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Evaluation Pattern of Development Stimulus Projects 
in Regenerating Urban Worn-Texture
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Aims Urban regeneration seeks to solve the problems of neighborhood erosion through the improvement 
of worn and damaged areas. In the meantime, stimulus projects and development of urban regeneration 
are productive in order to restore prosperity and development to the desired areas to launch a cycle of 
lively and dynamic activity in these areas. The purpose of this study was to provide a model for evaluating 
development stimulus projects in urban regeneration.
Methodology This applied qualitative research was conducted in 2020. Using a review of documents 
(articles, books, interviews, and lectures) related to development stimulus projects in the reconstruction 
of the dilapidated urban fabric in Persian in Iran, 2 documents were reviewed. The method of data 
analysis was qualitative analysis using content analysis and category coding.
Findings The results of category categorization showed that the evaluation model of development 
stimulus projects had 5 dimensions including social, economic, physical, environmental, and sustainability 
dimensions. These dimensions consisted of several components, each of which corresponded to the 
needs of the inhabitants of the worn-out tissue and in line with the regeneration strategies of these 
tissues.
Conclusion Development stimulus projects as a platform for social and economic functions promote 
socio-economic status in these contexts and increase the motivation to participate in the process 
of improvement and modernization in the local community and cause a desire in the sector. Private 
investments in tissue. In this way, it is necessary to use small-scale projects of job creation, participation 
of capital residents, the prosperity of small-scale activities, index, and multi-purpose and hybrid uses.
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 چکیده

دنبال حل مشکالت فرسودگی محله از طریق بهسازی بازآفرینی شهری، به اهداف:

ی محرک و توسعه هاپروژهاست. در این بین  دهیدبیآسمناطق فرسوده و 

بازآفرینی شهری مولدهایی هستند در جهت بازگرداندن رونق و توسعه به مناطق 

اندازند. هدف از این  مورد نظر تا چرخه فعالیت زنده و پویا را در این مناطق به راه

ی محرک توسعه در بازآفرینی شهری هاپروژهپژوهش، ارایه الگویی برای ارزیابی 

 بود.

. با انجام شد ١٣٩٩در سال  کاربردی از نوع کیفیپژوهش  این شناسی:روش

) مرتبط با هایها و سخنراناسناد (مقاالت، کتب و مصاحبه یاستفاده از بررس

ر داخل د یبه زبان فارس یبافت فرسوده شهر  ینیمحرک توسعه در بازآفر یهاپروژه

با استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیهروش سند مورد بررسی قرار گرفت.  ٥، رانیا

 .بود هامقولهصورت تحلیل مضمون و کدبندی تحلیل کیفی به

ی هاروژهپبی ی مقوالت نشان داد که الگوی ارزیابنددستهنتایج حاصل از  :هاافتهی

بعد شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی،  ٥ محرک توسعه دارای

ه هر شده بود ک تشکیل مولفهمحیطی و پایداری بود. این ابعاد از چندین زیست

ی هایاستراتژ با  راستاهمکدام منطبق با نیازهای ساکنان بافت فرسوده و 

 بود. هابافتبازآفرینی این 

بستر کارکردهای اجتماعی و  عنوانبهمحرک توسعه ی هاپروژه ی:ر یگجهینت

ارکت مش زهیانگرا ارتقا داده و  هابافتاقتصادی در این -اقتصادی، منزلت اجتماعی

در فرآیند بهسازی و نوسازی را در جامعه محلی افزایش داده و همچنین سبب 

م در این راه الز  .شودمیدر بافت  گذاریسرمایهایجاد تمایل در بخش خصوصی به 

ی ساکنان هاهیسرمایی، مشارکت دادن زااشتغالمقیاس ی کوچکهاپروژهاست از 

ی شاخص و چندمنظوره و هایکاربر مقیاس، ی کوچکهاتیفعالبافت، رونق 

 ترکیبی استفاده شود.

ی هاپروژهی محرک توسعه، هاپروژهبازآفرینی شهری، بافت فرسوده، : هاکلیدواژه

 مقیاسکوچک
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 مقدمه

و نقاط  هالیپتانس داشتنرغم کهن شهرها علی بافت قدیمی و 

دچار  یجتدرقوت، در طول زمان با تحوالت متعددی مواجه شده و به

نارسایی و اختالل در ابعاد مختلف کارکردی، اقتصادی، اجتماعی، 

 & Maghsoudi] اندشده یطیمحستیزکالبدی، ارتباطی و 
Habibi, 2020] اختالل و نابسامانی در نظام کاربری زمین، برخی ،

از بافت در حریم  ییهابخش، قرارگیری محیطییستز یهایآلودگ

وساز در آن، خروج تدریجی ای ساختآثار تاریخی و ضوابط نارس

سرمایه و فعالیت و جایگزینی کارکرد سکونتی با کیفیت بسیار نازل، 

شهرها  سازیتموجب کاهش اهمیت و ارزش بافت قدیمی و هو

دارای توان  یهاگروهزمان باعث خروج  مرورشده است. این امر به

 آمد و فاقددر کم یهاگروهمالی باال و متعلق به مکان و جایگزینی 

 ,.Pourahmad et al] خاطر به مکان و فضا شده است حس تعلق
 یهابر حوزه هاآن یرهمزمان با بروز مسائل فوق و تاث .[2010

قدیمی و فرسوده و رفع ناپایداری  یهابافتمختلف شهری، توجه به 

بر . است شدهیل، به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدهاآن

راهکارهای  هایشهردار طی سالیان گذشته، دولت و  ،اساس ینهم

فرسوده شهری تجربه  یهابافتجهت احیا و بازسازی  مختلفی را در

فرسوده موجود، رها  یهابافت؛ اما همچنان حجم عظیمی از اندکرده

در این خصوص  شدهیفتعر یهاپروژهمانده یا اجرای بسیاری از 

 هابرنامه، هاطرحناکارآمدی  هدهندنشانطوالنی شده است. این امر 

از این چالش،  رفتبرونواقع برای  . دراستنظر  مورد یهاپروژهو 

موثر و الگوهای  یهاپروژهنیازمند معرفی منابع مالی قابل تحقق، 

 & Sajjadzadeh]هستند  هابافتمنطبق با شرایط موجود این 
Zolfighol, 2016]. 

 یهابافتکه احیا، نوسازی و بهسازی  دهدیتجربیات جهانی نشان م

مگر اینکه این مساله به همت مردم  ،افتدینمفرسوده اتفاق 

(نوسازی مشارکتی) و با توجیه کامل آنان صورت پذیرد. تا زمانی که 

 ،فرسوده، منافع ساکنان در نظر گرفته نشود یهابافتدر احیای 

 شتفرسوده امید دا یهابافتبه احیای سریع  توانینم

[Jahanshahi, 2016].  بهسازی،  که دهدیمتجارب داخلی نشان

 راناینوسازی، بازسازی، توانمندسازی و بازآفرینی شهری در کشور 

ار، بسی یهاتالشگوناگون و تاکیدات قانونی و  یهاضرورترغم به

روی  فرا یهافرصتو  هاچالشهنوز در ابتدای راه است و همچنان 

برای پیشبرد  یانهیبهنشده و راهبرد کارا و آن کامًال شناخته

بازآفرینی و بهسازی، نوسازی و بازآفرینی اتخاذ نشده  یهابرنامه

  .[Aeaini & Ardestani, 2009] است

ی عام و در بازآفرین طوربهشهری  توسعهنوین در  یهااستیسیکی از 

اقدامات و  یریارگکبه ،طور خاصفرسوده شهری به یهابافت

فرآیند تحول در  یلمحرک توسعه با اهداف تسریع و تسه یهاپروژه

از مشارکت و توان اجتماعی  یر یگبهرهاست؛ این امر با  هابافت ینا

 محلی قابل تحقق است یهاتیظرفساکنان و استفاده از 

[Sajjadzadeh & Zolfighol, 2016]در پروژهنخست  یت. اولو-
و مشارکت  گذارییهسرما یزهانگ یجادا توسعه،های محرک 

مخروبه،  یبناها یای) که احسازییانست (جرا هادهندهتوسعه

 یهاسبز از پروژه یفضا یجادمعابر و ا یساز بافت، مناسب یساز بدنه

) ی(نهادساز  یمحل هجامع ی. توانمندساز رودیشمار مشاخص آن به

 یهاکمک پروژهبه یدتوسعه است که با دارولویتمحرک ایگر د

انجام شود. در چارچوب  یاقتصاد ینو بازآفر ینزا، کارآفراشتغال

 ییرمجدد و تغ هتوسع ین،زم یافتباز آیندفر  یدتوسعه، با یهامحرک

موزون  یعو همزمان توز یتیفعال یفضاها ینمات یرا برا یکاربر 

. [Aliakbari et al., 2020] کار گرفتها بهخدمات و فرصت
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تعدادی پروژه بیان کرد  ستیبایمتوسعه را  یهامحرکی هاپروژه

 & Sajjadzadeh] شودیمکه احیای بافت شهری را منجر 
Zolfighol, 2016] .ها اقدامات مختلفی در خصوص در این پروژه

بر  یخیتوسعه تار یتوجه به الگوشود. بازآفرینی شهری انجام می

، از کل به جزء و بالعکس یجامع، نگاه رفت و برگشت یکردیاساس رو

 موسیرململموس و غ ینسوج ارتباط یوندپ ی،بندحفظ تناسب دانه

 هاییژگیمکان متناسب با و یریتو مد یواقع سنجییتو ظرف

حرک م یریگشکل منجر به بازآفرینی بافت فرسوده در قالب یزمان

محرک توسعه در  یهاپروژه. [Pendar, 2020]بوده است توسعه 

ت اس ییهاپروژهبافت فرسوده یا مرکزی یا تاریخی شهری از جمله 

منظور بازآفرینی شهری و ساماندهی و بهسازی بافت فرسوده که به

. بسته به مقیاس مورد عمل در بافت شهری، شودیمشهرها انجام 

از یک میدان تا پهنه وسیعی از شهر را در بر  توانندیم هاپروژهاین 

عنوان یک استراتژی جامع، رویکردی که به ،هاوژهرپیرند. در این گ

، ودریمکار از زوال به ییهانشانهبرای ایجاد تغییر در یک مکان با 

 .[Azizi & Bahra, 2016] همان رویکرد بازآفرینی شهری است

ی اخیر، هاپژوهشاز  مدهآدستبهدر پیشینه خاص و تجربیات 

در پژوهش خود دریافتند که اقدام بازآفرینی شهری  مانولو  آلپوپی

 & Alpopi] بر سه اصل اجتماعی، اقتصادی و فنی استوار است
Manole, 2013] .طراحی بازسازی فرهنگی در و همکاران  هیونگ

عنوان یک ابزار برای احیای این مناطق، تاریخی به یهابافت

ی، میراث و بازآفرینی را عاملی موثر برای حفاظت فرهنگ محل

 اگرسیوگلوو  ارتان. [Lee & Hsieh, 2016] اندکردهها عنوان سنت

برای دستیابی به پایداری در مرکز تاریخی دریافتند که در پژوهشی 

بایستی فضاهای عمومی عملکرد  ی،ساز باززندهیک شهر از طریق 

کیفیت زندگی شهروندان بهبود یابد و هویت و  جدیدی به خود گیرند

 .[Ertan & Egercioglu, 2016] تقویت شودمکان 

 نشان داد که در راهکار بازآفرینی،در پژوهش خود  خاکساریدر ایران، 

تاریخی و  یهابافتاحیا و مرمت  گذاری،یاستاولویت اصلی س

در پژوهشی  طهرانیو  ضرابی. [Khaksari, 2004] قدیمی است

یفیت ک یارتقا ایبر با توجه به اینکه نوسازی شهرها  نشان دادند که

 کلیه ابعاد کالبدی و غیرکالبدیکه الزم است  ،ردیگیمزندگی صورت 

 نظر قرار گرفته شود و از (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) شهر مد

شهری  یهاطرحنفعان اصلی کنندگان و ذیاستفاده ،که مردم آنجا

شهری  یهاطرحها در هستند، توجه به خواست و نیازهای آن

  .[Zarabi & Tehrani, 2009] اهمیت بسزایی دارد

 مرمت به این نتیجه رسیدند که خود و همکاران در پژوهش پوراحمد

رآمده د نگرجانبهصورت فعالیتی یکپارچه و همهو بهسازی شهری به

و کالبدی و ایجاد  محیطییستاجتماعی، اقتصادی، ز یهاجنبهکه 

همراه با پایداری و  یهاتوسعهدستیابی به  برایشرایط مناسب 

 .[Pourahmad et al., 2010] شودمیپایدار در آن لحاظ  هتوسع

نوسازی در عوامل اجتماعی به در پژوهشی  لطیفیو  مروتی

عوامل همچون وضعیت  تاکید کرده و اینشهری ی فرسوده هابافت

ق خاطر اعتماد به همسایگان، همکاری ساکنین در امور جمعی، تعل

 یهاضمانتو اطالع از وجود  ینینشآپارتمانبه محله، عالقه به 

 ندهستی فرسوده مهم هابافتدر بازآفرینی قانونی در طرح نوسازی 

[Morovvati & Latifi, 2011] . 

در پژوهشی رابطه بین عوامل تاثیرگذار در توسعه  حیدریو  کیانی

بر اساس معیارها و زیرمعیارهای  را فرسودگی بافت قدیم شهر داراب

 طیمحییستز و اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی، کالبدی

. نتایج حاصل نشان داد که عوامل اقتصادی دادندقرار  یبررس مورد

 نیکمتردارای  محیطییستتاثیرگذاری و عامل ز بیشتریندارای 

پریزادی و همکاران در  .[Kiani & Heidari, 2015] تاثیر هستند

 هایهای محرک توسعه باید سازگاریپژوهشی دریافتند که پروژه

-فرهنگی، زیست-های اقتصادی، اجتماعیمناسبی از نظر فعالیت
محیطی و کالبدی با بافت موجود ایجاد کنند و این ابعاد باید به 

 ,.Parizadi et al]طور همزمان و در کنار هم در نظر گرفته شود 
2017].   

موضوعات اجتماعی  نشان دادند کهدر پژوهشی  گلیزلفو  سجادزاده

لپا است. ضمن آنکه گمساله اصلی رویکرد محرک توسعه در محله 

در بعد اجتماعی، تعامالت اجتماعی، مشارکت، اعتماد و امنیت در 

 & Sajjadzadeh] اولویت توجه قرار گرفته است
Zolfigholghol, 2016].  و همکاران در  سجادزادههمچنین

پژوهشی به نقش بازآفرینی با رویکرد محرک توسعه در محالت 

با رویکرد  توانیمکه  نشان دادندشهر همدان سنتی در محله حاجی

عنوان بینشی جامع و یکپارچه به احیا و بازآفرینی محرک توسعه به

های تاریخی و کالبدی آن در جهت محله و همچنین حفظ ارزش

محله به یک مکان زیستی هماهنگ با زندگی امروزی و تبدیل 

 Sajjadzadeh] متناسب با شخصیت و هویت تاریخی دست یافت
et al., 2016]. عوامل  دادند کهدر پژوهشی نشان  بهراو  عزیزی

محرک توسعه در بازآفرینی بافت  یهاپروژهاصلی سنجش نقش 

کن و مس مرکزی شهرها شامل شأن سکونتی بافت، وضعیت کالبدی

محیط مسکونی، وضعیت فعالیتی، وضعیت اقتصادی، نوسازی 

دولتی و وضعیت  یگذار هیسرما، وسازهاساختکالبدی، تحرک 

همچنین  .[Azizi & Bahra, 2016]هستند عمومی بافت 

های توسعه محققان در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که محرک

 نوین در سیاست برای بازآفرینی بافت فرسوده یکی از راهکارهای

وفصل مسائل شهری برای بهبود مستمر شهری است و منجر به حل

شود فرهنگی می-های اقتصادی، فیزیکی و اجتماعیدر زمینه

[Habibi & Ghaneh, 2020] . 

و پیشینه پژوهش نشان  هادگاهیدنتایج حاصل از بررسی نظریات، 

 زآفرینی بافتی محرک توسعه در قالب سازوکارهای باهاپروژهداد که 

 هابافتفرسوده شهری به دنبال مشارکت حداکثری ساکنان این 

ی فرسوده و تاریخی شهری با هابافتهستند. از آنجا که بازآفرینی 

ی از مسائل مختلف، نیروهای گوناگون اقتصادی، امجموعه

اجتماعی و مدیریتی و همچنین محدود به ضوابط و مقررات شهری 

؛ سندر یمفی همراه بوده و کمتر به مرحله اجرا هستند، با موانع مختل

ی هاپروژهی محرک توسعه در قالب هاپروژهدر حالی که 
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به سهولت به مرحله اجرا  ریپذمشارکتمقیاس، تقاضامحور و کوچک

؛ اما نکته قابل تامل این است که چهارچوب ارزیابی چنین رسندیم

یی، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و ابعاد و هاپروژه

ی آن هنوز مشخص نشده است. اگر الگویی برای ارزیابی هایژگیو

در راه  هاپروژهی محرک توسعه وجود داشته باشد، این هاپروژه

 .رسندیمرسیدن به اهداف بازآفرینی شهری به نتایج مطلوبی 

ی محرک هاپروژهای همچنین از آنجا که هدف از تدوین و اجر 

ی فرسوده رسیدن به بازآفرینی شهری است، هابافتتوسعه در 

 توانیمیی، هاپروژهبنابراین با داشتن الگویی برای ارزیابی چنین 

ی اقتصادی را هاییسودجوجلوی بسیاری از انحرافات اجرایی و 

گرفت. در این پژوهش، هدف اصلی ارایه الگویی برای کنترل، ارزیابی 

ی محرک توسعه در بازآفرینی بافت فرسوده و هاپروژهدایت و ه

 تاریخی شهری بود.

 

 یشناسروش

پژوهش کیفی در چهارچوب پارادایم پایداری (توسعه پایدار)، این 

 ۱۳۹۹بازآفرینی بافت فرسوده شهری در سال  هینظربه دنبال توسعه 

و  هامصاحبهانجام شد. با استفاده از بررسی اسناد (مقاالت، کتب و 

ی محرک توسعه در بازآفرینی بافت هاپروژه) مرتبط با هایسخنران

 ۱۱فرسوده شهری به زبان فارسی در داخل ایران، تعداد قابل دسترس 

ی هامصاحبهمورد شناسایی شد که مبنای انتخاب مقاالت و 

ی محرک توسعه، هاپروژهشده، ارتباط مستقیم به موضوع انجام

 روژهپو همچنین بیشترین تکرار کلمات  هاآندن بومعتبر و علمی

ی هاوژهپرمحرک بازآفرینی بافت فرسوده شهری بود. مقاالتی که به 

محرک توسعه در بافت فرسوده و تاریخی شهری تا شهریور ماه سال 

مقاله و یک نشست علمی بود که از بین  ۱۱در دسترس بودند،  ۱۳۹۹

ت علمی که در آن پژوهشی و یک نشس-مقاله علمی ۴ هاآن

سید محسن جغرافیدانان و شهرسازان بزرگی همچون مرحوم دکتر 

 دند.، انتخاب شاندداشتهسخنرانی  مجتبی رفیعیانو دکتر  حبیبی

از آنجا که در تحقیقات کیفی هدف کشف ارتباط بین مفاهیم و 

ی بین نظریات و رویکردهای مختلف برای رسیدن به یک دهسازمان

، در این [Abedi Jafari et al., 2012] الگوی مشخص است

ی هامصاحبهو  هاپژوهشپژوهش نیز سعی شده است با توجه به 

ی محرک توسعه در بازآفرینی بافت هاپروژهانجام شده در حوزه 

فرسوده و تاریخی شهری توسط پژوهشگران، ابعاد، مفاهیم و 

ی مورد تاکید شناسایی شده و با توجه به میزان تکرار و هامولفه

تاکید این مفاهیم و معانی موجود آن، ارتباط بین مفاهیم فوق 

 یهاپروژه یابیارز یهاشاخص ییمنظور شناسابهشناسایی شود. 

 اتیاسناد، تجرب نیبافت فرسوده از آخر ینیمحرک توسعه در بازآفر

ستفاده شد. از آنجا که سابقه ا نهیزم نیو اطالعات موجود در ا

دهه است؛  ۳کمتر از  رانیمحرک توسعه در جهان و ا یهاپروژه

 یدهه است، برا ۲کمتر از  هاپروژه نیسابقه ا رانیخصوص در اهب

و نظرات افراد صاحب نظر  اتیاسناد، تجرب نیمنظور از معتبرتر نیا

 استفاده شد. 

تحلیل مضمون و با استفاده از روش  هادادهروش تجزیه و تحلیل 

 (Theme analysis and theme network) شبکه مضامین

صورت کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخاب مضامین بود. این روش به

 لیبودن تحلیطوالن لیدلبهی بوده است. هامقولهو استخراج 

 ییو شناسا هیثانو یکدها لیتنها به تحل ه،یاول یاستخراج کدها

صورت استخراج شد که  نیبه ا هیاول یالت پرداخته شد. کدهامقو

دند. مطالعه کر  قیصورت عمرا به یسناد مورد بررسا هشگرانابتدا پژو

مفهوم (کلمه) از آنجا که  نیو ا دهیمهم خط کش میمفاه ریسپس ز

پروژه محرک توسعه مورد استفاده  یابیعنوان مولفه ارزبه توانستیم

 ۳ کدگذاری توسط در نظر گرفته شد. هیعنوان کد اولبه رد،یقرار بگ

صورت جداگانه انجام شد. بعد از کدگذاری، تعداد ) بهنگارندگاننفر (

تکرار هر کلمه مرتبط با پروژه محرک توسعه مورد شمارش قرار 

ه بودن مفهوم کلمات بگرفت. سپس پژوهشگران با توجه به نزدیک

 ی کردند. در واقع،بنددستهر را یک مفهوم اصلی، کدهای مورد نظ

 یبندداشتند را باهم دسته یمشترک فهومکه م ییپژوهشگران کدها

 با این روش، نقشه ذهنی. نددر نظر گرفت هیعنوان کد ثانوو به هکرد

دست آمد. در مراحل بعدی، مفاهیم به هایسخنراناسناد و 

 وسطشده با مفهوم دیگری که ارتباط معنایی داشت، تاستخراج

پژوهشگر ترکیب شده و در نهایت این کار تا شناسایی ابعاد اصلی 

ت استخراج شد و مقوال هیثانو یکدهاپروژه بازآفرینی ادامه پیدا کرد. 

گرفتند. فرآیند استخراج کدها و مقوالت با استفاده از شکل

روایی  انجام شد. یصورت دستمضمون به لیتحل یهاکیتکن

پژوهش با استفاده از روش صوری و تشکیل جلسه کارگروهی توسط 

نگارندگان تامین شد. برای این منظور، مساله، سئوال، اهداف و ابزار 

توسط سه پژوهشگر مورد  هادادهی و تجزیه و تحلیل ر یگاندازه

کننده روایی پژوهش بود. تامین هاآنبررسی قرار گرفت و نظرات 

در مرحله کدگذاری انجام گرفت. برای تامین پایایی پایایی پژوهش 

پژوهشگر دیگر انجام شد و هر سه  ۲پژوهش، کدگذاری توسط 

عنوان واحد تحلیل کدگذاری باهم ترکیب شده و یک نسخه به

 کننده پایایی پژوهش حاضر بود.دست آمد. این روش تامینبه

 

 هاافتهی

دوم  عنوان سندنرانی بهنتایج بررسی سند (مقاله) اول و محتوای سخ

ول جدی محرک توسعه در هاپروژهمنظور شناسایی الگوی ارزیابی به

 دلیلنشان داده شد. الزم به ذکر است که سند اول و دوم هر دو به ۱

ا مورد جقرابت معنایی بسیار زیاد و مولفان و سخنرانان یکسان، یک

ی محرک هاپروژهمقوله و شاخص برای ارزیابی  ١٦تحلیل قرار گرفت. 

ب ی و ترکیبنددستهکار بست. این مقوالت از به توانیمتوسعه 

بررسی این مقوالت نشان داد که دست آمد. کدهای باز سند اول به

چندین اصل  ی محرک توسعه در فرآیند تدوین و اجرای خود،هاپروژه

ی محرک هاپروژهرا مورد هدف قرار دادند. یکی از اصولی که در 

توسعه از اهمیت زیادی برخوردار بود و بیشترین را تکرار در این سند 

ش به افزای هاپروژهبخشی به بافت بود. همچنین این داشت، اصالت

مشارکت مردم معتقد بودند و در این مسیر تاکید داشتند که 
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مقیاس و متناسب با شرایط مالی مردم اجرا ی دیگر کوچکهاپروژه

بتوانند در بازآفرینی و احیاء بافت  هابافتندان این شوند تا شهرو

مشارکت داشته باشند. با توجه به بررسی تمام کدها، مقوالت نهایی 

 ).۱استخراج شد (جدول 

پژوهشی)، تجربه بازآفرینی شهری با -سومین سند (مقاله علمی

رویکرد محرک توسعه در محله گلپا در همدان را مورد بررسی قرار 

منظور تدوین و اجرای بررسی این مقاله نشان داد که به داده بود.

مقوله باید مد نظر قرار گیرد. این  ۱۴ی محرک توسعه، هاپروژه

ی محرک توسعه، هاپروژه ).٢جدول دست آمد (کد به ۳۷مقوالت از 

منظور بازآفرینی شهری نیاز یی هستند که بههایژگیودارای اصول و 

ی بنددستهمقوله  ۱۴ی فوق در هایژگیوتوجه شود.  هاآناست به 

 و "استراتژییاتی" اقدامات عملشد. از میان مقوالت مورد نظر، "

فراوانی) از  ۸" با توجه به بیشترین فراوانی (دارای به باال یینپا

ی محرک توسعه هاپروژهاهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین 

 ۶ی اقتصادی و اجتماعی باشند و این مقوله هاتیفعالباید محرک 

اهمیت آن در  دهندهنشانبار در سند مورد بررسی تکرار شده بود و 

 ی محرک توسعه بود.هاپروژه

پژوهشی با عنوان نقش -ی علمیامقالهشده، چهارمین سند تحلیل

ا یخی بود. این سند ببافت تار ینیبازآفری محرک توسعه در هاپروژه

کد انتخاب  ۱۳۹تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت و طی آن 

ول مقوله انتخاب شد (جد ۱۳شد. سپس از کدهای انتخابی مورد نظر 

ی کدهای باز استخراج شد. مقوالت بنددستهمقوله از  ۱۳). ۳

ی محرک توسعه، هاپروژهاین بودند که اقدامات اصلی  دهندهنشان

ی در بافت شغل یهافرصت جادیای و اساس یهارساختیزساخت 

فرسوده بود. همچنین در این مسیر نیاز است که به ایجاد انگیزه در 

ی درون هاییجابجای جمعیت و کاهش مردم برای نوسازی، پایدار 

 بافت و آموزش افراد نیز پرداخته شود.

پنجمین سند مورد تحلیل، سندی در قالب تجربیات بازآفرینی در 

مقوله  ١٧ محله حاجی شهر همدان با رویکرد بازآفرینی شهری بود.

ی پروژه محرک توسعه در بازآفرینی هاشاخصو  هامولفهعنوان به

 هامولفهشهری در محله حاجی همدان معرفی شده بود و هر کدام از 

اقدام و نیروهایی برای رسیدن به بازآفرینی شهری در  دهندهنشان

ی ارزیابی هاشاخصبا شناسایی  ).٤ی فرسوده بود (جدول هابافت

 حی الگویی برایمنظور طرای محرک توسعه، به تحلیل آن بههاپروژه

 یهاشاخصی فوق پرداخته شد. برای این منظور از هاپروژهارزیابی 

آمده و چگونگی ارتباط معنایی آن استفاده شد. همچنین با دستبه

توجه به میزان فراوانی هر کدام از کدها و مقوالت، اهمیت آن 

ده ی شبنددستهشده باهم مشخص شد. ابتدا مقوالت اسناد بررسی

با هم ترکیب شدند و از ترکیب معنایی مقوالت مورد نظر، و سپس 

). نتایج حاصل نشان داد که ۵الگوی ارزیابی استخراج شد (جدول 

 ۲۱بعد و  ۵ی محرک توسعه، نیاز به توجه به هاپروژهبرای ارزیابی 

نشان  ۱شکل الگوی نهایی ارزیابی پروژه محرک توسعه در  مقوله بود.

عنوان ی محرک توسعه بههاپروژه دهندهنشانداده شد. این الگو 

ی طالیی یا هاپروژهی پرستیژ، هاپروژهی پرچم، هاپروژه

 یانداز راهی نوین توسعه مجدد شهری بود که منجر به هایاستراتژ 

 ).١شکل ( و هدایت توسعه شدند
 

 مقوالت در سندهای اول و دومی ر یگشکلی کدها و بنددسته )١جدول 

 فراوانی مقوالت ی کدهای ثانویهبنددسته ردیف

ی؛ بازگرداندن تدریجی حیات شهری؛ بازیابی هویت مکان؛ ارتقای نقش ساز باززندهبخشی؛ تولید ارزش؛ اصالت ۱

 محله

 ۱۶ اصالت بخشی

باال؛ احترام به حقوق شهروندی؛ توجه مشارکت ساکنان؛ مشارکت؛ مشارکت محلی؛ ایجاد مشارکت از پایین به  ۲

 به جامعه محلی

 ۱۵ ریپذمشارکت

ی مناسب؛ عملکرد خرد مقیاس؛ توسعه منابع انسانی؛ تغییرات هافرصتی محلی؛ ایجاد هاتیظرفاستفاده از  ۳

 محله مبنا

 ۱۴ دارای خرد مقیاس

ی محرک هاواکنشجانبه؛ مدت؛ اقدام تدریجی و مداوم؛ راهنمای توسعه؛ تاثیر همهاثرات فراگیر؛ اثرات طوالنی ۴

ی گوناگون؛ اجتماعی، فرهنگی، نهادی، کالبدی، اقتصادی و غیره؛ هاحوزهجانبه؛ تاکید بر ؛ توسعه همهمندنظام

 ینگر بازبینی و پایش مداوم مدیریت و اقدامات توسعه؛ جامع

 ۱۱ و مداوم جانبههمهتوسعه 

 ۹ انطباق و همخوانی انطباق و همخوانی؛ غیرتقلیدی ۵

 ۸ قابلیت اجرا در شرایط مختلف اندازهای قابل جایگزینی؛ چشمر یپذانعطاف ۶

 ۸ رویدادساز ی از روادید جمعی؛ تاکید بر روادید جمعیر یگبهرهرویدادساز؛  ۷

 ۸ فعالیت توزیع ارجعیت فعالیت بر کاربری ۸

 ۸ گراطیمح ی برای حفظ و مدیریت کیفیت محیطیانداز چشمی محیطی؛ هاارزشتوجه به  ۹

 ۷ افزایش حس تعلق افزایش حس تعلق افراد ۱۰

 ۷ آموزش افزاری؛ ایجاد ارزش و اعتماداقدامات نرم ۱۱

 ۶ ثروتتوزیع  همگانی عرصهتوزیع ثروت؛ توجه به منافع ساکنان محلی؛ توانمندسازی  ۱۲

 ۵ جاذب سرمایه ؛ ایجاد سرمایه مالی و اجتماعیهایگذار هیسرماجذب  ۱۳

 ۵ عملکردگرا ی مولدهاتیفعالگیری از یی در منابع مالی و زمانی؛ عملکردگرا؛ بهرهجوصرفهگذاری برای اجرا؛ سیاست ۱۴

 ۴ اندازچشمدارای  ی بعدیهاتوسعههدایت  ۱۵

 ۴ توسعه مناطق پیرامونی پیرامون؛ ارتقای کیفیت عناصر پیرامونیقابلیت تاثیر بر  ۱۶

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــ نژادمیمحمدرضا ابراه ۲۵۸

  ۱۴۰۰تابستان ، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 ی محرک توسعه با استفاده از سند سومهاپروژهی ارزیابی هاشاخصی کدهای ثانویه و شناسایی بنددسته) ٢ جدول

 فراوانی مقوالت ی کدهای ثانویهبنددسته ردیف

 ۸ اقدامات عملیاتی ی عملیاتیهابرنامهاقدامات عملیاتی؛ محرک  ۱

ی هاتیظرفمحور؛ متناسب با نیازهای جامعه محل؛ استراتژی پایین به باال؛ توجه به نیازهای اساسی؛ توجه به زمینه ۲

 بومی

 ۸ استراتژی پایین به باال

-ی اجتماعیهاتیفعالمحرک  یبیشتر بر تغییرات اجتماعاقتصادی؛ تاکید -ی اجتماعیهاتیفعالاجتماعی؛ محرک -ی اقتصادیهاتیفعالبازتولید  ۳

 اقتصادی

۶ 

 ۵ یمحور ادهیپافزایش الگوی  یمحور ادهیپافزایش الگوی  ۴

 ۴ شهریکاتالیزر توسعه درون شهری؛ هدایت توسعه شهریالگوسازی مداخله در بافت؛ کاتالیزر توسعه درون ۵

 ۴ افزایش جذابیت فضا فضا؛ توجه به عوامل فرهنگی و هنریجذابیت محیط؛ تجدید حیات؛ افزایش جذابیت  ۶

 ۴ هارساختیزتوسعه  ؛ ایجاد عناصر کالبدی؛ بهبود شبکه معابرهارساختیزتوسعه  ۷

 ۴ توسعه گردشگری تاریخی توسعه گردشگری تاریخی ۸

 ۳ رویدادساز رویدادساز ۹

 ۳ ی باالدستهاطرحمنطبق با  ی باالدست؛ اقدامات یکپارچههاطرحمنطبق با  ۱۰

 ۳ یگذار هیسرماافزایش تمایل به  یگذار هیسرما؛ افزایش تمایل به گذارانهیسرماایجاد تغییرات جزیی؛ تسهیل در مشارکت  ۱۱

 ۲ مرمت عناصر بافت مرمت؛ مرمت عناصر بافت ۱۲

 ۲ مشارکت حداکثری توجه به ساکنینجویانه؛ ارتقای حس مشارکت؛ مشارکت همگان؛ مشارکت حداکثری؛ مشارکت ۱۳

 ۲ منافع عمومی تجهیز قلمرو عمومی؛ منافع عمومی ۱۴

 
 ی کدها و شناسایی مقوالت و تعداد فراوانی آنبنددسته) ٣جدول 

 فراوانی مقوالت ی کدهای ثانویهبنددسته ردیف

 ۱۷ ی اساسیهارساختیزساخت  هارساختیز ساختی اساسی؛ هارساختیزافزایش دسترسی به خدمات شهری؛ ساخت  ۱

ی هاتیفعالی تجاری محلی؛ تحرک هافرصتی شغلی؛ افزایش هافرصتواحدهای تجاری؛ ایجاد  کردنفعال ۲

 زاییاقتصادی؛ افزایش اشتغال

 ۱۰ ی شغلیهافرصتایجاد 

 ۱۹ ایجاد انگیزه برای نوسازی ایجاد انگیزه برای نوسازی؛ کاهش زوال شهری ۳

 ۵ پایداری جمعیت جمعیتپایداری  ۴

 ۷ آموزش افراد آموزیآموزش و مهارت ۵

-ی مناسب اجتماعیهافرصت؛ نوسازی اجتماعی و محلی؛ ایجاد و اوقات فراغت یفرهنگ یهاتیفعال توسعه ۶

 فرهنگی

و اوقات  یفرهنگ یهاتیفعال توسعه

 فراغت

۱۵ 

 ۱۸ یگذار هیسرمای هافرصتافزایش  یگذار هیسرما زهیانگ جادیای؛ گذار هیسرمای هافرصتی؛ افزایش گذار هیسرمای هازهیانگافزایش  ۷

 ۷ پروژه پرچم ؛ آثار فیزیکی توسعهمحدوده یبزرگ برا غیتبل کی ۸

 ۹ مشارکت مردم تاکید بر مشارکت مردم ۹

 ۱۵ جانبههمهتوسعه  جانبهجانبه؛ توسعه همهاقدامی همه ۱۰

 ۷ کاتالیزر کاتالیزرها ۱۱

 ۵ تاثیر بر محدوده پیرامونی اثرات مثبت بر محدوده و پیرامون آن ۱۲

 ۴ ینگر ندهیآدارای  اندازچشمدارای  ۱۳

 
 ی محرک توسعههاپروژهی کدها و شناسایی مقوالت ارزیابی بنددسته) ٤جدول 

 فراوانی مقوالت ی کدهای ثانویهبنددسته ردیف

شناخت کامل  درک شناخت کامل زمینه ۱

 یانهیزم

۴ 

افزاش کیفیت  هایآلودگافزایش فضای سبز؛ کاهش  ۲

 محیط زیست

۱۰ 

ی؛ طیمحستیزفرهنگی، اقتصادی و -ی بصری؛ انطباق عملکرد؛ احیا و نوسازی حیات کالبدی، اجتماعیهایژگیوانطباق و همخوانی با  ۳

 سابقه تاریخی؛ معاصرسازی فضاهای شهر کهناحیا و بازگرداندن حیات شهری؛ احیاء پیوندهای قدیمی؛ متناسب با شرایط و 

 ۲۸ انطباق عملکرد

 ۱۷ جذب سرمایه ی زیادهاهیسرمای اقتصادی؛ جلب هاهیسرماجذب  ۴

سرزندگی  اجتماعی-فضای جمعی؛ سرزندگی کارکردی ۵

 اجتماعی-کارکردی

۱۵ 

 ۲۴ ارتقای مشارکت مشارکت مردمی؛ مدیریت محلی؛ ارتقای مشارکت؛ دارای محصول نهایی مناسب واکنش ۶
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 ی محرک توسعههاپروژهی کدها و شناسایی مقوالت ارزیابی بنددسته) ٤جدول ادامه 

 فراوانی مقوالت ی کدهای ثانویهبنددسته ردیف

 ۱۳ یروادهیپافزایش الگوی  ترویج الگوی حرکت پیاده؛ ایجاد ترافیک پیاده ۷

 ۸ دارای ماهیت آموزشی آموزش ۸

 ۷ افزایش امنیت افزایش امنیت ۹

 ۱۱ تسهیل دسترسی تسهیل دسترسی ۱۰

 ۱۷ هارساختیزساخت  ی ساختاریوندیپهمافزا؛ ؛ افزودن عناصر جدید؛ توسعه میانهارساختیزساخت  ۱۱

ی هاتیفعالتقویت  تقویت ساختارهای اقتصادی ۱۲

 اقتصادی

۹ 

 ۱۷ دارای نگاهی جامع ؛ ارتقای شرایط اقتصادی و اجتماعیزامحرکی هاواکنششده از ی کنترلهارهیزنجتنوع عملکردی؛ دارای نگاهی جامع؛ دارای  ۱۳

ترین نیروی محرک؛ کاراکترسازی؛ تغییر عناصر پیرامونی با اقدام جدید؛ تغییر عناصر پیرامونی با ایجاد کاتالیست؛ دارای مهم ۱۴

 عنصر جدید؛ توانایی تاثیر بر فرم

 ۱۹ زادرونپیشرانه توسعه 

 ۱۶ توسعه تدریجی و مستمر مدت و مستمر؛ دارای فرآیندی استراتژیکدارای تاثیرات تدریجی؛ دارای دوام و تاثیرگذاری مستمر؛ فرآیندی طوالنی ۱۵

 ۱۰ مقیاسکوچک ی وسیعگذار هیسرمابدون نیاز به مداخالت وسیع؛ بدون نیاز به  ۱۶

 ۷ ریپذانعطاف یر یپذانعطافدارای  ۱۷

 

 

 

 است) ی(اعداد داخل پرانتز تعداد فراوانی محرک توسعه هاپروژهی کدها و شناسایی مقوالت و ابعاد الگوی ارزیابی بنددسته) ٥جدول 

 مقوالت ابعاد و کدهای ثانویه مربوط به آنها ردیف

  )۱۷۱بازآفرینی اجتماعی (

 ارتقای مشارکت مشارکت؛ استراتژی پایین به باال؛ مشارکت حداکثری؛ مشارکت مردم؛ ارتقای ریپذمشارکت ۱

 انطباق و همخوانی بخشی؛ افزایش حس تعلقی باالدست؛ انطباق عملکرد؛ اصالتهاطرحانطباق و همخوانی؛ منطبق با  ۲

 مقیاسکوچک مقیاسمقیاس؛ کوچکدارای خرد ۳

 عملکردگرا عملکردگرا؛ اقدامات عملیاتی ۴

 رویدادساز رویدادساز ۵

-؛ سرزندگی کارکردیو اوقات فراغت یفرهنگ یهاتیفعال توسعهآموزش؛ آموزش افراد؛ دارای ماهیت آموزشی؛ پایداری جمعیت؛  ۶

 اجتماعی؛ افزایش امنیت

-ی اجتماعیهاتیفعالتوسعه 

 فرهنگی

  )۱۶۲بازآفرینی اقتصادی (

 یگذار هیسرماافزایش تمایل به  ی؛ جذب سرمایه؛ ایجاد انگیزه برای نوسازیگذار هیسرمای هافرصتی؛ افزایش گذار هیسرماجاذب سرمایه؛ افزایش تمایل به  ۷

 ی اقتصادیهاتیفعالمحرک  صادیی اقتهاتیفعالی شغلی؛ تقویت هافرصتی اقتصادی؛ ایجاد هاتیفعالتوزیع فعالیت؛ توزیع ثروت؛ منافع عمومی؛ محرک  ۸

 توسعه گردشگری توسعه گردشگری تاریخی ۹

  )۷۷بازآفرینی کالبدی (

 هارساختیزتوسعه  هارساختیزی اساسی؛ ساخت هارساختیز؛ ساخت هارساختیزتوسعه  ۱۰

 تسهیل در دسترسی تسهیل دسترسی ۱۱

 یروادهیپافزایش الگوی  یروادهیپی؛ افزایش الگوی محور ادهیپافزایش الگوی  ۱۲

 مرمت عناصر مرمت عناصر بافت ۱۳

 افزایش جذابیت فضا جذابیت فضاافزایش  ۱۴

  )۲۲حفظ محیط زیست (

 افزایش کیفیت محیط زیست ؛ افزاش کیفیت محیط زیستگراطیمح ۱۵

 شناختگرا یانهیزمشناخت کامل  ۱۶

  )۱۲۸بازآفرینی پایدار (

 دارای نگاهی جامع ؛ دارای نگاهی جامعجانبههمه؛ توسعه جانبههمهتوسعه  ۱۷

 ریپذانعطاف پذیردر شرایط مختلف؛ انعطافقابلیت اجرا  ۱۸

 توسعه تدریجی و مستمر توسعه تدریجی و مستمر ۱۹

 ینگر ندهیآ ینگر ندهیآ؛ دارای اندازچشمدارای  ۲۰

زا؛ کاتالیست؛ پروژه پرچم؛ کاتالیست توسعه؛ درون شهری؛ تاثیر بر محدوده توسعه مناطق پیرامونی؛ پیشرانه توسعه درون ۲۱

 پیرامونی

 زاپیشران توسعه درون
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 محرک توسعه در بازآفرینی بافت فرسوده شهری یهاپروژهالگوی ارزیابی  )١شکل 

 

 بحث
 

هدف از این مقاله ارایه الگویی برای ارزیابی، مدیریت و هدایت 

 ی محرک توسعه در بازآفرینی شهری بود. هاپروژه
 

های محرک توسعه، نقش مهمی نتایج حاکی از آن است که پروژه

وسازها، احیای عملکرد اقتصادی و اجتماعی در رونق ساخت

های عمرانی های تاریخی، افزایش سرزندگی و جذب سرمایهبافت

های اقتصادی ها رویدادساز بوده و توان ایجاد فرصتدارند؛ این پروژه

گیری از مشارکت شهروندان و اجتماعی زیادی دارند. این امر با بهره

های و توان اقتصادی و اجتماعی محلی، قابل تحقق است. پروژه

گذاری انحصاری و استراتژی از باال به دنبال سرمایهمحرک توسعه به

 گذاری با شهروندان برای شهروندانپایین نیستند، بلکه هدف سرمایه

ها منطبق بر نیازهای شهروندان ساکن است؛ ابعاد مختلف این پروژه

شود که های فرسوده شهری است و تا حد ممکن تالش میدر بافت

وق های فدر فرآیند توسعه، حداکثر نیاز شهروندان دیده شود. یافته

 & Sajjadzadeh]گل یزلفو  سجادزادهبا نتایج پژوهش 
Zolfighol, 2016]  .همسو است 

 

ی محرک توسعه با هاپروژهی کیفی نشان داد که هالیتحلنتایج 

الگویی همراه هستند که این الگو از چند بعد تشکیل شده است. هر 

ی بافت فرسوده دارای اهمیت هایژگیوکدام از این ابعاد بسته به 

متفاوتی هستند. در بعد اقتصادی با افزایش تمایل مردم به 

 یهابخشی سایر گذار هیسرمای و ایجاد انگیزه برای گذار هیسرما

ی محرک هاپروژهبه موفقیت بیشتر  توانیمخصوصی و دولتی، 

. همچنین [Sajjadzadeh et al., 2016]توسعه امید داشت 

نتایج نشان داد که توزیع ثروت و منافع عمومی، ایجاد اشتغال و 

از دیگر عواملی ی موجود در بافت فرسوده هایکاربر رونق فعالیت 

 ,Azizi & Bahra]شده است  هاپروژهاست که باعث موفقیت این 
. بر این اساس الگویی برای ارزیابی محرک توسعه مناسب [2016

ی آن منطبق بر نیازهای ساکنان بافت هاشاخصو کارآمد است که 

 Ghaffari]ی بازآفرینی بافت فرسوده باشد هامولفهبا  راستاهمو 
& Saberi, 2017] منظور از انطباق در مفهوم کلی است، یعنی .

طبق من قاً یدقی محرک توسعه تعریف شود که هاپروژهاقداماتی برای 

 یهادادهبر رفع زوال و فرسودگی باشد. نتایج مطالعات و بررسی 

رح یی مطهامولفه قاً یدقآمده نیز گویای این واقعیت است و دستبه

اجتماعی از نظر امنیت، مشارکت، شد که منطبق بر افزایش کیفیت 

ی عمومی و همچنین منطبق بر نیازهای هایآگاهافزایش فرهنگ و 

ی موجود در بافت، ارتقای کیفیت هاتیظرفاقتصادی بر اساس 

محیط زیست، افزایش کیفیت کالبدی بافت از نظر دسترسی، منظر، 

ی خدمات شهری و همچنین توسعه مستمر هارساختیزامکانات و 

 است. جانبهههمو 
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 یر یگجهینت

با مطالعه منابع و اسناد موجود در خصوص بازآفرینی شهری، 

 خرد مقیاسصورت بایستی بهپروژه محرک توسعه مشخص شد که 

ای در راست مشارکتی، مدیریت هدفمند منابع انسانی، مالی و زمانی

شیوهای مستمر و  بازگرداندن حیات به بافت فرسوده شهری به

 یهاحوزهجمعیت شهری در  تعادل بخشی به پراکنشمنسجم، 

سطوح شهری و اعاده  هیرویبجلوگیری از رشد  شده شهری وساخته

 . در واقع، پروژه محرکانجام شودهدف  یهابافتاجتماعی  منزلت

مر بازآفرینی مست برای هایگذار هیسرماتبلیغی برای جذب  تواندیم

 یهاتوسعهموجب القا و هدایت  بافت شهری در محدوده باشد و

محرک ی هاپروژهمشخص شد که  هاافتهدر بخشی از یبعدی شود. 

 باید برای رسیدن به بازآفرینی شهری و بازآفرینی پایدار، توسعه

و  تهداشعناصر شهری را  توانایی تاثیر بر فرم، کاراکتر و کیفیت

داشته ی محرک را در پ یهاواکنشاز  شدهکنترل یارهیزنجعمومًا 

شرایط کالبدی، تحوالت اقتصادی و اجتماعی  بر ارتقایو عالوه باشند

نفع ذیی هاگروهبین  ییافزاهمو موجبات  داشته باشندپی  را نیز در

 .مختلف و منابع موجود را فراهم کنند
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