها و همپوشانی وظایف آنها در حوزه بازآفرینی شهری؛ طوالنیبودن ذاتی فرآیند بازآفرینی شهری و اتمام دورههای
مدیریتی قبل از اتمام پروژه؛ عدم پذیرش پروژههای دوره مدیریتی قبلی در دوره بعد
ناکارآمدی در فرآیند
اثرات روانی به مثابه بخشی از اثرات بیرونی پروژهها؛ بیتوجهی به اثرات بیرونی پروژهها به دلیل فقدان سامانه ارزیابی
نظارت و ارزیابی
اثرات؛ دشواربودن سنجش اثرات روانی پروژهها؛ عدم انجام پیمایش سالمت روانی و جسمانی قبل و بعد از تهیه پروژه
بازآفرینی؛ عدم ارتباط فرآیند ارزیابی پروژهها با فرآیند تهیه و تصویب پروژه؛ حذف عامدانه فرآیند ارزیابی طرحها و برنامهها برنامههای بازآفرینی
شهری
از ساختار برنامهریزی فضایی در کشور؛ نبود سامانه پایش و رصد فرآیند بازآفرینی؛ صوریبودن فرآیند ارزیابی پروژهها در
کشور؛ صوریبودن و ناکارآمدی پیوستهای اجتماعی ،زیستمحیطی و سالمت در پروژهها؛ ضعف و ناکارآمدی نهادهای
نظارتی و تغییر نقش آنها به نهادهای مداخلهگر و مزاحم؛ ضعف نهادهای مدنی و ان.جی.او.ها در مطالبهگر ی
جدول  )4سنجش میزان اثرگذاری هر یک از ابعاد برنامههای بازآفرینی شهری بر سالمت روانی در وضع موجود
گویهها
ابعاد تاثیرگذاری
اثرات مثبت
بهبود مهارتهای ارتباطی در بین اعضای جامعه محلی
بهبود تعامالت اجتماعی و
آشتیدادن مردم با خودشان
کنشگر ی جمعی
نقش تسهیلگری در تبدیل افراد به گروه برای حل مشکالت
ایجاد جامعه توسعه یافتهتر از طریق یادگیری اجتماعی
نقشپذیری اجتماعی و جامعهپذیرنمودن افراد
سالمسازی محیط زیست شهر از سطح خرد به سطح کالن
بهبود کیفیت محیطی
توسعه فضاهای عمومی به مثابه اقدام مثبت در تامین سالمت روانی افراد
اثرات روانی مثبت ناشی از انتقال کاربر یهای ناسازگار به خارج از بافت
نقش تغییر کاربر ی در روحیه و تغییر رفتار
ایجاد همدلی و احترام بین ساکنان
احترام
احترام به خواستهها و نظرات ساکنان
اثرات روانی مثبت ناشی از توجه به کودکان
توجه به کودکان
افزایش تعلق مردم به محیط و فضای زندگی خود
حس تعلق
تغییر نام مکانها به نامهای مثبت و سازنده
تامین ایمنی فضا در محل سایت و محدودههای مجاور
ایمنی و امنیت
تامین امنیت روانی مناطق مجاور در مقیاس فراتر از محدوده هدف
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بحث
مطالعه حاضر در صدد پاسخ به سه سئوال زیر بود:
 .1ویژگیهای برنامه بازآفرینی شهری مبتنی بر سالمت
روانی در قالب چه ابعاد و مولفههایی قابل بحث است؟
 .2موانع پیشروی تحقق برنامه بازآفرینی شهری مبتنی بر
سالمت روانی در ایران کدامند؟
 .3نحوه اثرگذاری برنامههای بازآفرینی شهری بر سالمت
روانی در شهر تهران نشاندهنده چه وضعیتی است؟
نتایج بهدستآمده در راستای این سه سئوال ،در سه محور قابل
بحث است .در مورد سئوال نخست و در تبیین ویژگیهای برنامه
بازآفرینی شهری مبتنی بر سالمت روانی میتوان گفت به طور کلی
پروژههای بازآفرینی شهری ،با تغییر در روندهای موجود ناکارآمدی
و بهبود متغیرهای محیطی و فردی ،موجب ایجاد جامعه
توسعهیافتهتر میشوند که به نوبه خود میتواند دربرگیرنده
مولفههای سالمت روانی نیز باشد .بنابراین برنامههای بازآفرینی
شهری عموما با تعیینکنندههای محیطی سالمت روانی در ارتباط
هستند .نتیجه مهمی که در این زمینه بهدست آمد ،این بود که
سالمت روانی امر ی هنجار ،اولیه و پایه در هر نوع پروژه است .لذا
فروکاهیدن آن به امر گفتمانی ،سیاسی ،جناحی و مدیریتی ،برخالف
اصول عدالت اجتماعی و منفعت عمومی است .در واقع توجه به
سالمت روانی چه در قالب اثرات بیرونی پروژهها و چه به عنوان
بخشی از فرآیند اجرای پروژه ،امری الزم و غیرقابل انکار است و
منحصر به دوره مدیریتی خاص یا گفتمان سیاسی خاصی نیست .با
این حال مطالعه ] [Ahmadi et al., 2019نشان میدهد که
شیوههای حکمرانی کشورها ،به طرز معنیداری بر شاخصهای
سالمتی اثر دارند .در واقع نحوه نگرش به سالمت روانی ،در
نظامهای سیاسی مختلف متفاوت است و نظامهای سیاسی
تمامیتخواه و غیرمشارکتی ،اهمیت کمتری در طرحها و برنامههای
توسعهای خود به مقوله سالمت روانی قائل هستند.
بحث دیگر در سئوال نخست این است که اکثر مطالعات موجود،
برنامههای بازآفرینی شهری را از منظر اثرات مستقیم کالبدی و
محیطی بر سالمت روانی بررسی نمودهاند که شامل اثراتی مانند
بهبود کیفیت مسکن و عرصههای محله ،دسترسی به خدمات
عمومی ،ایمنی و امنیت ،حملونقل ،زیبایی محله ،افزایش فعالیت
جسمانی ،بهبود اشتغال ،ارتقاء سطح دانش ،توانمندساز ی افراد و
برابر یهای اجتماعی هستند ;[Mehdipanah, 2014
Davidson et al., 2013; Egan & Lawson, 2012; Lawson

] .& Kearns, 2010این در حالی است که اثرات غیرکالبدی،
غیرملموس ،روانشناختی ،حسی و معنایی چندان مورد توجه نبوده
است .مطالعه حاضر ،طیف گستردهای از اثرات غیرکالبدی و
روانشناختی را برای برنامههای بازآفرینی شهری شناسایی نمود که
برای نمونه میتوان به استرس و اضطراب ،اعتماد به نفس،
خودشکوفایی ،احترام ،حس تعلق ،جامعهپذیری ،کنشگری جمعی،
توجه به کودکان ،نیکوکاری و ارزشهای نوعدوستی اشاره کرد.
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در مورد سئوال دوم ،نتایج نشان داد که موانع دستیابی به برنامه
بازآفرینی حامی سالمت روانی ،در سازوکارهای مربوط به
سیاستگذاری ،تهیه ،تصویب ،اجرا و نظارت بر این برنامهها نهفته
است و برای ادغام هر چه بیشتر سالمت روانی در برنامههای
بازآفرینی شهری ،بایستی این سازوکارها تغییر یابند .نتایج
مطالعهای ] [Javan Majidi et al., 2020نشان میدهد که
یکسانبودن شرح خدمات برنامههای بازآفرینی شهری در بافتهای
متفاوت از جمله بافتهای تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی ،منجر
به ناکارآمدی این برنامهها شده است .همچنین رویکرد
سیاستگذاری این برنامهها از نوع کارکردگرا بوده و با نگرش صرفا
اقتصادی تهیه شده است که همین امر موجب مغفولماندن
جنبههای اجتماعی آنها میشود .پیامد این مساله ،اعیانیشدن
بافتها و مهاجرت ساکنین اصیل از این محلهها است که دال بر
شکست این دست برنامههای بازآفرینی شهری است [Masoud et
].al., 2019; Abachi et al., 2018
از سوی دیگر ،فرآیند ارزیابی و نظارت بر برنامهها ،یکی از مهمترین
گلوگاههای آسیبپذیری آنها است .در تمام کشورها این مرحله،
دقیقترین مرحله از مدیریت پروژه است [Davidson, 2022; Lin
] .et al., 2021مزیت مرحله ارزیابی این است که با بازخوردگرفتن
مداوم از پروژه ،امکان خطا و انحراف آن را به صفر میرسد و منجر
به ارایه راهحلهای فوری و دقیق برای مشکالت ناخواسته میشود
] .[Davidson, 2022در واقع فرآیند اجرا و فرآیند ارزیابی از
یکدیگر منفک نیستند و به موازات هم پیش میروند .لذا همانطور
که ] [Heravi & Mohammadian, 2019نشان دادهاند ،نقص
در سامانه نظارت ،یکی از مهمترین خالءهای مدیریت پروژههای
شهری در ایران است .ریشهیابی دالیل حذف مرحله ارزیابی و نظارت
در برنامههای بازآفرینی شهری نیز حاکی از آن بود که این مساله
عمدتا ناشی از الگوی نادرست حکمروایی و مدیریت در کشور است
که یکی از پاسخگویان ،این الگو را به الگوی «مدیریت تیولدارای»
تشبیه نموده است .در این نوع الگو ،مدیر تنها به فکر آن است که
پست مدیریتی خود را حفظ نموده و تمامی اقدامات مدیریتی و
تمامی تصمیمات و سیاستها در اولویت اول در جهت حفظ سمت
مدیریتی و جایگاه مدیر بوده و سپس به خود آن برنامه و طرح
اهمیت میدهد .بنابراین در چنین ساختاری ،پرداختن به سالمت
روانی و محاسبه اثرات پروژه بر سالمت روانی شهروندان ،چندان
حائز اهمیت نیست.
در نهایت سئوال سوم مطالعه ،بر این مساله متمرکز شد که نحوه
اثرگذاری برنامههای بازآفرینی شهری بر سالمت روانی در شهر تهران
نشاندهنده چه وضعیتی است .بر اساس نتایج این بخش ،در بررسی
اثرات طرحهای بازآفرینی شهر ی ،جدا از اینکه این مداخالت چه
مسالهای را دنبال کرده و در پی رفع چه مشکالتی بودهاند ،باید
متوجه چگونگی و شیوه انجام اقدامات نیز بود .کنترل اشخاص بر
روند این فرآیندها ،سرمایه اجتماعی و شبکههای اجتماعی حمایتی
ایجاد شده که عزتنفس و کارآیی افراد را ارتقاء دهند ،میتواند از
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عوامل استرسزای محیطی و نشانههای افسردگی بکاهد و متضاد
این شرایط نیز امکانپذیر بوده و فرآیندهایی که موجب محدودیت
فرصتها ،به حاشیهراندن ساکنان و عدم توجه به نیازهای جامعه
شود بر سالمت روانی ساکنان اثر منفی داشته و نسبت به این
طرحها حس ناامیدی ایجاد خواهد کرد .این موضوع در مطالعهها
] [Rogers et al., 2008; Baba et al., 2017مورد بحث قرار
گرفته است .مثال بارز این مورد در داخل کشور ،فرآیند ساخت اتوبان
امام علی بود که بیش از  10سال طول کشید .در این مدت ،ساکنین
واقع در حریم اتوبان ،با اینکه میدانستند باید خانههای خود را به
شهردار ی تهران بفروشند؛ اما بالتکلیف بوده و آیندهای مبهم در پیش
روی آنها قرار داشت .مطالعههای ] [Kheireddin et al., 2016و
] [Mozaffari et al., 2017نشان میدهند که بسیاری از اهالی
این محلهها ،با فروش منازل خود تن به کوچ اجبار ی به مناطق
پایینتر داده و آواره شدهاند .زیرا افزایش ناگهانی قیمت امالک و به
عبارتی ،ارزانفروختن خانهها و گرانی یکباره امالک مسکونی منجر
به سکونت این خانوارها در محلههایی به مراتب پایینتر از محله
قبلی آنها شده که همین عامل تبعات روانی متعددی بر ساکنین به
همراه دارد .اما چنین تبعاتی هرگز در سامانه ارزیابی اثرات پروژهها
مورد سنجش قرار نمیگیرند.
نگارندگان در اجرای این پژوهش با برخی محدودیتها مواجه بودند
که پژوهشهای آینده میتوانند در جهت رفع این محدودیتها
تالش کنند .فرآیند ارزیابی اثرات که در این مطالعه انجام شد،
ارزیابی نمونه و اولیه برای سنجش میزان اهمیت هر یک از
شاخصها به صورت بالقوه بود .بدیهی است که این اثرات میتواند
در قالب پرسشنامه استاندارد از ساکنین محلههای هدف برنامههای
بازآفرینی شهری و سایر گروههای شهروندی بهرهمند از برنامههای
بازآفرینی شهری ،مورد سنجش قرار گیرد .چنین پیمایشی میتواند
قبل ،حین و بعد از انجام برنامه بازآفرینی شهری انجام شود.

نتیجهگیری
بر پایه نتایج حاصل از این مطالعه ،میتوان گفت ارتباط بین
برنامههای بازآفرینی شهری و سالمت روانی شهروندان شامل تمامی
ویژگیهایی است که فرآیندهای برنامهریزی پروژهها و در نتیجه
محیطهای طراحیشده ،شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این
فرآیندها و همچنین روند اجراییشدن آنها را در بر میگیرد .مجموع
این ویژگیها میتوانند بر سالمت جسمانی و اجتماعی اثر داشته و
به صورت غیرمستقیم بر سالمت روانی نیز اثر بگذارند یا بهطور
مستقیم با تغییر سبک زندگی افراد یا موقعیت اجتماعی-اقتصادی
آنها ،موجب بهبود یا تنزل شاخصهای سالمت روانی از جمله
استرس ،نگرانی ،فشارهای عصبی ،تنش ،ناامنی ،ترس و احساس
محرومیت شوند .نتیجه مهم دیگر این بود که بازآفرینی شهری در
اهداف و اصول اولیه خود دارای قابلیت پشتیبانی از سالمت روانی
است .اما به شیوهای که چنین برنامههایی در ایران تهیه میشوند،
در غیاب رویکرد انسانگرا به فضای شهری و غلبه رویکردهای
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

کالبدی ،معمارانه و صرفا طراحی ،نتوانسته است انسانها را برای
زندگی در محلههای ناکارآمد ،توانمند نماید .لذا نهتنها منجر به
سالمت روانی نمیشود ،بلکه خود عاملی در جهت آسیب بیشتر به
سالمت روانی شهروندان شده است .تحلیل میزان اثرگذاری ابعاد
مثبت و منفی برنامههای بازآفرینی شهری در کشور بر روی سالمت
روانی شهروندان حاکی از آن است که برنامههای بازآفرینی شهری
به شیوهای که اکنون در ایران تهیه و اجرا میشوند ،در مجموع دارای
پیامدهای منفی بیشتری نسبت به پیامدهای مثبت هستند و بدین
جهت ،لزوم تحول در چهارچوبهای نظری و روششناختی و
همچنین بازنگری در شرح خدمات و شیوههای تهیه ،اجرا و نظارت
بر این طرحها وجود دارد.
تشکر و قدردانی :موردی وجود ندارد.
تاییدیه اخالقی :موردی وجود ندارد.
تعارض منافع :این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتری نویسنده سوم
با عنوان «تدوین چهارچوب ارزیابی اثرات پروژههای بازآفرینی شهری پایدار
بر سالمت روانی شهروندان» و راهنمایی نویسنده اول و مشاوره نویسنده
دوم ،در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران در سال 1401
است.
سهم نویسندگان :غالمرضا حقیقت نائینی (نویسنده اول) ،روششناس
()%25؛ حجتاله فراهانی (نویسنده دوم) ،روششناس ()%25؛ ساناز فنائی
(نویسنده سوم) ،پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث ()%50
منابع مالی :این پژوهش با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است.
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