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Extended abstract
Introduction
One of the most important challenges in today’s metropolises is the existence of unhealthy, poor urban neighborhoods 
in the peripheries. A series of regeneration policies and plans have sought to meet such a challenge over the twentieth 
century to provide a better quality of life for residents of such impoverished urban spaces. Such measures have hardly 
been successful, however. This study has assumed that a major reason for such failures has been the lack of concern for 
scale in urban regeneration plans and schemes. Accordingly, two main questions have been raised here. The first pertains 
to the reason why the concept of scale should lie at the heart of an urban regeneration plan and to the way in which such 
a focus can improve plans and upgrade the quality of life in an urban residence. The second question concerns the status 
of urban regeneration based on the criteria and indicators considered in this study and the effects it can have on project 
efficiency and target residents’ quality of life.

Theoretical Framework
The theoretical framework of this study has been set only to extract the indicators and criteria of the survey (questionnaire) 
and to measure the quality of life in the target samples. Therefore, the intellectual approaches of sustainable urban 
regeneration, right scale theory, expectation-efficiency model, sustainable place-making, and collision effectiveness 
theory have been considered in this research simply as theoretical approaches supporting the survey. However, the 
arguments made in these approaches and the set of controversies that can arise about each along with the relationships 
between them go far beyond the references cited in this article. After all, the main components of the questionnaire for 
assessment of the quality of life in the target samples include the theoretical approach of the right scale, providing the 
required coordination between the elements, the theoretical approach of collision effectiveness, providing effectiveness, 
the theoretical approach of sustainable place-making, affecting target residents’ quality of life, and the theoretical 
approach of expectation-efficiency, affecting satisfaction.

Methodology
The present applied research has been designed as a systematic logical plan seeking to maximize scientific validity in 
the definitions, criteria, indicators, procedures, and methods of data collection and analysis and in the information and 
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extraction and inference of the findings. Two contextual methodologies have been adopted to analyze the concept of 
scale, along with a survey-data methodology used to measure the quality of life. The data and information sources include 
censuses and questionnaires, library documents, programs and designs, and techniques of analysis, including correlation 
and regression (used to measure the quality of life), and meta-analysis (used to identify the scale). A set of qualitative 
(subjective) and quantitative (objective) criteria has been extracted in accordance with the theoretical framework of the 
research. The indicators and variables extracted from theoretical approaches and global and Iranian experiences have 
finally been used to compile a questionnaire, the descriptive and inferential results of which have been presented in the 
next step of the research.

Results and Discussion
The results obtained for the first question of the research demonstrate that the approaches should be implemented as 
local small-scale regeneration projects operated in regional integration, unlike previous approaches, in which national 
(government) programs and projects have been implemented as large-scale renovation projects. In addition, the concept 
of scale is generally used today to refer to the spatial, temporal, quantitative, or analytical dimension. Scale is also a 
determining factor in pattern recognition, phenomenon explanation, result generation, and program and plan optimization 
for regeneration and achievement of satisfaction and efficiency.
The results obtained for the second research question indicate the significance of the correlations between the number, 
initial energy, and locations of urban regeneration projects in all the sample cities and their impacts on target residents’ 
quality of life. Given the importance of this relationship (correlation) and fulfillment of the requirements for presentation 
of the prediction model in this field, a multivariate regression model has been proposed. The obtained model indicates 
that the factors of projects, initial energy and orientation can predict how target urban residents’ quality of life is affected 
in the present study.

Conclusion
Finally, what distinguishes this research from similar studies in the literature is the distinct practical outputs that it has 
presented in the field of urban planning as well as the focus beyond the concept of scale in its traditional sense, which 
has disturbed its meaning. The research findings challenge the current attitudes of urban planners and designers towards 
sustainable urban regeneration policies, emphasizing the significance of holistic approaches in the definition of urban 
place-making projects. The need has been defined not only from a physical point of view, as in Makower (2014), in the 
recognition of the urban scale but also from a multidisciplinary perspective, with an emphasis on socio-economic and 
physical approaches in the three layers of project relationships, level, and size for improvement of citizens’ quality of 
life and realization of their satisfaction with life in places. It seems that expansion and enrichment of the findings of 
this research in the field of urban planning and design requires further research, refining, for example, the concept of 
scale at the place level and effective socio-cultural relationships on the place formation continuum and identifying the 
appropriate level and effective economic relationships on the continuum. 
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نکات برجسته
کنین. ارتقا کیفیت زندگی سا  -

»مقیاِس« برنامه ها و طرح های بازآفرینی شهری.  -
محله های نابسامان و فقیر شهری.  -

کنین. کیفیت زندگی سا کارایی پروژه و وضعیت  وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری درایران و اثربر   -
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چکیده
کالنشهرهای امروز، وجود محله های شهرِی نابسامان و فقیر شهری در فضاهای حاشیه ای است.  یکی از مهم ترین چالش های 
کیفیت  کرده است تا  مجموعه سیاست ها و برنامه های بازآفرینی برای رویارویی با چنین چالشی، در طی سده بیستم تالش 
کمتر با موفقیت قابل توجهی  کند. اما چنین اقداماتی،  کنیِن واقع در چنین فضاهای فقیر شهری ایجاد  زندگِی بهتری برای سا
کم توجهی به مقیاِس  از دالیل اصلِی چنین شکست هایی،  که یکی  همراه بوده است. پیش فرض پژوهش حاضر این است 
برنامه ها و طرح های بازآفرینی شهری بوده است. بر این اساس در این پژوهش، دو پرسش اصلی طرح شده است: نخست، 
کارآمدترسازِی  چرا مفهوم مقیاس باید در محوریت برنامه های بازآفرینی شهری قرار بگیرد و چنین محوریتی چگونه می تواند به 
کنین شهرِی هدف کمک کند؟ و دوم، وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری، بر اساس معیارها  برنامه ها و ارتقای کیفیت زندگی سا
کنین هدف می تواند داشته  کیفیت زندگی سا کارایی پروژه و وضعیت  و شاخص های موردنظر در این پژوهش، چه اثراتی بر 
باشد؟ برای پاسخ به چنین پرسش هایی، از دو روش شناسی زمینه گرا برای تحلیل مفهوم مقیاس و پیمایشی_داده نگر برای 
کتابخانه ای_ کیفیت زندگی استفاده شده است. منابع داده و اطالعات، شامل سرشماری ها و پرسشگری و همچنین  سنجش 
کیفیت زندگی( و فرا_ اسنادی، برنامه ها و طرح ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل نیز شامل همبستگی و رگرسیون)برای سنجش 
گرگان نشان می دهد  تحلیل)در مقیاس شناسی( بوده است. نتایج این پژوهش در چهار نمونه شهر رشت، همدان، سنندج و 
که همبستگی معناداری بین تعداد پروژه های بازآفرینی، انرژی اولیه و موقعیت مکانی آنها )متغیرهای مستقل( و اثرگذاری آنها 
که برنامه های بازآفرینی  کنین هدف )متغیر وابسته( وجود دارد. وجود چنین همبستگی بدین معناست  کیفیت زندگی سا بر 
کنین هدف  شهری در ایران می تواند از طریق توجه بنیادی به مقیاس برنامه بازآفرینی، تأثیر بیشتری در ارتقای کیفیت زندگی سا

داشته باشد. 
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روستا و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه . 1
نرخ  با  کوچک جهان  و  ــزرگ  ب مــوجــود، شهرهای  آمــارهــای  اســاس  بر 
نخستین بار  بــرای   ،2007 سال  در  هستند.  رشد  حال  در  بی سابقه ای 
کن در  کن در نواحی شهری از جمعیت سا در تاریخ بشر، جمعیت سا
نواحی روستایی پیشی می گیرد. بر اساس پیش بینی  ها تا سال 2050 
میلیارد  هفت  به  نزدیک  یعنی  زمین،  کره  جمعیت  دو-ســوم  از  بیش 
انجام  مطالعات  اســاس  کرد.بر  خواهند  زندگی  شهری  نواحی  در  نفر، 
پیامدهای  مهم ترین  از  یکی   )Safaeipour and Zarei, 2018(شــــــده
یا  و  درون  نابسامان  بافت های  شکل گیری  شهرنشینی،  رونــد  چنین 
پیرامون شهرهاست که معضالت متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
 Rusta et al.,( و محیطی را به همراه داشته است. همچنین بررسی ها
که شهرنشینی به سرعت در مکان هایی  کی از آن است  18 :2017( حا
کمبودها در برنامه ریزی برای زندگی  که با بیشترین  در حال وقوع است 

شهری مواجه هستند.
گرچه در طول تاریخ، سیاست های مواجهه با مسئله ی محدوده ها و  ا
محله های نابسامان در شهرها، به دنبال آن بوده اند تا از طریق بهسازی 
شهرها و همچنین احیای شرایط، اقدامات مناسبی را در راستای ارتقای 
کنان به انجام رسانند، اما به رغم پیدایش راهبردهای  کیفیت زندگی سا
شکاف های  همچنان   ،)Hospers, 2014(ــی ــت ــدای ه و  مدیریتی  نوین 
که  روشنی، در شواهد تجربی و ارزیابی سیاست ها قابل مشاهده است 
کارآمد  بر  داللت   )Bontje & Musterd, 2012( شهری  حوزه  مطالعات 
کارآمدی  نبودن و یا مکفی نبودِن آنها و به دنبال آن، تداوم جریان نا
طرح  برونداد  بر  شده  انجام  های  میان،پژوهش  این  در  دارد.  شهری 
مهم ترین  از  یکی  که    )Lawless, 2011( داده  نشان  شهری  توسعه  ها 
مسئله،  این  به  کنش  وا در  بین المللی  سیاست های  گسترده ترین  و 
بازآفرینی فیزیکی بوده  و این سیاست معمواًل در دو مقیاس شهری، 
کارآمد شهری تمرکز  یکی بر هسته مرکزی شهرها و دیگری محله های نا

داشته است.
که  با نگاهی به رویکردهای متأخر در بازآفرینی شهری می توان پی ُبرد 
گذشته، پژوهشگران و برنامه ریزان شهری به دلیل  در طی چند دهه 
کیفیت زندگی مورد انتظار پس از اجرای این گونه برنامه ها،  عدم تحقق 
گونی)انتقادی و یا اثباتی(، در حال ارزیابی و  گونا به شیوه ها و از ابعاد 
بازاندیشی در برنامه های بازآفرینی شهری هستند و پروژه های بازآفرینی 
شهری را در نقاط مختلف جهان بر پایه شاخص های متعدد از جمله 
کانون های توجه در  مقیاس مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. یکی از 
که به  کوچک_مقیاسی است  این بررسی ها، دوگانه ی بزرگ_مقیاسی یا 
برنامه ها مطرح  کارآمدِی این نوع  بر میزان  از عوامل مؤثر  عنوان یکی 
 Swyngedouw 1992; Ng, 2005; Donovan et al., 2005; Gotz(کرده اند
گستره ی فضایِی این پروژه ها،  et al., 2015(. همچنین از منظر توزیع یا 
میان  ایــن  در  اســت.  شــده  ــه  ارائ متفاوتی  اغلب  و  متنوع  رویکردهای 
می توان به تمرکز بر مکان ها و یا پهنه های شهری نظیر بخش مرکزی 
 UN-Habitat, 2010; 2013;(کــرد کل شهر اشاره  شهرها، خیابان ها و یا 

.)2014
بر  افــزون  شهری،  بازآفرینی  پروژه های  و  برنامه ها  در  مقیاس  موضوع 
کارآمدی خوِد برنامه ها  کارآمدی یا نا که بر میزان  اثرات تعیین کننده ای 
ایــده آل هــای  و  آرمــان هــا  با تحقق  ربــط و پیوند آن  به  پــروژه هــا دارد،  و 

تعریف شده در آنها زیر عنوان ارتقای کیفیت زندگی در شهرها بازمی گردد. 
 UN-Habitat, 2014;( در این زمینه،مطالعات اسکان بشر ملل متحد
2014 ;2013( در سال های اخیر به صورت مداوم بر اهمیت و ضرورت 
نمودِن  اثربخش  تر  برای  شهری  بازآفرینی  برنامه های  مقیاس  تدقیق 
کید داشته است. پیش فرض اصلِی این  کیفیت زندگی، تأ آنها در حوزه 
برنامه های  از مهم ترین دالیل شکست  یکی  که  آن است  نیز  پژوهش 
کافی به موضوع  بازآفرینی، دست کم از منظر فنی و تخصصی، توجه نا
سطح  بر  اثر  طریق  از  که  پروژه هاست  و  برنامه ها  این گونه  در  مقیاس 
کارآمدِی این برنامه ها و در نتیجه، پیامدهای بعدِی آن بر سطح کیفیت 
کرده است. به بیان دیگر، در  کنیِن متأثر از این برنامه ها، عمل  زندگی سا
برنامه های بازآفرینی شهری، به دلیل فرایندهای ساده سازِی متغیرها 
مقیاس های  از  برخی  پــروژه هــا،  و  طرح ها  در  شهری  موجود  عناصر  و 
حذف  ُخــرد(  و  کوچک  مقیاس های  شهری)به ویژه  حیاتِی  و  ضــروری 
شده و نادیده گرفته می شود. افزون بر این، وجود مسئله کمبود منابع و 
در نتیجه ضرورت تخصیص بهینه و مؤثر آن، دلیل دیگری برای توجه به 
که نبود تعریفی  موضوع مقیاس در برنامه های بازآفرینی است؛ به طوری 
که نه تنها بسیاری  مشخص از مقیاس در این نوع برنامه ها سبب شده 
از منابع دچار اتالف شود، بلکه ارزیابی ها و قضاوت های ما درباره سطح 
تدوین و اجرای برنامه ها، حوزه تأثیرات و پیامدهای آن نیز با ابهام های 

بسیاری همراه باشد.
که  ایده اصلِی پژوهش حاضر بر این درک از مفهوم مقیاس استوار است 
از پیش  و  اهدافی خاص  به  برای دستیابی  ابزارهایی  مقیاس ها صرفًا 
تعریف شده نیستند، بلکه آنها بر شناسایی الگوها، تبیین پدیده های 
موردنظر، فرایندهای تعمیم بخشِی نتایج و در نهایت، نحوه بهینه سازِی 
نه  مقیاس،  دارنــد.  تعیین کننده ای  اثر  معین،  سطح  یک  در  فرایندها 
کشف روابط  تنها برای انجام برآوردها، سازمان دهی تفکر و پدیده ها و 
و تحلیل فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه همان طور 
که جونز اشاره می کند، شیوه های دانستِن ما از جهان را)اغلب به شکل 
که ما  گاه( تعیین می کند)Jones, 2018(. از نظر هرود و رای این  ناخودآ
درباره مقیاس چگونه می اندیشیم، به شکلی بنیادین شیوه فهم ما از 
 Herod( زندگی اجتماعی و فضامندی های مالزم با آن را شکل می دهد
مطالعات  سابقه  که  همانگونه  این،  بر  افــزون   .)and Wrigh: 2002: 4
)Shorcheh, 2019: 104-110( نشان داده است،تغییر در مقیاس نه تنها 
به معنای تغییر در سطح اهمیت و ربط متغیرها و شاخص های مورد 
پژوهش از نگاه ماست، بلکه آنچه در یک مقیاس بر ما آشکار می شود، 

ممکن است در مقیاس دیگری پنهان شود. 
کثر برنامه های بازآفرینی شهری)دست کم در ایران(، مقیاس بیشتر  در ا
به عنوان مفهومی ثابت، خنثی و از پیش مسلم و صرفًا به عنوان ابزاری 
برای انتخاب های عملیاتی بر حسب سطح یا اندازه مطرح بوده است؛ از 
که نیازی به هیچ تحلیل نظری یا انتقادی  این رو چنین پنداشته شده 
مکان(  و  فضا  مقیاس)همانند  از  درک  که  است  حالی  در  این  ــدارد.  ن
صورت  انگاشته شده  پیش  از  نظرگاه هایی  پایه  بر  همواره  نمی تواند 
بگیرد؛ زیرا مقیاس اغلب ارائه دهنده ی معنا و اهمیتی است که همیشه 
برای ما روشن یا بدیهی نیست، با انتخاب های ما در پیوند قرار داشته و 
که برنامه ها  از سرشتی سیاسی برخوردار است)Brenner, 2019(. زمانی 
عمل  در  ما  می شود،  داده  ارجــاع  کوچک تر  یا  بزرگ تر  مقیاس های  به 
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اشاره به مقیاسی داریم که در آن، فرایندهای موردنظر ما عمل می کنند. 
که در برنامه ریزی انتخاب می شود، ما را ملزم به درک جزئیات  مقیاسی 
گسترده تر و  سازوکارهای خاص و نیاز به درک نحوه عمل سیستم های 

 .)Makower, 2014(بسیار پیچیده تر می کند
است:  شــده  طــرح  اصلی  پرسش  دو  پژوهش  ایــن  در  اســـاس،  ایــن  بر 
گون  گونا کدام عقالنیت ها، مفهوم مقیاس و وجوه  نخست، چرا و بر پایه 
چنین  و  بگیرد  قــرار  شهری  بازآفرینی  برنامه های  محوریت  در  باید  آن 
کیفیت  کارآمدترسازِی برنامه ها و ارتقای  محوریتی چگونه می تواند به 
کند؟ و دوم، وضعیت پروژه های  کمک  کنین شهرِی هدف  زندگی سا
بازآفرینی در شهر، از نظر تعداد، انرژی اولیه و آزادشده و موقعیت مکانی 
کنین هدف  کیفیت زندگی سا کارایی پروژه و وضعیت  آنها، چه اثراتی بر 
است  استوار  ایــده  این  بر  پژوهش  پیش فرض  باشد؟  داشته  می تواند 
کنین هدف،  که میزان موفقیت در پاسخگویی به نیازهای مختلف سا
و  عناصر  دیگر  با  آن  ارتباطی  و  قلمرویی  مقیاس  گرفتِن  نظر  در  بــدون 
ضعیف  بسیار  مختلف،  مقیاس های  و  سطوح  در  موجود  مؤلفه های 

خواهد بود.
بازآفرینی شهرِی  برنامه های  در  آن  تعیین  و  اهمیت مقیاس  به  توجه 
گرچه سابقه ای طوالنی مدت  کیفیت زندگی،  پایدار و در راستای ارتقای 
اصلی ترین  از  یکی  اخیر  سال های  در  اما  داشته  شهری  مطالعات  در 
دهه  هفت  به  نزدیک  اســت.  بــوده  شهری  برنامه  ریزان  دغدغه های 
کتاب  در  جین جیکوبز  همچون  شهرشناسان  نقدهای  از  که  اســت 
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی)1961( و برنامه ریزان و طراحانی 
نیست)1956(  درخــت  شهر  کتاب  در  الکساندر   کریستوفر  همچون 
سازمان یافته1  پیچیدگی  با مطرح کردن  نظریه پردازان  این  می گذرد. 
پویایی های  به عنوان مشخصه ی اصلِی  خودانگیخته  پیچیدگی  یا 
شهری، به نقد نظرگاه های ساده انگارانه در نظم گرایی هندسی )به طور 
نمونه در طرح های لوکوربوزیه(، آرمان شهرگرا)به طور نمونه در اندیشه 
نظام های  در  جامع-عقالنی  و  سلسله مراتب گرا  رویکردهای  و  هــاورد( 
را  اولیه  کارهای  این  دستاوردهای  پرداخته اند.  شهری  برنامه ریزی 
ما امروزه می توانیم در تکوین دیدگاه های نو در سیستم های پیچیده 
مقیاس،  سیاست  سلول-بنیان،  و  عامل-بنیان  تحلیل های  شهری، 

 .) Shorcheh،2015 (کنیم فضاهای ارتباطی و نظایر آن مشاهده 
نمی توانیم،  مــا  کــه  بـــوده  ــن  ای نقدهایی  چنین  ــای  ــت ه دالل از  یکی 
فرایندها و پویایی های شهری را از نظر مقیاس، صرفًا در قالب سطوح 
از یکدیگر،  گانه/تفکیک شده  سلسله مراتبی و یا قلمروبندی های جدا
هم  بلکه  بگیریم،  نظر  در  یک  هر  در  تعریف شده  کارکردهای  با  همراه 
پیدا  نفوذ  درهـــم  دائــمــًا  مختلف  کــارکــردهــای  هــم  و  مختلف  سطوح 
می کنند، باهم همپوشانی دارند و مجموعه روابط پویای بین آنها باهم 
کید  تأ و  تمرکز  در  می توان  را  تحوالتی  چنین  بازتاب  می کند.  برخورد 
منتشرشده  اسناد  و  تحقیقات  پروژه ها،  در  مقیاس  موضوع  به  بیشتر 
توسط برنامه اسکان ملل متحد)UN-Habitat( و مؤسسه پروژه برای 
به  می توان  نمونه،  طور  به  کــرد.  مشاهده  به روشنی  عمومی2  فضای 
رویکرد خیابان مداری به عنوان یکی از راهکارهای تحول سکونتگاه های 
طریق  از  فقیرنشین  محله های  تحول  بــدان  همچنین  غیررسمی)که 

1 Organized Complex Issues
2 Project for public space (PPS)

در  عمومی  فضاهای  به  دادن  محوریت  مــی شــود(،  گفته  نیز  خیابان 
کید  تحول سکونتگاه های غیررسمی و همچنین رویکرد مکان سازی با تأ
که در آنها بر اهمیت  کرد  بر مکان های خدمات ده و توانمندساز اشاره 
کید شده  تعیین و تعریف مقیاس)فضایی( در بهسازی سکونتگاه ها تأ
کید برنامه اسکان ملل متحد بر مقیاس شهر به جای مقیاس  است. تأ
ارتباط  ایجاد  از طریق  بازآفرینی شهری  برای  نتیجه تالش  در  و  محله 
کلیت پیکره شهری،  فیزیکی-کارکردی بین محدوده های نابسامان با 
مقیاس  موضوع  آنها،  در  که  بــوده  جدید  رویکردهای  از  دیگری  انــواع 
گرفته است. این برنامه ها، بیانگر نوعی  در محوریت این برنامه ها قرار 
کارآمدی،  گاهی جدید نسبت به اهمیت مقیاس و اثرات آن بر میزان  آ
که  بــوده  هدف  کنین  سا زندگی  کیفیت  ارتقای  نهایت  در  و  اثربخشی 
 Hernández-Garcia, 2013;(گرفته می شده است پیش از این، نادیده 

.)UN-Habitat, 20120, 2013, 2014; Gouverneur, 2015
مروری بر برخی تجربیات جهانی و بررسی نتایج آنها نیز می تواند بیانگر 
کیدهای جدید بر موضوع مقیاس در برنامه های بازآفرینی  این نوع تأ
شهری و پروژه های نوسازی و بهسازی باشد. در این راستا می توان به 

کرد.  نمونه های زیر اشاره 
داناوان و همکاران در دانشگاه بیرمنگهام در پژوهشی با عنوان بازآفرینی 
شهری بزرگ-مقیاس و پایداری: تأملی بر تیپولوژی موانع با بررسی پروژه 
بزرگ-  برنامه  این  ارزیابی  و  بیرمنگهام  ایست ساید  شهری  بازآفرینی 
مقیاس به دسته بندی موانع موجود بر سر راه این گونه پروژه ها پرداخته 
کی، موانع سازمانی و موانع اقتصادی را به عنوان  و سه محور موانع ادرا
از  این رساله می تواند  کرده اند.  اقدام معرفی  این حوزه ی  چالش های 
به  آنها  آسیب شناسی  و  مقیاس  بــزرگ-  برنامه های  شناسایی  حیث 
 .)Donovan et al, 2005(گیرد عنوان پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار 
اسمیت در رساله دکترای خود در دانشگاه بیرمنگهام با عنوان چالش 
ایجاد فرآیند توسعه پایدار در پروژه های بزرگ- مقیاس بازآفرینی شهری؛ 
تالش  اروپایی  بزرگ  شهرهای  در  مختلف  پروژه های  ارزیابی  و  تحلیل 
موفقیت  میزان  ارزیابی  بــرای  مدلی  به  مطرح  تجارب  مطالعه  با  کــرده 
کند)Smith, 2011(. هرناندز بنیال  پروژه های بزرگ- مقیاس دست پیدا 
گارسیا  در رساله ای با عنوان دگرگونی های فضاهای عمومی در مکزیک و 
غیرسمی:  سکونتگاه های  در  عمومی  فضاهای  عنوان  با  رساله ای  در 
رویکرد  و  عمومی  فضاهای  اهمیت  و  نقش  به  بوگوتا،  سکونتگاه های 
سکونتگاه های  بهسازی  در  مقیاس  کوچک-  اقدامات  و  مکان سازی 
را  عناصر  این  نمودن  دخیل  در  مؤثر  عوامل  و  پرداخته اند  رسمی  غیر 
 Hernandez Bonilla, 2004; Garcia,(برشمرده اند بهسازی  جریان  در 

.)2010
جینوت در رساله خود با عنوان بازآفرینی شهری در اروپا بیان می کند 
که شهرها در فرآیند بهسازی و بازآفرینی می بایست الگویی را در پیش 
بگیرند که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی، ساختاری 
و  موضعی  اقــدامــات  از  اســت  الزم  بدین منظور  و  کند  ایجاد  یکپارچه 
عهده  از  بتواند  که  نمایند  دنبال  را  رویکردی  و  گرفته  فاصله  کنده  پرا
و همکاران در مؤسسه  گتز   .)Ginot, 2010(بــرآیــد آنها  بافت  پیچیدگِی 
کارلسروهه، طی پژوهشی با عنوان پروژه های  تحقیقاتی- تکنولوژیکی 
کوچک- مقیاس و توان آنها در بازآفرینی شهری؛ تجربه برگرفته از آلمان 
در  کالبدی  صرفًا  اقدامات  و  مقیاس  بــزرگ-  پــروژه هــای  نقد  با  شرقی 
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مقیاس شهر، به اهمیت اقدامات در سطح محلی و ابعاد اجتماعی-
تعریفی  ارائـــه  بر  عــالوه  کــرده انــد  تــالش  و  پرداخته اند  زندگی  فرهنگِی 
کوچک- مقیاس به تبیین توان این پروژه ها در  مشخص از پروژه های 

 .)Gotz et al., 2015(بازآفرینی شهری بپردازند
کیفیت زندگی و بازآفرینی شهری  برخی پژوهش های دیگر، بر رابطه بین 
وقتی  که  بــوده  این  اصلی  انگاره  پژوهش ها،  این  در  داشته اند.  تمرکز 
به  که  انتظار داشت  پذیرد، می توان  به خوبی تحقق  بازآفرینی شهری 
 Bahraini, et al., 2014;( نماید  کمک  کنین  زندگی سا کیفیت  ارتقای 
 McCall, 1975; Myers, 1987; Davidson & Cutter 1991; O’Brien &
 Eddie, 1991; Grayson & Jung, 1994; Diner & Sahe, 1997; Truck
Server & Atalk, 2001(. از نظر این پژوهشگران، الزم است تعریفی غنی 
کیفیت زندگی در برنامه های توسعه شهری و بازآفرینی شهری  و جامع از 
کیفیت زندگی  مبنای عمل قرار بگیرد. در برنامه های بازآفرینی شهری، 
زندگی شان  از  افــراد  رضایت مندی  سطح  پایه  بر  می تواند  کلی  طور  به 

.)Lotfi, 2008( تعریف شود
و  پایدار  شهری  بازآفرینی  عنوان  زیِر  که  داخلی  پژوهش های  میان  در 
کیفیت محیط انجام شده و در آنها بر نقش مقیاس  اثرات آن بر ارتقای 
موارد  این  به  می توان  شده،  پرداخته  پژوهش  در  موردنظر  مسئله  در 
و  با عنوان مقیاس مکان   )Rahimi, 2013(کرد. رساله ی دکتری اشاره 
کنین سعی  دلبستگی؛ ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر مدل دلبستگی سا
کنین به سه مقیاس مکانی)خانه،  داشته با هدف ارتقای دلبستگی سا
محله و شهر( و تقویت تصویر ذهنی آنها از محله و شهر، ارتباط میزان 
کنین با سه مقیاس مکانی و نیز ارتباط بین عوامل فردی و  دلبستگی سا
کارشناسی ارشد  دلبستگی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پایان نامه 
)Amiri, 2014( با عنوان طراحی فضاهای باز عمومی در سکونتگاه های 
غیر رسمی با رویکرد محرک توسعه بر اثرات فضاهای باز عمومی و اهمیت 
که این عناصر می توانند در بازآفرینی سکونتگاه های غیر رسمی  و نقشی 
کار، مقیاس محله به عنوان  کید شده است. در این  داشته باشند، تأ
که در طی  مقیاسی مطلوب برای شروع اقدامات بازآفرینی معرفی شده 
کالبدی- عملکردی محله با شهر و قابلیت تکرارپذیری در  زمان پیوند 

مقیاس شهر را با خود به همراه خواهند داشت؛ زیرا مقیاس محله به 
کتاب  گرفته شده است.  عنوان محرک ذاتی توسعه شهری پیش فرض 
نمونه های  تحلیل  و  بررسی  به  مکان ها  آینده ی  و  عمومی  فضاهای 
کارآمد  موردی و تجارب برتر جهانی در حوزه ی بازآفرینی محدوده های نا
 .)Rusta, et al., 2017( است  پرداخته  مجموعه  یک  قالب  در  شهری 
همچنین طرح پژوهشی با نام تحریك توسعه در بافت هاى فرسوده از 
کوچک-مقیاس مشارکتی در عرصه باز همگانی  طریق شبکه اقدامات 
در سال1394 به سفارش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 
که مفهوم مقیاس جزء محورهای  ایران نیز از جمله پژوهش هایی بوده 

آن تعریف شده است. 

روش شناسی پژوهش. 2
کاربردی است و طرح پژوهش1 به عنوان برنامه  پژوهش حاضر از نوع 
تعاریف،  در  علمی  اعتبار  کثرسازِی  حدا به منظور  و  آن  انجام  منطقِی 
گردآوری و تحلیل داده ها و  معیارها و شاخص ها، رویه ها و شیوه های 
اطالعات و در نهایت، استخراج و استنباط یافته های موردنظر، مبتنی بر 

که در تصویر زیر قابل مشاهده است. یک مسیر نظام مند بوده 

محدوده مورد مطالعه و جامعه نمونه پژوهش. 2.1
محدوده های مورد مطالعه در این پژوهش شامل محدوده ها، محله ها 
سطح  در  نمونه  شهر  چهار  در  بازآفرینی  برنامه  اقــدام  محورهای  یا  و 
گرگان است. جامعه نمونه  کشور، از جمله رشت،  همدان، سنندج و  
کنین  پژوهش نیز)برای انجام پرسشگری به شیوه تصادفی( از بین سا
و  بازآفرینی  برنامه  اقــدام  محورهای  یا  و  محله ها  محدوده ها،  در  واقع 
مدیران شهری مربوطه انتخاب شده است. دلیل اصلِی انتخاب چنین 
که چنین شهرهایی، حاوی تجربیاتی قابل توجه  نمونه هایی این بوده 
که بر اساس آن  در زمینه اجرای انواع برنامه های بازآفرینی بوده است 
می توان به طور سیستماتیک به بررسی و ارزیابی نتایج آنها با توجه به 

اهداف و مسئله مطرح در این پژوهش پرداخت. 

تصویر شماره1: چارچوب و فرایند روش پژوهش

1 Research design
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چارچوب نظری. 3
استخراج  منظور  بــه  صــرفــًا  پــژوهــش،  ایــن  در  نظری  چــارچــوب بــنــدی 
کیفیت  شاخص ها و معیارهای پیمایش)پرسشنامه( و برای سنجش 
گرفته است. از این رو، رویکردهای  زندگی در نمونه های هدف صورت 
فکری بازآفرینی شهری پایدار، نظریه مقیاس درست، مدل انتظارات-
کارایی، مکان سازی پایدار و نظریه برخورد مؤثر در این پژوهش صرفًا به 
عنوان رویکردهای نظری پشتیباِن پیمایش مدنظر بوده، گرچه مباحث 
که می تواند درباره  و مجموعه مناقشه هایی  رویکردها  این  موجود در 

هر یک از این رویکردها و ربط آنها با یکدیگر وجود داشته باشد، بسیار 
فراتر از اشاره های موجود در این مقاله است. به هر روی، رویکرد نظری 
مقیاِس درست از طریق ایجاد هماهنگی الزم بین عناصر، رویکرد نظری 
برخورد مؤثر از طریق ایجاد اثربخشی، رویکرد نظری مکان سازی پایدار 
کنین هدف و در پایان، رویکرد نظری  کیفیت زندگی سا از طریق اثر بر 
انتظارات-کارایی از طریق اثر بر رضایت مندی، بردارهای اصلِی تدوین 
کیفیت زندگی در نمونه های هدف را  پرسشنامه برای سنجش وضعیت 

شکل می دهند)تصویر شماره2(.  

تصویر شماره2: چارچوب فکری پژوهش

رویکرد بازآفرینی شهری پایدار1. 3.1
خلق  به  که  است  فرایندی  شهری،  بازآفرینی  سایکس  و  رابرتز  نظر  از 
فضاهای جدید شهری با حفظ ویژگی های اصلی)کالبدی و فعالیتی( 
منجر می شود. بازآفرینی شهری عبارت است از دیدگاهی جامع و یکپارچه 
که  که به حل مسائل شهری بینجامد؛ به طوری  و مجموعه اقداماتی 
کالبدی، اجتماعی و زیست محیطِی  بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، 
 Roberts, 2000:(بافتی که دستخوش تغییر شده را به همراه داشته باشد
نوسازی  نام تجدیدحیات شهری،  با  بازآفرینی شهری همچنین   .)19
که در زمینۀ سیاست های  شهری و رنسانس شهری نیز شناخته شده 
رکود  قبیل  از  مسائلی  به  اشــاره  متنوع  و  جدید  مفاهیم  این  عمومی، 
رشد  جوامع،  به  بی توجهی  زیست محیطی،  تخریب های  اقتصادی، 
که برآمده از مسائل شهری  بیکاری و برخی از مشکالت اجتماعی داشته 

.)Merriam-Webster online, 2014(بوده است
فعالیت های  مجدد  رشد  با  شهری  بازآفرینی  همکاران  و  کــراچ  نظر  از 
که با رکود مواجه شده، احیای عملکرد اجتماعی  اقتصادی در جاهایی 
که  جایی  در  اجتماعی  تعامالت  تقویت  اســت،  آن  فاقد  که  جایی  در 
تعادل  یا  محیطی  کیفیت  احیای  و  دارد  وجــود  اجتماعی  محرومیت 
 Couch et al., 2003:(دارد اشاره  رفته،  بین  از  که  کولوژیکی در جایی  ا

1 Sustainable Urban Regeneration

یا احیای  از شکل ساده ی نوسازی  بازآفرینی شهری در طی زمان   .)2
سمت  بــه  ساخته شده،  پیش تر  زمین های  و  کهنه  زیرساخت های 
ساختاردهی مجدد به بافت های شهری، تجدید اقتصاد شهری یا منظر 
که در جست وجوی تعامل و  شهری معطوف شده است. در عین حال 
عدالت اجتماعِی بیشتر، مشارکت جمعیت محلی و یکپارچگی اجتماعی 
 Roberts and(و حرفه ای آنها به سمت ایجاد بستری چندمنظوره است

.)Sykes, 2000
خاص  ویژگی  شش  شامل  خالصه  طــور  به  شهری  بازآفرینی  سرشت 
عملیات   )2( مداخله گراست،  فعالیت  یک  شهری  بازآفرینی   )1( است: 
اجتماعی،  مختلف  بخش های  مشترک  فعالیت  با  شهری  بازآفرینی 
فعالیتی  شهری  بازآفرینی   )3( می گیرد،  صــورت  خصوصی  و  عمومی 
که در طی زمان همراه با تحوالت اقتصادی، اجتماعی، محیطی  است 
وجود  به  اداری  ساختارهای  در  قابل مالحظه ای  تغییرات  سیاسی،  و 
می آورد، )4( بازآفرینی شهری به بسیج تالش های جمعی می پردازد و 
کرات به منظور اتخاذ راه حل های مناسب است، )5(  پایه ای برای مذا
فرایند بازآفرینی شهر مبتنی بر عملکرد عناصر مختلف سیستم شهری)
کالبدی و محیطی( است و )6( بازآفرینی شهری،  اقتصادی، اجتماعی، 
 Urbanاســت شهری  نواحی  در  تغییر  مدیریت  در  یکپارچگی  مستلزم 
)Task Force, 1990(. با توجه به سرشت این رویکرد، اهداف بازآفرینی 
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کرد: شهری را می توان در موارد زیر ارائه 
− و مشکالت 	 فیزیکی فضای شهری  بین شرایط  رابطه  ایجاد یک 

اجتماعی،
− پاسخگویی به نیازهای فضاهای شهری که دائمًا در حال تغییرند،	
− کیفیت زندگی شهری و رفاه اجتماعی با به کارگیری احیای 	 بهبود 

اقتصادی و حفاظت از آن و
− کنده رویی شهرها و 	 کنترل پرا فراهم آوردِن راهبردهایی به منظور 

 Roberts(استفادۀ مفید و مؤثر از زمین های موجوِد داخل مناطق شهری
.)and Sykes, 2000: 10-17

رویکرد  در  دگرگونی هایی  سو  این  به  میالدی   90 دهه  از  کلی  طور  به 
با  هم سویی  در  کــه  پذیرفتند  صـــورت  مختلف  ابــعــاد  در  بــازآفــریــنــی 
 Assefa and( گرفتند  قــرار  توجه  مــورد  نیز  پــایــدار  توسعه  بحث های 
طور  به   .)Frostell, 2007; Hopkins et al., 1997; Blackman, 1995
کالبدی دهه 40 و 50 و سپس رفاه  کلی سیر تکاملی بازآفرینی از توسعه 
و 80 میالدی  کرده، در دهه های 70  گذر  اجتماعی دهه 60 میالدی 
آنــگــاه مقوله مشارکت  اســـت.  بـــوده  اقــتــصــادی  دیــدگــاه هــای  شــاهــد 
که نمود آن در دهه آغازین  اجتماعی محلی در دستورکار قرار می گیرد 
سده بیست و یکم در مکان های پایدار به عنوان نقطه ثقل پایداری 
اجتماعی اســت)Colantonio and Dixon, 2011(. در این میان آنچه 
که وقتی بازآفرینی شهری پایدار  از اهمیت باالیی برخوردار است این 
کمک  زندگی  کیفیت  ارتقای  به  می بایست  پذیرد،  تحقق  به خوبی 

نماید. 

رویکرد مکان سازی پایدار: کیفیت زندگی1. 3.1.1
به رشته جغرافیا،  گفتار درباره مفهوم مکان  و  که سابقه بحث  آن  با 
ــری و نــظــریــات  ــه ــعــات شـــهـــری، مــعــمــاری و بـــرنـــامـــه ریـــزی ش مــطــال
توان،  یی فو  لینچ،  وایــت،  جیکوبز،  جمله  از  مختلفی  اندیشمندان 
کرسول)به طور نمونه( بازمی گردد اما اشاعۀ   رلف، السکاندر، شولتز و 
دنیا  شهرِی  برنامه ریزی  و  طراحی  ادبــیــات  در  مکان سازی  مفهوم 
ادبیات  وارد  به تازگی  که  مفهوم  این  دارد.  دهه  دو  از  کمتر  سابقه ای 
برخی  دستورکار  در  اخیراً  اســت،  شده  شهری  برنامه ریزی  و  طراحی 
نهادهای بین المللی از جمله برنامه اسکان ملل متحد، بنیاد فضاها و 
گو3  مکان های سیستم های پیچیده شهری سالم2، مکان سازی شیکا
مدیریت  و  طــراحــی  بــرنــامــه ریــزی،  هــدف  بــا  دیگر  نــهــادهــای  برخی  و 
گرفته است  فضاهای عمومی به ویژه در مناطق فرودست شهرها قرار 
کید  تأ مسئله  این  بر  پژوهشگران  امــروزه   .)Rusta, et al., 2017: 18(
این  جای  به  ساخت؟  را  خوب  مکان  یک  می شود  چگونه  که  دارنــد 
کشف  که مکان خوب وجود دارد و پژوهشگران باید صرفًا آن را  پرسش 
هستند  مکان هایی  واقع  در  پایدار  کنند)Arefi, 2011(.اجتماع های  
نیازهای  کنند،  زندگی  آنها  در  آینده  و  حال  در  می خواهند  مــردم  که 
محیط زیست  به  نسبت  می کنند،  برطرف  را  آینده  و  موجود  کنیِن  سا
کیفیت باالی زندگی سهم دارند، به خوبی طراحی  حساس بوده و در 
و خدمات خوبی  برابر  و فرصت های  امن هستند  و ساخته شده اند، 

1 Sustainable Place-Making; Quality of Life
2 Healthy Spaces & Places Foundation
3 Placemaking Chicago

کیفیت زندگی  کلی، پژوهش در مورد  برای همه ارائه می دهند. به طور 
شهری می کوشد تا اثر ترکیبِی عوامل عینی و ذهنی را بر رفاه و سعادت 
و  این میان، دو دسته شاخص عینی  نماید. در  شهروندان سنجش 
کیفیت زندگی شهری، مورد توافق صاحب نظران  ذهنی در سنجش 
 ODPM, 2003; Hancock, 1999; Dissart, 2000; Project for Public(

گرفته است. Spaces, 2007 ( قرار 

رویکرد مقیاس  شهری4: هماهنگی بین عناصر. 3.1.2
گــــان جــغــرافــیــای انــســانــی، مــقــیــاس بــه عــنــوان سطح  در فــرهــنــگ واژ
سه  هــوویــت  ــت.  اس شــده  تعریف   )Martson, 2000: 220(5ــی ــای ــم ــازن ب
وجه برای مقیاس جغرافیایی قائل است: )1( انــدازه، )2( سطح و )3( 
رابطه )Howitt, 1998(. از نظر هوویت باید مقیاس را به عنوان عاملی 
که آن را  پویایی کلیت های جغرافیایی پنداشت تا این  در ساخت و 
مقیاس  به صورتی ساده انگارانه محصول روابــط جغرافیایی دانست. 
همچون محیط، فضا یا مکان، عنصری است که کلیت های جغرافیایی 
را شکل می دهد. در کاربست مفهوم مقیاس در اقدامات مداخله شهری 
نظیر طرح های بازآفرینی، مقیاس عاملی برای سنجش، تعریف و ارزیابی 
حوزه ی اثرگذاری و اثرپذیرِی مداخالت شهری بر حوزه های پیرامونی 
خواهد بود؛ زیرا  سرشت درهم تنیده ی شهر و نیز مفهوم مقیاس باعث 
می شود نتوان این اقدامات را جدای از زمینه و سایر مقیاس ها تعریف 

 .)Sheppard, et al., 2004; Gotz, et al, 2015(کرد
کتابی با عنوان لمس شهر، تأمالتی دربــاره مقیاس شهر،  مک اوور در 
که  مقیاسی  یعنی  اســت؛  کــرده  کید  تأ درســت6  مقیاس  به  رسیدن  بر 
که  مقیاسی  دارنــد،  آسایش  و  راحتی  احساس  آن  در  شهری  کنین  سا
کنند،  سبب می شود، افراد، شهر را )به شکل واقعی و استعاری( لمس 
صرفًا درون آن نباشند بلکه با آن باشند. از نگاه او، شهرها ساختاری 
شکل  الیه ها  و  شبکه ها  بین  متقابل  کنش های  میانه  در  که  هستند 
گرفته اند. او مقیاس های واسطه ای7 را به عنوان مقیاسی مطرح می کند 
گون شهر از  گونا که دربرگیرنده ی چرخه ی محیطی و اقتصادِی اجزای 
کتیکی اســت)Makower, 2014: 11-15(. از نظر  مقیاس راهبردی تا تا
کوور، مقیاس های واسطه ای، بخش بنیادین و اساسی ای از ساخت  ما
گسیخته ی  هم  از  دنیای  الحاق کننده  آنها  هستند؛  موفق  شهرهای 
چیز  به  را  چیز  یک  تنها  نه  آنها  که  معنا  بدین  هستند،  تجربه  دنیای 
کالن را با ُخرد در اتصال  دیگری، یک بیرون را با درون، بلکه همچنین 
و پیوند قرار می دهند. مقیاس برای یک طراحی خوب و فهم شهرها 
کوچک و درست  اهمیت دارد و هیچ مقیاسی به خودی خود بزرگ یا 
یا اشتباه نیست، بلکه وضع آن بستگی به روابط شان دارد؛ هم به شهر 
باید از دید تحلیلِی یک طراح یا برنامه ریز نگریست و هم از دید تجربه 

.)Ibid( که در آن زندگی می کنند افرادی 

رویکرد رضایت مندی؛ مدل انتظارات- کارایی8. 3.1.3

4 Urban Scale Approach
5 Representation

6 Getting the scale right
7 Intermediary Scale
8 Life satisfaction; Expectation-efficiency
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پروژه های  و  ها  برنامه  در  جدایی ناپذیر  اصلی  رضایت مندی1  مفهوم 
و  کــرده  استقبال  مکان  یک  از  صورتی  در  مــردم  زیــرا  اســت؛  بازآفرینی 
کافی داشته  که از آن رضایت  تمایل به زندگی در آن را خواهند داشت 
شهری،  بازآفرینی  برنامه های  پایداری  از  اطمینان  برای  پس  باشند. 
 Thompson,(گـــرفـــت نــادیــده  نمی توان  را  شهروندان  رضایت مندی 
راستای  در  بسیاری  مطالعات  گذشته  دهه های  طی  در   .)2012: 49
کنان شهرها( و تقلیل آثار منفی  افزایش رضایت مندی شهروندان)سا
پذیرفته  صورت  آنها  اجتماعی  ابعاد  همچنین  و  شهری  محیط های 
تجدیدنظر  و  پایدار  برنامه ریزی  حوزه ی  در  چشمگیری  تالش های  و 
آمده  عمل  به  پایداری  جایگاه  از  شهری  بازآفرینی  سیاست های  در 
به   .)Bott, 2012; Carmagni et al., 2001; Girardet, 1999(اســـت
عنوان نمونه در پژوهشی )Van Kamp and et al, 2003: 7( نشان داده 
از  افــراد  بــرای  را  رضایت  احساس  بــاال،  کیفیت  با  محیِط  یک  که  شد 
که ممکن است فیزیکی، اجتماعی و یا نمادین  طریق شاخص هایی 

باشد، به وجود می آورد. 

رویکرد برخورد: اثربخشی2. 3.1.4
روی  هنگامی  شیمیایی  کنش  وا یک  مؤثر،  برخورد  نظریه  با  مطابق 
گیرد.  کنش دهنده برخوردی مؤثر صورت  که بین ذره های وا می دهد 
آن  که طی  ــراورده می انجامد  ف تولید  به  و  مؤثر است  برخورد هنگامی 
کافی داشته باشند.  ذره های برخوردکننده جهت گیری مناسب و انرژی 
البته افزایش تعداد برخورد میان ذره ها نیز احتمال وقوع برخوردهای 
سه  کنش  وا انجام  برای  نظریه  این  اساس  می دهد. بر  افزایش  را  مؤثر 

عامل زیر مهم هستند: 
افزایش  که  1- تعداد برخورد در واحد حجم و واحد زمان: بدین معنا 
کنش دهنده ها شده و در  غلظت باعث افزایش احتمال برخورد بین وا

کنش نیز افزایش می یابد. نتیجه سرعت وا
گر  ا کــه  معنا  بدین  بــرخــورد:  هنگام  ذرات  مناسب  گیری  جهت   -2  
کنش و تولید فراورده  کنش دهنده به وا بخواهیم برخورد بین ذره های وا
بینجامد، باید این ذره ها در جهت مناسبی به یکدیگر نزدیک شده و یا 

برخورد کنند.
که  این  صرف  که  معنا  بدین  برخورد:  هنگام  ذرات  کافی  انــرژی   -3
کنش دهنده ها به هنگام برخورد دارای جهت گیری مناسب باشند،  وا
کافی نیست،  اولیه و تشکیل مواد فراورده  برای شکستن پیوندهای 
نشان  است. این  ضروری  نیز  کافی  انرژی  داشتن  امر  این  برای  بلکه 
برخوردهای  کنش دهنده ها  وا میان  کــنــش  وا یــک  در  چــرا  مــی دهــد 
بسیاری انجام می شود اما صرفًا تعداد معدودی سبب تولید فراورده 
از برخوردها همان برخورد هایی  اندک  این تعداد  می شود. در واقع 
انرژی  دارای  حال  عین  در  و  مناسب  گیری  جهت  دارای  که  هستند 
پژوهشی تالش  و همکاران طی  قاسمی  زمینه  این  کافی هستند. در 
دهند  تعمیم  شهری  زمینه  بــه  را  بــرخــورد  نظریه  اصــول  تــا  کــرده انــد 

.)Ghasemi, et al., 2014(

1 satisfaction
2 Collision Theory: Effectiveness

بحث و یافته ها. 4
کیفیت زندگی بر . 4.1 تدوین معیارها و شاخص های سنجش 

اساس چارچوب فکری پژوهش
وضعیت  سنجش  ــرای  بـ مناسب  شــاخــص هــای  و  معیارها  تــدویــن 
که در  بازآفرینی بر حسب تفاوت هایی  ح ها و پروژه های  اثربخشی طر
زیادی  بسیار  اهمیت  می کند،  ایجاد  هدف  کنین  سا زندگی  کیفیت 
که به طور خالصه  خواهد داشت. به پشتوانه چارچوب فکری پژوهش 
به  کّمی)عینی(  و  کیفی)ذهنی(  از معیارهای  اشاره شد، مجموعه ای 
که در  ح جدول زیر استخراج شده است. شاخص ها و متغیرهایی  شر
اینجا، از رویکردهای نظری و تجربیات جهانی و ایران استخراج شده، 
گام  در  که  گرفته شده  به خدمت  تدوین پرسشنامه  برای  نهایت  در 
بعدی پژوهش، نتایج توصیفی و استنباطِی آن ارائه شده است. الزم 
که روایی و پایایی پرسشنامه، بر اساس نظرات هفت  به اشاره است 
کارشناس برنامه ریزی شهری،طراحی شهری،جامعه شناسی،اقتصاد 
شهری،آمار،جغرافیای شهری و شیمی حداقل CVR مورد قبول برای 
کرونباخ پرسشنامه های  هر مقیاس معادل عدد 0/99 و ضریب آلفای 
بررسی  بــرای  همچنین  اســت.  آمــده  دســت  به   0/7 از  باالتر  پژوهش 
آمــاری  آزمــون  از  متغیرها،  به  مربوط  مشاهدات  توزیع  بــودن  نرمال 
سطح  در  آزمــون  این  اســت.  شده  استفاده  اسمیرنوف  کولموگروف- 
داده هــا  بــودن  نرمال  فرض  نهایت  در  و  گرفت  انجام   0.05 معناداری 

پذیرفته شد.

نتایج توصیفی پیمایش)پرسشنامه( در نمونه های مورد . 4.2
مطالعه

و  شاخص ها  از  برگرفته  پرسشنامه  پایایی  و  روایــی  احــراز  به  توجه  با 
بعدی  گــام  در  پژوهش،  نظری  مبانی  پایه  بر  تدوین شده  معیارهای 
و  تکمیل  نمونه  جامعه های  در  موردنظر  پرسشنامه های  پــژوهــش، 
کیفیت  از  کنین  آن دربــاره میزان رضایت سا نتایج توصیفی  از  بخشی 
زندگی در فضاهای سکونتِی متأثر از پروژه های بازآفرینی به شرح تصویر3 

به دست آمده است.

مجموع . 4.3 در  پیمایش)پرسشنامه(  استنباطی  نتایج 
نمونه های مورد مطالعه)رشت، همدان، سنندج و گرگان(

مجموعه  در  پیمایش  استنباطِی  نتایج  ــش،  ــژوه پ از  گـــام  ایـــن  در 
که  نمونه های مورد مطالعه به شرح زیر به دست آمده است. همان طور 
در تصویر زیر قابل مشاهده است، در این مرحله برای پاسخ به پرسش 
از  نمونه،  شهرهای  در  بازآفرینی  پروژه های  که،  این  بر  مبنی  پژوهش 
نظر تعداد، انرژی اولیه و آزادشده و موقعیت مکانی آنها، چه اثراتی بر 
کنین هدف داشته است؟ از  کیفیت زندگی سا کارایی پروژه و وضعیت 
استفاده  چندمتغیره  رگرسیون  تحلیل  و   F  آزمــون همبستگی،  ضریب 
برای سنجش وضعیت همبستگی بین  نتایج استنباطی  شده است. 
متغیرهای موردنظر در نمونه های مورد مطالعه در مجموع داللت بر آن 
که بین تعداد پروژه های بازآفرینی، انرژی اولیه و آزادشده  داشته است 
پروژه های بازآفرینی و جهت گیری پروژه ها و میزان اثرگذاری آن بر کیفیت 

کنین هدف رابطه معناداری وجود داشته است.  زندگی سا
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شهر همدان
بیشترین  اســت.  بــوده  خوب  نسبتًا  رضایت  میزان  می دهد،  نشان  نتایج 
از 5 و  با مقدار 4.518  رضایت مربوط به شاخص دوستانه و تعاملی بودن 
کمترین رضایت مربوط به شاخص همکاری و مشارکت با مقدار 1.89 از 5 

بوده است.

شهر رشت
بیشترین  اســت.  ــوده  ب خــوب  نسبتًا  رضــایــت  مــیــزان  مــی دهــد،  نشان  نتایج 
کمترین  و   5 از   4.70 مقدار  با  سرزندگی  و  تنوع  شاخص  به  مربوط  رضایت 

رضایت مربوط به شاخص همکاری و مشارکت با مقدار 1.5 از 5 بوده است.

گرگان شهر 
بیشترین  اســت.  بــوده  خوب  نسبتًا  رضایت  میزان  می دهد،  نشان  نتایج 
کمترین  و   5 از   4.70 مقدار  با  سرزندگی  و  تنوع  شاخص  به  مربوط  رضایت 
رضایت مربوط به شاخص همکاری و مشارکت با مقدار 1.5 از 5 بوده است.

شهر سنندج
نتایج نشان می دهد، میزان رضایت نسبتًا خوب بوده است. بیشترین رضایت 
کمترین رضایت  مربوط به شاخص سرزندگی و شادابی با مقدار 4.72 از 5 و 

مربوط به شاخص نظارت و امنیت با مقدار 1.5 از 5 بوده است.

کیفیت زندگی در نمونه های مورد مطالعه کاربران از نظر شاخص های  تصویر شماره3: وضعیت میزان رضایت 

اجرای رگرسیون چندگانه و مدل پیشنهادی. 4.4
که از آزمون فرضیه های  پژوهش به دست آمده،  بر پایه نتایج معناداری 
کرده و نقش هر یک از  می توان یک تابع رگرسیون چندمتغیره تعریف 
متغیر  در  را  جهت گیری(  و  اولیه  ــرژی  ان مستقل)پروژه ها،  متغیرهای 

کرده و در نهایت یک  وابسته)اثربخشی پروژه های بازآفرینی( محاسبه 
به دست آمده در تصویر 5  نتایج  ارائــه داد. جزئیات  مدل پیشنهادی 

قابل مشاهده است.
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تصویر شماره4: نتایج استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش

تحلیل مدلخالصه مدل

سطح معناداریشاخص ها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

0.0000.3140.0980.096مدل

سطح معناداریآماره Fدرجه آزدیمجموع توان دوم داده هامدل

24849.429141.4430.000رگرسیون

227850.469382مانده ها

252699.898383کل

پروژه های  تعداد  متغیر  دو  بین  همبستگی  ضریب  مقدار  می گیریم  نتیجه  است،  شده  کوچکتر   0.05 از  معناداری  سطح  که  این  به  توجه  با  فوق  جدول  در 
که نوع رابطه  بازآفرینی شهری و میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار است. از طرفی مقدار ضریب همبستگی 0.314 شده، بیانگر این موضوع است 
از تغییرات میزان اثرگذاری برنامه  بین دو متغیر مستقیم و متوسط است. همچنین ضریب تعیین برابر 0.098 شده است. این عدد نشان دهنده درصدی 
گرفت  که توسط تعداد پروژه های بازآفرینی شهری تبیین می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای رگرسیون می توان نتیجه  بازآفرینی شهری است 
رابطه بین دو متغیر تعداد پروژه های بازآفرینی شهری و میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار، متوسط و مستقیم است. همچنین تأثیر تعداد پروژه 
های بازآفرینی شهری بر میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار بوده و به میزان 9.8 درصد است. بر این اساس، هر چقدر تعداد پروژه های بازآفرینی 

کیفیت زندگی مردم شده است. کرده و باعث بهبود  کلیه شهرها ارتقا یافته، میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری نیز افزایش پیدا  شهری در 

سطح معناداریشاخص ها
ضریب 

همبستگی
ضریب تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

0.0000.5890.3470.345مدل

سطح معناداریآماره Fدرجه آزدیمجموع توان دوم داده هامدل

87592.6491201.5970.000رگرسیون

165107.249380مانده ها

252699.898381کل

کوچکتر شده است، نتیجه می گیریم مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر  انرژی اولیه پروژه های  که سطح معناداری از 0.05  در جدول فوق با توجه به این 
که نوع رابطه  بازآفرینی شهری و میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار است. از طرفی مقدار ضریب همبستگی 0.589 شده، بیانگر این موضوع است 
بین دو متغیر مستقیم و متوسط است. همچنین ضریب تعیین برابر 0.347 شده است. این عدد نشان دهنده درصدی از تغییرات میزان اثرگذاری برنامه 
که توسط  انرژی اولیه پروژه های بازآفرینی شهری تبیین می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای رگرسیون می توان نتیجه  بازآفرینی شهری است 
گرفت، رابطه بین دو متغیر انرژی اولیه پروژه های بازآفرینی شهری و میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار، متوسط و مستقیم است. همچنین تأثیر  
انرژی اولیه پروژه های بازآفرینی شهری بر میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار بوده و به میزان 34.7 درصد است. بر این اساس، هر چقدر انرژی 
کیفیت زندگی مردم  کرده و باعث بهبود  کلیه شهرها بیشتر بوده، میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری نیز افزایش پیدا  اولیه پروژه های بازآفرینی شهری در 

شده است.

شاخص ها
سطح 

معناداری
ضریب 

همبستگی
ضریب 
تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
شده

0.0000.6120.3740.373مدل

سطح معناداریآماره Fدرجه آزدیمجموع توان سوم داده هامدل

94611.4791227.4190.000رگرسیون

158088.419382مانده ها

252699.898383کل

مکانی  موقعیت  متغیر  دو  بین  همبستگی  ضریب  مقدار  می گیریم  نتیجه  است،  شده  کوچکتر   0.05 از  معناداری  سطح  که  این  به  توجه  با  فوق  جدول  در 
ضریب  مقدار  طرفی  از  است.  معنادار  شهری  بازآفرینی  برنامه  اثرگذاری  میزان  و  پروژه ها(  پروژه ها)جهت گیری  سایر  به  نسبت  شهر  در  بازآفرینی  های  پروژه 
که نوع رابطه بین دو متغیر مستقیم و متوسط است. همچنین ضریب تعیین برابر 0.374 شده است. این  همبستگی 0.612 شده، بیانگر این موضوع است 
که توسط موقعیت مکانی پروژه های بازآفرینی در شهر نسبت به سایر  عدد نشان دهنده درصدی از تغییرات میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری است 
گرفت رابطه بین دو متغیر موقعیت مکانی  پروژه ها)جهت گیری پروژه ها( تبیین می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای رگرسیون می توان نتیجه 
پروژه های بازآفرینی در شهر نسبت به سایر پروژه ها)جهت گیری پروژه ها( و میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار، متوسط و مستقیم است. همچنین 
گیری پروژه ها( بر میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری معنادار بوده و به  تأثیر موقعیت مکانی پروژه های بازآفرینی در شهر نسبت به سایر پروژه ها)جهت 
میزان 37.4 درصد است. بر این اساس، هر چقدر موقعیت مکانی پروژه های بازآفرینی در شهر نسبت به سایر پروژه ها)جهت گیری پروژه ها( در شهر بهتر بوده، 

کیفیت زندگی مردم شده است. کرده و باعث بهبود  میزان اثرگذاری برنامه بازآفرینی شهری نیز افزایش پیدا 
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بررسی شروط رگرسیون
بررسی شاخص های رگرسیوننرمال 

دروبین-واتسونفاصله کوکفاصله ماهاالنوبیسمعیار Vifمعیار Tolleranceشاخص ها
0.253.39413.580.951.716مدل

---0.333.301تعداد پروژه ها
---0.362.743انرژی اولیه

---0.185.586جهت گیری
که برای سه متغیر تعداد پروژه ها، انرژی اولیه و جهت گیری مقدار و  شده است، بنابراین عدم وجود پدیده هم- خطی  با توجه به نتایج جدول فوق از آنجا 
که  که  مقدار   و  شده، بنابراین عدم وجود داده پرت تأیید می شود. همچنین با توجه به این  تأیید می شود. با توجه به این 

که عددی بین )1/5-2/5( است، فرض ناهمبسته بودن خطاها پذیرفته می شود.  مقدار آماره دوربین-واتسون برابر 1.716 شده 
ثابت بودن واریانس خطاهانرمال بودن مانده ها

که نقاط الگوی نظام مندی )شکل قیفی( به خود نگرفته اند، بنابراین هر دو  در نمودار فوق با توجه به این 
فرض ثابت بودن واریانس خطاها و معنادار بودن مدل خطی پذیرفته می شود. 

که نقاط تقریبًا به خط واصل چسبیده اند، فرض نرمال بودن  در نمودار فوق با توجه به این 
خطاها در مدل فعلی، تأیید می شود. همچنین در جدول باال با توجه به این که سطح معناداری 

از 0.05 بیشتر است، فرض نرمال بودن مانده ها )خطاها( تأیید می شود.
اجرای رگرسیون

تحلیل مدلخالصه مدل

ضریب تعیینضریب همبستگیشاخص ها
ضریب تعیین 

تعدیل شده
انحراف از برآورد

0.6320.3990.3930.35364مدل
متغیر  بــا  جهت گیری  و  اولــیــه  انـــرژی  ــا،  ــروژه ه پ تــعــداد  متغیرهای  همبستگی  ضریب  فــوق  جــدول  در 
که ضریب  که مقدار بسیار باالیی است. همچنین با توجه به این  وابسته)اثربخشی( برابر 0/632  شده 
که به درستی به دنبال برآورد  گرفت  تعیین برابر 0.399  شده و عددی قابل قبول است، می توان نتیجه 
متغیرهای  توسط  که  است  طرح  وابسته  متغیر  تغییرات  از  درصــدی  نشان دهنده  عدد  این  ایم.  رفته 
مستقل تبیین می شود. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل طرح یعنی پروژه ها، انرژی اولیه و جهت گیری 
در مجموع به میزان 39.9 درصد از تغییرات متغیر اثربخشی را تبیین می کنند و توضیح می دهند و 39.9 

که در طرح حضور ندارند.  درصد باقی مانده مربوط به عوامل دیگر است 

مدل
مجموع توان 

دوم داده ها
درجه آزدی

میانگین توان 
دوم داده ها

F آماره
سطح 

معناداری
100817.298425204.32562.5620.000رگرسیون
151882.6379402.872مانده ها

252699.898383کل
از 0.05 شــــده و  کــمــتــر  مـــعـــنـــاداری  ــح  ــط مـــقـــدار س فــــوق  کـــه در جـــــدول  ایــــن  بـــه  تـــوجـــه  بـــا 
بودن  ثابت  نمودار  نتایج  تأیید  در  بنابراین  اســت،  شده   

واریانس خطاها، فرض معنادار بودن مدل خطی تأیید می شود. 

ضرایب مدل

مدل
ضرایب رگرسیون استاندار نشده

ضرایب استاندار 
سطح معناداریآماره tشده

B
خطای 

استاندارد
Beta ضریب

12.5366.35417.7340.000ضریب ثابت
3.251.0350.0693.140.007تعداد پروژه ها

2.030.9990.0432.050.008انرژی اولیه
6.661.0000.1996.650.005جهت گیری

که برای ضریب ثابت، پروژه ها، انرژی اولیه و جهت گیری سطح معناداری  در جدول باال با توجه به این 
کمتر از 0.05 شده است، بنابراین هر پنج ضریب معنادار هستند  و در مدل باقی می مانند. 

همبستگیمتغیرها
Zero-orderPartialPartسطح معناداری

0.013-0.016-0.0000.478تعداد پروژه ها
0.008-0.011-0.0000.314انرژی اولیه

0.0000.5890.0340.027جهت گیری
در جدول باال:

با توجه به این که سطح معناداری مربوط به سه متغیر پروژه ها، انرژی اولیه و جهت گیری از 0.05 	−
کمتر شده است، بنابراین رابطه معناداری بین این سه متغیر و اثربخشی وجود دارد.

ستون Zero-order، نتایج نشان دهنده شدت و نوع رابطه هرکدام از متغیرهای مستقل با متغیر 	−
گیری با اثربخشی مثبت  که همبستگی بین پروژه ها، انرژی اولیه و جهت  وابسته است. از آنجا 

شده است، همبستگی متوسط و مستقیمی بین متغیرهای مستقل و اثربخشی وجود دارد. 
در ستون Partial همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته با حذف اثر سایر متغیرهای 	−

گیریم متغیرهای مستقل را  مستقل را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده نتیجه می 
که به شدت به هم وابسته هستند. کرد، چرا  نمی توان از هم جدا 

گر نتایج به دست آمده را به توان دو برسانیم، آنگاه درصدی از متغیر وابسته است 	− در ستون Part ا
که توسط متغیر مستقل آن سطر تبیین می شود؛ بدون حضور و تأثیر سایر متغیرهای مستقل 

طرح.
مدل پیشنهادی

کنند.  که در پژوهش حاضر، متغیرهای مستقل یعنی پروژه ها، انرژی اولیه و جهت گیری می توانند متغیر وابسته یعنی اثربخشی را پیش بینی  مدل به دست آمده باال بیانگر این موضوع است 

تصویر شماره5: اجرای رگرسیون چندگانه و مدل پیشنهادی
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نتیجه گیری. 5
این  بــر  پــژوهــش، مبنی  پــرســش نخست  بـــرای  بــه دســت آمــده  نتایج 
گون  گونا وجــوه  و  مقیاس  مفهوم  عقالنیت ها،  کــدام  پایه  بر  و  چرا  که، 
چنین  و  بگیرد  قــرار  شهری  بازآفرینی  برنامه های  محوریت  در  باید  آن 
کیفیت  کارآمدترسازِی برنامه ها و ارتقای  محوریتی چگونه می تواند به 
امــروزه،  که  می دهد  نشان  کند؟  کمک  هدف  شهرِی  کنین  سا زندگی 
پروژه های ملی)دولتی( در  و  برنامه ها  که  گذشته  رویکردهای  برخالف 
قالب طرح های نوسازِی بزرگ-مقیاس انجام می گرفت، باید در قالب 
کوچک-مقیاس  بازآفرینِی  های  طرح  و  محلی  پروژه های  یا  برنامه ها 
کم  کرد. به بیان دیگر، شرایط حا اما در یک یکپارچگی منطقه ای عمل 
محلی- بــرخــوردگــاه هــای  در  ــروزی  امـ کالنشهری  مناطق  و  شهرها  بــر 
در  معناداری  اثربخشِی  به  بتوان  که  آن  بــرای  و  گرفته اند  قــرار  جهانی 
کنین هدف دست یافت، الزم است در مسیر جذب  کیفیت زندگی سا
پروژه های  در  جهانی  رقابت پذیرِی  سطح  حفظ  و  سیال  سرمایه های 

کوچک-مقیاس محلی در قالب طرح های مکان سازی عمل نمود.       
کلی برای اشاره به ابعاد  افزون بر این، امروزه از مفهوم مقیاس به طور 
استفاده  چنین  شــود.  می  استفاده  تحلیلی  یا  کّمی  زمانی،  فضایی، 
گسترده ای از مفهوم مقیاس در برنامه های بازآفرینی شهری و اهمیت 
کنین  کیفیت زندگی سا کارآمدترسازی برنامه ها و ارتقای  جایگاه آن در 
که  ایــن   )1( اســـت:  بـــوده  کلیدی  نکته  چــهــار  بیانگر  هـــدف،  شــهــری 
و  نوع متغیرها  گذارد)نظیر  اثر می  الگوها  بر شناسایی  چگونه مقیاس 
شاخص های مورد نظر در پژوهش(، )2( این که مقیاس چگونه بر تبیین 
می  اثر  محیطی(  و  اجتماعی  اقتصادی،  شهری)فیزیکی،  های  پدیده 
گذارد)نظیر نگاه ارتباطی، درهم پیوند و شبکه ای به عناصر موجود در 
گزاره های نظری  که چگونه  شهر و نه نگاه قلمرویی و مجزا(، )3( این 
به دست آمده دربــاره پدیده ها در یک مقیاس فضایی، ممکن است 
کاربست نظریه برخورد مؤثر در  به سطح دیگر تعمیم داده شود)نظیر 
که چگونه  علم شیمی در برنامه های بازآفرینی شهری پایدار( و )4( این 
فرایندها می تواند در نقاط یا مناطق خاصی در یک مقیاس بهینه سازی 
برای  مکان سازی  سطح  در  بازآفرینی  مقیاس  بهینه سازی  شود)نظیر 
کنین(. بر این اساس می توان  کیفیت زندگی سا اثربخش ترسازِی آن در 
تبیین  الگوها،  بازشناخت  در  تعیین کننده ای  عامل  مقیاس  که  گفت 
طرح های  و  برنامه ها  بهینه سازی  و  نتایج  تعمیم بخشی  هــا،  پدیده 

کارایی است.  بازآفرینی و دستیابی به رضایت مندی و 
که  می دهد  نشان  پژوهش  دوم  پرسش  بــرای  آمــده  دســت  به  نتایج 
بازآفرینی،  پروژه های  تعداد  بین  نمونه، همبستگی  کلیه شهرهای  در 
پروژه های  مکانِی  موقعیت  و  شهری  بازآفرینی  پروژه های  اولیه  انــرژی 
هدف،  کنین  سا زندگی  کیفیت  بر  آنها  اثــرگــذاری  و  شهر  در  بازآفرینی 
معنادار بوده است. با توجه به معنادار شدِن این رابطه)همبستگی( و 
این زمینه، یک مدل  ارائه مدل پیش بینی در  برای  احراز شرایط الزم 
رگرسیونِی چندمتغیره پیشنهاده شده است. در این مدل پیشنهادی، 
انــرژی  ــروژه هــا،  پ مستقل)تعداد  متغیرهای  بین  همبستگی  ضریب 
حدود 62/5  وابسته)اثربخشی(  متغیر  با  پروژه ها(  جهت گیری  و  اولیه 
بوده است. افزون بر این، ضریب تعیین در مدل 39/9 به دست آمده 
که متغیرهای مستقل)تعداد پروژه ها، انرژی  است، این بدان معناست 
در  تغییرات  از  درصد  حدود 40  سرجمع،  پروژه ها(  جهت گیری  و  اولیه 

متغیر وابسته)اثربخشی( را تبیین می کنند و مدل به دست آمده بیانگر 
که در پژوهش حاضر عوامل پروژه ها، انرژی اولیه و  این موضوع است 
کنین  سا زندگی  کیفیت  بر  اثربخشی  چگونگِی  می توانند  جهت گیری 

کنند.  شهری هدف را پیش بینی 
این  در  شــده  طــرح  فرضیه های  و  پرسش ها  به  دســت آمــده  به  نتایج 
پژوهش، در مجموع، داللت بر چند موضوع اساسی در این زمینه دارد: 
که، حذف یا نادیده انگارِی مقیاس های ضروری شهری به  نخست آن 
ویژه مقیاس های ُخرد)محلی( از یک سو و مقیاس های جهانی از سوی 
دیگر که در میانه مقیاس ملی قرار گرفته اند، سبب بروز مشکالت و مسائل 
رو،  این  از  است.  شده  شهروندان  زندگی  کیفیت  وضعیت  در  بسیاری 
کید بر مقیاس های محلی-جهانی و بر پایه انگاشتی ارتباطی  توجه و تأ
کارایی برنامه ها و  از آنها، تبدیل به یک ضرورت اساسی برای اثربخشی و 
پروژه های بازآفرینی در همه شهرهای جهانی، از جمله ایران شده است. 
دوم، در بسیاری از برنامه ها و طرح های بازآفرینی شهری، از رویکردها و 
انگاره هایی استفاده می شود که عمومًا مبتنی بر فرایندهای ساده سازی 
بین متغیرها و عناصر موجود در کلیت شهری است؛ یکی از این رویکردها 
و انگاره ها، درک مفهوم مقیاس صرفًا بر حسب اندازه فیزیکی پروژه و یا 
حجم سرمایه مالی اختصاص داده شده به پروژه است و یا مقیاس را بر 
کالن در نظر می گیرد. این در حالی  پایه یک دوگانه انگاری ساده ُخرد و 
کلیت های پیچیده هستند و مقیاس های  که فضاهای شهری،  است 
سلسله مراتبی  یا  و  یافته  تفکیک  مجزا،  یکدیگر  از  تنها  نه  نیز  شهری 
کرده، باهم همپوشانی دارند و بر مبنای  نیستند، بلکه درهم نفوذ پیدا 
یک فرایند ارتباطی عمل می کنند. توجه و حساسیت های اخیر نسبت 
به مفهوم و جایگاه مقیاس در برنامه های بازآفرینی شهری و مکان سازی 
شهری، زمینه گذار از طرح ها و برنامه های مبتنی بر نظم بخشی هندسی 
کارکردی و درک روابط بین متغیرها به  به شهر در قالب پهنه بندی های 
شکل هندسی-خطی به نظم های ارگانیسمی، پیچیده، غیر-خطی، از 

پایین به باال و خودانگیخته شده است.
گذار پارادایمی در نظریه برنامه ریزی شهری دارد.  و سوم، اشاره به یک 
آنچه از تحلیل ها و نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان استنتاج 
زندگی  استانداردهای  اساس  بر  برنامه ریزی  از  گذار  یک  بیانگر  نمود، 
که  کیفیت زندگی است. روشن است  به پارادایم برنامه ریزی بر اساس 
به  شاخص ها  بر  مبتنی  برنامه ریزی های  از  عبور  معنای  به  گــذار،  این 
برنامه ریزی مبتنی بر رضایت مندی هاست. از جمله داللت های دیگِر 
کید بر نگاهی زمینه گرا و برساختی به مجموعه  گذار پارادایمی، تأ این 
که برنامه ریزی شهری با آنها سروکار دارد،  مؤلفه ها و متغیرهایی است 
گذشته، دیگر  که این مؤلفه ها، متغیرهاو شاخص ها، برخالف  به طوری 
به عنوان چیزهایی عاری از ارزش گذاری، بی طرف، خنثی، تعمیم پذیر 
کنش های  و جهان گستر تلقی نمی شوند، بلکه آنها را باید در زمینه ها و 
نیز  پــایــدار  شهری  بازآفرینی  و  داد  توضیح  و  دریــافــت  آنها،  به  مربوط 

کید نخواهد بود. استثنایی بر این مالحظه و تأ
در پایان آنچه این پژوهش را از سابقه مطالعاتی خود متمایز ساخته، 
که  بر نگاهی فراساحتی به مفهوم مقیاس در معنای سنتی آن  عالوه 
بروندادهای  گردیده،  بازیگوشی1 در مفهوم شناسی مقیاس  به   منجر 
نموده  ارائــه  ریزی شهری  برنامه  که در حوزه  کاربردی متمایزی است 

1 Playfulness
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نگاه  کشیدن  چالش  به  با  تحقیق  های  یافته  دیگر  عبارت  به  اســت. 
بازآفرینی  سیاست  به  نسبت  شهری  طــراحــان  و  ــزان  ری برنامه  جــاری 
پروژه  تعریف  در  گیر  فرا رویکردهای  داشتن  اهمیت  به   ، پایدار  شهری 
کید داشته و این ضرورت را نه تنها از نگاه  های مکان سازی شهری تأ
کالبدی همانند مطالعات مکوور در شناخت مقیاس شهری بلکه از نگاه 
کالبدی در  کید بر رویکردهای اجتماعی،اقتصادی و  چند رشته ای با تأ
کیفیت زندگی  سه الیه روابط، سطح و اندازه پروژه ها در راستای ارتقای 
شهروندان و دستیابی به رضایتمندی آنان از زندگی در مکان ها تعریف 
نموده است)Makower, 2014(.همچنین به نظر می رسد بسط و غنی 
تر نمودن یافته های این تحقیق در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری 
و  انجام پژوهش هایی نظیر تدقیق مفهوم مقیاس در سطح  نیازمند 
گیری مکان ها و  روابط اثربخش اجتماعی_فرهنگی در پیوستار شکل 
گیری  اقتصادی در پیوستار شکل  اثربخش  روابــط  و  شناسایی سطح 

مکان هاست.
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