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چکيده:
از آنجا که محالت قدیمی هویت فرهنگی و تاریخی شهرها محسوب میشوند و تخریب و نابودی آنها
تیشهای بر ریشة هویت ساکنان است ،ضرورت رسیدگی به این بافتها و بازآفرینی آنها احساس میشود .البته
موضوع محالت فرسوده و ناکارآمد شهری و بازآفرینی این محالت موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ لذا
بایستی هرگونه مسائل و موضوعات درارتباط با بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری بهصورت نگاه چندبعدی و
ترکیبی از عوامل مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد .در این زمینه ،یکی از اهدافی که در بازآفرینی
محالت فرسوده به آن توجه ویژه شده است ،تأمین مسکن مناسب برای ساکنان این محالت است.
بدینمنظور در این پژوهش سعی شد که بهصورت سیستمی و نظاممند پیشرانهای کلیدی مؤثر بر بازآفرینی
با تأکید بر تأمین مسکن در محالت فرسودة منطقة  12کالنشهر تهران شناسایی و تحلیل شوند .منطقة 12
بخش اصلی مرکز تاریخی شهر تهران را شامل میشود .این محدوده که در گذشتهای نهچندان دور ،از مراکز
مهم و پویای این شهر محسوب میشد ،اکنون نشانههای فرسودگی شهری را در خود آشکار ساخته است.
بنابراین در این پژوهش ،ابتدا با تکنیک پویش محیطی و دلفی 49 ،عامل اولیه در شش حوزة مختلف
اقتصادی و مالی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،کالبدی -زیستمحیطی ،سیاستی ،قانونی و حقوقی ،مدیریتی،
ساختاری و اجرایی و تجربی و زیباشناختی استخراج و سپس با استفاده از روش دلفی مدیران ،ماتریس اثرات
متقاطع مؤلفهها تشکیل شده است .در مرحلة بعدی ،ازطریق نرمافزار میکمک نسبت به تحلیل ماتریس اقدام
شده است .نتایج حاصل از پراکندگی متغیرها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل در نرمافزار میکمک،
حاکی از ناپایداری سیستم در بازآفرینی محدودة مورد مطالعه است و بر همین اساس پنج دسته متغیر مورد
شناسایی قرار گرفت .درنهایت ،با توجه به امتیاز باالی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل ،پانزده عامل

 1این مقاله مستخرج از رسالة دکتری با عنوان «واکاوی بازآفرینی محالت شهری با تاکید بر تامین مسکن» است که در دانشکدة
عمران ،هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه شده است.
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اصلی بهعنوان پیشران های کلیدی در آیندة بازآفرینی منطقه با تأکید بر تأمین مسکن مورد شناسایی قرار
گرفتند .از بین پیشرانهای مورد بررسی نیز ،متغیرهای بخش اقتصادی و مالی بیشترین تأثیر را بر تأمین
مسکن در زمینة بازآفرینی محالت منطقة مورد مطالعه و عوامل تجربی و زیباشناختی درجة تأثیرگذاری را به
خود اختصاص دادند.
واژگان کليدی :پیشرانهای کلیدی ،بازآفرینی ،محالت فرسوده ،تأمین مسکن ،منطقة  12کالنشهر تهران

 .1مقدمه:
جهان بهسرعت در حال شهری شدن است (شورت1388 ،؛ کیم و شورت ،1389 ،زیاری و
همکاران .)1388 ،با توجه به ارزیابی صورتگرفته از چشمانداز شهرنشینی جهان در سال 2011
( ،)United Nations, 2012جمعیت شهری جهان از  0/57میلیارد ( 29درصد از جمعیت جهان) در
سال  1950به  3/63میلیارد ( 52/1درصد) در سال  2011رسیده و انتظار میرود به  6/25میلیارد
( )67/2درصد در سال  2050برسد .سازمان ملل تخمین زده که جمعیت شهری مناطق درحال
توسعة ساالنه بهطور متوسط حدوداً  2/02درصد افزایش مییابد و از  2/67میلیارد در سال  2011به
 3/92میلیارد در سال  2030خواهد رسید ( .)Yikang Rui, 2013:1در کشور ایران نیز ،تحوالت
جمعیتی و رشد و گسترش شهرها در سه دهة گذشته سبب شده تا بر اساس سرشماری کشور در
سال  ،1395از مجموع  79926270نفر جمعیت کشور 59146847 ،نفر جمعیت در نقاط شهری
کشور سکنی گزیدهاند.
بهاینترتیب روند افزایش جمعیت شهری و شهرنشینی و ظهور کالنشهرها و غیره ،جوامع بشری
بهخصوص کشورهای توسعهنیافته را در معرض شرایط نامتعادل و ناموزونی قرارداده است که یکی از
مهمترین آنها مربوط به فرسودگی و ناکارآمدی بافتهای مختلف شهری است (صفری)2:1395 ،؛
چراکه این ساخت بسیاری از این محالت شهری جهت مقتضیات زمان خود و برطبق فرهنگ
مردمان خود ساخته شده بودند .اما با دگرگونیهایی که شهر در چهرة خود دید ،این ساختها دیگر
برای نسل جدید با نیازهای جدید پاسخگو نبودند ،و به این خاطر شهروندان احساس تعلق کمتری
به این ساختهها نشان میدادند و آنها روزبهروز فرسودهتر و از کار افتادهتر میشدند (ملکی،
 .)26:1382مشکالت و محدودیتهایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت ،وجود عناصر ناهمخوان
شهری ،کمی سرانة برخی کاربریها مانند فضاهای فراغتی ،فرهنگی و پارکینگ ،فقدان سلسلهمراتب
مناسب در شبکة ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک ،کاربریهای ناسازگار و
جاذب ترافیک ،وجود فضاهای بیدفاع و رهاشده ،کمبود فضاهای عمومی مناسب جهت شکلگیری
تعامالت اجتماعی ،اختالل و نابسامانی در نظام کاربری زمین ،برخی آلودگیهای زیستمحیطی،
قرارگیری برخی قسمتهای بافت در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسای ساختوساز در آن ،خروج
تدریجی سرمایه و فعالیت و جایگزینی کارکرد سکونتی با کیفیت بسیار نازل ،موجب کاهش اهمیت
و ارزش بافت قدیمی و هویتساز شهرها شده است و جابهجاییهای جمعیتی و خروج گروههای با
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توان مالی باال و حس تعلقخاطر به آن و جایگزینی با گروههای کمدرآمد و فاقد حس تعلق به مکان
و فضا صورت پذیرد .همزمان با بروز مسائل فوق و تأثیرات آنها بر حوزههای مختلف ،توجه به
بافتهای قدیمی و فرسوده و رفع ناپایداری آنها ،به موضوعی جدی و محوری در شهرها تبدیل شده،
به گونهای که سازمانهای ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و احیای این عناصر و بافت مذکور سوق
داده است و لزوم مداخله در این بافتها را در دورههای زمانی مختلف مطرح نموده است (پوراحمد و
همکاران.)74:1389 ،
البته اگرچه این بافتها بهدلیل داشتن مشکالت متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،عملکردی،
ترافیکی و زیستمحیطی از عمدة چالشهای مدیریت شهری و نظام شهرسازی هستند و برای کل
گسترة شهری یک تهدید جدی به شمار میآیند؛ با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده
از زمین برای اسکان جمعیت ،تأمین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود محیطزیست هستند
(محمدصالحی و همکاران .)74:1392 ،متأسفانه اتخاذ سیاستهای ناکارآمد در عرصة برنامهریزی و
مدیریت شهری در زمینة احیا و بهسازی بافتهای فرسوده نهتنها امکان استفادة مجدد و حداکثری از
این موقعیت را به مخاطره افکنده ،بلکه بهتدریج موجب فرسودگی و ناکارآمدی بخش قابل توجهی از
بافتهای هستة مرکزی و میانی شهرها و ایجاد تضاد شدید بین بافتهای شهری ،بهویژه بافتهای
جدید که با تغییرات در نقش عملکردی خدماتی شهرها ایجاد شدهاند ،با بافتهای فرسوده که توان
تطابق با این تغییرات را نداشتهاند ،شده است (سجادی.)56:1390 ،
از این رو رویکردهای مداخلهگرانه برای تولید سازمان فضایی منطبق بر شرایط تازه و ویژگیهای
نو که همگی در ایجاد روابط شهری جدید و بازتعریف روابط شهری کهن یا موجود مؤثر میافتد ،در
بررسی این مسائل به کار گرفته میشود ) .(McDonald Maly & Maliene, 2009: 50البته آنچه
بیشتر در زمینة احیای محالت فرسوده و ناکارآمد در ایران شاهد هستیم ،عملیات مرمتگونه روی
کالبد این بافتهاست .درحالیکه امروزه در تعاریف جدید ،معیارهای مربوط به ساختار اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نظیر شرایط نامطلوب زندگی ،فقر ،بیکاری و اشتغال نامتناسب و همچنین
ارزشهای فرهنگی و هویت شهری ،در شناسایی یک بافت شهری به کار گرفته میشود (ماجدی،
 .)87:138درجهت این سیر تحول و تکامل ،رویکردهای مرمت و بهسازی شهری از بازسازی،1
باززندهسازی ،2نوسازی 3و توسعة مجدد 4به بازآفرینی 5و نوزایی شهری 6تکامل یافته است.
بازآفرینی شهری شکل کامل و جامعی از عمل و سیاست است و با تأکید بر اقدامات یکپارچه و نیاز
به مشارکت مردم ،سبب بروز ایدههایی در زمینة توانمندسازی بافت میشود ( Lichfieldm,
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 .)2000:108در این زمینه ،سیر مواجهة دولتها نسبت به چنین مسائلی حاکی از این اصل است که
توانمندسازی اجتماعی و ساخت مسکن در فرایند بازآفرینی محالت فرسوده و ناکارآمد بهعنوان
رویکردی مقبول و موجه در کنار سایر راهکارها شیوهای موفق و توصیه شده است (احمدزاده نانوا،
 .)5:1387فضاهای مسکونی که در اکثر شهرها بیشترین مقدار کاربری را به خود اختصاص دادهاند،
در محالت و بافتهای ناکارآمد با مشکالتی همچون فقدان استانداردهای مشخص ساختمانی ،عدم
رعایت شاخصهای کمی و کیفی مسکن ،نامناسب بودن ،مصالح ساختمانی و...روبهرو هستند ،لذا در
فرایند بازآفرینی این محالت با تأمین الگوی مسکن مناسب با نیازهای ساکنان این بافت میتوان این
فرایند را تسریع نمود.
منطقة  12کالنشهر تهران دلیل استقرار بخشهای زیادی از خدمات (مقیاس شهری و
فراشهری تهران) در منطقة مذکور و نیز اختصاص سطوح وسیعی از اراضی این منطقه به
کاربریهای فرامنطقهای و سطوح باالتر ،منطقة  12را میتوان مرکز ثقل شهر تهران قلمداد کرد.
بررسی بافت فرسودة منطقه نشان میدهد که الگوی قطعهبندی اراضی بهصورت ریزدانگی بوده و
معابر شهری ،شبکها ی نامنظم را شکل داده است .بیش از نیمی از امالک منطقه کمتر از  150متر
مساحت دارند 90 ،درصد معابر شهری در منطقة  ،12دارای عرض کمتر از  6متر و  51درصد از آنها
دسترسی محلی هستند (حیدرخانی و همکاران .)646:1396 ،بافتهای فرسودة شهری در این
منطقه بهدلیل عدم توجه به الزامات کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی با از بین رفتن حس تعلق در این
بافتها ،زمینههای الزم برای انواع آسیبهای اجتماعی را فراهم آوردهاند .بنابراین لزوم مداخلة
هدفمند ،حفظ هویت بافت مرکزی و تکامل و پویایی آن بهمنظور حفظ ساختار شهر ضرورت بررسی
این موضوع را بیش از پیش مطرح مینماید .بنابراین در این پژوهش با رویکرد آیندهپژوهی به
شناسایی مهمترین پیشرانهای مؤثر بر بازآفرینی محالت شهری با تأکید بر تأمین مسکن پرداخته
میشود.
 .2ادبيات موضوع
 .2-1مبانی نظری پژوهش
منظور از بافت شهری سنتزی است از تمام اجزای کالبدی .بافت شهری یک کل ارگانیک است که
در سطوح وضوح متمایز قابل مشاهده است در کلیترین سطح ،بافت را میتوان سازمان خیابانها و
بلوکها توصیف کرد .و بهطور خالصه میتوان بافت شهری را حاالت مختلف همجواری و فضاهای پر
و خالی در ترکیبات مختلف و همچنین نحوة قطعهبندی اراضی مشخصکننده دانست
( )Kropf,2004:14بهطورکلی هر بافت شهری متشکل از دو بخش عمده است:
 -1کالبد (فرم) -2 ،کارکرد (نقش) .ترکیب کالبد و کارکرد بهلحاظ میزان فرسودگی الگوهایی را
نشان میدهد .بخشهایی از بافتهای شهری که کیفیتهای کالبدی و کارکردی آنها کاهش یافته و
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مختل شده است ،بافت فرسوده نامیده میشود .فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت
و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکلگیری آن بافت بهوجود میآید (.)Loosum,1996:79
فرسودگی بر دو نوع است -1 :فرسودگی کالبدی -2 ،فرسودگی عملکردی .هرگاه فعالیتها و
کاربریها پاسخگوی نیازها باشند ولی کالبد آسیب دیده باشد و یا نظام فعالیتها به هم بریزد و
کاربریها مختل شود ولی کالبد حفظ شده باشد ،فرسودگی نسبی است و اگر هر دو نوع فرسودگی
حادث شود ،فرسودگی کامل است.
از مهمترین نمونههای بارز که مصداق فرسودگی کامل است ،ناکارآمدی فضاهای مسکونی و عدم
انطباق آن با نیازهای جدید است؛ تا آنجا که در مصوبة شــورای عالی معماری و شهرســازی ،جهت
شناساییهای بافت فرسوده ،سه شاخص عمده تعریف شده ،که دو شاخص ریزدانگی و فرسودگی بنا،
مرتبط با بحث مسکن است (کالنتری خلیلآباد و پوراحمد .)1385 ،مسکن نامناسب در این بافتها،
یکی از دالیل ایجاد و یا تشدید مشکالتی چون ترک محله از طرف ساکنان بومی ،کاهش احساس
تعلق خاطر و هویت ساکنان جدید ،کاهش رغبــت بــه تعمیرات و نگهداری مناســب مســکن و
جز آن است و تأثیرات منفــی بهسزایی بــر ایــن نواحــی میگذارد (مشـهدیزاده دهاقانی،
 )1386بنابراین برنامهریزی سریع و مـــؤثر در بخش مسکن برای این بافتها ضرورتی
اجتنابناپذیر است .در همین زمینه در دنیای اندیشهپردازی در مورد مداخله در بافتها و محالت
فرسودة شهرها ،مکاتب و دیدگاههای مختلفی وجود داردکه در جدول  1به آن اشاره شده است.
جدول  :1مکاتب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودة شهری
مکتب

شرح

فرهنگگرایی

ارجحیت نیازهای معنوی بر نیازهای مادی :بهسازی و نوسازی ازطریق زنده کردن نیازهای
فرهنگی گذشته

ترقیگرایی

هنگام نوسازی و بازسازی شهرهای قدیمی ،هیچ چیز را جز راهها حفظ نمیکند :رواج
شهرسازی بلدوزر

اکولوژیک

رکود بافت قدیمی شهر ،در اثر گروههای اجتماعی و اقتصادی و جداییگزینیهای ناشی از
بیعدالتی اجتماعی

سازمندگرایی

در نظر گرفتن یک کلیت منسجم در امر بهسازی و نوسازی شهری :توجه به هماهنگی و انسجام
در این فرایند

کارکردگرایی

به سازی و نوسازی باید درجهت توسعة اقتصادی و کارکردی شهر باشد

ساختارگرایی

نگرش مجموعهوار و سیستمی به شهر ،بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی– فضایی در
مجموعهها

زیباییشناسی

توجه به بعد بصری و تأکید بر زیباسازی بهعنوان تنها رویکرد مناسب بهسازی و نوسازی شهری

مدرنیسم

تمایل افراطی برای حراست از آثار باستانی که حتی نوسازی و بهسازی ابنیة مرده و غیرتاریخی
را خواستار میشد
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ادامه جدول  :1مکاتب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودة شهری
مکتب
پستمدرنیسم

شرح
بیشتر به روابط اجتماعی در شهر میاندیشد ،برانگیختن حس مکان ،احیای آنچه دارای ارزش
محلی و ویژه است

انسانگرایی

توجه به مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری ،مداخلهگرایانه

نئوکالسیک

توجه به احیای تاریخ و فرهنگ ،البته نه با تقلید از گذشته ،بلکه ازطریق بهروز درآمدن در
ساختمانهای آن

منبع( :پوراحمد و شماعی)129:1384،

واژه بازآفرینی بهمعنای احیای کردن ،جان دوباره بخشیدن ،احیا شدن و از نو رشد کردن گرفته
شده است ( .)Christelle & Damidavičiūtė,2016:17در مطالعات شهری بهمعنای احیاء ،تجدید
حیات ،معاصرسازی و بازآفرینی به کار میرود .این رویکرد مفهوم جامعی است که بهمعنای بهبود
وضعیت نواحی محروم در جنبههای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی است & Alpopi
))Manole, 2013: 179
در رویکردهای مختلف مداخله در بافتهای ناکارآمد ،بازآفرینی شهری شکل کامل و جامعی از
عمل و سیاست است و با تأکید بر اقدامات یکپارچه و نیاز به مشارکت مردم ،سبب بروز ایدههایی
در زمینة توانمندسازی بافت میشود ( .)Lichfieldm,2000:158به عبارت دیگر ،بازآفرینی شهری
دیدگاهی جامع و یکپارچه است که به تحلیل مشکالت بافت شهری میانجامد و ازطریق پیشرفت
وضعیت اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و محیط زیستی سبب احیای همهجانبة بافت میشود
( .)Roberts and sykes,2000:l7بنابراین بازآفرینی شهری بهعنوان اصلیترین رویکرد مرمت و
حفاظت شهری بر اساس تحلیل وضع یک منطقة هدف ،تطابق همزمان بافت کالبدی ،ساختارهای
اجتماعی ،بنیان اقتصادی و وضع محیط یک منطقه را دنبال میکند.
به عبارت دیگر ،بازآفرینی بهمعنی تجدید حیات یا باززندهسازی بخشهایی از نواحی شهری است
که استانداردهای عمومی رایج زندگی شهری را ندارد .این نواحی در بخشهای مختلف شهر شکل
میگیرند؛ اما بهطور معمول در بخش مرکزی شهرها قرار دارند و با مسائلی همچون کمبود مسکن
مناسب ،تضادهای غیرمنطقی کاربری اراضی ،مشکالت ترافیک ،محدودیت فضایی ،مشکالت اجتماعی
و  ...دست به گریبان هستند (پوراحمد و شماعی .)215:1384 ،در بسیاری از کشورها سیاستهای
دولت ،بهویژه در احیای اقتصادی شهری به اصالح مسکن گرایش دارد ) .(Balchin,1988:252تئوری
اصالتبخشی یکی از راهبردهای احیای محالت مسکونی یا راهبرد اصالح مسکن به همراه بهبود
شرایط سکونت در منطقه ،بهویژه در بخش مرکزی شهرها بهکار میرود .در مجموع برخی از این
نظریهها به نوسازی ،تعدادی به بهسازی و تعدادی نیز به ترکیبی از نوسازی و بهسازی و حفاظت
معتقدند ( .)Norbe, 2002:1اما در حالت کلی بازآفرینی شهری را باید اثرگذارترین رویکرد معاصر در
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حوزة مرمت شهری بهشمار آورد .یکی از مهمترین دالیل این امر ،ظرفیت زیاد این در پرداختن به
ابعاد متنوعی از واقعیت شهر است که در دو زیرگروه اصلی ساختارهای کالبدی و اجتماعی
طبقهبندی میشود (.)Galdinin, 2005: 2
 .2-2پيشينه پژوهش
گامهای نخستین درخصوص احیای محالت قدیم و ناکارآمد شهرها را باید در اروپای غربی،
بهویژه در کشورهای فرانسه و انگلیس بهدلیل آغاز انقالب صنعتی در آنها (دورة  )1760-1830و
گسترش شهرنشینی پس از آن جستوجو کرد که به سابقة زیاد شهرها در اینگونه کشورها ،نسبت
به کشورهای دیگر منجر شد .در واقع جنبش احیای مراکز شهری بیش از  150سال در این کشورها
سابقه دارد .بیش از چهار دهه طول کشید تا کشورهای توسعهیافته از پرداختن به تکبنا غافل شوند
و به مداخله در مراکز ارزشمند قدیمی و تاریخی با هدف تجدید حیات (بازآفرینی) و روانبخشی آنها
بیندیشند .درنهایت ،در دهة  1990مرمت شهری بهطور جدیدتر با نگرش بازآفرینی در دستور کار
قرار گرفت؛ نوعی رویکرد مداخلهای که با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویتهای تاریخی
دورهها ی مختلف ،به خلق هویتی جدید متناسب با شرایط زندگی مردمان حاضر میاندیشد
(حاجیپور)18:1386 ،
این در حالی است که در ایران ،دگرگونیهای شهرها از دوران پهلوی آغاز شد .به گفتة دیگر،
انقالب صنعتی با ایجاد تغییرات اساسی در روابط تولیدی و اجتماعی و بازسازیهای پس از جنگ
جهانی دوم ،اساس این دگرگونیها در غرب بود (ابلقی .)114:1380 ،نخستین نگرشها به بافتهای
قدیمی در ایران ،در سال  1350در نخستین گردهمایی مرمت بناها و شهرهای تاریخی شکل گرفت
که در آن ،مسئلة حفاظت و مرمت شهرها و بناها بهعنوان عامل مؤثر در توسعة کشور مطرح شد
(فرخ زنوزی.)7:1380،
در زمینة بازآفرینی بافتهای ناکارآمد محالت شهری پژوهشهای متعددی صورت گرفته است،
اما تاکنون در این فرایند به تأمین مسکن بهعنوان یک راهکار مؤثر بازآفرینی و احیای محالت
شهری توجه چندانی نشده است؛ بهویژه اینکه به این موضوع با رویکرد آیندهپژوهی و سناریونگاری
چندان پرداخته نشده است .در ادامه به برخی از مهمترین این پژوهشها اشاره میشود:
حیدری و همکاران ( ،)1397در پژوهشی با عنوان «بازیافت زمین در بافتهای فرسوده با
رویکرد تأم ین نیاز مسکن شهری ،مطالعة موردی :بافت فرسودة بخش مرکزی شهر زنجان» نتیجه
میگیرند که بهرهوری و بهینهسازی استفاده از زمین و امکانات توسعة درونزای شهری در بافت
فرسودة شهر زنجان ،ضمن رفع نیازهای موجود بافت ،بهویژه نیاز مسکن شهری حداقل در طی یک
افق دهساله ،باعث جلوگیری از توسعة ناموزون فیزیکی شهر زنجان میشود.
مظاهریان و همکاران ( ،)1396در پژوهش خود بررسی پتانسیلهای موجود در بافتهای
فرسوده و حائز اهمیـت کالبدی در قلـب شـکلگیـری شـهرها بهمنظور تأمین مسـکن و ایجـاد
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سـرزندگی فضایـی در قالـب شـریان زندگـی اجتماعی در این بافتها پرداختهاند .نتایج پژوهش
نشان میدهد عوامل نامناسب توسعة مسکن در بافتهای فرسودة شهری عبارتاند از-1:عدم
مشارکت جمعی ساکنان -2تقابل فرهنگی خانوارها -3مشکالت دسترسی به شهرهای مبدأ -4هزینة
باالی تأمین زیرساختها -5صعوبت مدیریت کالن -6تقابل الگوهای زندگی -7تأثیرات
زیستمحیطی نامناسب -8ناامنی اجتماعی .همچنین عوامل مناسب انتخاب بافت فرسوده و حائز
اهمیت درونشهری بهمنظور تأمین مسکن ارزانقیمت عبارتاند از -1:احیای بافتهای مولد هستة
اولیة شهری  -2ایجاد تنوع فعالیتها در مراکز تکفعالیتی -3باال بردن سطح امنیت -4تقلیل هزینة
طرح و امکان ایجاد طرح مکمل موازی  -5سهولت مدیریت کالن -6امکان توسعة طرح -7رشد
ارزش اقتصادی بافت فرسوده  -8کنترل رشد نامناسب شهر.
بهمنشنیا در پایاننامة خود با عنوان «مسکن اجتماعی برای اقشار کمدرآمد با رویکرد پایداری
در بافت فرسوده» اذعان میکند با توجه به اینکه کاهش هزینه ساختوساز از عوامل مهم در طرح
مسکن اجتماعی است و در رابطة مستقیم با محل احداث پروژه قرار دارد ،درنتیجه ،بافتهای
فرسودة شهری بهدلیل نیاز به بازسازی و قیمت پایین زمین بهعنوان محل مناسب برای ساختوساز
مسکن اجتماعی هستند .همچنین بر اساس نتایج این پژوهش ،با مطالعة شیوههای مداخله در بافت
فرسوده ،طرح خانه بهجای خانه بهعنوان راهکار مداخله تعیین شد.
لطیفی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی به بررسی و ارزیابی سیاستهای تأمین مسکن در
بافتهای فرسوده ،نمونة موردی :محلة آبکوه مشهد پرداختهاند .ایشان در پژوهش خود نشان
میدهند تاکنون سیاستهای بسیاری درجهت تأمین مسکن در بافتهای فرسوده به اجرا رسیده
است ،ولی هرکدام از این سیاستها شامل نقاط قوت و ضعفهایی بودهاند که با توجه به ارگانیک
بودن این بافتها و همچنین برخورداری از ابعاد اجتماعی ،کالبدی و ،...دارای شدت وضعف در
فرایند عملکردی خود هستند .بر اساس نتایج پژوهش ایشان ،در محدوده مورد مطالعه ،اصالح و
بهبود وضعیت مسکن و فضاهای مسکونی ،ناگزیر از بهکاربردن سیاستهای مقابلهای خواهد بود،
سیاستهایی که تحولی در ساختار شکلی و روانی این محدوده پدید آورند و دارای کمترین
پیامدهای منفی در فرایند مداخله از وضع موجود به مطلوب باشند .درنهایت ،سیاست بهسازی
شهری در بین سایر سیاستهای تأمین مسکن از قابلیت باالتری درجهت تأمین مسکن محلة آبکوه
بهدست آمد.
عسگری و همکاران ( ،)1393در پژوهش خود به بررسی روشهای مرسوم تأمین مـالی ساخت
مسکن در بافتهای فرسودة تهران و کاوش برای یافتن روش یا روشهای مناسـب تـأمین مالی در
وضع موجود و آیندة نزدیک ،با مشارکت کلیة گروههای درگیردر این خصوص پرداخته است .ایشان
در این پژوهش اذعان میکنند که در محالت فرسوده ،اغلب ،طبقات کـمدرآمـد سـاکن هسـتند و
اغلـب مالکان ساکن در سایر نواحی این بخشها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمیدهند.
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ایـن نواحی بهتدریج ،تبدیل به محلی برای ایجاد آسیبهـای اجتمـاعی شدهاند و درمقابـل بالیـای
طبیعی ،آسیبپذیر میشوند و در سازوکـارهـای موجـود ،قابلیـت نوسـازی ندارنـد؛ لـذا دولـت و
شهرداریها با تشخیص معضل مذکور ،میبایست حمایتهایی همچون تسـهیالت یارانـه و
بخشـودگیهـای عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی اجرا کنند.
فاخری ( ،)1389در پایاننامة خود به احیا و نوسازی بافتهای فرسوده با رویکرد تأمین مسکن
در محلة اهراب تبریز پرداخته است .ایشان ضمن تأکید بر ظرفیت باالی بافتهای فرسوده برای
استفاده از زمین جهت اسکان حمعیت و تأمین فضای باز خدماتی ،نتیجه میگیرند با نوسازی و
بازآفرینی این بافتها عالوهبر افزایش جمعیتپذیری ،بستر فضایی مناسبی برای جمعیت موجود
بافت فراهم میشود.
اوزلم گری ( ،)2009در پژوهشی به بررسی راهکارهای بهسازی و باززندهسازی نواحی مسکونی
غیرمعمول و فرسوده در شهر آنکارا میپردازد و باززندهسازی و نوسازی این مناطق را استراتژی
فضایی جهت هویت بخشیدن به ساکنان این مناطق و افزایش تجهیزات مورد نیاز شهروندان میداند.
 .3روششناسی تحقيق
پژوهش حاضر با رویکرد آیندهپژوهی ،به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر بازآفرینی محالت
ناکارآم د با تأکید بر تأمین مسکن در این محالت و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل
می پردازد .این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و با توجه به مؤلفههای موردبررسی ،رویکرد
حاکم بر آن روش توصیفی -تحلیلی است .از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها
و شاخصها استفاده شده است .در این زمینه ،در مرحلة اول برای جمعآوری متغیرها از مقاالت
آنالین ،مروری نوشتارهای منتشرشده در زمینة عوامل مؤثر بر بازآفرینی با تأکید بر تأمین مسکن
استفاده شد؛ سپس پرسشنامة نیمهساختاریافته بین کارشناس متخصص و خبره در حوزة مسائل
شهری توزیع شد و از آنها خواسته شد تا در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع به متغیرها ،بر مبنای
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری با اعدادی در طیف  0تا  3امتیاز دهند .در این امتیازدهی «صفر» بهمنزلة
بدون تأثیر« ،یک» بهمنزلة تأثیر ضعیف« ،دو» بهمنزلة تأثیر متوسط و «سه» بهمعنای تأثیر زیاد
است .سپس امت یازها در ماتریس متقاطع وارد شد تا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و
غیرمستقیم هرکدام از عوامل سنجیده شود و با توجه به امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل،
پیشرانهای کلیدی بهدست آیند.
نرمافزار میکمک یکی از بهترین نرمافزارهایی است که جهت محاسبات ماتریس تحلیل اثرات
متقاطع ،طراحی شده است؛ روش این نرمافزار بدینگونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفههای مهم در
حوزة مورد نظر را شناسایی کرده و آنها را در ماتریس اثرات وارد نموده و سپس میزان ارتباط میان
این متغیرها باهم توسط خبرگان تشخیص داده میشود .متغیرهای موجود در سطرها بر روی
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متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند .بدینترتیب متغیرهای سطرها ،تأثیرگذار و متغیرهای
ستونها ،تأثیرپذیر هستند )Godet,2008:1؛  .)Gordon,2009:1این ماتریس را میتوان با نمودار
متناظر آن نمایش داد (شکل .)1

شکل  :1تأثيرگذاری -تأثيرپذيری متغيرها در تحليل اثرات متقاطع ،منبع)Godet,2008:189) :

نحوة پراکنش عوامل بر روی این نمودار گویای آن است که سیستم در چه وضعیتی قرار دارد.
آیا سیستم پایدار است یا ناپایدار؟ این فهم اولیه از وضعیت سیستم بر نحوة تحلیل عوامل تأثیرگذار
است .در سیستمهای پایدار پراکنش عوامل بهصورت  Lاست ،یعنی برخی عوامل دارای تأثیرگذاری
و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند .بنابراین در سیستمهای پایدار مجموعاً سه دسته عوامل
تأثیرگذار ،عوامل تأثیرپذیر و عوامل مستقل مشاهده میشود .درمقابل ،در سیستمهای ناپایدار
وضعیت پیچیدهتر از سیستمهای پایدار است .در این سیستمها عوامل در حول محور قطری بردار و
در تمامی صفحه پراکندهاند و عوامل در اکثر مواقع حالتی بینابینی دارند (شکل  .)2تحلیل این
سیستمها نسبت به سیستمهای پایدار پیچیدهتر است ،زیرا عوامل بیشتری در این سیستمها دخیل
است .این عوامل درمجموع به پنج دسته تقسیم میشوند که شامل -1 :عوامل تعیینکننده یا
تأثیرگذار؛ -2عوامل دووجهی که خود دارای دو زیرمجموعة عوامل ریسک و هدف تقسیم میشود؛
-3عوامل تأثیرپذیر یا نتیجة سیستم؛  -4عوامل مستقل که خود به دو بخش عوامل گسسته و عوامل
اهرمی ثانویه تقسیم میشود؛  -5عوامل تنظیمی هستند
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شکل  :2پايداری يا ناپايداری سيستم ،منبع :محاسبات تحقيق حاضر

در مطالعات سناریو ی مبنا ،تخصص و دانش خبرگان بر کمیت کلی ارجحیت دارد و حجم نمونة
مورد نظر نباید کمتر از  25نفر باشد ) .)Godet,2008:18در این پژوهش بهمنظور انتخاب آگاهانة
شرکتکنندگان ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شده است .اساس بهکار بردن روش
نمونهگیری هدف مند ،انتخاب گروهی از خبرگان است که بررسی عمیقی یا فهم کلی نسبت به
ماهیت پرسشنامة پژوهش داشته باشند ) .)Neuman,2007:1با استناد به توضیحات فوق ،جامعة
آماری این پژوهش  50تن از کارشناسان خبره در حوزة مسائل شهری ،شامل کارشناسان شهرداری
منطقة  12کالن شهر تهران ،مهندسان مشاور و برخی از اساتید دانشگاهی متخصص در حوزة مورد
مطالعه هستند .روایی پرسشنامة مورد استفاده توسط کارشناسان موردنظر بررسی و تأیید شد .برای
آزمون پایایی پرسشنامه پژوهش نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است.
 .4بحث و يافتههای تحقيق
منطقة  12شهرداری تهران یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب میشود که در مرکز این
شهر واقع شده است .این منطقه با مساحتی معادل  16/91کیلومتر مربع شامل  6ناحیه و  31محله
است .از مهمترین ویژگی های این منطقه قرار گرفتن بازار تهران و بسیاری از مراکز و نهادهای
دولتی ،وزارتخانهها و سفارتخانهها در این منطقه است .منطقه در برابر زمینلرزه آسیب پذیر است
و درصورت فعال شدن گسل ری 80 ،درصد ساختمانها تخریب 15 ،تا  20درصد ساکنان و شاغالن
از بین خواهند رفت و بهدلیل فشردگی بافت منطقه و سطوح اندک فضای سبز ،نفوذپذیری زمین
برای جذب آبهای سطحی کم و حجم روانابها بیش از ظرفیت شبکة جمعآوری سطحی است و
نیز باال بودن سطح آبهای زیرزمینی آن را در باب سیلگیری و سستی خاک تهدید میکند.
 27درصد از این منطقه (داخل باروی اول) ،بیش از  400سال و  73درصد از بافت بیش از 200
سال قدمت دارد .بیش از  34درصد محدودة منطقه از گسترهها و پهنههای شاخص و ارزشمند
تشکیل شده است علیرغم این ارزشها ،بیش از یکسوم سطح منطقة فرسوده (اعم از ارزشمند یا
غیر آن) محسوب می شود .به عبارت دیگر ،مرکز تاریخی تهران در معرض زوال و مخروبگی روزافزون
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است .تمامی این موارد ضرورت بهکارگیری رویکرد بازآفرینی با تأکید بر تأمین مسکن را در این
منطقه برجسته میکند از این رو در این پژوهش سعی شده است تا با رویکرد
آیندهپژوهی ،پیشرانهای کلیدی مؤثر بازآفرینی منطقة  12کالنشهر تهران با تأکید بر تأمین
مسکن مورد شناسایی قرار گیرد تا درنهایت با واکاوی و شناسایی این عوامل کلیدی ،برنامهریزی
مسنجم و یکپارچهای جهت بازآفرینی و احیا در محدودة مورد مطالعه صورت گیرد .در این زمینه،
تعداد  50متغیر در  6مؤلفة تأثیرگذار استخراج (جدول  )2و با تشکیل ماتریس  49*47وارد
نرمافزار میک شد (جدول .)3
جدول  :2طبقه بندی عوامل اولية مؤثر بر بازآفرينی بافت فرسوده با تأکيد بر تأمين مسکن در منطقة 12
کالنشهر تهران
مؤلفه

ابعاد

اقتصادی و مالی

 -1قیمت زمین و مسکن -2 ،میزان درآمد و سرمایه مالی ساکنان -3 ،میزان اشتغال
و بیکاری افراد ساکن در بافت -4 ،تأمین مالی خرد -5 ،تسهیالت بانکی -6 ،بودجه و
اعتبارات فقرزدایی -7 ،سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی -8 ،هزینههای
ساختوساز – 9 ،توان مالی شهرداریها -10 -هزینههای زندگی خانوارها -11 ،تورم،
 -12سکونت اقشار کمدرآمد

سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی

 -1نرخ رشد جمعیت -2 ،مهاجرت -3 ،بعد خانوار - 4 ،سطح سواد و آموزش خانوار،
 -5بار تکفل -6 ،فاصلة طبقاتی -7 ،تراکم جمعیتی-8 ،ناهنجاریهای اجتماعی-9 ،
منزلت اجتماعی ساکنان -10 ،میزان سرمایة اجتماعی

کالبدی-زیستمحیطی

 .1مالکیت (امنیت تصرف)  .2مصالح ساختمانی  .3کیفیت ابنیه  .4سرانه و سطوح
کاربریها  .5ریزدانگی و کوتاهمرتبه بودن ساختمانها  .6تأسیسات و زیرساختهای
شهری  .7خدمات شهری و رفاهی  .8ضوابط و مقررات ساختمانی  .9سیستم
جمعآوری زباله و دفع فاضالب  -.10ترکیب کاربری زمین -11 .شبکة ارتباطی
درونبافتی  -13ضریب ایمنی ساختمانها -14 ،دسترسی به حمل و نقل عمومی

سیاستی ،قانونی و حقوقی

 -1سیاستهای کالن دولتی  -2ضوابط و مقررات توسعة شهری -3 ،ضعف
برنامهریزی مسکن -4 ،رویکرد از باال به پایین و عدم مشارکت شهروندان-5 ،
تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی

مدیریتی ،ساختاری و
اجرایی

 -1نبود حکمروایی خوب شهری (شفافیت ،پاسخگویی ،مشارکت ،انصاف ،پیروی از
قانون ،کارایی وکارآمدی ،اجماعگرایی)،
 -2شیوة مدیریت شهری  -3نقص طرحهای شهری  -4نقص موجود در طرحهای
بازآفرینی
 -5کنترل و نظارت در حین ساختوساز

ابعاد تجربی و
زیباشناختی

-1حس تعلق مکانی  -2حس زیباشناختی ساکنان -3 ،هویت -4 ،سرزندگی
منبع :محاسبات تحقيق حاضر

واکاوی پيشرانهای کليدی مؤثر بر بازآفرينی محالت ناکارآمد شهری با تأکيد بر تأمين مسکن191........... ...
جدول  :3تحليل اوليه دادههای ماتريس اثرات متقابل
شاخص

ابعاد
ماتریس

تعداد
تکرار

صفر

یک

دو

سه

جمع

درصد پرشدگی

مقدار

49

2

169

1125

1022

85

2232

92/96

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

در تحلیلهای انجامگرفته ،ابعاد ماتریس در نرمافزار میکمیک  49*49بوده و تعداد تکرارها 2
بار در نظر گرفته شده است .شاخص پرشدگی ماتریس نیز  92/96درصد است که این میزان
نشاندهندة آن است که در بیش از 92درصد ،موارد بر یکدیگر تأثیر گذاشتهاند .از مجموع 2232
رابطه 85 ،رابطه معادل  3.8درصد دارای اثرات متقاطع  ،3تعداد  1022رابطه معادل  45.78درصد
دارای اثرات متقاطع  ،2تعداد  585رابطه معادل  50.40درصد دارای اثرات متقاطع  1هستند .این
نتایج بیان گر آن است که تعداد روابط با اثرگذاری کم نسبت به سایر روابط زیاد است و روابط با
شدت زیاد ،درصد کمی را از مجموع روابط تشکیل داده است .پس از تحلیل سازمان فضایی و
مشخصات سیستم بازآفرینی محدودة مورد مطالعه ،به تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم
عوامل پرداخته میشود (جدول .)4
جدول  :4ميزان اثرگذاری و اثرپذيری مستقيم عوامل
ردیف

عوامل

میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

1

قیمت زمین و مسکن

90

73

2

میزان درآمد و سرمایة مالی ساکنان

64

76

3

میزان اشتغال و بیکاری افراد ساکن در بافت

54

81

4

تأمین مالی خرد

98

71

5

تسهیالت بانکی

80

81

6

بودجه و اعتبارات فقرزدایی

93

84

7

سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی

72

68

8

هزینههای ساختوساز

60

79

9

توان مالی شهرداریها

96

81

10

هزینههای زندگی خانوارها

48

65

11

تورم

58

73

12

سکونت اقشار کم درآمد

120

70

جمع عوامل اقتصادی و مالی

933

902

13

نرخ رشد جمعیت

48

77

14

مهاجرت

75

71

15

بعد خانوار

34

57
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ادامه جدول  :4ميزان اثرگذاری و اثرپذيری مستقيم عوامل
ردیف

عوامل

میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

16

سطح سواد و آموزش خانوار

34

63

17

بار تکفل

34

57

18

فاصله طبقاتی

69

70

19

تراکم جمعیتی

74

74

20

ناهنجاریهای اجتماعی

64

75

21

منزلت اجتماعی ساکنان

52

68

22

میزان سرمایة اجتماعی

91

65

جمع عوامل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

575

677

23

مالکیت (امنیت تصرف)

69

72

24

مصالح ساختمانی

56

66

25

کیفیت ابنیه

87

72

26

سرانه و سطوح کاربریها

67

73

27

ریزدانگی و کوتاهمرتبه بودن ساختمانها

76

69

28

تأسیسات و زیرساختهای شهری

61

73

29

خدمات شهری و رفاهی

60

74

30

ضوابط و مقررات ساختمانی

70

72

31

سیستم جمعآوری زباله و دفع فاضالب

26

66

32

ترکیب کاربری زمین

70

73

33

شبکه ارتباطی درونبافتی

60

63

34

ضریب ایمنی ساختمانها

67

73

35

دسترسی به حمل و نقل عمومی

63

75

جمع عوامل کالبدی -زیستمحیطی

832

921

36

سیاستهای کالن دولتی

69

73

37

ضوابط و مقررات توسعة شهری

92

67

38

ضعف برنامهریزی مسکن

96

78

39

رویکرد از باال به پایین و عدم مشارکت شهروندان

95

62

40

تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی

88

58

جمع عوامل سیاستی ،قانونی و حقوقی

440

338

41

نبود حکمروایی خوب شهری

99

60

42

شیوة مدیریت شهری

79

66

43

نقص طرحهای شهری

101

75

44

نقص موجود در طرحهای بازآفرینی

95

65

45

کنترل و نظارت در حین ساختوساز

56

73

جمع عوامل مدیریتی ،ساختاری و اجرایی

430

339
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ادامه جدول  :4ميزان اثرگذاری و اثرپذيری مستقيم عوامل
ردیف

عوامل

میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

46

حس تعلق مکانی

93

65

47

حس زیباشناختی ساکنان

33

58

48

هویت

41

65

49

سرزندگی

40

59

جمع عوامل تجربی و زیباشناختی

207

247

جمع کل

3424

3424

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

در ماتریس تحلیل ساختاری ،جمع اعداد سطرهای هر متغیر بهعنوان میزان تأثیرگذاری و جمع
ستونهای هر متغیر میزان تأثیرپذیری آن متغیر را نشان میدهد .بر اساس نتایج تحلیلی این
ماتریس ،متغیرهای بخش اقتصادی و مالی بیشترین تأثیر را بر تأمین مسکن جهت بازآفرینی
محالت ناکارآمد منطقة مورد مطالعه و عوامل تجربی و زیباشناختی کمترین درجة تأثیرگذاری را
داشتهاند .متغیرهای بخش کالبدی -زیستمحیطی نیز دارای باالترین میزان تأثیرپذیری بودند .در
مرحلة بعدی برای بهدست آوردن پیشرانهای کلیدی به تحلیل پایداری و ناپایداری سیستم
پرداخته میشود .در این مرحله ،همانگونه که در قسمت روش تحقیق نیز توضیح داده شد ،نحوة
پراکنش متغیرها وضعیت پایداری و ناپایداری سیستم را تعیین میکند (شکل )3
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شکل  :3نمودار پالن اثرگذار ،خروجی نرمافزار ميکمک منبع :محاسبات تحقيق حاضر

آنچه از وضعیت صفحة پراکندگی متغیرهای مؤثر بر تأمین مسکن جهت بازآفرینی محالت
ناکارآمد منطقة  12کالنشهر تهران میتوان فهمید ،وضعیت ناپایداری سیستم است .بیشتر متغیرها
در اطراف محور قطری صفحه پراکندهاند .بهغیر از چند عامل محدود که نشان میدهند دارای
تأثیرگذاری باالیی در سیستم هستند ،بقیه متغیرها از وضعیت تقریباً مشابهی نسبت به یکدیگر
برخوردارند .بنابر آنچه که در قسمتهای پیشین گفته شد ،با توجه به وضعیت ناپایداری سیستم 5
نوع متغیر شامل :متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار ،متغیرهای دووجهی ،متغیرهای تنظیمی،
متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه ،متغیرهای مستقل در این سیستم قابل شناسایی است.
متغیرهای تعیینکننده یا تأثیرگذار بهعنوان متغیرهای ورودی ،اصلیترین متغیرهای تأثیرگذارند
که میزان تأثیرپذیری آنها به نسبت تأثیرگذاریشان بسیار کمتر است .آنها در ناحیة شمالغرب
صفحة پراکندگی قرار دارند و پایداری سیستم نیز بهشدت به آنها وابسته است .این متغیرها
بهعنوان متغیرهای کلیدی و تعیینکنندة رفتار سیستم محسوب میشوند ..در بین  49عامل مورد
مطالعه ،متغیرهای سکونت اقشار کمدرآمد ،ضوابط و مقررات توسعة شهری ،میزان سرمایة اجتماعی،
حس تعلق مکانی ،تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی ،رویکرد از باال به پایین و عدم مشارکت
شهروندان ،نبود حکمروایی خوب شهری و نقص موجود در طرحهای بازآفرینی بهعنوان متغیر
تأثیرگذار بهدست آمد.

واکاوی پيشرانهای کليدی مؤثر بر بازآفرينی محالت ناکارآمد شهری با تأکيد بر تأمين مسکن195........... ...

نوع بعدی متغیرها در گراف تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،متغیرهای دووجهی هستند .این متغیرها
از تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند و هر عملی برروی آنها واکنش سایر
متغیرها را ایجاد خواهد کرد .این متغیرها را میتوان به دو دستة متغیرهای ریسک و متغیرهای
هدف تقسیمبندی نمود .در بین عوامل مورد بررسی مجموعاً  7متغیر از گروههای مختلف جزء
متغیرهای دووجهی شناسایی شدند .این متغیرها شامل توان مالی شهرداریها ،بودجه و اعتبارات
فقرزدایی ،نقص طرحهای شهری ،ضعف برنامهریزی مسکن ،کیفیت ابنیه ،قیمت زمین و مسکن و
تأمین مالی خرد بودند.
متغیرهای تنظیمی در اطراف مرکز ثقل نمودار قرار دارند و در برخی مواقع بهعنوان متغیرهای
اهرمی ثانویه (متغیرهای هدف ضعیف و متغیرهای ریسک ضعیف) عمل میکنند .در گراف
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهای مؤثر بر تأمین مسکن درجهت بازآفرینی محالت ناکارآمد
منطقة  12کالنشهر تهران 11 ،عامل شامل شیوة مدیریت شهری ،ریزدانگی و کوتاه مرتبه بودن
ساختمانها ،مهاجرت ،سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی ،ترکیب کاربری زمین ،فاصلة طبقاتی،
سرانه و سطوح کاربریها ،سیاستهای کالن دولتی ،تراکم جمعیتی ،مالکیت (امنیت تصرف)،
تسهیالت بانکی ،بهعنوان متغیرهای تنظیمی بهدست آمدند .این متغیرها قابل ارتقا به متغیرهای
تأثیرگذار و یا دووجهی هستند.
نوع بعدی متغیرهای شناساییشده ،متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه هستند .جایگاه این متغیرها
در نمودار ،جنوبشرقی پالن تأثیرگذاری– تأثیرپذیری است .این متغیرها دارای تأثیرگذاری بسیار
پایین و تأثیرپذیری بسیار باال هستند .در پژوهش حاضر ،عوامل نرخ رشد جمعیت ،میزان اشتغال و
بیکاری افراد ساکن در بافت ،میزان درآمد و سرمایة مالی ساکنان ،خدمات شهری و رفاهی،
هزینههای ساختوساز ،تورم ،کنترل و نظارت در حین ساختوساز ،تأسیسات و زیرساختهای
شهری ،ناهنجاریهای اجتماعی ،دسترسی به حمل و نقل عمومی ،ضریب ایمنی ساختمانها ،ضوابط
و مقررات ساختمانی ،بهعنوان متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه بهدست آمدند.
آخرین متغیرهای شناساییشده در گراف تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مورد بررسی،
متغیرهای مستقل هستند ؛ این متغیرها دارای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند که در
قسمت جنوبغربی صفحة پراکندگی متغیرها قرار گرفتهاند .در این پژوهش ،متغیرهای حس
زیباشناختی ساکنان ،بعد خانوار ،بار تکفل ،سرزندگی ،هویت ،هزینههای زندگی خانوارها ،منزلت
اجتماعی ساکنان ،شبکة ارتباطی درونبافتی ،سیستم جمعآوری زباله و دفع فاضالب ،مصالح
ساختمانی و سطح سواد و آموزش خانوار بهعنوان متغیرهای مستقل شناسایی شدند .این متغیرها
هیچگونه واکنشی در دیگر متغیرها ایجاد نمیکنند.
چگونگی و نحوة روابط مستقیم و غیرمستقیم هرکدام از متغیرهای شناساییشده در نرمافزار
میک ،در پنج پوشش  5درصد 25 ،درصد 50 ،درصد 75 ،درصد و  100درصد مورد تحلیل قرار
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گرفتند .هرکدام از این پوششها ،روابط ضعیف ،میانه و قوی بین متغیرها را نشان میدهد .چون
پوشش  100درصد تمامی تأثیرات متغیرها را از بسیار قوی تا بسیار ضعیف نشان میدهد ،در این
قسمت گراف اثرگذاری عوامل با پوشش  100درصد نشان داده میشود (شکل :1)4

شکل  :4گراف چرخة اثرگذاری مستقيم با پوشش  100درصد برحسب شمارة متغير (خروجی نرمافزار
ميکمک)
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

 1در این قسمت ،جهت درک بهتر و وضوح بیشتر گراف ابتدا با شمارة متغیر و سپس عنوان متغیر نشان داده میشود .شمارة متغیرها
نیز در جدول شمارة  2و  4نشان داده شده است.
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شکل  :5گراف چرخة اثرگذاری مستقيم با پوشش  100درصد بر حسب عنوان متغير (خروجی نرمافزار ميک
مک)
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

گراف اثرگذاری نشان دهندة روابط بین متغیرها و چگونگی اثرگذاری آنها بر یکدیگر است .این
گراف در قالب خطوط قرمز و آبی نشان داده میشود .در این گراف اندازهگیری تأثیرات بسیار
ضعیف 1،تأثیرات ضعیف 2،تأثیرات متوسط (میانه) 3،تأثیرات نسبتاً قوی 4و تأثیرات بسیار قوی5
وجود دارد .در واقع ،خطوط قرمز نشاندهندة اثرگذاری شدید عوامل بر همدیگر است و خطوط آبی،
با تفاوت در ضخامت ،روابط متوسط تا ضعیف را نشان میدهد .در مرحلة بعدی برای استخراج
عوامل پیشران ،به جابهجایی و همچنین رتبهبندی متغیرهای موردنظر بهلحاظ تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری (مستقیم و غیرمستقیم) پرداخته میشود (جدول  .)5با توجه به اینکه برای محاسبات
اثرهای غیرمستقیم نرمافزار ماتریس را چند بار به توان میرساند ،جمع اثرگذاری و اثرپذیریهای
غیرمستقیم اعداد چندرقمی درمیآید و مقایسة آن با اثرهای مستقیم دشوار میشود .برای رفع این
مشکل نرمافزار ،جدول سهم عوامل براساس اثرهای مستقیم و غیرمستقیم را در مقیاس  10هزار

esWeakest Influenc 1
eak InfluencesW 2
Moderate Influences 3
Relatively Strong Influences 4
Strongest Influences 5
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ارائه میدهد .بر این اساس ،مجموع اثرگذاری و اثرپذیریها  10هزار محاسبه شده و سهم هرکدام از
عوامل از این عدد نشاندهندة سهم آن از کل سیستم است.
جدول ( :)5پيشرانهای کليدی مؤثر بر بازآفرينی محالت ناکارآمد منطقة  12کالنشهر تهران با تأکيد بر
تأمين مسکن
پیشرانهای کلیدی (مستقیم و غیرمستقیم)
تأثیرگذاری
غیرمستقیم

ردیف

متغیر

تأثیرگذاری
مستقیم

متغیر

1

سکونت اقشار کمدرآمد

350

سکونت اقشار کمدرآمد

243

2

نقص طرحهای شهری

294

نقص طرحهای شهری

236

3

نبود حکمروایی خوب شهری

289

نبود حکمروایی خوب شهری

235

4

تأمین مالی خرد

286

تأمین مالی خرد

235

5

توان مالی شهرداریها

280

توان مالی شهرداریها

230

6

ضعف برنامهریزی مسکن

280

نقص موجود در طرحهای بازآفرینی

227

7

رویکرد از باال به پایین و عدم
مشارکت شهروندان

277

ضعف برنامهریزی مسکن

225

8

نقص موجود در طرحهای
بازآفرینی

277

رویکرد از باال به پایین و عدم مشارکت
شهروندان

220

9

بودجه و اعتبارات فقرزدایی

271

ضوابط و مقررات توسعة شهری

218

10

حس تعلق مکانی

271

بودجه و اعتبارات فقرزدایی

218

11

ضوابط و مقررات توسعة شهری

268

حس تعلق مکانی

217

12

میزان سرمایة اجتماعی

265

میزان سرمایة اجتماعی

215

13

قیمت زمین

262

قیمت زمین

215

14

تشکلهای مردمنهاد و بخش
خصوصی

257

تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی

215

15

کیفیت ابنیه

254

کیفیت ابنیه

214

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

همانگونه که در جدول نشان داده میشود ،تمامی پیشرانهای کلیدی بهدستآمده در
اثرگذاری مستقیم با اندکی جابهجایی در اثرگذاری غیرمستقیم نیز تکرار شدهاند.
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 .5نتيجهگيری
در دهههای اخیر رشد بی رویه و شتابان شهرها در ایران ،مشکالت شهری زیادی را دامن زده
است؛ بهگونهای که این مشکالت و نارساییها ،تمامی جنبههای شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرار
داده و گاهی زندگی شهری را مختل کرده است .یکی از این مشکالت عمدة شهرها ،وجود محالت
فرسوده و ناکارآمد در آنهاست ،که خود سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده است و مسائل
اقتصادی اجتماعی ،کالبدی -فیزیکی ،زیستمحیطی و امنیتی را در پی داشته و زمینة ناپایداری را
در بسیاری از شهرها فراهم کرده است .با وجود این ،این بافتها درصد باالیی از جمعیت شهری را در
خود جای دادهاند و در عین حال از ظرفیتها و قابلیتهای نهفتة بسیاری برای توسعههای آتی
درونشهری برخوردار هستند .اما پرداختن به بافتهای ناکارآمد شهرها و برنامهریزی برای آنها ،جدا از
پرداختن به واقعیتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نیست و مستلزم برنامهریزی دقیق ،جامع و
واقع گرایانه است .درسالهای اخیر بازآفرینی شهری بهعنوان رویکرد جدید برای بهسازی و نوسازی
این بافتها مطرح شده است .در این زمینه ،یکی از اهدافی که در بازآفرینی بافت فرسوده به آن
توجه ویژه شده است ،تأمین مسکن مناسب برای ساکنان محالت فرسوده است .مسکن بهعنوان
یکی از پدیدههای واقعی ،از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان و در تالش
برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ،معقول و اندیشیده برای آن است .لذا مسکن یک نیاز است
اما نه هر مسکنی ،آنچه که ایدهآل آدمی است دسترسی به مسکنی مناسب است .از این روی باید در
نوسازی محالت فرسوده به این مهم جامة عمل پوشاند.
وارد کردن موضوع توسعة مسکونی در استراتژیهای احیا و بازآفرینی ،پدیدهای جدید است که
درصدد است مشکالت جاری احیا در روند توسعة پایدار را بر طرف نماید .در واقع فرایند
مسکونیسازی را میتوان خانهسازی بیشتر در مرکز شهر و ورود جمعیت بیشتر تعریف نمود که در
این فرایند کاربری مسکونی جایگزین سایر کاربریها میشود؛ بنابراین ادغام فرایند مسکونیسازی با
سیاست احیای مرکز شهر ،بهمنزلة افزایش پویایی و توان زندگی مراکز شهری محسوب میشود.
همان طور که در قسمت پیشینة پژوهش هم نشان داده شد ،در سالهای اخیر در ارتباط با
بافتهای ناکارآمد محالت شهری و همچنین روشهای مداخله در این بافتها ازجمله بازآفرینی
محالت ناکارآمد شهری ،پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است که نشان از اهمیت باالی این
موضوع دارد و در تمامی این پژوهشها نیز بر اهمیت تأمین مسکن در بافتهای ناکارآمد و فرسودة
شهری تأکید شده است .از دیدگاه تمامی این پژوهشها بهجهت فرسودگی کالبدی این بافتها ،این
مناطق برای سکونت مناسب نیستند و روزبهروز جمعیت خود را از دست میدهند و مهاجرین جدید
به علت عدم تعلق به این محالت به بازآفرینی آن اقدام نمیکنند و این بافتها هرچه بیشتر رو به
نابودی و تخریب میروند .اما در عین حال ،بررسی مطالعات انجامشده در این حوزه نشان میدهد
که در بیشتر پژوهشهای صورتگرفته عوامل مؤثر بر بازآفرینی و تأمین مسکن بهصورت سیستمی
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مورد بررسی قرار نگرفته و بهجای رویکرد آیندهنگارانه ،بیشتر بر وضع موجود و فعلی این بافتها
توجه شده است .همچنین در این پژوهشها تنها به بررسی میزان تأثیرگذاری برخی عوامل محدود
در بازآفرینی و تأمین مسکن محالت ناکارآمد توجه شده است .این در حالی است که در این
پژوهش ،با استخراج و بررسی مجموع عوامل نهتنها تأثیرگذاری عوامل ،بلکه نحوه و میزان
تأثیر پذیری عوامل نیز از همدیگر مورد بررسی قرار گرفته تا با توجه به این روابط برنامهریزی بر روی
فاکتورها و عواملی صورت گیرد که از آنها باالترین بهرهها حاصل گردد .پرداختن به این موضوع با
رویکرد جدید آیندهپژوهی از آنجا ناشی میشود که تاکنون بر اساس پژوهشهای صورتگرفته،
برنامههای متفاوتی با عنوان «راهکار» رفع معضالت مسکن بافتهای ناکارآمد و فرسودة شهری در
دستور کار قرارگرفته است .اما این طرحها طبق اظهارات کارشناسان تنها مسکّنی برای زخم متورم
محالت ناکارآمد بوده است؛ تودة بزرگی از خانوارهای این محالت در شرایط بیمسکنی ،تنگمسکنی
و بدمسکن ی قرار دارند ،و تمامی این موارد نشان از عدم وجود دید کالن نسبت به این بخش و
ناکارآمدی سیاستهای اجراشده در این زمینه و حل معضل آن در کشور است و به دالیل متعدد این
سیاستها همواره ازسوی مردم و منتقدان با چالشهای جدی مواجه است ،بهگونهای که در حال
حاضر مدیران و برنامهریزان این حوزه متقاعد شدهاند که بسیاری از سیاستها و سرمایهگذاریها در
بخش حو زة بازآفرینی شاید باعث بهبود مقطعی در این بخش شود ،ولیکن راهکاری برای دستیابی
به شرایط مطمئن و پایدار نخواهد بود .آنچه نیاز است ،تجدیدنظر در رویکردهای کالن مدیریتی و
بهکارگیری ابزارهای جدید در برنامهریزی است ،ابزارهایی که ویژگی موج سوم مدیریت (تغییر برای
انطباق با محیط آینده) در آن معنا یابد.
بافت فرسودة شهر تهران  3268هکتار است که حدود  5درصد مساحت شهر تهران را تشکیل
میدهد و منطقة  12که هستة تاریخی است ،از فرسودهترین مناطق شهری تهران است .بافت
مسکونی منطقة  12شهر تهران کامالً ریزدانه ،فشرده با نفوذپذیری نامطلوب ،ناپیوسته و با توزیع
فرسودگی زیاد ،کیفیت نیمهپایدار و تراکم ساختمانی است؛ لذا بافت این منطقه جزء بافتهای
مسألهدار شهری است که این موضوع منجر به توزیع و تولید انواع آلودگیها در محیط ،کاهش
ارزشهای کیفی بافت شهری و درنهایت از بین رفتن انگیزه ساکنان فعلی و مهاجرت این گروه از
ناحیه و جایگزینی اقشار کمدرآمد و بیبضاعت اجتماعی شده است .در محالت این منطقه ،عدم
تعادل بین تراکم بافت ،نسبت توده و فضا ،تفکیک اراضی و دانهبندی آنها در یک پهنه درجة
آسیبپذیری آنها را در مواجه با سوانح غیرمترقبه افزایش داده است ،فقر شهری اعم از کالبدی و فقر
خدماتی و فقر اقتصادی ساکنان ،امکان تغییرخودبهخودی محیط زندگی را از بین میبرد؛ لذا محالت
این منطقه نیازمند اصالح وضعیت و بازآفرینی پایدار با تأکید بر تأمین مسکن هستند.
اما مرور تجربیات طرحهای بازآفرینی در این منطقه نشان میدهد فقدان هماهنگی در ارکان
نظام برنامهریزی ،اقدامات بخشی ازسوی نهادها و تصدیگری و تداخل وظایفشان در فقدان نگاه جامع
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به امر برنامهریزی شهری منجر به عدم موفقیت این طرحها در دستیابی به اهداف خود در
جنبههای مختلف شده است .این درحالی است که محدودیت منابع و زمان برای رفع ناکارآمدیها،
چالشی مضاعف را موجب شده که بدون شک درصورت عدم تغییر در رویکرد و رویههای حاضر ،آیندة
پرمخاطرهای را میتوان برای این محالت متصور شد.
به عبارت دیگر ،برنامهریزی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی به مشکالت محالت فرسوده نیست و
بنابراین لزوم توجه به رویکردی جدید و جایگزین همچون رویکرد آیندهپژوهی مطرح شده است تا با
پیشبینی آینده و تبیین راهکارهایی در آن ،بتوان دسترسی به شرایط مطلوب را هموار نمود .از
اینرو در این پژوهش سعی شده است تا با ترکیب نگرش سیستمی و با رویکرد
آیندهپژوهی ،پیشرانهای کلیدی مؤثر بر بازآفرینی محالت فرسودة منطقة  12کالنشهر تهران با
تأکید بر تأمین مسکن مورد شناسایی قرار گیرد تا درنهایت با واکاوی و شناسایی این عوامل کلیدی،
برنامهریزی مسنجم و یکپارچهای جهت احیا و ساماندهی این محالت در محدودة مورد مطالعه
صورت بگیرد.
بر اساس تحلیلهای انجامگرفته 15 ،عامل بهعنوان پیشرانهای کلیدی برای بازآفرینی محالت
فرسودة منطقة  12کالنشهر تهران انتخاب شدند .این  15پیشران کلیدی بهترتیب شامل
متغیرهای :سکونت اقشار کمدرآمد ،نقص طرحهای شهر ،نبود حکمروایی خوب شهری ،تأمین مالی
خرد ،توان مالی شهرداریها ،ضعف برنامهریزی مسکن ،رویکرد از باال به پایین و عدم مشارکت
شهروندان ،نقص موجود در طرحهای بازآفرینی ،بودجه و اعتبارات فقرزدایی ،حس تعلق مکانی،
ضوابط و مقررات توسعة شهری ،میزان سرمایة اجتماعی ،قیمت زمین ،تشکلهای مردمنهاد و بخش
خصوصی ،کیفیت ابنیه بودند .همچنین عوامل بخش مالی و اقتصادی بهعنوان تأثیرگذارترین
متغیرها در بازآفرینی محالت فرسوده در محدودة مورد مطالعه بهدست آمدند .بنابراین در جمعبندی
این پژوهش میتوان اذعان کرد که موفقیت در دستیابی به اهداف همهجانبه در بازآفرینی با تأکید
بر تأمین مسکن ،وابسته به تعامل مستمر بین عوامل کلیدی و برنامهریزی دقیق برای این
پیشرانهاست .به عبارت دیگر ،توجه کافی ازسوی برنامهریزان و مدیران شهری به عوامل تأثیرگذار و
پیشران و مدنظر قرار دادن این عوامل کلیدی و روابط بین آنها بسترهای الزم را برای تحقق ،تأمین
مسکن مناسب و بازآفرینی پایدار را در محالت مورد مطالعه فراهم خواهد نمود.
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