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ABSTRACT 

 

Objective: Currently, the issue of urban regeneration in metropolitan tourism is of great 

importance for urban planners and policy makers. The purpose of this article is to evaluate the 

effective indicators in the recreation of tourism in the metropolis of Tehran. 

Methods: The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in 

terms of method. Shannon entropy method has been used to scale the regeneration indices. 

The regeneration indices are then prioritized using the TOPSIS model and one-sample t-test. 

Results: Findings show that using TOPSIS model, according to experts, functional, aesthetic, 

environmental index with a weight of 0.63 has the highest share and social index with a 

weight of 0.38 and also economic index with a weight of 0.12 has the lowest share in 

reproduction. They have urban tourism space in the studied areas. Also, according to the 

single-sample t-test from the point of view of experts, the results of this test show that by 

considering alpha 0.05 at the level of 99% confidence in all three factors: functional, 

aesthetic, environmental, economic and Social as an independent variable was less than 0.05. 

Conclusion: The result of one-sample t-test also indicates the exact scores of the indicators of 

recreation of tourism space confirming the results of the implementation of TOPSIS 

technique. Finally, in this hypothesis, it is emphasized that functional-aesthetic-

environmental, economic and social factors have been effective in recreating the tourism 

space of the studied areas, but it seems that the functional-aesthetic-environmental factor has 

a greater share in the recreation of Tourism space in the studied areas. 
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  چکیده

و  یشهر یزانرکالنشهرها از نظر برنامه یدر گردشگر یشهر یفضا ینیدر حال حاضر موضوع بازآفرتبیین موضوع: 

 یگردشگر ینیبازآفردر  ثیرگذارتأ هایشاخص ارزیابیمقاله،  نای هدفبرخوردار است.  یادیز یتگذاران از اهمیاستس
 باشد.می کالنشهر تهران

 هایشاخص سازیاسمقییب ی. براباشدیم یلیتحل - یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش: 

بازآفرینی، با استفاده از مدل تاپسیس و آزمون تی  هایشاخص سپس. استاستفاده شده آنتروپی شانوناز روش  یبازآفرین
  .شوندیم بندیاولویت اینمونهتک

-شناختی، زیستخص عملکردی، زیباییاز نظر کارشناسان شابا استفاده از مدل تاپسیس دهد ینشان م هایافته ها:یافته

کمترین  12/0و همچنین شاخص اقتصادی با وزن  38/0بیشترین سهم و شاخص اجتماعی با وزن  63/0محیطی با وزن 
 اینمونهتک تیبا توجه به آزمون همچنین سهم را در بازآفرینی فضای گردشگری شهری در مناطق مورد مطالعه دارا هستند. 

 درصد 99 اطمینان سطح در 05/0 یآلفا گرفتن نظر در دهد که بانشان مینیز از دید خبرگان و کارشناسان، نتایج این آزمون 
 بوده 05/0 از اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیر مستقل کمتر ،محیطیشناختی، زیستمل عملکردی، زیباییعا سه هر در

 است. 

 یجنتا ییدکنندهتأ یگردشگر یفضا ینیبازآفر یهاشاخص یقدق یازاتامت یایگو یزن اینمونهتک تیآزمون  یجهنت :نتایج

-یباییز، یبر آن است که عوامل عملکرد یدتأک یهفرض یندر ا یتنها . درباشدیم TOPSIS یکتکن سازییادهحاصل از پ

 رسدیمطالعه مؤثر بوده اما به نظر م مناطق مورد شگریگرد یفضا ینیدر بازآفر یو اجتماع یاقتصاد یطی،محیستز، یشناخت
مناطق  یگردشگر یفضا ینیدر بازآفر یشتریاز سهم و نسبت ب یطیمحیستز، یشناختیباییز، یکه عامل عملکرد

  موردمطالعه برخوردارند.
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 مقدمه

 سازی()معاصر بازآفرینی (Ahsan et al, 2012: 111). است جامعی و بلندمدت ریزیبرنامه بازآفرینی، فرآیند
 یا و جدید شهری روابط ایجاد در همگی که نو هایویژگی تازه و شرایط بر منطبق جدید فضایی سازمان تولید یعنی

 شهری توان گفت، بازآفرینیمی (McDonalds, 2009). افتدمی مؤثر موجود یا کهن شهری روابط دوباره تعریف
 و جریان این تداوم و سویک از شهری یهابافت حیات تجدید دنبال به اخیر یهادهه در پارادایمی غالب عنوانبه

 و توجه پایدار توسعه رویکرد شدنمطرحو  شهرها توسعه با برابر ادبیات موجود،است؛  سوی دیگر از آن روزآمدسازی
 بازآفرینی ،ترتیبینابهاست  موردتوجه شهرها توسعه برنامه در بیشتر هرچه آن اهداف پیگیری و پایداری اصول رعایت

 روابط بررسی و شناخت شهری، بازآفرینی در (.Ng, 2005) شودیم دیده پایدار توسعه یهابرنامه در اییندهفزا طوربه

 به توجه و شهری مهم عناصر برخی جابجایی کالبدی ضرورت اجتماعی، یهاواکنش و کالبدی هاییژگیومیان 

 : 38 (نیروهای  اقتصادی  اهمیت (( Couch et al, 2011., Yu and Kwon, 2011 شهری هاییاستس

Raco, 2003 (اجتماعیمسائل  و هاگروه ،هاانجمن ، نقش (Bailey, 2010., Orueta, 2007., Uysal, 

2011., Sairinen & Kumpulainen, 2006) ،فرهنگی پارامترهای تأثیر (Sasaki, 2010)، عوامل 
 که هستند موضوعاتی ینترمهم از ((Couch & Dennemann, 2000پایدار  توسعه کالمیک در و محیطییستز

 است. شدهپرداختهبدان 

 تحقق توسعه دنبال به بازآفرینی اقدامات. دارد هماهنگی فراوانی پایدار توسعه یهاباهدف شهری بازآفرینی واقع در
شهری  بازآفرینی فرآیند در شهری پایدار توسعه و شهر پایدار نظریه تبیین و بررسی اساس این بر. است شهری پایدار
 (.  (Shammai & Pourahmad, 2011: 280است ضروری و الزم

 گذارانیاستس و شهری ریزانبرنامه ازنظر شهرهاکالن بازآفرینی فضای شهری در گردشگری موضوع حاضر حال در
 فرهنگی و گردشگری هاییتفعال مدرن، کلیدی هاییتفعال از یکی بازآفرینی، حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. در

  .(1390و همکاران،  تایسدل (است
مختلف دنیا  یهامکانمختلف آن در  یهاشکلنو در ادبیات شهری ظهور یافته،  یایدهپد عنوانبههرچند بازآفرینی 

آشنا هستند اما در بسیاری از این اقدامات هیچ سناریو  یمعاصر ساز یهاطرحاست. اکثر شهرها با  قرارگرفته توجه مورد

  (Roberts & Sykes, 5000: 34). شته استبر مبنای اندیشه بازآفرینی شهری وجود ندا ایشدهیفتعراز پیش 
صحیح در عناصر گردشگری منطقه یک و دوازده تهران علیرغم دارا بودن تمامی  یزیربرنامهعدم مدیریت و 

خصوصیات جذب گردشگر، دلیلی واضح برای عدم جذب مناسب گردشگران به این عناصر در مناطق یک و دوازده شده 
 ریزانبرنامه پیش روی مناسب پاسخ تنها تواندیمآن  راهبردهای و ماهیت به توجه با شهری بازآفرینی است. موضوع

 . باشد معاصر و گردشگری در تهران  شهری
چه بیشتر به جذب هر توانیمبازآفرینی عناصر گردشگری،  ینهزم دراین در حالی است که با اقدامات و توجه مناسب  

 تکامل و تحول سیر در بهسازی شهری و مرمت ادبیات موجود، رویکردهای رببنانائل آمد.  المللیینبگردشگران ملی و 
 را گذاری مسیر این در و یافتهتکامل شهری و نوزایی بازآفرینی به مجدد توسعه و نوسازی سازی،زنده باز بازسازی، از خود

 این .اندکرده تجربه هنری و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، بر مالحظات یدتأک عرصه به کالبد، به صرف توجه حوزه از
 برای شهروندان پایداری جوامع بتواند تا نماید استفاده هاپروژه طراحی به هنگام پایداری مفهوم از دارد نظر در رویکرد

. بلکه باشدینمکالبدی  صرفاًبازآفرینی عناصر گردشگری  یهاشاخصدر این پژوهش نیز هدف از بررسی  .کند خلق
و همچنین  محیطییستز، شناختییباییزکه شامل بازآفرینی عملکردی،  ینیبازآفر یهاشاخص بندییتلواوبررسی و 
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 یهاشاخص بندییتاولو و شناسایی هدف ،پژوهش این . درشودیماجتماعی و فرهنگی را نیز شامل  بازآفرینی اقتصادی،
 . باشدیمبازآفرینی عناصر گردشگری 

  نظریپیشینۀ 

 یریگشکلچندمنظوره باعث سرزندگی و پویایی محیط شهری و  هاییتفعالرویکرد بازآفرینی با حفظ و ایجاد 
محرک توسعه  عنوانبهعواملی همچون فضایی برای بروز خالقیت (. Rabbiosi, 2015: 196) فضای امن خواهد شد

بازآفرینی موفق، بروز توان بالقوه خالق در  یهاطرحیند بازآفرینی شهری است؛ زیرا شاخصه بسیاری از شهری در فرآ
خیابانی، و شکوفا شدن هنرها و صنایع فرهنگی  یهاکافهو  هاباشگاهشکل هنر مردمی، ساخت بناهای فرهنگی، فراوانی 

(. برای محققان امروزی بازآفرینی شهری به معنای دخالت یا نفوذ خالق در محیط 45، 1389امیرزاده، ) بوده است
های شهری در های جوامع در جهت رشد و توسعه بافتپایدار و حافظ ارزش عنوان توسعهباشد و بهده موجود میشساخته

 نسبتاً شهری گردشگری بازآفرینی یرتأث بررسی (.(Moldoveanu & Loan Franc, 2014: 4شود نظر گرفته می
، گیرندیم نظر در مثبت پتانسیل بازآفرینی را گردشگری، ادبیات اکثر در . (Williams & Shaw, 1994)است جدید

 گالسکو بارسلونا، از قبیل شهرهایی اروپا، ینی شهری شده است. دربازآفرهای یزهانگی اخیر گردشگری یکی از هاسالدر 
گردشگران را جذب کند.  شهری بازآفرینی هاییاستراتژ از پیروی با تواندیمشهر  یک چگونه که دهندیم نشان بیلبائو و

، نقاط دیدنی و هاموزهگردشگر در ایجاد امکانات هتلداری، مراکز فرهنگی،  رضایت و جذب بیشتر شهرها برای یجهنت در
به بازآفرینی گردشگری منجر شود. بازآفرینی  تواندیم مسئلهاین  (Urry, 1990). گذاری کردندیهسرماامکانات ورزشی 

کند که رویکردی متفاوت از این مفهوم را معرفی  یدتأکمنطقه و هویت قومی و فرهنگی  یهاارزشگردشگری باید بر 
 . کندیم

توان تجدید نسل شهرها نام نهاد. احیای سه دهه آخر قرن بیستم با جریانی در بازآفرینی همراه است که آن را می
اقدامات برای ایجاد  ازجمله، خاطرتعلق یهاکانونو بازتولید خاطرات جمعی و  هامکان یسازبرجستهساختارهای کهن، 

. توجه به ترجیح سازدیمنوظهور را مطرح  اییدهپدوسیع و  یامقولهتاریخی است که  هاییطمحکشش ذهنی به سمت 
، لزوم حفاظت از آثار تاریخی و توجه به آثار مثبت رونق اقتصادی در فردمنحصربه یهامکان یوجوجستگردشگران در 

 دشگری، بسترساز تقویت موضوع گردشگری است. گر
 یهاهتلبزرگ تاریخی در قالب  یهاساختمانبرای ساخت  کنگ، سنگاپور، کواالالمپورهنگشهرهایی هم چون 

برخی از شهرها  رسدیم. به نظر اندپرداختهبه رقابت  هایناسرگرمی و امثال  یهامجموعه، مراکز خرید و المللیینب
در هر نقطه وجود داشته باشد. که ارتباط کمی با حس محلی  تواندیم مسلماً، که اندساختهابه جهانی را مش اندازچشم

 ,Lippard) باشددارند که مکان باید دارای ابعاد انسانی  نظراتفاق پردازانیهنظرمیراث یا مکان دارد. بسیاری از 

1997.)  

 اهداف و رویکردهای اساسی بازآفرینی گردشگری 
هدف از ایجاد بازآفرینی گردشگری ایجاد فضایی است که کیفیت زندگی افراد را در مناطق افزایش دهد که این امر 

؛ شودیماقتصادی و اجتماعی منجر  یهاجنبهکه به بهبود  ییهابرنامهاز روند توسعه تاریخی و مکانی و توسعه سازمان و 
 . شودیم منعکس
 منطقه. معماری و فرهنگی هایارزش حفاظت اساسی از -

با هویت تاریخی و فرهنگی در  شدهمشخصمعماری مهم  هاینمونهو  رفتهازدستاحیای قطعات تاریخی  -
 منطقه. 
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 ایجاد شرایطی که از بیگانگی افراد هم از محیط و هم از یکدیگر جلوگیری کند.  -

 . هادرخواستبه طرح نظر و  تا حد امکان با توجه ریزیبرنامهیند مشارکت مردم در طول فرآ تأمین -

 مشارکت.  ریزیبرنامهارائه  -

 .ریزیبرنامه فرایند در مربوطه هایسازمان و نهادها ،غیردولتی هایسازمان هاپیشنهاد و نظرات گرفتن -

 .کرد خواهد را فراهم منطقه در فرهنگی ارتباطات که گردشگری توابع ارائه -

 بازآفرینی گردشگری. هایپروژه در درآمدزا هایفعالیت گنجاندن -

 .منطقه در موجود فرهنگی و اجتماعی توابع توسعه و از طریق حفاظت پایداری ایجاد -

 هایویژگی با که ساختارهایی و توابع با موجود هایسازهجایگزینی  و اقتصادی و کالبدی تخریب حذف عوامل -
 باشد.  داشته مطابقت منطقه

 .دهد افزایش را منطقه در زندگی کیفیت که فضایی هایاستراتژیکاربرد  -

 به آگاهی سطح برافزایش که عالوه الزم مالی و اداری نهادی، توسعه و مراحل در الزم فضایی ترتیبات ساخت -
 ایجاد پایداری بیانجامد.

 .مختلف توابع با منطقه جذابیت افزایش -

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ابعاد بلکه باشد؛کالبدی  نباید تنها ریزیبرنامه که واقعیت این گرفتن نظر در با -
 .شود گرفته نظر در باید نیز و اداری حقوقی

 .غیردولتی هایسازمان و مردم  حمایت و مشارکت با ریزیبرنامه یندفرآ اجرای -

 رسیدن به این رویکردهای اساسی یهاروش

 .منطقه هایویژگی و محیط اجتماعی فرهنگی هویت توسعه و حفاظت هدف با اندازیچشم -

 فضایی.  و کاربردی هایحلراه ایجاد -

 نیست. سازگار محیطی هویت عناصری که با حذف -

 موجود. وسازساخت هایبخش از حفاظت -

 در و زندگی شهری هایویژگی که کندمیرا ایجاد  فرهنگ فضایی امکانات تجارت و اقامت محل طراحی -
 .کندمی را تقویت باز فضای

 . شدهمشاهده اجتماعی و فرهنگی هویت تقویت -

 و یمشـخط هـدف، اسـت کـه دارای مطلـوب انـداز چشـمیک بـازآفرینی گردشـگری دارای زمـانی پـروژه یجهدرنت
 . (Ozden, 2008: 144)باشند  اساسی رویکردهای

 گردشگری های بازآفرینیابعاد و شاخص

یکی از ابعاد اصلی به  عنوانبهزیستی و محیط شناختییباییزعامل بازآفرینی عملکردی کالبدی،  یرمجموعهزدر 
 :پردازیمیمبررسی و اهمیت هر یک از موارد زیر 

 کالبدی بالقوه توان و هایتمحدود جستجو به کالبدی عناصر ارزیابی راستای در کالبدی: -بازآفرینی عملکردی 
 حیات تجدید در منظور . بدیندهدیم تطبیق یکیو اکولوژ اجتماعی و اقتصادی تحوالت با را شهر کالبد و پردازدیم

 عملکردهای و هایتفعال تقویت و حفظ برای ساختمان و زمین تجمیع ،ءاحیا بازیافت، قبیل از متعددی هاییوهش کالبدی
 افزایش جهت در ونقلحمل یساتتأس بهبود ،یتشانظرف و کیفیت ارتقای و زیربنایی یساتتأس بهبود گوناگون،
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 اتخاذ شخصی اتومبیل با هامسافرت کاهش و عمومی ونقلحمل شبکه و دوچرخه از استفاده پیاده، یهامسافرت
 از: اندعبارتدر بازآفرینی عملکردی  کنندهیینتب مؤلفه .گرددیم

 شکلی ویژگی ۀدهندنشان و یابدیم مصداق هایابانخ الگوی یلۀوسبه نفوذپذیری حرکت: و نفوذپذیری -
 تعداد به تنها که است حرکت فرصت یریگاندازه برای معیاری یرینفوذپذ حقیقت در. است هایدسترس
 ,Carmona)است  مؤثر یرینفوذپذ میزان تعیین در نیز هایدسترس شکل بلکه ندارد، بستگی هایدسترس

2003: 64.)  

 در  (Bentley, 1985: 59). دهد فزونی را انتخاب حق میزان که است آن تنوع و گوناگونی تنوع: هدف از -
 و انسانی هاییتفعال و انسان حضور طریق از توانیم سرزنده و متنوع و جذاب فضاهای ایجاد برای راستا این
 بهره برد.  محیط طبیعی و مصنوع عناصر طریق از دوم

 محیط یک ایجاد در عاملی عنوانبه فضا بودن فعال بر شهری امنیت تبیین در جیکوبز، جینامنیت:  و ایمنی -
 برای را ترییشب یهافرصت ،هایابانخ از مردم تریشب استفاده است معتقد او .است کرده تأکید موفق و امن

 .شد مجرمانه خواهد هاییتفعال از جلوگیری موجب ،خود یخودبه که این ،کندیم ایجاد یررسمیغ یهانظارت
 کرد بیان وی ،کندیم حمایت نیز ،هایطمحامنیت  افزایش منظوربه فیزیکی محیط در تغییراتی ایجاد از آنجل

 که شودیم شاهدان ناظران و تعداد افزایش موجب مردم، توسط شهر از قسمت یک بسیار از استفاده که
 . (Robinson, 1996)نمود مستقیم اعمال یرتأث جرائم کاهش در توانیم

 یهاتجربه ایجاد برای هایییتموقع و هامکان شهر، باید محیط در سرزندگی به یافتن دست سرزندگی: برای -
 فعالیت با رابطه در شدهارائه تعاریف به توجه با (.Lennard & krohest: 1998) آورد فراهم یداشتندوست

 تعداد حضور آن در که شهری فضای یک از است عبارت "شهری سرزنده فضای" یک سرزندگی، و
 هایشانیتفعال که روز از وسیعی زمانی در گستره(  جنس و سن لحاظ به) هاآن تنوع و افراد از یتوجهقابل

 .خوردیم چشم به یابدیم بروز اجتماعی یا انتخابی شکل به عمدتاً

 هاییتفعال مأوا دادن و عملکردها پذیرفتن در فضا قدرت و توانایی مفهوم به یریپذانعطاف: یریپذانعطاف -
وجود  فضا، ابعاد تجهیزات، و امکانات دلیل به که ییهامکان، ترساده عبارت به و باشدیم در خود گوناگون

 باشند. گوناگون عملکردهای مختلف پاسخگوی یهازمان در یا زمانیک در...  و مختلف سطوح

 صورت شهر فضای در که است بصری هاییژگیو توسعه یندفرآ شهری زیباسازی شناختی:یباییزبازآفرینی 
 کیفیت ارتقای و شهر فضای کیفی توسعه به که است یندیفرآ زیباسازی عملیات(. شهر چهره پیرایش و آرایش) گیردیم

 و زیبایی عامل(. Crow, 2006) برسدمدار انسان و فرهنگی سالم، شهر یریگشکل به تا پردازدیم شهری زندگی
 شهری و عمومی فضاهای یسوبه مردم جذب و خوشایندی میزان در که هستند عواملیازجمله  شهر کالبدی عناصر
کننده یینتبی هامؤلفهدر ادامه  (.lokaitou-sideris & Banerjee, 2006: 277) دارند بسزایی ومؤثر  نقش

 کنیم:یمشناختی را بررسی یباییزبازآفرینی 
 طریق از یکدیگر با صحیح ارتباط برقراری به شهر قادر یک ساکنین میزان چه خوانایی: معرف این است تا -

 از مردم که یذهن تصویر ۀمطالع با آن ۀمالحظ که است شهر از بصری وضوح خوانایی،. هستند کالبدی عناصر
 و شناخت را شهر اجزای یآسانبه بتوان که است این خوانایی از منظور. شودیم انجام دارند خود زندگی محل
 درکقابل موجبات که است کیفیتی خوانایی،. داد ارتباط یکدیگر به یوستهپهمبه قالبی در ذهن در را هاآن بتوان
 تجهیزات و مبلمان عهده بر شهری فضای در خوانایی این از بزرگی بخش. آوردیم فراهم را مکان یک شدن

 .باشدیم شهری
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 مورد بصری و کارکردی دو بُعد از شهر زیباشناسی شهری، مسائل کارشناسان بین در بصری: همواره دید -
 هاییطراحو  مبلمان ،هاالمان بناها، محیط، عناصر عملکردی یهاجنبهبه  کارکردی بُعد. گیردیم قرار مطالعه
 ترکیب و فرم رنگ، مقوله به نیز بصری بُعد. است شهروندان تأثیرگذار جسم بر عموماً و پردازدیم شهری منظر
 با بایستییم بصری کیفیت. دهدیمقرار  موردنظر را روانی و روحی یهامؤلفه غالباً و پردازدیم و محیط فضا
 ,Golany) باشد هاآن از برتر حتی و دهد نشان را خود زیبایی بتواند تا رقابت بپردازد به محیط عوامل سایر

2011: 126.) 

 بسزایی و مؤثرنقش  شهری و عمومی فضاهای یسوبه مردم جذب و میزان خوشایندی در جذابیت: عواملی که -
 (.Lokaitou-Sideris & Banerjee, 2006: 277) دارند

 ،شناختییباییز یهاشاخص بودن دارا علت به هنر .است خالقیت هاییهپا از یکی هنر و خالقیت: فرهنگ -
 از اقتصادی و اجتماعی معنوی، عقالنی، روحی، منافع فرهنگی، تنوع خلق ارتباطات، و ادراک قوۀ دهندهپرورش
 .است برخوردار رفیعی جایگاه

بر مبارزه با آلودگی و بهبود شرایط زندگی با در نظر گرفتن  محیطییستزدر بازآفرینی  محیطی:یستزبازآفرینی 
در بازآفرینی  کنندهیینتب مؤلفه (.UNEP, 2004: 8) شودیم یدتأکی جامعه و هر گروه اجتماعی هاخواستهو  هاارزش

 از: اندعبارت محیطییستز
 شهری باز فضاهای از بخشی عنوانبه سبز شهری تخریب: فضای از جلوگیری و باز و سبز فضاهای افزایش -

 دلیل نقش به و کندیم ارائه را بسیاری روانی و خدمات اجتماعی بلکه است، اکولوژیکی ارزش واجد تنهانه
 ارزشمند ،کندیمایفا  جامعه مختلف اقشار برای فراغت اوقات و گذران اجتماعی تعامالت برقراری در که مهمی
 است. 

ضامن ماندگاری باشد و  تواندیمدر شهر  زیستیطمح: استفاده مطلوب از محیطییستز هاییآلودگ با مبارزه -
درک درست از نقش عوامل  روینا ازمسائلی باشد که شهر را با مخاطره روبرو سازد.  تواندیمعدم توجه به آن 

به موفقیت در امر حفاظت از  تواندیمابل تقویت عوامل مشوق در مق هاآنبازدارنده و کاستن از میزان 
 . Havvy, 1995:15)) بیانجامد زیستیطمح

 جستجوی در معموالً گردشگران و دارد اهمیت بسیار گردشگری یزیربرنامهدیدگاه  از آسایش اقلیمی: اقلیم -
 اقلیمی و حرارتی آسایش عدم و نارضایتی احساس گونهیچه فرد آن در که هستند آسایش اقلیم یا مطلوب اقلیم
 .(Matzarakis, 2001: 34-39) ندارد

. شودیم فضا توجه  کارکردهای اجتماعی و فرهنگی  دسته دودر این عامل  به  فرهنگی: -بازآفرینی اجتماعی
 باشد انسانی هاییتفعال مرتبط با که است مکانی درگرو شهری موفق فضای یک که داردیمبیان  ( 1961) جیکوبز

(York Lai & Kubota, 2013.) برای یا و شهری، گردشگری و( تاریخی هسته) معماری میراث ارتقای برای 
 اجتماعات تقویت فرهنگی، هاییروکج خشونت، کاهش و جرائم به حداقل رساندن .تحقیقاتی و علمی مؤسسات جذب،
 ,Seoo) است بازآفرینی بعد این اهداف از های مختلفگروه نیازهای به توجه اجتماعات، توانمندسازی بر تأکید خُرد،

 :از اندعبارت اجتماعی فرهنگی در پژوهش بازآفرینی در کنندهیینتب مؤلفه(. 118 :2002

 استفاده مورد مکان و میان مردم ارتباط افزایش جهت توانیم را فرهنگی یهامؤلفهفرهنگی:  میراث تقویت -
 هامؤلفه این از یریگبهره. گرددیم منجر تاریخی و عمومی بهتر فضاهای حفاظت به یجهنت در که قرارداد

 و هاساختمان حفاظت از هدف  (ATCM, 2006).گردد منجر بافرهنگ مرتبط رخدادهای تنوع به تواندیم
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 پیوند باحال را گذشته که باشدیم تریغن شهری محیط یک ایجاد و فرهنگی، معماری تاریخی، مهم مناطق
 .دهدیم

 در مشارکتی کار که است جمعی و عمل تفکر ایجاد تحقیقاتی: در بازآفرینی پایدار هدف مؤسسات جذب -
 (.  (Nimon, 2011: 69کندیم عمل شهری نوسازی اهداف از فراتر شهری بازآفرینی

داخلی،  هایسرمایه جذب همچون، را اهدافی و هاسیاست اقتصادی، پایدار بازآفرینی کل طوربه بازآفرینی اقتصادی:
-کاهش هزینه ای،حرفه هایمهارت افزایش و آموزش بهبود ،وقتپاره و موقّت هایشغل ایجاد خوداشتغالی، به تشویق

 :از اندعبارت اقتصادی بازآفرینی در کنندهیینتب هایمؤلفه (.Seeo, 2002: 117) گیردیدر برم را زندگی های
 عملکرد در تغییرات دلیل به شهرها، از بسیاری در شهری بازآفرینی جدید پارادایم شهری: اقتصاد نو کردن -

 شرطیشپ یک عنوانبه اندشده اقتصادی تنزل و افت دچار بازارها شدنیجهان افزایش و هاآن اقتصادی
 .باشدیم ضروری اقتصادی

 بازآفرینی. است شهری بازآفرینی در محوری فرآیندی اقتصادی بازآفرینی بیکاری: نرخ کاهش و اشتغال ایجاد -
 در زیستمحیط بهبود و شغلی هایفرصت ایجاد و زاییاشتغال گذاری،سرمایه انگیزش و جذب دنبال به شهری
 است. شهرها

 به توسعه و رونق بازگرداندن جهت در هستند مولدهایی شهری بازآفرینی توسعه یهامحرکاقتصادی:  تنوع -
 در. اندازد راه به مناطق این در را پویا و زنده فعالیت چرخه تا شهری بازآفرینی یهاپروژه موردنظر مناطق
 .باشدیم ضروری شهری بازآفرینی فرآیند در توسعه محرک رویکرد یرتأث چگونگی راستا همین

 شهری گردشگری عناصر رهای مرتبط با بازآفرینینماگو  هاشاخص -1جدول 

 مأخذ ابعاد اصلی متغیر
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 پیشینۀ عملی 

اشاره  هنیزم نیمطالعات در ا نیتراز مهممواردی که در ادامه به  شده استانجام بازآفرینیدر مورد  هتاکنون چند مطالع
 شود:یم

 بازآفرینی بافت قدیم شهر آمل مبتنی بر استراتژی توسعه گردشگری و»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1394) نوریان
 تأثیرگذار بر بازآفرینی بافت قدیم آمل مبتنی بر توسعه یهامؤلفهابتدا به شناسایی  «راهبردی سناریویی یزیربرنامه

نظری  است. نتایج حاصل از مبانی شدهارائهگردشگری شهری پرداخته و چارچوب نظری استراتژی توسعه گردشگری 
رخدادهای خاص،  ،وکارکسباستراتژیک نظیر  یهامؤلفهاساسی توسعه گردشگری شامل  یهامؤلفهکه  دهدیمنشان 
نظیر خدمات رفاهی و  زیرساختی و امکانات رفاهی پشتیبان یهامؤلفهو فرهنگ و  یفروشخردهکالبدی،  یهاجاذبه

در قالب فرآیند پیشنهادی  هامؤلفهاین  یریکارگبههستند. با  یرساناطالعو دسترسی و آموزش و  ونقلحملپذیرایی، 
زمینه برای تدوین مسیرهای  سوات،استفاده از تکنیک  با هادادهدر بافت قدیم آمل و تحلیل  هاآنپژوهش، شناخت 

کلیدی تدوین و با  ورانبهرهنظر  نتیجه پنج مسیر کلیدی بر اساس راهنمای کلیدی توسعه گردشگری فراهم آمد. در
نظیر ) مکانی یهامؤلفهدر بافت قدیم آمل،  که دهدیمگردید. ماهیت این مسیرها نشان  یبندرتبه ویکوراستفاده از روش 

( یفروشخردهنظیر بازار و )اقتصادی  یهامؤلفه، (رخدادها و هایشگاهنماتاریخی و مذهبی و فضاهای میزبانی از  یهاجاذبه
گردشگری آن دارند. در ادامه بر اساس ماهیت سه مسیر کلیدی اول، ه رهنگی، بیشترین تأثیر را بر توسعف یهامؤلفهو 

و اقدامات  هایاستسبرای تفسیر آن سناریوهای گردشگری، اهداف، راهبردها،  ناظرًامشترک توسعه تدوین و مت اندازچشم
 مربوطه طراحی گردید.

محیطـی بافـت مرکـزی شـهر بـا رویکـرد -بهسازی کالبدی»در پژوهشی تحت عنوان  ،(1393صالحی و همکاران )
پایدار  توسعه یطیتحقق ابعاد کالبدی و محبه چگونگی  ،«آبادخرمتوسعه شهری پایدار مطالعه موردی بافت مرکزی شهر 

پـژوهش،  یـندر ا نهـایی یهـالیـتحل بـر اسـاس آبـاد پرداختـه اسـت.مشهر خـر یهسته مرکز یهابافت یدر بهساز
 یقالـب راهبردهـا در یـداتهـا و تهدفها، کاهش ضـعها ، فرصتتقو یناز ا یبردارهمنظور بهربه یاساس یشنهادهایپ

 یشـهر یـدارتوسـعه پا یهاهها از مؤلفدر آنآباد مشهر خر یبافت فرسوده مرکز یبهساز یبرا SWOTمدل  یرهگشا
 است. شدهگرفتهبهره 

 یسـوبه یراهبـرد ی،فرسـوده شـهر بافـت یو نوسـاز یبهساز»با عنوان  یامقالهدر  ،(1390) انو همکار پورداوود
 یو نوسـاز یبهسـاز ،«(یهسـجاد کـوی بافـت فرسـوده: یمطالعـه مـورد) یشهر یدارتوسعه پا کالبدی به ابعاد یابیدست

 داده است. قرار یلمورد تحل یدارو با نگرش به مقوله توسعه پا یگرد یاندازچشم را از یفرسوده شهر یهابافت

 شناسی ها و روشداده

 یهااز نوع روش ،استفاده مورد قیو روش تحق تیماه نظر ازاست و  یهدف از نوع کاربرد نظر ازحاضر  قیتحق
از نظرات نخبگان و کارشناسان بهره  هاشاخص ینمؤثرترشناخت و دستیابی به  منظوربه. باشدمی یلیتحل - یفیتوص
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 یهاشاخصشاخص است، بر اساس نظرات کارشناسان و بررسی  54که شامل  هاشاخصگرفته شد. لیستی از 
انتخابی طراحی شد و  یهاشاخصمتشکل از  یهاپرسشنامهس سپ در بازآفرینی فضای گردشگری تهیه شد. موردمطالعه

بین کارشناسان متخصص در این زمینه توزیع شد. از کارشناسان خواسته شد که اهمیت و اولویت هر شاخص بر اساس 
. سپس از نتایج حاصل از باشدیمحداکثر آن  5و  یرتأثبه معنای حداقل  1برآورد کنند که  5تا  1طیف لیکرت در مقیاس 

 تمامی این پرسشنامه میانگین گرفته شد. 

سنجد؟ و تا یم دقیق طورشده موضوع موردنظر را بهروش انتخاب یاسؤال است که آ ینبه ا پاسخگویی دنبالبه روایی
ود دارد وج یقتحق ییجهت سنجش روا یمختلف هایدر جامعه برخوردار است؟ هرچند روش یعموم یتچه حد از مقبول

و  یقمراجعه به منابع تحق،: اول مرحله فراهم گردد، که پژوهش ییتالش شد تا روا یق، از سه طرخصوصاین اما در 
 ینچند أییدو ت یبررس ، مرحله دوم:پژوهش یاتدر ادب یگردشگر یفضا ینیبازآفر گرهاینشان و هااستخراج شاخص

از خبرگان  ینظرسنج: سوم مرحلۀ و موردنظر هایگویه و هاشاخص یۀکل ینۀراهنما و مشاوران درزم یداسات ایمرحله
به  یتبود. با عنا هاآن یقاز طر یافتهاختصاص هایبا استفاده از وزن شدهیالگو طراحو  در ارتباط با مدل بازآفرینی حوزه

 یفضا ینیبازآفر مرتبط هایدر ارتباط با حوزه یو پژوهش یدانشگاه یدصورت گرفته )مراجعه به اسات ینظرسنج
 یننمودند. بر ا یدرا تائ یقتحق ینموردنظر در ا گرهاینشان و هاشاخص یخبرگان ضرورت وجود ۀ( همیگردشگر
 ییباال ییشهر تهران از رواکالن یگردشگر یفضا ینیبازآفر یمورداستفاده براهای شاخصگفت که  توانیاساس م

 برخوردار است.

 ۀاعتماد( آن، مرحل یت)قابل یاییاز پا ینان)اعتبار( آن، جهت اطم ییاز روا ینانو اطم یینها ۀاز طرح پرسشنام بعد
 یاییپا یزان، مSPSS افزارمکرونباخ در نر یآلفا یبضر طریق از سپس. آمد عمل به محدود صورتبه آزمونیشپ

چند  هایینهگز یبلکه برا یک،صفر و  یدو ارزش هایینهگز یکرونباخ نه تنها برا یروش آلفا یدپرسشنامه محاسبه گرد
 یاییباشد نشان از پا یکترنزد یکقابل استفاده است. هر چه مقدار آلفا به  یز( نیکرتل ایینهگز 5 یف)مانند ط یارزش

تر متوسط و اگر کم یاییباشد پا 7/0تا  5/0 ینخوب و اگر ب یاییباشد پا 7/0از  یشترپرسشنامه دارد. اگر مقدار آلفا ب یشترب
اساس  ین. بر اباشدیم (964/0) ،این پژوهشپرسشنامه میزان پایایی که  الزم است. یاییپرسشنامه فاقد پا ،باشد 5/0از 
سنجش  یتبرخوردار بوده و قابل یانسجام درون زپرسشنامه اشده در طرح هاییهگرفته شد که سؤاالت و گو یجهنت

 ( آورده شده است:1جدول ) های پژوهش درشاخص موردنظر را دارند. یرهایمتغ

 شهری گردشگری عناصر رهای مرتبط با بازآفرینیو نماگ هاشاخص -1 جدول

 متغییر شاخص اصلی شاخص فرعی نماگر

 بسته مختلف، احساس افراد میان تعامل و ارتباط در گردشگری یکالبد فضای تأثیر
 حضور میزان در نظارت گردشگری، تأثیر کالیدی فضای بودن محدود و بودن

 عبور (کردن منظم) یسازآرامگردشگران،  حضور میزان در امنیت گردشگران، تأثیر
گردشگری،  ویژه نقاط در ازدحام و تراکم گردشگری، کاهش ویژه نقاط درها انسان
 مسیرهای به  افراد دسترسی ، ایجاد پیاده فضاهای به افراد دسترسی ایجاد

 امکانات تاکسی، ایجاد هاییستگاها ایجادعمومی، ونقل حمل ی، بهبودسواردوچرخه
 خارج( گردشگری منطقه در متحرک افراد ظرفیت و حجم با متناسب) پارکینگ تأمین

 از سواره یهاعرصه تفکیک برای مناسب سازییاده، کفعابر پ ورو سواره سطح دو از
پیاده،  آمد و شد جریان در مناسب مکث فضاهای گردشگری، ایجادمناطق  در پیاده

 ، استفاده...( و خالی ابنیه از مجدد استفاده رستوران، مانند) انتخابی هاییکاربر افزایش
 و اییهحاش مناطق از دوباره ی، استفادهعناصر گردشگر معرف شهری بیلبوردهای از

ها، یرساختز توسعه و عملکردها، ارتقاء و کارکردها در گوناگونی و تنوع متروک، وجود
 گردشگری. عناصر بین فعالیتی و کالبدی پیوستگی ایجاد

 کالبدی-عملکردی نفوذپذیری و حرکت
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 افراد، ساماندهی حضور میزان در نورپردازی موجود، اهمیت  ، مناظراندازهاچشم کیفیت
 هنرهای شهری، وجود فضای طریق از طبیعت به آسان دسترسیشهری،  مبلمان
 گردشگران، بازسازیاستفاده قابل محرک و جذاب ها، فضایییابانخ در شهری مردمی
 و اصیل یگانه، محیطی شهری، خلق یهاجداره عمومی، زیباسازی یاندازهاچشم

 یتبا جذاب سرزندگی زیباسازی، وجود با بافت بصری، حفظ جذابیت ایجاد جهت متداوم
 .حسی باغنای بصری تناسبات فضا، وجود در

 زیباشناختی خوانایی

 دید بصری

 جذابیت

 خالقیت

 هوا، کاهش و تصویری صوتی، هاییآلودگمنابع،  سبز، کاهش فضاهای افزایش
 سبز یهاپوشش متنوع یهاگونه از استفاده زباله، صحیح دفع و یآورجمع، هازباله

زیستی،  توازن با محیطی کیفیت بصری، احیای تنوع ایجاد برای اقلیم با متناسب
 اراضی یکاربر ییرتغ از گردشگری، جلوگیری هاییطمح در آب اتالف از جلوگیری
 زراعی. اراضی و باغات _کشاورزی

 سبز فضاهای افزایش
 از جلوگیری و باز و

 تخریب

 محیطیزیست

هـای مبارزه با آلودگی
 محیطیزیست

 آسایش اقلیمی

 یاز بناها اقتصادی گردشگری، استفاده هاییطمح حیات تجدید در گذارییهسرما
 از بهتر یبرداربهرهشبانگاهی،  اقتصاد داخلی، حضور هایگذارییهسرما تاریخی، جذب

 بخش از حمایت امالک، افزایشافزوده ارزش افزایش جهترهاشده  بایر و هایینزم
 خصوصی.

ــــاد  ــــوکردن اقتص ن
 شهری

 اقتصادی

ایحاد اشتغال و کاهش 
 نرخ بیکاری

 تنوع اقتصادی

 در مردمحضور آگاهانه مردم،  با گردشگران مثبت فرهنگی ارتباط و تعامل افزایش
 یهاارزش فراغت، شناساندن اوقات گذراندن مراکز گردشگری، ایجاد هاییتفعال

 رساندن حداقل مهم، به اماکن فرهنگی ارزش گردشگران، حفظ به فرهنگی تاریخی
رویدادها،  تنوع و اجتماعی، وسعت مختلف هایگروه نیازهای به خشونت، توجه وجرائم 
 ینأم تاجتماعی، افتراق فقر، کاهش فرهنگی، کاهش یهامکان تنوع و وسعت

 فیزیکی.صرفاً  هایینوساز یجابه اجتماعی امکانات

 و فرهنگی اجتماعی تقویت میراث فرهنگی

 قلمرو پژوهش

 در شهرداری، یک منطقۀ. است شدهواقع یلومترمربعک 594 بر بالغ مساحتی با تهران استان مرکز در شهر تهران
 یرندهدربرگ ،یلومترمربعک 91/16 مساحت با دوازده یقرار دارد. منطقه کیلومترمربع 64 حدود وسعتی با و تهران بلندای
تهران را نشان  شهرکالن شهرداری تقسیمات در دوازده و یک منطقۀ موقعیت (1) است. شکل تهران شهر تاریخی هستۀ

دهد؛ بیشترین عناصر گردشگری در شهر تهران در منطقه یک و دوازده مستقر نشان می( 1)که شکل  طورهماندهد. می
 باشد. می
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 تهران شهرداری تقسیمات در یک و دوازده منطقه موقعیت -1شکل 

 هایافته

 یهاشاخصمتشکل از  یهاپرسشنامه ، قیتحق یهاافتهی، موردمطالعه ۀو منطق قیروش تحقپس از مشخص شدن 
انتخابی طراحی شد و بین کارشناسان متخصص در این زمینه توزیع شد. از کارشناسان خواسته شد که اهمیت و اولویت 

. باشدیمحداکثر آن  5و  یرتأثبرآورد کنند که یک به معنای حداقل  5 تا 1هر شاخص بر اساس طیف لیکرت در مقیاس 
 سپس از نتایج حاصل از تمامی این پرسشنامه میانگین گرفته شد. 

 Topsis الگوریتم، از موردمطالعهدر بازآفرینی فضای گردشگری مناطق  مؤثر یهاشاخصبرای بررسی اولویت  

ای ینهگزاست. اساس این روش، انتخاب  شدهاستفاده قوی بسیار جبرانی شاخصه چند گیریتصمیم تکنیک یک عنوانبه
آل منفی )ناکارآمدترین جواب( دارد. آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایدهاست که کمترین فاصله را از جواب ایده

آل ایده ۀکنندمشخصش موجود، آل بودن و بدترین ارزایده ۀدهندنشانبهترین ارزش موجود از یک معیار  صورتینبد
 منفی برای آن خواهد بود.

به  روینازامتفاوت است.  هاآنچندین معیار وجود داشته باشد که اهمیت نسبی  هاشاخصدر بین  کهینابا توجه به 
اهمیت نسبی و  درواقع هاوزنمجموع اوزان معیارها برابر یک باشد. این  کهیطوربه، شودیمداده  وزنیهر یک از معیارها 

 یهاروش. برای ارزیابی اوزان دهدیمرا نشان  موردنظر گیرییمتصمدرجه ارجحیت هر معیار را نسبت به بقیه برای 
دهی معیارها در چهار گام استفاده گردید و وزن هش از روش آنتروپی شانون جهت وزندر این پژو مختلفی وجود دارد که

 معیارها تعیین شد. 
 استوار پایه این بر روش این اساستوان استفاده نمود. ها میی به شاخصدهوزنوپی شانون برای یک آنترتکناز 

)اکبری،  است برخوردار بیشتری اهمیت از شاخص آن باشد، بیشتر شاخص یک مقادیر در پراکندگی چه هر که است
2008 :46.)  

 محاسبه وزن نسبی معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون
 است.  مشاهده قابل (2شکل )دهی با کمک روش آنتروپی شانون در نتایج حاصل از وزن
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 شانون آنتروپی روش از استفاده با معیارها نسبی وزن نمودار محاسبه -2شکل

کارشناسان با استفاده از مدل تاپسیس در  نظر از از باالترین رتبه تا کمترین رتبه هاشاخص یبندرتبهنتایج حاصل از 
 .است شدهدادهنشان  (3شکل )

 
 توسط مدل تاپسیس از دیدگاه کارشناسان شدهیینتع یهاشاخصنمودار وزن  -3شکل 

بیشترین سهم و شاخص اجتماعی  63/0با وزن  محیطییستز، شناختییباییزکارشناسان شاخص عملکردی،  ازنظر
کمترین سهم را در بازآفرینی فضای گردشگری شهری در  12/0و همچنین شاخص اقتصادی با وزن  38/0با وزن 
 .گیردیم قرار یدتائ از دیدگاه کارشناسان مورد تحقیق فرضیه یجهدرنت دارا هستند. و موردمطالعهمناطق 

 کردن مشخص برای اینمونهتک تیآزمون  در این فرضیه از خبرگان و کارشناسان در ادامه برای بررسی دیدگاه
 در که است روشی آماری آزمون این. است شدهاستفاده مناطق سطح در ها،آن از یک هر ها و سهمبندی شاخصاولویت
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 با مربوطه میانگین آیا که دهدمی نشان آزمون نتیجههمچنین   و دارد وجود ثابت عدد یک با میانگین مقایسه امکان آن
  خیر؟ یا دارد داریمعنی تفاوت ثابت عدد آن

 نظر خبرگان و کارشناسان مطالعه از مورد مناطق در اینمونهتک  تی نتایج آزمون  -2جدول 

 مناطق

 یک

 انحراف معیار میانگین تعداد شاخص
میانگین خطای 

 استاندارد

 00821/0 08207/0 5952/4 45 محیطیزیستشناختی، عملکردی، زیبایی

 01894/0 18936/0 5700/3 45 اقتصادی

 02289/0 22892/0 8925/3 45 اجتماعی

 دوازده

 00799/0 07990/0 5687/4 45 محیطیشناختی، زیستعملکردی، زیبایی

 01915/0 19150/0 3640/3 45 اقتصادی

 02221/0 22212/0 43388/3 45 اجتماعی

 اینمونهتکتی  بندی ابعاد بازآفرینی فضای گردشگری مناطق موردمطالعه  بر مبنای آزمونگروه -3جدول 

 مناطق

 

 

 

 

 

 یک

 

 

 

 شاخص

Test value=3 

 

t 

 

 

df 

 

 

Sig.(2-

tailed) 

 

Mean 

difference 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

شناختی، زیبایی عملکردی،

 محیطیزیست
375/194 44 000/0 5951/1 5799/1 6114/1 

 6076/0 5324/0 57000/0 000/0 44 101/30 اقتصادی

 9379/0 8471/0 89250/0 000/0 44 987/38 اجتماعی

 دوازده 

شناختی، زیبایی عملکردی،

 محیطیزیست
344/196 44 000/0 56871/1 5529/1 5846/1 

 6020/0 5260/1 36400/0 000/0 44 452/29 اقتصادی

 8828/0 7947/0 43875/0 000/0 44 762/37 اجتماعی

 توانیماز طریق تکنیک تاپسیس،  هاشاخص بندییتاولوو همچنین  اینمونهتک تیبا توجه به نتایج آزمون آماری 
 با توجه به فرموله کردن فرضیه تحقیق : یگرد عبارت به. گیردیمقرار  ییدتأگفت که فرضیه تحقیق مورد 

 زیستیمحیط و شناختیزیبایی عملکردی، عوامل تهران، شهر شهری گردشگری عناصر بازآفرینی : در H0فرضیه صفر
 .ندارند بیشتری نقش

 زیستیمحیط و شناختیزیبایی عملکردی، عوامل تهران، شهر شهری گردشگری عناصر بازآفرینی در: H1فرضیه یک
 .دارند بیشتری نقش

 نظر در که با دهدیماز دید خبرگان و کارشناسان، نتایج این آزمون نشان  اینمونهتک تیبنابراین با توجه به آزمون 
اقتصادی و  محیطی،یستز، شناختییباییزعامل عملکردی،  سه هر در درصد 99 اطمینان سطح در 05/0 آلفا گرفتن

 .گیردیم قرار ییدتأ مورد صفر فرضیه نفع به تحقیق فرضیه یجهنت در بوده 05/0 از متغیر مستقل کمتر  عنوانبهاجتماعی  
بازآفرینی فضای  یهاشاخصنیز گویای امتیازات دقیق  TOPSISتکنیک  سازییادهپهمچنین نتایج حاصل از 

بر آن است که عوامل  یدتأکدر این فرضیه  یتنها در. باشدیم اینمونهتکتی نتیجه آزمون  ییدکنندهتأگردشگری 



 69-88(، 1)8، خیرخواه و همکاران 83

 

 مؤثر مطالعه موردمحیطی، اقتصادی و اجتماعی در بازآفرینی فضای گردشگری مناطق عملکردی، زیبایی شناختی، زیست
محیطی از سهم و نسبت بیشتری در بازآفرینی فضای زیست،شناختیزیبایی-که عامل عملکردی رسدیمبوده اما به نظر 

 برخوردارند. موردمطالعهطق گردشگری منا

 گیرینتیجه

های بازآفرینی مهمی از سیاست جزبهدر عصر حاضر درک رو به افزایشی از هنر، فرهنگ و اوقات فراغت مبدل 
سینمایی، -فستیوال ادبی یاندازراههای فرهنگی و هنری، اجرای پروژه یژهوبههای توسعه شهری است. استفاده از محرک

های محور اصلی برنامه عنوانبهمدیریت رویدادهای ورزشی، هدایت صنعت گردشگری و توجه به گذران اوقات فراغت 
و بعد اجتماعی، فرهنگی و هویتی  طرفیکازبین بازآفرینی  برقرار کردنارتباط  متأسفانهبازآفرینی شهری شناخته شدند. 

آن  تبعبهکنند و ف دیگر مقوله ایست که اغلب طراحان و مهندسان مشاور بدان توجه نمیهای کهن شهری از طربافت
-ها نادیده انگاشته میبافت گونهینابستر کالبدی مناسب برای تعامالت اجتماعی مردم، در  عنوانبهتولید فضای شهری 

ان مفاهیمی مانند هویت تاریخی، حس مکان، شود. در نظر گرفتن فضاها و بستر کالبدی مناسبی که با استفاده از آن بتو
احیا  یهاطرحها حفظ، تقویت یا ایجاد کرد، باعث ناکارآمدی ادراک، خوانایی و تعلق به محیط را برای ساکنان این بافت

 هاآن مداوم رشد هایینهزم که شوندیم احیا زمانی عناصر گردشگری ها گردیده است.بازآفرینی این ارزش یهاجنبهاز 
 بافت شناسییبآس و فرسودگی ابعاد یتمامبه توجه طریق از مهم، این. بازگردد هاآن به قدرت خودترمیمی و شود فراهم

 هدف، است که دارای مطلوب اندازچشمیک بازآفرینی گردشگری دارای زمانی پروژه یجهدرنت .هاستینهزم این تمام در
  باشند.  اساسی رویکردهای و یمشخط

ها از دیدگاه بندی و اهمیت هر یک از آنهدف اولویت به معیارهای بازآفرینی فضای گردشگری با پژوهشدر این 
 و اقتصادی محیطی،زیست، شناختیزیبایی،اند از عملکردیخبرگان و کارشناسان، مناطق پرداخته شد. این معیارها عبارت

بصری،  پذیری، خوانایی، دیدامنیت، سرزندگی، انعطاف و نیحرکت، تنوع، ایم و که به زیر معیارهای نفوذپذیری ،اجتماعی
 محیطی، آسایشزیست هایآلودگی با تخریب، مبارزه از جلوگیری و باز و سبز فضاهای جذابیت، خالقیت، افزایش

و  شدهاقتصادی تبدیل بیکاری، تنوع نرخ کاهش و اشتغال شهری، ایجاد اقتصاد فرهنگی، نو کردن میراث اقلیمی، تقویت
ها در بازآفرینی فضای گردشگری در مناطق موردمطالعه از طریق پرسشنامه برای سنجش اولویت هر یک از این شاخص

های مشترکی هستند که از مطالعه عموماً دارای ویژگی مورداستفاده قرارگرفته است. عناصر گردشگری در مناطق مورد
ی جمعیت، شرایط ناامن، ساختار نامناسب و ناکافی خدمات، مشکالت ها، تراکم باالعمر زیاد ساختمان به توانمی هاآن

در  هاضعف دسترسی ها وی کاربریکمبود سرانه برخهای جاذب گردشگر، ن کمبود کاربریمحیطی و همچنیزیست
 اشاره کرد.  مناطق موردمطالعه

 یمانع و محدودیتگردد. کیفیت مییبساز ایجاد محیط نامناسب و البته این مشکالت در کنار مسائل اجتماعی زمینه
وجود ندارد  یاز نگاه متولیان شهر ،و اجتماعی یفرهنگ شدهیفتعر یالبته در قالب ساختارها یگردشگر عۀجهت توس

 و بیشمی) کنندیایجاد م یرا در توسعه گردشگر یبزرگ هاییتمحدود یو مدیریت یاجرای یهرچند در عمل ساختارها
و اداره میراث  یچون شهردار ییهادر اختیار ارگان یدر شهر تهران، غالباً توسعه گردشگر. (101: 1394 محمودی،

و منسجم در جهت  یراهبرد یهاها و برنامهو گردشگری استان است. این شهر هنوز بدون طرح دستییعفرهنگی، صنا
جمله طرح  در تهران از گریتوسعه گردش یدر راستا یمتنوع یهااست. تاکنون برنامه یوضعیت گردشگر یسامانده

قلب  یهنر یزه، جا1395در سال  یشهر ی، جشنواره کافه مقصد گردشگر1391در سال یمتهران قد یجشنواره گردشگر
 ی، تورها1397در سال در شمال تهران « شادستان»، جشنواره 1396سال در  12منطقه  یبر گردشگر یدتهران با تأک
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منطقه را در  یو فرهنگ یخیتار یعیطب هاییهاز سرما شیتوانسته بخ یاجراشده است که تا حدود یگردتهران ینوروز
استعدادها و  یزاننسبت به م هایتموفق ینمناطق کمک کنند، اما ا یتوسعه گردشگربه  و  یرندگ کاربه یخدمت گردشگر

استعدادها  با متناسبمنطقه را  ینا آمیز،یتسب و موفقمنا یاگونهاند بههستند و تاکنون نتوانسته یزمنطقه ناچ هاییتظرف
ها و الگوها، اغلب برگرفته از برنامه ینباشد که ا ینا یلاز دال یکی یدتوسعه دهند و شا یو امکانات آن، از نشر گردشگر

و جوامع  نیرادر ا یشهر یاند مسائل توسعه گردشگرهستند و تاکنون نتوانسته یو اقتصاد ییو عقال یکم یکردهایرو
 . ندرا به ما نشان ده یتوسعه مطلوب گردشگر بردهایو راه ییمشابه را شناسا
تمایل دانیم . همانطور که میدارند شهر یحضور گردشگران در فضا یبرا یبه نسبت، پذیرش باالیتهران مردم شهر 

نظر یان  شود. ازگردشگری میدر فضاهای باعث رونق و افزایش حضور  های گردشگریبه حضور فعال و پویا در محیط
های آموزشی برای سسههای روزانه و شبانه، مؤاز کاربریتنوعی  ،های اصلی یک محیط سرزندهگل نیز یکی از ویژگی

کند. از طرفی های باشکوه عنوان میرینها با ویتهای امن و فروشگاهها و خیابانتضمین حیات و سرزندگی، مکان
فرد به گروه خاصی نباشد که این عامل بایست متنوع باشد، و منحصربهطق گردشگری میهای موجود در منافعالیت

تواند باعث افزایش سرزندگی و جذب گردشگر در مناطق شود. سرزندگی در فضاهای گردشگری رابطه مستقیمی با می
ها و قابلیت نوع جاذبهدهندگان به تدهد که پاسخآمده نشان میدستشود. نتایج بهجذب گردشگران در مناطق می

 قائل هستند. بیشتری دسترسی در بازآفرینی فضا اهمیت 
پرداختن به آسایش در بازآفرینی مناطق گردشگری را به دلیل عدم وجود آن  دهندهپاسخکارشناسان حوزه گردشگری 

ونقل در سان در بازآفرینی حملبه دالیل فراوان ازجمله آلودگی محیطی، بصری و .. را در اولویت قراردادند. ازنظر کارشنا
کند. های گردشگری مناطق موردمطالعه فراهم میهر دو بخش عمومی و خصوصی امکان حضور گردشگران را در محیط

در اولویت قرار دارند. عالوه بر  هاگری ازنظر آنها به محیط گردشهمچنین توجه به جنبه پیاده و سواره بودن دسترسی
ی پیاده، توجه به نورپردازی در مناطق هم در اولویت معیار عملکردی ازنظر خبرگان و کارشناسان رو و دسترسوجود پیاده

شناختی محیطی و زیباییهای عملکردی، آسایش اقلیمی، آسایش زیستتوان اذعان کرد که شاخصرو میباشد. ازاینمی
 دهنده مسئله ایی بسیار جدی است. های پاسخدر بازآفرینی ازنظر گروه

مناطق مورد  سطح در گردشگری زمینۀ در شده های مشابه انجامدر پایان آنچه که این پژوهش را از سایر پژوهش
-میدر این مناطق  یگردشگر ینیدر بازآفر یرگذارثأت هایشاخص یابیارزدارد، بررسی تهران متمایز می کالنشهرمطالعه 

ها در ردشگری و سپس به ارزیابی این شاخصگ بازآفرینی فضایها در به استخراج شاخص باشد. این پژوهش ابتدا
در این مناطق  ها در بازآفرینی گردشگریکه در سایر پژوهش مناطق مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان  پرداخته شده است

 شده است.  بررسی های تاریخیبافت بازآفرینی صرفاًشهر تهران، از 
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