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 ی فرسودهها تعملکرد مدیریت شهری در بازآفرینی باف

 شهرداری کالنشهر تهران 83مطالعه موردی: منطقه 
 1علیرضا سیاف زاده

 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

 30/33/701تاریخ صدور پذیرش:  30/30/7031تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

 در زندگی بهبودکیفیت و ساماندهی شهرنشینی مشکالت از یکی. است داشته همراه را مشکالتی خود با همواره شهرنشینی افزایش

 و روستایی درآمد کم اقشار سکونت برای فرصتی، تهران 91 منطقه شهری بافت کالبدی -فیزیکی فرسودگی. است فرسوده بافت

 محالت این در را فضایی -اجتماعی فقر و فرسودگی از ای هچرخ آن تبع به که آورده فراهم را اشندب می مالی توان فاقد که شهری

 91 منطقه مشکالت بزرگترین از تنگ معابر و سال 05 باالی یها هسابق با و ریزدانه های پالك، مسکونی تراکم. است زده دامن

 راهبردهای ارائه و منطقه رسودهف بافت کالبدی وضعیت شناخت، تحقیق این انجام در نظر مورد اهداف. است تهران شهرداری

 توانمند و ساماندهی جهت مدیریتی مناسب سیستم به دستیابی و فرسوده بافت توانمندسازی و ساماندهی جهت کالبدی مناسب

 منفی وپیامدهای آثار بررسی و فرسوده یها تباف ونوسازی احیاء های طرح وضعف قوت نقاط شناسایی و فرسوده بافت سازی

، ماهیت به توجه با و ای هتوسع نوع از هدف اساس بر حاضر تحقیق. است تهران شهر فضایی ساختار در منطقه فرسوده بافت

 ارائه ازطریق میدانی یها تبرداش منظور بدین. است پیمایشی – ای هکتابخان اطالعات آوری جمع شیوه. اشدب می تحلیلی -توصیفی

 برای و است گرفته صورت علمی یها هدیدگا و نظرات دریافت جهت رشناسانکا با نیز و محله ساکنین با مصاحبه و پرسشنامه

 صورت ارزیابی. است شده استفاده SOWT تحلیلی مدل و Excelو Spss افزار نرم از آنها تحلیل و تجزیه و اطالعات بررسی

 اگرچه. است داشته منطقه ودهفرس بافت کیفیت بهبود در شهری مدیریت بهتر عملکرد در تسهیالت مثبت اثرات از نشان گرفته

 یها تسیاس این کنار در واقع در. سدر مین نظر به کافی لیکن است فرسوده یها تباف نوسازی تحقق الزمه تشویقی تسهیالت اعمال

 اعطای که نمود اضافه باید .گردد مهیا ایستب می الزم فیزیکی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی الزم بسترهای، تشویقی و حمایتی

 مدیریت به رساندن یاری در میتواند نیز امر این که، شده منطقه بهسازی جریان در مردم بیشتر مشارکت به منجر تشویقی تسهیالت

  .شود واقع مؤثر منطقه فرسوده بافت بهسازی و نوسازی یها هبرنام اجرای در شهری

 

 نتهرا 83 منطقه، فرسوده بافت، بازآفرینی، شهری مدیریت: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 خدمات امر این به توجه با. است یافته افزایش شهرها جمعیت، شهر به روستا یها تمهاجر و جمعیت افزایش با

 در فراوانی مشكالت و ها چالش با شهری مدیریت امروزه.است گردیده اخالل دچار نیز شهری مدیریت و رسانی

 ساكنان آسایش و رفاه ضامن باید كه موجودی عنوان به شهر محیط سازی ایمن و شهرها جانبه همه توسعه مسیر

 نیز و دولتی های سازمان توجه مورد جهان در سالهاست فرسوده یها تباف موضوع. روست به رو، باشد خود

 حل .ودش می برخورد آن با متفاوت یها تصور به و است گرفته قرار معماران و شهرسازان چون متخصصینی

 متولی وجود عدم، مشكل مهمترین. است مناسب روشی و صحیح برخوردی یازمندن، فرسوده یها تباف مشكالت

 و نوسازی و وضعیت این مهار در اصولی و دقیق های ریزی برنامه برای پایدار و مشخص اعتبارات و خاص

 به دستیابی ضـرورت عنـوان به شهری فرسوده یها تباف بازآفرینی اخیر است. درسالهای فرسوده یها تباف بهسازی

 فرسوده بافتهای مختلف بازآفرینی طرحهای اجرای و تهیه رو این از و است یافته ای هویژ اهمیت پایدارشهری توسعه

 بافت در مداخله كه داشت توجه است. باید گرفته قرار كشور شهری مدیران و انریز هبرنام كار دستور در شهری

 توجه مورد اخیر دهة دو در موضوع این. است حساس و یدهپیچ، بر زمان، آمیز مخاطره بسیار، تهران شهر فرسوده

 را آن نوسازی و بهسازی مسیر، تهران شهر فرسوده بافت در مداخله.است قرارگرفته شهری طراحان و انریز هبرنام

 بازآفرینی امواج سرایت موجب، بافت این از ای درگوشه بهسازی یا نوسازی پروژة یک اجرای با و سازد می فراهم

 مهم یها تاولوی و جدی مشكالت از یكی و ملی مسئله یک شهری فرسودگی. شود می بافت یها تقسم سایر به

. گیرد قرار توجه مورد متعهدانه نگاه و جانبه همه عزمی با باید كه است كشور توسعه به مربوط یها ریزی هبرنام در

 مهمترین باشد قرار اگر و شود گریستهن شهری فرسودگی موضوع عناصر و ابعاد تمامی به جامع دیدی با اگر

 یها تباف و شهری فرسودگی، نماییم بندی دسته و تعریف را شهری مدیریت چارچوب در توسعه یها تاولوی

 نیازمند آن از رفت برون و وضعیت این مدیریت حال هر در. گیرد می قرار تعهدات نتری اصلی صدر در فرسوده

 نظام و هدفمند مدیریت و اعتبارات تشخیص، معین زمانی یها هدور تعریف، آور الزام، مشخص یها هبرنام تدوین

 ازد.س می مواجه مانع با را هدف این تحقق عناصر این از یک هر فقدان و اشدب می حوزه این در مند

  مسأله بیان

 یافته توسعه تركم مناطق عنوان به شهری فرسوده یها تباف شهرها پایدار توسعه نظام در اساسی های چالش از یكی

 زیست، كالبدی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی مشكالت دچار امروزه و گرفته شكل مختلف دالیل به كه هستند

 از. نماید بحران دچار را شهر كل ـواندت می آن بـرای صحیح ریزی هبرنام عدم و توجهی بی كه هستند.. .و محیطی

 مؤثر و كـارآمـد را ها وام از استفاده است ممكن كه ستا تجاری رهیافتی شهری مدیریت جهانی بانک دیدگاه

 عملكردهای از كشور مركز عنوان به هم و كالنشهر یک عنـوان بـه هم تهـران شهـر(. 73، 7031، زاده سیاف.)بكند

 و پیچیده، بر زمان، آمیز مخاطره بسیار شهر این فرسوده یها تباف در مداخله و نوسازی. است برخوردار گوناگونی

 نشان مطالعه مورد محدوده در ها تباف این عملكردی و ساختاری شناسی (. كالبد93، 7033، رهنمایی) است حساس

، اقتصـادی افـول، ها تفعالی و جمعیت تمركز و تراكم، شهر كلی ساختار با تعارض نظیر مشكالتی تجلی دهنده



 177 ...عملکرد مدیریت شهری در بازآفرینی

 یها یدشوار، محیطی زیست نامطلوب شرایط، سكونتی و ای همحل های ارزش كاهش، كالبـدی كیفیت افـول

 از برخورداری نظر از همچنین بافتها این. است بوده بصری و فرهنگی انحطاط و ترافیكی مشكالت و دسترسی

(. 01: 7033، پور داوود) مواجهند وكیفی كمی لحاظ از جدی های كمبود با باز فضای و ها تزیرساخ، خدمات

 و فرسودگی دچار امروزه شهر این قدیمی مناطق از یكی عنوان به آن جنوبی همنتهاالی در تهران كالنشهر 73 منطقه

 بهبود در واندت می كه است رویكردی ها تباف این جانبه همه توسعه معنای به بازآفرینی. اشدب می فراوانی مشكالت

، مالی یها تساخ زیر تأمین گروی در چیزی هر از بیش رویكرد ایـن تحقق كـه باشد تأثیرگذار بسیار آن وضعیت

 امور متولی عنوان به خـاص طور بـه ها یشهردار و عام طور به شهری مدیریت. اشدب می.. .و خدماتی، سازمانی

 73 منطقه جمله من شهری مناطق از بسیاری در متاسفانه كه باشند كوشا ها تزیرساخ این تأمین در ایستب می شهری

 در شهری مدیریت نقش تا دارد تالش حاضر پژوهش مقدمه این اب. است نگردیده حاصـل مهم این تهـران شهر

 نقش تبیین و بررسی پژوهش این اساسی هدف. دهد قرار بررسی مورد را 73 منطقه در ها تباف این بازآفرینی

 تهران كالنشهر 73 منطقه در را مهم این تا دارد تالش كه است شهری فرسوده یها تباف بازآفرینی در شهر مدیریت

 دهد. با توجه به مسائل ذكر شده سواالت زیر قابل طرح خواهد بود: قرار بررسی مورد آن فرسوده افتب و

 ی فرسوده شهری تأثیرگذار باشد؟ها تواند در بازآفرینی بافت مییی ها همدیریت شهری از چه را-7

 است؟ی فرسوده شهری چه میزان موفقیت داشته ها تعملكرد مدیریت شهری در بازآفرینی باف-1

 ادبیات نظری

 در امروز و یافته تكوین و گرفته شكل طوالنی زمان فرآیند در كه هستند هایی بافت، فرسوده و قدیمی های بافت

 از بسیاری اولیه هسته وانت می را فرسوده بافت (7030، )حنـاچی .اند شده گرفتار حاضر عصر تكنولوژی محاصره

 از امروز ولی، بودند مراتبی سلسله و منطقی عملكرد دارای گذشته در (. اگرچه7031، دانست)سیاف زاده شهرها

 به ها تباف این. اشندب مین خود ساكنین نیاز جوابگوی اغلب و بوده كمبودهایی دچار عملكردی و ساختاری لحاظ

 لبق و شهر اصلی بازار قرارگیری، ارتباطی مناسب موقعیت، تاریخی باارزش عناصر وجود و تاریخی قدمت واسطه

 و )حبیبی.اشدب می شهر كاركردی و فضایی ساختار در فردی به منحصر جایگاه و ارزش دارای.. .و آن اقتصادی تپنده

 و نارسایی دچار بتدریج و شده مواجه متعددی مشكالت با خود قوت نقاط علیرغم كه ( درحالی70، 7030، دیگران

 و توجه لذا اند؛ گردیده محیطی زیست و ارتباطی، لبدیكا، اجتماعی، اقتصادی، كاركردی مختلف ابعاد در اختالل

 از شهری بازآفرینی .اشدب می برخوردار ای ویژه بسیار اهمیت از آنها وضعیت بهبود و ساماندهی جهت در تالش

 تجدید، احیاء مفهوم به و آنهاست وضعیت ساماندهی جهت در فرسوده یها تباف در مداخله رویكردهای مهمترین

 بهسازی و عمران شركت، شهرسازی و راه وزارت. )است شهر شدن زنده دوباره عبارتی به و شهری ایینوز و حیات

. ودش می شامل نیز را فرهنگی و اجتماعی ابعاد كه غیركالبدی و كالبدی ابعاد با . موضوعی(3: 7031، ایران شهری

 كه قدیم شهری فضای با اساسی های اهتشب ضمن تازه شرایط بر منطبق جدید فضایی سازمان تولید یعنی بازآفرینی

 بازآفرینی رویكرد .(9، 7030، دیگران و حبیبی) گذارد می نمایش به قدیم فضاهای با را معنایی و ماهوی های تفاوت

است.  شهری فرسوده یها تباف با مواجهه در جهانی شده پذیرفته جدیدترین رویكردهای از یكی شهری پایدار

(733397 Vilaplanaدر ) از انتقاد، تاریخی و بومی های ثروت حفظ و فرهنگی های ارزش به توجه رویكرد این 
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 مشهود یكباره تخریب از پرهیز و كمی اقدامات موازات به كیفی اقدامات به توجه، یكسان سازهای و ساخت

 باززنده رویكرد، (7393)بازسازی رویكردهای از بعد و 7333 دهه در رویكرد این زمانی لحاظ به. اشدب می

 كه گفت وانت می لذا (7030، پور حاجی)است.  گردیده مطرح( 7333)حیات تجدید، (7313)نوسازی، (7303)سازی

 از ودش می شامل را آنها عبارتی به و بوده تر كامل شهری فرسوده یها تباف در مداخله رویكردهای سایر نسبت به

 در موفقیت كه باشد داشته دنبال به را مطلوبتری نتایج ینسایر نسبت به واندت می رویكرد این بكارگیری جهت این

 این. اشدب می اهداف پیشبرد جهت در كارآمد و صحیح مدیریت و مشاركت، ها گذاری سرمایه وجود به منوط آن

 و خصوصی بخش مشاركت و ها یگذار سرمایه انواع جذب و رویكرد این بكارگیری در شهری مدیریت نقش مساله

 هم زمانی هر از بیش كه تهران كالنشهر فرسوده و تاریخی بافت(.7031، زاده سیاف) .مایدن می ارآشك را عمومی

، احیا درباره مناسب و پایدار طرحی به رسیدن برای انتظار طوالنی سالیان از پس، دارد نیاز بخشی هویت به اكنون

 به توجه بدون غیراصولی و مقطعی تصمیماتی دستخوش اینک هم كه قدیم تهران های محله بهسازی و ساماندهی

 این كه داده نشان سیروس و نواب طرح جمله از اخیر های سال تجربیات. است مانده نتیجه بی، شده آنها ماهیت

 ظاهر زیبایی عدم همچنین، آن پیرامونی فضاهای و تاریخی و قدیمی های بافت به جدید مشكالت تحمیل به ها طرح

 لحاظ طراحی و ریزی هبرنام در ملی یها هسرمای حفظ و مردم آرامش و آسایش عایتر اینكه ضمن، انجامد می شهر

 . هدد می سوق ناپایداری سمت به را شهر و ودش مین

 پیشینه 

 از بسیاری، میالدی 7313 دهه در زمین كاربری ریزی برنامه در مدرنیسم ناموفق اجرایی های سیاست به توجه با

 شهری شكل كه آنچه به مربوط بحث كه اند هنمود تأكید نكته این بر هلند و انگلستان، اآمریك كشورهای در محققان

 های سیستم و شهری زمین سازماندهی با رابطه در شهرها عملكرد بیشتر ارزیابی نیازمند، دهد می تشكیل را مطلوب

 بسیاری، شهری پایدار توسعه های سیاست شدن مطرح با، ادامه در(. 7، 7030، دیگران و ویلیامز) است نقل و حمل

 قرن آغاز در. گردید متمركز شهری مراكز احیای های طرح و زا درون توسعه بر، شهری توسعه به مربوط تحقیقات از

، جاذبه، اخص طور به كهن بافت و اعم طور به شهر عملكرد و نقش بنیادی دگرگونی پی در، میالدی یكم و بیست

 احیای، هنری -فرهنگی ای مقوله عنوان به شهری مرمت، گرفته قرار كار دستور رد بخشیدن تمایز و بخشیدن اصالت

، اجتماعی تحركات كانون به را شهرها تاریخی و قدیمی مراكز و گیرد می پی را شهر اجتماعی سرزندگی و اقتصادی

 به ذیل در شده ذكر مطالب به توجه با(. 9، 7037، مقصودی و حبیبی) كند می تبدیل شهری های حادثه و ها واقعه

 :ودش می پرداخته حاضر مقاله موضوع با ارتباط در شده انجام مطالعات به خالصه صورت
-Larsen, Kristian(2005), New Urbanism's Role in Inner-City Neighborhood Revitalization,Housing 

Studies,20:5, 795-813 

 پرداخته هرش میقدی محالت تجدیدحیات در جدید رسازیشه نقش تشریح به خود مقاله ی در( 1339) الرسن

 Ajiaz, r(2009) Capacity building of municipal functionaries for good governance in-. است

india,jornalhabitate international number 34 

 خوب حكمرانی از هانیج بانک همچنین و ملل سازمان توسعه برنامه حمایت درباره آیجز رومی كه تحقیقاتی

 تقـویت، شهری خوب حكمرانی تحقق اول شرط كه دهد می نشان، است داده انجام هندوستان در شهری
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 حكمـرانی هـای مـؤلفه سایر بر قانون حاكمیت اولویت همچنین و مستقل محلی حكومت عنوان  بـه ها شهـرداری

 . بـاشد می شهـری خـوب

 7033، شهری حكمروایی و ریتمدی، اسدی ایرج و پور برک ناصر-

 مدیریت های چالش مرور از پس و ودش می آغاز شهری چالش های و شتابان شهرنشینی توصیف با كتاب این 

، شهری مدیریت مفهوم پیدایش دالیل و ها هزمین چون عناوینی قالب در شهری مدیریت شناسی مفهوم، شهری

 . ودش می ارائه نگر چهیكپار رویكرد با آن ارتباط و شهری مدیریت ماهیت

 7033، شهرسازی نظریات منظر از، شهری خوب حكمرانی، پور حسین علی سید و رفیعان مجتبی-

 رویكرد و نظریه باب در آن اول فصل كه شود می آغاز مدیریت و شهرنشینی مشكالت باب در ای همقدم با كتاب این

 تحلیل به شهری مدیریت مختلف های حوزه به پرداختن با دوم فصل در و شود می آغاز ها آن بندی طبقه و سیستمی

 پذیری تعریف به پرداختن همچنین و شهری خوب حكمرانی های مؤلفه معرفی با سوم فصل در. پردازد می ها آن

 حكومت عمل قلمرو و گرایی منطقه برای تالش همچنین و سیاسی تفرق در را شهری خوب حكمرانی اصول، ها آن

 تحلیل به بیستم قرن در شهری كالن مدیریت نظری مكاتب تحول سیر بیان با آخر فصل در. یدنما می تحلیل محلی

 نهایت در و كند می تحلیل مختلف های دیدگاه منظر از را گرایی منطقه و پردازد می محلی های حكومت شناسی گونه

 .هدد می قرار بحث مورد شهرها كالن در را حكمرانی عمده های استراتژی و رویكردها

 7031، دولت مناسب الگوی و خوب حكمرانی، پور قلی اهلل رحمت-

 خوب حكمرانی كه دارد می بیان ادامه در و است شده تاكید خوب حكمرانی مختلف های مؤلفه بر ابتدا كتاب این در

 یک هر كه كند می عمل ای گونه به مدنی نهادهای و خصوصی بخش، دولت روابط تنظیم در دارد كه هایی ویژگی با

 تعاملی همكاری با و نمایند حداكثر را فعالیت بازدهی، یابند دست شده تعیین اهداف به باال اثربخشی با ها بخش از

 برای سازوكارهایی كه است این كتاب بندی جمع پایان در و بنمایند؛ را موجود های ظرفیت و توان از استفاده حداكثر

، اساسی قانون) دارد وجود سازوكار این ما كشور در است معتقد كه تاس نیاز خوب حكمرانی الزامات كردن فراهم

 مورد ایران اساسی قانون ساختار بستر در آن اجرای و خوب حكمرانی كتاب این چهارم بخش در(. انداز چشم سند

 ویژه هب یادشده الگوی عناصر از بسیاری توان می موجود ساختار همین با كه كند می مشخص و گیرد می قرار بررسی

 الزم سویی هم نبود نیز و اجرایی ساختارهای فقدان اما ساخت؛ مشخص را دموكراسی و مشاركت، محوری عدالت

 میسر انداز چشم سند در مندرج مواد و اساسی قانون اصول همه تحقق امكان كه شده سبب، ها سیاست هرم در

 .نباشد

 شهید محله فرسوده بافت بهسازی و نوسازی بررسی» وانعن با ای همقال در، (7033)همكاران و رهنمایی تقی محمد

 كه داشته بخت خوب شهید محلّه فرسوده بافت در نوسازی و بهسازی راهبردهای ارائه بر سعی«  تهران بخت خوب

 عوامل نقش كه است مطلب این بیانگر، آمده بدست نتایج و ها هیـافت. است گرفته انجام تحلیلی نوصیفی روش با

 مذكور محلّه درون در موجود عوامل نقش از شدیدتر و بیشتر، محلّه این فرسوده بافت نوسازی و بهسازی در بیرونی

 .است
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 تحلیلی -توصیفی شده مطرح فرضیات و مطالعه ماهیت به توجه با و ای هتوسع نوع از هدف اساس بر حاضر تحقیق

 مبانی، ای هكتابخان و اسنادی روش از استفاده با. است یشیپیما – ای هكتابخان اطالعات آوری جمع شیوه. اشدب می

 ها هآمارنام از استفاده و ای هكتابخان آثار مطالعه ضمن پـژوهش این در .ودش می بررسی تحقیق موضوع با مرتبط نظری

 ستفادها مختلف افراد نظرات از، اطالعاتی های بانک و( و مسكن نفوس عمومی یها یسرشمار، آماری یها هسالنام)

، مرتبط كارشناسان با نیز و محله ساكنین با مصاحبه و پـرسشنـامه ارائه طـریق از میدانی یها تبرداش، شد خواهد

 و اطالعات بررسی با و گیرد می صورت مطالعه مورد محدوده درباره علمی یها هدیدگا و نظرات دریافت جهت

 از استفـاده بـا ادامه در. ودش می ها هداد مناسب تبیین در سعی Excelو Spssافزار نرم از استفاده با آنها تحلیل و تجزیه

 بافت اجرایی راهبردهای تدوین جهت ها تهدید و ها تفرص و وضعف قوت نقاط شناسایی به SWOT تحلیلی مدل

 شامل كه باشد می تهران 73 منطقه فرسوده بافت تحقیق این آماری جـامعه .ودش می پرداخته تهران 73 منطقه فرسوده

 صورت فرسوده بافت ساكنین برای منطقه این در ریزی هبرنام اینكه به توجه با گردد می بافت این در فعالبت و كالبد

 نمونه صورت به تحقیق این در. اشدب می برخوردار باالیی اهمیت از ساكنین نظرات اوری جمع جهت این از گیرد می

 مطالعه مورد آماری جامعه است شده استفاده، تصادفی گیــری هنمون شیوه از و است شده نظرسنجی شهروندان از

 خانوار 01133 با برابر 7033جامعه آماری در سال  اینكه به توجه با. است تهران 73 منطقه خانوار سرپرستان

 شـده بـرآورد نمونه حجم عنوان  به خانوار 037 تعداد، كوكران فرمول در فـوق مقـدار جـایگـزینـی بـا، بـاشد می

 با ادامه در .است داده افزایش نفر 133 به را نمونه حجم نگارنده، تحقیق باالتر اطمینان سطح به رسیدن برای. است

 راهبردهای تدوین جهت ها تهدید و ها تفرص و وضعف قوت نقاط شناسایی به SWOT تحلیلی مدل از استفاده

 .ودش می پرداخته تهران 73 منطقه فرسوده بافت اجرایی

 ان پژوهیمک

 و درجه 09 تا دقیقه 01 و درجه 09 و شرقی طول دقیقه 03 و درجه 97 تا دقیقه 0 و درجه 97 در تهران 73 منطقه

 تهران شهر جنوبی و ای حاشیه مناطق جمله از تهران شهرداری 73 منطقه .است گرفته قرار شمالی عرض دقیقه 97

 همجوار 73 و 71 مناطق با شمال از منطقه این. است گرفته قرار شهر غربی جنوب ورودی دروازه حوزه در كه است

 همجوار مناطق با 73 منطقه بین مشترک مرز( ساوه جاده) سعیدی اله آیت و زمزم محورهای ترتیب به كه است

 70 منطقه و منطقه این بین حدفاصل در، تندگویان بزرگراه و بهمنیار خیابان، شرق سمت از. اند داده شكل را شمالی

 تقاطع به غرب از و، تهران شهر جنوب حریم و آزادگان بزرگراه به جنوب از 73 منطقه حالیكه در. است شده قعوا

  .گردد می محدود ساوه و آزادگان

 7093 سال در نفر 710913 از درصد 93 معادل افزایشی با تهران شهر 73 منطقه جمعیت، رسمی آمارهای براساس

 داده رخ 7093-09 دوره در جمعیت افزایش این از بزرگی بخش كه است یدهرس، 7019 سال در نفر 111033 به

 دهد می نشان روشنی به فوق جدول ارقـام .است افتاده اتفاق 7009-19 دهة در آن درصد 70 حدود در تنها و است

 ساز و ساخت میزان بیشترین با همراه كه 7093-09 دوره در منطقه جمعیت درصدی 1 زیاد بسیار رشد از پس كه

 چشمگیری كاهش، .(است شده برابر دو، سال 0 طی در منطقه مسكونی واحدهای تعداد) است بوده همراه مسكونی

 كه رسیده 7009-19 های سال طی در درصد 9/3 به رشد نرخ اندازه و آمده وجود به جمعیت رشد نرخ اندازه در
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 مهاجرپذیر شدت به منطقه كه 7093-09 دوره برخالف بنابراین. است كمتر نیز جمعیت طبیعی رشد نرخ از حتی

 رشد به عنایت با و است داده دست از نیز را خود طبیعی رشد از حاصل جمعیت از تعدادی 7009-19 دهه در، بوده

 .است شده مهاجرفرست ای منطقه به تبدیل جمعیت درصدی 9/3

  

 

                
     

                                
                               

                    
  

          
                                

          
 

                         
                             

          
                                

 
 شهر و استان، کشور در آن تموقعی و تهران 11 منطقه. 1-5 نقشه

 ها هیافت

  ی توصیفیها همشخص -

 مشخصات این كه اند هشد گنجانده مردم عامه و متخصصان پرسشنامه دو هر در تحصیالت و سن، جنسیت متغیر سه

 شرح به در پژوهش شركت كننده فرد 133 مجموع برای سطح هر در افراد درصد و تعداد، متغیر سطوح شامل متغیرها

 است: زیر جدول
 کنندگان شرکت کل پرسشنامه از حاصل دموگرافیك اطالعات -1جدول

 درصد فراوانی  فراوانی  سطوح متغیر متغیر

 مرد جنسیت 

 زن 

117 

713 

99919% 

11919% 

 سال  19كمتر از  سن 

19-09 

00-10 

10-99 

 به باال  99

19 

30 

719 

13 

90 

77919% 

11% 

07919% 

7399% 

71% 

 زیردیپلم  صیالت تح

 دیپلم 

 فوق دیپلم 

 لیسانس 

 فوق لیسانس و باالتر

00 

07 

11 

701 

31 

3% 

79919% 

7399% 

00% 

11919% 

 های پژوهش منبع: یافته
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 های پژوهش منبع: یافته کنندگان شرکت کل جنسیت متغیر فراوانی درصد ای هدایر نمودار -1نمودار

 
 های پژوهش منبع: یافته کنندگان شرکت کل سن متغیر فراوانی درصد ای هدایر نمودار -2نمودار

 
 های پژوهش منبع: یافته   کنندگان شرکت کل تحصیالت متغیر فراوانی درصد ای هدایر ارنمود - 3نمودار

 ی شهرداری در زمینه باز آفرینی بافتهای فرسوده شهریها هبرنام

ی شهرداری باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری در ها هبرنام، كه ی شهروندانها هپرسشنام از حاصل نتایج براساس

( 39319( و انحراف معیار)0مد)، (0میانه)، (1931سط با میانگین )محدوده مورد مطالعه در سطحی پایین تر از متو

 در مطالعه مورد محدوده در ها ههد كه این برنامد میارزیابی شده است همچنین نتایج پرسشنامه نخبگان نشان 

 .تاس شده ( ارزیابی39331( و انحراف معیار)1مد)، (09199میانه )، (0903) میانگین با متوسط از سطحی باالتر

بد و خیلی بد در این ، متوسط)تا حدودی(، خوب، ی خیلی خوبها هپاسخگویی به هر یک از گوی همچنین درصد

 به قرار ذیل است :، اشدب می (تاحدودی)شاخص باتوجه به اینكه بیشترین سهم آن به به سطح متوسط 
 آفرینی بافتهای فرسوده شهری ی شهرداری در زمینه بازها هنظر پاسخگویان در رابطه با اجرای برنام -2جدول

 جمع  خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 % 733 % 990 % 73979 % 1390 %11979 % 999 درصد

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 ی شهرداری در زمینه باز آفرینی بافتهای فرسوده شهریها هنظر پاسخگویان در رابطه با اجرای برنام -6نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 راهم شده برای باز آفرینی بافتهای فرسوده شهریف یها تزیرساخ

ی شهرداری باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری در ها هبرنام، كه ی شهروندانها هپرسشنام از حاصل نتایج براساس

( 39319( و انحراف معیار)0مد)، (0میانه)، (1931محدوده مورد مطالعه در سطحی پایین تر از متوسط با میانگین )

 در مطالعه مورد محدوده در ها ههد كه این برنامد میده است همچنین نتایج پرسشنامه نخبگان نشان ارزیابی ش

 .است شده ( ارزیابی39331( و انحراف معیار)1مد)، (09199میانه )، (0903) میانگین با متوسط از سطحی باالتر

بد و خیلی بد در این ، حدودی( متوسط)تا، خوب، ی خیلی خوب ها ههمچنین درصد پاسخگویی به هر یک از گوی

 به قرار ذیل است :، اشدب می (تاحدودی)شاخص باتوجه به اینكه بیشترین سهم آن به به سطح متوسط 
 ی شهرداری در زمینه باز آفرینی بافتهای فرسوده شهریها هنظر پاسخگویان در رابطه با اجرای برنام -3جدول

خیلی  بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 بد

 مع ج

 % 733 % 990 % 73979 % 1390 %11979 % 999 درصد

 
 ی شهرداری در زمینه باز آفرینی بافتهای فرسوده شهریها هنظر پاسخگویان در رابطه با اجرای برنام -5نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 فراهم شده برای باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری یها تزیرساخ

ده شهری با توجه به نظر شهروندان در سطحی ضعیف و پایین ی فراهم شده در باز آفرینی بافت فرسوها تزیرساخ

اشد و با توجه به ب می( 39113( و انحراف معیار)0مد)، (0میانه)، (1939تر از متوسط ارزیابی شده است كه میانگین )

( و انحراف 0مد)، (0میانه)، (0917و باالتر از متوسط قرار دارد كه میانگین ) نظرنخبگان در سطحی قوی

 اشد.ب می( 39310ار)معی
 شهری فرسوده بافت باز آفرینی برای شده فراهم یها تنظر پاسخگویان در رابطه با زیرساخ -4جدول

 جمع  خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 % 733 % 0919 % 7091 % 93919 %1091 %191 درصد

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 شهری فرسوده بافت باز آفرینی شده فراهم یها تزیرساخ رابطه با در پاسخگویان نظر -6نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 همه جانبه شهری مدیریت

، (0میانه)، (0933میانگین ) با متوسط از باالتر سطحی درپاسخ شهروندان در نیز جانبه همه شهری مدیریت شاخص

، بافت فرسوده شهریدر نتایج حاصل از پرسشنامه نخبگان تعالوه بر بهبود .اشدب می (3930( و انحراف معیار)0مد)

( و انحراف 1مد)، (0میانه)، (0993جانبه نیز در سطحی باالتر از متوسط با میانگین ) شاخص مدیریت شهری همه

جانبه برای  ارزیابی شده است. كه نشان دهنده نظر نسبتا مثبت نخبگان شهری به مدیریت شهری همه (3933معیار)

 و توسعه و فرسوده بافت پیوند در اصلی عامل و اساسی مفهوم یریتاشد. مدب مینوسازی و بهسازی بافت فرسوده 

 و بهبود مدیریت بهتر بررسی برای. است آن حصول و پیشرفت مسیر در نخست گام مدیریت نحوه. است سازندگی

 مختلف ابعاد بررسی به دولتی و خصوصی از اعم ذیربط نهادهای آفرینی نقش نحوه و فرسوده یها تباف توسعه

 .پردازیم می زمینه این در شهری تمدیری

 مدیریت اجتماعی: هدف از مدیریت اجتماعی نگهداری ساكنین موجود در بافت و حفظ ساختار جمعیتی آن است. 

ی اقتصادی در مناطق و محالت ها تمدیریت اقتصادی: ارائه وام و اعتبارات و حمایت مالی در جهت پیشبرد فعالی

وان به اعمالی همچون افزایش تعداد شاغالن در محدوده ت میاست. در این مسیر فرسوده الگوی مدیریت اقتصادی 

 ی اقتصادی دست زد. ها هكاهش ركود اقتصادی و ایجاد انگیز، بافت فرسوده

ی تاریخی به مثابه یک ثروت و نه صرفا یک میراث است. ها همدیریت فرهنگی: در واقع توجه به بناها و مجموع

 گی در كنار نیازهای امروزی زندگی اولویت اصلی مدیریت فرفنگی است.توجه به ارزشهای فرهن

ی ها همدیریت آموزشی: آموزش حقوق و تكالیف شهروندان از طریق نهادهای گوناگون فرهنگی و اجتماعی و رسان

ی خویش در زمینه بافت فرسوده كه موجب افزایش حس ها تعمومی جهت آشنایی شهروندان با حقوق و مسئولی

 اشد.ب می، ودش میلیت پذیری شهروندان وانگیزش آنها در جهت مشاركت در امور مربوطه مسئو

نوسازی و بهسازی شهری سیستمی پویاست كه عملكرد ساختارهای آن پیوسته باهم تعامل دارند.برای تنظیم این 

های مختلف این  شوانیم بخت میروابط و پایداری سیستم هماهنگی و یكپارچگی در مدیریت آن ضروری است. ما ن

 (.1، 7033،پناه و همكاران بدون ارتباط بسپاریم و انتظار بهبود وضعیت داشته باشیم)حقبرنامه را به مدیریت منفک و
 همه جانبه شهری نظر پاسخگویان در رابطه با مدیریت -5جدول

 جمع  خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 % 733 % 193 % 7193 % 1391 %1091 %391 درصد

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 جانبه شهری همه نظر پاسخگویان در رابطه با مدیریت -7نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 ی فرسوده شهریها تباف وضعیت موجود

، (0970میانگین ) با متوسط از باالتر سطحی درپاسخ شهروندان در ی شهریها توضعیت موجود باف شاخص

در نتایج حاصل از پرسشنامه نخبگان شاخص مدیریت شهری در .اشدب می (3930( و انحراف معیار)1مد)، (0میانه)

( و انحراف 0مد)، (0میانه)، (0931ی فرسوده شهری در سطحی باالتر از متوسط با میانگین )ها تجهت بهبود باف

 ارزیابی شده است. كه نشان دهنده نظر نسبتا مثبت نخبگان شهری به مدیریت شهری در جهت بهبودی (3933معیار)

 اشد.ب میبافت فرسوده شهری 
 شهری فرسوده بافت نظر پاسخگویان در رابطه با وضعیت موجود -6جدول

 جمع  خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 % 733 % 390 % 7190 % 0390 %1093 %7791 درصد

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 
 شهری سودهفر بوضعیت موجود بافت رابطه با در پاسخگویان نظر -8نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 مشارکت مردمی در باز آفرینی بافت فرسوده شهری

شهروندان معتقدند كه مشاركت مردمی در باز آفرینی بافت فرسوده )نوسازی و ، ها هبراساس نتایج حاصل از پرسشنام

مچنین ه اشدب می( 3930( و انحراف معیار)0مد)، (0میانه)، (1930بهسازی( در سطحی پایین تر از متوسط با میانگین )

این افراد معتقدند كه مشاركت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت ، با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه نخبگان

( ارزیابی شده 39039( و انحراف معیار)0مد)، (0میانه )، (1903فرسوده در سطحی پایین تر از متوسط با میانگین)

 است. 
 شهری فرسوده بافت باز آفرینی در دمیمر نظر پاسخگویان در رابطه با مشارکت -7جدول

 جمع  خیلی بد بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 % 733 % 397 % 1091 % 1193 %7191 %197 درصد

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 شهری فرسوده بافت باز آفرینی در مردمی مشارکت با رابطه در پاسخگویان نظر-1نمودار

 های پژوهش منبع: یافته

 شهری فرسوده تباف در تشویقی فراهم شده تسهیالت

، (0میانه)، (1919بافت فرسوده با توجه به نظر شهروندان با میانگین ) شاخص تسهیالت تشویقی برای باز آفرینی

 نظر به توجه در سطحی پایین تر از متوسط ارزیابی شده است. این شاخص با (39313( و انحراف معیار)0مد)

 در سطحی باالتر از متوسط ارزیابی شده است. (39311حراف معیار)( و ان0مد)، (0میانه)، (0973میانگین ) با نخبگان

 شهری فرسوده بافت در شده تشویقی فراهم نظر پاسخگویان در رابطه با تسهیالت -8جدول

خیلی  بد متوسط خوب خیلی خوب ها هگزین

 بد

 جمع 

 % 733 % 73919 % 11919 % 01939 %11 %3979 درصد

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 
 شهری فرسوده بافت در شده تشویقی فراهم نظر پاسخگویان در رابطه با تسهیالت -11ارنمود

 های پژوهش منبع: یافته

 تحلیل واریانس

ها بیش از دو جامعه یا بیش از دو گروه و یا بیش از چند شاخص  زمانی كه محقق بخواهد به بررسی تفاوت میانگین

یل واریانس روشی است برای آزمایش تفاوت باید از روش تحلیل واریانس استفاده كند. در واقع تحل، استفاده كند

ها را به  های مختلف. این روش كل واریانس موجود در یک مجموعه از دادهها و یا نمونه های مختلف داده بین گروه

ها و یا مناطق مورد  طرف واریانس موجود ممكن است ناشی از تفاوت بین گروه كند. ازیک دو بخش تقسیم می

، كالنتری)ها باشد  ی دیگر ممكن است واریانس موجود به خاطر تفاوت موجود در درون نمونهمطالعه باشد. از طرف

، های موجود در بین میانگین جوامع آزمایش تفاوت (ANOVA)ترین اصل در تحلیل واریانس  (. مهم719، 7031

 sig، بی تحلیل واریانسباشد. در ارزیا های مورد مطالعه از طریق بررسی میزان واریانس می ها و یا شاخص گروه
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های  توان قضاوت كرد كه بین گروه می، باشد 37/3تر از  و بزرگ 39/3تر از  گیرد. اگر میزان آن كوچک معیار قرار می

توان  می، باشد 37/3تر از  دست آمده كوچک كه عدد به باشد. درصورتی % درصد می39مورد مطالعه تفاوت در سطح 

(. با توجه به نتایج حاصل از 710، 7031، كالنتری)دار است % درصد معنی33ح ادعا كرد كه این تفاوت در سط

اشد. ب میو در هر دو گروه برابر با صفر  ها صمورد ارزیابی در تمام شاخ sig، پرسشنامه و تحلیل واریانس انجام شده

(. 3-1ود)جدول ش می% تایید 33در سطح باالتر از  ها هدر نتیجه میتوان ادعا كرد كه تفاوت معناداری بین نظرات گرو

 اشد.ب میی منتج از پرسشنامه در نمونه مورد مطالعه مورد تایید ها یهد كه نتایج و و ارزیابد میاین امر نشان 
 ب SWOT ازماتریس استفاده با منطقه ضعف و قوت نقاط تحلیل- 1جدول 

 ماتریس سواتهای فرسوده با استفاده از بافت ررسی عوامل تاثیرگذار بر بازآفرینی

 زمینه كالن هاقوت ها ضعف ها فرصت تهدیدها

ضعف مدیریت شهری به دلیل محدودیت  -

 قانونی استخدام افراد متخصص در شهرداری

های عمرانی و  عدم پیشرفت و توقف فعالیت -

ایجاد كمبودهای خدماتی و زیربنایی در 

صورت عدم توان در جذب درآمدها و 

 های اضافه ارزش

ه از ابزارهای قانونی استفاد -

جهت جلوگیری از ایجاد مغایرت 

 قانونی

جلب سرمایه گذاری بخش  -

خصوصی برای اجرای و تحقق 

 های عمرانی طرح

 

 

 و منطقه شهرداری درآمد نازل سطح -

 و عوارض برقراری امكان عدم

 درآمد سطح دلیل به جدبد یها تمالیا

 منطقه

نیاز شدید به نیروی انسانی كارآمد و  -

 متخصص در كادر شهرداری

عدم اقتدار و مدیریت اجرایی الزم  -

شهرداری برای كنترل و اجرای ضوابط 

و مقررات ساخت بنا به علت منع 

 قانونی

وجود پتانسیل الزم در سطح  -

محدوده بافت جهت ساخت مسكن به 

 صورت خصوصی

های قانونی برای وجور زمینه -

 مدیریت زمین

 مدیریتی

 طلوب بافت فرسودهعدم مدیریت م -

یابی كاربری عدم توجه به اصول مكان -

 هااراضی در استقرار كاربری

نظارت ضعیف نهادهای مدیریت شهری به  -

 های فرسودهبافت

های مخروبه برای استفاده از ساختمان -

 هاتوسعه كاربری

 های شهریفراهم بودن زیرساخت -

امكان تخصیص اراضی صنعتی به  -

 نوسازی وخدمات شهریاراضی ذخیره 

پایین بودن كاربری فضای سبز در  -

 محدوده

 كمبود مراكز تفریحی -

 كم بودن سطح شبكه معابر -

 وجود واحدهای مسكونی متروكه -

 فرهنگی و اداری مراكز وجود -

 وكارگاهی صنعتی وجوداراضی -

  خیابان مجاور

كاربری 

 اراضی

 جود ساخت و سازهای بدون ضابطه و -

 پایین فضای باز عمومی و تفریحینسبت  -

های حمایتی نهادهای عدم وجود سیاست -

 رسمی از مشاركت مردمی

تعریف غلط از مشاركت در بین برخی از  -

مسئولین كه مشاركت را كمک مردم تصور 

 گیری بدون حتی دخالت در تصمیم، نمایند می

های  دهی به سرمایهعدم جذب و جهت -

ه هدر رفتن منابع سرگردان مردم كه منجر ب

های غیرضروری  مالی و استقرار فعالیت

 شود. می

های  استفاده از جراید و رسانه -

گروهی برای ترغیب و جلب 

های  مشاركت مردم در فعالیت

 عمرانی

 احساس تعلق به محله - -

 باال بودن نسبت افراد مالک -

تمایل باالی ساكنان برای ادامه  -

به علت  سكونت در محله

 گی دلبست

استفاده از وسایل ارتباط جمعی -

 برای تشویق مردم

وجود قابلیت توسعه عمودی  -

 منطقه

ساختار قومیتی ناهمگون در محدوده  -

 بافت به سبب مهاجرت

عدم اعتماد مردم به مدیران شهری و  -

 های توسعه و عمران شهر به طرح

عدم اطالع مردم از نقش و اهمیت  -

 ههای توسع مشاركتشان در طرح

موانع و مراحل اداری برای جلب  -

مشاركت بخش خصوصی در سرمایه 

 گذاری عمرانی

عدم احساس امنیت سرمایه گذاری  -

 برای جلب سرمایه بخش خصوصی

پایین بودن نسبت باسوادی در بین  -

 سرپرستان خانوار

تمایل مردم به ساخت و ساز در  -

كه منجر به نو ، درون بافت قدیم شهر

 شود. این بافت می شدن و بازسازی

 نسبت باالی سابقه سكونت در بافت  -

تمایل یاالی ساكنین برای نوسازی  -

 بوسیله خود فرد 

وجود فرهنگ ویژه شهرنشینی در  -

این منطقه نسبت به سایر نقاط 

 شهری)مذهبی بودن(

های چند  تمایل به احداث ساختمان- 

 طبقه

مشاركت 

 مردمی

نگ در امر نبود مدیریت یكپارچه و هماه -

 مسكن در سطح محدوده

در صورت عدم نوسازی پتانسیل زیادی در  -

سطح بافت فرسوده برای تامین مسكن از بین 

 خواهد رفت.

همكاری مدیران شهری برای  -

 گیری از پتانسیل بافتبهره

همكاری مدیران شهری برای  -

 سازی و نوسازی بافتمقاوم

 طبقه  7های باال بودن سهم ساختمان

عدم كنترل و نظارت بر مصرف  -

 درست زمین

نسبت باالی واحدهای مسكونی فاقد  -

 سال 13اسكلت و عمر بنای باالی 

عدم یكسانی و یكپارچگی در نمای  -

 خارجی واحدهای مسكونی

رونق بازار مسكن طبقه متوسط پایین 

شهر تهران ونوسازی بخشی از از 

 سال گذشته 79امالک طی 

احدهای مسكونی باال بودن تقریبی و -

 نوساز

 
 

 مسكن

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 گیری نتیجه

 بافت در زندگی بهبودكیفیت و ساماندهی مطالعه مورد منطقه در بویژه تهران در امروزی شهرنشینی مشكالت از یكی

 معضل این از رفت برون برای مناسبی حلهای راه اتخاذ فكر در همواره سیاستگذاران و انریز هبرنام كه است فرسوده

 اجرا مرحله به یا و اندیشیده آن رفع جهت در اقداماتی و سیاستها مختلف های زمان طی در و اند هبود شهری

 فضاهای در كه اند هنمود تأكید خاص ای جنبه بر موجود شرایط و زمانی مقتضیات به بنا هریک كه اند هدرآورد

 در شهری یریز هبرنام بررسی. گردد می بندی تقسیم بازسازی و نوسازی، بهسازی، دسته سه در اقدامات این مختلف

 توجه ضرورت و فرسوده بافت مبحث همواره كه است آن از حاكی شهری یها تباف انواع به نگرش نحوه و ایران

 لزوم زمان مرور به و است بوده توجه مورد بعد به انقالب از قبل چهارم برنامه از بویژه، ها هبرنام اغلب در آن به

 گردیده تر اهمیت با و تر رنگ پر پیش از بیش آنها قدیم بافت بویژه شهری فرسوده بافتهای به رسیدگی به توجه

 گردید مقرر برنامه این در. است رسیده خود اوج به( انقالب از بعد) چهارم توسعه برنامه در كه نحوی به است

 عالی شورای تصویب به، شهرها كالن در یشهر فرسوده یها تباف محدوده، اقدامات دامنه شدن مشخص جهت

 استان توسعه و یریز هبرنام شورای و 9 ماده كمیسیون تصویب به شهرها سایر در و ایران معماری و شهرسازی

 یها تسیاس و بودجه اختصاص و یریز هبرنام و فرسوده بافت تدقیق موضوع نیز زمان همین از.برسد مربوطه

 نبودن روشن مشكل شدن برطرف با نیز آن از پس. گرفت قرار ویژه توجه مورد بافت نوع این خصوص در گوناگون

، همكاران و حبیبی) گردید اتخاذ بافتها نوع این نوسازی و احیاء برای مختلفی سیاستهای فرسوده بافت محدوده

 فرسوده تباف بهبود برای محدوده این در دولت سوی از ای تشویقی یها تسیاس اخیر سال چند طی(. 13، 7030

 اعتباری خط از گیری بهره بر عالوه. است تشویقی تسهیالت اعطای، ها تسیاس این جمله از كه است گرفته صورت

، ارزی ذخیره صندوق، مشاركت اوراق فروش از حاصل منابع از استفاده، شهری فرسوده های بافت نوسازی برای

 مردم، جدید شرایط شدن فراهم با.دارد قرار فرسوده بافت ساماندهی برنامه در نیز استانی و عمومی، ملی اعتبارات

 این در، باشند داشته مشاركت شهری فرسوده های بافت نوسازی در هایشان توانایی به توجه با بود خواهند قادر

 های بافت در مسكن سازی ارزان، است شده فراهم شهرسازی و راه وزارت كالن های سیاست اساس بر كه شرایط

 این. كند می تسریع و تسهیل مردم مشاركت با را ها بافت این نوسازی روند و بود خواهد پذیر كانام فرسوده

 از قانونی های حمایت، است شده دیده قیمت ارزان مسكن ایجادكنندگان از حمایت و ساماندهی قانون در تمهیدات

 برای. شود می اجرایی بلندمدت اختبازپرد دوره با و گذاری سپرده به نیاز بدون قیمت ارزان وام اعطای طریق

 نماینده توسط تسهیالت دریافت، باشد شهری فرسوده بافت محدوده در باید فرسوده ملک تسهیالت این دریافت

، شهرها كالن در مناطق شهرداران یا شهرها شهرداران یا استان سازان مسكن و عمران شركت یعنی استان در دولت

 ارزیابی(. 00، 7031، ایزدی. )شود معرفی، است مسكن بانک كه عامل بانک به متقاضی و ملک صاحب و تایید

 كیفیت بهبود در شهری مدیریت بهتر عملكرد در تسهیالت این مثبت اثرات از نشان پژوهش این در گرفته صورت

 لیكن تاس فرسوده یها تباف نوسازی تحقق الزمه تشویقی تسهیالت اعمال اگرچه. است داشته منطقه فرسوده بافت

، اجتماعی، اقتصادی الزم بسترهای، تشویقی و حمایتی یها تسیاس این كنار در واقع در. سدر مین نظر به كافی

 بیشتر مشاركت به منجر تشویقی تسهیالت اعطای كه نمود اضافه باید .گردد مهیا ایستب می الزم فیزیكی و فرهنگی



 113 ...عملکرد مدیریت شهری در بازآفرینی

 یها هبرنام اجرای در شهری مدیریت به رساندن یاری در یتواندم نیز امر این كه، شده منطقه بهسازی جریان در مردم

 از یک هر در واندت می شهروندان مشاركت میزان و سطح. شود واقع مؤثر منطقه فرسوده بافت بهسازی و نوسازی

: مدیریت گیری تصمیم در مشاركت. است انسانی نیروی تأمین و ها طرح مالی تأمین، مدیریت گیری تصمیم ابعاد

، مشترک شده پذیرفته الگوهای یعنی شهر سیاسی فرهنگ مانند عواملی به، مدیریت گیری تصمیم در مشاركت انمیز

(. 07، 7033، طهماسبی.)دارد بستگی مردم زندگی بر حاكم قواعد و مشاركتی مدیریت مقتضیات بودن فراهم میزان

 های هزینه تأمین برای، شهری خدمات ائهار اصلی متولیان عنوان به شهرداری: ها طرح مالی تأمین در مشاركت

 نقش، مالیات و عوارض از حاصل درآمد حاضر زمان در اما، كنند می استفاده اصلی منبع چند از خود های فعالیت

 برداری بهره مورد مطمئن صورت به كمتر دیگر منابع سایر و كنند می ایفا ها شهرداری درآمدهای تأمین در را اصلی

 در بیشتر شهری خدمات و ها هزینه مالی تأمین در مردم مشاركت نقش، گران تحلیل اغلب دیدگاه از. گیرند می قرار

 كه عاملی ترین مهم: انسانی نیروی تأمین در مشاركت(. همان) گردد می متجلی ها مالیات و عوارض پرداخت زمینه

 79 بین جمعیت قدر هر. است معیتج تركیب و اندازه، كند می مشخص را انسانی نیروی تأمین در مشاركت ظرفیت

(. همان)شد خواهد بیشتر امور انجام برای داوطلب انسانی نیروی تأمین امكان كه است بدیهی، باشد بیشتر سال 03 تا

  :است زیر شرح به، كند می تعیین مشاركت برای را مردم ظرفیت كه عواملی كلی طور به

 تعداد، سال در سرانه افزوده ارزش، بودن موثر به باور میزان، گریكدی به مردم اجتماعی اعتماد میزان، سواد سطح

 انواع تعداد، بازرگانی های كارگاه تعداد، شهری نقلیه وسایل تعداد، شهری نقاط در شده صادر ساختمانی های پروانه

 )00، 7033، طهماسبی) فراغت اوقات میزان، جمعیت سنی تركیب، امالک و اسناد دفاتر در شده ثبت معامالت

 و فرسوده بافت زمینه در شهرداری یها هبرنام، بانكی تسهیالت افزایش با كه میابیم در باال مطالب به توجه با

 نحو به واندت می نیز شهری مدیریت همچنین و بود خواهد بیشتر و بهتر زمینه این در شده فراهم یها تزیرساخ

 بین همبستگی بیشترین البته. نماید عمل.. و فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی از اعم ها هجنب تمامی در مؤثرتری

 مربوط آن كمترین و تشویقی تسهیالت با فرسوده یها تباف بازآفرینی برای شده فراهم یها تزیرساخ یها صشاخ

پاسخ داده  ها صشاخ بین مثبت همبستگی با توجه به سوال اول.تشویقی است تسهیالت با شهرداری یها هبرنام به

 یها تباف و بهسازی نوسازی در شهروندان مشاركت افزایش با، ها صشاخ بین مثبت همبستگی به ا توجهود و بش می

 و بالعكس و مایندن می عمل بهتری نحو به زمینه این در شده فراهم یها تزیرساخ و شهرداری یها هبرنام، فرسوده

 نحو به. ..و آموزشی، اقتصادی، اجتماعی ادابع همه در واندت می نیز شهری مدیریت شهروندان بیشتر مشاركت با نیز

 .ودش می سوال دوم هم پاسخ داده ها صشاخ بین مثبت همبستگی به باتوجه پس. بالعكس و نماید عمل مطلوبتری

 راهکارها و پیشنهادات

 مسكن؛ ساخت وام میزان اعطایی و افزایش تسهیالت بازپرداخت زمان كردن طوالنی و تشویقی سود كاهش -7

 قانونی؛ مراحل سیر جهت متقاضیان دادن آگاهی و تسهیالت دریافت مراحل سازی انآس -1

 اهالی؛ نظر جلب و مشاركت با دیگر اقدام هر از قبل نوسازی و بهسازی طرح تهیه ضرورت -0

 یكدیگر؛ با فرسوده بافت بهسازی و نوسازی مسئول نهادهای هماهنگی و همكاری -1

 كار؛ انجام مراحل سازی روان و پاگیر و دست قوانین كاهش -0
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