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چکیده

فرسودگی در محالت شهری نمايانگر افت کيفيت زندگی و شکل گيری مجموعه ای از مشکالت اجتماعی، 
اقتصادی، کالبدی و محيطی در محله است. بنابراين، مواجهه با فرسودگی در سطح محله می بايست منجر به بهبود 
وضعيت موجود در تمام ابعاد به صورت يکپارچه و متوازن گردد؛ اين رويکرد که تحت عنوان »توسعه اجتماع محلی« 
يا »توسعه محله ای« قابل تبيين است، داللت بر تمام ابعاد زندگی دارد و به معنای توانايی اجتماعات محلی در بهره 

برداری از منابع طبيعی، انسانی، اقتصادی و ... است.

بررسی و تحليل محتوای منابع موجود و تجارب صورت گرفته درخصوص توسعه محله ای نشان می دهد که اين 
موضوع از دو جنبه محتوايی )برآمد و پيامدهای مورد انتظار از توسعه( و روند کاری )فرايند برنامه ريزی برای دستيابی 
به توسعه( برخوردار است. درحالی که جنبه محتوايی، دربرگيرنده ابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی بوده و معيارهايی 
هم چون مسکن عادالنه، محيط زيست سالم، کسب وکار، امنيت و مشارکت مردمی را شامل می گردد، جنبه روند 
کاری در ارتباط با بعد حکمروايی شهری قرار داشته و به معنای آموزش و آگاهی شهروندی، وجود حق برنامه ريزی 

در سطح محله و جايگاه رسمی اجتماع محلی و سازمان های توسعه اجتماع در سازوکار تصميم گيری می باشد.

بررسی وضعيت فرسودگی در تهران نشان می دهد که 196 محله دارای حداقل يک بلوک فرسوده می باشند؛ 
اين درحالی است که حدود 65% از مساحت بافت های فرسوده مصوب شهر، در 56 محله در مناطق مرکزی و 
جنوبی شهر قرار گرفته است؛ اين ويژگی به معنای تمرکز فضايی فرسودگی در برخی محدوده های شهر است. 
تحليل شرايط اين محدوده ها نشان می دهد که محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد، از هر دو جنبه محتوايی 
و روند کاری با چارچوب مطلوب توسعه محله ای فاصله دارند؛ به طوری که در عين حال که دارای مشکالت و 
تهديدهای جدی در ابعاد کالبدی، محيطی، اقتصادی، اجتماعی و حکمروايی هستند، فاقد چارچوب برنامه ريزی 

مطلوب برای دستيابی به توسعه محله ای نيز می باشند.

بنابراين، چارچوب توسعه محله ای در اين محالت می بايست در عين حال که اصول، اهداف و راهبردهای 
»راهنمای« توسعه محله ای را تبيين نموده و مؤلفه ها، شاخص ها و سنجه های ارزيابی و پايش آن را ارائه می 
نمايد، فرايند برنامه ريزی برای دستيابی به اهداف را نيز تعيين کند؛ فرايندی که مبتنی  بر ويژگی هايی هم چون 

دربرگيری، همه جانبه نگری، مشارکت انگيزی و انعطاف پذيری تعريف می گردد.

اين پژوهش با هدف تبيين چارچوب محتوايی و روند کاری متناسب برای برنامه ريزی، مديريت و اجرای برنامه 
های توسعه محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در شهر تهران تدوين شده است و ضمن مروری بر منابع موجود 
درخصوص توسعه محله ای و تحليل ويژگی ها و شرايط محالت مواجه با فرسودگی در تهران، به پيشنهاد چارچوب 

محتوايی و روند کاری توسعه محله ای می پردازد.

حق  محلی،  مشارکت  سالم،  زيست  محيط  عادالنه،  مسکن  محلی،  اجتماع  توسعه  محله،  کلیدی:  واژگان 
برنامه ريزی.
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معرفی پژوهش. 1

مقدمه. 111

زمان،  طول  در  و  تدريج  به  و  نيستند  برخوردار  ايستا  موجوديتی  از  شهری  همسايگی(  )واحدهای  محالت 
دچار فرسودگی1 می شوند. فرسودگی در محالت شهری –که تحت عنوان آسيب پذيری2، ناکارکردی )معلوليت3(، 
فقدان مزيت4، محروميت5، اسکان اقشار کم درآمد6 و يا نواحی فقر7 مورد اشاره قرار می گيرد- می تواند اشاره به 
خروج ساکنان قديمی از محله، اسکان گروه های کم درآمد، فرسودگی مسکن و فضای عمومی و شکل گيری رفتار 
غير اجتماعی از  يک سو و فقر اقتصادی و عدم امکان نگهداری، بهسازی و نوسازی توسط ساکنان در محله از سوی 
ديگر داشته  باشد؛ هر دو حالت نمايانگر افت کيفيت زندگی در محله –در مقايسه با محالت متعارف شهر- می باشند. 
هنگامی که اين تفاوت افزايش می يابد، مجموعه ای از مشکالت چندبعدی )اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ...( در 

محله شکل  گرفته و تشديد می شوند.

اين  اکولوژی شهری(  مکتب  )پيروان  برخی صاحب نظران  می باشد:  مختلفی  عوامل  دارای  محلی  فرسودگی 
فرايند را طبيعی و خودکار می دانند؛ برخی ديگر به تأثير رفتار انسانی )اولويت ها، هم بستگی اجتماعی، حس مکان و 
قيود و فرصت ها( و يا نمودهای کالبدی )ساختمان های ناپايدار و اراضی قهوه ای( می پردازند؛ و برخی ديگر تمرکز 
بر نهادها و سازمان ها )مديريت نامطلوب و فرايندهای ناکارآمد تخصيص( دارند. اما در واقع می توان ترکيبی از اين 

.)Wassenberg and Dijken, 2011: 17-18( عوامل را به عنوان زمينه ساز فرسودگی محلی قلمداد نمود

بر همين  اساس، راه حل هايی که برای کاهش و رفع اين مشکالت ارائه شده، گوناگون بوده  است و هر دسته از 
راهکارها، گروهی از علّت ها و ويژگی های اين نواحی را مدنظر قرار داده اند؛ به عنوان مثال، برخی راهکارها بر موضوع 
کالبد تمرکز کرده اند )سياستی که با عناوينی هم چون پاک سازی زاغه ها8 و نوسازی شهری9 در دهه های 1960-70 
رهيافت های  عنوان  تحت  که  )سياستی  شده اند  متمرکز  اقتصادی  موضوعات  بر  ديگر  برخی  و  می شود(  شناخته 
ملک گرا10 و چالش شهری11 در دهه 1980 قابل ردگيری می باشد(. بسترهای مختلف زمانی و مکانی و قيود متفاوت 
نهادی از جمله عواملی هستند که بر گوناگونی راه حل ها تأثير گذاشته اند و چارچوب های محتوايی و روند کاری 
متفاوتی را در زمان ها و مکان های مختلف برای رويارويی با مشکل فرسودگی در نواحی و محالت ايجاد کرده اند 

 .)Leary and McCarthy, 2013: 7(

1- deterioration
2- vulnerability
3- dysfunction
4- disadvantage
5- deprivation
6- Low income neighborhood
7- Poverty district
8- Slum clearance
9- Urban renewal
10- Property-led approaches
11- Urban challenge
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در ايران -و تهران- تعريف و شناسايی اين عرصه ها در دهه 1380 )تحت عنوان بافت های ناپايدار و فرسوده 
مقابل  در  بنا  آسيب پذيری  به طوری که  گرفته  است؛  صورت  کالبدی-عملکردی  جنبه های  بر  تمرکز  با  شهری( 
مخاطرات طبيعی، مساحت پالک و عرض گذر دسترسی به پالک به عنوان تنها شاخص های »اندازه گيری« و تعيين 
محدوده های فرسوده قابل شناسايی می باشد. اين موضوع نشان می دهد که شناسايی بافت های فرسوده شهری 
از سوی  بر شاخص هايی يکسان  از يک سو و مبتنی   بر شکل گيری فرسودگی  بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر 
ديگر صورت  گرفته  است و تفاوت های گونه شناختی و ويژگی های خاص محالت مختلف را مورد توجه قرار نداده 
است. سياست های »نوسازی شهری« نيز در ميانه اين دهه -پس از گذار از تجويز اقتدارگرايانه و تجهيز مالی- به 
پشتيبانی از ساخت مسکن تمايل پيدا کرده اند؛ به طوری که بررسی مجموعه سياست های اجرا شده در چارچوب اسناد 
فرادست نشان می دهد که پرداخت تسهيالت بانکی ارزان قيمت برای نوسازی مسکن، معافيت از پرداخت هزينه 
عوارض ساخت مسکن و اعطای تراکم تشويقی برای تجميع و نوسازی مسکن، مهم ترين راهکارهای پيشنهادشده 
از طرف سياست گذاران ملی و شهری می باشند )شورای اسالمی شهر تهران، 1388( و )مجلس شورای اسالمی، 1387( و )معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 1390(. ويژگی مشترک اين سياست ها در اين است که سرفصل سکونت را از پيکره 

و ساخت مجدد  تخريب  تشويق  درپی  کارکردها،  با ساير  آن  نسبت  گرفتن  نظر  در  بدون  و  نموده،  محالت جدا 
واحدهای مسکونی هستند. در نتيجه، محالت دچار فرسودگی شهری، نه با رويکردی جامع و يکپارچه، بلکه با راهکار 

تخريب و ساخت مسکن، مورد مداخله قرار می گيرند.

اين درحالی  است که شکل گيری عدم مزيت در محالت فرسوده، دارای جنبه های اجتماعی، اقتصادی و محيطی 
است و منجر به فرايند قطبی شدن1 و انزوای2 اجتماعی-اقتصادی می گردد؛ برخی گروه ها را از مزايای توسعه شهری 
 McCarthy, 2007:( بی نصيب می گذارد؛ فقر را تداوم داده و شدت می بخشد؛ و به طرد اجتماعی3 منتهی می گردد
10-9(. در نتيجه، رويارويی با فرسودگی در سطح محله می بايست منجر به بهبود شرايط اجتماعی، اقتصادی، کالبدی 

و ساير ابعاد به صورت يکپارچه و متوازن گردد؛ اين رويکرد که تحت عنوان »توسعه« قابل تبيين است، به دليل 
دارا بودن بار معنايی کيفی و کّمی، با رشد متفاوتی همراه می باشد. همچنين، مفهوم توسعه )به جز بُعد اقتصادی( 
داللت بر ابعاد ديگری چون ابعاد »اجتماعی«، »سياسی« و »انسانی« نيز دارد )O’Hara, 1999: 199(. بنابراين، 
توسعه پايدار اجتماع محلی به معنای توانايی جوامع کوچک محلی در بهره برداری و استفاده از منابع طبيعی، انسانی 
و اکولوژيکی است؛ به گونه ای که اعضا يا اجتماعات، در حال حاضر و آينده از سطوح مناسبی در بهداشت و سالمت، 
 Kline,( زندگی مطلوب، امنيت، يکپارچگی ميان محيط زيست و فعاليت انسانی و اقتصادی پويا برخوردار شوند 
4 :1997(. تحقق اين امر به معنای ضرورت توجه به تعامل فرايند-فراورده و ارتباط متقابل اين دو در سياست های 

توسعه شهری و محله ای می باشد.

نيازمند چارچوب محتوايی و روند کاری متوازن، يکپارچه و  با مشکل فرسودگی شهری،  در نتيجه، رويارويی 

1- polarization
2- marginalization
3- Social exclusion
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برای  متوازن  و  يکپارچه  برنامه ريزی  چارچوب  درخصوص  جامع  ديدگاهی  نبود  راستا،  اين  در  است.  درهم  تنيده 
دستيابی به توسعه در محالت از يک طرف و چگونگی دستيابی به آن از طرف ديگر، به  شکل گيری فراورده ای 
ناقص و تک بعدی منجر شده است؛ به عبارت ديگر، فقدان چارچوب کارآمد برای هدايت برنامه ها از يک سو و فقدان 
معيارهای سنجش کيفيت، تناسب و توازن اقدامات از سوی  ديگر، منجر به اتخاذ رهيافت هايی تک بعدی، آزمون و 
خطای مکرر، تکرار تجربه های ناموفق و تحميل هزينه های آتی به بخش عمومی گرديده  است. درنتيجه، می توان 
خأل فرايند مطلوب توسعه و شاخص های ارزيابی کيفيت، کارآمدی و اثربخشی آن را به عنوان مهم ترين مسئله پيش 

 روی برنامه های اقدام در نواحی فرسوده شهری قلمداد  کرد.

اهداف و پرسش های پژوهش. 112

هدف اصلی اين پژوهش، دستيابی به چارچوب محتوايی و روند کاری متناسب برای برنامه ريزی، مديريت و 
اجرای برنامه های توسعه محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در شهر تهران می باشد.

براساس هدف اصلی پژوهش، می توان پرسش ها و اهداف فرعی آن را در قالب جدول1 معرفی نمود.
جدول11 اهداف و پرسش های پژوهش

پرسش هااهدافسطح

کلی
دستيابی به چارچوب محتوايی و روند کاری متناسب برای 
توسعه محالت  برنامه های  اجرای  و  مديريت  برنامه ريزی، 

دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در شهر تهران

توسعه محالت  برنامه های  اجرای  و  مديريت  برنامه ريزی، 
چه  نيازمند  تهران  در  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت  دارای 

چارچوب محتوايی و روند کاری می باشد؟

تفصیلی

برنامه های  تدوين چارچوب روند کاری مناسب برای تهيه 
توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده در تهران

در  محله ای  برنامه ريزی  برای  کاری  روند  چارچوب  چه 
محالت دارای بافت فرسوده در تهران قابل اختيار است و 
در تهيه آن، چه مالحظاتی می بايست مورد توجه قرار گيرد؟

مطلوب  توسعه  سنجش  شاخص های  و  معيارها  تدوين 
با  رويارويی  اقدامات  و  برنامه ها  ارزيابی  به منظور  محله ای 

فرسودگی شهری در تهران

ناکارآمد  و  فرسوده  نواحی  با  ارتباط  در  محله ای  توسعه 
قابل  شاخص هايی  و  معيارها  چه  براساس  تهران  شهری 

ارزيابی و ارزش گذاری می باشد؟

تعريف جايگاه برنامه های توسعه محله ای در سلسله  مراتب 
با  آن  ارتباط  تبيين  و  توسعه شهری  و طرح های  برنامه ها 

ساير طرح ها و برنامه های موضعی و موضوعی

برنامه های توسعه محله ای در نواحی فرسوده چه جايگاهی 
چگونه  و  دارند  شهری  طرح های  و  برنامه ها  مجموعه  در 
و  تبيين  را  برنامه ها  اين  نهادی  و  حقوقی  می توآنجايگاه 

تثبيت کرد؟

اهمیت پژوهش. 113

می توان اهميت و ضرورت پژوهش حاضر را در قالب عبارات زير بيان نمود:

ميزان باالی نواحی فرسوده و ناپايدار شهری و خطر آسيب پذيری در اثر مخاطرات طبيعی )بالقوه(؛ ●

تشديد روزافزون ناکارآمدی محالت فرسوده و مشکالت موجود اجتماعی، اقتصادی و کالبدی )بالفعل(؛ ●

امکان تعريف عرصه های فرسوده شهری به عنوان فرصت های توسعه شهر؛ ●
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اهميت موضوع در سياست  ها و قوانين دهه اخير )در سطح ملی و شهری(؛ ●

انجام هزينه های فراوان توسط بخش عمومی در اين محدوده ها؛ ●

نياز سياست گذاران و مجريان شهری و محلی به اقدام مبتنی  بر فرايندی جامع، متوازن و پايدار برای دستيابی  ●
به فراورده ای کارآمد و اثربخش؛

امکان افزايش هزينه های )اقتصادی-اجتماعی( بخش عمومی در اثر اتخاذ رويکردی ناقص و تک بعدی. ●

پیشینه پژوهش. 114

محالت  توسعه  می باشد:  بررسی  قابل  اصلی  موضوع  دو  بر  مبتنی   آن  پيشينه  پژوهش،  موضوع  به  با توجه 
درون شهری و رويارويی با فرسودگی شهری.

پیشینه توسعه محالت درون شهری در جهان. 11411

به کارگيری رهيافت توسعه اجتماع محلی به سال های دهه 1960 به ويژه در کشورهای بريتانيا و اياالت متحده 
آمريکا بازمی گردد. تداوم فقر و تمرکز آن در نواحی شهری و محروميت اجتماعی1 که -تا پيش از اين- راه حل 
آن در چارچوب سياست ها و فعاليت هايی مبتنی  بر کمک به گروه های اجتماعی دنبال می شد، سبب شد تا موضوع 
مکان و هم بستگی اجتماعی به عنوان دو عامل مهم در سياست گذاری مطرح شود؛ اين امر منجر به تصميم برای 
بودند.  تعّين جغرافيايی  اجتماعی و  دارای هم بستگی  –هم زمان-  اجتماعات شهری شد که  برنامه ريزی در سطح 
در چارچوب رهيافت جديد، تعيين نواحی دارای اولويت و ارائه برنامه به نفع فقرا تحت عنوان »تبعيض مثبت« در 
دستور کار قرار گرفت. هدف اين رهيافت نوين در ابتدا، نوسازی نواحی فقيرنشين و فرسوده از طريق هماهنگی 
سازمان های اجتماع   مبنای2 مستقل و غيرانتفاعی برای بهسازی3 و ايجاد زيرساخت های اقتصادی و کالبدی، به ويژه 
ايجاد و توسعه مسکن قابل استطاعت4 در سطح نواحی خرد شهری بود؛ در اين چارچوب نوين، اجرای سياست ها از 
طريق دربرگيری و مشارکت اجتماع، مورد توجه قرار می گرفت. از اواخر دهه 1970 ميالدی اين رهيافت تقريبًا کنار 
گذاشته شد تا حدود دو و سه دهه بعد که مجدداً به  شکل جديدی مطرح گرديد. از دهه 1990 ميالدی برنامه های 
برای شهرها  مختلف  برنامه های  نوين،  اين شکل  در  يافتند؛  گسترش  نوينی  به  شکل  آمريکا  در  اجتماع  توسعه 
هم چون برنامه های ارتقای امنيت، ارتقای هويت، مسکن، بازآفرينی و جز آن، براساس رهيافت توسعه اجتماع و در 
Culling-( و )Gilchrist, 2003: 16-25( و )Tallon, 2010: 36(  سطح خرد نواحی شهری پياده و پيگيری می شد

.)Cowan, 2005: 79-80( و )worth and Nadin, 2006: 26-27

در بريتانيا به ويژه از سال 1997 ميالدی، حکومت در کنار ايجاد و ترويج انواع سياست ها، توسعه اجتماع را در 
فعاليت های امور عمومی و همچنين موضوع توسعه محلی، ترويج می نمود. در اواخر سال 2005 »واحد نوسازی 

1- social deprivation
2- community based organizations
3- rehabilitation
4- affordable housing
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ارزيابی وضعيت توسعه  به  اقدام  اجتماعات و حکومت محلی2(  اجتماع در  توانمندسازی  مدنی حکومت1« )بخش 
اجتماع در بريتانيا و پاسخ به اين پرسش نمود که چه گام هايی الزم است در جهت ارتقای دورنمای آن و مؤثر بودن 
آن برداشته شود )Department for Communities and Local Government, 2006(. جديدترين برنامه تنظيمی 
برای توسعه اجتماعات در نواحی شهری و کالن شهری به سال 2000 برمی گردد که »چارچوب راهبردهای ملی 
برای توسعه و نوسازی اجتماعات محلی3« است؛ چارچوب توسعه اجتماع، به چهار دليل اصلی تدارک ديده شده 

: )Social Exclusion Unit, 2000( است

سامان دهی اقتصاد محالت شهری با تأکيد بر گشودن مشکل اشتغال محلی و ارتقای سطح توليدات پايه؛ ●

بازيابی و تقويت سرمايه های اجتماعی و مشارکت مردمی در محالت شهری؛ ●

سازماندهی و بهبود خدمات رسانی در سطح محلی و جلب رضايت ساکنان؛ ●

نبود يک سياست قوی و پايدار توسعه اجتماع و سعی در برقراری برنامه ای منطبق بر تجارب گذشته در سطح  ●
ملی.

پیشینه رویارویی با فرسودگی شهری در جهان و ایران. 11412

از هنگام وقوع انقالب صنعتی و بروز مشکالت شهرنشينی وابسته به آن، بخش عمومی اقدام به مداخله در 
نواحی  فرسوده نموده  است تا مشکالت اين نواحی را برطرف سازد؛ اين مداخله کاماًل کالبدی و از جنس تخريب 
Culling-( 1930 ميالدی در قالب قوانين و منشورها، رسميت يافته است  و بازسازی بود. اين نوع مداخله از دهه
worth and Nadin, 2006: 351(. به رغم تداوم ويژگی های کلی اين نوع مداخله، به مرور زمان تغييراتی در آن 

به وجود آمد؛ به ويژه در دهه 1960 ميالدی که برنامه ريزی راهبردی شکل گرفت و مداخله در نواحی فرسوده در آن 
چارچوب بازتعريف شد. برنامه ريزی نواحی فرسوده ديگر همانند گذشته از جنس بازتوسعه نبود؛ شکست تجربه های 
پيشين در جلوگيری از فرسودگی شهری و نمايان شدن مشکالتی هم چون بيکاری، فقر، نژادپرستی و ... از يک سو 
و بروز نگاه فضايی از سوی ديگر سبب شد تا برنامه ريزی نواحی فرسوده )اعم از تاريخی و غيرتاريخی( به سمت 
مداخله در تمامی ابعاد فضا )در مقابل تمرکز بر بعد کالبدی( جهت گيری کند. شناسايی اين کاستی ها و مشکالت، 
بسيار  بااهميت بود و سبب شد برنامه های کوچک مقياس محلی برای پاسخ گويی به آن مشکالت، ايجاد و اصالح 

.)Cullingworth and Nadin, 2006: 26-27,353( و  )Tallon, 2010: 36(شوند

مداخله در عرصه های فرسوده شهری –همراه با تحوالت اقتصادی و سياسی در جهان- از دهه 1980 ميالدی 
با رويکرد بازآفرينی شهری جايگزين شد که در ابتدا بر جنبه های سودآوری اقتصادی تأکيد داشت. با اين وجود و 
در اثر شکل گيری جريان های اجتماعی و حرفه ای، ارزش هايی مطرح شده بودند که بايد در برنامه های شهری و در 
نواحی فرسوده به کار بسته می شدند؛ جريان ها و ارزش هايی همانند توسعه پايدار، مشارکت مردم و ... . به طوری که 

1- The government’s civil renewal unit 
2- The community empowernment division in communities and local government
3- A framework for National Strategy for local  community renewal and development
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دستور کار 21 1 در سال 1992 ضمن توجه به موضوع توسعه پايدار سکونتگاه های انسانی، کاهش فقر، بهبود شرايط 
اجتماعی و اقتصادی و کيفيت زندگی و فعاليت ساکنان مبتنی  بر همکاری و مشارکت محلی، گفتگو، مشارکت 
افزايش فرصت های تصميم گيری در سطح محلی را مورد توجه قرار داد و اجالس هبيتات2 2 در سال 1996  و 
ساختن سکونتگاه هاي انساني سالم تر، بهداشتي تر، قابل سکونت تر، عدالت آميزتر، پايدار و مولد را به عنوان اهداف 
برنامه ريزی معرفی نمود و توسعه اقتصادی و تأمين خدمات را خاطرنشان ساخت. يکی از آرمان های اهداف توسعه 
هزاره3 که توسط سازمان ملل متحد در سال 2000 منتشر گرديد، مربوط به گسترش مشارکت جهانی جهت توسعه 

بود که در آن، به سامان دهی نواحی نابسامان و مسئله دار با رويکرد مشارکت تأکيد شده بود.

در ايران، سند چشم انداز سال 1404م )1384( توسعه، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، بهره مندی 
از امنيت اجتماعی، فرصت های برابر و دارا بودن محيط زيست مطلوب را به عنوان حقوق اساسی تمام شهروندان 
تعريف کرده  است. همچنين سند ملی راهبردی احيا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری )1393( بر هماهنگی در مديريت و مشارکت در اجرای برنامه های بازآفرينی تأکيد دارد؛ اين سند ضمن قرار 
دادن بهسازی و نوسازی شهری در تالقی گاه حوزه عمومی و خصوصی، دارا بودن کيفيت مناسب زندگی را مستلزم 
و  اجتماعی-اقتصادی می داند  امنيت  و  زيرساخت های شهری مطلوب  و  مناسب، خدمات  به سکونتگاه  دسترسی 

استفاده از سرمايه اجتماعی محلی را عنصر کليدی تحقق برنامه ها تعريف می کند.

در تهران، طرح جامع )1386( بر توانمندسازی و سازماندهی تشکل های محلی )با هدف تقويت مشارکت(، تهيه 
طرح های ويژه توسعه يکپارچه برای نواحی فرسوده شهر با رويکرد اقتصادی مؤثر و رعايت مالحظات زيست محيطی، 

اجتماعی و فرهنگی، اعمال سياست های تشويقی مؤثر و تأمين خدمات و زيرساخت ها تأکيد نموده  است.

روش پژوهش. 115

با توجه به هدف پژوهش از يک سو )دستيابی به چارچوب متوازن، پايدار و پايای توسعه محلی( و جهت گيری 
زمينه گرای آن از سوی ديگر، پژوهش در چارچوب سياست پژوهی4 يا به عبارت ديگر، پژوهش در سياست صورت 
می گيرد. اين چارچوب با هدف توليد چارچوب های سياست گذاری، پژوهش را در عرصه مطالعاتی –و نه يک فرضيه 
توليد چارچوب سياستی  به  آزمون فرضيه،  به جای  و  آغاز می کند  از پيش مشخص-  نظريه  با يک  قياس  در  و 
به صورت درون زا و مبتنی  بر داده ها می پردازد. در اين چارچوب، مجموعه ای فنون کّمی و کيفی همانند مرور منابع 
موجود5، تحليل محتوا، تحليل عاملی و مصاحبه عميق )با خبرگان( برای دستيابی به اهداف پژوهش به کار گرفته 

می شود.

1- Agenda 21
2- Habitat 2
3- Millennium Development Goals )MDG(
4- Policy Research
5- Literature review
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چارچوب نظری پژوهش. 2

با موضوع پژوهش دارد.  ارتباط  اين بخش اختصاص به مرور منابع موجود درخصوص توسعه محله ای و در 
محتوای اين بخش در چهار قسمت تنظيم شده است. سه قسمت از اين بخش شامل »مفاهيم1 مرتبط با موضوع 
به  چهارم  قسمت  و  می گردد  فرسوده«  نواحی  در  »مداخله  و  محله ای«  توسعه  برنامه ريزی  »فرايند  پژوهش«، 

جمع بندی چارچوب نظری پژوهش می پردازد.

مفاهیم مرتبط با موضوع پژوهش. 211

ممکن است واژه ها در عرصه های حرفه ای و يا در سياست گذاری های کشورها و حکومت های مختلف به يک 
معنای عام و جايگزين هم به کار روند؛ اّما در عرصه های علمی و تخصصی، هر واژه در چارچوب يک گفتمان مشخص 
معنا می يابد و در نتيجه امکان به کارگيری آن ها به جای هم، نه وجود دارد و نه از جايگاه علمی برخوردار است. بر 
اين اساس، در اين قسمت تالش شده است تا معنای واژگان کليدی که در ادامه استفاده شده اند، بيان و روشن گردد.

محله، اجتماع و واحد همسایگی. 21111

در مواجهه با تعريف مفهوم »محله«، تعاريف متعدد و واژگانی مطرح است که هريک به بخشی از ويژگی های 
فضايی اشاره می کنند که از آن با عنوان محله ياد می شود. گزيده ای از مهم ترين تعاريف صورت گرفته درخصوص 

همسايگی2، اجتماع3 و محله )ايرانی( در جدول2 قابل مالحظه می باشد.
    جدول12 تعاریف مختلف محله45678

منابعتعاریف و ویژگی هامفاهیم

واحد 
همسايگی

 )Meegan & Mitchell, 2001( حوزه ای تحت قلمرو4، دارای شخصيت فيزيکی و شخصيت اجتماعی  
based on Glass )1948(

 )Meegan and Mitchell, 2001(مجاورت5، منافع محلی، انجمن های محلی، احساسات6، مشارکت7، کنترل سياسی
based on Park )1925(

 )Meegan and Mitchell, 2001(دارای مرز، شخصيت اجتماعی، وحدت و يا تعلق8، استفاده از امکانات محلی
based on Keller )1968(

)Cowan, 2005( برمبنای انجمن واحدی متنوع با پويايی اجتماعی و موجوديتی اقتصادی، با شخصيتی يکتا
برنامه ريزی امريکا )1998(

محيط برنامه ريزی شده با مخلوطی از فعاليت های متعادل انسانی که در حول مرکزی 
تعريف شده، ساخته می شود

)Cowan, 2005( برمبنای دوانی و 
پالتر )1994(

1- concepts
2- neighborhood
3- community
4- Territorial group
5- Proximity
6- Sentiment
7- participation
8- unity or belonging
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منابعتعاریف و ویژگی هامفاهیم

اجتماع

دارای تاريخ، نام، آگاهی های محلی، سازمان های محلی، کسب و کار محلی
)Meegan and Mitchell, 2001( 

based on Kitagawa and 
Taeubeur )1963(

دارای جمعيت، زندگی جمعی، سازمان، منافع مشترک، رويه مشترک1
)Meegan and Mitchell, 2001( 

based on US National Research 
Commission on Neighborhoods

 )Meegan and Mitchell. 2001( نه يک مکان بلکه فرايندی مکان محور، دارای روابط اجتماعی با جزئيات و  منافع مشترک 
based on Wilkenson )1989(

)Cowan, 2005( برمبنای بنياد اقتصاد شبکه ای از روابط با سطح قابل توجهی از توجه و تعهد مشترک
نوين )2000(

دارای پيوندهاي عاطفي و اُرگانيک که بنياد تشکيل آن، احساس تعلق مبتني بر روابط 
عاطفي و سنتي است.

)عبدالهی، صرافی، و توکلی نيا، 1389( 
برمبنای ماکس وبر

محله ايرانی

)کيانی، 1366(هم بستگی و پيوند اجتماعی قوی محله ای و مسلکی

مشخص شدن حريم محله با روابط اجتماعي، مالکيت خانه، مسجد 
دارای مرکز با عناصر عملکردي خاص در مقياس محله شامل مسجد و بازارچه 

مسجد، مدرسه، تکيه، حسينيه، خانقاه، دارالشفا به عنوان عناصر مهم غيرمسکوني بافت 
محله ها

)بحری مقدم و يوسفی فر، 1392(

ساختار محله متأثر از عوامل اقليمي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي که بر پايه تجمع و 
)پيربابايی و سجادزاده،1390(پيوستگي جامعه ساکن آن شکل می گرفت

توسعه اجتماع1. 21112

در توسعه اجتماع2، مفهوم توسعه بيان کننده فرايند »تغيير« است و لزومًا به معنای رشد و سرعت نيست و بيشتر 
به ساخت ظرفيت اجتماع، توانمندسازی و بهبود کيفيت زندگی و بهبود شرايط از نظر اقتصادی و اجتماعی اشاره 
دارد. مفهوم توسعه، بيشتر واژه هايی که ُمتضمن مفهوم فرايند هستند )چون توانمندسازی3، ظرفيت سازی4 و جز 
آن( را در بر دارد. همچنين توسعه بر ارتقای کيفيت زندگی با ويژگی هايی چون توزيع برابر منابع، ايجاد و گسترش 

فرصت اقتصادی، خود  اتکايی و سرزندگی داللت دارد.

برنامه ريزی توسعه اجتماع، غيرجامع، غيرمتمرکز و دموکراتيک است و تقويت دموکراسی را به عنوان مهم ترين 
پيش نياز برنامه ريزی در جامعه مدنی و در مقياس خرد شهری با تأکيد بر مشارکت و مديريت از پايين به باال در 
قلمرو اجتماع )مقياسی که در زندگی واقعی و روزمره مردم جريان دارد و در رفتارهای جمعی ظاهر می شود( دنبال 
می کند. بنابراين شروع رهيافت اجتماع با انتقاد از وضعيت موجود برنامه ريزی است؛ وضعيتی که دارای مشخصاتی 
هم چون نخبه گرايی، مرکز گرايی، از باال به پايين بودن و مقاومت در برابر تغييرات است. اين برنامه ريزی بر اين 
مبنا است که حضور مردم و سهم آن ها در خلق برنامه ای برای محله خود، تأثير زيادی در موفقيت برنامه دارد؛ 
زيرا ساکنان اجتماع از عنصر کليدی تجربه زندگی در محله بهره مند هستند. تصميم گيرندگان نياز به صداي تجربه 

1- common conduct
2- Community Development
3- Enabiling
4- Capacity Building
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برنامه  جامع  برنامه ريزي مانند  را به خط1 کنند. روش هاي سنتي  از مطالعات  بتوانند واقعيت هاي حاصل  تا  دارند 
و برنامه هاي توسعه بسيار زمان بر هستند؛ خواستار منابع بسيار براي اجرايي شدن می باشند؛ و براي اکثريت فقير 
جامعه، نامربوط و بي فايده هستند. برنامه ريزی توسعه اجتماع برپايه منابع، ظرفيت ها، دارايی ها و نيازهای اجتماع در 
 Sanoff,( پی کارآمدی بيشتر مديريت و برنامه ريزی شهری پاسخ گو و مشارکت مردمی در فرايند برنامه ريزی است

2000( و )Sanoff, 2005( و )حاجی پور، 1385: 38(.

توسعه اجتماع، رهيافتی است که با ديدگاه برنامه ريزی و مديريت از »پايين به باال2«، مبتنی بر توانمندسازی 
نگرش دارايی مبنا3 و با تأکيد بر منابع انسانی و سرمايه های اجتماعی و تعامل اجتماعی4، مشارکت جمعی ساکنان 
محله را در دستور کار قرار داده  است. اين رهيافت کمتر به مداخالت کالبدی فضايی می پردازد و با نگاهی فرايندگرا 
به پايداری تصميمات در سطوح مختلف می انجامد. اين رهيافت تغيير از رويکرد تجويزی به مشارکتی، از تأکيد بر 
نتيجه )محصول( به تمرکز بر فرايند، از وابستگی به منابع موجود به ظرفيت سازی، از توجه به راه حل های دولت محور 
به شيوه های مشکل    گشايی با تأکيد بر ابتکارات جامعه مدنی و از مساعدت و همياری به مشارکت واقعی را  شامل 
می شود و بر نقش اجتماعات محلی و جامعه مدنی در توانمندسازی ظرفيت اجتماع در پاسخ گويی به نيازهای روزمره 
 Frank & Smith, 1999:( و )Oaña, 2008: 1-3 ( ساکنان با حداکثر اتکا به منابع دارايی ها، تأکيدی بنيادين دارد
6-5(. بر اين اساس، می توان بيان کرد که فرايند توسعه اجتماع، نوعی ظرفيت سازی اجتماعی است که به سوی 

سرمايه اجتماعی هدايت می شود که آن نيز به نوبه خود، به برون داد توسعه اجتماع منتهی می شود )نمودار1(. 

 Tنمودار11 زنجیره توسعه اجتماع براساس سرمایه اجتماعی و ظرفیت سازی
)Phillips & H. Pittman, 2009: 7( :منبع

فرسودگی شهری. 21113

فرسودگی شهری، فرايندی است که در نتيجه  آن، شهر يا قسمتی از آن کارکرد پيشين خود را از دست می دهد 
و يا در انجام آن ناتوان می شود. اين موضوع می تواند به داليل مختلفی از جمله بازساخت اقتصادی5، افول صنعت6، 

1- line up
2- Bottom-Up
3- Asset-Based
4- Social Interaction
5- Economic Restructuring
6- Deindustrialization 
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شهری  منظر  و  جرايم  وقوع  سياسی،  محروميت  بيکاری،  باالی  ميزان  شهرگريزی1،  آن،  تغيير  و  جمعيت  افول 
به  ديگر، فرسودگی شهری  به عبارت   .)Noon, Smith-Canham, & Eagland, 2000: 64( پديدار گردد  ناموزون 

روندی اطالق می شود که در آن، کل شهر يا محالتی از شهر دچار رکود گشته و واجد ناهنجاری هايی می شود. 

و  فقر  بيکاری،  باالی  به صورت سطوح  که  اجتماعی  و  اقتصادی  کالبدی،  فضايی مشکالت محيطی،  تمرکز 
آلودگی محيطی ظاهر می گردد، فرسودگی شهری را سبب می شوند و در نتيجه  فرسودگی، درون شهرها و يا در 
اکبری  و  )شاطريان  می باشند  فرسودگی شهری  وضعيت  بازگوکننده  که  می گيرند  مناطقی شکل  آن ها،  پيرامون 
ارمکی، 1394: 119(. مراد از فرسودگي، ناکارآمدي و کاهش کارايي يک بافت نسبت به کارآمدي ساير بافت هاي 

شهري است )مهندسين مشاور شاران، 1384: 4(.

تبلور پديده  فرسودگی در شهرها می تواند به دليل پويايی ماهيت اجتماع، اقتصاد، محيط زيست و فرايندهای 
سياسی و جمعيتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی رخ دهد. به هرحال، علل و پيش ران های فرسودگی -به دليل 
خصوصيات و ويژگی های متفاوت محلی- منحصربه فرد و سخت گيرانه نيست. آگان و ارکن )2003( دو دسته از 
عوامل را با در نظر گرفتن کل و جزء، به منظور درک چرايی از دست دادن جذابّيت برخی از محالت و بروز فرسودگی 

در آن ها توصيف می کنند )جدول3(.
جدول13 عوامل بروز و ظهور فرسودگی شهری از نظر آگان و ارکن )2003(

نمودهاعوامل

 نگرش مردم به اثرات تحوالت گسترده در محيط مورد بررسی عوامل عمومی
 توسعه  فناورانه و تغيير در خصوصيات، ويژگی ها، ارزش ها و نيازهای ساکنان 

 سياست های اجتماعی و اقتصادی با اثرات مخرب بر ساخت وساز و نواحی شهری 
 روندها و پيش ران های بازار عمومی

 مداخله مقامات دولتی در تصميمات استفاده از زمين 
 فقدان سياست در چارچوب های قانونی 

 ناسازگاری بين چارچوب های سياستی مرکزی و دولت 
 تغييرات در حالت و انواع سيستم های حمل و نقل شهری 

 بی کفايتی در عمل و مداخالت به منظور ارتقای مناطق رو به افول عوامل مرتبط با محل
 افزايش قيمت زمين و ارزش امالک در مناطق شهری خاص 

 ازدحام و تجمع امکانات حمل و نقل و مشکل دسترسی به مناطق
 گرايش امکانات اداری و تجاری به سمت توسعه  حاشيه 

 کيفيت پايين استانداردها در ساخت وساز 
 انتقال از مرکز شهر به حاشيه و حذف نهادهای عمومی غيرضروری 

 امکانات اداری و تجاری
 )Ağan & Arkon, 2003( :منبع

مقوله  فرسودگی شهری از منظر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زيست محيطی قابل بررسی است. 
اين ابعاد، تعيين کننده  زمينه ها و موارد مورد بررسی به هنگام برنامه ريزی برای کاهش اثرات و از ميان برداشتن 

1- Disurbanization
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فرسودگی شهری هستند. البته الزم به ذکر است که تأثير و تأثر اين ابعاد نسبت به يکديگر، تک نگری مطالعات 
در اين حوزه را برنمی تابد و نتيجه بخش بودن مطالعات حوزه  فرسودگی شهری به ديدگاهی توأمان و سيستماتيک، 
با در نظر گرفتن ابعاد چهارگانه  ذيل وابسته است. به طور کلی ابعاد و چرخه و ابعاد فرسودگی شهری را می توان در 

قالب نمودار2 نشان داد. 
نمودار12 چرخه و ابعاد  فرسودگی شهری

در ايران، منظور از فرسودگی شهری، ناکار آمدی و کاهش کارايی يک بافت نسبت به کارآمدی ساير بافت های 
شهری است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن، يا به سبب قدمت و يا به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی 
بر شکل گيری آن به وجود می آيد. پيامد فرسودگی بافت -که در نهايت به از  بين  رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان 
نابسامانی  های  نيز  ايمنی و  يا کاهش شرايط زيست پذيری و  از جمله فقدان  منجر می شود- در اشکال گوناگون 

کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و تأسيسات، قابل دريافت و شناسايی است )مهندسين مشاور شاران، 1384: 6(.

در تعريفی ديگر، بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر 
تشکيل دهنده آن اعم از تأسيسات روبنايي، زيربنايي، ابنيه، مستحدثات، خيابان ها و دسترسي ها، دچار فرسودگي و 
ناکارآمدي شده و ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و کالبدي رنج مي  برند )مجلس شورای 

اسالمی، 1389: 1(.

تبيين  قابل  عامل،  سه  براساس  ايران  شهری  بافت های  در  فرسودگی  پديده  گسترش  و  تداوم  شکل گيری، 
می باشد )پژوهشکده توسعه کالبدی، 1389: 6(:

اجتماعی مؤثر بر شکل گيری و گسترش شهرها که شامل تحوالت فنی در  ● اقتصادی و  عوامل عام فنی، 
فرايندهای توليد و حمل ونقل، تحوالت جمعيت و سرعت شهرنشينی، رشد اقتصادی، توزيع درآمد، فقر و محروميت 
ايران موجب شهری شدن  در  اقتصادی  گذار  دوران  در  و شهرنشينی  و شتابان جمعيت  باال  رشد  است.  اجتماعی 
به عنوان عامل نخست شکل گيری سکونتگاه های غيررسمی و تشديد  اجتماعی شده و  بيکاری، فقر و محروميت 

شرايط نامطلوب بافت های فرسوده شهری قلمداد می شود.

شکست بازار اراضی و مستغالت شهری ناشی  از عملکرد ناقص بازارهای زمين، مسکن و اعتبارات مسکن،  ●
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فقرا را از دسترسی به مسکن قابل قبول در حد استطاعت مالی خود محروم نموده  است.

شکست بخش عمومی در حوزه سياست گذاری اقتصادی و اجتماعی، برنامه ريزی شهری و حکمرانی محلی  ●
و ماهيت دولت و رفتارها و سياست های آن که به آهنگ رشد اقتصادی و گذار از جامعه سنتی به صنعتی مؤثر 
بوده و بر نرخ تورم، بيکاری و توزيع درآمد اثر گذاشته  است. همچنين، منابع مالی و ظرفيت های مديريتی کشور 
برخاسته  نيازهای  رشد  تناسب  به  لزومًا  شهری،  زيرساخت های  و  خدمات  ارائه  و  شهری  برنامه  ريزی  حوزه  در 
و  شهرداری ها  توسط  زيربنايی  سرمايه گذاری  در  زمانی  وقفه  درنتيجه،  نمی يابد.  افزايش  شتابان  شهرنشينی  از 
عدم کفايت در حکمرانی شهری به  شکل گيری سکونتگاه های غيررسمی، گسترش بدون قاعده شهرها و تشديد 

فرسودگی بافت های قديمی شهر می انجامد. 

با جمع بندی مشکالت ناشی از فرسودگی شهری می توان به معيارهايی نائل شد که پديده  فرسودگی شهری را 
در يک محله، ناحيه، شهر يا محيط های پيراشهری نشان دهد؛ اين معيارها را می توان در قالب جدول4 جمع بندی 

نمود.
جدول14 معیارهای قابل کاربرد در تحلیل فرسودگی شهری

معرفی و تشریحابعاد 

سطح درآمد خانوارهای ساکن ●اقتصادی 

ميزان جمعيت فعال و نرخ اشتغال ساکنان ●

ساختار و ساختمان جمعيت شاغل )بررسی درصد کارکنان و شاغالن بخش های دولتی، خصوصی، رسمی و  ●

غيررسمی و ...(

وضعيت مالکيت مسکن خانوارها ●

ميزان اجاره بهای واحدهای مسکونی ●

اجاره بهای خدمات و تسهيالت موجود و بررسی ارزش سرقفلی واحدهای تجاری مستقر در محدوده  مورد مطالعه ●

درصد و ضريب مالکيت وسيله  نقليه شخصی و ... ●
ويژگی های ساختار جمعيتی )تحوالت تعداد و متوسط اندازه  خانوارها، تراکم های خالص مسکونی، ضرايب نفر و  ●اجتماعی 

خانوار در واحد مسکونی و مواردی از اين دست(

تحوالت اندازه  جمعيت و نرخ رشد آن ●

وضعيت سطح سواد و نرخ باسوادی ساکنان ●

وضعيت پوشش بيمه جمعيت ساکن ●

بررسی مهاجرت يا مهاجرپذيری محدوده و ويژگی های مهاجران ●

وضعيت قومی گروه های ساکن ●

ناهنجاری ها و آسيب های اجتماعی، بزهکاری و ارتکاب جرايم و وضعيت امنيت محدوده  مورد مطالعه ●

دسترسی ساکنان به فضاهای خدماتی مورد نياز )بهداشتی، آموزشی، تفريحی و ...( ●
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معرفی و تشریحابعاد 

کاربری های زمين )هم جواری کاربری های سازگار/ ناسازگار( ●کالبدی 

ويژگی های ساختار مسکن ساکنان )نحوه  تصرف، تراکم های مسکونی و ...( ●

ويژگی های کالبدی ابنيه )طول عمر ساختمان ها، متوسط مساحت قطعات، متوسط سطح زيربنا و ...( ●

درصد و روند تحوالت ساختمان ها و زمين های متروکه )ترک محالت توسط ساکنان قديمی( ●

کيفيت واحدهای مسکونی و غيرمسکونی از نظر فرسودگی کالبدی ●

گونه و نوع سازه و مصالح به کار رفته در بناهای مسکونی ●

تأسيسات زيربنايی، وسايل، امکانات، خدمات و تجهيزات مورد نياز واحدهای مسکونی ●

کيفيت شبکه  تأسيسات زيربنايی محله و شهر مورد مطالعه ●

وضعيت شبکه  دسترسی و کارايی شبکه  راه ها و مواردی از اين قبيل  ●
کيفيت هوا و آلودگی های هوا و صوتی ●زيست محيطی 

وضعيت سيستم جمع آوری پسماند و دفع آن ها ●

وضعيت دفع فاضالب و آب های سطحی ●

ساير موارد زيست محيطی قابل بررسی ●

ویژگی  های محله مطلوب. 21114

برای رديابی ويژگی های مطلوب يک محله، نظريه های مختلفی شناسايی شده اند که -مستقيم يا غيرمستقيم- 
ويژگی های يک محله مطلوب و يا چگونگی برنامه ريزی برای آن محله را مطرح کرده اند. نظريه ها، رهيافت ها و 

مفاهيمی که در اين قسمت رديابی شده اند عبارت اند از: محله خوب1، اجتماع پايدار2 و مفهوم کيفيت زندگی3.

الف1 محله خوب: خوب بودن يک محله به روابط همسايگی و دوستانه4 بودن آن بازمی گردد. محله خوب، 

محله ای است دارای هم بستگی اجتماعی، ترافيک کم، غلبه حرکت پياده و دوچرخه، حضور سازمان های مدنی، 
نشان مندی5 محله، امنيت محله، تنوع اقشار، حد و مرز مشخص، فضای تفريحی و رستوران ها، قدرت محلی و 
خودکفايی در عين همکاری با سازمان ها و دولت و تغييرات کوچکی که همواره می توانند فضای جديدی را در محله 

.)Walljasper, 2007( پديد آورند

توسعه شهری پايدار از جريان هايی است که تعريف محله خوب را تحت تأثير قرار داده و مفهوم محله پايدار 
را به شايع ترين مفهوم در اين زمين مبدل ساخته است. محله خوب جايی است که سرزندگی6 اقتصادی، انسجام 

1- Good Community and Good Neighbourhood
2- Sustainable community
3- Quality of Life
4- Friendly
5- Branding 
6- Vitality 
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اکولوژيکی1، دموکراسی مدنی و بهگشت اجتماعی2 در آن -به طور مکمل- با هم مرتبط هستند؛ بنابراين کيفيت 
.)Rogerson, Sadler, & Green, 2011: 8( باالی زندگی و حس قوی تعهدات متقابل بين اعضا، آن را می پروراند

نوشهرباوری نيز از جمله جريان هايی است که در چارچوب توسعه پايدار، تعريف محله خوب را تحت تأثير قرار 
داده  است. اين رويکرد نوين شهری خواستار محالت فشرده، مختلط، قابل پياده روی و نسبتًا خودکفا3 است که در 
موفق ترين شهرهای دنيا مشاهده می شود. نوشهرباوری -در مقابل رويه های توسعه اتومبيل گرا- معماری سنتی و 
الگوهای ساختمانی را که راه رفتن و ايجاد هويت قوی شهری را آسان می کنند، مطرح می سازد. در مجموع، در 
عصری که نوگرايی )مدرنيسم( به طور عميقی بر شکل شهرها تأثير گذاشته است، نوشهرباوری تصوير جديدی را از 

. )Grant, 2006: 3( اجتماع خوب ارائه می کند

ب1 اجتماع پایدار: مفهوم توسعه اجتماع ذاتًا دارای ساخت جغرافيايی يا فضايی می باشد و دربردارنده ادغام 

نوع مشخصی از محيط ساخته شده، طيف گسترده ای از اشتغال و کارکنان و درجه ای از انسجام اجتماعی4 است که 
کارکرد امور اجتماعی را تسهيل می کند. در يک اجتماع پايدار، رشد پايه اقتصاد، پايدار و باثبات است؛ شهروندی 
متعادل و  پاسخ گو،  نظام های حکمروايی،  تعريف می شود؛  قدرتمند  اجتماعی  با سرمايه   و  باال  به صورت مشارکت 
نماينده5 هستند؛ انواع تنوع و اختالط در ميان اجتماع ساکن وجود دارد؛ از طراحی شهری مناسب و کارآمدی بهره 
می برد؛ اندازه های زيست محيطی کنترل شده و مناسب است؛ کيفيت زندگی باال می باشد؛ و هويت، حس تعلق و 
امنيت به صورت احترام و مشارکت ميان افراد و سطوح پايين جرم و رفتار ضداجتماع شکل گرفته است. اجتماعات 
اجتماعی متفاوت، فرصت های شغلی و محيط های ساخته شده در  از گروه های  با ترکيبی مناسب و درخور  پايدار 
دسترس، نقش قابل مالحظه ای را در مهار َطرد اجتماعی، هم زمان با پشتيبانی از اشکال جديد رقابت پذيری مکان، 

.)Raco, 2007: 172( بازی می کنند

برخی صاحب نظران با تأکيد بر کيفيت زندگی به عنوان هدف اصلی و مرکزی اجتماعات پايدار، بر اين باورند 
که اجتماع پايدار در عين اينکه توانايی و ظرفيت طبيعت برای کارکرد در طول زمان را به واسطه اموری هم چون 
به حداقل رساندن زباله، کاهش آلودگی، بهبود کارآمدی و توسعه منابع محلی جهت باززنده سازی اقتصاد محلی6 
 Marques da Costa, Fumega, &( حفظ می کند، به دنبال کيفيت بهتر زندگی برای تمام ساکنين آن نيز می باشد

.)Louro, 2013: 279

پ1 کیفیت زندگی: در حيطه بررسی کيفيت زندگی در مقياس محله ای، بيشتر بر کيفيت های زندگی و محيط 

زيست تأکيد است. همچنين در عمل، دامنه آنچه که فرد برای تأمين نيازهای خود دنبال می کند، ممکن است با 

1- Ecological Integrity 
2- Social Well Being 
3- Self-Contained
4- Social Cohesion
5- representatives
6- Revitalise The Local Economy
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همسايگان نزديک تفاوت داشته  باشد؛ ولی مکان هايی وجود دارند که می توانند تنوعی از نيازها و اميدها را خيلی 
ساده تر از بقيه تأمين سازند )چپ من، 1386: 190(. در يک جمع بندی می توان گفت کيفيت زندگی، در واقع    ادراکـی 
است.  افراد  و خصوصيت های  محيط  بين  خصوصيت های  کنش   ترکيب  و  ديدگاه شهروندان  از  زندگی  از  ذهنی 
بنابراين مطالعه و بـررسی سـطوح کيفيت زندگی  در  يک شهر  يا در سطح مناطق و محله های شهری، مستلزم 
سنجش ويژگی های محيط و افراد ساکن در  آن  محيط  اسـت و در اين راستا بايد به بررسی پاسخ های افراد در ارتباط 

با سطح رضايتمندی  آن ها پرداخت )پوراحمد، عظيمی، لطفی، و فرجی ماليی، 1391: 25(.

تعريف مؤلفه ها و معيارهای سنجش کيفيت زندگی  به  اقدام  ايران، پژوهشگران حوزه شهر و شهرسازی  در 
کرده اند. نتايج يکی از پژوهش های دانشگاهی انجام شده شامل يازده مؤلفه برای سنجش کيفيت زندگی در محالت 
است که در هر کدام، شاخص هايی برای ارزيابی اين مؤلفه ها در نظر گرفته شده است. خالصه ای از اين مؤلفه ها و 

شاخص های آن ها در جدول5 گردآوری شده است )فتحعليان و پرتوی، 1390: 106-96(.
جدول15 شاخص ها و سنجه های کیفیت زندگی محلی

شاخصمؤلفه

ميزان ارتباط با همسايه ها، درک ساکنين از ميزان هم شأن و هم فکر بودن همسايه ها، ميزان هم بستگی روابط همسايگی
اجتماعی، ميزان رضايت از مشارکت همسايه ها در امور مشترک

درصد مالکيت، تعداد خانوار، تراکم نفر در اتاق، نسبت پارکينگ به واحد مسکونی، ميزان رضايت از طراحی مسکن
داخلی خانه، ميزان رضايت از نور، برخورداری از انبار، برخورداری از مصالح بادوام

محله

جمعيت: تراکم خالص جمعيتی، تراکم ناخالص جمعيتی
نفوذپذيری: سلسله مراتب دسترسی، ابعاد بلوک ها )کوچک(، تعدد ورودی ها

سازگاری کاربری ها با کاربری مسکونی: آلودگی صوتی، ناسازگاری در عملکرد، درک ساکنان از وجود 
کاربری ناسازگار

ميزان خوانايی محله: راه، گره، لبه، درک ساکنان از ويژگی های بارز محله، درک ساکنان از مرکز محله
ميزان شلوغی محله: تراکم خالص جمعيتی، درک ساکنان از ميزان شلوغی محله

ميزان زيبايی فضای شهری: ديد و منظر، نماهای هماهنگ و مناسب، ريتم خط آسمان، وجود فضاهای 
سبز، فضاهای تميز، ميزان رضايت از سيما و جداره خيابان، درک ساکنان از زيبايی فضاهای محله

ميزان فعال بودن يا سرزندگی محله: ميزان فعاليت واحدهای تجاری در شب، حضور افراد با گروه های سنی 
مختلف، درک ساکنان از ميزان فعال بودن محله
درک ساکنان از ميزان فضای الزم مناسب گفتگو

ميزان رضايت از محل سکونت
محيط زيست و 

بهداشت
ميزان دفع فاضالب خانگی در جوی و معابر، خطر زلزله، سالمت آب مصرفی، آلودگی يا سالمت هوا، 

آلودگی معابر و فضای عمومی، وجود حشرات موذی، آلودگی صوتی
هزينه و زمان، ويژگی های عملکردی، ويژگی های کالبدی، ايستگاه اتوبوسحمل و نقل

مراکز تجاری، درمانی، آموزشی، اداریامکانات، تسهيالت
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فضای سبز و تفريحی )تنوع، فضای بازی کودک، اندازه مناسب فضای سبز و دسترسی به آن(، مراکز اوقات فراغت
فرهنگی و تفريحی )کالس های هنری، کتابخانه، باشگاه ورزشی، فرهنگسرا(

فرصت ها و تهديدهای 
اقتصادی

فرصت شغلی، رضايت از هزينه های زندگی، ارزش زمين، نسبت هزينه رفت وآمد به درآمد، درصد بيکاری، 
بار تکفل، نسبت هزينه مسکن به درآمد

ميزان حضور زنان و کودکان، ميزان روشنايی معابر در شب، ميزان امنيت آمد و شد، نگرانی از افزايش امنيت
اعتياد، رفت وآمد بزهکاران، وجود فضای بی دفاع، سرقت و جرم

مديريت و حکمروايی 
شهری

ادراک ساکنين از ميزان کارآمدی مديريت شهری، ميزان اهميت به نظرات ساکنين، مداخله ساکنين در 
تصميم گيری ها و اقدامات

مدت اقامت، افتخار به محله، ميزان تمايل به ترک محلهحس تعلق
منبع: )فتحعليان و پرتوی، 1390(
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برنامه ريزی اجتماع با برنامه ريزی برای هر نهاد ديگری تفاوت دارد؛ زيرا پله نخست در برنامه ريزی اجتماع، 
انواع  ديگر  وظيفه  درحالی که  و  اساس  اين  بر  است.  مشترک  چشم انداز  يک  يا  اهداف  از  مجموعه ای  تشخيص 
برنامه ريزی، مشخص کردن چگونگی دستيابی به اهداف مشخص است، فرايند برنامه ريزی اجتماع، از تدوين اهداف 

.)Kelly & Becker, 2000: 21( آغاز می شود

بايد توجه داشت که برنامه ريزی توسعه اجتماع، هم فرايند1 و هم فراورده2 )محصول( است. برنامه ريزی توسعه 
اجتماع، به روش های گوناگونی تعريف شده است. بيشتر حرفه مندان3، توسعه اجتماع را يک برآمد4 می دانند؛ طبق 
اين ديدگاه،  اجتماع است. در  اقتصادی در  اجتماعی و  به معنای توسعه کالبدی،  اجتماع  اين گروه، توسعه  تعريف 
توسعه اجتماع به عنوان عمل، نتيجه يا برآمد تعريف می شود و شامل تصميم سازی محلی و توسعه پروگرام ها است 
که به ايجاد مکان بهتری برای زندگی و کار منتهی می شود. اين برنامه دربرگيرنده گروهی از افراد است که از 
درحالی که  می برند.  سود  خود  زيست محيطی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  شرايط  تغيير  برای  اجتماعی  عمل 
بيشتر انديشمندان، توسعه اجتماع را به عنوان يک فرايند در نظر می آورند؛ طبق تعريف اين دسته، توسعه اجتماع 
به معنای توانايی اجتماع برای انجام کارهای جمعی و بهبود توانايی انجام آن است. به عبارت ديگر، توسعه اجتماع 
به عنوان فرايندی برای آموزش چگونگِی همکاری جهت حل مشکالت مشترک به افراد عمل می کند. بنابراين، 
 )Phillips & Pittman, H. 2009: 3( توسعه اجتماع بايد هم به عنوان فرايند و هم يک برون داد، در نظر آورده  شود

.)Mattessich & Monsey, 2004: 57-58( و
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برنامه ريزي مبتني بر نگرش اجتماع، واجد اصول و مباني مشخصی است. اين اصول شش گانه که مشخص کننده 

1- Proccess
2- Product
3- Practitioners
4- Outcome
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 Aberley,( مبانی مفهوم برنامه ريزی توسعه اجتماع و تبيين کننده فرايند اصلی برنامه ريزی آن هستند، عبارت اند از
:)2003: 3

برنامه ريزي است. وضعيتي که داراي  ● از وضعيت موجود  انتقاد  با  اجتماع،  برنامه ريزی توسعه  آغاز  شروع و 
مشخصاتي هم چون نخبه گرايي، مرکزگرايي )از باال به پايين( و مقاومت در برابر تغييرات است.

اين نوع از برنامه ريزي، مستلزم ترکيب آگاهي و عمل است. ●

برنامه ريزي توسعه اجتماع، نوعی از برنامه ريزی پيوسته است و در زمان واقعي که در ارتباط با واقعيات زندگي  ●
روزمره قرار دارد، اتفاق مي افتد.

در تصميم گيري های برنامه ريزی مبتنی بر اجتماع، اصل عدم تمرکز رعايت مي شود. ●

نگرش مبتنی بر اجتماع در برنامه ريزی توسعه، به دنبال دستيابي به عدالت اجتماعي و پايداري زيست محيطي  ●
است.

برنامه ريزی توسعه اجتماع، در تالش برای تسهيل توسعه انساني و بهبود کيفيت زندگي است. ●

رهیافت های برنامه ریزی توسعه اجتماع. 21212

اين رهيافت ها  تمامی  از  برنامه ريزی  دارد.  اجتماع وجود  برنامه ريزی توسعه  به  رهيافت های گوناگونی نسبت 
به عنوان اساس برنامه ها در اجتماع های مختلف و در زمان های مختلف استفاده کرده  است. هريک از اين رهيافت ها، 
قوت ها و ضعف هايی دارند و اختيار رهيافت )يا رهيافت های( معين، به نيازهای محلی و ترجيحات و خواست های 
شهروندان اجتماع بستگی دارد. از رهيافت های پايه توسعه اجتماع می توان به دو رهيافت »پروگرام1« و »قدرت2« 
اشاره کرد؛ رهيافت قدرت بر اجتماعات محرومی تأکيد دارد که با سازماندهی خود و به کار بردن راهبردهای برخورد3، 
تقاضای حذف موانع و تورش ها4 جهت دريافت فرصت های برابر هم چون اجتماعات مرفه را دارند؛ و رهيافت پروگرام 
نيز با تأکيد بر اجتماعات محروم، در جهت تدوين و توسعه پروگرام هايی گام برمی دارد که بر کمک به افراد در 
اجتماعات محروم متمرکز هستند )همکاری اجتماعات محروم با تأمين کنندگان منابع از قبيل دولت يا سازمان ها(. 
اين دو رهيافت از دو نظريه متفاوت جامعه شناسی ريشه گرفته  است مبنی بر اينکه گروه های اجتماعی دارای منافع 

مشترک هستند يا به دو دسته متفاوت داراها و ندارها تقسيم می شوند.

رهيافت پروگرام به منظور همکاری اجتماع فقير برای توسعه پروگرام های متمرکز در جهت کمک به اجتماع های 
برای  اجتماع  توسعه  همکاری  بنگاه های  است.  کرده  ايجاد  را  اجتماع5«  توسعه  همکاری  »بنگاه های  محروم، 
با اهدافی  اقتصادی-سياسی و  با ساکنان در درون يک سيستم  فعاليت های »اجتماع مبنا6« و فعاليت های مرتبط 

1- Program Approach
2- Power Approach
3- Confrontational Strategies
4- biases
5- Community Development Corporations  
6- Community- Based
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چون توسعه کالبدی، ايجاد اشتغال، مسکن، سالمت و جز آن ايجاد شده اند. توسعه اجتماع در اين رهيافت، بيشتر با 
 .)Stoecker, 2001: 1-5( عامالن انتفاعی سودبر1 چون بانک ها، پيمانکاران و بنگاه های مستغالت در ارتباط است

:)Haines, 2009: 39-40( رهيافت پروگرام به دو رهيافت دارايی مبنا2 و نياز مبنا3 دسته بندی می شود

زمينه تشخيص موضوعات،  ● نيازمبنا، رهيافتی در  يا سنتی  نيازمبنا: رهيافت عرفی  اجتماع   توسعه  رهيافت 
مشکالت و نيازهای يک اجتماع است. در بسياری از واحدهای همسايگی با درآمد پايين، مشخص کردن مشکالتی 
همانند خانه های خالی و متروک، مغازه های تعطيل شده، زمين های باير پر شده با زباله و تعداد بی شمار ديگر، آسان 
است. با تمرکز بر مشکالت، ساکنان اجتماع تنها تمايل به تمرکز بر چيزی دارند که کمبود آن در اجتماع وجود 
دارد. چنانچه ساکنان اجتماع تنها بر رفع مشکالتی که آن ها را می بينند، تأکيد کنند، ممکن است داليل ايجاد اين 
مشکالت را ناديده بگيرند يا انکار نمايند. با تمرکز بر داليل مشکالت، ساکنان اجتماع ممکن است به دليل طبيعت 
دشواِر آن ها، پشيمان شوند يا عقب نشينی کنند. اين رهيافت می تواند انتظارات غيرمنطقی ايجاد کند که ممکن است 
منجر به نااميدی و شکست در طی زمان شود. به عالوه، اين مشکل می تواند به مشکالت و نيازهای بسياری اشاره 

کند که افراد احساس مغلوب شدن کرده و فکر کنند که کاری انجام نشده  است.

برای  ● دارايی هايی  تا  است  اجتماع  در  ظرفيت سازی  رهيافت،  اين  ايده  دارايی مبنا:  اجتماع  توسعه  رهيافت 
اجتماع، ساخته و تقويت شوند. برخالف تمرکز بر مشکالت و نيازها، اين رهيافت بر نقاط قوت و دارايی های اجتماع 
تأکيد می کند؛ به عبارت ديگر، رهيافت دارايی مبنا به جای کمبودهای اجتماع، بر ظرفيت آن تمرکز می کند. اجتماع 
به عنوان يک کل، با تمرکز بر دارايی ها، جنبه های مثبت آن را خواهد ديد و می تواند برای توسعه اين دارايی ها، 
بيشتر تالش کند. تمرکز بر دارايی های اجتماع در مرحله اجرا، اثر گلوله برفی مانندی4 را خلق خواهد کرد که بر ديگر 
حوزه های درونی اجتماع از قبيل نيازها و مشکالت نيز اثر خواهد گذاشت. اين رهيافت، مشکالت اجتماع را ناديده 
نمی گيرد؛ بلکه ابتدا بر نقاط قوت و موفقيت های کوچک تأکيد می کند تا چشم انداز مثبتی را به جای چشم اندازی 

نااميدکننده فراهم نمايد.

در مقابل، رهيافت قدرت در توسعه اجتماع متضمن توانمندی افراد، ايجاد روابط، سازمان ها و اقدام برای تغيير 
اجتماع است و در برخی موارد با روش های اعتراضی همراه می گردد. اين رهيافت، بر توسعه قدرت افراد با درآمد 
کم و پاسخ گو نگه داشتن کارگزاران تأکيد می کند. تأکيد و اصرار اين رهيافت بر لزوم توانايی گروهی از افراد در 
ايجاد دوگانگی )قطبی کردن( و تاکتيک های اعتراض و مبارزه، بخشی از قدرت را فراهم می کند. اين رهيافت، به 
را  اجتماع5 ساکنان  تأکيد دارد؛ سازمان دهی  نواحی خرد شهری همانند يک واحد همسايگی منفرد  توانمندی در 
جهت به عهده گرفتن سازمان های قدرتمند و مؤثر در اجتماع برای هدايت، اقدام و رويارويی عمومی مستقيم و 
بدون واسطه مدنظر قرار می دهد )ساخت و ايجاد قدرت اجتماع(؛ همچنين، در پی کنترل گسترده سطح نهادی برای 

1- Profit Actors
2- Asset-Based Approach
3- Need-Based Approach 
4- Snowball Effect
5- Community Organizing
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پرداختن و پاسخ گويی به نيازهای اجتماع با اصالح ساختار فرايندهای تصميم سازی و ارائه نقش تصميم ساز به مردم 
.)Stoecker, 2001: 6-7( به عنوان داوطلبان با تجربه است

فرایند برنامه ریزی توسعه اجتماع. 21213

اجتماع درگير هستند.  بهبود  و  تغيير  فرايند  تمامی شهروندان در  فرايندی است که  اجتماعات،  توسعه  فرايند 
کاربست توسعه اجتماعات می تواند دربرگيرنده اجتماعی متشکل از يک شهر، شهرک و يا يک روستا باشد و از 
سوی ديگر امکان کار با اجتماعی متشکل از چندين شهر ، شهرک و روستا را دارد. کاربست توسعه اجتماع می تواند 
به عنوان مديريت تغيير اجتماع مطرح باشد که شهروندان را در يک گفتگو پيرامون مشکالت اجتماع1 درگير می کند 

و منجر به تصميمی در جهت گشودن مشکالت می شود.

به باور برخی، فرايند برنامه ريزی توسعه اجتماع مجموعه ای از ارزش ها و باورهاست که فرايند توسعه اجتماع را 
راهبری می کند. اقدامات توسعه اجتماعات بايد از خود شهروندان نشأت گيرد؛ افرادی که در اجتماع زندگی می کنند، 
بايد مالکيت فرايند را دارا باشند و مايل به اقدام در جهت تغييرات الزم در اجتماع باشند. نقش اوليه توسعه دهندگان 
اجتماع2 تسهيل فرايند توسعه اجتماع و فراهم   آوردن تغييرات و نقشی مشاوره ای برای شهروندان در ارزيابی شرايط 
موجود است. تعيين و تشخيص مشکالت3 و اختيارها برای آينده، ارزيابی اختيارها و خلق يک چشم انداز و اتخاذ 
تصميمی که در آينده چگونه آن چشم انداز به حقيقت می رسد، در فرايند برنامه ريزی توسعه اجتماع انجام می گيرد. 
با به کارگيری اين فرايند در اجتماع، اين حس در شهروندان ايجاد می شود که فعاليت آن ها می تواند تفاوت مثبتی در 
اجتماع ايجاد کند و هرچه شهروندان اجتماع، اصول و کاربست توسعه اجتماع را درک نمايند، فرايند و برونداد توسعه 
اجتماع موفق تر خواهد بود ) Phillips & H. Pittman, 2009: 58-59(. هر نوع برنامه ريزی، دارای فرايندی ويژه 
است که مراحل و روند کلی کار برنامه ريزی را نشان می دهد. برنامه ريزی مبتنی بر توسعه اجتماع نيز بر پايه يک 
فرايند باز در گونه بندی های مختلف قابل تشريح است. نتيجه حاصل از معرفی و تشريح گونه های مختلف فرايند 
برنامه ريزی توسعه اجتماع، تدوين چارچوبی بر پايه کار با افراد اجتماع محله ای به معنای مشارکت واقعی مردم مبتنی 
بر ظرفيت ها، دارايی ها، نيازهای اجتماع محله ای، درگيری اجتماع، عاليق و نظرات آن ها در چگونگی ايجاد توسعه 

پروگرام و سياست های متناسب با آن است.

بررسی فرايندهای مختلف برنامه ريزی توسعه اجتماع نشان می دهد که رهيافت های مختلف عنوان شده در اين 
خصوص، دارای دو ويژگی مشترک می باشند:

مشارکت محوری )حضور اجتماع محلی از تعريف مشکل تا ارائه راه حل و اجرای آن(؛ ●

راهبردی )تمرکز جامع نگر بر مشکالت دارای اولويت(. ●

1- community problems
2- community developers
3- problem finding and problem identification 
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مداخله در نواحی فرسوده. 21214

هدف از اين قسمت، شناسايی انواع رهيافت ها و روش ها و ابزارهای رويارويی با مشکل فرسودگی در شهرها 
بايد توجه داشت که  استفاده شده است.  از دسته بندی مفاهيم، جريان ها و روش های موجود  بدين منظور  است؛ 
اين مرزگذاری، بيشتر اشاره به گفتمان غالب پيرامون هر مفهوم دارد و -مشابه طبقه بندی های موجود در علوم 
زيستی- صرفًا به منظور ايجاد زمينه ای برای شناخت بيشتر راهکارهای مداخله است؛ اگرنه آشکار است که رويارويی 

با مشکل فرسودگی در برخی سياست ها يا رفتارها هم پوشانی دارند.

بازتوسعه، نوسازی  مطالعه سير تحول مداخله در نواحی فرسوده نشان می دهد که سه رويکرد اصلی )شامل 
و بازآفرينی( در مواجهه با اين عرصه ها قابل ردگيری می باشد. همچنين برنامه ريزی در نواحی فرسوده شهری1 
)Leary & McCarthy, 2013: 1( و به همين علت در  برنامه ريزی شهری بوده  است  همواره مهم ترين موضوع 
چارچوب برنامه ريزی برای کل شهر و برنامه جامع يا راهبردی آن قرار می گيرد. بنابراين ويژگی های نسبتًا مشترکی 
بين رهيافت های مداخله در نواحی فرسوده و رهيافت های برنامه ريزی شهری وجود دارد. رهيافت های سنتی )مثل 
بازتوسعه2 و نوسازی شهری3( بيشتر کالبدی بودند و رهيافت های جديدتر )همانند بازآفرينی4( بيشتر به ترکيبی از 
فعاليت های مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی با تأکيد بر سازوکار بازار آزاد تأکيد دارند. رهيافت های مداخله در 
نواحی فرسوده شهری از فعاليت بازتوسعه )فرايند تخريب5، پاکسازی6، بازسازی7( آغاز شده )به ويژه در دهه 1950 
ميالدی در اروپا و شرايط بعد از جنگ جهانی دوم( و به فعاليت های اقتصادی و فرهنگی )از دهه 1990 ميالدی( 
دست پيدا کرده اند. در حال حاضر )دهه دوم قرن بيست ويکم(، رهيافت غالب در حوزه مداخله در نواحی فرسوده 
)که شامل مراکز تاريخی شهرها هم می شود( بازآفرينی شهری است که مجموعه اقدامات متفاوتی را دربرمی گيرد. 
رهيافت بازآفرينی شهری با رهيافت برنامه ريزی راهبردی متأخر هماهنگ است؛ هر دو با پشتيبانی از غلبه بخش 
خصوصی، در تالش برای رويارويی با مشکالت شهری هستند و سعی می کنند تا مشروعيت خود را نزد مردم نيز 
حفظ کنند و به همين جهت، حدی از مشارکت مردم را در فرايند تدوين و اجرای برنامه به کار می بندند. به لحاظ 
ترکيب  از  در نتيجه  کند؛  ايجاد  زوال، سرزندگی  به  رو  در فضاهای  تا  دارد  بازآفرينی شهری تالش  نيز  محتوايی 
فعاليت های مختلف روزانه و شبانه )مسکونی، تجاری، تفريحی و جز آن(، ترکيب مدهای گوناگون حمل ونقل، حضور 
گروه های مردمی با وضعيت اقتصادی بهتر و مجموعه ابزارها و اقدامات متنوع فضايی در کنار ابزارها و اقدامات 
مالی-حقوقی استفاده می کند )Leary & McCarthy, 2013: 2-6(. جمع بندی مقايسه ميان رهيافت های برنامه ريزی 

شهری و رهيافت های مداخله در نواحی فرسوده، در جدول6 قابل مالحظه است.

1- در اينجا منظور تمامی اشکال فرسودگی اعم از نواحی تاريخی، غير تاريخی و سکونتگاه های غير رسمی می شود که کيفيت زندگی در آن ها رو به افول است.
2- Redevelopment
3- Renewal
4- Regeneration
5- Demolish
6- Clearance
7- Rebuilding
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جدول16 جمع بندی مقایسه میان رهیافت های برنامه ریزی شهری و رهیافت های مداخله در نواحی فرسوده بر 
حسب ویژگی های مختلف

رهیافت ها

ویژگی ها

رهیافت های مداخله در مراکز شهری و نواحی فرسوده رهیافت های برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی 
ساده ـ جامع 
)اواخر قرن 

نوزدهم میالدی 
تا 1940(

برنامه ریزی 
راهبردی 

متقدم )دهه 
1940 میالدی 

تا 1970(

برنامه ریزی راهبردی 
متأخر )دهه 1970 

میالدی تاکنون 
)2015

بازتوسعه
)اواخر قرن 

نوزدهم 
میالدی تا 

)1950

نوسازی 
شهری

)دهه 1950 
میالدی تا 

)1970

بازآفرینی شهری
)دهه 1980 میالدی 

تاکنون 2015(

هدف اصلی

سامان دهی 
کالبدی شهر 

به منظور 
افزایش 
کارآمدی

اداره کالبد 
شهر به منظور 

افزایش 
کارآمدی و 

برابری

اداره شهر به منظور 
افزایش کارآمدی و 

برابری

تأمین مسکن 
و نوسازی 

خانه ها و راه ها

تأمین مسکن 
و کاهش فقر و 

نابرابری

ایجاد رونق اقتصادی 
از طریق ساخت وساز، 
کارآفرینی و گردشگری

فضایی یا 
ابعاد کالبدی و فضاییکالبدیفضاییفضاییکالبدیبخشی بودن

اقتصادی

راهبردی )تأکید بر تفصیلیتفصیلیسطح تفصیل
راهبردی )تأکید بر تفصیلیتفصیلیعناصر کلیدی(

عناصر کلیدی(

سطوح مختلف سطح مداخله
جغرافیایی

سطوح مختلف 
جغرافیایی

سطوح مختلف 
جغرافیایی

سطح بنا و 
محله

سطح بنا و 
سطح محله و ناحیهمحله

رویکرد نسبت 
به بناها و 

سایت های 
میراث فرهنگی

حفاظت و 
مرمت بنا و 

سایت

حفاظت و 
مرمت بنا و 

سایت

حفاظت پایدار و 
مرمت و یکپارچگی در 

سطح فرادست

حفاظت و 
مرمت بنا و 

سایت

حفاظت و 
مرمت بنا 
و سایت 
و تاحدی 

محله )بستر 
قرارگیری بنا(

حفاظت پایدار و مرمت 
و یکپارچگی در سطح 

فرادست

میزان و زمان 
زیادکمزیادکمکمزیادتجربه رهیافت

متوسطضعیفضعیفمتوسطضعیفضعیفمشارکت مردم

نقش بخش 
خصوصی و 

عمومی

حضور کامل 
بخش عمومی 

و دولتی

حضور کامل 
بخش عمومی 

و دولتی

ترکیبی از بخش 
عمومی و بخش 

خصوصی

غلبه بخش 
عمومی و 

دولتی

غلبه بخش 
عمومی و 

دولتی

ایجاد زیرساخت ها 
توسط بخش عمومی 

و سپس حضور 
بی کم وکاست بخش 

خصوصی

حفظ منافع 
گروه ها

حفظ منافع 
عمومی

حفظ منافع 
حفظ منافع حفظ منافع عمومیعمومی

عمومی
حفظ منافع 

عمومی
حفظ منافع بخش 

خصوصی

تأکید کمبدون تأکیدبدون تأکیدتأکید زیادبدون تأکیدبدون تأکیدتغییرات نهادی

ابزار فنی و 
ــــــمالی ـ حقوقی

تملک، 
تخریب، 

پاکسازی و 
بازسازی

مسکن عمومی 
و اجتماعی، 
برنامه های 
اجتماعی 
مکان مبنا

شراکت عمومی1
خصوصی، توسعه 

میان افزا، پروژه های 
پرچم و جز آن.

نظریه ها و یا 
انتظام های 
تأثیرگذار

معماری و 
نقشه برداری

مدیریت، 
نظریه 

سیستم ها، 
نظریه 

سایبرنتیک

اقتصاد، علوم سیاسی، 
جامعه شناسی، نظریه 

کنش ارتباطی، 
نظریه های نهادباور

معماری و 
نقشه برداری

جامعه شناسی، 
برنامه ریزی 

راهبردی 
متقدم

اقتصاد، برنامه ریزی 
راهبردی متأخر
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جمع بندی چارچوب نظری. 213

براساس متون نظری مطالعه شده، مجموعه ای از اجزا و نشانگرهای تشخيص، پايش و فرابينی برنامه ها تدوين 
گشته اند. اين اجزا در هشت دسته ساختار کالبدی-فعاليتی، حمل ونقل و اتصال پذيری، اقتصاد محلی، خدمات، محيط  
زيست، اجتماعی و فرهنگی، دربرگيرندگی و حکمروايی تنظيم شده و همراه هريک از اين اجزا، تعدادی زيرجزء يا 

معيار مشخص وجود دارد )جدول7(.
جدول17 اجزا، زیراجزا و نشانگرهای انتخاب شده در چارچوب توسعه اجتماع پایدار

اجزا/
منبعنشانگرزیر اجزا/ معیارعامل

ساختار کالبدی-فعاليتی و مجراهای انطباق يافته

مسکن

نسبت خانوار در واحد مسکونی

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013(

)AC Neilson, 2010(
)Barton, Grant, & 

Guise, 2003(

تراکم ساختمان های مسکونی

تعداد واحد به ازای ساختمان

هزينه اجاره يا تملک واحد 

نسبت ساکنانی که از سکونتگاه های خود راضی يا ناراضی هستند.

ميانگين هزينه هر مترمربع مسکن براساس مکان جغرافيايی

وضعيت حفاظت از مسکن 

درک ساکنان در مورد شرايط ساختمان ها در محله

تعداد ساکنان محله که بی خانمان گشته اند 

دليل مهاجرت به محله

محدوده های 
سبز شهری

محدوده های سبز شهری- تراکم در کيلومتر مربع

محدوده های سبز شهری- نسبت واحدهای جغرافيايی

)AC Neilson, 2010(تعداد اعضای محله که دسترسی به فضای سبز  دارند

کاربری زمين

محدوده های کشاورزی و محدوده های جنگلی 

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013( )Waitak-

ere City Council, 
2008( )Coffman, 

2011(
)Barton, Grant, & 

Guise, 2003(

محدوده های تجاری يا صنعتی

محدوده پيوسته فرسودگی شهری 

محدوده گسسته فرسودگی شهری

حمل ونقل و اتصال پذيری

سيستم 
حمل و نقل 

عمومی و راه ها

تراکم شبکه راه ها

تراکم شبکه ريلی

درک ساکنين از فضای پارکينگ موجود در محله

درک مردم در مورد محدوده های پياده روی در محله

درک در مورد خدمات حمل ونقل عمومی در محله خود

ديدگاه ساکنان در مورد مشکالت و اولويت های جابه جايی
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اجزا/
منبعنشانگرزیر اجزا/ معیارعامل

حمل ونقل و اتصال پذيری

جابه جايی

ميانگين تعداد سفرهای کوتاه در هر روز

)da Costa, Fumega, 
& Louro, 2013( 
)Waitakere City 
Council, 2008( 

)Coffman, 2011(
)Barton, Grant, & 

Guise, 2003(

جابه جايی روزانه دانش آموزان و کارگران
شيوه های حمل و نقل

صرف زمان برای سفر
جابه جايی سکونتی

اقتصاد محلی

اشتغال

نرخ فعاليت
نرخ اشتغال
نرخ بيکاری

تعداد واحدهای تجاری و خدمات در محله

درآمد و مخارج 
خانوار

درآمد ميانگين ماهيانه خانوارها
نسبت هزينه حمل ونقل از درآمد خانوار
نسبت هزينه مسکن از درآمد خانوار

خدمات و ظرفيت محله

درک ساکنان در مورد تأمين خدمات در محلهتأمين خدمات

تسهيالت و 
خدمات بهداشتی

تعداد تسهيالت بهداشتی در مجاورت محله
)Waitakere City 
Council. 2008( نرخ پزشک عمومی به ازای هر 100000 نفر

تعداد گزارش های دشواری در دسترسی به مراقبت های بهداشتی
تعداد گزارش های وضعيت مناسب بهداشتی

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013( خدمات و 

امکانات آموزشی

تعداد تسهيالت مدارس موجود در سطوح آموزشی مختلف
سطح آموزش مردم در سن 15 و باالتر

سطح سواد
ترک تحصيل کنندگان در سن پايين
نرخ اشغال برای تسهيالت مدارس

)AC Neilson, 2010(زمان/فاصله با تسهيالت آموزشی عمومی هم چون کتابخانه

زمان/فاصله با مراکز خدمات رسانی و کاالهای اساسیديگر خدمات

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013(

محيط زيست

منابع طبيعی
سرانه مصرف داخلی برق 

سرانه مصرف آب

بازيافت
تراکم جايگاه های بازيافت به ازای هر متر مربع

نسبت افرادی که زباله های جامد را بازيافت می کنند

بهداشت شهری
درک ساکنان در مورد کيفيت جمع آوری زباله ها

نسبت افرادی که از خدمات جمع آوری زباله ها بهرهمند می شوند
درک مردم در مورد کيفيت تميزکردن خيابان ها در محله
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اجزا/
منبعنشانگرزیر اجزا/ معیارعامل

اجتماعی و فرهنگی

خدمات و 
تسهيالت برای 

ورزش های 
تفريحی و 

فرهنگ

تراکم تسهيالت ورزشی در کيلومتر مربع
)da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013(

)AC Neilson, 2010(تراکم تسهيالت تفريحی در کيلومتر مربع

زمان/فاصله تا تسهيالت/محدوده های ورزشی و تفريحی
)da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013(

تعداد گروه های هنری در اجتماع
)Spellerberg, 2001( تعداد گروه های فرهنگی در اجتماع

تعداد افراد عضو در گروه ها

تأمين خدمات
درک ساکنين در مورد کيفيت خدمات فرهنگی و تفريحی در محله

)da Costa, Fumega, &  
Louro, 2013( مشارکت در فعاليت های ورزشی، تفريحی يا فرهنگی در محله

امنيت

نرخ جرم

درک ساکنين در مورد احساس امنيت در محله
)Triangle Consulting 

Social Enterprise, 
2010(

درصد افرادی که فکر می کنند محدوده آن ها مکان امنی است
)Waitakere City 
Council, 2008(

درصد افرادی که ونداليسم را به عنوان مشکلی در اجتماع می بينند

)AC Neilson, 2010(

درصد سرقت خودرو يا خسارت های مشابه در اجتماع
درصد افرادی که مصرف الکل يا مواد اعتيادآور را به عنوان مشکلی 

در محدوده خود برداشت می کنند
درصد افردی که احساس امنيت در زمان پياده روی در طول شب 

دارند

دربرگيرندگی و سرمايه اجتماعی

احساس تعلق 
و مشارکت در 

اجتماع

درصد افرادی که دارای حس اجتماع با ديگر افراد محله می باشند
)Waitakere City 
Council, 2008(

نسبت ساکنانی که از محله خشنود و راضی می باشند
)da Costa, Fumega, & 

Louro, 2013(

درصد افرادی که ارتباط با همسايگان خود در ماه اخير داشتند
)Spellerberg, 2001( افرادی که در 12 ماه اخير از همسايگان خود چيزی قرض کرده اند.

درصد افرادی که نام اعضای شوراياری محله خود را می دانند

درک ساکنان از محله/اجتماع خود

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013(

درک ساکنان در مورد محيط اجتماعی در محله خود

نرخ ازکارافتادگی/معلوليت

ميزان دسترسی افراد معلول به ساختمان ها 
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اجزا/
منبعنشانگرزیر اجزا/ معیارعامل

دربرگيرندگی و سرمايه اجتماعی

اجتماع

تراکم جمعيت

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013(

اندازه ميانگين خانواده ها

نسبت جمعيت در گروه های سنی

سرمايه 
سطح اعتماد ساکنين در محله/اجتماع و نهادهای عمومی اصلیاجتماعی/اعتماد

به اشتراکگذاری 
 ,Reisman, Gienapp(تغييرات در آگاهی از يک موضوع خاص در سطح محلهدانش

& Stachowiak, 2007(
انگيزه و توانايی افراد در برانگيختن امر مشارکتمشارکت پذيری

حکمروايی

توانايی سازمان های توسعه اجتماع در هدايت، مديريت، اجرای فنی مديريت
يک پروژه/ فعاليت يا راهبرد

)Coffman, 2011(

درصد ساکنينی که خود را در مورد منافع و خدمات موجود آگاه اطالعات
می پندارند

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013(

مشارکت

درصد تعداد افرادی که کارهای داوطلبانه در محله انجام می دهند
)Waitakere City 
Council, 2008(

درصد ساکنينی که بر اين باورند که عقيده و فرايند مشارکت 
مردمی بر تصميمات محلی اثرگذار است

)da Costa, Fumega, & 
Louro, 2013(

)OECD, 2011(زمان صرف شده در کارهای داوطلبانه

)Coffman, 2011(مشارکت فعال مکرر در فعاليت ها در محله 

)Coffman, 2011(شناسايی وجود مشکل توسط اعضای اجتماع يا سازمان های اجتماع

شرکت در رأی گيری ها
)Reisman, Gienapp, 

& Stachowiak, 2007(

توافق روزافزون در باب تعريف يک مشکل
)Reisman, Gienapp, 

& Stachowiak, 2007(

تعداد افراد سرمايه گذار خصوصی يا عمومی که در اجرای پروژه اشتراک
نقش ايفا می کنند

)Coffman, 2011(

چارچوب تجربی پژوهش. 3

توجه به محله -به عنوان بستری که شکل دهنده  هويت و مکان زيست انسان است، امری است که در دهه های 
اخير مورد توجه مديران، برنامه ريزان و طراحان شهر قرار گرفته است؛ لذا الگوهای بسياری برای ارتقای کيفيت 
زندگی در محالت، در سراسر جهان ارائه شده است. در اين بخش مجموعه تجاربی از توسعه محله ای در کشورهای 

مختلف بيشتر توسعه يافته و کمتر توسعه يافته بررسی شده است.
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چارچوب توسعه محله ای در بریتانیا. 311

در سال 2007 ميالدی برنامه ملی توانمندسازی مشارکتی1 در بريتانيا آغاز و تا 2011 ادامه يافت. اهداف کلی 
اين برنامه و برنامه های منطقه ای، توانمندسازی شهروندان و فعاليت های محله ای به شرح زير بود )اختری، قربانی، 

و کاويانی، 1391: 16(:

نشان دادن تفاوت ها در مسير توانمندسازی محلی که نياز دارد در سطح افراد، گروه ها و سازمان های محلی  ●
و عمومی، مورد احترام و توجه قرار گيرد و نيز انعکاس بازخوردهای مربوط به همين تفاوت ها و تغييرات ايجاد شده 

در سياست های ملی اعالم شده و روش اجرای آن ها؛

تضمين کيفيت مناسب و مؤثر اجرای برنامه های توانمندسازی جوامع محلی؛ ●

ترويج و گسترش الگوهای موفق مشارکت محلی. ●

چارچوب توسعه محلی شامل مجموعه ای از سه سند است که در کنار هم، راهبرد فضايی را برای کل منطقه 
ارائه می دهد )رسولی، 1388: 140(:

طرح توسعه محلی2: چگونگی توسعه محلی را از نظر زمان بندی و چگونگی توليد معين می کند. ●

چگونه  ● محلی  برنامه ريزی  مسئول  که  می دهد  نشان  گزارش  اين  مردمی3:  گروه های  مشارکت  گزارش 
می خواهد افراد سودبر و ذی نفوذ را درگير فرايند برنامه ريزی کند. گزارش به طور مستقل مورد آزمون قرار خواهد 

گرفت.

سند توسعه محلی4: ارزشی معادل اعتبار قانونی برنامه توسعه دارد؛ به طور مستقل مورد آزمون قرار خواهد  ●
گرفت؛ و شامل سياست های اصلی5 تخصيص زمين براساس ويژگی های محلی، نقشه پيشنهادی و برنامه عمل 

در سطح محلی است.

مورد  در  مثال  برای  کرده اند.  ارائه  آن  برای  برنامه  از  خارج  نيز  راهنماهای مکملی  برنامه های محلی،  برخی 
بريستول، موضوعات تحت پوشش در اين راهنما عبارت اند از: مسکن، حوزه های حفاظتی، ساختمان های تاريخی، 
پارکينگ، معابر مسکونی، کمک مالی، جلوگيری از جرم، امکانات مختص معلولين، استفاده از ساختمان های مازاد، 
تابلوهای تبليغاتی، جلوخان مغازه ها و مصالح )کرمونا و پانتر، 1390: 501(. الزم به ذکر است برنامه های راهبردی 
مشارکت محله6 يکی از اسناد تدوين شده در بريتانيا است که به منظور مشارکت بيشتر جامعه محلی بوده و بعد از 
برنامه های ملی و منطقه ای معرفی شده است. اين برنامه ها در مسير جلب مشارکت مردمی خطی نبوده و طبق 

شرايط متغير است )اختری، قربانی، و کاويانی، 1391: 37(.

1- National Empowerment Partnership Program
2- Local Development Scheme
3- Statement Of Community Involvement
4- Local Development Document
5- Core Polices
6- Local Strategic Partnership 
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چارچوب توسعه محله ای در ایاالت متحده آمریکا. 312

تحت تأثير تحوالت برنامه ريزی شهری، برنامه ريزی محلی در آمريکا رو به رشد است. در واقع، برنامه ريزی 
محلی1 به عنوان ابزاری ضروری برای پاسخ گويی به نيازهای واقعی مردم -نه به صورتی که دولت مرکزی می خواهد 
پيشنهادات  ارائه  طريق  از  تصميم سازی  فرايند  در  مهم تری  نقش  برنامه ريزان  و  می شود  محسوب  دهد-  انجام 
تخصصی به رهبران ايالتی و محلی بر عهده دارند )Kushner, 2008(. بديهی است که نظام برنامه ريزی اياالت 
متحده نيازمند دولت محلی با قدرتی کافی برای مقابله با مشکالت ساده  يک اجتماع است. همان گونه که توسعه 
نيروهای  يابند، هرچند  توسعه  بايد  نيز  دولتی  نظام های  است،  به گسترش  رو  به سرعت  و شهرنشينی  اقتصادی 

.)Cullingworth & Roger, 1997: 3( خصوصی سازی نيز به قوت خود باقی می مانند

در اين ميان، نظام برنامه ريزی آمريکا در مورد واحدهای همسايگی در طی 60 سال اخير، چهار مرحله را از سر 
گذرانده و به مرحله پنجم دست پيدا کرده  است؛ مرحله ای که با مباحثی مانند رشد هوشمند، حمل و نقل عمومی، 
نوشهرگرايی و طراحی حومه ها و گوناگونی بيشتر آميخته است )Kushner, 2008(. در اين مرحله، آينده واحدهای 
همسايگی در پايداری، سالمت و عدالت است. ايجاد ارتباطات توسط حمل و نقل عمومی نيز از اجزای مهم است. 
اولويت دولت ها بايد در راستای حمل و نقل عمومی، منابع انرژی جايگزين، فناوری ساختمان کارآمد، زيرساخت پايدار 

.)Kushner, 2008( و سياست های کشاورزی باشد

توانمندسازی اجتماعی2، يکی ديگر از سياست های مرکزی است و مسکن، يکی از عناصر اصلی در برنامه های 
راه اندازی  مانند  ديگر  زمينه های  در  موفقيت  با  آمريکا  در  نيز  اجتماع3  توسعه  بنگاه های  است.  اجتماع  توسعه 
کسب وکارهای کوچک، ارتقای برنامه های آموزشی و ارائه خدمات مراقبت از کودکان کار کرده اند. از آنجا که آن ها 

سازمان های اساسًا محلی هستند، به طور گسترده ای در طيفی وسيع از ويژگی، ابتکار و موفقيت قرار گرفته اند.

از دستورالعمل های دپارتمان مسکن و  برنامه های محلی که در کاربرگ های4 1995 به عنوان جزئی  از  يکی 
توسعه شهری5 افزوده شد، برنامه تلفيقی برای توسعه اجتماع است. اين برنامه  تلفيقی، رويکردی است خالقانه برای 
توسعه اجتماع که اجتماعات را به کارکردن به صورت مشارکتی به منظور توسعه يک چشم انداز جامع برای اقدام 
در راستای رسيدن به اهداف اجتماع تشويق می کند. اين برنامه، انواع برنامه ريزی ها، عملکرد و گزارش های مورد 
نياز برای برنامه های دپارتمان مسکن و توسعه شهری را تلفيق می کند. همچنين تالش می کند تا رويکرد جامعی 
برای حل مشکالت شهری ارائه دهد، پاسخ گويی برای رسيدن به نتايج را افزايش دهد و شامل اجزای محکمی از 

.)Cullingworth and Roger, 1997: 199-202( مشارکت شهروندی است

در اياالت متحده، رهيافت هايی مهم و تأثيرگذار در نحوه نگرش و مداخله در محله به وجود آمده اند و رهيافت 

1- Local Planning
2- Community empowerment
3- Community development corporations )CDCs(
4- Fact sheets
5- Department of Housing and Urban Development )HUD(
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دارايی مبنا -در تمايز با رهيافت نيازمبنا- در نتيجه چالش برای تعيين اولويت در انتخاب سياست های دولتی مبتنی  بر 
رفاه مردم يا مبتنی  بر مکان در سال های 1980 درآمريکا به ظهور رسيده  است. مهم ترين داليل رواج اين رهيافت 
را می توان روند فزاينده تمرکززدايی، اهميت و اتکای روزافزون جامعه مدنی بر خودياری، نارضايتی از دخالت های 
تأثيرگذاری  و  بود(  فقير  اجتماع های محله ای  برای  بودجه  تأمين  به  تنها محدود  )دخالت هايی که  مستقيم دولت 

گروه های هدف بر نتايج به دست آمده از سياست های اتخاذ شده، برشمرد )رسولی، 1388: 61(.

چارچوب توسعه محله ای در کانادا. 313

کشور کانادا از کشورهای پيشرو در مباحث مربوط به توسعه محلی و اجتماع است. برنامه ريزی توسعه اجتماع 
در اين کشور تا اواسط دهه 1970 به صورت مقطعی و در قالب برنامه های کوتاه مدت و به ندرت ميان مدت مطرح 
بود. از اين زمان به بعد برنامه های توسعه اجتماع به صورت ايالتی و با شيوه ای منسجم تر و به شکل يک راهبرد کلی 
صورت گرفت. در کانادا توسعه اجتماع، يک کنکاش فعال و هماهنگ با تمرکززدايی بوده است و مشارکت ساکنان، 
يکی از عناصر اصلی در فرايند برنامه ريزی به شمار می رود. در اين کشور در سطح ملی، توسعه اجتماع دو هدف 

عمده را دنبال داشته است:

نياز  ● مورد  منابع  بر  فشارآوردن  بدون  ساکن  جمعيت  زندگی  کيفيت  و  اجتماعی  شرايط  به  بخشيدن  بهبود 
آيندگان؛

انجام مديريت فعال برنامه توسعه پايدار اجتماع. ●

و  توانمندی  بردن ميزان  باال  اجتماع،  ارزش هايی چون کيفيت زندگی، عدالت  اهداف،  اين  به  برای دستيابی 
قدرتمندی، مشارکت شهروندی، توسعه درون زا، پايداری، رفع تبعيض جنسيتی، پاسخ گويی دولت، احترام به سنت ها 
و ميراث فرهنگی، تعادل بين نيازهای اجتماعی و نيازهای فردی و همچنين انسجام اجتماعی در فرايند برنامه ريزی، 

در نظر گرفته شده است )رسولی، 1388: 170-169(.

تجربه آفریقای جنوبی در توسعه محله ای. 314

بخش مهمی از چارچوب توسعه فضايی به توسعه پايدار محالت ژوهانسبورگ اختصاص دارد. از آنجا که محله ها 
در اين کشور از نوع نژادی، قومی و قبيله ای بوده و برنامه های گذشته نيز جهت کاهش تقاضا و کشمکش های قومی 
بی حاصل بوده  است، دولت مرکزی و نهادهای مردمی چارچوب ها و سياست های ويژه ای را برای مشارکت همه 
گروه های ساکن در محالت با حفظ ديدگاه های فرهنگی، اجتماعی و هويتی و -در مواردی- تقويت و توانمندسازی 
آن ها تدارک ديده اند. برنامه های توسعه اجتماع بر چهار بعد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی تأکيد دارد 
و در هريک از ابعاد با تعيين عرصه های برنامه ريزی، به تدوين سياست هايی می پردازد که در قالب جدول8 قابل 

تبيين است )رسولی، 1388: 177-176(.
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جدول18 ابعاد، عرصه ها و سیاست های برنامه ریزی چارچوب توسعه فضایی شهر ژوهانسبورگ

سیاستعرصه های برنامه  ریزیابعاد برنامه

ابعاد
کالبدی

مسکن و توسعه مناطق مسکونی
دسترسی به خدمات شهری  ●
حفظ هويت نواحی مسکونی  ●
تناسب ساختار اجتماعی نواحی مسکونی محله های شهری  ●

زيرساخت ها در محله های 
شهری

نوسازی و ارتقای سطح کيفی و کمی زيرساخت ها  ●
افزايش و بهبود زيرساخت ها متناسب با رشد مديريت محلی  ●

مسيرهای ارتباطی
توسعه خطوط ارتباطی و افزايش دسترسی ها  ●
ارجحيت پياده بر سواره  ●
امنيت دسترسی به مسيرهای ارتباطی  ●

به تناسب تراکم فعلی و آينده اجتماعات محلی با فضای اجتماع محلی  ●توسعه فضاهای تجمع محلی
انتخاب اماکن عمومی با در نظر گرفتن حضور ساکنان اجتماع محلی  ●

توسعه کاربرد زمين در 
بخش های رها شده محلی

شناخت زمين های بدون استفاده و رها شده  ●
ارزيابی های محلی برای انتخاب کاربرد زمين  ●
مشارکت مردم در انتخاب و اجرای نهايی کاربرد زمين  ●

هويت   ●توسعه نماد محلی و  ويژگی  مهم ترين  با  متناسب  شهری  محالت  برای  نماد  انتخاب 
فرهنگی محله

توسعه اماکن خرده فروشی و 
حفظ تناسب اين اماکن با شرايط اقتصادی، اجتماعی و جمعيتی  ●تجاری

ابعاد
اجتماعی

تقويت ارتباط بين افراد و گروه های انسانی ساکن در اجتماع  ●تقويت سرمايه های اجتماع

الگوهای   ●مشارکت فراگير مردمی اجرای  در  پيشرو  به روز کشورهای  و  موفق  تجارب  از  بهره گيری 
مشارکتی و توسعه نهادها و سازمان های محلی برای جلب نظر و آرای مردمی

ايجاد محيط های امن در محالت شهری با مشارکت مردم   ●امنيت اجتماعی

ابعاد
اقتصادی

توسعه فضاهای پايدار توليدی
در محالت شهری و خودکفايی 

آن ها

ارزيابی شرايط توليدی و مزيت نسبی محله ها  ●
مشارکت مردم از همه گروه ها در ايجاد فضاهای توليدی  ●
توسعه اقتصاد پويا از طريق ارتباطات فرامحلی  ●

گسترش انواع منابع مالی و 
دسترسی به گزينه های مختلف 

درآمدی

منشأ   ● با  درآمدی  جديد  منابع  ايجاد  برای  مردمی  پيشنهادات  از  حمايت 
درون محلی

بررسی و مطالعه توان های بالقوه محلی  ●
حذف منابع درآمدی ناپايدار و مقطعی و جايگزين نمودن منابع ديگر  ●

ابعاد
زيست محيطی

حفظ و حمايت از مناطق ويژه 
اکولوژيک محلی

و   ● مردم  فراگير  مشارکت  با  محلی  اکولوژيک  مطلوب  فضاهای  به  توجه 
افزايش احساس مسؤليت در آن ها

توسعه مناظر و فضاهای سبز 
زيبا در درون محالت شهری

و   ● بهره وری  حداکثر  به  دستيابی  برای  مذکور  فضاهای  صحيح  مکان يابی 
دسترسی به فضاهای سبز عمومی

نقش ساکنان محلی و تقويت انگيزه های آنان در انتخاب و اجرای شيوه های   ●حذف آلودگی های زيست محيطی
مقابله 
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تجربه کلمبیا در توسعه محله ای. 315

اقدامات بازآفرينی شهری در کلمبيا از دهه 1970 ميالدی و با تأکيد بر برنامه های نوسازی شهری در شهرهای 
بزرگ کشور آغاز شد. هدف اصلی اين برنامه ها، تجديد ساختار اقتصادی و اجتماعی شهری به دليل مواجهه با رکود 
شديد اقتصادی و رواج جرايم شهری به علت  گسيختگی ساختار های اجتماعی در شهرهای بزرگ بود. با شدت يافتن 
مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش جمعيت شهری و گسترش سکونت افراد در سکونتگاه های غيررسمی، از 
دهه 1990 ميالدی سياست های دولت در برنامه ريزی شهری به سمت اقدامات بازآفرينی شهری در جهت بهبود 
وضعيت شهرها با تأکيد بر تمرکززدايي و مشارکت عمومي، سوق يافت. يکی از تجارب کلمبيا درخصوص توسعه 

محله ای، اقدامات صورت گرفته در شهر مدلين1 می باشد.

شهر مدلين تا سال 1950 ميالدی يکی از مراکز تجاری فعال در کشور کلمبيا محسوب می شد. با آغاز آشوب های 
کشوری از سال های 1950 که موجب بی ثباتی کشور شد، وضعيت شهرهای کشور نيز با رکود شديد در کليه جنبه های 
اجتماعی، اقتصادی وکالبدی همراه گرديد. در اين دوره، شهر مدلين نيز دوره ای از رکود اقتصادی و رواج خشونت های 
شهری را تجربه کرد. همچنين با گسترش مهاجرت روستاييان به شهر مدلين، جمعيت شهر به صورت فزاينده ای 
Kidokoro, Okata, Matsumu- )افزايش يافت؛ نتيجه اين امر، شکل گيری سکونتگا ه های غيررسمی در شهر بود 

ra, & Shima, 2008: 58(. تمرکز جمعيت در مدلين -که بيشتر آن  را کارگران تشکيل می دادند- مشکالتی برای 

برای محدوده های  بيکاری، فقدان خدمات  باالی  نرخ  از:  اين مشکالت عبارت اند  ايجاد کرد؛ مهم ترين  اين شهر 
فقيرنشين، خشونت در برخی نواحی شهر، گسست کالبدی و ناکارآمدی سيستم حمل و نقل و فاضالب شهری.

بر حل مشکالت  برنامه ريزی شهری -با تمرکز  با  نهادهای مرتبط  يافتن مشکالت شهری،  دنبال شدت  به 
شهری- دو سياست عمده تمرکززدايی شهری و بهسازی وضعيت سکونتگاه های غيررسمی را در پيش گرفتند. 
تمرکززدايی از شهر مدلين با هدف توزيع جمعيت شهری در مناطق مختف شهر و بهسازی وضعيت سکونتگاه های 
غيررسمی با هدف بهبود شرايط زندگی در فقيرترين محدوده های شهر از طريق انجام اقداماتی همانند ارائه خدمات 
عمومی در سطح باال و ايجاد شرايط کالبدی مناسب برای مسکن  و بهبود وضعيت کالبدی محيط های شهری در 

اين محدوده ها انجام يافت.

در سال 1985 ميالدی، تدوين و تصويب برنامه توسعه شهری با هدف بازآفرينی جامع برای مقابله با رکود 
نابرابری و ايجاد ساختارهای کالبدی، اجتماعی و مديريتی جديد به عنوان يک سند رسمی و با  اقتصادی، فقر و 
کمک برنامه ريزان محلی و بين المللی انجام شد. اين برنامه شش عامل اساسی را در تدوين راهبردهای بازآفرينی 

مورد توجه قرار داد که عبارت اند از:

بازيافتن حس اعتبار در جامعه؛ ●

ايجاد دوباره وحدت و انسجام اجتماعی؛ ●

1- Medellin
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بهبود وضعيت اقتصادی ساکنان؛ ●

کاهش نرخ مرگ ومير؛ ●

بهبود وضعيت حمل و نقل عمومی؛ ●

ارتقای کيفيت محيط زيست. ●

در سال1993 ميالدی و در راستای تکميل برنامه تهيه  شده در سال 1985 ميالدی، برنامه ای تهيه شد که به 
بيکاری،  باالی  نرخ  از گسست فضايی، فقر، درآمد کم،  ناشی  اجتماعی  به ويژه بی عدالتی  اجتماعی شهر،  مسائل 
مشکالت آموزش و سالمت و ميزان باالی خشونت در شهر می پرداخت. به موازات اقدامات اين برنامه، قدرت ها 
و نهادهای محلی و ملی اقداماتی را برای مبارزه با مشکالت موجود انجام دادند و برنامه های بهسازی و نوسازی 
کالبدی و توانمندسازی اجتماعی متعددی برای محالت فقيرنشين شهری تعريف کردند که مهم ترين آن ها در سال 
1993، تحت عنوان برنامه منسجم بهبود سکونتگاه های غيررسمی1 ارائه شد. اين برنامه از طريق بررسی فرايند 
اسکان غيررسمی، شناخت کمبودهای کالبدی و اجتماعی و امکانات و نقاط قوت، توانست به شناخت کافی از اين 
محدوده ها، ساختارهای تصميم گيری، ابزارهای تصميم گيری و قوانين موجود دست يابد و به مشارکت فعاالن بخش 

عمومی و خصوصی در اين فرايند، تأکيد کند. مهم ترين اهداف اين برنامه عبارت اند از:

ايجاد سازوکارهای مديريتی، برنامه ريزی و اجرا؛ ●

برانگيختن مشارکت افراد ساکن؛ ●

بهبود وضعيت محالت غيررسمی؛ ●

بهبود وضعيت مسکن و امنيت نحوه تصرف افراد ساکن؛ ●

قانونی کردن نحوه تصرف واحدهای مسکونی؛ ●

کاستن از خطرات طبيعی. ●

:)Global Holcim Foundation, 2009: 165-169( اين برنامه  در طول دوره اجرا نتايج زير را به همراه داشت

تجديد ساختار اقتصادی شهر با تشويق بخش خصوصی به سرمايه گذاری که منجر به تقويت زيرساخت های  ●
اقتصادی فرسوده شهر شد؛

تقويت و بهسازی و نوسازی فضاهای دربرگيرنده فعاليت های توليدی- خدماتی و  فعاليت های رفاه عمومی؛ ●

حفاظت از محيط زيست و تقويت آن در جهت پايداری زيست محيطی؛ ●

افزايش مشارکت افراد ساکن و اعتمادسازی؛ ●

بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی و ايجاد امکانات آموزشی و بهداشتی؛ ●

گسترش سيستم حمل و نقل عمومی. ●

1- Integral Program for the Informal Settlements Improvement of Medellin
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جمع بندی چارچوب تجربی. 316

با توجه به تجارب بررسی شده و تأکيد بر نکته  ذکرشده در آن، مبنی بر اينکه ارائه برنامه برای شهر مستلزم آغاز 
از مقياس محله و اولويت دهی به نواحی مسئله دار در بين محالت می باشد، جمع بندی محتوا و رويکردهای ذکرشده 

در اين تجارب در قالب جدول9 ارائه می شود.
جدول19 شاخص های توسعه محله ای براساس تجارب بررسی شده

زیراجزا/شاخصعامل/اجزازیراجزا/شاخصعامل/اجزا

مسکن

استحکام  ●
قابل استطاعت  ●
سازگار با تغييرات جمعيتی  ●
سازگار با اقليم  ●
سازگار با فرهنگ  ●
پارکينگ کافی و مناسب  ●

فضای عمومی

دنج و خودمانی  ●
فعال و سرزنده  ●
فضای سبز بيشتر  ●
روشنايی مناسب  ●
پارکينگ جمعی مناسب  ●
پاتوق  ●

اقتصاد محلی

کليدی   ● مرکز  در  کسب وکار  شبکه های 
محله

کمک مالی و صندوق های وام محلی  ●
گردش پذير   ●
اجاره واحدهای تجاری کوچک  ●

مشارکت مردم 
محلی

مرکز اجتماع محلی  ●
جلسات منظم با اهالی محل  ●
جذب داوطلبين مشارکت در محله  ●
ارتباطات ديجيتال   ●

سالمت
سالمت روان  ●
بهداشت محله  ●

ميراث تاريخی
احيای ساختمان ها و محدوده های تاريخی  ●
رعايت حوزه های حفاظتی  ●

امنيت
جلوگيری از جرم  ●
روشنايی مناسب در شب  ●
مبارزه با گسترش مواد و الکل  ●

هويت
حفظ شخصيت محله  ●
بازيافتن اعتبار در جامعه  ●
عدم بيرون راندن ساکنين   ●

عبور و مرور
پياده محور   ●
حمل و نقل عمومی  ●
مسير دوچرخه  ●

همه شمول بودن
امکانات مختص معلولين  ●
رفع تفاوت های جنسيتی، مليتی و قوميتی  ●

محيط زيست

کاهش اثرات زيست محيطی  ●
استفاده از انرژی تجديدپذير  ●
بازيافت زباله  ●
استفاده از منابع جايگزين  ●
آمادگی در برابر سوانح  ●

آموزش و 
خالقيت

مقياس   ● در  آموزشی  و  تحصيلی  امکانات 
محله

برگزاری کالس های آموزشی و مهارت های   ●
شغلی

زيبايی شناسی
نمای زيبا و جذاب  ●
کاهش آلودگی بصری  ●
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چارچوب مفهومی پژوهش. 4

هدف اين بخش، ارائه چارچوب مفهومی و مجموعه ای از نشانگرها و سنجه ها براساس روابطی است که در 
چارچوب مفهومی تعريف شده است. برای دستيابی به چارچوب مفهومی می توان يک روند سيستماتيک متشکل از 
چهار گام اصلی را در نظر گرفت که عبارت اند از: يکپارچگی مفهومی1، ساختاردهی تحليلی2، شناسايی نشانگرها و 

توليد سنجه ها )نمودار3(.
نمودار13 فرایند انتخاب نشانگر

)Hemphill, Berry, & McGreal, 2004: 730( :منبع

ساختار مفهومی پيشنهادی برگرفته از مطالعه متون نظری در حوزه محله، توسعه اجتماع محلی و رويکردهايی 
در رابطه با چگونگی توسعه در نواحی فرسوده و ناکارآمد شهری و يافته های تجربی توسعه در محالت ناکارآمد يا 
فرسوده شهری –کاربست های جهانی توسعه در محالت ناکارآمد کشورهای بيشتر و کمتر توسعه يافته- می باشد. 
اين چارچوب در نمودار4 نمايش داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، سه بعد ناظر بر جنبه محتوای فضا 

و يک بعد )حکمروايی(، ناظر بر جنبه روند کاری توسعه محله های فرسوده هستند.

1- Conceptual Consolidation
2- Analytical Structuring
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نمودار14 چارچوب مفهومی پژوهش

چارچوب توسعه محله اي بعد روندکاري
حکمروایی 

ابعاد محتواییشهري

جمعیتیـ  اجتماعی

اقتصادي

کالبدي ـ فعالیتی ـ 
محیط زیستی

محیط زیست 
سالم

سرزندگی مسکن عادالنه

توسعه کسب و 
کار

سطح برخورداري

حق مالکیت

امنیت

حس تعلق، سرمایۀ 
اجتماعی و مشارکت 

مردمی

جمعیت پذیري

آموزش و آگاهی 
شهروندي

حق برنامه ریزي

برخورداري مادّي 
و قوت نهادي

میراث فرهنگی 
پویا

پس از تدوين چارچوب مفهومی پژوهش، ابعاد، معيارها، شاخص ها و سنجه های مرتبط با توسعه محله ای تعيين 
شده است )جداول10 و 11(.

جدول110 ابعاد، معیارها، شاخص ها و سنجه های محتوایی توسعه اجتماع پایدار با تأکید بر محله های ناکارآمد 
شهری

سنجهشاخصمعیاربعد

ستی
ط زی

ی ـ فعالیتی ـ محی
کالبد

 مسکن عادالنه

تراکم
نسبت خانوار در واحد مسکونی

سرانه زيربنای مسکونی

تنوع قيمت مسکن
تنوع در قيمت هر مترمربع بنای مسکونی در کل بناهای محله

سهم مسکن اجتماعی يا عمومی از کل
نسبت هزينه مسکن از درآمد خانوار

نوسازی و حفاظت مسکن

سهم ساختمان های کم دوام
قرارگيری بلوک های غيرفرسوده در ميان بلوک های فرسوده

ميزان مقاوم سازی و  نوسازی مسکن
ميزان بازسازی مسکن

توزيع عادالنه خدمات 
مسکونی

ميانگين فاصله زمانی از خدمات تجاری روزمره
ميزان استفاده از خدمات آموزشی محلی

ميانگين فاصله زمانی از خدمات آموزشی محلی
ميانگين فاصله زمانی از خدمات بهداشتی-درمانی محلی
رضايت ساکنان از خدمات آموزشی و درمانی در محله



45 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

سنجهشاخصمعیاربعد

کالبدی ـ فعاليتی ـ محيط زيستی

محيط زيست 
سالم

برخورداری از فضای سبز
سرانه فضای سبز

ميانگين فاصله زمانی از فضای سبز

حفاظت و بازيافت مواد 
و انرژی

سرانه مصرف برق
سرانه مصرف آب

نسبت خانوارهای مشارکت کننده در بازيافت
نسبت ساختمان های متصل به شبکه فاضالب

سرانه جايگاه های بازيافت/تفکيک زباله
نسبت ساختمان هايی که از خدمات جمع آوری زباله ها بهره مند می شوند

بهداشت شهری
رضايت ساکنان از جمع آوری زباله
رضايت ساکنان از رفت و روب محله

حمل ونقل عمومی

رضايت مردم از کيفيت حمل ونقل عمومی
سهم شبکه ريلی از جابه جايی مسافر

سهم شبکه اتوبوس رانی از جابه جايی مسافر
سهم شبکه دوچرخه سواری از جابه جايی مسافر

متوسط فاصله زمانی از ايستگاه های حمل ونقل عمومی

 توليد و جذب سفر

ميانگين تعداد سفرهای خارج از محله تمام جمعيت در هر روز
ميانگين تعداد سفرهای خارج از محله افراد شاغل در هر روز
ميانگين تعداد سفرهای خارج از محله دانش آموزان در هر روز

ميانگين تعداد سفرهای خارج از محله جمعيت غيرفعال در هر روز
شاخص جذب: نسبت جمعيتی که در داخل محدوده کار يا تحصيل می کنند

ميانگين زمان صرف شده در سفر در يک روز کاری )دقيقه(صرف زمان برای سفر

ايمنی فضاها و مسيرها
سهم بناها و فضاهای عمومی نامناسب برای دسترسی افراد معلول 

رضايت مردم از ايمنی خيابان ها و پياده رو ها

سرزندگی
تراکم فضاهای شهری در محلهوجود فضای شهری

تنوع و سازگاری کاربری 
در محله

تراکم فعاليت های غيرمسکونی سازگار
تراکم فعاليت های غيرمسکونی ناسازگار

ميراث فرهنگی 
وضعيت ميراث فرهنگیپويا

نسبت ميراث فرهنگی کالبدی فعال به کل ميراث
نسبت ميراث فرهنگی در خطر و رو به زوال به کل ميراث
نسبت ميراث فرهنگی کالبدی که مردم می شناسند )از کل(

اقتصادی

توسعه 
کسب  وکار

نرخ اشتغالوضعيت اشتغال
تعداد واحدهای تجاری و اداری در محلهتراکم فعاليت اقتصادی
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سنجهشاخصمعیاربعد

اقتصادی

سطح 
برخورداری

وضعيت درآمد

ميانگين هزينه ماهيانه خانوار
ميانگين درآمد ماهيانه خانوارها

نرخ تکفل
نسبت هزينه مسکن به درآمد خانوار

برخورداری خودروی شخصی
سرانه مصرف برق

تسهيالت و خدمات 
بهداشتی ـ درمانی

سرانه خدمات بهداشتی-درمانی
ميزان پوشش بيمه درمانی ساکنان محله

نرخ پزشک عمومی به ازای هر 10000 نفر
ميزان رضايت از خدمات بهداشتی-درمانی

خدمات و امکانات 
آموزشی

سطح سواد
نرخ استفاده از تسهيالت مدارس )به ازای هر دانش آموز(

ترک تحصيل کنندگان در سن پايين

حق مالکيت
سهم خانوارهای ساکن در امالک فاقد سند رسمیوضعيت مالکيت

شيوه خريد امالک واقع 
در طرح ها و پروژه ها

سهم ساختمان هايی که بدون موافقت و رضايت مالک، مورد تملک قرار 
می گيرند

جمعيتی ـ اجتماعی

امنيت

سطح امنيت
ميزان شکايات بزهکاری و سرقت

ميزان شکايات جنايت

احساس امنيت

ميزان افرادی که فکر می کنند محدوده آن ها مکان امنی است.
ميزان افرادی که تخريب گری را به عنوان مشکلی در اجتماع می دانند

ميزان افرادی که مصرف الکل يا مواد اعتياد آور را به عنوان مشکلی در 
محدوده خود می دانند

ميزان افردی که از حس امنيت در زمان پياده روی در طول شب برخوردارند

احساس تعلق 
و مشارکت 
در اجتماع 
و سرمايه 
اجتماعی

احساس تعلق

نسبت ساکنانی که احساس يکی بودن با محله يا اجتماع خود دارند
نسبت ساکنانی که از سکونتگاه های خود ناراضی هستند

نسبت ساکنانی که از محله خود به عنوان مکانی برای زندگی، خشنود و 
راضی می باشند

نرخ جذابيت سکونتی: نسبت افرادی که در يک محدوده به مدت 5 سال 
زندگی کرده اند

نرخ سرخوردگی مسکونی
تعداد عناصر هويت بخش در محله

درک ساکنان از ميزان هم شأن و هم فکر بودن همسايه ها
حس افتخار به محله
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سنجهشاخصمعیاربعد

جمعيتی ـ اجتماعی

احساس تعلق 
و مشارکت 
در اجتماع 
و سرمايه 
اجتماعی

ميزان ساکنانی که بر اين باورند که مشارکت مردمی بر تصميمات محلی اثربخشی مشارکت
اثرگذار است

اعتماد به نهادهای 
عمومی

درصد اعضای اجتماع که نام نمايندگان محله خود را می دانند
سطح اعتماد ساکنان در محله به اجتماع و نهادهای عمومی اصلی

مشارکت بين فردی

ميزان رضايت از مشارکت همسايه ها در امور مشترک
مشارکت فعال و  مکرر در فعاليت های محله 

ميزان سمن ها در محله
تعداد افرادی که کارهای داوطلبانه در محله انجام می دهند

ارتباط بين فردی

ميزان اعضای اجتماع که ارتباط اجتماعی با همسايگان خود در ماه اخير 
داشتند

ميزان اعضای اجتماع که در 12 ماه اخير از همسايگان خود چيزی قرض 
کرده اند

ظرفيت جمعيتی محلهجمعيت پذيری

تراکم جمعيت در محله
بعد خانوار

نسبت جمعيت در گروه  های سنی
نسبت های خانوارهای تک نفره

شاخص نوسازی جمعيت در سن کار

جدول111 ابعاد، معیارها، شاخص ها و سنجه های روند کاری توسعه اجتماع پایدار با تأکید بر محله های 
ناکارآمد شهری

شاخص/سنجهمعیاربعد

ی
حکمروایی شهر

آموزش و آگاهی شهروندی

اطالع رسانی شفاف و مداوم از فعاليت های کليه بازيگران بخش عمومی
وجود و تداوم دوره های آموزش شهروندی

وجود دوره های آموزشی مهارت
تنوع مهارت های آموزشی

تناسب مهارت های آموزشی با اهداف برنامه
دسترسی مکانی مناسب به دوره های آموزشی

قابل استطاعت بودن آموزش ها
برابری اجتماعی در آموزش )به طور خاص از حيث جنسيتی و قومی(

نيازسنجی از شهروند )برای انطباق برنامه با نيازها و مشکالت(
رضايت شهروندان از فعاليت های آموزشی و آگاهی بخشی
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شاخص/سنجهمعیاربعد

ی
حکمروایی شهر

حق برنامه ريزی

وجود فضاهای واقعی و مجازی تجمع و گفتگو
تدوين برنامه توسط اعضای اجتماع يا سازمان های اجتماع

امکان قانونی تصميم گيری مردم برای مردم در کليه مراحل برنامه ريزی، 
تأييد، اجرا و پايش و بازنگری برنامه

وجود سازمان توسعه اجتماع به عنوان پيش ران و هماهنگ کننده
تعامل با نهادهای محلی )رسمی و غيررسمی(

ميزان شرکت در مراسم تصميم گيری و رأی گيری
حضور گروه های اقليت در تصميم گيری ها برحسب جمعيت آنان

تطبيق برنامه با تصميم های مردم

برخورداری مادی و 
قوت نهادی

گسترش و 
تخصيص عوامل 

مادی

اولويت محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در تخصيص منابع و 
هزينه کرد آن

سهم مالی شراکت عمومی/ خصوصی از کل پروژه ها
درآمد بيشتر محله

نهادسازی

وجود جايگاهی برای برنامه محله در سلسله مراتب برنامه های توسعه
دربرگيری تمام بدنه بخش عمومی رسمی در فرايند برنامه ريزی با وجود 

تقسيم وظيفه و سازوکار هماهنگی شفاف
برنامه مشخص تعامل مستمر و مرتب مسئوالن با مردم

وجود برنامه مديريت بحران
تناسب برنامه با اختيارات نهادی و امکانات مادی

وجود يک واحد پيگيری خواست های مردم در سازمان های با اثرگذاری 
مستقيم

توصیف شرایط، ویژگی ها و مشکالت نواحی فرسوده و ناکارآمد شهر تهران. 5

تمرکز فضایی بافت های فرسوده شهری در تهران. 511

بررسی نحوه توزيع بافت های فرسوده شهری در محالت نشان می دهد که از ميان 352 محله تهران، 196 
محله دارای حداقل يک بلوک فرسوده مصوب می باشند. اين درحالی است که حدود 66% از مساحت بافت های 
فرسوده )2148 هکتار( در 56 محله قرار گرفته است؛ در اين محالت،  بيش از 33% از مساحت محله )حدود %50 
بافت مسکونی( شامل بافت فرسوده مصوب می باشد. همچنين اين محالت در 11 منطقه از مناطق شهر تهران 
واقع شده اند که در محدوده مرکزی و جنوبی شهر قرار دارد. اين ويژگی به معنای تمرکز فضايی فرسودگی در برخی 

محدوده های شهر است )نقشه1(.
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نقشه11 نسبت بافت فرسوده مصوب به مساحت محالت دارای نواحی فرسوده و ناکارآمد
منبع: پژوهشگران طرح با استفاده از )مهندسان مشاور بوم سازگان، 1385(

نفر )15,06  نفر جمعيت تهران، 1,216 ميليون  از 8,078 ميليون  براساس اطالعات سرشماری سال 1390، 
درصد( در نواحی فرسوده شهری اسکان داشته  اند. بنابراين تراکم جمعيت در نواحی فرسوده در حدود370 نفر در 

هکتار است که بيش از تراکم جمعيت در تهران و نواحی غيرفرسوده آن است )جدول12(.
جدول112 جمعیت و تراکم جمعیت در نواحی فرسوده شهری تهران

تراکم جمعیتجمعیتمساحت )هکتار( شرح

32681216699372نواحی فرسوده شهری
633888078267127تهران

 15,06%5%نسبت نواحی فرسوده شهری به کل شهر
منبع: پژوهشگران طرح، براساس )مرکز آمار ايران، 1392(

ویژگی ها و مشکالت نواحی فرسوده شهری و ناکارآمد شهر تهران. 512

برای دستيابی به اهداف اين بخش از پژوهش، نياز به تعيين معيارها و شاخص های معينی وجود دارد. با توجه 
اولويت بندی  و  امتيازبندی  از  تا شاخص های مدنظر  دارد  امکان وجود  اين  تدوين چارچوب مفهومی پژوهش،  به 
شاخص های مندرج در اين چارچوب انتخاب گردد. برای تعيين شاخص های حائز اهميت، شاخص های چارچوب 
مفهومی براساس پرسش نامه ای به قضاوت تعدادی از متخصصان فعال در حوزه نوسازی و بهسازی شهری )به تعداد 
25 نفر( گذاشته شده است و از آن ها خواسته شده تا براساس مشکالت موجود در نواحی فرسوده شهری، اهميت 
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هريک از شاخص ها را براساس امتيازی بين يک تا پنج تعيين نمايند. در ادامه، شاخص هايی که از امتياز باالتر از 3,5 
برخوردار بودند، به عنوان شاخص های با درجه اهميت زياد و خيلی زياد تشخيص داده شدند و بررسی شرايط نواحی 
فرسوده شهری براساس اين شاخص ها در ادامه پژوهش صورت گرفت. شايان ذکر است پراکندگی اين شاخص ها 

منطبق بر چهار بعد اساسی چارچوب مفهومی می باشد )جدول13(.
جدول113 انطباق شاخص های دارای اهمیت باالتر با ابعاد چهارگانه چارچوب مفهومی

بُعدشاخصبُعدشاخص

کالبدی، فعاليتی و محيط متوسط تعداد واحد در ساختمان
جمعيتی، اجتماعی و فرهنگیاحساس امنيتزيستی

کالبدی، فعاليتی و محيط سرانه فضای سبز
جمعيتی، اجتماعی و فرهنگیتراکم جمعيتزيستی

کالبدی، فعاليتی و محيط سهم ساختمان های کم دوام
جمعيتی، اجتماعی و فرهنگیسطح سوادزيستی

نسبت مساحت فعاليت های 
ناسازگار با سکونت

کالبدی، فعاليتی و محيط 
جمعيتی، اجتماعی و فرهنگیاحساس تعلقزيستی

درک ساکنان درخصوص 
کيفيت مسکن

کالبدی، فعاليتی و محيط 
زيستی

وضعيت مالکيت زمين 
اقتصادیخصوصی

نسبت مساحت فضاهای 
عمومی

کالبدی، فعاليتی و محيط 
اقتصادیوضعيت اقتصادی خانوارزيستی

تراکم ساختمان های مسکونی 
در هکتار

کالبدی، فعاليتی و محيط 
اقتصادینرخ اشتغالزيستی

سرعت ميانگين نوسازی 
مسکن

کالبدی، فعاليتی و محيط 
حکمروايیاعتماد به نهادهای عمومیزيستی

ميزان آگاهی اجتماع محلی از جمعيتی، اجتماعی و فرهنگینسبت خانوار در واحد
حکمروايیتصميمات بخش عمومی

در ادامه، ويژگی های نواحی فرسوده شهری تهران براساس اين شاخص ها مورد بررسی قرار می گيرد. الزم به توضيح 
است که از ميان 18 شاخص موجود در جدول13، داده های مربوط به دو شاخص )تراکم فضاهای عمومی و ميزان 
آگاهی اجتماع محلی از تصميمات بخش عمومی( در سطح محالت تهران موجود نمی باشد. بنابراين، بررسی شرايط 

موجود محالت براساس 16 شاخص باقيمانده صورت پذيرفته است.

نشان می دهد که می توان مهم ترين  با شاخص های گفته شده،  داده های مرتبط  تحليل  و  پردازش  گردآوری، 
مشکالت مرتبط با توسعه در محالت موضوع پژوهش را به شرح زير برشمرد:

کالبدی، فعاليتی و محيط زيستی: ●
تراکم مسکن: �
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بيش از دو برابر بودن تعداد ساختمان های مسکونی )29 در برابر 13 پالک در هکتار( نسبت به متوسط -  
محالت شهر؛

بيش از چهار برابر بودن تعداد ساختمان های مسکونی نسبت به متوسط شهر در 24 محله؛-  

تمرکز فضايی در محالت مناطق 7 تا 20.-  

نسبت پالک های کم دوام: �

کم دوامی 20% از ساختمان های مسکونی محالت )دو برابر ميانگين محالت شهر(؛-  

تمرکز 60% از پالک های کم دوام شهر در محالت؛-  

تراکم بيشتر از 50% پالک های کم دوام در 5 محله )نوسازی حداقلی در بازه زمانی 1379-89(.-  

تعداد واحد در ساختمان: �

وجود حداقل دو واحد )دو مالک( در 80% از محالت؛-  

وجود حداقل سه واحد )سه مالک( در 35 محله.-  

فعاليت های ناسازگار با سکونت: �

اشغال حداقل 1% از مساحت محله توسط فعاليت های ناسازگار در 15 محله )و حداقل 5% در 8 محله(.-  

سرانه فضای سبز: �

اندازه پايين تر از حد مطلوب )1,7 مترمربع( در 100 محله؛-  

سرانه صفر فضای سبز در 4 محله.-  

روند نوسازی مسکن: �

ميانگين ساليانه 1,6% نوسازی مسکن )در دوره زمانی 94-1380(؛-  

عدم نوسازی مسکن در 9 محله؛-  

ميانگين ساليانه نوسازی کمتر از 1% در 32 محله.-  

رضايت ساکنان از کيفيت مسکن: �

رضايت پايين تر از 50% در 77% محالت؛-  

رضايت کمتر از 25% از 62 محله.-  

جمعيتی، اجتماعی و فرهنگی: ●
تراکم جمعيت: �

سکونت 52% از جمعيت شهر در محالت؛-  

تمرکز 9% از جمعيت شهر در محالت دارای بيشتر از 50% بافت فرسوده )4% مساحت شهر(؛-  
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تراکم جمعيتی باالتر از ميانگين شهر )131 نفر در هکتار( در 144 محله؛-  

تراکم جمعيتی بيشتر از 3 برابر متوسط شهر در 22 محله.-  

تعداد خانوار در واحد مسکونی: �

قرارگيری شاخص در محدوده ای بين 1,03-1,00 )نزديک به 1(.-  

سطح سواد: �

پايين تر بودن سطح سواد )90,5%( نسبت به متوسط شهر )92,2%(؛-  

وجود 4 محله با سطح سواد کمتر از %80 .-  

احساس امنيت: �

احساس امنيت کمتر از 50% در 50% از محالت؛-  

سطح پايين تر از 25% در 18 محله.-  

احساس تعلق: �

قرارگيری شاخص در 132 محله در محدوده ای کمتر از 50%؛-  

سطح پايين تر از 25% از 43 محله.-  

اقتصادی: ●
وضعيت مالکيت زمين خصوصی: �

وجود مشکل در 31 محله؛-  

نبود مالکيت رسمی زمين در 22 محله )قولنامه ای يا غيررسمی(.-  

نرخ اشتغال: �

ميانگين همسان نرخ اشتغال در مقايسه با متوسط شهر )86,8% در مقابل 86,4%(؛-  

نرخ اشتغال کمتر از ميانگين شهر در 83 محله.-  

رضايت از وضعيت اقتصادی: �

سطح پايين تر از 50% در 84 محله.-  

حکمروايی: ●
اعتماد به نهادهای عمومی: �

سطح پايين تر از 50% اعتماد در 106 محله.-  

بررسی هم بستگی بين مشکالت مختلف نشان می دهد که:
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شاخص تعداد ساختمان های مسکونی در هکتار، در هم بستگی مثبت و قوی با شاخص نسبت پالک های  ●
کم دوام به مساحت محله، در هم بستگی منفی و متوسط با شاخص متوسط تعداد واحد در ساختمان و در هم بستگی 

مثبت و قوی با شاخص تراکم جمعيت قرار دارد.

شاخص نسبت پالک های کم دوام به مساحت محله در هم بستگی منفی و متوسط با شاخص متوسط تعداد  ●
واحد در ساختمان و در هم بستگی مثبت و قوی با شاخص تراکم جمعيت قرار دارد.

شاخص متوسط تعداد واحد در ساختمان در هم بستگی منفی و قوی با شاخص سطح سواد قرار دارد. ●

شاخص رضايت ساکنان از کيفيت مسکن در هم بستگی مثبت و متوسط با شاخص سطح سواد، در هم بستگی  ●
مثبت و متوسط با شاخص احساس امنيت و در هم بستگی مثبت و متوسط با شاخص احساس تعلق قرار دارد.

شاخص سطح سواد در هم بستگی مثبت و متوسط با شاخص احساس امنيت و در هم بستگی مثبت و متوسط  ●
با شاخص احساس تعلق قرار دارد.

شاخص احساس امنيت در هم بستگی مثبت و متوسط با شاخص وضعيت اقتصادی خانوار قرار دارد. ●

گونه بندی و اولویت بندی محالت براساس مشکالت موجود. 513

با توجه به تعدد شاخص های موجود درخصوص ويژگی ها و مشکالت محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در 
تهران، گونه بندی و اولويت بندی محالت از نظر مشکالت موجود نيازمند بررسی امکان ترکيب بعضی شاخص ها از 

يک سو و کنار گذاشتن برخی شاخص های ديگر از سوی ديگر می باشد.

نشان می دهد که درخصوص  پيشين(  )در قسمت  اهميت  نظر شاخص های حائز  از  بررسی وضعيت محالت 
متوسط تعداد خانوار در واحد، با توجه به اينکه اين شاخص در محالت مختلف بين 1,03-1,00 قرار دارد، به عنوان 
يک مشکل تلقی نمی شود )تفاوت معنايی بين محالت مختلف وجود ندارد(؛ بنابراين، اين شاخص در اين قسمت از 
ميان عوامل تعيين کننده گونه بندی، کنار گذاشته می شود. درخصوص ساير شاخص های بررسی شده در اين پژوهش 
و با توجه  به تعداد سنجه ها و دامنه آن ها در محالت، نياز به شيوه ای برای ترکيب برخی شاخص ها و کاهش تعداد 

آن ها می باشد.

روشی که در اين پژوهش برای ترکيب شاخص ها به کار گرفته شده است، تحليل عاملی1 می باشد. عمده ترين 
هدف استفاده از تحليل عاملي، کاهش تعداد شاخص ها و تعيين مهم ترين متغيرهاي مؤثر بر شکل گيري پديده هاست. 
از آنجا که پژوهش هاي علوم انسانی و اجتماعی، اغلب در عرصه جامعه و در ارتباط با ويژگی ها، عادات و خصلت های 
انجام مي شود و شرايط محيط، تحت کنترل پژوهشگر نيست، متغيرهای زيادی در مطالعات  فرهنگی-اجتماعی 
ظاهر می شوند. در نتيجه براي کاهش تعداد و حجم متغيرها مي توان از تحليل عاملي به عنوان يک روش مناسب 
استفاده کرد. با توجه به شيوه انتخاب، گردآوری و پردازش داده ها، در اين مرحله از پژوهش از روش تحليل عاملی 

اکتشافی برای بررسی امکان ترکيب شاخص ها استفاده می شود.

1- Factor analysis
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بررسی امکان ترکيب و کاهش تعداد شاخص های بررسی شده نشان می دهد که تمام شاخص ها از بار عاملی 
مشترک برخوردار نيستند و امکان ترکيب همه آن ها در قالب يک عامل وجود ندارد. به عبارت ديگر دستيابی به 
گونه بندی واحدی از مشکالت محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد، امکان پذير نيست؛ بلکه اين مشکالت در 

چند دسته قرار می گيرند و چندين گونه بندی را به دست می دهند.

با توجه به نتايج تحليل عاملی و ضرورت معنی دار بودن ترکيب شاخص ها با يکديگر )براساس چارچوب مفهومی(، 
معيارهای مختلف گونه بندی محالت براساس نوع مشکالت موجود به صورت زير قابل تبيين است. الزم به توضيح 

است که اين گونه بندی می تواند به عنوان مبنای اولويت بندی اقدامات در اين محالت مدنظر قرار گيرد:

از  ● رضايت  امنيت،  احساس  تعلق،  احساس  مسکن،  کيفيت  از  )رضايت  زندگی  کيفيت  ذهنی  شاخص های 
وضعيت اقتصادی و اعتماد به نهادهای عمومی( و سطح سواد: اين شاخص ها از بار عاملی مشترکی برخوردارند. 
بنابراين می توان اقدام به ترکيب اين شاخص ها و تعريف شاخص ترکيبی تحت عنوان »عدم رضايت ذهنی از کيفيت 

سکونت در محله« نمود. نتايج گونه بندی محالت براساس اين شاخص در نقشه2 قابل مالحظه می باشد.

)تعداد ساختمان های مسکونی در هکتار، نسبت  ● به تراکم ساختمانی و تراکم جمعيتی  شاخص های مربوط 
پالک های کم دوام به مساحت محله، تراکم جمعيت و تعداد متوسط واحد در ساختمان(: اين شاخص ها از بار عاملی 
مشترکی برخوردارند. بنابراين می توان اقدام به ترکيب اين شاخص ها و تعريف شاخص ترکيبی تحت عنوان »تمرکز 
قابل  نقشه3  در  شاخص  اين  براساس  محالت  گونه بندی  نتايج  نمود.  کم دوام«  مسکونی  واحدهای  در  سکونت 

مالحظه می باشد.

شاخص ميانگين ساليانه نوسازی مسکن، وضعيت مالکيت زمين خصوصی و سرانه فضای سبز: اين شاخص ها  ●
از بار عاملی مشترکی برخوردارند. بنابراين می توان اقدام به ترکيب اين شاخص ها و تعريف شاخص ترکيبی تحت 
عنوان »عدم وجود ظرفيت نوسازی مسکن« نمود. نتايج گونه بندی محالت براساس اين شاخص در نقشه4 قابل 

مالحظه می باشد.

شاخص نرخ اشتغال: اين شاخص فاقد بار عاملی مشترکی با ساير شاخص ها می باشد و امکان ترکيب آن با  ●
جنبه های ديگر وجود ندارد. بنابراين نتايج حاصل از آن تحت عنوان »عدم قابليت اشتغال ساکنان محله« به عنوان 
يک شاخص مستقل گونه بندی، مالک عمل قرار می گيرد. نتايج گونه بندی محالت براساس اين شاخص در نقشه5 

قابل مالحظه می باشد.

شاخص فعاليت های ناسازگار: با توجه به اينکه فقط در 15 محله، بيشتر از 1% مساحت محله اختصاص به  ●
کاربری های ناسازگار دارد، اين مشکل از دامنه ای فراگير برخوردار نمی باشد و از قابليت ترکيب با ساير شاخص ها 
برخوردار نيست؛ نتايج تحليل عاملی نيز همين نتيجه را به دست می دهد. بنابراين، اين شاخص به صورت مستقل 
تحت عنوان »تراکم فعاليت های ناسازگار« به عنوان يکی از معيارهای گونه بندی محالت به کار گرفته می شود. نتايج 

گونه بندی محالت براساس اين شاخص در نقشه6 قابل مالحظه می باشد.
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نقشه12 گونه بندی محالت براساس شاخص عدم رضایت ذهنی از کیفیت سکونت در محله

نقشه13 گونه بندی محالت براساس شاخص تمرکز سکونت در پالک های کم دوام در محله
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نقشه14 گونه بندی محالت براساس شاخص عدم وجود ظرفیت نوسازی مسکن

نقشه15 گونه بندی محالت براساس شاخص عدم قابلیت اشتغال ساکنان
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نقشه16 گونه بندی محالت براساس شاخص تراکم فعالیت های ناسازگار

شناسایی برنامه های مواجهه با نواحی فرسوده و ناکارآمد شهر تهران. 6

تهيه و اجرای درست طرح ها و برنامه های نوسازی و احيای نواحی فرسوده، ابزاری ضروری برای دستيابی به 
محيطی مناسب برای زيست و سکونت به حساب می آيند. در اين راستا، در اين بخش تالش می شود تا با شناسايی 
محتوای مجموعه برنامه های نوسازی و فرايند تهيه و اجرای آن ها، ويژگی های هريک از برنامه ها شناسايی شود و 

قابليت ها و ضعف های درونی آن بررسی گردد.

اگرچه سابقه تهيه طرح ها و اجرای برخي از اقدامات در ارتباط با بافت هاي فرسوده به قبل از انقالب باز می گردد، 
اما مقوله نوسازی نواحی فرسوده هيچ گاه چون امروز به عنوان يک مسئله، مديران و سياست گذاران ملی و محلی 
را به خود مشغول نکرده  است. در اين راستا اگرچه سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان اصلی ترين متولی نوسازی 
شهر در دهه 1340 بنا نهاده شده است، اما فعاليت های آن تا ابتدای دهه 1380 بسيار محدود و موردی بوده  است 
و -با توجه به وسعت و همچنين تغيير نگاه به مقوله نواحی فرسوده- در دهه 1380 با شدت بيشتر و به صورت 

يکپارچه تر مورد توجه قرار گرفته  است. 

در اين ميان، مهم ترين برنامه ها، طرح ها، دستورالعمل ها و ضوابطی که در دهه 1380 در سطح شهر تهران و 
بافت های فرسوده آن تدوين شده اند و دارای اثر مستقيم بر توسعه محلی هستند، عبارت اند از:

طرح جامع )طرح راهبردی-ساختاری توسعه و عمران شهر تهران( و طرح تفصيلی )در امتداد طرح جامع و  ●
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تدقيق کننده آن(؛

طرح های منظر شهری برخی محالت دارای بافت فرسوده؛ ●

برنامه  ● يا  محله  توسعه  برنامه  عنوان  )تحت  نوسازی  دفاتر خدمات  در  تهيه  درحال  و  تهيه  شده  برنامه های 
بازآفرينی محله(؛

برنامه های پنج ساله شهرداری تهران. ●

در بين اين برنامه ها، طرح جامع و تفصيلی که به منظور سامان دهی و سازماندهی فضايی-کالبدی نظام کاربری، 
دسترسی و جمعيت در کل شهر تهران و مناطق 22گانه آن مورد توجه قرار گرفته اند، چارچوب کلی فرايند نوسازی را 
برای کل شهر و مناطق فرسوده مشخص می نمايند؛ طرح منظر شهری و برنامه های دفاتر خدمات نوسازی موضوع 
توسعه را )با تمرکز بر نوسازی و بهسازی( در مقياس محالت، به طور مستقيم مورد توجه قرار می دهند؛ و برنامه 

پنج ساله شهرداری تهران مسير اقدامات بخش های مختلف شهرداری را تعيين می نمايد.

بررسی و تحلیل محتوای برنامه ها. 611

و  از يک سو  زلزله  مقابل  در  آسيب پذير شهر  به عنوان عرصه  های  ناکارآمد شهری  و  فرسوده  نواحی  نوسازی 
فرصت های توسعه درونی شهر از سوی ديگر، از ابتدای سال 1381 در برنامه  های اجرايی دولت و شهرداری ها جای 
گرفته  است. در پی انتشار نتايج مطالعات »بررسی آسيب پذيری شهر تهران در مقابل زلزله« که حاصل تحقيقات 
مشترک ستاد پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران و آژانس همکاری های بين المللی ژاپن )جايکا( بود، شهرداری 
تهران در سال 1381، نوسازی و بهسازی اين عرصه ها را جزء اولويت های خود قرار داد. وقوع زلزله بم در 1382، 
لزوم پيشگيری از چنين مخاطراتی را دوچندان نمود. از همان سال، سازمان نوسازی شهر تهران به دليل فلسفه 
وجودی خود )ماده 111 قانون شهرداری ها( مأموريت پيدا نمود تا در اين خصوص اقدام به اتخاذ راهکارهای الزم 

کند )شرکت نوسازان شهر تهران. 1389(.

با عنايت به توضيحات فوق و در نظر داشتن تأکيد دولت و شهرداری ها بر ضرورت توجه به نواحی فرسوده 
شهری در تهيه برنامه ها و طرح  های شهری در سال های بعد از 1381 ه.ش، آنچه که در اين بخش مورد مطالعه 

قرار می گيرد، بررسی محتوای برنامه ها و طرح هايی است که بعد از اين سال ها تهيه شده   اند.

طرح جامع تهران )1385(. 61111

با توجه به محتوای طرح جامع شهر تهران و رويکرد آن به نوسازی نواحی فرسوده شهری، می توان به تحليل 
موارد زير دست يافت:

فاقد  ● اين طرح  اهداف طرح جامع شهر تهران،  نواحی فرسوده شهری در  به مقوله نوسازی  اشاره  با وجود 
چشم اندازی روشن درخصوص نوسازی نواحی فرسوده شهری است.
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نام  ● زلزله  برابر  در  آسيب پذير  محدوده های  به عنوان  فرسوده شهری  نواحی  از  تهران،  شهر  جامع  طرح  در 
برده شده و در اين راستا شاخص ناپايداری می تواند به عنوان معيار شناسايی نواحی فرسوده شهری باشد و پيشنهاد 
دو معيار ديگر )نفوذناپذيری و ريزدانگی( به تنهايی نمی توانند معرف فرسودگی باشند. درحالی که در مصوبه شورای 
عالی شهرسازی و معماری فقط محدوده های دارای هر سه معيار )3286 هکتار( به عنوان نواحی فرسوده شهری 
معرفی شده   اند. در اين مصوبه نواحی فرسوده شهری به معنی پهنه های ناپايدار شهری )14792 هکتار( با محدوده 
نواحی فرسوده شهری شناسايی شده )دارای هر 3 شرط( حدود 11500 هکتار اختالف دارد؛ در عين حال که دقت 
الزم برای شناسايی نواحی فرسوده شهری )به ويژه با رويکرد محله ای( اعمال نشده  است. با وجود اعداد و ارقامی 
که طرح جامع برای نواحی فرسوده شهری شهر تهران مطرح کرده  است، با توجه به اينکه برنامه مشخصی برای 

نوسازی اين گونه بافت ها ندارد، موضع روشنی را نيز در اين راستا مطرح ننموده  است.

در سند طرح جامع، گونه های مداخله ارائه شده شامل ادبيات رايج مرمت شهری، يعنی بهسازی، نوسازی و  ●
بازسازی است که بسيار کلی بوده و رويکرد مشخصی را ارائه نمی نمايد.

به  ● به طوری که  است؛  فرسوده شهری  نواحی  علّی  بررسی  جامع، عدم  نقاط ضعف طرح  مهم ترين  از  يکی 
ريشه ها و علل فرسودگی بافت ها نپرداخته و تنها به بررسی نمودهای کالبدی آن به منظور شناسايی نواحی فرسوده 

شهری اکتفا نموده  است.

يکی ديگر از مهم ترين چالش های طرح جامع در حوزه نوسازی نواحی فرسوده شهری را می توان عدم وجود  ●
به منظور  پيش بينی  به طوری که هيچ گونه  دانست؛  فرسوده شهری  نواحی  نوسازی  در  تعاملی  و  رويکرد مشارکتی 

تحقق و اجرايی نمودن آن به صورت مشارکتی صورت نپذيرفته  است.

با نواحی فرسوده، رويکرد تراز اقتصادی صفر را مدنظر قرارداده و  ● همچنين طرح جامع تهران در مواجهه 
ضرورت بازتخصيص منابع عمومی برای تأمين نيازهای انباشته اين عرصه ها را به عنوان يک سياست مورد توجه 

قرار نداده  است.

طرح تفصیلی تهران )1390(. 61112

با تصويب طرح تفصيلی جديد شهر تهران، ضوابط و مقررات در محدوده نواحی فرسوده شهری شهر تهران 
تغيير نمود. با بررسی ضوابط ساخت وساز در نواحی فرسوده شهری، می توان دريافت که در بسياری از محدوده های 
فرسوده شهر تهران، ضوابط ساخت وساز متناسب با نيازها و ويژگی های آن ها نبوده و در نتيجه نه تنها کمکی به 

نوسازی نواحی فرسوده شهری نمی کند، بلکه در برخی موارد به عنوان مانعی جدی نيز عمل می کند.

حوزه تمرکز طرح تفصيلی تهران در مواجهه با بافت های فرسوده شهری، نوسازی مسکن می باشد؛ به طوری که 
با پيش بينی ضوابطی به عنوان ابزار تشويقی -مانند امکان بهره مندی پالک های با بيش از 150 مترمربع مساحت 
از يک طبقه مسکونی مازاد- انگيزه اقتصادی مالکان برای نوسازی واحدهای مسکونی خود افزايش می يابد. اين 
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ضابطه در مورد پالک های تجميعی نيز پيش بينی شده است. اين درحالی است که يکی از اصلی ترين الزامات تحقق 
نوسازی نواحی فرسوده شهری، تأمين خدمات و زيرساخت های مورد نياز اين بافت ها، از جمله شبکه معابر مورد نياز، 
خدمات محلی مانند فضاهای سبز و باز، خدمات آموزشی و درمانی و فرهنگی و مانند اين هاست )معاونت معماری 

و شهرسازی شهرداری تهران، اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، 1390(.

ارزيابی و بررسی های به عمل آمده از طرح تفصيلی شهر تهران نشان می دهد که  اين طرح به تنهايی نمی تواند 
پاسخ گوی نيازهای محدوده نواحی فرسوده شهری باشد. برخی داليل اين نتيجه گيری عبارت اند از:

تمرکز بر جنبه کالبدی و بی توجهی به ابعاد اجتماعی و اقتصادی؛ ●

به دليل  ● فرسوده شهری  نواحی  در  ويژه  بررسی  و عدم  منطقه  بافت های  کليه  برای  رويکرد همسان  اتخاذ 
مقياس باالی اين طرح؛

غلبه رويکرد تجميع و نوسازی در تهيه طرح های تفصيلی در محدوده نواحی فرسوده شهری؛ ●

غلبه رويکرد تعريض معابر به صورت کلی در شهر تهران و تعميم آن به همه بافت ها؛ ●

نواحی  ● نيازهای خاص  با  در محالت  کاربری  و  تراکم ساختمانی  ميان ضوابط ساخت وساز  عدم هماهنگی 
فرسوده شهری.

طرح های منظر شهری. 61113

سازمان نوسازی شهر تهران در هنگام ورود به نوسازی بافت های فرسوده )سال 1384( اعتقاد داشت که دخالت 
در نواحی فرسوده می بايست با روشی غير از طرح جامع و تفصيلی صورت بگيرد و اسناد هدايت و کنترل توسعه در 
نواحی فرسوده، با بافت های معمولی تفاوت داشته باشد )عندليب، 1386(.  لذا با عنايت به اين موضوع و براساس 
توافق اين سازمان با نهاد تهيه کننده طرح جامع و تفصيلی تهران، برنامه ای با عنوان »طرح ويژه نوسازی نواحی 
فرسوده« در چارچوب سياست های طرح جامع تعريف گرديد که بسته ای از  برنامه ها و طرح های نوسازی را شامل 

می شد )عندليب، 1386(.

تحليل محتوای طرح های منظر شهری نشان دهنده وجود شرايط زير می باشد )مؤسسه پژوهشی توسعه محيط 
و سکونتگاه ها، 1388: 255-253(:

دستيابی به اهداف: با وجودی که در طرح منظر شهری مصاديق معينی از توجه به اهداف سازمان )پيشنهاد  ●
نوسازی مسکن، تأمين خدمات و بهبود کيفيت فضای عمومی، توجه به تناسب جمعيت ساکن در محله با خدمات 
پشتيبان سکونت و هدايت سرمايه های شهر به محله( قابل ردگيری است، به دليل عدم قرارگيری طرح های منظر 
شهری در برنامه اجرا1، امکان ارزيابی ميزان و چگونگی دستيابی به اهداف سازمان براساس اين طرح  ها وجود ندارد.

1- تنها نمونه ای از طرح های منظر شهری که در دستور کار اجرا قرار گرفت، طرح منظر شهری محله 4 ناحيه امام علی )ع( در منطقه 15 بود.



61 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

تناسب برنامه و مشکل: تمرکز طرح های منظر شهری بر بهبود شرايط کالبدی محله می باشد. بنابراين ديگر  ●
جنبه های مشکل فرسودگی )اجتماعی، اقتصادی و ...( در محصول نهايی طرح منظر شهری مورد توجه قرار نگرفته 
 است. همچنين، امکان وجود مشکالت متفاوت در زمينه های مختلف بر محصول نهايی طرح تأثير نگذاشته  است.

تحقق  پذيری طرح: اين طرح ها نيازمند سازوکار ويژه ای برای اجرا می باشند که با روش های حاکم  بر طرح های  ●
رايج توسعه شهری تفاوت دارد. اما سازوکار اجرای طرح های منظر شهری )نه در اسناد طرح و نه در اسناد عمومی 
سازمان( مورد توجه قرار نگرفته  است. در سال های پس از تهيه طرح های منظر شهری، اين طرح ها هيچ گاه در 
برنامه شهرداری تهران يا ساير دستگاه ها قرار نگرفته اند؛ بلکه پس از ابالغ طرح تفصيلی تهران و ضوابط آن )در 

سال 1390( به طورکلی از دستور کار خارج شده اند.

روش های متنوع اقدام: پيشنهاد های طرح های منظر شهری عمدتًا بر ابزارها و روش های سخت افزاری تمرکز  ●
دارد. اين طرح ها به دنبال ارتقای وضعيت کالبدی محله از طريق تخريب و نوسازی مسکن از يک طرف و تملک 
زمين و تأمين خدمات يا پروژه های ارزش افزا از طرف ديگر می باشند. بنابراين ساير روش های اقدام مورد توجه 

جدی قرار نگرفته  است.

انعطاف پذيری: محصول نهايی طرح منظر شهری، از ماهيت قطعی و صريح برخوردار است )نقشه دقيق( و  ●
امکان تعديل در آن در طول زمان، پيش بينی نشده  است.

رسميت بخشی: عليرغم پيشنهاد جايگاه طرح منظر شهری توسط سازمان، اين جايگاه توسط مراجع متولی  ●
مورد تأييد واقع نشده  است و باوجود پيش بينی طرح های موضعی ويژه نواحی فرسوده در طرح جامع شهر تهران، 

طرح منظر شهری به عنوان معادل طرح های موضعی مورد توجه سياست گذاران قرار نگرفته  است.

برنامه های دفاتر خدمات نوسازی )تسهیل گری(. 61114

دفاتر  اين  راه اندازی شد.  فرسوده،  بافت  دارای  از محالت  برخی  در  تسهيل گری  دفاتر  اواخر سال 1387  در 
برای الگوسازی نوسازی در تمام نواحی فرسوده تهران، و با هدف تحقق طرح های منظر شهری تأسيس گرديدند. 
بر  تا  اجتماعی در محالت موردنظر مستقر گرديدند  باتجربه و دارای سابقه کار  اين ترتيب، مهندسين مشاور  به 
مبنای طرح های تهيه  شده، به تعامل و مذاکره با مردم بپردازند و ضمن اطالع رسانی در زمينه تسهيالت و امتيازات 
نوسازی، آن ها را با اهداف و انتظارات طرح آشنا نمايند و با جلب مشارکت مردم، تحقق طرح را تسهيل نمايند. 
اين تعامالت بعضًا منجر به بازبينی طرح در راستای تحقق انتظارات جامعه محلی می گرديد. کليات شرح وظايف 
مورد انتظار از دفاتر تسهيل گری پيشگام، به صورت واحد در نظر گرفته شد و منجر به اقدامات عمومی مشابهی از 
سوی تسهيل گران، در محالت مختلف گرديد. در عين حال، شرح خدمات تاحدودی از انعطاف پذيری برخوردار بود که 
طی انجام فرايند تسهيل گری و با توجه به شرايط و ويژگی های هر محله و مسائل و مشکالت خاص آن، اقدامات 
عسگری  فالح زادگان،  )حاجی علی اکبری،  می شد  داده  پيشنهاد  تسهيل گر  توسط  که  می نمود  مطالبه  را  متفاوتی 

تفرشی، ليلوی، و قوام پور، 1390(.
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بررسی و تحليل برنامه های تهيه  شده در دفاتر خدمات نوسازی در دوره های زمانی مختلف نشان دهنده وجود 
مشکالت زير می باشد )حاجی علی اکبری، 1394(:

به توليد  ● اين موضوع -دربرخی موارد- منجر  با شيوه ها ی دستيابی به شناخت مناسب:  عدم آشنايی دفاتر 
اسنادی شده است که با انتظارات موجود از دفاتر، همخوانی ندارد. توصيفی بودن شناخت و نپرداختن به تحليل، 
عدم پيروی از چارچوب نظری مشخص و بی توجهی به قابليت استفاده از چارچوب نظری در برنامه ريزی، بخشی از 

مشکالت مربوط  به گزارش های شناخت است که بر مرحله برنامه ريزی تأثير گذاشته  است.

تغييرات متعدد در راهبردها و سياست ها ی سازمان نوسازی: اين امر تأثير قابل توجهی بر روند فعاليت دفاتر  ●
محلی داشته و  موجب تغيير در برنامه اقدامات دفاتر شده است و برنامه ريزی را برای دفاتر دچار مشکل نموده  است.

راهبردهای  ● سطوح  در  می بايست  محلی  دفاتر  فرسوده،  بافت ها ی  بازآفرينی  برای  برنامه ريزی  فرايند  در 
بسط يافته و اجرايی، وارد شده و برخوردهای سياستی و اجرايی داشته باشند؛ سطوح باالتر در حيطه وظايف و اختيارات 
سازمان نوسازی خواهد بود. اما از آنجا که سازمان نوسازی تاکنون برنامه راهبردی معينی برای فعاليت خود تدوين 
نکرده  است -و با توجه به اينکه هرگونه شکست يا خأل در اين فرايند خلل ها يی را در برنامه ايجاد می نمايد- تغيير 

سياست ها و برنامه های اين سازمان، بر هرگونه اقدام در سطح محلی تأثير می گذارد.

اوليه اجرای يک برنامه، تصويب و ابالغ آن جهت اجرا به  ● عدم تصويب اسناد توسعه محالت: پيش شرط 
نهادهای متولی و مسئول در مناطق و محالت است. سندهای توسعه محالت هرگز مورد تصويب شهرداری تهران 
قرار نگرفته  است و درنتيجه، تحقق و اجرای آن ها به طور ناقص و با صرف زمان بسيار اتفاق افتاده  است. بديهي 
است که در سطح اجتماع محلی، با به تأخير افتادن اجراي طرح ها، به تدريج اعتماد حاصل شده، از دست مي رود و 

تجديد روابط همکاري و اعتمادسازي، بسيار دشوارتر از مراحل آغازين آن خواهد بود.

هم پوشانی وظايف و فعاليت های دفاتر با ساير بخش ها ی مديريت شهری و عدم وجود مديريت هماهنگ:  ●
دفاتر محلی، يکی از نهادهای محلی دست اندرکار در محالت هستند که به دليل فراگير بودن وظايف خود، می بايست 
بيشترين  که  فعاليت هايی  برسانند؛  انجام  به  و  نموده  پيگيری  و  برنامه ريزی  در محالت،  را  متعددی  فعاليت ها ی 
بخش آن ها، وظيفه مستقيم نهادهای موجود و متولی ديگر در محالت و مناطق شهری است. هم پوشانی وظايف و 
فعاليت ها  و عدم وجود مديريت هماهنگ در مقياس بازآفرينی شهری، مهم ترين مشکلی است که دفاتر در تدوين 

و پيگيری اجرای سند برنامه با آن مواجه هستند.

فردمحوری در مقابل برنامه محوری و عمر کوتاه مديريت شهری: عمر مديريت شهری در شهر تهران محدود  ●
از يک  به کمتر  تغييرات مديريتی در زيرمجموعه ها ی شهرداری تهران -نظير شهرداری منطقه-  است و گاهی 
سال می رسد. اين موضوع هرگونه فعاليت از جمله اقدامات دفاتر را مختل نموده و دچار وقفه می نمايد. از آنجا که 
به برنامه محوری در سيستم مديريتی شهر تهران کمتر توجه و عمل می گردد و بيشتر بر تصميمات فردی مديران 
اتکا می شود، اقدامات مديريت شهری در جهت حل مشکالت، موضعی و کوتاه مدت بوده و جابه جايی ها ی مديريتی 
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نيز در بسياری از موارد به تغييرات بنيادی در برنامه ها  و فعاليت ها  و حتی متوقف شدن ناگهانی آن ها منجر می گردد.

مشارکت کم رنگ زيرمجموعه ها ی شهرداری تهران در تهيه سند توسعه: همکاری و مشارکت شهرداري ها   ●
در انجام مطالعات و تهيه سند توسعه محالت و اجراي اين برنامه ها کم بوده  است. دليل اين امر را می بايست در 
نگاه »بخشي« مسئولين به وظايف دانست. اين عدم همکاري، منجر به عدم تخصيص منابع و عدم شکل گيری 

هم افزايی در اقدامات شده است.

عدم پيش بينی بودجه مورد نياز برای تحقق اسناد توسعه در شهرداری تهران: برخی اقدامات و پروژه های  ●
پيشنهادی دفاتر –به ويژه اقدامات مربوط  به حوزه عمومی- ويژگی غيرانتفاعی داشته و نيازمند تأمين منابع مالی 
الزم از طرف بخش عمومی  می باشد. عدم پيش بينی بودجه مورد نياز برای اين گروه از اقدامات، به عدم تحقق 

آن ها انجاميده  است.

نبود اختيارات کافی برای انجام امور در دفاتر: دفاتر محلی در کنار ساير نهادهای متولی و مجري در محالت،  ●
تأسيس شده و مشغول به کار می باشند؛ اين نهادها به صورت محدود از حيطه عمل، اختيارات و وظايف نهادهای 
مذکور برخوردارند و براي کوچک ترين موارد، ناچار به هماهنگي و کسب مجوز از سازمان ها ی متولی هستند. مهم تر 
از آن، محدود بودن اختيارات دفاتر و ضرورت مراجعات مکرر آن ها -به نمايندگي از طرف ساکنان- به سازمان ها ي 
مختلف براي کسب مجوز نوسازي، انشعابات، انتقال زيرساخت ها  و ... باعث اتالف زمان و فرسايش بسيار مي شود.

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران. 61115

برنامه پنج ساله دوم شهرداری، يکی از اسناد برنامه ريزی شهر و شهرداری ها در ايران است که سابقه ای طوالنی 
از تهيه آن در شهرداری تهران و برخی ديگر شهرها وجود دارد. اين برنامه براساس ماده 15 قانون نوسازی و عمران 
شهری )مصوب سال 1347( و همچنين با پشتيبانی قوانين ديگری، شامل بند هشتم ماده 55 قانون شهرداری ها 
)مصوب 1331( و ماده 25 آيين نامه مالی شهرداری ها )مصوب 1346( تهيه می شود و شهرداری ها براساس آن 
از  )براساس طرح جامع شهر(  را  پنج ساله شهر  و اصالحات  نوسازی  و  برنامه عملياتی عمران  مکلف هستند که 
يک طرف و بودجه بندی شهرداری براساس برنامه های مشخص را از طرف ديگر تهيه کنند و به تصويب انجمن 

شهر )شورای شهر( و تأييد وزارت کشور برسانند )منصور، 1389(.

می توان از محتوای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران استنباط نمود که اين شيوه از برنامه ريزی، تداوم رويکرد 
کنونی شهرداری تهران به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده می باشد. داليل اين نتيجه گيری عبارت اند  از:

اصالت بخشی به جنبه های کالبدی و تأمين مالی در مقابل جنبه های اجتماعی و اقتصادی اقدام؛ ●

نگاه بخشی به موضوع نوسازی و بهسازی و قرار دادن موضوع در ذيل يکی از حوزه های مأموريتی شهرداری  ●
و بی توجهی به ماهيت ميان بخشی و فرابخشی برنامه ريزی و اقدام در بافت های فرسوده؛

نبود سازوکار همکاری و هماهنگی بين بخشی برای قرارگيری مأموريت های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده  ●
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در برنامه ساير دستگاه ها و محدود شدن برنامه به توان و ظرفيت دستگاه متولی؛

غيرواقعی بودن برخی احکام برنامه و عدم توجه به ملزومات مورد نياز برای تحقق آن )همانند نوسازی ساليانه  ●
10% از عرصه بافت های فرسوده و تأمين و ارتقای کّمی و کيفی خدمات(؛

ابهام در هماهنگی محتوای برنامه با ساير اسناد سطح شهر )طرح جامع و طرح تفصيلی(. ●

بررسی و تحلیل فرایند تهیه طرح. 612

بررسی و  برنامه،  ايران شامل سياست گذاری، تصميم گيری و هدايت، تهيه  فرايند تهيه طرح های شهری در 
نوع  اين  برنامه است که  تغيير  و  انطباق  اجرا و سرانجام  بر  نظارت  اجرا،  تهيه طرح،  ارزيابی،  و  نظارت  تصويب، 

طبقه بندی با توجه به وظيفه و نقش هريک از طرح ها، مطرح می شود.

طرح جامع و تفصیلی. 61211

بررسی عوامل مؤثر و روند شکل گيری رهيافت در بسترهای مختلف نشان می دهد که بسياری از برنامه های 
مهم ترين  می شوند؛  شکست  دچار  تهيه  فرايند  در  اهميت،  حائز  مالحظات  به  توجه  عدم  به دليل  شهری  جامع 

کوتاهی های اين برنامه ها در روند تدوين عبارت اند  از:

عدم ارتباط با مخاطبان در فرايند تهيه برنامه و بی توجهی به جنبه های سياسی )ناشی از تلقی منافع عمومی  ●
همسان(؛

محدوديت ناشی از تأکيد بر جنبه های فنی )بی توجهی به جنبه های اجتماعی و اقتصادی در فرايند شناخت  ●
و تحليل(؛

عدم برخورد با محيط به عنوان پديده ای پويا و درحال تغيير و برنامه ريزی برای محيط ايستا؛ ●

انعطاف ناپذيری، ترسيم آينده دقيق و عدم وجود گزينه های )سناريوهای( توسعه؛ ●

آينده نگری مطلق، تصور وجود جامعيت اطالعاتی و امکان دسترسی برنامه ريز به تمام اطالعات؛ ●

رويکرد جهان شمول و بی توجهی به امکان تفاوت در شرايط بستر. ●

همچنين و عالوه بر مشکالت گفته شده، در کشورهايی هم چون ايران که ايده برنامه جامع را دريافت نموده اند، 
عالوه بر مشکالت عمومی مرتبط با برنامه، مسائل ديگری نيز در روند کار برنامه وجود دارند )مشهودی، 1385( و 

:)Farhoodi et al. 2009: 337( و )پوراحمد، حاتمی نژاد، و حسينی، 1385(

جايگاه برنامه در سيستم برنامه ريزی ملی و وابستگی تحقق برنامه به تحقق برنامه های سطح باالتر؛ ●

اولويت های اقدام در سطح ملی و ترجيح مالحظات توسعه به دغدغه های شهری؛ ●

جايگاه تضعيف شده بخش عمومی و تصور غيرواقعی از بازار و قدرت آن؛ ●

سازمان تهيه و اجرای برنامه به معنای ساختار سلسله مراتبی و نقش ناچيز سطح محلی در تهيه برنامه، نبود  ●
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ثبات در سازمان اجرايی، نهادهای حکمرانی چندپاره و ناهماهنگ، نبود سازوکار نظارت، ارزيابی و به روزرسانی و 
زمان طوالنی تصويب و ابالغ؛

شرايط پويای جمعيتی، اجتماعی و اقتصادی و عدم امکان تهيه برنامه بلندمدت؛ ●

بی توجهی به کمبود منابع مالی و ظرفيت های موجود؛ ●

ناسازگاری مداخله )برای تأمين زمين( و قوانين موجود. ●

با توجه به مجموع کوتاهی ها و نارسايی های عنوان شده، می توان نتيجه گرفت که فرايند تدوين طرح های جامع 
و تفصيلی در ايران )و تهران( با روند کار مورد انتظار و مطلوب تدوين برنامه های توسعه شهری کارآمد و اثربخش، 

فاصله زيادی دارد.

طرح های منظر شهری. 61212

مقايسه مفاهيم نظری حاکم بر فرايند تهيه طرح های منظر شهری با معيارهای تحليل فرايند تهيه اين طرح ها 
نشان دهنده نتايج زير است )مؤسسه پژوهشی توسعه محيط و سکونتگاه ها، 1388(:

بنابراين  ● به کار گرفته شده، خطی است و به محصولی صريح و قطعی منجر می شود.  فرايندمحوری: روش 
فرايند ترسيم شده بيش از آنکه به فرايند و مسير توجه نمايد، روی به تهيه محصول و تعريف پروژه دارد. همچنين 
تهيه طرح های منظر شهری از فرايندی واحد پيروی می کند و شرايط زمينه ای متفاوت، در تعيين فرايند تأثير نداشته 

است.

دربرگيری دست اندرکاران: حضور و نقش مردم در مراحل مختلف فرايند، در برخی طرح های منظر شهری  ●
،دفتر محلی به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی و بسيج مشارکت محلی در فرايند برنامه ريزی پيش بينی شده است. 
نحوه  و سازوکار  نيست  برخوردار  از صراحت الزم  تهيه  شده،  بر طرح  نظرات دست اندرکاران  اعمال  اما چگونگی 

استفاده و اعمال نظرات دست اندرکاران در مراحل پس از تصويب طرح )اجرا( نيز مبهم می باشد.

همه جانبه نگری: با وجودی که ابعاد اجتماعی و اقتصادی در مطالعات شناخت و در قالب شناخت توصيفی و  ●
گردآوری اطالعات، مورد توجه قرار گرفته  است، در مرحله توليد طرح، ارائه راهکارها به جنبه کالبدی محله خالصه 

می شود و تدوين برنامه هايی برای جنبه های اقتصادی و اجتماعی محله، مورد توجه واقع نشده  است.

برنامه های دفاتر خدمات نوسازی )تسهیل گری(. 61213

مهم ترين نکته حائز اهميت در تدوين اين برنامه ها، وجود شرح خدمات همسان برای تمام دفاتر بوده  است؛ 
اين درحالی است که يکی از اصول برنامه ريزی راهبردی، پذيرش اين امر است که هر محله برمبنای ويژگی ها ، 
برمبنای شرح خدمات  بايد  اقدامات منحصربه فرد است و  برنامه ها و  نيازمند  اولويت ها ی خاص خود  مشکالت و 

مربوط  به خود مورد شناسايی و برنامه ريزی قرار گيرد.
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يکی از موضوعات مهم در ارزيابی اسناد برنامه ريزی دفاتر محلی، وابسته  بودن مرحله شناخت و برنامه ريزی 
به يکديگر است؛ در اين خصوص، الزم به ذکر است که تا سال 1391 گزارش ها ی شناخت برمبنای شرح خدماتی 
تهيه شده است که تأکيد بسيار زيادی بر شناخت اجتماعی و هويتی محالت دارد. از سال 1391 نيز برداشت کالبدی 
به طور  شناخت،  گزارش  تهيه   1392 سال  در  باوجودی  که  است.  شده  تکليف  دفاتر  به  متمم  به صورت  محالت 
جامع تری در شرح خدمات مدنظر قرار گرفت، از آنجا که در چارچوب ها ی مالی قرارداد، حق الزحمه ای برای تنظيم 
مجدد اين گزارش و بازنگری گزارش ها ی تهيه  شده پيشين، پيش بينی نشد، امکان دسترسی به سند شناخت کامل و 
همه جانبه ميسر نگرديد. بنابراين می توان نتيجه گرفت که گزارش ها ی شناخت، اسناد کاملی به عنوان پيش نياز تهيه 
برنامه در اکثر دوره ها ی فعاليت دفاتر نبوده اند و برخی دفاتر برمبنای دغدغه ها ی حرفه ای و به عنوان خدمات خارج 

از قرارداد به تکميل شناخت از محله پرداخته اند.

برنامه پنج ساله شهرداری تهران. 61214

)به ويژه  شهرداری  از  خارج  سودبران  مختلف  گروه های  گرفت،  قرار  غفلت  مورد  برنامه  اين  در  که  نکته ای 
شهروندان( هستند؛ به طوری که چگونگی تشخيص نيازهای شهروندان و اجتماعات محلی و جايگاه مردم در تعريف 
اهداف، برنامه ها و پروژه ها در فرايند برنامه ريزی، روشن نيست. همچنين برنامه دوم درخصوص چگونگی حضور 
مردم نهاد،  سازمان های  امالک،  در  سرمايه گذاران  انبوه سازان،  شهر،  شورای  مسئوالن  )همانند  درگير  گروه های 
بخش های مختلف دولت و جز آن( که مستقيم يا با واسطه بر فعاليت های شهرداری و اداره شهر اثر می گذارند، 
بحثی نکرده است. بنابراين آشکار نيست که شهروندان و نمايندگان آن ها و گروه های مختلف، چگونه بر محتوای 
اين برنامه اثر گذاشته اند و مجريان برنامه تا چه حد برطرف شدن خواست و نياز بخش خود را در اين برنامه می بينند 

و در نتيجه با آن همسو هستند.

بررسی و تحلیل فرایند اجرای طرح ها و برنامه ها. 613

طرح جامع. 61311

آنچه که در طرح جامع تهران برای نوسازی نواحی فرسوده در نظر گرفته شده است، اکتفا به دو چشم انداز و 
چند راهبرد، تعيين نقشه پهنه بندی کاربری اراضی و واگذاری نظام برنامه ريزی نوسازی نواحی فرسوده در قالب 

طرح های موضعی )طرح های ويژه توسعه يکپارچه برای محالت( می باشد.

طرح تفصیلی. 61312

ابعاد اجتماعی و اقتصادی  اينکه رويکرد مطرح در طرح تفصيلی، رويکرد غالب کالبدی بوده و به  با توجه به 
نوسازی بافت های فرسوده توجهی نشده  است، نه تنها وضعيت نوسازی اين بافت ها بهبود نيافته، بلکه در بسياری از 
موارد، به دليل عدم انطباق ضوابط پيشنهادی طرح تفصيلی، اعم از تراکم ساختمانی، کاربری زمين، و غيره با شرايط 

موجود در بافت و ويژگی های آن، به عنوان عامل اصلی عدم نوسازی توسط دست اندرکاران، شناسايی می شود.
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ارزيابی و بررسی های به عمل آمده از طرح تفصيلی نشان می دهد که به داليل مختلفی، طرح های تفصيلی، 
پاسخ گوی نيازهای محدوده بافت های فرسوده نمی باشند. برخی از اين داليل عبارت اند از: رويکرد کلی اين طرح ها 
اين طرح؛ عدم وجود  باالی  به دليل مقياس  بافت های فرسوده  بررسی ويژه در  بافت های منطقه و عدم  به کليه 
انعطاف پذيری در طرح های تفصيلی؛ عدم وجود رويکرد مشارکتی در تهيه و اجرای طرح تفصيلی؛ غلبه رويکرد 
تجميع و نوسازی در تهيه طرح های تفصيلی در محدوده بافت های فرسوده؛ غلبه رويکرد تعريض معابر به صورت 
کلی در شهر تهران و تعميم آن به همه بافت ها؛ عدم هماهنگی ميان ضوابط ساخت وساز )مانند تراکم ساختمانی و 

کاربری در محالت( با نيازهای خاص بافت های فرسوده.

طرح های منظر شهری. 61313

فرسوده شهری- محصول  نواحی  در  مداخله  ابزار  منظر شهری–به عنوان  تهيه طرح های  برنامه  شکل گيری 
رويکردی بوده که از دو ويژگی اصلی برخوردار  است: نخست، اين اعتقاد وجود دارد که امکان )اجرايی، مالی و 
مديريتی( مداخله مستقيم در گستره نواحی فرسوده شهری شهر تهران از طرف متولی )شهرداری تهران به صورت 
عام و سازمان نوسازی شهر تهران به صورت خاص( ميسر می باشد و تحقق اين مداخله نيازمند در دست  داشتن 
طرحی است که آينده مطلوب محله موضوع مداخله را به صورت »جامع« تعيين نمايد. بنابراين، می توان با استفاده 
)عمومًا  معين  زمان  در  محله  نوسازی  »پروژه«  اجرای  به  نسبت  دسترس،  در  اجرايی  و  مالی  فنی،  ابزارهای  از 
ميان مدت( اقدام نمود. اين پروژه، شامل نوسازی مسکن، تأمين خدمات، افزايش سطح معابر و اجرای کاربری های 
ارزش افزا می باشد. دوم، آنچه به عنوان موضوع مداخله تشخيص داده  شده و هدف تهيه طرح های منظر شهری را 
تشکيل می دهد، کالبد بافت )مجموعه بناها، فضاها و راه ها( می باشد و اين تصور حاکم است که می توان با مداخله 
)به ويژه  فرسودگی  ابعاد مشکل  ساير  بنابراين،  آورد.  فراهم  آن  ساکنان  برای  را  بهتری  زيستی  شرايط  کالبد،  در 
از نقشی تأثيرگذارتر در شکل گيری و تشديد مشکل برخوردارند، در برنامه ها و  اقتصادی و اجتماعی( که چه بسا 
اقدامات پيشنهادی، جايگاه خاصی ندارند. اما ورود سازمان به اجرای طرح منظر شهری در يک محله نشان داد که 
فرض اول به صورت واقع بينانه اتخاذ نشده  است؛ زيرا حجم منابع مالی و ابزارهای اجرايی مورد نياز در تحقق اين 
طرح ها، فراتر از توانايی های سازمان )و حتی شهرداری تهران( بود. شکل گيری مشکالت متعدد پيش روی اجرای 
طرح، عدم امکان تأمين مالی پروژه های پيش بينی شده، سطح پايين همکاری دستگاه های متولی و مؤثر و عدم 
امکان برخورد بخشی با موضوعات نوسازی، منجر به  شکل گيری چالش ها و موانع جدی در مسير تحقق اهداف 
بلندپروازانه طرح و زمين گيرشدن آن گرديد؛ درنتيجه، محله –به عنوان موجوديت پويا و پيچيده- تغييرات ُکند خود 
را ادامه داده و پيش فرض های اوليه طرح را )در هنگام آغاز مطالعات( برهم زد. از آنجا که طرح های تهيه  شده از 
ماهيت انعطاف پذيری برخوردار نبوده و سازوکار انطباق و تعديل در آن ها پيش بينی نشده  بود، اين طرح، کارکرد 

خود را به طور کامل از دست داد.

همچنين، اقدامات اجرايی سازمان نشان داد که همراه سازی اجتماع محلی با طرح تهيه  شده، دشوار و حتی در 
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مواردی غيرممکن است. اين امر به دليل ويژگی ها، شرايط و مشکالت متنوع و متعدد هريک از افراد و خانواده ها 
به عبارت ديگر،  کالبدی می باشد.  اقدام  زمينه  فراهم نمودن  برای  اقدامات پيش نياز غيرکالبدی  به پيش بينی  نياز  و 
شکل گيری پديده فرسودگی و افت شهری ناشی  از فقر اقتصادی اجتماع محلی و نبود امکان بهبود شرايط )در نبود 
مداخله بيرونی( و همچنين کاهش سرمايه اجتماعی می باشد؛ بنابراين، جنبه های اجتماعی و اقتصادی نوسازی، از 
اهميت بيشتری نسبت به پروژه های کالبدی پيشنهادی برخوردار است؛ موضوعی که در خارج از حوزه طرح های 

منظر شهری قرار دارد.

نبود امکانات و اختيارات الزم برای تحقق طرح منظر شهری، مغايرت های اساسی با طرح تفصيلی و هم زمانی 
تهيه آن با تصويب و ابالغ طرح تفصيلی مناطق شهر تهران، از جمله عواملی بود که منجر شد تا از اثرگذاری اين 

ابزار، کاسته شود و درنهايت، در سال 1390 به طورکلی از برنامه های سازمان نوسازی شهر تهران خارج گردد.

برنامه های دفاتر خدمات نوسازی )تسهیل گری(. 61314

بررسی و تحليل فرايند اجرای برنامه های تهيه  شده در دفاتر خدمات نوسازی، به معنای مطالعه چگونگی و ميزان 
تحقق پذيری اين برنامه ها می باشد. در اين راستا، تحليل برنامه های تهيه  شده در دوره های زمانی مختلف، امکان 

دستيابی به نتايج زير را فراهم می آورد )حاجی علی اکبری، 1394(:

اجتماعی  ● فعاليت ها ی  و  پروژه ها   از  زيادی  بخش  دفاتر،  توسط  تهيه  شده  برنامه های  مختلف  ابعاد  ميان  در 
تعريف شده در کليه زيرشاخه ها ی مورد درخواست شرح خدمات، محقق شده است. اين تحقق پذيری را می توان به 
کوتاه مدت بودن و حجم کم فعاليت ها ی تعريف شده، توجه شهرداری منطقه به اقدامات اجتماعی، عدم نياز به صرف 

هزينه ها ی زياد برای اجرا، تعداد بيشتر کارشناس اجتماعی در دفتر )درمقايسه با ساير تخصص ها( و ... نسبت داد.

پروژه های تجميع و نوسازی مسکن در دوره زمانی 92-1388 بخش اصلی اقدامات تحقق  يافته دفاتر خدمات  ●
نوسازی را تشکيل می دهند. به طوری که سهم تجميع در نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهر تهران از 2% در 

سال 1388 به بيشتر از 50% در سال 1393 افزايش پيدا می کند.

و  ● ريزدانه  قطعات  تملک  خدمات،  تأمين  پروژه ها ی  نوسازی،  خدمات  دفاتر  پيشنهادی  برنامه های  بين  از 
از اين پروژه ها ،  تعريض و بازگشايی معبر به نتيجه نرسيده  است. مهم ترين عامل عدم استقبال مديريت شهری 

هزينه باالی اجرای آن ها است.

در برنامه های تهيه  شده، نمونه های معدودی از پروژه ها ی بهسازی محيطی اجرا شده، قابل ردگيری است که  ●
در حد اقدامات جزئی و در چارچوب وظايف شهرداری ناحيه قرار دارد.

در جمع بندی اين قسمت می توان عنوان کرد که از ميان برنامه های پيشنهادی دفاتر خدمات نوسازی، آنچه 
که در حوزه اختيارات دفتر محلی -به عنوان متولی اجرا- بوده، به نتيجه رسيده  است؛ اين فعاليت ها عمدتًا از جنس 
و  نوع خدمات  از  که  اقدامات  ساير  تجميع می باشند.  پروژه ها ی  و  اجتماعی  فعاليت ها ی  و  اطالع رسانی  آموزش، 
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اين  لذا  نهادها می باشند؛  ساير  نيازمند جلب مشارکت  و  نبوده  دفتر  اختيارات  در حوزه  بهسازی محيطی هستند، 
اقدامات کمتر تحقق يافته اند.

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران. 61315

تحليل گزارش های منتشر شده درخصوص ميزان تحقق برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، نشان می دهد 
که وظايف شهرداری تهران در حوزه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری به طور حداکثری تحقق يافته 
 است؛ اما تحليل سازوکار اجرای برنامه عملياتی و ميزان تحقق هريک از اهداف کّمی مدنظر برنامه، برخی نتايج 

را به دست می دهد:

در فرايند اجرای برنامه عملياتی، همکاری مشخصی بين بخش های مختلف شهرداری برای تحقق اهداف  ●
برنامه شکل نمی گيرد و هريک از بخش ها متولی پيگيری تحقق اهداف خود می باشند. اين موضوع با توجه به ماهيت 

بين بخشی اقدام در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، به عنوان يک خأل جدی محسوب می شود.

سازوکار معينی برای جلب همکاری ساير دستگاه های اجرايی و متوليان خارج از شهرداری تهران در فرايند  ●
اجرای برنامه وجود ندارد.

معيار تعيين نحوه تحقق برخی اهداف هم چون ارتقای عملکرد دفاتر خدمات نوسازی، ارتقای آگاهی عمومی،  ●
ميزان بهره گيری از فناوری های نوين و افزايش سرمايه گذاری بخش خصوصی و عمومی، مشخص نيست.

عمومی  ● پارکينگ های  و  خدماتی  سطوح  تأمين  صددرصدی  تحقق  نشان دهنده  موجود،  اعداد  در حالی که 
در  مالی  منابع  تحقق  و  تخصيص  پيش بينی،  ميزان  بررسی  و  موجود  واقعيت های  فرسوده هستند،  بافت های  در 

بودجه های ساليانه شهرداری تهران با اين نتيجه گيری تفاوت دارد.

افزايش سرعت نوسازی مسکن در بافت های فرسوده تهران، از يک سو وابسته به رونق و رکود بازار مسکن  ●
در شهر تهران می باشد و از سوی ديگر محصول اقداماتی است که از نيمه دوم دهه 1380 آغاز شده و به رشد 
قابل توجه تخريب و نوسازی در بافت های فرسوده تهران منجر شده است. به طوری که در سال 1392، 52% از 
زيربنای پروانه های صادر شده در بافت های فرسوده، مربوط به پروژه های تجميع بوده  است. بنابراين نمی توان نتايج 

حاصل شده در اين برنامه را صرفًا به عنوان محصول اقدامات انجام شده برای تحقق برنامه تلقی کرد.

بررسی و تحلیل و گونه بندی یافته ها. 614

در اين قسمت، مجموعه يافته های پژوهش درخصوص طرح ها و برنامه های مختلف مرتبط با توسعه محله ای 
در بافت های فرسوده تهران، جمع بندی می شود. برای دستيابی به اين هدف، مجموعه ای از معيارها براساس تحليل 
با توجه  به تقسيم بخش بررسی و تحليل طرح ها و  اين بخش استخراج شده است.  محتوای قسمت های پيشين 
برنامه ها به سه حوزه محتوا، فرايند تهيه و فرايند اجرا، معيارهای استخراج شده نيز براساس همين دسته بندی ارائه 

می گردد. اين معيارها و نسبت برنامه های موجود با آن ها در جدول14 قابل مالحظه است.
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  جدول114 مقایسه طرح ها و برنامه های مرتبط با توسعه محلی1 2 3

طرح جامع و شاخص های مقایسهمعیارها
تفصیلی

طرح منظر 
شهری

برنامه های دفاتر 
برنامه پنج سالهخدمات نوسازی

محتوای 
برنامه ها

کالبدی-کالبدیکالبدیجنبه های مورد توجه برنامه
غيرکالبدی

کالبدی-
غيرکالبدی

شهریمحله ایشهریشهریسطح برنامه
جايگاه نوسازی و بهسازی بافت های 

فرعیاصلیفرعیفرعیفرسوده در برنامه

شهرداریدربرگيرندهشهرداریشهرداریدامنه سازمانی برنامه
داردنداردداردداردجايگاه قانونی برنامه

هدف سو-مشکل سوهدف سوهدف سومشکل سو يا هدف سو بودن برنامه
مشکل سو

فرايند تهيه 
برنامه

نسبیکاملنسبی2نسبی1توجه به شرايط ويژه بافت های فرسوده
توجه به ويژگی های خاص در مقياس 

نداردداردنداردنداردمحلی

مشارکت بخش های مختلف بدنه 
دارد )فقط در نداردنداردنداردعمومی

شهرداری(
نداردمبهمنداردنداردمشارکت شهروندان و اجتماعات محلی
انعطاف پذيری برنامه و امکان بازنگری 

داردداردنسبینسبیآن

داردنداردداردداردانطباق برنامه با برنامه های فرادست

فرايند اجرا

دارددارددارد3نداردوجود سطح اجرايی
تناسب برنامه با اختيارات دستگاه 

داردنداردنسبینسبیمتولی

وجود سازوکار همکاری و هماهنگی 
نداردنداردنداردنداردبين بخشی

پيش بينی مشارکت بخش های خارج از 
نداردداردنداردنداردبدنه عمومی

تحقق تمام بخش ها به صورت متناسب 
صورت نمی گيردصورت نمی گيردصورت نمی گيردصورت نمی گيردو متوازن

نداردداردنداردنداردپيش بينی روش های متنوع اقدام

در نتيجه و با توجه به ماهيت طرح های جامع و تفصيلی و برنامه های عملياتی شهرداری )جايگاه فرعی نوسازی 
و بهسازی در اين برنامه ها، عدم تأکيد بر ويژگی های محلی، عدم امکان مشارکت اجتماعات محلی در برنامه های 

1- پيش بينی تدوين برنامه های موضعی ويژه بافت های فرسوده شهری
2- پيش بينی ضوابط ويژه ساخت وساز در بافت های فرسوده شهری

3- فقط درخصوص نوسازی مسکن
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مقياس شهری، تمرکز بر سازمان شهرداری در فرايند اجرا، نبود سازوکار همکاری و هماهنگی بين بخشی در اجرا 
اما   . دارد  توسعه شهری ضرورت  برنامه های  بر سطح محله در سلسله مراتب  با تمرکز  برنامه هايی  ...(، وجود  و 
فرسوده  بافت های  در  توسعه محله ای  برنامه  با يک  مرتبط  مهم ترين مشکالت  به محتوای جدول14-  -با توجه 

تهران، عبارت اند  از:
عدم تعريف برنامه توسعه محله ای به عنوان يک سطح مشخص در سلسله مراتب برنامه ريزی و نبود جايگاه  ●

حقوقی و قانونی مشخص در برنامه های توسعه شهری و درنتيجه، نبود مرجع معينی برای تصويب برنامه؛
بر  ● مؤثر  متوليان  ساير  و  اجرايی  دستگاه های  )شهرداری،  عمومی  بدنه  مختلف  بخش های  مشارکت  عدم 

نوسازی و بهسازی( در فرايند تدوين برنامه؛
عدم اطمينان از مشارکت کامل شهروندان و اجتماعات محلی در فرايند برنامه ريزی؛ ●
عدم تناسب پروژه ها و اقدامات پيشنهادی برنامه با اختيارات )مالی و اجرايی( دستگاه متولی؛ ●
نبود سازوکار هماهنگی و همکاری بين بخشی در فرايند اجرای برنامه؛ ●
عدم تحقق کامل و متوازن تمام جنبه های برنامه )به دليل هزينه بر بودن برخی جنبه ها و عدم تمايل بخش  ●

عمومی به همکاری در اجرا(.

بررسی و تحلیل چارچوبهای نهادی موجود. 7

با توجه به دستور کار پژوهش، يکی از موضوعات حائز اهميت در فرايند آن، تبيين الزامات نهادی در فرايند 
تهيه، تصويب و اجرای برنامه های توسعه می باشد. بدين منظور، بررسی و تحليل زمينه های نهادی موجود و ظرفيت 
توسعه  با  مرتبط  ساختاری  عناصر  و  نهادها  مهم ترين  بخش،  اين  در  است.  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  هريک، 

محله ای در شهر تهران مورد بررسی قرار می گيرد.

از نيمه دوم دهه 1380 ضرورت ايجاد چارچوبی برای همکاری بين اجزای مختلف بخش عمومی در برنامه ريزی، 
مديريت و اجرای اقدامات، تصميمات و پروژه های مرتبط با نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، مورد توجه 
سياست گذاران در سطح ملی و شهری قرار گرفت. همچنين و از سوی  ديگر، در اين دوران فراهم نمودن بستری 
برای جلب مشارکت شهروندان در مراحل مختلف برنامه ريزی و مديريت شهری، مورد توجه شورای اسالمی شهر 
تهران و شهرداری تهران قرار گرفت و منجر به ايجاد برخی تغييرات در ساختار مديريت شهری گرديد. مهم ترين 

پيامد جهت گيری جديد عبارت  است  از:
شکل گيری ستاد بازآفرينی پايدار کالن شهر تهران و ستادهای بازآفرينی منطقه ای؛ ●
اعطای اختيارات بيشتر به شهرداری های نواحی شهر تهران و گسترده تر شدن ساختار و حوزه وظايف اين بخش؛ ●
شکل گيری انجمن های شوراياری در سطح محالت شهر تهران؛ ●
در  ● محله(  سرای  و  محله  مدير  محله،  امنای  هيئت  )شامل  محله  مديريت  عنوان  تحت  ساختاری  ايجاد 

شهرداری تهران.
با توجه به مجموعه نهادهای شکل گرفته برای مديريت، برنامه ريزی، اجرا و نظارت بر اجرای اقدامات و پروژه های 
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مختلف در شهر تهران و در يک دهه گذشته، مهم ترين ظرفيت های اين نهادها برای تبيين چارچوب توسعه محله ای 
در محالت دارای بافت فرسوده تهران، در قالب جدول15 قابل جمع بندی می باشد.

جدول115 تحلیل زمینه  ها و ظرفیت های نهادی موجود و مرتبط با چارچوب توسعه محله ای

دامنه فعالیت سطح نهادعنوان نهاد
نقاط ضعف نهادنقاط قوت نهادمهم ترین نقش نهادنهاد

ستاد بازآفرينی 
پايدار کالن شهر 

تهران
شهر تهران

محدوده های 
فرسوده و 
ناکارآمد و 

سکونتگاه های 
غيررسمی شهر

تصويب برنامه ها، طرح ها، 
راهبردها و راهکارها؛

اولويت بندی برنامه ريزی و اقدام؛
هماهنگی و همکاری در 

برنامه ريزی و اقدام.

پيش بينی چارچوبی 
برای مديريت 

هماهنگ در سطح 
شهر؛

ايجاد مرجعی برای 
تصويب برنامه ها.

محدود شدن اعضا به 
نمايندگان دستگاه های 

عمومی؛
ابهام در سازوکار ارتباط 

تصويب برنامه ها و 
طرح ها با تصويب در 
ساير مراجع )هم چون 

کميسيون ماده 5(.

ستاد بازآفرينی 
منطقه

مناطق 7 
تا 20 شهر 

تهران

محدوده های 
فرسوده و 
ناکارآمد و 

سکونتگاه های 
غيررسمی 

منطقه

تعيين چارچوب و مسير بازآفرينی 
منطقه )براساس رويکردها و 

سياست های ملی(؛
اولويت بندی برنامه ريزی و اقدام؛

ايجاد زمينه مشارکت تمام 
کنشگران؛

اقدامات ترويجی و محرک؛
ايجاد هماهنگی بين بخشی.

پيش بينی چارچوبی 
برای مديريت 

هماهنگ در سطح 
منطقه؛

ايجاد مرجعی برای 
تأييد برنامه ها.

محدود شدن اعضا به 
نمايندگان دستگاه های 

عمومی

شهرداری ناحيه
هر يک از 

نواحی شهر 
تهران

اقدامات در 
دستور کار 

شهرداری در 
ناحيه

تحليل موضوعات کليدی 
برنامه ريزی توسعه؛

انجام اقدامات حفظ، نگهداشت و 
توسعه در حوزه عمومی؛

فراهم نمودن زمينه مشارکت 
شهروندان در برنامه های 

شهرداری.

تمرکززدايی از 
اقدامات و شکل گيری 
متولی معين در سطح 

ناحيه؛
امکان برنامه ريزی در 

سطح ُخرد.

عدم اشاره به نواحی 
فرسوده و ناکارآمد 

به عنوان يک اولويت در 
برنامه ها؛

نبود چارچوبی معين 
برای مشارکت 
کنشگران در 
برنامه ريزی.

انجمن 
شوراياری

هر يک از 
محالت 

شهر تهران

اقدامات در 
دستور کار 

شورای شهر و 
شهرداری در 

محله

پيگيری حرکت به سوی پايداری 
محيطی؛

ارائه پيشنهاد در حوزه های 
مختلف به شورای شهر؛

آموزش شهروندان؛
شناسايی کمبودها و نيازهای 

شهروندان؛
تأسيس انجمن های داوطلبانه و 

سازمان های مردم نهاد.

شکل گيری ابزاری 
برای هدايت 

سياست گذاری از 
سطح محلی

تقليل جايگاه به ارائه 
مشاوره؛

نبود سازوکاری برای 
اطمينان از ارتباط 

نمايندگان و شهروندان؛
نبود الزامی برای رعايت 
مشاوره های ارائه شده.

مديريت محله
هر يک از 
محالت 

شهر تهران

اقدامات در 
دستور کار 

شهرداری در 
محله

مديريت فعاليت ها و فضاهای در 
اختيار شهرداری تهران )از طريق 

برون سپاری(؛
ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی و 

فرهنگی به شهروندان.

ايجاد جايگاهی در 
سطح محلی برای 
انطباق اولويت های 

برنامه ريزان و مجريان 
با نيازهای شهروندان.

محدوديت در دامنه 
فعاليت ها
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پیشنهاد چارچوب محتوایی و رویکردهای توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد . 8
شهر تهران

اين بخش از پژوهش اختصاص به تبيين چارچوب محتوايی توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده و 
ناکارآمد دارد. اين چارچوب شامل اصول و ارزش ها، اهداف، راهبردها، سياست ها، معيارها، شاخص ها و سنجه های 

توسعه می گردد. برای دستيابی به اين موارد، اقدامات زير صورت  گرفته است:

از طريق مصاحبه با تعدادی از خبرگان توسعه محله ای، فعاالن محلی، کارشناسان دفاتر خدمات نوسازی،  ●
... )خبرگان پژوهش( و تحليل محتوای نظرات آن ها از يک سو و تحليل محتوای چارچوب  اعضای شوراياری و 

مفهومی از سوی ديگر، اصول و ارزش های توسعه محله ای در تهران استخراج شده است.

نظرات و ديدگاه های خبرگان پژوهش برای تدوين اهداف، راهبردها و سياست های راهنمای توسعه محله ای  ●
مورد استفاده قرار گرفته است.

چارچوب مفهومی پژوهش با شرايط تهران انطباق يافته و مجموعه ابعاد، معيارها، شاخص ها و سنجه های  ●
توسعه محله ای ارائه شده است.

براساس فرايند گفته شده، محتوای اين بخش در دو قسمت تدوين گرديده است: قسمت نخست اختصاص به 
تبيين اصول، اهداف، راهبردها و سياست های توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در تهران 

دارد؛ و در قسمت دوم، ابعاد، معيارها، شاخص ها و سنجه های توسعه محله ای تشريح شده است.

اصول، ارزش ها، اهداف، راهبردها و سیاست های توسعه محله ای. 811

اين قسمت اختصاص به تبيين مجموعه اصول، اهداف، راهبردها و سياست های حاکم بر توسعه محله ای در 
محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در تهران دارد. الزم به توضيح است که اين مجموعه، از جايگاه »راهنما« 
و »هدايتگر« در فرايند برنامه ريزی توسعه محله ای برخوردار است؛ زيرا فرض بر اين است که چشم انداز، اهداف، 
راهبردها، سياست ها و برنامه های توسعه هريک از محالت در فرايند برنامه ريزی مختص آن محله تدوين می گردد 
و با توجه به اين رويکرد، امکان تعيين مجموعه ای از اصول و اهداف پيش فرض و عام برای توسعه محله ای وجود 
ندارد. به عبارت ديگر، اصول، اهداف، راهبردها و سياست های معرفی شده در اين قسمت، از يک سو –در عمومی ترين 
سطح ممکن- چارچوبی را برای نحوه برنامه ريزی در سطح محله ای معرفی می کنند و از سوی ديگر، چارچوبی را 
برای پيگيری تحقق توسعه محله ای در سطح سياست و سياست گذاری شهری معرفی نموده و از ورود به مصاديق 

پرهيز می کنند.

مبتنی  بر روند کار طی شده، اصول و ارزش های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به شرح 
زير می باشند:

برخورداری: حق برخورداری از خدمات شايسته پشتيبان سکونت، حمل ونقل عمومی و زيرساخت های شهری  ●
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برای تمام ساکنان محالت؛

ایمنی، امنیت و پایداری محیطی: ايمنی و امنيت عينی و ذهنی محيط اجتماعی، ايمنی ابنيه در مواجهه با  ●

مخاطرات طبيعی، بهداشت و سالمت محيطی، حفاظت از محيط زندگی و کنترل عوامل آالينده؛

نهادسازی: تقويت سازمان های اجتماع محور و اعطای اختيارات مشخص به آن ها برای مشارکت در فرايند  ●

برنامه ريزی و تقويت جايگاه محالت دارای بافت فرسوده در برنامه ريزی و بودجه بندی؛

دربرگیری: توجه به تمام جنبه ها در فرايند برنامه ريزی توسعه محالت، آموزش، مشارکت تمام گروه های  ●

دخيل و توجه به تمام جنبه ها در فرايند برنامه ريزی توسعه محله ای.

بافت  دارای  محالت  در  محله ای  توسعه  سياست های  و  راهبردها  اهداف،  ارزش ها،  و  اصول  تعيين  براساس 
فرسوده تهران تعيين شده است. مجموع و دسته بندی اين موارد در جدول16 قابل مالحظه می باشد.

جدول116 اصول، اهداف، راهبردها و سیاست های توسعه محله ای

سیاست هاراهبردهااهدافاصول

ايمنی، امنيت و 
پايداری محيطی

ارتقای ايمنی و 
امنيت اجتماعی 

و کالبدی

افزايش ايمنی و 
امنيت اجتماعی در 

فضاهای عمومی

تسهيل و فراهم نمودن زمينه نظارت اجتماعی در فضاهای عمومی؛  ●
ايجاد و تقويت مراکز نظارتی در اجتماع محلی برای بهبود امنيت   ●

و  متروکه  ساختمان های  و  بی دفاع  فضاهای  عمومی،  فضاهای  در 
فاقد استفاده.

بهبود ايمنی ابنيه و 
زيرساخت های شهری 

در برابر مخاطرات 
طبيعی

امکان پذير نمودن روش های متنوع افزايش ايمنی مسکن )ترويج   ●
هم زمان روش های نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی ابنيه( از طريق 

پيش بينی ضوابط متناسب ساخت و مشوق های مالی؛
و   ● مختلف(  )کاربری های  موجود  ساختمان های  ايمنی  افزايش 

بهبود کيفيت در ساخت و سازهای جديد از طريق روش هايی همانند 
مقاوم سازی، تقويت سازوکار نظارت بر ساخت و اجرای بيمه تضمين 

کيفيت ساخت وساز؛
شبکه های   ● ايمنی  تقويت  به  زيرساخت  متولی  دستگاه های  الزام 

زيرساختی؛
رفع موانع حقوقی و تسريع رسميت بخشی به مالکيت ساکنان بر   ●

امالک مسکونی.

افزايش کيفيت 
محيط عمومی 
و بهينه سازی 
مصرف انرژی

بهبود بهداشت محيط 
عمومی

جهت   ● الزم  تأسيسات  تعبيه  و  پسماندها  مديريت  بهينه سازی 
تفکيک زباله؛

بهسازی و مناسب سازی معابر؛  ●
اجرا و سامان دهی شبکه جمع آوری فاضالب و شبکه جمع آوری   ●

آب های سطحی.
بهينه سازی مصرف 

انرژی
تسهيل، تشويق و نظارت بر به کارگيری فناوری های نوين معماری   ●

در ساخت، توسعه و مرمت ابنيه
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سیاست هاراهبردهااهدافاصول

برخورداری

بهبود سطح 
برخورداری 
از فرصت ها، 
خدمات و 

زيرساخت های 
پشتيبان 
سکونت

فراهم نمودن زمينه 
مهارت افزايی و 

اشتغال نيروی کار 
محلی

تسهيل برگزاری دوره های آموزشی مهارت افزايی قابل استطاعت؛  ●
تشويق کارآفرينان به سرمايه گذاری در محالت و استفاده از نيروی   ●

کار محلی.

بهبود خدمات 
پشتيبان سکونت

حفظ و تقويت فضاهای سبز و امکانات تفريحی و فرهنگی؛  ●
تأمين سرانه های خدماتی با قابليت دسترسی پياده؛  ●
بهبود زيرساخت های شهری؛  ●
ايستگاه های   ● بهينه  مکان يابی  و  عمومی  حمل ونقل  شبکه  بهبود 

حمل ونقل.

ارتقای سطح سالمت 
شهروندان

سرای   ● )مانند  غيردولتی  و  عمومی  بخش های  ظرفيت   از  استفاده 
ارائه خدمات  ...( برای  محله، سازمان بهزيستی، خيريه ها، مساجد و 

مشاوره به ساکنان محله

نهادسازی

افزايش اهميت 
جايگاه محالت 
در برنامه های 

بخش عمومی و 
تقويت نهادهای 

محلی

ظرفيت سازی اجتماع 
محلی 

تقويت، تسهيل و رسميت بخشی به حضور سازمان های غيردولتی   ●
و سازمان های اجتماع محور در فرايند برنامه ريزی و توسعه محله ای؛

حمايت از فعاليت گروه های بومی در سازمان های اجتماع محور.  ●

تقويت جايگاه محله 
در منابع و اختيارات 

بخش عمومی

بودجه   ● در  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت  دارای  افزايش سهم محالت 
دستگاه های عمومی؛

اعطای اختيارات بيشتر به سطح ُخرد مديريت در پيشبرد برنامه های   ●
توسعه محله ای؛

دربرگيری

ارتقای عدالت 
در فرايند توسعه 

محله ای

برنامه ريزی و تعيين 
اقدامات براساس 

نياز و تقاضای تمام 
دخيالن

شناسايی، تحليل، دسته بندی و اولويت بندی نظرات ساکنان محله؛  ●
شناسايی نظرات دستگاه های مؤثر )به ويژه شهرداری ناحيه(؛  ●
توجه به انطباق حداکثری برنامه اقدام )نتيجه برنامه توسعه محله(   ●

با نظرات ساکنان محله و دستگاه های مؤثر.

پيش بينی و کاهش 
اثرات جانبی مداخله

برنامه ريزی درخصوص شرايط گروه های خاص، همانند مستأجران   ●
)به ويژه  استطاعت  قابل  مسکن  تأمين  امکان  فاقد  گروه های  و 
بومی زدايی ناشی از نوسازی مسکن يا ناشی از مداخله بخش عمومی(؛

شناسايی و پيش بينی ساير اثرات جانبی مداخله و برنامه ريزی برای   ●
کاهش آن.

ارتقای سطح 
اعتماد عمومی 

و مشارکت 
شهروندی

آموزش و 
آگاهی بخشی به 

شهروندان:

توسعه   ● با  مرتبط  آموزشی  و  ارتباطی  متنوع  ابزارهای  از  استفاده 
محله ای؛

مديران   ● و  شهروندان  سويه  دو  ارتباط  مناسب  بسترهای  تأمين 
محلی.

جلب اعتماد متقابل 
ساکنان و مديران 

محالت

اجرای   ● و  تهيه  روند  در  ساکنان  مشارکت  امکان  نمودن  فراهم 
برنامه های توسعه؛

برنامه های   ● در  محله ای  توسعه  برنامه  جايگاه  به  بخشی  رسميت 
توسعه شهری؛

تقويت شفافيت عملکردی و مالی نهادهای محلی از طريق ارائه   ●
گزارش های دوره ای و موردی.
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بعاد، شاخص ها، معیارها و سنجه های ارزیابی و پایش توسعه محله ای. 812

براساس چارچوب مفهومی پژوهش، دو جنبه محتوايی و روند کاری از ويژگی های عمده رويارويی با فرسودگی 
»جمعيتی- »اقتصادی«،  ابعاد  به  محتوايی  جنبه  چارچوب،  اين  براساس  می باشند.  محله  يک  در  ناکارآمدی  و 
اجتماعی« و »کالبدی-زيست محيطی« توسعه محله ای تقسيم شده است. تدقيق جنبه روند کاری نيز به تعريف 
بعد »حکمروايی« منجر شده است که به تبيين شيوه های رويارويی با مشکل فرسودگی و مديريت توسعه محله ای 
می پردازد. انطباق معيارها، شاخص ها و سنجه های چارچوب مفهومی با ويژگی های نواحی شهری فرسوده و ناکارآمد 
تهران به استخراج معيارها، شاخص ها و سنجه های مختص توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر 
تهران انجاميده است. بنابراين در اين قسمت از پژوهش، انطباق و تعديل معيارها، شاخص ها و سنجه های توسعه 
محله ای )حاصل چارچوب مفهومی مرحله نخست( با ويژگی ها و شرايط محالت موضوع پژوهش )حاصل جمع بندی 

مرحله دوم( صورت گرفته و چارچوب نهايی، تدوين شده است.

برخی مالحظات حائز اهميت درخصوص کاربست معيارها، شاخص ها و سنجه ها، در محله معين به صورت زير 
قابل بيان است:

باوجودی  که اين معيارها، شاخص ها و سنجه ها بيانگر چارچوب عمومی ارزيابی توسعه محله ای در محالت،  ●
در تهران با فرسودگی مواجه می باشند، می توانند متناسب با شرايط ويژه هر کدام از محالت دچار تعديل شوند و 
اولويت و اهميت متفاوتی پيدا کنند. بنابراين الزم است که در آغاز برنامه ريزی توسعه در هريک از محالت موضوع 
پژوهش، معيارها، شاخص ها و سنجه ها با شرايط و مشکالت محلی مقايسه شوند و مجموعه معيارهای مرتبط با 

ويژگی های محله خاص و اولويت و اهميت هريک تعيين گردد.

با اين سنجه ها می بايست  ● ارتباط  وضعيت محله در نقطه آغاز و در هنگام برنامه ريزی توسعه محله ای در 
سنجيده شود.

سنجه ها می بايست در فرايند توسعه محله ای و متناسب با زمان بندی برنامه توسعه محله ای  مورد سنجش قرار  ●
گيرند تا ميزان تحقق اهداف توسعه و توازن در جنبه های مختلف آن از امکان ارزيابی برخوردار گردد.

با اين شاخص ها و سنجه ها متفاوت می باشد، دستيابی به  ● ارتباط  از محالت در  از آنجا که شرايط هريک 
وضعيت مطلوب در تمام محالت از زمان بندی واحدی پيروی نمی کند و می بايست در هر محله و متناسب با شدت 

مشکالت موجود، اقدام به تعيين زمان بندی و مرحله بندی نمود.

تمامی شاخص ها و سنجه های شناسايی شده از امکان ارزيابی کّمی برخوردار نيستند و می بايست –متناسب با  ●
ويژگی سنجه- با استفاده از روش های کّمی يا کيفی مورد سنجش قرار گيرند.

براساس مالحظات گفته شده، چارچوب مفهومی و مجموعه معيارها، شاخص ها و سنجه های توسعه محله ای در 
محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد تهران در نمودار شماره 5 و جداول شماره 17 و 18 قابل مالحظه می باشد.



77 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

نمودار5 1 چارچوب توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد تهران

جدول117 ابعاد، معیارها، شاخص ها و سنجه های توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در 
تهران )جنبه محتوایی(1234

استانداردسنجهشاخصمعیاربُعد

کالبدی ـ فعاليتی ـ محيط زيستی

 مسکن 
عادالنه

برخورداری از 
زيربنای مسکونی

هرچه نزديک به 1 باشد، مناسب تر استنسبت خانوار در واحد مسکونی

حداقل 17,5 متر مربع )مطابق طرح سرانه زيربنای مسکونی
جامع تهران(

تنوع قيمت مسکن

تنوع در قيمت هر مترمربع بنای مسکونی 
در بناهای محله1

وجود مسکن با قيمت های متفاوت در 
محله )حداقل سه سطح پايين، متوسط 

و باال(
بيشتر از 10% از کل مسکن محله2 سهم مسکن اجتماعی يا عمومی از کل
کاهش به 25%نسبت هزينه مسکن به درآمد خانوار

وضعيت مالکيت 
مسکن

سهم خانوارهای ساکن در امالک فاقد 
صفرسند رسمی

نوسازی و حفاظت 
مسکن

کاهش ساليانه 5% تا به صفر برسد3 سهم ساختمان های کم دوام
نسبت بازسازی و مقاوم سازی مسکن به 

نوسازی
وجود روش های متنوع ارتقای ايمنی 
مسکن )طبق برنامه توسعه محله ای4(

1- تنوع سبب می شود گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی امکان حضور در تمامی محله ها را بيابند. اين امر به توزيع جمعيت بر اساس نزديکی به محل کار نيز 
کمک می کند.

2- اين ميزان برای اغلب کشورهای بيشتر توسعه يافته اروپايی بيشتر از 10% است.
3- مطابق برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، اين عدد ساليانه 10% می باشد.

4- روش های مختلف ارتقای ايمنی مسکن می بايست متناسب با شرايط محله و ضوابط موجود در برنامه توسعه محله پيش بينی شود.
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استانداردسنجهشاخصمعیاربُعد

کالبدی ـ فعاليتی ـ محيط زيستی

پخشايش 
عادالنه 
خدمات 
مسکونی

تسهيالت و 
خدمات بهداشتی ـ 

درمانی

0,15 مترمربعسرانه خدمات بهداشتی-درمانی 
100%ميزان پوشش بيمه درمانی ساکنان محله

ميزان رضايت از خدمات بهداشتی-
100%درمانی

نرخ پزشک عمومی به ازای هر 10000 
نفر

10,4 نفر1

ميانگين فاصله زمانی از خدمات 
حداکثر 10 دقيقه پياده رویبهداشتی-درمانی محلی

خدمات و امکانات 
آموزشی

0,33 مترمربعسرانه خدمات آموزشی محلی
ميانگين فاصله زمانی از خدمات آموزشی 

حداکثر 10 دقيقه پياده رویمحلی

محيط زيست 
سالم

برخورداری از 
فضای سبز

1,7 مترمربعسرانه فضای سبز
حداکثر 10 دقيقه پياده رویميانگين فاصله زمانی از فضای سبز

حفاظت و بازيافت 
مواد و انرژی

رعايت مقررات ملی ساختمان در نوسازی سرانه مصرف انرژی
و بهسازی2 

نسبت خانوارهای مشارکت کننده در 
%100بازيافت

نسبت ساختمان های متصل به شبکه 
%100فاضالب

رضايت ساکنان از بهداشت و پاکيزگی بهداشت شهری
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانمحله

سرزندگی

برخورداری از 
فضای پياده روی

نسبت مساحت پياده رو به سواره رو در 
افزايش مداوم محله

برخورداری از بهبود مداوم طی زمانرضايت مردم از کيفيت پياده رو

فضای شهری
وجود ميدانچه )برای هر 1000 خانوار( و تراکم فضاهای جمعی در محله

يک ميدان اصلی در محله
24 ساعته بودن فضای جمعیميزان استفاده مردم از فضاهای جمعی

ايمنی فضاها و 
مسيرها

سهم بناها و فضاهای عمومی نامناسب 
صفربرای دسترسی افراد معلول

رضايت مردم از ايمنی خيابان ها و 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانپياده رو ها

تنوع و سازگاری 
کاربری در محله

هرچه بيشتر باشد بهتر است )به شرط تراکم فعاليت های غيرمسکونی سازگار
عدم غلبه فعاليت ها بر فعاليت مسکونی3(

صفرتراکم فعاليت های غيرمسکونی ناسازگار

3 2 1

1- متوسط اين عدد در جهان، 15/4 و در اروپا، 35 نفر است.
2- مبحث 19

3- اين مالحظه می بايست متناسب با ويژگی های محله در فرايند برنامه ريزی مدنظر قرار گيرد.
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استانداردسنجهشاخصمعیاربُعد

کالبدی ـ فعاليتی ـ محيط زيستی

حمل ونقل 
کارآمد

حمل ونقل عمومی

رضايت مردم از کيفيت حمل ونقل 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانعمومی

برخورداری از بهبود مداوم طی زمانسهم شبکه ريلی از جابه جايی مسافر
سهم شبکه اتوبوس رانی از جابه جايی 

برخورداری از بهبود مداوم طی زمانمسافر

سهم شبکه دوچرخه سواری از جابه جايی 
مسافر

وجود شبکه پوششی )در ترکيب با 
پياده رو(

متوسط فاصله زمانی از ايستگاه های 
حداکثر 10 دقيقه پياده رویحمل ونقل عمومی

توليد و جذب سفر
برخورداری از کاهش طی زمانتعداد سفرهای خارج از محله

نسبت جمعيت مشغول به کار يا تحصيل 
برخورداری از بهبود مداوم طی زماندر درون محله

صرف زمان برای 
سفر

ميانگين زمان صرف شده در سفر در يک 
برخورداری از کاهش طی زمانروز کاری )دقيقه(

ميراث 
فرهنگی پويا

وضعيت ميراث 
فرهنگی و تاريخی 

محله

نسبت ميراث فرهنگی کالبدی فعال به 
100%کل ميراث

نسبت ميراث فرهنگی در خطر و رو به 
صفرزوال به کل ميراث

نسبت ميراث فرهنگی کالبدی که مردم 
100%می شناسند )از کل(

اقتصادی

توسعه 
کسب  وکار

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان1نرخ اشتغالوضعيت اشتغال

تراکم فعاليت 
اقتصادی

سطح واحدهای تجاری و اداری بر سطح 
کل زيربنا در محله

هرچه بيشتر باشد، بهتر است )به شرط 
عدم غلبه فعاليت ها بر فعاليت مسکونی و 

اخالل در آن2(
سطح 

نسبت هزينه ماهيانه به درآمد برای وضعيت درآمدبرخورداری
خانوار

برخورداری از کاهش طی زمان )وضعيت 
بهينه و قابل تحقق آن حدود 80% است(

جمعيتی ـ اجتماعی

سطح برخورداری آموزش
از خدمات آموزشی

100%سطح سواد
صفرترک تحصيل کنندگان در سن پايين

100% گروه های نيازمند و مخاطب

سطح امنيتامنيت
برخورداری از کاهش طی زمان )تا سطح ميزان شکايات بزهکاری و سرقت

صفر(

برخورداری از کاهش طی زمان )تا سطح ميزان شکايات جنايت
صفر(  2 1

1- اين شاخص در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور برابر با 93% است.
2- اين مالحظه می بايست متناسب با ويژگی های محله در فرايند برنامه ريزی مدنظر قرار گيرد.
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استانداردسنجهشاخصمعیاربُعد

جمعيتی ـ اجتماعی

احساس امنيت

ميزان افرادی که تحت پوشش بيمه 
بيکاری يا ساير پوشش های حمايتی در 

مقابل بيکاری قرار دارند
برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 

سطح %100(

ميزان افرادی که محله خود را امن 
می دانند

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 
سطح %100(

ميزان افرادی که با تخريب گری به عنوان 
مشکلی در محله مواجه هستند

برخورداری از کاهش طی زمان )تا سطح 
صفر(

احساس امنيتامنيت

ميزان افرادی که با مصرف مواد مخدر 
و الکل به عنوان مشکلی در محله مواجه 

هستند
برخورداری از کاهش طی زمان )تا سطح 

صفر(

ميزان افردی که از حس امنيت در زمان 
پياده روی در طول شب برخوردارند

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 
سطح %100(

احساس تعلق 
و مشارکت در 

اجتماع

احساس تعلق

نسبت ساکنانی که احساس يکی بودن با 
محله يا اجتماع محلی دارند

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 
سطح %100(

نسبت ساکنانی که تمايل به 
سرمايه گذاری در تعمير و نگهداری 

ساختمان، نوسازی و بهسازی محيطی 
دارند

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان

نسبت ساکنانی که از محله خود خشنود 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانو راضی می باشند

نسبت افرادی که بيشتر از 5 سال در 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانمحله زندگی کرده اند

شناسايی، تقويت و يا ايجاد عناصر وجود عناصر هويت بخش در محله
هويت بخش

درک ساکنان از ميزان هم شأن و هم فکر 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانبودن همسايه ها

برخورداری از بهبود مداوم طی زمانحس افتخار به محله

ميزان ساکنانی که مشارکت مردمی را اثربخشی مشارکت
اثرگذار می دانند

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 
سطح %100(

اعتماد به نهادهای 
عمومی

درصد اعضای محله که نام نمايندگان 
100%خود  را می دانند1

برخورداری از بهبود مداوم طی زمانسطح اعتماد ساکنان به نهادهای عمومی

مشارکت 
بين فردی

ميزان رضايت از مشارکت همسايه ها در 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانامور مشترک

مشارکت فعال و  مکرر در فعاليت های 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانمحله   1

1- اعضای شوراياری
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استانداردسنجهشاخصمعیاربُعد

جمعيتی ـ اجتماعی

احساس تعلق 
و مشارکت در 

اجتماع

مشارکت 
بين فردی

وجود حداقل يک سازمان مردم نهاد در ميزان سمن ها در محله
محله

تعداد افرادی که کارهای داوطلبانه انجام 
برخورداری از بهبود مداوم طی زمانمی دهند

تعداد افرادی که ارتباط اجتماعی با ارتباط بين فردی
همسايگان خود در ماه اخير داشتند

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 
سطح %100(

جدول118 ابعاد، معیارها، شاخص ها و سنجه های توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد در 
تهران )جنبه روند کاری(1

استانداردشاخص/سنجهمعیاربُعد

حکمروايی شهری

اطالع رسانی، آموزش و 
آگاهی شهروندی

اطالع رسانی شفاف درخصوص اهداف، 
برنامه ها و فعاليت های بخش عمومی

به طور کامل و با اطمينان از پوشش %100 
اجتماع محلی

وجود و تداوم دوره های آموزشی مرتبط با 
توسعه محله ای

برگزاری دوره ها به صورت مستمر )در تمام 
سال(

برگزاری دوره ها به صورت مستمر )در تمام وجود دوره های آموزشی مهارت افزايی
سال(

وجود تنوع در دوره های آموزشی 
مهارت افزايی

وجود برنامه های مختلف و متنوع آموزشی1

تناسب دوره های آموزشی مهارت افزايی با 
انطباق دوره های آموزش با برنامهاهداف برنامه

دسترسی مکانی مناسب به دوره های 
حداکثر 20 دقيقه پياده رویآموزشی

برگزاری دوره های آموزشی به صورت رايگانقابل استطاعت بودن آموزش ها
برابری اجتماعی در آموزش )به طور خاص از 

دربرگيری تمام گروه های سنی و جنسیحيث جنسيتی و قومی(

نيازسنجی از ساکنان محله در فرايند 
برنامه ريزی )برای انطباق برنامه با نيازها و 

مشکالت(

استفاده از روش های مختلف )مصاحبه، 
کارگاه مشارکتی و ...( برای اطمينان از 

دربرگيری کامل و مستمر اجتماع محلی در 
فرايند برنامه ريزی

رضايت شهروندان از فعاليت های آموزشی و 
آگاهی بخشی

برخورداری از بهبود مداوم طی زمان )تا 
سطح %100(

حق برنامه ريزی
وجود بسترهای )فضاهای واقعی و مجازی( وجود فضاهای تجمع و گفتگو

گفتگو درخصوص برنامه توسعه محله ای
تدوين برنامه توسط اعضای اجتماع محلی يا 

سازمان های اجتماع محلی
اطمينان از آگاهی نسبت به موضوع و فراهم 

نمودن امکان بيان ديدگاه ها

1- نوع برنامه های
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استانداردشاخص/سنجهمعیاربُعد

حکمروايی شهری

حق برنامه ريزی

امکان قانونی تصميم گيری مردم برای مردم 
در کليه مراحل برنامه ريزی، تأييد، اجرا و 

پايش و بازنگری برنامه

پيش بينی سازوکار و امکان رسمی از طريق 
نهادهای مسئول1

وجود دستگاه متولی توسعه به عنوان پيش ران 
وجود دفتر خدمات نوسازی در محلهو هماهنگ کننده

تعامل با نهادهای محلی )رسمی و 
غيررسمی( در فرايند برنامه ريزی

استفاده از روش های مختلف )مصاحبه، 
کارگاه مشارکتی و ...( برای اطمينان از 

دربرگيری کامل و مستمر نهادهای محلی در 
فرايند برنامه ريزی

ميزان شرکت در مراسم تصميم گيری و 
حداقل 50% )حالت مطلوب، 100%(رأی گيری

اطمينان از مشارکت گروه های اقليت قومی، حضور گروه های اقليت در تصميم گيری ها
نژادی، مذهبی و ... در فرايند برنامه ريزی

انطباق حداکثری2 انطباق برنامه با ديدگاه ساکنان

برخورداری 
مادی و قوت 

نهادی

گسترش و 
تخصيص 
عوامل 
مادی

اولويت محالت دارای بافت فرسوده و 
ناکارآمد در تخصيص منابع و هزينه کرد آن

وجود رديف مشخص در بودجه ساليانه 
دستگاه های متولی توسعه محله ای برای 

اجرای پروژه های پيش بينی شده )متناسب با 
برنامه توسعه محله ای(

نهادسازی

وجود جايگاه برای برنامه توسعه محله ای در 
سلسله-مراتب برنامه های توسعه

تأييد جايگاه برنامه های توسعه محله ای در 
ستاد بازآفرينی تهران

دربرگيری دستگاه های مؤثر بخش عمومی 
در فرايند برنامه ريزی

حضور تمام دستگاه های مؤثر در فرايند 
تدوين، تصويب و اجرای برنامه توسعه و 

تقسيم کار شفاف
برگزاری جلسات ماهيانه گفتگو و تبادل نظرتعامل مستمر و مرتب مسئوالن با مردم

وجود برنامه مديريت پيش از بحران و وجود برنامه مديريت بحران
بهروزسانی مداوم آن

تناسب برنامه با اختيارات نهادی و امکانات 
مادی

قابليت تحقق برنامه براساس منابع در اختيار 
بخش عمومی و ظرفيت های حقوقی و 

قانونی
وجود يک واحد پيگيری خواست های مردم 

در سازمان های با اثرگذاری مستقيم
پاسخ گويی و پيگيری خواست های مردم در 

ستاد بازآفرينی منطقه

2 1

1- ستاد بازآفرينی شهر تهران و ستادهای منطقه ای
2- از آنجا که ممکن است نظرات ساير گروه های دخيل )همانند دستگاه های متولی توسعه در بخش عمومی( با ديدگاه ساکنان محله متفاوت باشد و دستيابی به 

تحقق پذيری کامل برنامه، مستلزم رعايت اين نظرات باشد، نمی توان شاخص 100% را در نظر گرفت.
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پیشنهاد فرایند برنامه ریزی توسعه محله ای در محالت مواجه با فرسودگی در تهران. 9

اين بخش به تبيين مالحظات و الزامات نهادی برنامه های توسعه محله ای در محالت دارای بافت فرسوده 
از دو قسمت تشکيل شده است: در قسمت نخست، روند کار و سازوکار تهيه، تصويب،  ناکارآمد می پردازد و  و 
اجرا و نظارت بر برنامه توسعه محله ای تشريح می شود؛ و در قسمت دوم، جايگاه برنامه توسعه محله ای براساس 

چارچوب های نهادی موجود معرفی می گردد.

تعیین فرایند و سازوکار تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر برنامه. 911

مبتنی  بر تحليل، ارزيابی و آسيب شناسی برنامه های توسعه در تهران، برنامه توسعه در محالت دارای بافت 
فرسوده و ناکارآمد می بايست از ويژگی های زير برخوردار باشد:

دربرگیری1: برنامه توسعه محله ای می بايست به نحوی تهيه گردد تا تمامی عناصر و دستگاه های مؤثر در  ●

نوسازی و بهسازی محله در فرايندهای تهيه، تصويب و اجرای آن از نقشی فعال برخوردار باشند. در حال حاضر، 
مهم ترين مشکل برنامه توسعه محله ای، تمرکز آن بر ظرفيت شهرداری بوده و در آن، به نقش اجتماع محلی و 
ساير دستگاه های اجرايی، توجه کافی نشده است. بنابراين برنامه توسعه محله ای بايد با رويکرد دربرگيری تمامی 

عوامل مؤثر تهيه شود.
همه جانبه نگری2: برنامه توسعه محله ای می بايست با تمرکز بر مشکالت کليدی پيش روی توسعه تهيه شود و  ●

–متناسب با ويژگی های منحصربه فرد محلی- جنبه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و ... را مدنظر قرار دهد.

در  ● توسعه  روی  پيش  مشکالت  گشودن  و  تحليل  شناخت،  هدف  با  محله ای  توسعه  برنامه  مشکل سویی: 

محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد تهيه می شود؛ بنابراين، به نظر می رسد که در اين برنامه رويکرد مشکل سويی 
و مشکل گشايی از غلبه بيشتری نسبت به هدف سويی برخوردار باشد. اما هريک از اين رويکردها دارای نقاط ضعف 
معينی می باشند؛ به طوری که غليه ديدگاه هدف سو، منجر به  شکل گيری نتايج و انتظارات غيرواقعی و غيرقابل قبول 
آتی  پيامدهای  و  دارد  تمرکز  برای گشودن مشکل  کوتاه مدت  اقدامات  بر  ديدگاه مشکل سو  مقابل،  در  و  می گردد 
راه حل های کنونی را ناديده می گيرد. بنابراين، برنامه توسعه محله ای رويکردی ميانه را در پيش می گيرد و در عين 
متکی بودن به مشکالت پيش روی توسعه، از ماهيتی پيش گستر3 برخوردار است. لذا برنامه توسعه محله ای می بايست 
عالوه بر شناسايی مشکالت موجود و ارائه راه حل برای آن ها با رويکردی آينده نگر به مسائل بپردازد و برای مشکالت 

و آسيب های احتمالی در آينده نيز راه حل داشته باشد و تالش کند تا از بروز آن ها تا حد ممکن جلوگيری شود.
زمینه محوری: با توجه به اينکه که مقتضيات و شرايط هر محله منحصر  به فرد بوده و می بايست اقدامات  ●

مداخله ای برای تحقق توسعه -با توجه به شرايط ويژه محله- تعيين گردد، سرفصل ها و موضوعات برنامه توسعه 
محله ای وابسته به شرايط مکانی می باشد.

مشارکت انگیزی: برنامه توسعه محله ای می بايست با رويکردی مشارکت محور در تمام مراحل تهيه شود.  ●

1- inclusiveness
2- holism
3- proactive
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اين ويژگی -در ترکيب با دربرگيری- به معنای حضور فعال و همکاری تمام دستگاه های مؤثر، اجتماع محلی و 
سازمان های اجتماع محلی در کليه مراحل برنامه ريزی می باشد. جلب همکاری دستگاه های مؤثر در فرايند برنامه 
از طريق سطوح مديريتی و ستادهای پيش بينی شده در مقررات فرادست1 و ترغيب مشارکت ساکنان با استفاده از 

فنون تسهيل گری، اعتمادسازی و ظرفيت سازی انجام خواهد شد.
تحقق پذیری: برنامه توسعه محله ای بايد با توجه به توان اجرايی، مديريتی و مالی دستگاه های اجرايی تهيه  ●

شود. اين مالحظه، ميزان تحقق آن را افزايش داده و امکان اجرايی شدن برنامه را تقويت می کند. همچنين، انطباق 
برنامه توسعه با راهبردها و سياست های پيش بينی شده در اسناد فرادست، به اين امر کمک خواهد کرد.

انعطاف پذیری: راهکارهای توصيه شده در برنامه های توسعه شهری به دليل جامعيت برنامه ها و ماهيت پويای  ●

شهر و اجتماعات محلی، با گذشت زمان، کارکرد خود را از دست می دهند. به همين دليل برنامه توسعه محله ای 
بايد از انعطاف و قابليت تدقيق و تعديل برخوردار باشد تا براساس ضرورت های محلی، در بازه های زمانی خاص 

قابليت بازنگری را داشته باشد.
برخورداری از جایگاه قانونی: چنانچه فرايند برنامه ريزی در مرحله تهيه متوقف شده و از قابليت اجرا برخوردار  ●

رسميت  به  طريق  از  تنها  شرايط،  اين  با  مواجهه  ماند.  خواهند  ناکام  نظر  مورد  اهداف  به  دستيابی  در  نباشد، 
شناخته شدن برنامه در سلسله مراتب برنامه های توسعه شهری امکان پذير است.

اختیارات اجرایی: تحقق برنامه توسعه محله ای نيازمند تعيين و تنفيذ اختيارات الزم از سوی نهادهای قانونی  ●

به دستگاه های مجری و ناظر برنامه است. بنابراين يکی از الزامات پشتيبان اين برنامه، تأمين اختيارات کافی برای 
ستادها، دستگاه ها و گروه های مشارکت کننده در فرايند تهيه، اجرا و نظارت است.

با توجه به توضيحات گفته شده، می توان برنامه توسعه محلی را برنامه ای دانست که در پی مواجهه با مشکل 
عدم توسعه در سطح محلی با رويکردی متفاوت –نسبت به برنامه های موجود- است؛ می توان چارچوب اين برنامه 

را در محالت دچار فرسودگی و ناکارآمدی به صورت زير تعريف کرد:
»برنامه توسعه محله ای، برنامه ای است که از طريق شناسايی مشکالت کليدی پيش روی توسعه محله )موجود 
در حال حاضر از يک سو و قابل شکل گيری در آينده از سوی ديگر( اقدام به تدوين چارچوبی برای دستيابی محله 
به شرايط توسعه يافتگی می نمايد. اين برنامه از چارچوبی انعطاف پذير برخوردار بوده و وابسته به شرايط خاص و 
منحصربه فرد فضای محلی است؛ بنابراين، تمامی دخيالن2 توسعه را در فرايند برنامه ريزی و اجرا دربرمی گيرد و 
مبتنی  بر مشارکت حداکثری اجتماع محلی و همکاری کامل دستگاه های مؤثر در بخش عمومی و زمينه های نهادی 

است و امکان تحقق توسعه را در سطح محلی فراهم می کند.«

با توجه به ماهيت برنامه توسعه و اهداف تهيه آن از يک طرف و آسيب شناسی فرايند تهيه برنامه های موجود 
در  نظارت(  و  اجرا  تصويب،  تدوين،  )شامل  محله ای  توسعه  برنامه ريزی  پيشنهادی  فرايند  ديگر،  از طرف  توسعه 

نمودار6 قابل تبيين می باشد.

1- سند ملی احيا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
2- stakeholders



85 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

ت فرسوده و ناکارآمد تهران
ی باف

ت دارا
ی در محال

ی توسعه محله ا
نمودار 16 فرایند برنامه ریز
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الف1 مالحظات مرتبط با فرایند و سازوکار تهیه برنامه توسعه محله ای:

برای تهيه برنامه توسعه محله ای، انتخاب عنصر برنامه ريز، بايد براساس حضور مستمر در محله و ارتباط دائم 
با اجتماع محلی انجام شود. از آنجا که در حال حاضر، عنصر تسهيل گر –در قالب دفتر خدمات نوسازی- در برخی 
از محالت دارای بافت فرسوده و ناکارآمد حضور دارد و برنامه های تهيه  شده توسط دفتر خدمات نوسازی از انطباق 
نسبی )در مقايسه با ساير برنامه ها( با چارچوب مفهومی پژوهش برخوردار است، »دفتر خدمات نوسازی محله« 
در محالت  تسهيل گر  فعاليت  و  استقرار  در نتيجه،  تعيين می گردد.  توسعه محله ای  برنامه  تدوين  متولی  به عنوان 
به عنوان پيش نياز تدوين برنامه توسعه ضرورت دارد؛ اين امر می تواند براساس اولويت بندی محالت1 در دستور کار 

شهرداری تهران قرار گيرد.

شناسايی شده  مناطق  اولويت بندی  تهران،  کالن شهر  بازآفرينی  ستاد  برای  تعيين شده  وظايف  شرح  براساس 
به منظور انجام مطالعات و اعالم نظر در خصوص برنامه های بازآفرينی شهری، به همراه اولويت بندی مراحل انجام 
اقدامات اجرايی )با همکاری مشاورين( جزء وظايف اين ستاد است. بنابراين اين ستاد می تواند اقداماتی نظير تصويب 

اولويت بندی محله های هدف و اقدامات الزم برای تهيه برنامه های توسعه محله ای را انجام دهد. 

برای دستيابی به روند کار تهيه برنامه توسعه در مقياس محلی بايد براساس آسيب شناسی نحوه تهيه برنامه های 
توسعه شهری موجود از يک طرف و ويژگی های ذکرشده برای برنامه توسعه محله ای از طرف ديگر، فرايندی مناسب 
تعريف شود. در فرايند جديد که با هدف رفع نقاط ضعف برنامه های پيشين پيشنهاد شده است، موارد زير به عنوان 

مالحظات کليدی مورد توجه می باشد:

استقرار محلی: برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت ساکنان، نياز به ارتباط مداوم و در دسترس بودن عوامل  ●
تهيه کننده برنامه برای مردم، وجود دارد. برای دريافت بازخوردها و اخذ نظرات ساکنان نيز برخورد چهره به چهره از 
اهميت بااليی برخوردار است. دستيابی به اين هدف، نيازمند استقرار محلی عنصر تهيه کننده برنامه است و برنامه 

توسعه محله ای بايد از طريق استقرار دائم در محله، در فرايند برنامه ريزی و پيگيری اجرای برنامه تدوين گردد.

دستگاه های  ● و  گروه ها  افراد،  مهم ترين  نظرات  تحليل  و  ارتباط  برقراری  تعيين،  با هدف  شناخت: شناخت 
مؤثر بر توسعه محله ای صورت می پذيرد. مهم ترين گروه های مشارکت کننده در تهيه برنامه توسعه محله ای که 
دستگاه های  ناحيه؛  شهرداری  از:  عبارت اند  گيرند،  قرار  تحليل  و  شناخت  مورد  می بايست  برنامه ريزی  فرايند  در 
اجرايی و خدمات رسان؛ اجتماع محلی؛ سازمان های اجتماع محلی )موجود و فعال در سطح محله(؛ گروه های مرجع 
)شوراياران، مديران محله، معتمدين و ائمه جماعت مساجد و هيئت های مذهبی(؛ و ساير دستگاه های اجرايی که 

)براساس ويژگی ها يا مشکالت معين محله( در توسعه محله مؤثر هستند.

برقراری ارتباط: برای آغاز به کار تهيه برنامه و شناخت مشکالت، نياز به برقراری ارتباط با اجتماع محلی  ●
وجود دارد. برقراری ارتباط با سه هدف صورت می گيرد: شناسايی کنشگران محلی و تحليل آن ها؛ اطالع رسانی 

1- اولويت بندی محالت، بر اساس معيارهای کليدی توسعه محله در بخش پايانی اين مرحله از پژوهش قابل مالحظه می باشد.
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برنامه توسعه و اهداف آن؛ اخذ اطالعات و تحليل مشکالت؛ و جلب اعتماد عمومی و  و آگاهی بخشی در مورد 
مشارکت فراگير اجتماع محلی در فرايند تهيه برنامه.

برگزاری کارگاه های مشارکتی: شناسايی مشکالت و ظرفيت های موجود با روش های مختلف قابل انجام  ●
اعتماد مردمی، می توانند مشارکت  از جلب  با بهره گيری  است. روش هايی همانند برگزاری کارگاه های مشارکتی 
شهروندی را در سطح محالت نهادينه کنند. کارگاه های مشارکتی -که براساس موضوع، اعضای آن از ساکنان 
محله و دستگاه های دخيل در امر نوسازی تشکيل می شوند- می توانند در تصميم سازی و جمع بندی مشکالت و 
از سوی  به مشکالت  اولويت دهی  و  اهميت  در مورد  تعديل های صورت گرفته  باشند.  کارآمد  ظرفيت های محلی 
ساکنان، نتايج واضح تر و در دسترس تری را در اختيار برنامه ريز قرار خواهد داد. بنابراين يکی از فعاليت های برنامه ريز 
پس از برقراری ارتباط با ساکنان محلی و ساير دستگاه های مؤثر در توسعه، برگزاری کارگاه های مشارکتی برای 
شناخت و اولويت بندی و مشکالت و نقاط قوت محلی است. اين کارگاه ها تا زمان رسيدن به اجماع حداکثری ادامه 

خواهد يافت و براساس مسائل و ظرفيت های محلی، دارای موضوعات مختلف و اعضای متنوعی خواهد بود.

شناخت نقاط قوت و ضعف محلی: محله -به عنوان يک کل واحد- دارای ويژگی های اجتماعی، اقتصادی،  ●
جمعيتی، کالبدی، ساختاری-فضايی،  محيط زيستی و ... مختص به خود است. تشخيص وجه تمايز هر محله با 
ديگر محالت شهر، از مهم ترين اقدامات در برنامه ريزی توسعه محله ای به شمار می رود. اولين گام در تدوين برنامه 
برای توسعه محله ای، شناسايی وضعيت محله در ارتباط با هر سرفصل )اجتماعی، کالبدی و ...( و برآورد مشکالت 
مربوط با آن سرفصل است. به عبارت ديگر و از آنجايی که برنامه توسعه محله ای براساس ويژگی های محله تهيه 

می شود، در گام نخست می بايست به شناخت جامعی از وضعيت محله دست پيدا کرد.

زيرساخت های  ● نبود  به دليل  برنامه:  تدوين  در  مرتبط  دستگاه های  با  هماهنگی  و  مردمی  مشارکت  جلب 
توسعه چه در مقياس  برنامه  تدوين  برای  اجتماع محلی  از ظرفيت  استفاده  مشارکت مردمی در سطوح مختلف، 
ساکنان و چه در مقياس سازمان های اجتماع محلی، نيازمند بسترسازی است. بسترسازی در ابعاد مختلفی همانند 
ايجاد و تقويت سازمان های اجتماع، تعامل و رايزنی با دستگاه های مؤثر و استفاده از اجتماع محلی در تدوين برنامه 

اقدام، قابل انجام است.

تدوين برنامه و سطح بندی اقدامات برنامه توسعه: اقدامات آتی برای محله که به عنوان خروجی برنامه توسعه  ●
شناخته می شوند، در سه سطح اقدامات کوتاه مدت )عاجل(، اقدامات ميان مدت و اقدامات بلندمدت تعيين می شوند:

اقدامات کوتاه مدت: اقدامات کوتاه مدت به پروژه ها و فعاليت هايی اطالق می شود که حداکثر در بازه -  
زمانی يک ساله به سرانجام می رسند. اين گونه پروژه ها به سبب اجرای سريع، تأثير مثبتی در جلب اعتماد 
عمومی دارند. می توان با استفاده از فنونی هم چون تأمين مالی حداقلی در پروژه از سوی ساکنان و يا 
اجرای بخشی از پروژه توسط آن ها، مشارکت مردمی را در اين گونه پروژه ها فعال نمود. برنامه های مختلف 

در حوزه های اجتماعی و بهسازی محيطی در اين گروه قرار می گيرند.

اقدامات ميان مدت: اقدامات ميان مدت به آن دسته از پروژه هايی اطالق می شود که زمان اجرای آن ها -  
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بين 1 تا 3 سال به طول می انجامد. پروژه هايی با مقياس کوچک در اين دسته از اقدامات قرار می گيرند. 
ايجاد فضای سبز يا اصالح هندسی معابر و امور ترافيکی نمونه ای از اقدامات ميان مدت هستند.

اقدامات بلندمدت: اقدامات ميان مدت به آن دسته از پروژه هايی اطالق می شود که زمان اجرای آن ها -  
بيش از 3 سال طول می کشد. دليل زمان بر بودن اين اقدامات، مقياس پروژه و هزينه های باالی اجرای 
آن ها است. عمده پروژه های تأمين خدمات درمانی و آموزشی، ايجاد شبکه فاضالب شهری و بازگشايی 
معابر، نمونه هايی از اقدامات بلندمدت هستند. اين برنامه ها برای اجرا مرحله بندی شده و به ميزان حجم 

فعاليت در هر مرحله، بودجه مخصوص به خود را دريافت می کنند.

تعيين ارتباط با برنامه های فرادست: يکی از مالحظاتی که سبب می شود برنامه توسعه محله ای از ضمانت  ●
اجرايی برخوردار بوده و تحقق پذيری مناسبی داشته باشد، انطباق آن با برنامه های فرادست می باشد. اين ارتباط از 
طريق توجه کامل به ضوابط و محدوديت های برنامه های باالدست انجام می شود. اما در عين حال و چنانچه برنامه 
توسعه محله ای در انطباق راه حل های خود با برنامه های فرادست با مشکل مواجه شود، می بايست اقدامات الزم 
برای تغييرات مورد نياز خود در برنامه های فرادست را پيش بينی کرده و راه حل های مقتضی را ارائه دهد. لذا پس از 
تهيه برنامه های اقدام، چنانچه طرح، پروژه يا برنامه ای با طرح های باالدست محله، مغايرت داشته باشد، می بايست 

گزارش توجيهی طرح -که برای ارائه به کميسيون ماده 5 تنظيم خواهد شد- توسط برنامه ريز تهيه شود.

قابليت بازنگری و تغيير اولويت ها: از آنجا که شرايط محلی و ابعاد مورد مطالعه در مرحله شناخت محله بر اثر  ●
گذشت زمان دچار تغيير می شود و نيازهای محله نيز با انجام برخی اقدامات تغيير می کند، در تعيين اقدامات برنامه 
توسعه می بايست به انعطاف پذيری توجه نمود. در برنامه توسعه محله ای، اقدامات از سه طريق انعطاف پذير می شوند:

سطح بندی اقدامات و انجام اقدامات کوتاه مدت و عاجل؛-  

پيشنهاد اقدامات مشابه و با اولويت يکسان در هر سه سطح )راه حل های جايگزين(؛-  

بازنگری، تدقيق و تعديل اقدامات پيشنهادی در دوره های زمانی معين.-  

ب1 مالحظات مرتبط با فرایند و سازوکار تصویب برنامه توسعه محله ای:

آن، دستگاه های مختلف بخش  براساس  است که  قانونی  در مرجعی  نيازمند تصويب  توسعه محله ای  برنامه 
عمومی که وظيفه ای خاص در برنامه برای آن ها مشخص شده است، خود را ملزم به اجرای آن بدانند. برای تعيين 
فرايند تصويب برنامه توسعه می بايست به دو اصل تسريع در فرايند تصويب و جايگاه قانونی نهاد تصويب کننده 
توجه نمود. جايگاه نهاد تصويب کننده از اين جهت اهميت دارد که همه دستگاه ها در آن نماينده داشته و به نوعی 

برنامه ابالغ شده از سوی آن را پذيرفته و خود را ملزم به اجرای آن بدانند.

با توجه به چارچوب های نهادی موجود در شهر تهران از يک سو و پرهيز از ايجاد نهادهای موازی، فرايند تصويب 
برنامه توسعه با بهره گيری از ظرفيت های نهادی موجود و به صورت زير پيشنهاد می گردد:
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مرحله نخست؛ تأييد در هيئت امنای محله: با توجه به ترکيب اعضای هيئت امنای محله )اعضای شوراياری،  ●
به عنوان  را  اين هيئت  اجتماع(، می توان  و سازمان های  نوسازی، گروه های مرجع  دفتر خدمات  ناحيه،  شهرداری 
مرتبط ترين نهاد با اجتماع محلی تلقی کرد. بنابراين برنامه توسعه محله ای )که توسط دفتر خدمات نوسازی تهيه 
می شود( در گام نخست در اين هيئت به معرض قضاوت گذاشته می شود و تأييد هيئت درخصوص چارچوب، ابعاد، 

پروژه ها و اقدامات آن اخذ می گردد.

مرحله دوم؛ تأييد در ستاد بازآفرينی پايدار منطقه: از آنجا که اين ستاد به عنوان سطح منطقه ای ستاد بازآفرينی  ●
ناکارآمد تشکيل شده است و دارای کارگروه های  پايدار کالن شهر تهران در تمام مناطق دارای بافت فرسوده و 
مختلفی است، می تواند به عنوان مرجع تأييد برنامه توسعه محله ای ايفای نقش نمايد. حضور نمايندگان دستگاه های 
اجرايی در اين ستاد موجب می شود تا امکان تأييد برنامه در ستاد ضمانت اجرايی پروژه ها و اقدامات پيش بينی شده 

آن افزايش يابد.

مرحله سوم؛ تصويب در ستاد بازآفرينی پايدار کالن شهر تهران: از آنجا که بررسی و تصويب برنامه ها در  ●
محدوده ها و محله های هدف به عنوان يکی از وظايف ستاد بازآفرينی پايدار کالن شهر تهران مشخص شده است، 
اين ستاد می تواند به عنوان مرجع نهايی تصويب برنامه توسعه محله ای ايفای نقش نمايد. اين ستاد که اعضای آن، 
نمايندگان دستگاه های اجرايی هستند، برنامه مذکور را با اهداف دستگاه های متولی توسعه و برنامه های فرادست 
تطابق داده و - در يک فرايند چرخه ای و با اعمال اصالحات- به تصويب می رساند و جهت اجرا به شهرداری ناحيه 
و دستگاه های متولی در سطح محله ابالغ می کند. همچنين وظيفه ديگر اين ستاد، بررسی و تصويب راهبردها 
و راهکارهای نحوه تدارک منابع مالی )خصوصی و عمومی( و پيشنهاد سازوکارهای الزم برای تحقق آن است. 
بنابراين ستاد عالوه بر تصويب برنامه و اقدامات ارائه شده در آن، راهکارهای تأمين منابع مالی و ميزان سهم هر 
بودجه  در  محله ای  توسعه  برنامه  پيشنهادی  اقدامات  بنابراين،  می کند؛  تعيين  مصوب  پروژه  براساس  را  دستگاه 

دستگاه های عضو ستاد قرار می گيرد.

در ارتباط با فرايند پيشنهادی برای تصويب برنامه توسعه محله ای، دو مالحظه ديگر قابل ذکر می باشد:

پيشنهادات  ● ايران: درصورتی که برخی  نقش و جايگاه کميسيون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی 
برنامه توسعه محله ای از نظر کاربری زمين و ساير ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، در تضاد با برنامه های 
برنامه های  در  پيشنهاد اصالح  نباشد،  امکان پذير  درونی  با سازوکارهای  تناقض  اين  رفع  امکان  و  باشد  فرادست 
فرادست با تشخيص ستاد بازآفرينی پايدار کالن شهر تهران به کميسيون مذکور ارسال می گردد و –خارج از نوبت- 

در دستور کار کميسيون قرار می گيرد.

و  ● پروژه های  اينکه  به  با توجه  تهران:  شهرداری  عملياتی  پنج ساله  برنامه  با  محله ای  توسعه  برنامه  ارتباط 
فعاليت های شهرداری تهران در حال حاضر در چارچوب برنامه پنج ساله پيش بينی، اجرا و پايش می شود، پروژه ها 
و اقدامات مصوب برنامه که در حوزه وظايف شهرداری تهران قرار دارند، پس از تصويب در ستاد بازآفرينی پايدار 

کالن شهر تهران و با ابالغ ستاد، در برنامه پنج ساله گنجانده می شوند.
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پ1 مالحظات مرتبط با فرایند و سازوکار اجرای برنامه توسعه محله ای:

برنامه توسعه محله ای پس از تصويب در ستاد بازآفرينی پايدار کالن شهر تهران، برای اجرا به شهرداری و ساير 
دستگاه های متولی ابالغ خواهد شد. با توجه به وظايف پيش بينی شده برای ستادهای بازآفرينی مناطق، اين ستادها 
می توانند به عنوان نهاد متولی اجرا اقدام نمايند. بنابراين برنامه توسعه محله ای به اين ستادها ابالغ خواهد شد و، 
براساس اقدامات پيشنهادی، توسط دستگاه های عضو ستاد و مبتنی  بر برنامه زمان بندی، در سه سطح )اقدامات 

کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت( وارد مرحله اجرايی خواهد شد.

همان گونه که در مرحله تهيه برنامه، اجتماع محلی و سازمان های اجتماع محلی مشارکت داشته اند، در مرحله 
اجرا نيز بايد از مشارکت آن ها بهره برد. بدين ترتيب که گروه های سودبر، در جريان جزئيات اجرايی و برنامه ريزی 
می شوند.  آشنا  رو  پيش  مشکالت  و  اجرايی  دستگاه های  محدوديت های  با  و  می گيرند  قرار  پروژه ها  و  اقدامات 
در  و  رفع می نمايند  را  آن  پيش روی  دانسته، مشکالت  آن خود  از  را  پروژه  اجرا،  در  به دليل مشارکت  همچنين 

نگهداری آن برای محله خواهند کوشيد.

ت1 مالحظات مرتبط با فرایند و سازوکار نظارت بر اجرای برنامه توسعه محله ای:

يکی از مشکالت برنامه های شهری -در کنار عدم تحقق پذيری- ابهام در نظارت بر کيفيت تحقق آن ها است؛ 
به گونه ای که بعد از گذشت مدتی از اجرای برنامه، پايشی سيستماتيک در خصوص اجرايی شدن آن يا ميزان اهداف 
حاصل شده انجام نمی شود. اين نظارت عالوه بر جنبه صحت آزمايی برنامه، می تواند به شناخت ضعف های آن کمک 

کرده و در بازنگری  های آتی، اطالعات مفيدی را در اختيار دست اندرکاران قرار دهد.

مواردی که می بايست در فرايند نظارت بر اجرای برنامه مدنظر قرار گيرند عبارت اند از:

انطباق اجرا با چارچوب توسعه محله ای؛ ●

اجرا و پيشبرد متوازن پروژه ها در همه حوزه ها؛ ●

ارزيابی تأثيرات اجتماعی پروژه حين اجرا؛ ●

نظارت بر بودجه اختصاص يافته و هزينه شده در پروژه؛ ●

کيفيت اجرا و ميزان مشارکت گروه های سودبر در فرايند اجرا؛ ●

رعايت زمان بندی تعيين شده برای اجرای پروژه. ●

ستادهای بازآفرينی مناطق تهران که در راستای مديريت هماهنگ دستگاه های اجرايی در سطح مناطق شهرداری 
و  اولويت بندی  شناسايی،  شده اند،  تشکيل  تهران  کالن شهر  بازآفرينی  ستاد  زيرمجموعه های  به عنوان  و  تهران 
برنامه ريزی اقدامات اجرايی بازآفرينی پايدار منطقه و پيگيری تحقق آن ها را در شرح وظايف خود دارند، لذا می توانند 
به عنوان نهاد نظارت بر اجرای برنامه توسعه محله ای -که به تصويب مرجع باالتر )ستاد بازآفرينی کالن شهر تهران( 

رسيده است- ايفای نقش کنند.
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با توجه به نبود نهاد نظارتی در سطح محلی برای پايش برنامه توسعه محله ای از يک سو و اختيارات پيش بينی شده 
برای ستاد بازآفرينی منطقه از سوی ديگر، پيشنهاد می شود اين وظيفه به کارگروه های ستاد بازآفرينی منطقه محول 
شود. از آنجا که نهاد تسهيل گر )برنامه ريز( نيز عضو ستاد بازآفرينی منطقه است می تواند از طريق اين کارگروه ها، 

فرايند اجرای برنامه و تحقق آن را رصد کرده و هرگونه انحراف و نقص را به ستاد گزارش دهد.

جایگاه قانونی برنامه های توسعه محله ای در سلسله مراتب برنامه های توسعه شهری. 912

برنامه ها و طرح های بررسی شده در اين پژوهش )به جز برنامه های تهيه شده توسط دفاتر خدمات نوسازی(، 
دارای سطحی باالتر از مقياس محله هستند و در مقياس شهر تهيه می شوند. برنامه های توسعه تهيه  شده توسط 
دفاتر خدمات نوسازی نيز با اينکه در سطح محلی تهيه شده اند، دارای جايگاه قانونی نبوده و به همين دليل بسياری 
از دستگاه های اجرايی از وجود آن بی اطالع هستند. اين درحالی است که برنامه توسعه محله ای برای تحقق، نيازمند 

جايگاهی مشخص در سلسله مراتب برنامه های توسعه شهری می باشد.

به منظور بهره گيری حداکثری از ظرفيت های نهادی موجود، پيشنهاد جايگاه قانونی برنامه توسعه محله ای با 
استناد به قوانين موجود صورت می گيرد. در قوانينی که در دهه گذشته و در ارتباط با نوسازی و بهسازی شهری 
به تصويب رسيده است، در »بند ج ماده 2« قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد 
شهري1 طرح هايی تحت عنوان »طرح های احيا، بهسازی و نوسازی« تعريف شده اند. طبق تعريف قانون، طرح هاي 
از جامع و تفصيلي(  )اعم  احيا، بهسازي و نوسازي، طرح هايي هستند که در چهارچوب طرح هاي توسعه شهري 
تهيه  معماري  و  فني  شهرسازي،  اصول  رعايت  با  شهري  نوسازي  و  بهسازي  احيا،  برنامه هاي  اجرای  به منظور 
ناکارآمد  و  فرسوده  بافت هاي  از  معيني  محدوده  موردنياز  و  جديد  کاربري هاي  دربرگيرنده  اين طرح ها  مي شوند. 
شهري بوده و اجرای آن ها متضمن تأمين خدمات عمومي و زيرساخت هاي شهري از قبيل شبکه هاي دسترسي، 
معابر و بدنه آن ها، پروژه هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيره است که متکي بر ضوابط شهرسازي و 

معماري ايراني-اسالمي و بومي هر منطقه مي باشد )مجلس شورای اسالمی، 1389(.
همچنين در »سند ملی راهبردی احيا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری«2 
راهبرد  اين  از سياست های ذيل  برخی  دارد.  نوسازی  و  بهسازی  احيا،  برنامه های  تهيه  به  اشاره  راهبرد شماره 3 

عبارت اند از )هيئت وزيران، 1393(:

و  ● اجتماعی  کالبدی،  بافت  از هم گسيختگی  به  منجر  مداخالت گسترده  و طراحی  برنامه ريزی  از  اجتناب 
اقتصادی محالت و جابه جايی گسترده ساکنان در طرح های احيا، بهسازی و نوسازی؛

 سياست گذاری و برنامه ريزی برای محدوده ها و محله های هدف با رويکرد شهرنگر؛ ●

 احصای نيازهای ساکنان براساس تقاضای واقعی و اولويت بندی آن ها با رويکرد برنامه ريزی مشارکتی؛ ●

1- مصوب سال 1389 مجلس شورای اسالمی
2- مصوب سال 1393 هيئت وزيران مبتنی بر ماده 16 قانون حمايت از احيا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
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با رعايت ضوابط مربوط و کمترين  ● يا سامان دهی شبکه معابر،  برنامه ريزی برای رفع مشکل نفوذناپذيری 
تخريب کالبدی؛

پيش بينی تدابير الزم در برنامه ها و طرح های احيا، بهسازی و نوسازی برای جلب رضايت و اسکان موقت  ●
ساکنان؛

رعايت الزامات توليد فضاهای مسکونی جديد در اجرای طرح های احيا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده  ●
و ناکارآمد شهری در حد استطاعت مالکان و مستأجران ساکن در محدوده ها و محله های هدف )قبل از اجرای طرح(.

در ادامه نيز ستاد بازآفرينی پايدار کالن شهر تهران به عنوان دستگاه متولی تصويب اين طرح ها تعيين شده است. 
به طوری که »بررسی و تصويب برنامه ها و طرح های بازآفرينی پايدار محدوده ها و محله های هدف« به عنوان يکی 

از وظايف ستاد مذکور مدنظر قرار گرفته است )دبيرخانه ستاد بازآفرينی کالن شهر تهران، 1395(.

با توجه به مجموع شرايط موجود، می توان برنامه توسعه محله ای را هم ارز طرح های احيا، بهسازی، نوسازی و 
توانمندسازی تلقی کرد. برای دستيابی به اين هدف، الزم است که تعريف، چارچوب، ماهيت و فرايند تدوين، اجرا و 
نظارت بر برنامه )که در اين پژوهش پيشنهاد شده است( جهت طرح و تصويب به ستاد ملی بازآفرينی کشور ارائه 

گردد و پس از تصويب در آن، از جايگاه قانونی مورد نظر برخوردار شود.



93 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

منابع. 10

اختری، شهال؛ قربانی، حميد و کاويانی، يونس. 1391. تبيين الگوهای موفق مشارکت های اجتماعی و توسعه . 1
محالت در کشور انگلستان. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهری تهران.

اجتماعي - فرهنگي در شکل گيري محله در شهر . 2 يوسفی فر، شهرام. 1392. »عوامل  و  بحری مقدم، عباس 
ايراني - اسالمي و کارکردهاي آن«.  تاريخ و تمدن اسالمی 9,17: 116-101.

پژوهشکده توسعه کالبدی. 1389. تعيين علل فرسودگی و ترسيم دور باطل فرسودگی و راه های برون رفت. . 3
پژوهش پشتيبان سند ملی احيا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، تهران: شرکت عمران 

و بهسازی شهری ايران.

پوراحمد، احمد؛ عظيمی، آزاده؛ لطفی، صديقه و فرجی ماليی، امين. 1391. »تحليل طبقه بندی کيفيت زندگی . 4
شهری با روش SAW«. پژوهش های جغرافيای انسانی، 82: 44-21.

در . 5 توسعه شهری  احمد؛ حاتمی نژاد، حسين و حسينی، سيدهادی. 1385. »آسيب شناسی طرح های  پوراحمد، 
کشور«. پژوهش های جغرافيايی: 180-167.

چپ من، ديويد. 1386. آفرينش محالت و مکان ها در محيط انسان ساخت. مترجم: فريادی، شهرزاد و طبيبيان، . 6
منوچهر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

پايدار«. هنرهای . 7 ايجاد مديريت شهري  حاجی پور، خليل. 1385. »برنامه ريزي محله مبنا رهيافتي کارآمد در 
زيبا: 46-37.

حاجی علی اکبری، کاوه. 1394. مستندسازی راه اندازی دفاتر محلی نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران. . 8
تهران: شرکت عمران و بهسازی شهری ايران.

9 . .1390 انسيه.  قوام پور،  و  فرهاد  ليلوی،  حديثه؛  عسگری تفرشی،  مينا؛  فالح زادگان،  کاوه؛  حاجی علی اکبری، 
تسهيل گری؛ تأسيس و راه اندازی دفاتر تسهيل گری نوسازی در بافت های فرسوده شهر تهران. تهران: سازمان 

نوسازی شهر تهران.

دبيرخانه ستاد بازآفرينی کالن شهر تهران. 1395. آيين نامه نحوه فعاليت ستاد بازآفرينی پايدار محدوده ها و . 10
محله های هدف برنامه های احيا، بهسازی و نوسازی کالن شهر تهران. تهران: سازمان نوسازی شهر تهران.

نمونه . 11 اجتماع؛  برنامه ريزی توسعه  فرايند  فرايند مشکل  گشايی خالق در  به کارگيری  رسولی، مژگان. 1388. 
موردی: محله يوسف آباد تهران. تهران: دانشگاه شهيد بهشتی.

شاطريان، محسن و اکبری ارمکی، زهرا. 1394. »رهيافت تجديد حيات شهری در راستای کاهش فرسودگی و . 12
فقر شهری )مطالعه موردی: بافت قديم شهر کاشان(«.  فصلنامه جغرافيا. 13,44: 142-119.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران94

شرکت نوسازان شهر تهران. 1389. الگوی مديريت نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران. تهران: سازمان . 13
نوسازی شهر تهران.

شورای اسالمی شهر تهران.)1388(. سامانه قوانين شورای اسالمی شهر تهران. 12 09. دستيابی در 1394/04/06. . 14
.http://services8.tehran.ir/Default.aspx?tabid=195&ctl=DocDetails&mid=678&DocNo=64290

عبدالهی، مجيد؛ صرافی، مظفر و توکلی نيا، جميله. 1389. »بررسی نظری مفهوم محله و بازتعريف آن با تأکيد . 15
بر شرايط محله های شهری ايران«. پژوهش های جغرافيای انسانی: 102-83.

عندليب، عليرضا. 1386. مجموعه يادداشت های نوسازی بافت های فرسوده، جلد اول. تهران: سازمان نوسازی . 16
شهر تهران.

مجموعه يادداشت های نوسازی بافت های فرسوده؛ جلد چهارم. تهران: سازمان نوسازی شهر تهران. 1386.. 17

و . 18 خودرو  بافت های  در  زندگی  کيفيت  تطبيقی  »مطالعه   .1390 پروين.  پرتوی،  و  معصومه  فتحعليان، 
برنامه ريزی شده اسالمشهر )موردپژوهی قائميه و واوان(«. مطالعات تطبيقی هنر: 109-91.

تدوين . 19 برای  عملی  اقدامی  و  محتوا  نظريه،  برنامه ريزی:  طراحی  بعد   .1390 جان.  پانتر،  و  متيو  کرمونا، 
سياست های طراحی. مترجم: دانشپور، سيدعبدالهادی و بصيری مژدهی، رضا. تهران: انتشارات سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.

ارشاد . 20 انتشارات وزارت فرهنگ و  ايران )جلد دوم(. تهران: سازمان چاپ و  کيانی، يوسف. 1366. شهرهای 
اسالمی.

مجلس شورای اسالمی. 1389. قانون حمايت از احيا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری. . 21
قانون مصوب، تهران: مجلس شورای اسالمی.

22 .http://rc.majlis. .1393/03/06 1387. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 25 2. دستيابی در .—
.133844/ir/fa/law/show

مرکز آمار ايران. 1392. داده های پايه سرشماری سال 1390. بانک اطالعاتی، تهران: مرکز آمار ايران.. 23

مشهودی، سهراب. 1385. مبانی طرح های سيال شهری. تهران: شرکت پردازش و برنامه ريزی شهری.. 24

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. 1390. ضوابط طرح تفصيلی شهر تهران. گزارش مصوب، . 25
تهران: شهرداری تهران.

و . 26 و طرح های شهری. 1390. ضوابط  تهران-اداره کل شهرسازی  معماری و شهرسازی شهرداری  معاونت 
مقررات طرح تفصيلی شهر تهران. ضوابط مصوب، تهران: شهرداری تهران.



95 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

به استان، شهر، شهرستان، روستا و شهرداری. . 27 منصور، جهانگير. 1389. مجموعه قوانين و مقررات مربوط 
تهران: نشر ديدار.

مهندسان مشاور بوم سازگان. 1385. داده های پايه طرح جامع تهران. بانک اطالعاتی، تهران: نهاد مسئول تهيه . 28
طرح های جامع و تفصيلی تهران.

شورای عالی . 29 )مصوب  فرسوده  بافت های  در  مداخله  و  شناسايی  راهنمای   .1384 شاران.  مشاور  مهندسين 
شهرسازی و معماری ايران(. تهران: شرکت ايده پردازان فن و هنر.

مؤسسه پژوهشی توسعه محيط و سکونتگاه ها. 1388. ارزيابی طرح های منظر شهری. طرح پژوهشی، تهران: . 30
سازمان نوسازی شهر تهران.

هيئت وزيران. 1393. سند ملی راهبردی احيا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد . 31
شهری. تهران: دفتر هيئت دولت.

32. Oaña, Joel Robosa. 2008. A Community-based Approach for Sustainable Urban Renewal in Ma-
nila:Focus on the University Belt Area. Manila: Center for Studies on the Urban Environment.

33. Phillips , Rhonda, and Robert H. Pittman. 2009. AN INTRODUCTION TO COMMUNITY 
DEVELOPMENT. Abingdon: Routledge.

34. Aberley, D. 2003. Boundaries of Home: Mapping for Local Empowerment. New Society Pub-
lishers.

35. AC Neilson. 2010. Quality of Life Survey 2010: Eight Cities Report. Wellington: AC Neilson.

36. Ağan, H., and C. Arkon. 2003. “Investigating the Changing Prospects to Manage Urban Regen-
eration of Inner Urban Lands.” 14th International Urban Design Meeting. Istanbul: Mimar Sinan 
University. 251-258.

37. Coffman, J. 2011. “Examples of Advocacy Interim Outcomes.” in Advocacy Evaluation Update. 

38. Cowan, Robert. 2005. the Dictionary of Urbanism. London: Street Wise Press.

39. —. 2005. The Dictionary of Urbanism. Streetwise Press.

40. Cullingworth, Barry, and Vincent Nadin. 2006. Town and Country Planning in the UK. Abing-
don: Routledge.

41. Cullingworth, Barry, and W. Caves Roger. 1997. Planning in the USA: policies, issues, and 
processes. Routledge.

42. da Costa, Eduarda Marques, João Fumega, and Ana Isabel Louro. 2013. “Defining sustainable 
communities: The development of a toolkit for urban policy.” Urban Regeneration and Renewal 
6 )3(: 278–292.

43. Department for Communities and Local Government. 2006. The Community Development 
Challenge. London: CDF.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران96

44. Farhoodi, Rahmatollah, Mehdi Gharakhnlou, Mostafa Ghadami, and Musa Panahandeh. 2009. 
“A Critique of the Prevailing Comprehensive Urban Planning Paradigm in Iran: the Need for 
Strategic Planning.” Planning Theory 335-361.

45. Frank, Flo , and Anne Smith. 1999. THE COMMUNITY DEVELOPMENT HANDBOOK: A 
TOOL TO BUILD. Minister of Public Works and Government Services Canada.

46. Gilchrist, A. 2003. “Community Development in the Uk-Pssibilities and Paradoxes.” Commu-
nity Development Journal 16-25.

47. Global Holcim Foundation. 2009. Urban integration of an informal area. La Farge Holcim Foun-
dation.

48. Grant, Jill. 2006. Planning the Good Community; New Urbanism in Theory and Practice. Lon-
don: Routledge.

49. Haines, Anna. 2009. “Asset-Based Community Development.” In An Introduction to Communi-
ty Development, by Rhonda Phillips and Robert H. Pittman, 38-48. New York: Routledge.

50. Hemphill, Lesley , Jim Berry, and Stanley McGreal. 2004. “An Indicator-based Approach to 
Measuring Sustainable Urban Regeneration Performance: Part 1, Conceptual Foundations and 
Methodological Framework.” Urban Studies 41 )4(: 725–755.

51. Kelly, E.D., and B. Becker. 2000. Community Planning: An Introduction to the Comprehensive 
Planning. Washngton D.C.: Island Press.

52. Kidokoro, T., J. Okata, S. Matsumura, and N. Shima. 2008. “Vulnerable Cities:: Realities, Inno-
vations and Strategies.” Sustainable Urban Regeneration 40-64.

53. Kline, E. 1997. “Sustainable community indicators.” In Eco-city Dimensions: Healthy Commu-
nities, Healthy Planet, by M. Roseland. New Society Publishers.

54. Kushner, James A. 2008. “rban neighborhood regeneration and the phases of community evolu-
tion after World War II in the United States.” Ind. L. Rev. 575.

55. Leary, Michael E., and John McCarthy. 2013. “Introduction; Urban regeneration, a global phe-
nomenon.” In The Routledge Companion To Urban Regeneration, by Michael E. Leary and John 
McCarthy, 1-14. New York: Routledge.

56. Marques da Costa, Eduarda, João Fumega, and Ana Isabel Louro. 2013. “Defining sustainable 
communities: The development of a toolkit for urban policy.” Journal of Urban Regeneration 
and Renewal 278–292.

57. Mattessich, Paul, and Barbara Monsey. 2004. Community building: What makes it work. St. 
Paul MN.: Wilder Foundation.

58. McCarthy, John. 2007. Partnership, Collaborative Planning and Urban Regeneration. Hamp-
shire: Ashgate.

59. Meegan, Richard, and Alison Mitchell. 2001. “‘It’s Not Community Round Here, It’s Neigh-
bourhood’: Neighbourhood Change and Cohesion in Urban Regeneration Policies.” Urban Stud-
ies 2167–2194.



97 چارچوب های توسعه محله ای در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران و سازوکارهای تحقق آن

60. Noon, David, James Smith-Canham, and Martin Eagland. 2000. “Economic regeneration and 
funding.” In Urban regeneration: A handbook, by Peter Roberts and Hugh Skyes, 61-85. Lon-
don: Sage.

61. O’Hara, Phillip Anthony. 1999. Encyclopedia of Political Economy; vol. 1. London: Routledge.

62. OECD. 2011. How’s Life?: Measuring well-being. Paris: OECD Publishing.

63. Raco, Mike. 2007. uilding sustainable communities: Spatial policy and labour mobility in post-
war Britain. Bristol: Policy Press.

64. Reisman, J, A Gienapp, and S Stachowiak. 2007. A Guide to Measuring Advocacy and Policy. 
Maryland: The Annie E. Casey Foundation.

65. Rogerson, Robert, Sue Sadler, and Anne Green. 2011. Sustainable communities: Skills and 
learning for place making. Univ of Hertfordshire Press.

66. Sanoff, Henry. 2005. “Community participation in riverfront development.” CoDesign 1: 61-78.

67. —. 2000. Community participation methods in design and planning. John Wiley & Sons.

68. Social Exclusion Unit. 2000. National Strategy for Neighborhood Renewal: A Framework for 
Consultation. London: Crown.

69. Spellerberg, A. 2001. Framework for the Measurement of Social Capital in New Zealand. Wel-
lington: Statistics NZ.

70. Stoecker, Randy. 2001. “Power or Programs? Two Paths to Community Development.” Interna-
tional assosiation for community development. Rotorua. 1-19.

71. Tallon, Andrew. 2010. Urban regeneration in the UK. Abingdon: Routledge.

72. Triangle Consulting Social Enterprise. 2010. Community Star Outcomes Evaluation Toolkit. 
UK: Triangle Consulting Social Enterprise.

73. Waitakere City Council. 2008. The Community Outcomes for Waitakere City 2006-2009. Auck-
land: Waitakere City Council.

74. Walljasper, Jay. 2007. The great neighborhood book: A do-it-yourself guide to placemaking. 
New Society Publishers.

75. Wassenberg, Frank, and Koos Van Dijken. 2011. A practitioner’s view on neighborhood regen-
eration. Hague: NicisInstitute.


