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چکیده

تدیگر آفرینش مجدد شهر است .بافتهای ارزشمند به
بازآفريني شهري به مفهوم احياء ،تجديد حيات و نوزايي شهري و بهعبار 

علت وجود جاذبههای نوستالژیک و معماری و فرهنگی و بازآفرینی آنها نقش مهمی در توسعه گردشگری در ابعاد مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...دارد .هدف این پژوهش نقش بازآفرینی در توسعه گردشگری محله تجریش میباشد .این
یباشد .روش جمعآوری مبتنی بر اطالعات کتابخانهای و
پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی میباشد و هدف آن از نوع کاربردی م 
سکننده این مطلب است که از نگاه کسبه تنها بعد
اسنادی و میدانی است .بر اساس خروجی آزمون تی تک نمونهای نتایج منعک 
اقتصادی تأثیر مثبتی در توسعه گردشگری دارد درحالیکه سایر ابعاد کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی ک ًالًال تأثیر منفی بر توسعه
گردشگری دارند و بیانگر میزان اهمیت آن در توسعه گردشگری میباشند .بر اساس آزمون فوق نیز نگاه گردشگران به ابعاد فوق
یکه ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی نیز تأثیر منفی
تنها عوامل کالبدی و اجتماعی تأثیر مثبتی در جذب گردشگران دارند درحال 
دارند .در راستای اولویتبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی شهری در بعد کالبدی از دیدگاه کسبه و گردشگران به ترتیب متغیر
تأثیر ساختمانهای بلند و مرتفع در منظر بصری و میزان مراکز پذیرا یی و اقامتی دارای اولویت اول میباشد .در بعد اجتماعی نیز
صها
شاخصهای اطالعات از جذابیتهای گردشگری محله و احساس امنیت و آرامش در محله به ترتیب دارای اثرگذارترین شاخ 
در ازنظر کسبهها و گردشگران شناختهشدهاند .در بعد اقتصادی نیز از دیدگاه کسبهها و گردشگران تنها شاخص بر وفق مراد بودن
یباشد .درنهایت از دیدگاه فوق در ابعاد
کسبوکارها تأ یک د داشتهاند و بیانگر میزان اهمیت ان در توسعه گردشگری م 
زیستمحیطی ،تنها شاخص که بر توسعه گردشگری نقش مهمی داشته است ،جذابیتهای گردشگری طبیعی میباشد
کلمات کلیدی :بازآفرینی شهری ،بافت فرسوده ،توسعه گردشگری ،محله تجریش
 -1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بازآفرینی و توسعه گردشگری شهری محله تجریش می باشد.

( -2نویسنده

مسئول) Delfannasab.mahsa1992@gmail.com
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مقدمه
بخش عمدهای از سطح شهرهای کشور ایران ،دچار فرسودگی و ناکارآمدی است .بافتهای فرسوده شهری از
شهای غنی معماری
نها از یکسو دارای ریشههای سکونتی بوده و واجد ارز 
لشده که ای 
محلههای فرسودهای تشکی 
یباشند.آثاری که از ظرافت و زیبایی خاصی برخوردارند و مردمانی اصیل
و شهرسازی در برخی مناطق و اجزا م 
بورسوم حاکم بر جامعه
باروح خالق خود طی سالیان دراز و بر اساس سنتها ،فرهنگ ،مذهب ،نوع معیشت و آدا 
آنها را توسعه داده ،مظاهر هویت ملی را برای ما به یادگار گذاشتهاند( .کالنتری و همکاران .) 207 :6931 ،در این
یتواند پاسخگوی مناسبی پیش روی برنامهریزی
راستا موضوع بازآفرینی شهری با توجه به ماهیت و راهبردهای آن م 
تهای
کسازی(حذف) هوی 
شهری باشد .بازآفرینی شهری بهعنوان رویکردی مداخلهگر با نگاه به گذشته و بدون پا 
یپردازند( پوراحمد و
تاریخی دورههای مختلف به خلق هویتی جدید و متناسب با شرایط زندگی مردمان حاضر م 
همکاران .) 389 1 ،مطالعات نشان می دهد که بازآفرینی شهری در حال حاضر بهعنوان یکی از جدیدترین رویگرهای
یباشد و یکی از راهکارهای مهم ،استفاده از گردشگری شهری برای رسیدن به
تهای تاریخی مطرح م 
مواجه با باف 
بازآفرینی و بهبود شرایط بافتهای تاریخی است(علیمردانی و همکاران.)6931 ،
امروزه گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع توسعه پایدار در هر جامعهای باید دانست ،که از تحرک باالیی در
تغییرات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،شهری و محیطی برخوردار است ،تمرکز بر جنبههای مختلف صنعت
گردشگری ،همراه با برنامهریزیهای مدیریت محلی و ملی هر جامعهای نقش بسیار بااهمیتی در فرآیندهای
یتواند ایفا کند .گردشگری شهری ،یکی از مهمترین و پیچیدهترین فعالیتهای
نالمللی و ملی هر جامعهای م 
بی 
بنظران ،جهانگردی شهری یک فرصت بزرگ فرهنگی،
فضایی و مکانی انسان در جامعه شهری است ،به نظر صاح 
یآورد ،که این فرصت نقش بسیار مؤثری
اجتماعی و اقتصادی برای کالنشهرها و مادر شهرهای جهانی به وجود م 
در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مختلف میتواند ایفا کند( اکبر زاده ابراهیمی .)6 38 1 ،در همین راستا،
تهای کالبدی و فرهنگی منطقه داشته و به رشد
مطالعات نشان می دهد که گردشگری تأثیری مستقیم بر رفع گسس 
اقتصادی محدوده موردمطالعه منتهی خواهد گردید (فنایی و ذاکریان.)49 13 ،
تهای ارزشمند به علت وجود جاذبههای نوستالژیک،
یشود .باف 
اهمیت بحث گردشگری بیشازپیش نمایان م 
یباشد از
معماری ،فرهنگی و بناهای ارزشمندی که نمادی از شرایط اقتصادی ،اعتقادی و اجتماعی آن دوران م 
تهای شهری و
یروند (.کردوانی و غفاری .)0 0:139 2 ،در این راستا بازآفرینی باف 
مقاصد مهم گردشگری به شمار م 
یتواند بهنوبه خود باعث توسعه گردشگری شهری شود .با وجود این،
شناخت و واکاوی متغیرهای مهم آن م 
مطالعاتی بهمنظور بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد گردشگری صورت گرفته است و نتایج آن نشان میدهد که
مؤلفههای زیستمحیطی بیشترین نقش را در بازآفرینی مراکز شهری با رویکرد گردشگری شهری دارا میباشد(قدمی
و همکارانش .)39 13 ،مطالعات دیگر در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه گردشگری در محله تجریش879 ...

موحد و احمدی(  )29 13در پژوهشی بهمنظور حفاظت و احیاء بافتهای تاریخی به مسیریابی گردشگران در بافت
یجاهای کهن بهعنوان گامی دوجانبه و
یگیرند مسیریابی گردشگران در چین 
تاریخی شهر سنندج پرداخته و نتیجه م 
یتواند بهعنوان پیش اقدامی ،بافت کهن موردنظر را
شاید چند سویه برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگری م 
یشود .صباغی(  )29 13در پژوهشی با
احیا بخشد و بهعنوان گامی تکمیلی در امر حفاظت ،به احیا بافت منجر م 
تهای فرسوده شهری به این مسئله پرداختهاند
عنوان تدوین سازوکار بهکارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه با باف 
ینگرد از سویی دیگر پایداری بهعنوان
که بازآفرینی شهری از پنجرهای یکپارچه و منسجم به شهر و مسائل آن م 
اصلیترین پارادایم حاکم بر روابط میان انسان با محیط در هزاره سوم مطرح است به همین سبب موفقیت بازآفرینی
درگرو پایدار بودن آن است .پیر حیاتی و همکاران(  )29 13در پژوهشی به بازآفرینی بافت کهن شهری محله صوفیان
یدهد با جذب گردشگر در مقیاس
بروجرد با تکیهبر به نمایه گردشگری شهری پرداختهاند .نتایج مطالعه نشان م 
محلی ،ملی و حتی جهانی میتوان ضمن تأمین هزینههای حفاظتی بافت ،زمینه تحرک اقتصادی را برای این شهر و

شهروندان به وجود آورد  .مک دونال  1و همکارانش(  ) 2009به مقالهای با عنوان«بازآفرینی شهری برای جوامع پایدار»
یدهد که پایداری جوامع نیز از حمایت  CRPو سایر متخصصین این سیاست
یپردازند .نتایج این پژوهش نشان م 
م
و محیط دانشگاهی برخوردار است .عالوه بر این ،نشان میدهد که وضعیت اقتصادی خوب در ایجاد جوامع پایدار

نقش قاب 
لتوجهی دارد .برتولینی )0 01 2( 2در پژوهشی " شهرهای پایدار و نوسازی شهرها" با رویکرد نوسازی و
تهای مذکور فنساالر ،اقتداري و از باال به پایین ،با نگرش غیر
بازآفرینی به این نتیجه رسید که شیوه مداخله در باف 

مشارکتی و اجباري برنامهریزان به مداخله و جابهجایی هزینههای اجتماعی مداخله و تمایل زیاد لیکن امکان متوسط
یا کم مشارکت سرمایهگذار بوده است .الیور 3و همکارانش(  ) 2011به مقالهای تحت عنوان"سی سال بازسازی شهری
در انگلستان ،آلمان و فرانسه :اهمیت فضا و مسیر وابستگی" پرداختهاند  .نتایج این پژوهش تغییر اهداف ،مکانیسمها
تهای آن کشور وابسته است.
نکه بازآفرینی در هر کشور به سیاس 
یکند و ای 
و دستاوردهای باز شهری را بیان م 

لئونارد ،)02 08 (4در مقالهای تحت عنوان"شناسایی مبتنی بر بافت محلههای قدیم شهري در حیدرآباد ،هند با استفاده
از دادههای سنجش از راه دور" با رویکرد بهسازی و نوسازي به این نتیجه رسید است که نقشهی محل بافت
فرسوده بهمنزله یک ابزار کارآمد در شناسایی مناطق پرجمعیت بهخصوص از شهرستان و میتواند بهعنوان یک منبع
یشود.
فپذیری در مرحله بعد استفاده م 
قابلاعتماد در آسیبپذیری و ارزیابی انعطا 
تجریش نام شهری در کالنشهر تهران است که بهعنوان یکی از محلههای شهر تهران هم به شمار میآید .تجریش
مرکز شهرستان شمیرانات استان تهران است و در منطقه  1شهر تهران واقعشده است .بازار قدیمی ،تکیه بزرگ
تجریش و امامزاده صالح از نقاط دینی و جاذبههای گردشگری این محله هستند.

1 McDonald
2 Bertolini
3 Olivier
4 Leonard
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بنابراین ،مسئله اصلی این است که محله تجریش بهعنوان منطقه موردمطالعه ،به دلیل کمبود زیرساختها و سایر
لهای بافتهای قدیمی همچون جذب گردشگران به نحوه احسن استفاده کند.
مسائل نتوانسته است از این پتانسی 
درنتیجه نتوانسته است درامد پایداری برای شهر جهت افزایش زیرساخت و تجهیزات و تأسیسات موردنیاز فراهم
تهای قدیم حاکم بر منطقه موردمطالعه براثر گذشت زمان و تغییر در الگوهای فضایی ساختوساز،
کند .چون باف 
تدادهاند و دارای مشکالت زیادی ازلحاظ شرایط کالبدی ،عبور و مرور ،اقتصادی و اجتماعی
قابلیت زندگی را ازدس 
تهای فرسوده
برای زندگی امروزی است بنابراین استفاده از برنامههای مدون و علمی در جهت بازآفرینی این باف 
یکرده است
محله دارای اهمیت بسیاری است .همچنین این محله که درگذشته بهصورت یک مجموعه کامل عمل م 
یرویه شهر این بافت
و کلیه عناصر آن در راستای همشکل گرفته بودند ،تحت تأثیر شهرنشینی و گسترش ب 
تهایی را که مخصوصًاًا در حوزه گردشگری
دستخوش تحوالتی گردیده است که بهگونهای که ممکن است ظرفی 
دارد مورد تهدید واقع شود .بنابراین پژوهش حاضر باهدف تحلیل توسعه گردشگری در محله تجریش با رویکرد
بازآفرینی شهری تدوینشده است.
مبانی نظری
بازآفرینیواژه بازآفرینی شهري دربردارنده معناي ویژهای در ادبيات توسعه شهري است ،كه از اواخر دهه  1970و اوايل 80
ميالدي به ادبيات مرمت شهري واردشده است .واژه  Regenerationدر لغت از ریشه فعل  Regenerateو در
مطالعات شهري به معناي احياء كردن ،احياء شدن ،تجديد حيات ،معاصر سازي ،بازآفريني از نو رشد كردن و
یباشد( & Roberts
بازتوليد طبيعي بخشي از يك تماميت زنده كه در معرض نابودي قرارگرفته است ،م 

یهای كالبدي و
 .)Sykes2000,16در ايجاد تعريف كاربردي از بازآفريني شهري ،شناخت و بررسي روابط ميان ویژگ 
شهای اجتماعي؛ ضرورت جابهجایی كالبدي برخي عناصر شهري مهم؛ اهميت بهبود وضعيت اقتصادي بهعنوان
واکن 
نهای شهري و ممانعت از توسعه
پايه و اساس رفاه زندگي شهري و يك فيت آن؛ ضرورت استفاده بهينه از زمی 
تهای شهري انجمنهای اجتماعي غالب و نيروهاي سياسي و
یرویه شهرها؛ و اهميت شناسا يي بازتاب سیاس 
ب
موضوع جديدي به نام توسعه پايدار بايد موردبررسی و شناخت قرار گيرند .بنابراين بازآفريني به معناي بازگرداندن
یکند ،تصوير اجتماعي از
حيات اجتماعي ،اقتصادي و محيطي به يك منطقه است اين حركت مکانها را دگرگون م 
یکنند ،خلق
یکند و مکانهای زنده و جذاب كه سرمایهگذاری دروني پايدار را تشويق م 
خودش را تقويت م 
یکند).(Ozlem2009:2
م

بازآفرینی شهری پایدارلهای آینده و کنونی برم 
پایداری اجتماعی به حفاظت و بهبود رفاه نس 
یگردد ( .)chiu,2003یک پروژه شهری زمانی
یتواند گویای پایداری شهری باشد که یک توازن در محیط زندگی ایجاد کند و عدم تعادل اجتماعی و شکاف
م
اجتماعی کاهش بیابد و کیفیت زندگی در کل بهبود بیابد ( .)Enyedi,2004بازآفرینی شهری نوعی نگاه مداخلهای که

توسعه گردشگری در محله تجریش881 ...

با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویتهای تاریخی دورههای مختلف به خلق هویتی جدید متناسب با شرایط
یاندیشد .در واقعه  1990به بعد چارچوبی جدید برای فرآیند تجدید حیات شهری
زندگی مردمان عصر حاضر م 
فراهم کرد که بر اساس آن و در تعریفی جدید ،مرمت شهری مفهومی جامع است که به معنای بهبود وضعیت نواحی
محروم در جنبههای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی است(حاجی پور و خلیلی .) 351 : 387 1 ،از ابعاد
بازآفرینی شهری بعد پایداری آن است ،نظریه بازآفرینی پایداری شهری در تالش برای ایجاد فرآیندی پایدار در
کسو ،سعی در استفاده بهینه از امکانات بالقوه درونشهری برای تأمین نیازهای جدید دارد و از
توسعه شهری از ی 
سوی دیگر اولویت را برای احیاء بافت قدیم و بازگردندان حیات اجتماعی و رونق اقتصادی قائل است و به دلیل
ایفای نقش انعطافپذیر و همسو با نیازهای مردم و بهرهگیری گسترده از مشارکت مردمی با صرف کمترین بودجه از
بیشترین قابلیت اجرایی برخوردار است .ایجاد برنامههای یکپارچه احتیاج به تفکر در مورد شهرها و محالت
بهگونهای ارگانیک ،جامع و شناخت روابط میان مشکالت و فرصتهای مختلف دارد .اگر رویکرد به بازآفرینی،
یخود رویکردی پایدار به بازآفرینی خواهد
اجتماع مدار ،یکپارچه ،جامع و استراتژیک باشد ،آنگاه بهخود 
بود(شاهوی و سلطانی.) 665 : 387 1 ،
گردشگری و بازآفرینی شهریشهای تاریخی و فرهنگی بهعنوان منابعی
مهمترین وجوه بازآفرینی شهری توجه به نقش فرهنگ و استفاده از ارز 
برای توسعه و گسترش این فضاها برای مردم نی باشد .درواقع در رویکرد فرهنگی بازآفرینی ضمن توجه به منافع
مالی و اقتصادی در پروژههای شهری ،مسیر این سرمایهگذاری در راستای ایجاد مراکز گردشگری ،فرهنگی و هنری
و گذران اوقات فراغت تعیین م 
یشود که از این طریق عالوه بر بازگشت
یگیرند
سرمایه ،به دلیل ایجاد جذابیتهای خاص برای حضور مردم ،مناطق مور عمل نیز کام ًالًال تحت تأثیر قرار م 
کسو درک رو به افزایشی از اهمیت هنر ،فرهنگ و گردشگری مبدل به
(صحی زاده و ایزدی .) 1383 ،بنابراین از ی 
یک جز مهم بازآفرینی شهری گردیده و از سوی دیگر اشاعه دیدگاههایی در مورد ارزش اقتصادی حفاظت
رویکردهای ویژهای را در هر دو بعد عملی و نظری در عرصه بازآفرینی شهری سبب گردیده است.
تهای فضاهای شهری که از الزمههای اولیه برای خلق یک فضای خالقانه و
حهای بازآفرینی به بهبود زیرساخ 
طر 
یتوانند ایجاد فضاهای گردشگری ،زیرساختهایی نظیر خطوط جدید
حها همچنین م 
موفق است میپردازند .این طر 
حهای خود معرفی کنند .در این میان گردشگری شهری بهعنوان
تهای هوشمند را در طر 
لونقل و زیرساخ 
حم 
موضوعی مؤثر در ابعاد مختلف توسعه شهری بوده که امروزه در قالب راهبرد بسیاری از شهرها برای بازآفرینی آنها
کبعدی در برنامهریزی این فعالیت منجر به خسارت فراوانی خواهد شد ،چنان چه
به کار گرفتهشده است .نگرش ت 
بسیاری از تجربههای موجود نیز بیانگر این واقعیت هستند .از سویی دیگر برای هدایت توسعه گردشگری مشارکت
همهجانبه بخش هدف اعم از دولتی ،عمومی و خصوصی ضروری است .بهطورکلی ،ترمیم و ارتقای کیفیت زندگی
یهای منحصربهفرد یک مکان و مردم ان بود.
شهری از طریق بهبود و توسعه ویژگ 
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تهای فرسوده و تاریخی نگرش ارگانیستی و یکی از جدیدترین نظریههای آن جامعنگری
نگرش برتر در مرمت باف 
در برنامهها و اقدامها برای تلفیق فرهنگ و اقتصاد در بستر توسعه پایدار( خالقیت) است که از طریق گردشگری
تیافت .همچنین اگر یک شهر قرار باشد مخاطب گردشگری شهری قرار بگیرد ،میبایست چهار
یتوان بدان دس 
م
شهای متفاوت
لقبول و متداول را دارا باشد ،این چهار ویژگی عبارتاند از-1:تراکم فیزیکی -2 ،ایفای نق 
ویژگی قاب 
شهای متفاوت اقتصادی-4 ،مرکزیت عینی با فشردگی بیشتری در ساختار و ماهیت
فرهنگی و اجتماعی -3ایفای نق 
یشود .نتیجه برنامهریزی مطلوب با رویکرد گردشگری رونق اقتصادی و ایجاد یک رقابت سالم،
گردشگری دیده م 
تهای
تأمین رضایت گردشگران و ایجاد یک محیط طبیعی تمیز ،رونق اقتصاد محلی و افزایش مشارکت فعالی 
یباشد( رفیعیان،
تهای محلی م 
گردشگری ،افزایش رونق اجتماعی ،افزایش کارآفرینی و حفظ فرهنگ بومی و سن 
) 389 1
بههرحال گردشگری غال با برای تشویق بازآفرینی اقتصادی در شهرها مورداستفاده قرارگرفته است زیرا بهعنوان یک
یتواند اشتغال فراوانی را به همراه خود به ارمغان آورد (نوریان و فالح
صنعت روبهرو شد شناختهشده و درنتیجه ،م 
زاده .)44 :49 13 ،همچنین گردشگری برای احیا ،نوسازی و تجدید حیات بناها در نواحی شهری قابل ارزش بوده
زیرا بناهای تاریخی و باارزش میراث فرهنگی ،عمومًاًا برای اهداف پذیرایی اقامتی ،تجاری ،خردهفروشی ،سرگرمی و
لتوجهی را
فرهنگی میتوانند مورد توانبخشی قرار گیرند .درواقع در بخش مرکزی شهر ،بناهای تاریخی ،سهم قاب 
یگذارند که بهعنوان فضایی مناسب برای استفادهی جدید بکار گرفته میشوند؛ بنابراین گردشگری
به نمایش م 
یتواند برای یافتن عملکردهای جدید در بناهای متروکه بکار رفته و محیط شهر را بهبود بخشد .عالوه بر این،
م
لتوجهی را به وجود آورده و زیرساختها و تسهیالت حملونقلی
یتواند تغییرات قاب 
جهت احیای بناهای قدیمی م 
را نیز در بخش مرکزی بهبود بخشد ) Fagence1995, Zukin; 1995(.درنتیجه گردشگری یک عامل مهم در ایجاد
یشود (شربتی:49 13 ،
اشتغال ،سرمایهگذاری و توسعه منطقهای و یک عامل ایجاد انگیزش در اقتصاد عمومی تلقی م 
تهای
نوجود ،گردشگری شهری میتواند از راههای متعددی به نوسازی اقتصادی-اجتماعی و کالبدی باف 
 .) 27باای 
تاریخی کمک کند و با جلب سرمایهگذاری در رشد و توسعه اقتصاد محلی سهم مؤثری داشته باشد و همچنین
تهای مرکزی و قدیمی و تاریخی ایجاد نماید .درنهایت پویایی و حیات مدنی را به
تغییراتی در نحوه مدیریت باف 
یباشد را به وجود
تها برگرداند و منظری از شهر را که نتیجه تعامل بین زمان ،فرهنگ ،اجتماع و کالبد م 
این باف 
آورد تا بدین طریق حفاظت و توسعه همزمان از بافت فراهم آید.
ارتباط بازآفرینی شهری و بافت قدیم و گردشگریباف 
تها طی سدههای گذشته پایه بسیاری از آدابورسوم و
تهای تاریخی کانون و هسته شهرها هستند .حیات این باف 
حتی فرهنگ موجود و نیز رونق اقتصادی شهرها بوده است .فضاهای تاریخی شهر حافظه تاریخ ،هویت عینی و ذهنی
شهرها و پاسدار همه خاطرات و یادمانها بوده و ازاینرو باید فعالیتهایی را در کالبد خود جای دهند که با اهداف
تهای متناسب در حفظ بناها و عناصر تاریخی تأثیر بسزایی داشته و حضور روز و
یادشده انطباق یابد .توسعه فعالی 

توسعه گردشگری در محله تجریش883 ...

شب شهروندان و گردشگران را امکانپذیر میسازد .حضور مردم ،جوانان و نوجوانان ،برپایی نمایشها و معرفی
نها ،اشکال گوناگون تعامالت اجتماعی و فرهنگی و هر آنچه مظهر تنوع
گهای گوناگون با برپایی مراسم و جش 
فرهن 
فرهنگی و قومی یک ملت بزرگ با تاریخ هزاران ساله است ،تمام این جلوهها که در رشد و ارتقای فرهنگ و دانش
یک شهر و ملت مؤثر است ،در چنین فضاهایی زمینهساز رشد صنعت گردشگری و جلب گردشگران داخلی و
یگیرد و حیاتی تازه
نرو اقتصاد مرکز تاریخی شهر با صنعت و فعالیتهای گردشگری شکل م 
خارجی است .ازای 
ییابد (عظیمی و همکاران .) 76 :19 13 ،اقتصاد مراکز تاریخی موضوع دیگری است که ازنظر کارشناسان محرک و
م
یشود .فلسفه احیا و دوبارهسازی اندامهای صدمهدیده و فرسوده شهرها ،ریشه در همین
تقویتکننده محسوب م 
تهای تاریخی ،ایجاد فعالیتهای مجدد در
یرسد یکی از مؤثرترین راهکارها در احیا دوباره باف 
جایگاه دارد و به نظر م 
یتواند بهعنوان یکی از
یهای فیزیکی و کالبدی آنهاست .ایجاد محورهای گردشگری م 
این مناطق با توجه به توانای 
شهای احیای فضاهای تاریخی شهری و جذب توریست مورداستفاده قرار گیرد .محورهای گردشگری در صورت
رو 
تهای
یتواند بافت پیرامونی خود را متحول کند.بهطور مثال ایجاد فعالی 
یهای یادشده م 
دارا بودن ارزشها و ویژگ 
یکند و با تغییر کاربری
تجاری در محور توریستی بهنحویکه موردتوجه گردشگران باشد ،اقتصاد محله را متحول م 
لهای استراحت مانند هتل و رستوران نیز در این موضوع مؤثر است .طراحی مسیرهای
بناهای باارزش بهعنوان مح 
پیاده گردشگری باهدف حفاظت از بافت و رونق بخشیدن به صنعت گردشگری یکی از مهمترین اقدامات برای باز
یرود .زیرا ازآنجاکه نتایج مثبت این اقدام از سوی ساکنان و بهرهبرداران این مناطق،
تها به شمار م 
زنده سازی این باف 
یتواند مداخله و مشارکت آگاهانه آنها را برای بهسازی و اص ًالًال بافت برانگیزد .اهمیت و ارزش این
یشود م 
درک م 
تهای کهن چنان است که هماکنون و با محدودترین امکانات ضروری ،توانستهاند بسیاری از گردشگران را به خود
باف 
جذب کند .بنابراین ساماندهی و احیای این مراکز شهری با استفاده از پیاده راهها عالوه بر تحقق هدف حفاظتی این
تها به دلیل ارتقای کیفی فضاهای مربوطه و تجهیز مناسب آنها نهتنها نیازهای ساکنان به فضاهای مطلوب شهری
باف 
یکند و این امر نهتنها
یکند ،بلکه چرخهای توسعه گردشگری در این بافت را فعال م 
برای زندگی جاری را تأمین م 
یشود ،بلکه راهکارهای مؤثر و تجربهشده برای ایجاد و
موجب افزایش هویت اجتماعی و فرهنگی مجموعه بافت م 
تهای تاریخی شهرهای ایران
ترفته و خاطرات زدوده شده از باف 
بازتولید عرصههای عمومی و هویت ازدس 
است(پوراحمد و حسینی)1 :49 13 ،
تهای تاریخی دورههای
کسازی هوی 
بازآفرینی شهری بهعنوان رویکردی مداخل گر با نگاه به گذشته و بدون پا 
یپردازد (پوراحمد و همکاران .) 389 1 :یعنی
مختلف به خلق هویتی جدید و متناسب با شرایط زندگی مردمان حاضر م 
یهای نو که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و یا تعریف
تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرایط تازه و ویژگ 
تهای
یافتد در این رویکرد توجه به حفظ ارزشهای فرهنگی و حفظ ثرو 
دوباره روابط شهری کهن وجود مؤثر م 
یهای متعدد ،توجه به اقدامات کیفی
توسازهای دارای یک نوع کاربری بهجای کاربر 
بومی و تاریخی ،انتقاد از ساخ 
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یباشد(پوراحمد و اکبر
بهموازات اقدامات کمی ،مشارکت گروههای اجتماعی در فرایند بازآفرینی و غیره مشهود م 
نژادبایی.)3 :09 13 ،
حشده مجموعه بافتهای قدیمی با تکیهبر خالقیت و هنر گذشتگان ،ساالنه گردشگران زیادی
با توجه به مباحث مطر 
یکند كه این موضوع بهروشنی بیانگر نقش بافت قدیم و بناهای ارزشمند در
را از نقاط دور كشور ،رهسپار خود م 
توسعه صنعت گردشگری است .بیشتر شهرهای کشور ازجمله شهر موردمطالعه به لحاظ قدمت تاریخی دارای
ساختمانها و ابنیههای گوناگون با سبک معماری ایرانی اسالمی و مطرح هستند ،ولی متأسفانه مورد غفلت و یا تأثیر
معماری مدرن قرارگرفتهاند .این امر باعث شده که این بناهای فرسوده ارزشمند موقعیت منحصربهفرد خود را از
دست بدهند و درنتیجه چشماندازی نامناسب در سیما و فضای کالبدی ان ایجاد کرده است(صدیق ارفعی و دیگران،
 .)4 :49 13بنابراین باید باهمت و توجه مالكان و مسئوالن شهری دستی بر ظاهر این ساختمانها كشیده شود تا رونق
اقتصادی شهرهای از طریق جذب گردشگر تأمین شود.

یخواهد بداند این شهر کجا
نقش بافت قدیمی ،برآوردن نیازهاي شناسنامهای و هویتی شهر است .یعنی اگر کسی م 
یرود(جباری ) 90 : 1380 ،در این میان بازآفرینی شهري شکلی کامل و جامعی
است و چیست ،سراغ بافت قدیمی آن م 
از عمل و سیاست است و با تأکید بر اقدامات یکپارچه و نیاز به مشارکت مردم ،سبب بروز ایدههایی در زمینه
یترین رویکرد
یشود( رمضان زاده و دیگران .)4 :7931 ،بنابراین بازآفرینی شهري بهعنوان اصل 
توانمندسازی بافت م 
مرمت و حفاظت شهري بر اساس تحلیل دقیق وضع یک منطقه هدف که البته به کالبد قدیمی بهعنوان یک میراث
طزیست یک منطقه
ینگرد ،تطابق همزمان بافت کالبدي ،ساختارهاي اجتماعی ،بنیان اقتصادي و وضع محی 
فرهنگی م 
یکند و مهمترین هدف مداخله در این پهنهها حفظ هویت و کیفیت کالبدي و سیماي شهري و ارتقاء شرایط
را دنبال م 
اجتماعی و اقتصادي است(ایزدی .) 43 :39 13 ،از سویی دیگر ،در بازآفرینی یک بافت قدیمی رویکردهاي متفاوتی را
یباشد .امروزه گردشگري به یکی از منابع ارزنده
یتوان در نظر گرفت که یکی از این رویکردها ،گردشگري م 
م
تهای قدیمی که میزبان این حضور باشند .گردشگر زمانی
کشورها تبدیل گردیده است و چه مکانی بهتر از باف 
یتواند بافت قدیمی را درك نماید که آن را زنده ببیند ،رونق اقتصادي و گردش زندگی را مشاهده نماید تا بتواند با
م
آن بافت ارتباط برقرار نماید و بازآفرینی شهري پاسخی براي این نیاز او است .این رویکرد دیدي کلی به بناهاي
چگاه جداي از محوطه ،محله و حتی شهري که آن را در
قدیمی و مجموعه اطراف آن دارد و یک بناي قدیمی را هی 
یداند .بازآفرینی هم به انسان درون بافت و نیازهاي اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی ،سرزندگی و ...
برگرفته نم 

ینماید تا محیطی را فراهم نماید که از حضور در یک محوطه قدیمی
توجه دارد و هم به گردشگري که آن را مشاهده م 
احساس غرور نماید(زمانی و همکاران.)3 :6931 ،

قلمرو جغرافیایی تحقیق

تجریش در طول جغرافیایی ´  ، 51 ° 27عرض جغرافیایی ´  35 ° 48و در ارتفاع  1800متر از سطح دریا قرار دارد.
یباشد که در مجاورت و جز الینفک پایتخت
تجریش مرکز شهرستان شمیرانات از شهرستانهای استان تهران م 

توسعه گردشگری در محله تجریش885 ...

یهای کشور 64 ،و  ) 65پهنه محلهای تجریش در حوزه شمالی دشت تهران و روی
است (.فرهنگ جغرافیایی آباد 
کوهپایههای جنوبی البرز شکلگرفته است .تپههای تجریش در ناحیه جنوبی این اراضی قرار داشته و باغات الهیه در
یکند(نقشه شماره .)1
جنوب این پهنه واقع بودند .رودخانه دربند نیز از شرق این پهنه عبور م 
محله تجریش باوجوداینکه محلهای بسیار قدیمی و یکی از اولین محالت منطقه است ازنظر جغرافیایی درگذشته
نچنین
تقریبًاًا همین محدوده فعلی را شامل میشده و دستخوش تغییرات خاصی نشده است .از شواهد و قراین ای 
یآید که قسمت عمده دهکده تجریش در جنوب امامزاده صالح (ع) و میدان تجریش فعلی و باغات الهیه بوده
برم 
یتوان بازار فعلی
است و مشتمل بر دو محله بهنامهای تکیه باال و تکیه پایین بوده است که مرکز اصلی این ده را م 
تجریش برشمرد .این محل حدودًاًا  0 50تا  600سال پیش ،قبل از زمان قاجاریه شکل گرفت که در زمان قاجاریه ده
تجریش مرکز حکومت شمیران و یا شمیرانات بوده است (/Default.aspx? http://tajrish.mytehran.ir

.)tabid=27322

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی تجریش در منطقه 1

روش شناسی تحقیق
یباشد .شيوه بكار رفته در انجام اين تحقيق با توجه
این تحقیق ازلحاظ ماهیت و روش بهصورت توصیفی -تحلیلی م 

نکه پژوهش از نوع بنیادی –کاربردی بوده و بهمنظور کشف روابط بین متغیرها و پدیدهها و همچنین
به ای 
نشده
تهای قدیم محله تجریش و توسعه گردشگری در آن تدوی 
گرهگشایی از مسائل و تنگناهاي موجود در باف 

است .برای گردآوری اطالعات بهصورت ابزار پرسشنامه در قالب طیف لیکرت بهعنوان ابزار گردآوری دادههای
بخش تحلیلی پژوهش استفاده شده است .جامعه آماری برای انجام این پژوهش  272نفر از گردشگران و  382نفر از
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کسبه در دسترس میباشد که به صورت نمونه تصادفی ساده انتخاب شده است .جهت تحليل و بررسي دادهها و
یشده برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار ( spssفریدمن و تی) استفادهشده است و همچنین
ع آ ور 
اطالعات جم 
جهت ترسیم نقشههای موردنیاز از نرمافزار GISکمک گرفتهشده است.
یافتههای پژوهش
در این قسمت اقدام به نظرات کسبه و گردشگران در زمینه توسعه گردشگری در بافتهای قدیم محله تجریش
پرداختهشده است .در همین راستا برای تجزیهوتحلیل یافتهها از آزمون تی تک استفادهشده است که نتایج ان در
جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول(:)1آزمون تی تک نمونهای در ابعاد مختلف از دیدگاه کسبه و گردشگران
تفاوت میانگین واقعی و مورد

میانگین

انتظار

انتظار

نسبتًاًا باال-اثر منفی

-/15238

3

2/8476

باال-اثرمنفی

شدت و وضعیت اثرگذاری

مورد

میانگین
واقعی

سطح

درجه

معناداری

آزادی

آماره T

ابعاد
شهری

0/012

277

-2/644

کالبدی

-/1888

3

2/811

0/002

277

-3/290

اجتماعی

باال-مثبت

/20625

3

3/2063

0/022

277

2/391

اقتصادی

بسیار باال-اثرمنفی
شدت باال-اثرگذاری مثبت
شدت بسیار باال-اثرگذاری
مثبت
شدت

بسیارباال-جهت

منفی
شدت باال-جهت اثر منفی

-/22500

3

2/7750

0/000

277

0/07143

3

3/0714

0/047

383

4/396
1
/883

بازآفرینی

کسبه

تمحیطی
زیس 
کالبدی

0/1111

3

3/1111

0/022

383

2/395

اجتماعی

-0/35000

3

2/6500

000/0

383

-4/405

اقتصادی

0/05653

3

2/8583

0/012

383

-2/645

تمحیطی
زیس 

گردشگری

منبع  :یافتههای پژوهش

بر اساس خروجی آزمون تی تک نمونهای در جدول 1برای واکاوی تأثیر بعد کالبدی بازآفرینی شهری محله تجریش
بر توسعه گردشگری محله از نگاه کسبه محله ،این نتیجه حاصل گردید که با توجه به آنکه مقدار آماره تی -2/446
یباشد ،بنابراین بعد کالبدی
یباشد و همچنین میانگین بهدستآمده (واقعی) از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر م 
م
بازآفرینی در توسعه گردشگری محله تأثیری با جهت منفی و با شدت نسبتًاًا باال دارد.
یباشد و همچنین میانگین
از بعد اجتماعی این نتیجه حاصل گردید که ازآنجاکه مقدار آماره تی -3/092م 
یباشد ،بنابراین بعد اجتماعی بازآفرینی در توسعه
تآمده  2/1 811از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر م 
بهدس 
گردشگری محله اثرگذاری با شدت باال و جهت منفی دارد .از بعد اقتصادی این نتیجه حاصل گردید که ازآنجاکه
یباشد و همچنین میانگین بهدستآمده  2/1 811از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر
مقدار آماره تی -3/092م 
یباشد ،بنابراین بعد اقتصادی بازآفرینی در توسعه گردشگری محله اثرگذاری با شدت باال و جهت مثبت دارد .از
م
بعد زیس 
یباشد و همچنین میانگین
تمحیطی این نتیجه حاصل گردید که ازآنجاکه مقدار آماره تی  4/396م 
بهدس 
تمحیطی بازآفرینی در توسعه
یباشد ،بنابراین بعد زیس 
تآمده  2/7750از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر م 
گردشگری محله اثرگذاری با شدت بسیار باال و جهت منفی دارد.

توسعه گردشگری در محله تجریش887 ...

گردشگران بر اساس خروجی آزمون تی تک نمونهای در جدول 1برای واکاوی تأثیر بعد کالبدی بازآفرینی شهری
محله تجریش بر توسعه گردشگری محله از نگاه گردشگران ،این نتیجه حاصل گردید که با توجه به آنکه مقدار
یباشد،
تآمده (  )3/41 07از میانگین مورد انتظار یعنی  3بیشتر م 
یباشد و همچنین میانگین بهدس 
آماره تی  1/ 883م 
بنابراین بعد کالبدی بازآفرینی در توسعه گردشگری محله تأثیری با جهت مثبت و با شدت باال دارد .از بعد
تآمده
یباشد و همچنین میانگین بهدس 
اجتماعی ،این نتیجه حاصل گردید که ازآنجاکه مقدار آماره تی  2/ 395م 
یباشد ،بنابراین بعد اجتماعی بازآفرینی در توسعه گردشگری محله
 3/ 1111از میانگین مورد انتظار یعنی  3بیشتر م 
اثرگذاری با شدت باال و جهت منفی دارد .از بعد اقتصادی نیز ،این نتیجه حاصل گردید که ازآنجاکه مقدار آماره تی
یباشد ،بنابراین بعد
تآمده  2/00 65از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر م 
یباشد و همچنین میانگین بهدس 
-4/ 405م 
اقتصادی بازآفرینی در توسعه گردشگری محله اثرگذاری با شدت بسیار باال و جهت منفی دارد .درنهایت از بعد
تآمده
یباشد و همچنین میانگین بهدس 
زیستمحیطی ،این نتیجه حاصل گردید که ازآنجاکه مقدار آماره تی -3/092م 
تمحیطی بازآفرینی در توسعه گردشگری
یباشد ،بنابراین بعد زیس 
 2/ 8583از میانگین مورد انتظار یعنی  3کمتر م 
محله تجریش اثرگذاری با شدت باال و جهت منفی دارد.
تبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی شهری بر توسعه گردشگری محله تجریش در بعد کالبدی از دید کسبه
اولوی 
محله و گردشگران بر اساس آزمون فریدمن
در راستای اولویتبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی شهری در بعد کالبدی از دیدگاه کسبه محله با استفاده از آزمون
فریدمن به این نتیجه رسیدیم که متغیر ردیف چهاردهم یعنی تأثیر ساختمانهای بلند و مرتفع در منظر بصری با
میانگین رتبه  15 / 80اولویت اول را در اثرگذاری به خود اختصاص داد .همچنین دسترسی به امکانات خدمات بانکی
لها یا زیرگذرهای عبور پیاده با میانگین رتبه  14 / 46به ترتیب اولویت دوم و سوم
با میانگین رتبه  15 /02و متغیر پ 
کها و فضای سبز با میانگین  6/ 53و
را به خود اختصاص دادهاند .در گام بعد ،متغیر ردیف یازدهم یعنی جذابیت ماَنَن 
توگذار با میانگین  6/ 46به ترتیب بیستمین و آخرین اولویتبندی و
متغیر ردیف همواری پیادهروها برای گش 
کمترین اثرگذاری را در بعد کالبدی از دید کسبه محله تجریش به خود اختصاص دادهاند.
یدهد که متغیر ردیف بیستویک یعنی میزان مراکز
همچنین خروجی آزمون فریدمن از دیدگاه گردشگران نشان م 
بمیوهفروشی و )..با میانگین رتبه  15 / 53در اثرگذاری متغیرهای بازآفرینی شهری
پذیرایی (رستوران ،غذای فوری ،آ 
بر توسعه گردشگری محله تجریش دارای اولویت اول میباشد.
متغیر ردیف چهاردهم یعنی تأثیر ساختمانهای بلند و مرتفع در منظر بصری با میانگین رتبه  ، 14 / 99متغیر ردیف
سوم دسترسی به وسایل نقلیه با میانگین رتبه  ، 13 / 90متغیر ردیف بیستم وضع روشنایی معابر با میانگین رتبه 13 / 85
تهای دوم و سوم و چهارم را به خود اختصاص دادهاند و دارای بیشترین اثرگذاری از دیدگاه
به ترتیب اولوی 
گردشگران بودهاند .درنهایت از نگاه گردشگران متغیر ردیف دوازدهم یعنی وضعیت و امکانات پارک ماشین در
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محله با میانگین رتبه  4/39اولویت آخر را به خود اختصاص داده و بهعبارتدیگر دارای کمترین اثرگذاری بوده
است(جدول شماره .)2
تبندی متغیرهای تأثیرگذار در بعد کالبدی
.جدول( )2اولوی 
ردیف

متغیر

1

2
3

از دیدگاه گردشگران

از دیدگاه کسبه
میانگین رتبهها

تبندی
اولوی 

میانگین رتبهها

تبندی
اولوی 

حهای خاص اجراشده در محله در خصوص معابر و خیابانها
طر 

8/95

14

11/65

11

کهای معماری و هنری
حها و سب 
طر 

7/21

19

11/55

12

14/34

5

13/90

3

4

دسترسی به وسایل نقلیه
دسترسی به امکانات خدمات درمانی

12/85

7

11/71

10

5

دسترسی به امکانات خدمات بانکی

15/20

2

13/83

5

6

دسترسی به امکانات خدمات انتظامی

11/21

11

11/91

7

7

جذابیت طرح مرمت و توسعه حرم امامزاده و پیرامون

12/06

10/81

13

8

مقررات ترافیکی و راهنمایی رانندگی

8/26

8/84

16

9
10

11

10
17

امکانات اقامتی محله

14/38

4

11/71

9

اقدامات شهرداری در نامگذاری معابر و اماکن

9/03

13

11/89

8

کها و فضای سبز
جذابیت ماَنَن 

6/53

20

10

14

13

وضعیت و امکانات پارک ماشین در محله

7/34

18

4/93

21

عها و عرض خیابانها
ایمنی عبور پیاده از تقاط 

10/98

8/04

19

14

تأثیر ساختمانهای بلند و مرتفع در منظر بصری

15/80

14/99

2

12

15
16
17
18
19
20
21

12
1

اقدامات شهرداری در جلوگیری از سد معبر

12/25

9

8/35

17

لها یا زیرگذرهای عبور پیاده
پ

14/46

3

13/15

6

حهای زیباسازی محله
طر 

8/81

15

8/13

18

توگذار
همواری پیادهروها برای گش 

6/46

21

6/36

20

توگذار
مناسب بودن عرض پیادهروها برای گش 

8/31

16

9/89

15

وضع روشنایی معابر

12/41

8

13/85

4

بمیوهفروشی و)..
میزان مراکز پذیرایی (رستوران ،غذای فوری ،آ 

14/16

6

15/53

1
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تبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی شهری بر توسعه گردشگری محله تجریش در بعد اجتماعی از دید کسبه
اولوی 
محله و گردشگران
نتایج جدول( )3و اولویتبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی شهری در بعد اجتماعی بر اساس آزمون فریدمن
یدهد که متغیر ردیف چهارم یعنی اطالعات از جذابیتهای گردشگری با میانگین رتبه 7/ 35
از دیدگاه کسبه نشان م 
اولویت اول اثرگذاری بازآفرینی شهری در بعد اجتماعی را به خود اختصاص داده است .متغیر ردیف هشتم تبادل
فرهنگی و تعامل بین کسبه و گردشگران با میانگین رتبه  6/ 29اولویت دوم ،متغیر ردیف اول احساس امنیت و
آرامش در محله با میانگین  6/ 06اولویت سوم ،متغیر امکانات فرهنگی و مذهبی با میانگین رتبه  5/ 74اولویت چهارم
حهای اجراشده با نیازها و تقاضاهای سنین
و متغیرهای شلوغی و ازدحام جمعیت در محله اولویت پنجم ،تناسب طر 
حهای هویت بخشی و میراث فرهنگی اولویت هفتم ،جذابیت امکانات محله برای فرزندان
مختلف اولویت ششم ،طر 
تها و میراث بومی با میانگین رتبه
اولویت هشتم و درنهایت متغیر ردیف نهم یعنی توجه نهادهای مسئول به سن 
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 3/19کمترین اثرگذاری و آخرین اولویت ازلحاظ بعد اجتماعی از دیدگاه کسبه محله تجریش را به خود اختصاص
دادهاند.
گردشگران جامعه آماری در اولویتبندی متغیرهای بازآفرینی شهری در بعد اجتماعی جدول( )3بر اساس خروج
متغیر ردیف اول یعنی احساس امنیت و آرامش در محله با میانگین رتبه  6/ 75اولویت اول در اثربخشی را به خود
اختصاص داده است .متغیر ردیف سوم امکانات مذهبی و فرهنگی محله با میانگین  6/ 08اولویت دوم و بیشترین
اثرگذاری بعد از احساس امنیت و آرامش رادار است .متغیر جذابیت امکانات محله برای فرزندان با میانگین رتبه
 5/ 45اولویت سوم را به خود اختصاص داده است .
تبندی متغیرهای تأثیرگذار در بعد اجتماعی
.جدول( )3اولوی 
ردیف

کسبه

متغیر

میانگین

گردشگران
تبندی
اولوی 

میانگین رتبهها

رتبهها

اولویتبند
ی
1

1

احساس امنیت و آرامش در محله

6/06

3

6/75

2

شلوغی و ازدحام جمعیت در محله

5/01

5

5/11

5
2

3

امکانات فرهنگی و مذهبی

5/74

4

6/08

4

تهای گردشگری محله
اطالعات از جذابی 

7/35

1

4/79

6

5

حهای هویت بخشی و میراث فرهنگی
طر 

3/63

7

4/31

7

6

حهای اجراشده با نیازها و تقاضاهای سنین
تناسب طر 

4/43

6

4/01

8

3/31

8

5/45

3

تبادل فرهنگی و تعامل بین کسبه و گردشگران

6/29

2

3/16

9

تها و میراث بومی
توجه نهادهای مسئول به سن 

3/19

9

5/34

4

مختلف
7
8

9

جذابیت امکانات محله برای فرزندان
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تبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی بر توسعه گردشگری شهری محله تجریش در بعد اقتصادی از دید کسبه
اولوی 
محله و گردشگران
تبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی شهری در بعد اقتصادی بر اساس آزمون فریدمن نشان
نتایج جدول( )4و اولوی 
یدهد که از نگاه کسبه محله تجریش اولویت اول گویه چهارم یعنی بر وفق مراد بودن کسبوکارها با میانگین رتبه
م
یباشد .از سوی دیگر متغیرهای ردیف چهارم ،سوم و اول یعنی کیفیت
یباشد که دارای بیشترین اثرگذاری م 
 2 / 94م 
و عرضه کاالها(گردشگری ،مایحتاج ،صنایعدستی و )..با میانگین رتبه 2/ 51و سروسامان داشتن مراکز خرید با
میانگین  2/93و جذابیت مراکز خرید با میانگین رتبه  2/61به ترتیب در اولویت دوم ،سوم و چهارم قرارگرفتهاند.
از نگاه گردشگران نیز همچون کسبه اولویت اول با متغیر ردیف پنجم یعنی بر وفق مراد بودن کسبوکار با میانگین
رتبه  2/ 96و اولویت دوم اثرگذاری مربوط به متغیر ردیف دوم سروسامان داشتن مراکز خرید با میانگین رتبه 2/ 79
عدستی و)..با میانگین رتبه  2/81بهعنوان
یباشد .متغیرهای کیفیت و عرضه کاالها( گردشگری ،مایحتاج ،صنای 
م
اولویت سوم و جذابیت مراکز خرید با میانگین رتبه  2/ 08اولویت چهارم اثرگذاری بر توسعه گردشگری محله
تجریش را دارا هستند.
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آنچه مشخص است این نکته است که از دیدگاه هر دو جامعه آماری متغیر ردیف پنجم یعنی بر وفق مراد بودن
کسبوکار اولویت اول اثرگذاری را دارا هستند.
تبندی متغیرهای تأثیرگذار در بعد اقتصادی
جدول( )4اولوی 
ک سب ه

ردیف

متغیر

1

جذابیت مراکز خرید

2/16

3

سروسامان داشتن مراکز خرید

2/39

4

عدستی و)..
کیفیت و عرضه کاالها (گردشگری ،مایحتاج ،صنای 

2/51

2

5

بوکارها
بر وفق مراد بودن کس 

2/94

1

میانگین رتبهها

گردشگران
اولویتبندی

میانگین رتبهها

اولویتبندی

3

2/79

2

2/18

3

2/96

1

4

2/08

4
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تمحیطی از دید
تبندی متغیرهای اثرگذار بازآفرینی بر توسعه گردشگری شهری محله تجریش در بعد زیس 
اولوی 
کسبه محله و گردشگران
تمحیطی با متغیر ردیف
بر اساس نتایج آزمون فریدمن در جدول( )5از دیدگاه کسبه محله اولویت اول در بعد زیس 
ششم یعنی جذابیت جاذبههای گردشگری طبیعی با میانگین رتبه  4/ 85اختصاص دارد .و اولویت ششم با متغیر
سهای بهداشتی با میانگین رتبه  2/ 69است که
یها و سروی 
ردیف هفتم یعنی دسترسی و بهداشت مراکز آبخور 
یباشد .و متغیرهای آلودگی بصری ،مدیریت زباله و پسماند ،وضعیت بهداشت اماکن
دارای کمترین اثرگذاری م 
تهای دوم ،سوم ،چهارم و پنجم را به خود
عمومی محله و وضعیت پاکیزگی و نظافت محله به ترتیب اولوی 
اختصاص دادهاند .همچنین بر اساس نتایج جدول( )5بر اساس نظر گردشگران اولویتبندی متغیرهای اثرگذار
بازآفرینی بر توسعه گردشگری شهری محله تجریش در بعد زیستمحیطی به این شرح است :اولویت اثرگذاری با
یباشد .وضعیت بهداشت اماکن
متغیر ردیف ششم یعنی جذابیت جاذبههای گردشگری طبیعی با میانگین رتبه 4/ 73م 
عمومی محله با میانگین رتبه  4/ 29اولویت دوم ،آلودگی بصری با میانگین رتبه  3/ 51اولویت سوم ،وضعیت پاکیزگی
یها و
و نظافت محیط محله با میانگین رتبه  2/ 94اولویت چهارم ،متغیر دسترسی و بهداشت مراکز آبخور 
تمحیطی ازنظر گردشگران به
سهای بهداشتی با میانگین  3/50اولویت پنجم و آخرین اولویت در بعد زیس 
سروی 
متغیر مدیریت زباله و پسماند با میانگین رتبه  2/ 49اختصاص دارد.
آنچه مسلم است این نکته است که در اولویتبندی متغیرهای بازآفرینی مؤثر بر توسعه گردشگری در محله تجریش،
از دیدگاه کسبه محله و گردشگری جذابیت جاذبههای گردشگری طبیعی اطراف محله همچون دربند ،درکه
یها توجه خاصی بدان شود.
تگذار 
یها و سیاس 
و..بیشترین اثرگذاری را دارد.که الزم است در برنامهریز 
تمحیطی
تبندی متغیرهای تأثیرگذار در بعد زیس 
جدول( )5اولوی 
کسبه از دیدگاه

ردیف

متغیر

1

مدیریت زباله و پسماند

3/63

3

آلودگی بصری

3/83

4

وضعیت بهداشت اماکن عمومی محله

3/09

4

5

وضعیت پاکیزگی و نظافت محیط محله

2/93

5

2/94

6

جذابیت جاذبههای گردشگری طبیعی

4/85

1

4/73

7

یها و سرویسهای بهداشتی
دسترسی و بهداشت مراکز آبخور 

2/69

6

3/05

میانگین

از دیدگاه گردشگران

اولویتبندی

میانگین

اولویتبندی

2

3/51

3

4/29

2
4
1

3
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2/49

6

5

توسعه گردشگری در محله تجریش891 ...

نتیجه گیری و دستاوردهای پژوهشی
لونقل را
یتوانند توسعه گردشگری را تسریع ببخشند و زیرساختهایی نظیر خطوط جدید حم 
حهای بازآفرینی م 
طر 
یها که
کبعدی برخی از طرحها و برنامهریز 
معرفی کنند ،در این میان گردشگری الزم است هدایت شود و نگاه ت 
آثار منفی آن در محله هویداست ،اصالح گردد و از سویی با ارتقای کیفیت محیطی زندگی شهری و بهره گرفتن از
شها اعم از دولتی و مردمی گردشگری را به سمتی هدایت کرد که نتیجه آن رونق و توسعه
مشارکت همهجانبه بخ 
محله موردمطالعه باشد .درباره ارتباط و پیوند بین گردشگری و بازآفرینی میتوان گفت که امروزه گردشگري به یکی
تهای قدیمی که میزبان این حضور باشند
از منابع ارزنده کشورها تبدیل گردیده است و چه مکانی بهتر از باف 
یتواند بافت قدیمی را درك نماید که آن را زنده ببیند ،رونق اقتصادي و گردش زندگی را مشاهده
.گردشگر زمانی م 
نماید تا بتواند با آن بافت ارتباط برقرار نماید و بازآفرینی شهري پاسخی براي این نیاز او است.
شنامههایی که در اختیار دو جامعه آماری کسبه محله با حجم نمونه  277نفر و
در این پژوهش با توجه به نتیجه پرس 
یهای متفاوت در محدوده موردمطالعه (محله تجریش) قرار گرفت.
گردشگران با حجم نمونه  383با ویژگ 
تأثیرگذاری ابعاد مختلف بازآفرینی شهری یعنی کالبدی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی مورد سنجش
واقع گردید .بر اساس آزمون تی تک نمونهای این نتیجه حاصل گردید که از نگاه کسبه محله ،بعد اقتصادی و
کالبدی بازآفرینی در توسعه گردشگری محله تأثیری با جهت مثبت و با شدت باال دارد .همچنین بر اساس خروجی
آزمون فریدمن ،از نگاه کسبه محله ،در بعد کالبدی ،متغیرهای تأثیر ساختمانهای بلند و مرتفع در منظر بصری،
دسترسی به امکانات خدمات بانکی و پلها یا زیرگذرهای عبور پیاده اشاره کردن که جز اثرگذارترین متغیرها اشاره
بمیوهفروشی و ،)..تأثیر
کرد .از دیدگاه گردشگران ،متغیرهای مانند میزان مراکز پذیرایی (رستوران ،غذای فوری ،آ 
ساختمانهای بلند و مرتفع در منظر بصری و دسترسی به وسایل نقلیه ذکر کرد که نقش مهمی در توسعه گردشگری
یتوان به اطالعات از
در منطقه موردمطالعه دارند .در بعد اجتماعی نیز از نگاه کسبه مهمترین متغیرهای تأثیرگذار م 
تهای گردشگری محله ،تبادل فرهنگی و تعامل بین کسبه و گردشگران و احساس امنیت و آرامش در محله
جذابی 
یتوان به احساس امنیت و آرامش در محله ،امکانات فرهنگی و مذهبی و
اشاره کرد و از نگاه گردشگران هم م 
جذابیت امکانات محله برای فرزندان نام که جز مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در توسعه گردشگری در محله تجریش
بوکارها ،کیفیت و عرضه کاالها
یشوند .از بعد اقتصادی متغیرهای مانند بر وفق مراد بودن کس 
محسوب م 
(گردشگری ،مایحتاج ،صنایعدستی و )..و سروسامان داشتن مراکز خرید مهمترین متغیرهای تأثیرگذار از نگاه کسبهها
ذکرشدهاند .در همین راستا متغیرهای مانند بر وفق مراد بودن کسبوکارها ،سروسامان داشتن مراکز خرید و کیفیت
عدستی و )..اشاره کرد که جز مهمترین متغیرهای تأثیر از دیدگاه
و عرضه کاالها (گردشگری ،مایحتاج ،صنای 
گردشگران محسوب میشود .از بعد زیستمحیطی ،متغیرهای که از دیدگاه کسبهها مهمترین اثرگذاری را روی
یتوان به جذابیت جاذبههای گردشگری طبیعی ،آلودگی بصری و مدیریت زباله و پسماند
توست گردشگری دارند م 
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یتوان به متغیرهای جذابیت جاذبههای گردشگری طبیعی ،وضعیت بهداشت اماکن
اشاره کرد .از دیدگاه گردشگران م 
عمومی محله و آلودگی بصری اشاره کرد که مهمترین اثرگذاری در توسعه گردشگری محدوده موردمطالعه دارند.
پیشنهادها:
تهای متعدد محله ،چراکه تأثیرگذاری این بعد ازنظر
 توجه به توسعه کالبدی پایدار محله بر اساس ظرفی 
گردشگران قابلتوجه بود.
 ارتقا و توسعه زیرساختها برای جذب گردشگر
 الگوسازی با استفاده از ارزشهای فرهنگی موجود در بافت تاریخی محله خصوصًاًا بازار ،تکیهها و امامزاده و
عمارت مای تاریخی
یهای جدید و سازگار با صنعت گردشگری
 توسعه و تأمین خدمات محله ،از طریق معاصر سازی و ایجاد کاربر 
 ارائه و تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری محله تجریش
- توجه به گرههای اجتماعی و عرصههای عمومی بهمنظور تعامالت و رفتارهای مناسب اجتماعی بین اهالی محله
و گردشگران
 استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد بهمنظور جذب سرمایه و مشارکت در توسعه گردشگری محله
حها و پروژههای بازآفرینی بهمنظور جذب و یا توسعه گردشگری در محله
 حمایت از طر 
 تجهیز ،ساماندهی و نگهداری مناسب از فضاهای عمومی در محله
منابع
یها ،شماره . 78
اکبر زاده ابراهیمی ،محمدحسن ( ،)6 38 1رشد گردشگری محلی توسعه گردشگری شهری ،مجله شهردار 

پوراحمد ،احمد و اکبرنژادبایی ،رمضان (  )09 13هرم بازآفرینی بافت تاریخی شهری با استفاده از مدل  SWOTنمونه موردی ،بافت
لنامه جغرافیایی چشمانداز زاگرس ،پاییز  ،09 13دورۀ  ،3شمارۀ ،9ص.18- 07 1
تاریخی شهر بابل ،فص 
تهای تاریخی شهری جهت توسعه گردشگری فرهنگی نمونه موردی هسته مرکزی
پوراحمد ،احمد و علی حسینی(  ،)49 13بازآفرینی باف 
شها و راهکارها
تهای فرسوده و تاریخی شهری :چال 
شهر تهران ،همایش ملی باف 
تهای
پوراحمد ،احمد؛ حبیبی ،کیومرث؛ کشاورز ،مهناز ( ،) 389 1سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری بهعنوان رویکردی نو در باف 
فرسوده شهری ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،پاییز  ، 389 1دورە  ،1شمارە  ،1صص. 73 - 92 .

تهای کهن شهری با تکیهبر بنمایه گردشگری شهری نمونه
پیرحیاتی ،مهدی؛ ترکجزی ،میالد؛ آیینه چی ،شهرزاد (  )29 13بازآفرینی باف 

مطالعاتی :محله صوفیان بروجرد ،بوکان ،همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری 26 ،اردیبهشت  ،29 13شرکت سازه کویر،

صص .1-61
تهای
حاجی پور ،خلیل و خلیلی احمد( ،) 387 1رهیافتی بر پیوستارهای سیاسی -محتوایی در مفهوم مرمت شهری ،اولین همایش باف 
شها و چالش اهواز ،صفحه 354 -243
فرسوده شهری ،چشمانداز توسعه ارز 
تهای فرسوده با رویکرد
رفیعیان ،محسن ؛ بمانیان ،محمدرضا ؛ رفیعیان ،مجتبی( . ) 389 1شناسایی پهنههای زمینهساز توسعه خالق باف 
گردشگری در برنامهریزی شهری ،نمونه موردی محله امامزاده یحیی ،ناحیه ،2منطقه  12شهرداری تهران ،دو فصلنامه مدیریت شهری،
بهار و تابستان ،دورۀ  ،8شمارۀ ، 25صص . 235 - 257 .

توسعه گردشگری در محله تجریش893 ...
تهای فرسوده شهری (نمونه موردی ناحیه یک شهرستان سمنان) ،مجله
رمضان زاده ،حبیب اهلل و دیگران( ،)7931بازآفرینی شهر در باف 
تخصصی ایوان چار سوا ،شماره دوم.

شجهان
زمانی ،پوریا ،هما هدایت و مجید سنایی( ،)6931بازآفرینی بافت قدیم با رویکرد ارتقاء گردشگري مطالعه موردي :محله نق 
نالمللی عمران ،معماري و شهرسازي معاصر ایران –تهران ،مرداد . 96
اصفهان ،کنفرانس بی 

تهای فرسوده شهری با بهرهگیری از رویکرد بازآفرینی شهری ،اولین همایش
شاهوی ،سیروان و علی سلطانی ( ،) 387 1مداخله در باف 
شها و چالش اهواز ،صفحه 668 - 659
تهای فرسوده شهری ،چشمانداز توسعه پایدار ،ارز 
باف 
شربتی ،اکبر(  ،)49 13تحلیلی بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق مرزی(مورد مطالعه :استان کردستان) ،پژوهش نامه مطالعات
مرزی ،سال سوم ،شماره دوم.
تهای فرسوده شهری مطالعه موردی :محله جوالن
صباغی ،عاطفه (  .)29 13تدوین سازوکار بهکارگیری بازآفرینی شهری در مواجهه باف 
شهر همدان ،پژوهشهای شهری هفت حصار ،شماره چهارم

صحي زاده ،مهشيد؛ ايزدي ،محمد سعید ) « .) 1383حفاظت و توسعه شهري :دو رو کي رد مکمل يا مغاير؟ فصلنامه شهرسازي و معماري
آبادي .سال چهاردهم ،شماره . 45

عظیمی ،شراره و پروین پرتویی و پویان شهابیان(  ،)19 13مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی ساختار فضایی-عملکردی باز زنده سازی
تهای تاریخی ،با تکیهبر گردشگری شهری ،نامهی معماری و شهرسازی ،شماره.8
باف 
علیمردانی ،مسعود ،جمالالدین مهدی نژاد ،محمدرضا مهربانی گلزار و سیده صدیقه سجادی محمدآباد( ،)6931بازآفرینی شهری در
تهای تاریخی مبتنی بر توسعه گردشگری شهری ،سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار.
باف 
تهای تاریخی با رویکرد گردشگری -مطالعه موردی  :منطقه  3شهر
فنایی ،حمیدرضا و ملیحه ذاکریان(  ،)49 13بازآفرینی و بهسازی باف 
اصفهان ،اولین کنفرانس شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری
قدمی ،محمد جاهد؛ دانشجو ،خسرو؛ اسالمی ،سید غالمرضا ( ) 39 13مدل مفهومی بازآفرینی مراکز شهری با تأکید بر گردشگری شهری،
نمونه موردی :مرکز شهر ساحلی محمودآباد ،مهراز شهر ،کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار 3 ،فروردین  ،39 13دانشگاه
مشهد ،صص.1-9 .

تهای تاریخی شهری مطالعه موردی :شهر
کردوانی ،پرویز و موردغفاری ،ونوس ( ) 09 13توریسم و رویکرد نوسازی در طراحی باف 
اصفهان ،جغرافیایی سرزمین ،تابستان  ،09 13دورە  ،8شمارە  ، 30صص- 31 .

کالنتری خلیل آباد ،حسین ،احمد پوراحمد ،سید رفیع موسوی ،مهدی شیری پور( ،)6931برنامهریزی استراتژیک بهسازی و نوسازی
تهای فرسوده شهری موردشناسی :محلههای قیام و کوثر منطقه  12شهرداری تهران ،مجله جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای،
باف 
شماره  ، 22ص . 226 - 207
تها با استفاده از
تهای تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این باف 
موحد ،علی و احمد ،عاطفه (  )29 13مسیریابی گردشگران در باف 
طشناسی ،بهار  ،29 13دورە  ،93شمارە  ،1صص39- 100 .
 GISنمونه موردی :سنندج ،مجله محی 

نوریان ،فرشاد و سجاد فالح زاده ،بازآفرینی بافت قدیم شهر آمل مبتنی بر استراتژی توسعه گردشگری و برنامهریزی راهبردی سناریویی،
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره 3
تهای تاریخی نیازمند ساماندهی با رویکرد گردشگری شهری (نمونه موردی :محدوده
هرندی ،مینا و نگار دژ آباد(  ،)59 13بازآفرینی باف 
شجهان) ،دومین کنفرانس شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری
شرق میدان نق 
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