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Abstract 
The growth of sub-urbanism in recent decades has led to the weakening of inner-
city centers and the destruction of the social life of these centers. The most 
important consequences of evacuation of urban centers are economic recession, 
population evacuation, unfavorable urban governance, reduced demand for 
purchases and lack of infrastructure investments. Therefore, the revitalization of 
urban centers, as the beating heart of cities, plays an important role in improving 
the quality of residents’ lives. Business Improvement District (BID) is one of the 
most successful methods with an economic approach to urban centers and is 
expanding around the world. The aim of the present study is to measure and 
extract the drivers of improving business districts in District 6 of Tehran with a 
futures research approach. This research is applied in terms of purpose and uses 
a combination of documentary and survey methods. Moreover, in terms of 
nature, based on a new method of future research, it is analytical and exploratory 
taking a combination of quantitative and qualitative approaches. The statistical 
population of this study includes 15 managers and experts in the field. The results 
indicate that the key drivers affecting the creation of business environment in 
District 6 of Tehran have not been identified. Also, two-dimensional factors such 
as good urban governance, municipal performance in providing services and 
facilities, private and public sector investment status, quality of buildings and 
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materials in the housing and construction sector, etc. have a very high capacity 
to become key players in the system . 

Extended Abstract 
1. Introduction 
The Business Improvement District (BID) 
approach, as one of the new methods in the 
field of urban planning, was formed in the 
1960s and 1970s to organize and improve 
business spaces, with the main goal of 
reviving the social life of urban centers and 
improving the quality of life in through 
focusing on the economic environment and 
businesses concentrated in these centers. 
The BID is a good way to reduce the 
recession of cities. However, what is 
debatable is the extent to which the city 
management system allows the expansion of 
small economic activities to the private 
sector and the appropriate and cost-
effective legal mechanism for setting up a 
BID system. The answer is that, in some 
cases, small businesses are licensed to 
operate in neighborhoods and city centers. 
This is whilein many other cases, these 
activities are "informal" due to tax evasion 
and other time-consuming and costly 
processes. In this case their implementation 
is prevented, like many local bazaars, mobile 
cafes, food preparation cafes, etc., which we 
see more or less in the metropolises of Iran 
today. Hence, what is understandable is that 
to achieve the BID, we need an approach in 
the urban management system that can 
provide the opportunity to improve small 
businesses in urban areas by enabling the 
implementation of creative solutions. The 
BID can be realized in connection with 
several approaches in the field of urban 
planning theories. Creative city approach, 
good urban governance, and tactical urban 
planning are among the new discourses that 
have been considered by urban experts. The 
approach used in the present study to 
achieve the BID is a tactical urban planning 

approach that has many commonalities. 
Tactical urban planning is a new approach in 
urban planning and a tool different from the 
traditional methods of urban management 
that seeks to solve the urban problems 
creatively, emphasizing the necessity of 
meeting the needs of citizens in a short time, 
without spending huge costs and relying on 
the power of the citizens.  Tactical urban 
planning has a very small scale and believes 
that the habitability of the cities basically 
starts from the street level. This approach 
sees the 2008 US recession as the beginning 
of urban redevelopment with an emphasis 
on tactical urban management, and argues 
that turning to small businesses is the best 
way to overcome the recession and recreate 
new ways to thrive. Due to the economic 
crises of the last decade, the commercial 
centers of Tehran have also faced a 
significant decline in the economic 
dimension, which can be seen by referring to 
those spaces of stagnation and inactivity. 
District 6 of Tehran is considered as one of 
the main districts of Tehran due to its 
importance and economic, political, 
administrative, etc. characteristics, which 
always faces many problems in different 
sectors. Thus, to investigate the facilities, 
potentials and business environment in this 
region, the BID approach has been used in 
this research.  

2. Research Methodology 
 

Thee research method is descriptive-
analytical. It should also be noted that ARC 
GIS and SPSS Software have been used to 
perform tests and research models and 
answer the research questions.  

3. Research Findings 
The findings of the study were analyzed in 
three ways to explain the significance of the 
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responses of the citizens, businessmen and 
elites in District 6 of Tehran. The results 
obtained in the explanation of the state of 
business environment from the citizens' 
point of view in this area indicate that, in the 
physical-environmental component, the 
average difference was not positive by 
default (2.5) and the difference was 0.90. In 
the economic component, the difference 
was equal to 0.58, in the socio-cultural 
component, this amount was equal to 0.87, 
and in the environmental component, the 
difference was equal to 0.66. Therefore, 
from the point of view of the citizens of 
District 6 of Tehran, the features and 
characteristics of the business environment 
are available in the study axes according to 
the proposed components. The results 
obtained explain the situation of business 
environment in terms of business in District 
6 of Tehran, showing that in all study areas, 
five components had a positive mean 
difference and were significant, including 
business-service use, urban management, 
quality of life, spatial affiliation, and social 
participation. Therefore, it can be 
summarized that from the business point of 
view, there are some areas for creating a 
business environment in this region, and in 
the other five components, there is a need to 
strengthen and especially provide better 
services . 

4. Conclusion 
The results of this study indicate that the 
average difference in the four components 
was positive and higher than the default 
value (2.5), i.e., from the citizens' point of 
view, district 6 is in a suitable and favorable 
condition and has the capacity to create a 
business environment. Also, in the section of 
explaining the merchant's opinions in 
relation to the situation of District 6 of 
Tehran to create a business environment, 
the merchants were satisfied with five 
components (business-service use, urban 
management, quality of life, spatial affiliation 
and social participation), and dissatisfied 

with the other five components (use of urban 
facilities and equipment, urban planning 
criteria, road network, performance 
satisfaction and entrepreneurship) in the 
current situation. Therefore, it is necessary 
to pay special attention to strengthening and 
eliminating the weaknesses of the region in 
various dimensions. 
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 چکیده
  رویکردی  با   شهری  مراکز  احیای  در   مؤثر  هایروش  از  یکی(  BID)  وکارکسب  نواحی  بهبود   روش

 اجرای  به  منجر  تاکتیکی  شهرسازی  رویکرد  به   توجه  با  وکارکسب  بهبود  نواحی  اجرای.  است  اقتصادی
 تحقیق  هدف.  شودمی  شهری  مراکز  احیای  و  مقیاس  کوچک   و   هزینه، کمکم  ریسک  با  هایطرح

.  است  تهران  شهر  شش  منطقه  در  وکارکسب  نواحی  بهبود  هایشاخص  وضعیت  ارزیابی،  حاضر
 عالوه .  است  میدانی  مشاهدات  و  نامهپرسش های  کتابخان  هایروش  شامل  اطالعات  گردآوری   روش

 واریانس آزمون  و اینمونه تکتی آزمون از استفاده با نامهپرسش از  آمده دستبه اطالعات، این بر
  مؤلفۀ   چهار،  تهران  6  منطقه  شهروندان  نظر  از  که  داد  نشان  نتایج.  استه شد  تحلیل  طرفه  یک

  فرض  پیش مقدار از کمتر معناداری فرهنگی-اجتماعی و محیطیزیست، اقتصادی، محیطی-کالبدی
 این   و  داده  اختصاص  خود  به  را(  5/2  فرض  پیش  مقدار  از  باالتر)  مثبت  میانگین  اختالف  و(  0.05)

 هایمؤلفه  معناداری  نتایج  همچنین.  است  دارا  را  وکارکسب  فضای  سازیپیاده  و  احیا  زمینۀ  منطقه
BID  خدماتی  –  تجاری  کاربری)  مؤلفه  پنج  که  داد  نشان  تحقیق  کسبه  بخش  در  مطالعاتی  محورهای ،

  محورهای   کلیه  در  (اجتماعی  مشارکت  و  مکانی  دلبستگی   و  تعلق،  زندگی  کیفیت،  شهری  مدیریت
  اختصاص   خود  به  را(  5/2  مقدار  از  بیشتر)  مثبت  میانگین  اختالف  و(  05/0  از  کمتر)  معنادار،  مطالعاتی

 موجود  وضعیت  از  محل  کسبهها،  ه مؤلف  سایر  در  و  دارند  رضایت  ابراز،  مصاحبهمورد  کسبه  و  اندداده
  اساس   بر  مطالعاتی  محورهای  معناداری  و  اختالف.  ندارند  رضایت  وکارکسب  نواحی  بهبود  هایمؤلفه
  محورها   سایر  با مقایسه  در  اسدآبادی   خیابان  که  است  آن  از  حاکی  مثبت  وضعیت  دارای  هایمؤلفه
  و  استه کرد کسب را نخست جایگاه و بوده محورها سایر به نسبت میانگین  اختالف حداکثر دارای

 .استهداد اختصاص خود به را نهایی جایگاه میانگین اختالف کمترین کسب با  سنایی خیابان

 : هاهکلیدواژ 
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 مقدمه 1
  محل   و   توجهات   کانون  تاریخ   طول   در  شهری   مراکز
  ترینمهم   عنوان به   همواره  و   بوده  شهری   خاص   وقایع 
  و   1پور حسین)استه بود  موردتوجه   شهر  بخش

  مراکز   تمام   مشترک  وجه (.  274:  2010،  همکاران
  کیفیت »  و   سرزندگی   مقیاس  در   توانمی   را   شهری

  به   را  هاآن   از  یک   هر  که   دانست  هاآن   «محیطی
:  2008،  2ش مشکیبا)  استه ساخت  مبدل   خاص  مکانی

"    شهر  حومۀ  هیجان"،  متحده   ایاالت   شهرهای  در(.  9
  استفادۀ   و  هاه بزرگرا  ساخت  با  که،  1950  دهۀ  در

  عملکردهای   مرکزیت ،  شد  تقویت   خودرو   از   روزافزون
  کرد   تراهمیت کم   را  تجاری  مراکز   توسط  شدهارائه

(Giusti & Maraschin, 2017: 50  .)جنگ   از  پس  
  با ،  (میالدی  70  و   60  های دهه   در)   دوم   جهانی

،  کانادا  و  آمریکا   شهرهای  در  گراییحومه   گسترش
  به   هاآن  تجارت  و  وکارکسب   از  توجهیقابل  سهم

  به   رو   شهریدرون   تجاری  نواحی   و   منتقل  هاحومه
:  1389،  هاشمی  ن زادگاارباب   و  رفیعیان)  نهاد   افول 
  هایدهه   طی،  مراکز  این   اهمیت  رغمعلی   و(  88

  با   شهری  مراکز ،  جهان  مختلف  مناطق  در  گذشته
  به (.  93:  1380،  شکویی)اندشده   مواجه  کارکردی   افول 

،  اخیر  هایدهه   در  گرایی   حومه  رشد ،  دیگر  تعبیری
  به   شهری   مراکز   از   تجاری  های فعالیت  انتقال   باعث 
  رفتن  بین  از  و  شهریدرون  مراکز  تضعیف،  هاحومه
  ترین مهم  از.  استهشد  مراکز  این  اجتماعی  حیات

  رکود   به  توانمی   شهری  مراکز  تخلیۀ  پیامدهای
  حکمروایی ،  شهری  سرزندگی  کاهش،  اقتصادی
  کمبود   و  خرید  تقاضای  کاهش،  شهری  نامطلوب

  باز   بنابراین .  نمود  اشاره  زیربنایی   هایگذاریسرمایه
  تپندۀ   قلب   عنوانبه،  شهری  مراکز   سازیزنده

،  ساکنان  زندگی   کیفیت  بهبود  در   جهان  شهرهای 
  و   رفیعیان)  نمایدمی   ایفا  را  حیاتی   نقش 

  آنجایی   از،  طرفی  از(.  87:  2010،  3هاشمی زادگان باربا
 تأثیر تحت   شهری  هایسایت   حیات  قابلیت  که

  ماهیت   و  اقتصادی   ریاضتی  هایسیاست   گسترش

 
1 Hosseinpour 
2 Shakibamanesh 

  خطرات   با  دهندگانتوسعه،  گیردمی   قرار   آن   شکنندۀ
  مداخالت   از   استفاده   و   هستند   روهروب  بیشتری

 ترجذاب  تغییرات  آزمایش   برای  راهی  عنوانبه   موقت
  مدیران   و  شهرسازان (.  Webb, 2018: 58)   شود می

  را   مختلفی  های مکانسیم  اخیر  هایدهه   در  شهری
  پیشنهاد   شهری   مراکز  به   حیات   بازگرداندن   جهت 
  از   یکی(  BID)  وکارکسب   نواحی  بهبود .  اندداده 

  مراکز   به  اقتصادی   رویکرد  با  هاروش   ترینموفق
  حال   در  دنیا   سراسر  در  و   شود می   محسوب   شهری

  معنای   به  وکارکسب   فضای  بهبود .  است  گسترش
  و   بنا  سنگ   نتیجه  در   و  تولیدی   فضای  رونق   و   بهبود

  و   اصالح  که  ایگونه به  است  اقتصادی  رشد  محرک
  بخش   مشارکت  زمینۀ  وکارکسب   فضای  بهبود

  و   اشتغال   سطح   ارتقای،  اقتصاد  عرصۀ   در   خصوصی
:  2016،  همکاران  و  4الهی سیف)  سازد  فراهم  را  تولید

،  مالی  مشکالت  از  ایمجموعه  باها  BID  رشد(.  3
  شهرها   که  است  مرتبط  بزرگتر  اقتصادی  و  اجتماعی 

  آن   با   شدن   غیرصنعتی  و   اقتصادی   بازسازی   دوران   در 
  از   بسیاری   ناتوانی  از   ناشی   خل ها  BID.  بودند  مواجه
تأمینسازمان  در   شهر  هایدولت    و   مالی   دهی، 

  روی   پیش   مشکالت  برای  که   را   خدماتی   مدیریت 
  و   جرم   شامل  اغلب   که،  تجاری  مناطق  از  بسیاری 
 نظمبی   می عمو  هایمحیط  و  خانمانی  بی ،  جنایت

 (Stokes and Martinez, 2020).  اندکرده   پر،  بود
BID    و   خدمات  ارائۀ  و   گذاریسرمایه   بهبود   با ها  

  در   سرزندگی   باعث   تبلیغاتی   و   حمایتی   هایفعالیت
  این   از (.  Komar, 2007: 35)  شوند می   تجاری   نواحی
  یک   در  وکارکسب   فضای  نواحی  سازیپیاده   جهت

،  قوانین  ضعف،  همچون  مشکالتی   منطقه
  ی هاه پروژ   موقعبه   اجرای  عدم،  بودن  مقیاسبزرگ 

  پرداخت   همچنین ،  هاآن  بودن  کارآمدغیر   و   شهری
  این   در  اقتصادی   و  اجتماعی   سنگین   یهاههزین

  نوینی   رویکردهای  به  نیاز  تا  شود می   موجب،  زمینه 
  احساس   امروز  شهرهای  در  تاکتیکی  شهرسازی  نظیر
  از   بسیاری  پاسخگوی   تواندمی   که  رویکردی  شود؛

  شهرسازی .  باشد  هاحلراه  ینترساده   با  مشکالت

3 Rafiyan & Arbabzadegan Hashemi 
4 Sayfolahi 



 
 

254 

 269تا  249 صفحات. 1401. زمستان 33 شماره. 9 دوره

 

 

در شهرها  ( BIDوکار )تحلیل و ارزیابی بهبود نواحی کسب . هزاد مالح  فاطمه،  شهرکی زنگنه سعید ، نژادمیحات   حسین،  پوراحمد  احمد ، حسینی علی
 شهر تهران  6با تأکید بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی منطقه 

  که   کرد   تعریف  نوینی   راهیافت   توانمی   را  تاکتیکی
  از   استفاده  و  است  مردم  مشارکت   آن  اساس  و   پایه
  آن   مهم  هایویژگی   از  زودبازده  و  مدتکوتاه   یهاه پروژ 

 (.  138:  2019،  همکاران  و زارع)است

  مرکزی   بخش،  اخیر  دهۀ  سه  دو   طی  نیز  ایران   در 
  هایسال   با  مقایسه  در  را  خود   اقتصادی  توان  شهرها

  مراکز (.  93:  2001،  شکویی)اندداده   ازدست  قبل
  رونق   و  بوده   مواجه  جمعیتی  تخلیۀ  با  کشور   شهری
  این .  است  افول   به   رو   هازمینه  از  برخی   در   وکارکسب 

  به   منجر  دور  چنداننه  ایآینده  در  تواندمی  امر
  به   تمایل  کاهش   و  غیرتجاری  واحدهای  نرخ  افزایش

،  جامع  هایطرح   تجربۀ.  شود  نواحی   این   از   خرید
  شهرهای   در   شدهپیاده   هایبرنامه   سایر  و   تفصیلی

  مراکز  سرزندگی  و  احیا  در   که  است  آن  از  حاکی  ایران
  استه بود  بیشتری  توجه  مورد  کالبدی  ابعاد ،  شهری

  استفاده   اقتصادی   رویکرد   از   شفاف   صورت به   و
  بر   مبتنی  هاطرح   این  دیگر  تعبیری  به.  استه نشد

  بوده   استوار (  طرح  /تحلیل  / شناخت)  گدسی   الگوی 
 شدن  ترپیچیده   به  توجه  با   اندنتوانسته   واقع  در  که

  دخیل  عوامل  و  متغیرها  گسترش   و  شهری   های محیط
  بدهند   ارائه  را  مؤثری   نقش  شهرها   توسعۀ  و   رشد  در

  به   توجه   روازاین (.  170:  2006،  و همکاران  1پوراحمد )
  بر   تأکید   با  کشور   شهرهای   مراکز   بازسازی   و   بهسازی 
  ناپذیراجتناب  و  ضروری  تاکتیکی   شهرسازی  رویکرد
  در   شدن   واقع  علت  به  تهران   شهر   6  منطقه.  است

نه تهران  شهر   مرکزی  محدودۀ   شمالی   حاشیۀ   تنها ، 
  سفر   جذب   و   تولید   و   نقل  و   حمل   مشکالت   درگیر

  حمل   مسایل   و  مشکالت   بلکه  است   خود   به  مربوط
  این   طرفی  از.  شودمی  تحمیل  آن  بر  نیز  عبوری  نقل  و

  وجود   و  عملکردی  هایفعالیت  دلیل  به  منطقه
  مرکزیت   از   ناشی   که  ایمنطقه  فرا   هایفعالیت
  در   راتژیکیاسته جایگا  استهمنطق  این   فضایی 

)دارد  شهری  هایطرح    توان می (.  2019،  2دهقان. 
  سیستم،  حکومتی  متفکر  مغز  که   گفت

  نظام   موتور   همچنین   و   دولتی   مدیریت،  سازیتصمیم

 
1 Pourhamad 
2 Dehghan 

  شش   منطقه  در   تهران   نوین   اقتصادی   -   بازرگانی 
  موقعیت   به  توجه  با  منطقه  این.  استهیافت  استقرار

  معضالت   با است،  ه داد  اختصاص   خود   به   که   ای   ویژه 
  سرزندگی   کاهش ،  شدید  افیکتر ،  همچون  شماریبی 

 ومی غیررس اقتصاد  رواج، شبانه مردگی  شب، شهری
 دنبال   به  را  منطقه  کسبه  نارضایتی  آن  پیرو

  بهبود   روش   از   پژوهش   این   در   بنابراین .  استهداشت
  رویکرد   بر  تأکید  با  ( BID)  وکارکسب   نواحی

  جهت   منتخب   روش   عنوانبه   تاکتیکی   شهرسازی 
  استفاده   تهران   شهر   6  منطقه  شهری   مدیریت 

  با   و   رویکرد  این  سنجش  منظوربه  روازاین .  استهشد
  نقش   تبیین  و   ارزیابی  که   پژوهش   هدف  به  توجه
،  است  تهران  شهر   6  منطقه  وکارکسب  فضای  بهبود 

  فضای   بهبود  هایمؤلفه  سنجش  و  بررسی  به
 . استهشد  پرداخته   منطقه  این   سطح   در   وکارکسب 

 مبانی نظری  2
  رویکرد   هایشیوه   ترینموفق  و   جدیدترین  از  یکی

  بهبود   روش،  شهری  مراکز  سازیزنده   باز  در  اقتصادی
  و   3پور حسین )  است(  BID)  وکارکسب   نواحی

مورد    در   بحث   و  مطالعه(.  274:  2011،  همکاران
  دسوتو   هرنارد   توسط  ابتدا   وکار کسب   محیط

  راز   و  دیگر  راه  هایکتاب  نویسندۀ  و  پرویی   اقتصاددان
(.  3:  1397،  همکاران  و  4کاظمیان )   شد  مطرح   سرمایه

  مدیریت   ابزار  عنوانبه  وکار کسب   نواحی  بهبود  تاریخ
  دانست   شمالی  آمریکای  پدیده  یک  توانمی   را  شهری

(Morçöl et al., 2017  )  ،متحدهایاالت   و   کانادا  در  که 
  و   نفوذ   بیشترین   کشور   دو   این   در   و   اندایجادشده 

  نظیر   کشورهایی   در   آن  از  پس  و  اندداشته  را  فراگیری
(.  Ward, 2006)  اندیافته  گسترش   ایرلند  و   بریتانیا

  در   مؤثر  هایاستراتژی»   از  یکی  عنوانبه   روش  این
 & Davis)   رودمی   شمار  به   « شهری  مراکز   احیای

Mark, 1997:190-191  .)وکارکسب   فضای  از   منظور  ،
  که   است   اقتصادی   هایبنگاه   عملکرد  بر  مؤثر  عوامل

 تغییر   را  هاآن  توانندنمی   هابنگاه   مالکان  یا  مدیران
  محیط   دیگری   تعریف  در.  ببخشند  بهبود   یا  داده

3 Hosseinpour 
4 Kazemian 
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  شرایط ،  هاسیاست   از  ایمجموعه  را  وکارکسب 
  بر   که   اند دانسته  مقرراتی   و   نهادی ،  حقوقی
  و   کاظمیان)  اندحاکم   وکار کسب   یک  هایفعالیت
  ایجاد   طریق   از   ها BID  درواقع (.  3:  2018،  همکاران

  محاسبۀ   و   منطقه  یک  در   اقتصادی   رشد  امکان
  به   نسبت ،  اقتصادی  ابزارهای  بر   اتکا   با ،  آن  بر  مالیات

  اطراف   تجاری   و   مسکونی  نواحی   به   دهی خدمات
ا ،  روش  این  بنابراین.  نمایدمی   اقدام ،  خود   یک   اصوال

  مبانی   از  منتج  که  صرف  فیزیکی   و   کالبدی  مفهوم
  در   می مفهو  بلکه  نیست   باشد  پایه  نظری   و  فکری
  یا   محالت  احیای  و  اقتصادی  توانمندسازی  جهت

  مطرح   «شهر  مرکزی  منطقۀ»  ویژه به   و   شهری   مناطق
(.  275:  2010،  همکاران  و  پورحسین )  استهشد

  مانند  اقتصادی   واحدهای  عملکرد  بر   مؤثر   عوامل
  و   قوانین  ثبات،  حاکمیت  هایدستگاه   کیفیت
  عنوان به   توانندمی   هازیرساخت   کیفیت  و  مقررات
  شوند   تلقی  وکارکسب   فضای  مصادیق  هایشاخص

  قدرت   و   اختیارات  از  فراتر  هاآن   دادن  تغییر  که
  نشان   هابررسی .  است  اقتصادی   هایبنگاه   مدیران

  وکار کسب   فضای   که  کشورهایی   در   دهد می
  و  یافتهکاهش   هابنگاه   پذیری رقابت   دارند  نامناسبی

  شدن  تربزرگ   ومی  رسغیر   بخش   ایجاد   موجب
  کاهش   را  اقتصادی  رشد  و  شده  زیرزمینی  اقتصاد

  بهبود   دیگر  سویی  از(.  116:  2011،  1ساالری )  دهد می
،  کارآفرینی  افزایش   با   وکارکسب   نواحی

  کاهش ،  غیررسمی  بخش  کاهش ،  گذاریسرمایه
  حقوق   تقویت،  داخلی  کاالی  قیمت  و  تولید  هزینه

  کاال   قاچاق  کاهش  و  مالی   فساد   کاهش،  مالکیت
  هشی   مختاری)شودمی  اقتصادی  رشد  افزایش  سبب

  شهری   مراکز  بازسازی  و   احیا(.  80:  2016،  همکاران  و
ا    از   زیاد  یهاههزین  و  کوچک   مقیاس  در  معموال
  در شود،  می   شروعها  ساختمان  وها  بلوک   و ها  خیابان

  ایجاد   شهری  مدیریت  در  تالش   و  سعی  که  حالی
  عنوان به تربزرگ  مقیاس در و  مدت بلند  ریزی برنامه

  شود می   تلقی  اساسی   و   مهم  گذاری  سرمایه   راه   یک
  در   سیستماتیک  رویکردی   کارگیریبه   نیازمند  و

 
1 Salari 

  فضای   بهبود   هایسیاست   اجرای   و   کارگیریبه
  شهرسازی   رویکرد .  است  شهری   مراکز  وکارکسب 

  و   مداخالت  ایجاد   برای  است  رویکردی  تاکتیکی
کممدتبلند   هایسیاست   پذیر مقیاس  و  هزینه، 

  تاکتیکی   شهرسازی  اصطالح،  کلی  صورتبه .  است
  طیف   توصیف  برای   2010  سال   در  بار   اولین   برای   نیز

  لیدون   مایک   توسط   موجود  هایتکنیک   از  وسیعی
  است ه شد  برده   کار   به   نیویورک  در   ریزبرنامه  عنوان به

(2014,Smithsonian  .)همکاران   و   لیدون  مایک  
  با   ایمداخله  رویکردی   را  تاکتیکی   شهرسازی(  2012)

 : کنندمی  بیان زیر  های ویژگی 

  تغییرات   برانگیختن  جهت  در   سنجیده  رویکرد   یک
 مرحله.بهمرحله  صورتبه

  جهت   در  محلی  سطح  در  هاییحلراه  ارائۀ
 محله.  هایچالش  برای  ریزی برنامه

 واقعی. انتظارات و مدتکوتاه  تعهد

 زیاد.  دستاورد  احتمال  با ، کم  خطرپذیری

  ایجاد   و   شهروندان   میان  اجتماعی   سرمایۀ  توسعۀ
،  دولتی  و   خصوصی   مؤسسات  بین   سازمانی   ظرفیت

 :Lydon, 2012)  دهندهتشکیل   اجزای  و   غیرانتفاعی
1.) 

  در   رشدی به  رو  اما کوچک  مجموعۀ دیگر تعبیری به
  مداخالت   روزافزون  محبوبیت،  شهرسازی  ادبیات
  نگرش   تغییر  برای  ابزاری  عنوانبه   را  شهری  موقت
  ویج تر بلندمدت  تغییرات  و  رفتارها  و  فضاها   به  نسبت 

 & ,Finn, 2014; Sawhney, de Klerk)  کندمی
Malhotra, 2015; Henneberry,2017; Bishop & 

Williams, 2012; Campbell, 2011  .) اصطالح  
  مداخالت  به  اشاره  برای  اغلب  تاکتیکی  شهرسازی

  های محله   بهبود   باعث   که   موقت   مداخلۀ  و   هزینه کم
  شهرسازی   هایپروژه   .رودمی   به کار   شودمی   شهری

ا   تاکتیکی   به   اتکا  جمله  از  یی هاویژگی   دارای  معموال
  آزمایش   به  تمایل،  سریع  استقرار  برای  جیحتر ،  نبوغ

  و   خطا  تحمل  ظرفیتفرایند،    در  نظر  تجدید   و
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  و   ناملموس   مزایای   گذاریارزش   توانایی،  شکست
(.  Murno, 2017:51)است  ماندن  کوچک   به   تمایل

ا   هزینهکم   و   کوچک   تغییرات  این   مشارکت   با  غالبا
 منظوربه   و  پذیرد می  صورت  اجرا   و  طراحی  در  مردم
  اطالق است،  می عمو  فضاهای   و   هامحله  بهبود

  یک   اساس  بر  دیدگاه   این(.  Pfeife, 2013: 3)  شود می
  که   دهد می   رخ  باال   به  پایین  تکرارشونده  رویکرد
  های راه   بستن  کار   به   برای   را   هاییفرصت 

 آوردمی   پدید   نوآورانه  و  محور   مشارکت ،  پذیرانعطاف
  اهداف (  2012)   گراهام(.  138:  2019،  همکاران  و  1زارع)

  عرصه   این  فعاالن  توسط  که  را  تاکتیکی  شهرسازی
  و   کرده   گردآوری  گوناگون  منابع  از  استهشد  ارائه

  افراد   حضور   افزایش   و  جمعیتی   تنوع:  کندمی  اشاره
 ,Haydn)  شهری  فضای  دهندگیشکل   در  گوناگون

2006; Mackey, 2007; Blumner, 2006)  ، ایجاد  
  چالش   به  برای  و  جدید  مسیرهای  برای  هاییفرصت 

 & Cumberlidge)  موجود   وضعیت  کشیدن
Musgrave, 2007; Temel, 2006)  ،عالقۀ  جذب  

 ;Blumner, 2006)  سایت  یک   به  مردم
Overmeyer, 2007)  ، شغلی   هایفرصت   ایجاد  

(Overmeyer, 2007; Cumberlidge & 
Musgrave, 2007  )برای   مناسب  فضای  ارائۀ   و  

،  دیگر  طرفی   از(.  Mackey)  جدید   کارآفرینان
  قابل   و  انحصاری غیر  فرایند  یک  تاکتیکی  شهرسازی

  طیف  توسط   که   است  باال   به  پایین   از   دسترس
  که   گیردمی   قرار  مورداستفاده  افراد  از  وسیعی

  های سازمان  و  مشاغل  صاحبان،  دولت  دربرگیرندۀ
  حقیقی   اشخاص   و   شهروندان  هایگروه ،  غیرانتفاعی

  ین ترمؤثر  روش   این  واقع  در(.  Silva, 2016)  است
  ریزی برنامه  کیبتر با   تواندمی   که   است   روشی 
  باعث   کوچک  مقیاس  در  بلندمدت  و  مدتکوتاه 
(.  Lydon, 2012: 2)  شود   پایدار  تغییرات  ایجاد

  در   تاکتیکی  شهرسازی  رویکرد  کارگیریبه   بنابراین
  نواحی   بهبود  یهاهبرنام  وها  سیاست   سازیپیاده 

  تصمیماتی   اتخاذ   موجب  شهری   مراکز  وکارکسب 
کم اثرگذار  و  پایدار    در   نگرآینده   و   عقالنی  و  هزینه، 

  مدل   2 شکل  در.  است شهری  مراکز  بازسازی   و  احیا
  نواحی   بهبود   با   ارتباط  در  پژوهش  می مفهو

   .استهشد ارائه  تاکتیکی شهرسازی و  وکارکسب 

 

 

 نگارندگان( پژوهش )مأخذ:  می الگوی مدل مفهو   1شکل  

 

 روش تحقیق 3
 پژوهش مورد  محدودۀ 3.1

  مرکزیت   در  استقرار  دلیل  به  شش  منطقۀ
  لحاظ   به   دیگر   سوی   از   و   تهران   شهر  جغرافیایی 

  عنوان به   شهر  میقدی  ثقلمرکز  با   جواریهم   موقعیت
  - حکومتی  ثقل   مرکز  و  تهران  شهر   بندیاستخوان 

 
1 Zareh 

  اساس   بر.  نمایدمی   نقش  ایفای   تجاری   و  اداری
  محصور   با،  شش  منطقه  فرادست  اسناد  آخرین
،  جنوب  در   12  و   11،  شمال   در  3  مناطق  میان  در   شدن

،  12  و   11  مناطق  همراه   به  شرق   در   3  و   7  و   غرب   در   2
  تشکیل  را  تهران   شهر  مرکزی  گانهسه  مناطق

  شش   منطقه(.  1394،  صفدرنژاد   و  حبیبی)  دهندمی
  است هگرفت  قرار   هران ت  شهر   مرکز   در   یبی تقر  طور   به
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  29  تنها   که  طوریبه   دارد   تجاری   –  اداری  بافتی   و
  بیش   و   دارد   مسکونی  کاربری   ،منطقه  سطح   درصد

  –   تجاری  های فعالیت  وها  کاربری   به  آن   درصد  40  از
  سنجش   رواین از .  استه یافت  اختصاص   رفاهی

  در   تالش   و   وکار کسب   نواحی   بهبود  های شاخص
  در   اساسی   الزامات   از   مراکز  این  بازسازی   و  احیا   جهت 

  با .  شودمی   محسوب   منطقه  این   شهری   مدیریت 

  شهر   مرکزیت  عنوانبه  6  منطقه  شرایط   به  توجه
، ولیعصر )  منطقه  این  اصلی  محورهای،  تهران

  که(  سنایی  و  رحمتی،  شیرازی  میرزای،  اسدآبادی
  محورهای   عنوان بههستند،    اقتصادی   عملکرد   دارای

  شکل   در.  اندشده  برگزیده  پژوهش   این  مطالعاتی
 .استهشد ارائه  پژوهش مطالعاتی  محدودۀ( 3)

 

 
 ( نگارندگان :  مأخذ )   پژوهش   مطالعاتی   محورهای .  2  شکل 

 

  – پیمایشی،  تحقیق هاینک به  توجه با  پژوهش   این  در
  با   ابتدا ،  است  میدانی  مطالعات  دارای  و   اسنادی
  نواحی   بهبود  اصول ،  موجود  منابع  به  استناد
  منطقه   روی  بر   سپس  و  شده  استخراج  وکارکسب 
  مطالب   بازخوانی  با  همچنین.  شودمی   سازیپیاده 

 منطقه  وکار کسب   فضای  بهبود  معیارهای،  موجود
  روش   از   که   است   ذکر   به  الزم .  شودمی   برآورده   شش

  استفاده   پژوهش  هایفرضیه  بررسی  برای  تجربی
  شامل  اطالعات   گردآوری   روش   رو ازاین .  استهشد

پرسش مصاحبه،  مشاهده   مطالعات  و  نامه، 
  منطقه  پژوهش   این   آماری  جامعۀ.  است  ایکتابخانه 

  و   کوکران   فرمول   اساس  بر .  است  تهران   شهر  شش
  جمعیت   تعداد  که  مسکن  و  نفوس  سرشماری   آخرین

  نفر   251384  با   برابر  1395  سال   در   منطقه  این 
  نمونۀ   عنوانبه  نامهپرسش   385  تعداداست،  ه بود

.  گردید  تعیین  کسبه  و  شهروندان  بخش  در  مطالعاتی
  10 قالب  در  و   نفر  265 کسبه  بخش  در   نمونه   تعداد
  120  تعداد   شهروندان   بخش   در   و (  گویه33)  مؤلفه
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  و (  گویه34)   مؤلفه  4  قالب  در   و  نمونه  عنوان به   نفر
  که   است  ضروری.  استهشد  آن  طراحی  اساس  بر

  هانامهپرسش   تعداد  اختصاص  و  تفکیک   شود  بیان
  نظرات   براساس  شهروندان  و   کسبه  بین   در

  و   مطالعاتی   موضوع  به  آشنا  استاتید  و   کارشناسان
  اطالعات   با   نهایت   در .  استهپذیرفت  صورت

  سایر   تطابق  و   میدانی   هایبرداشت   از  آمدهدست به
  در ،  حاضر  موردی   نمونۀ   و   موجود  موفق  های نمونه 

 تکتی »  هایآزمون  وسیلۀبه  SPSS  افزارنرم 

، «فریدمن  بندیرتبه»  و   «استیودنت  تی  -اینمونه 
  از   یک   هر   اولویت   و   اثرگذاری  بودن   معنادار   ارزیابی 
  با   و   استهشد  واقع   وتحلیلتجزیه   مورد   هامؤلفه

  ارزیابی   به  طرفهیک   واریانس  آزمون  از  گیریبهره 
  از   یک   هر   نظر  از   مطالعاتی  محورهای  میان  تفاوت

 پرداخته  وکار کسب   نواحی   بهبود   های شاخص
کار   های شاخص   1  جدول   در .  استهشد   به 

  شش   منطقه  وکار کسب   فضای   بهبود  در  شدهگرفته
 .استهشد تهران ارائه  شهر

 

 تهران   شهر   شش   منطقه   وکار کسب   نواحی   بهبود   های شاخص   1  جدول 

 مؤلفه )شهروندان( تعداد گویه  مؤلفه)کسبه(  گویه   تعداد
 محیطی  -کالبدی  13 خدماتی  -تجاری  3
 اقتصادی  8 تأسیسات و تجهیزات شهری  3

 فرهنگی   -اجتماعی  6 ضوابط شهرسازی  2
 محیطی زیست 7 شبکه معابر  5
 عملکرد رضایت از   5

 

 مدیریت شهری 5
 کیفیت زندگی  6
 تعلق و دلبستگی مکانی  1
 کارآفرینی 1
 ماعی مشارکت اجت 2

 ماخذ: مطالعات نگارندگان 

 ها و بحثیافته 4
  سنجش   و   ارزیابی  ، هدف  پژوهش   این   در

  در   وکار کسب   نواحی  بهبود   رویکرد   های شاخص
  راستا  همین  در .  استهبود  تهران  شهر  شش  منطقه

  از   یک   هر  وضعیت   معناداری   سنجش   منظوربه
 تکتی   آزمون  از،  پژوهش  در  مطروحه  هایشاخص

  ه کسب  و  شهروندان  نظرات   ارزیابی  برای  نمونه
 آمده دست به   نتایج   به   توجه   با .  استه شد  فادهاست
  بهبود   هایمؤلفه   برای  اینمونه   تکتی   آزمون   در

  مطالعاتی   محورهای   در(  BID)  وکار کسب   نواحی
  توان می   شهروندان  دیدگاه  از  تهران  شش  منطقه

  این   در   آمدهدست به   میانگین  اختالف   که  کرد  بیان
  مقدار   از   بیشتر  و   مثبت  هاه گوی  می تما  برای   آزمون

  توجه   با   معناداری   ضریب،  همچنین.  است  میانگین
 معنای  به  این  و  بوده  کمتر(  0.05)فرضپیش   مقدار  به
  که بر   است   مطلب  این   یدتأی  و   صفر  فرضیۀ  شدن   رد

  بر   مطالعاتی  محورهای ،  شهروندان  نظرات  اساس
  مناسب   وضعیت   دارای  فوق   مؤلفۀ   چهار  اساس
  حاکی   نتایج   همچنین. است  وکار کسب   فضای   بهبود 

  بیشترین ،  محیطی  –  کالبدی  مؤلفۀ  که  است  آن  از
  اختصاص   خود   به   را(  2.5)  میانگین   با   اختالف  میزان

  وضعیت   نشانۀ  که   اقتصادی  مؤلفۀ  و   استه داد
  کمترین   دارای  است   منطقه  در   وکارکسب   فضای
  همین   در (.  2  جدول )  است  میانگین   اختالف  میزان
  شهر   شش  منطقه  اقتصادی  مؤلفۀ  به  توجه  راستا
  فضای   وضعیت  پویایی   و  بازسازی  جهت  تهران
 .  است ضروری  منطقه این  در  وکارکسب 
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 شهروندان   از نظر وکار  کسب   های بهبود نواحی نمونه سنجش شاخص   تک تی آزمون    2جدول  

 اختالف میانگین  ضریب معناداری  تکرار آزمون  ارزشT متغیر 
 بازه درجه اطمینان 99%

 باالتر تر پایین
 0.9922 0.8206 0.90641 0.000 119 20.920 محیطی  -کالبدی 

 0.6731 0.4956 0.58438 0.000 119 13.037 اقتصادی 

 0.9794 0.7734 0.87639 0.000 119 16.848 فرهنگی   –اجتماعی 
 0.7572 0.5714 0.66429 0.000 119 14.163 محیطی زیست

   

  برای   ذکرشده   هایمؤلفه  بررسی  به  زیر   بخش   در
  شش   منطقه  مطالعاتی  محورهای   تفکیک  به  کسبه 
 شود.می  پرداخته تهران  شهر

 اسدآبادی   محور 4.1
  برای   اینمونه   تکتی   آزمون  در   آمدهدست به   نتایج 

  که   دهدمی   نشان  اسدآبادی   خیابان   BID  هایمؤلفه
  توجه  با  آزمون این در  آمدهدست به  میانگین اختالف

  - تجاری "های  مؤلفه   برای(  2.5)   فرضپیش   مقدار  به
  تعلق "،  "زندگی  کیفیت،  "شهری  مدیریت"،  "خدماتی

  مثبت "  اجتماعی  مشارکت "    و "  مکانی  دلبستگی   و
  به .  است(  2.5)   فرضپیش   مقدار   از  باالتر  و   بوده 

  محور   در  مطروحه  هایمؤلفه   در ،  دیگر  تعبیری
  این   وضعیت  و  دارند  رضایت  کسبه،  اسدآبادی

،  هامؤلفه   سایر  در.  شودمی   ارزیابی  مثبت   هامؤلفه
  عدم   معنای  به  و  منفی  مقدار  میانگین  اختالف
  های مؤلفه  در  اسدآبادی  خیابان  کسبۀ  رضایت
  می الزا  نکته  این   ذکر  همچنین .  است  شدهمطرح
  مقدار   به  توجه  با  معناداری  ضریب  که  است
  مقدار   از  کمتر  هامؤلفهمی تما  برای(  0.05)فرضپیش 

  اختالف   میزان  دیگر  تعبیری  به.  استه بود  استاندارد
  و   جهت   نوعی  دهندۀ نشان(  منفی  و   مثبت)  میانگین
  هامؤلفه   در  محور  این  کسبۀ  نظرات  بودن  معنادار

   (.3  جدول ) است

 

 کسبه   از نظر   اسدآبادی   خیابان   وکار کسب   فضای   معیارهای   نمونۀ   تک تی   آزمون   3  جدول 

 ارزشT متغیر 
  تکرار
 آزمون

  ضریب
 معناداری 

  اختالف
 میانگین 

  درجه  بازه 99%
 اطمینان 

 باالتر تر پایین
 0.9509 0.6517 0.80128 0.000 51 10.754 خدماتی  - تجاری

  تجهیزات   و تأسیسات 
 شهری 

4.816 - 51 0.000 0.21154- 0.2997 - 0.1233 - 

 - 0.8594 - 1.1406 - 1.00000 0.000 51 - 14.283 شهرسازی   ضوابط

 - 0.7495 - 0.9043 - 0.82692 0.000 51 - 21.447 معابر  شبکه
 - 0.9698 - 1.1610 - 1.06538 0.000 51 - 22.365 عملکرد   از رضایت

 0.4236 0.2313 0.32745 0.000 51 6.842 شهری  مدیریت

 0.2298 - 0.0028 0.11346 0.000 51 1.959 زندگی  کیفیت
 1.3701 0.6928 1.03147 0.000 51 6.115 مکانی  دلبستگی  و تعلق

 - 1.2129 - 1.4445 - 1.32867 0.000 51 - 23.038 کارآفرینی

 0.8803 0.6889 0.78462 0.000 51 16.458 اجتماعی  مشارکت
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 ولیعصر  خیابان  4.2
  نواحی   بهبود  هایمؤلفه  معناداری  وضعیت

  اختالف  که   دهد می   نشان  ولیعصر  خیابان   وکارکسب 
  های مؤلفه   برای  آزمون  این   در  آمدهدست به  میانگین

  ضوابط "،  "شهری  مدیریت"،  "خدماتی  - تجاری "
  مشارکت "  و"  مکانی  دلبستگی  و   تعلق"،  "شهرسازی

  فرض پیش   مقدار  از  باالتر  و  بوده  مثبت"  اجتماعی
  مطروحه   هایمؤلفه   در دیگر  معنای  به.  است(  2.5)

  وضعیت   و  دارند  رضایت  کسبه ،  ولیعصر  خیابان   در
  دارای   هامؤلفه   سایر .  شودمی   ارزیابی  مثبت   هامؤلفه

  رضایت عدم   معنای  به  و   منفی  میانگین  اختالف
  مقدار   به   توجه   با   معناداری  ضریب .  است  کسبه 
  مقدار  از  کمتر  هامؤلفه  می تما  برای(  0.05)  فرضپیش 

  توانمی   روازاین (.  4  جدول )  استه بود  استاندارد
  های مؤلفه  در   کسبه   رضایت  وضعیت   که   کرد   عنوان 

 .  است اسدآبادی خیابان همانند ولیعصر خیابان

 
 کسبه   از نظر   ولیعصر   خیابان   وکار کسب   فضای   معیارهای   برای   نمونه   تک تی   آزمون   4  جدول 

 ارزشT متغیر 
تکرار  
 آزمون

ضریب  
 معناداری 

اختالف  
 میانگین 

بازه درجه   99%
 اطمینان 

 باالتر تر پایین
 0.4432 0.1920 0.31761 0.000 52 5.075 خدماتی  - تجاری

  تجهیزات   و تأسیسات 
 شهری 

3.033- 52 0.004 0.18553- 0.3083 - 0.0628 - 

 - 0.6823 - 0.9781 - 0.83019 0.000 52 - 11.264 شهرسازی   ضوابط
 - 0.3374 - 0.5117 - 0.42453 0.000 51 - 9.775 معابر  شبکه
 - 1.1501 -1.2801 - 1.21509 0.000 51 - 37.537 عملکرد   از رضایت

 0.3231 0.1410 0.23208 0.000 51 5.114 شهری  مدیریت
 -0.2209 - 0.3715 -0.29623 0.000 51 - 7.896 زندگی  کیفیت

 0.5712 0.0137 0.27873 0.000 51 1.913 مکانی  دلبستگی  و تعلق

 - 1.2792 - 1.4909 -1.38508 0.000 51 - 26.251 کارآفرینی
 0.8833 0.7280 0.80566 0.000 51 20.816 اجتماعی  مشارکت

 

 ولیعصر   میدان 4.3
  نواحی   بهبود  هایمؤلفه  معناداری  وضعیت

  که   است   آن   از   حاکی   ولیعصر  میدان   وکارکسب 
  توجه  با  آزمون این در  آمدهدست به  میانگین اختالف

  - تجاری "  هایمؤلفه   برای(  2.5)   فرضپیش   مقدار  به
  دلبستگی   و  تعلق"،  "زندگی  کیفیت ،  "خدماتی

  باالتر   و  بوده  مثبت"  اجتماعی  مشارکت"    و"  مکانی
  وضعت   از  کسبه  و   است(  2.5)  میانگین   مقدار  از

  میدان  به  منتهی  خیابان  در  مطروحه  هایمؤلفه
  عدم   هامؤلفه   سایر.  دارند  کامل  رضایت،  ولیعصر
  میانگین   اختالف  و  هدمی   نشان  را  کسبه  رضایت 

  معناداری  ضریب همچنین. است منفی مقدار دارای
  برای (  0.05)فرضپیش   معناداری   مقدار  به   توجه   با

 معابر  شبکه  مؤلفۀ  جزبه  هامؤلفهمی تما
  جدول )  استه بود  استاندارد  مقدار  از  کمتر(0.636)

5 .) 
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 لیعصر و   میدان   وکار کسب   فضای   معیارهای   برای   نمونه   تک تی   آزمون .  5  جدول 

 اختالف میانگین  ضریب معناداری  تکرار آزمون  ارزشT متغیر 
 بازه درجه اطمینان 99%

 باالتر تر پایین
 0.8837 0.3509 0.61728 0.000 53 4.684 خدماتی  -تجاری 

 - 0.1024 - 0.4902 - 0.29630 0.004  -3.064 تأسیسات و تجهیزات شهری 
 -0.8592 - 1.1963 - 1.02778 0.000  - 12.231 ضوابط شهرسازی 

 0.2416 - 0.1490 0.04630 0.636  0.475 شبکه معابر 

 - 0.8731 -1.1047 -0.98889 0.000  - 17.134 رضایت از عملکرد 
 - 0.1155 - 0.4253 - 0.27037 0.001  - 3.501 مدیریت شهری
 0.4160 0.1062 0.26111 0.001  3.381 کیفیت زندگی 

 0.9302 0.1641 0.54714 0.005  2.865 تعلق و دلبستگی مکانی 
 - 1.3441 - 1.5683 - 1.45623 0.000  - 26.058 کارآفرینی

 0.9986 0.7347 0.86667 0.000  13.177 مشارکت اجتماعی 
 

 شیرازی  میرزای محور 4.4
  نواحی   بهبود   هایمؤلفه   نتایج   به  توجه  با

  کرد   بیان  توانمی   شیرازی  میرزای  خیابان  وکارکسب 
  با   آزمون   این   در  آمدهدست به  میانگین  اختالف   که

  برای (  2.5)   فرضپیش  میانگین  مقدار   به  توجه
،  "شهری  مدیریت "،  "خدماتی   - تجاری"های  مؤلفه

"    و"  مکانی   دلبستگی  و   تعلق"،  "زندگی  کیفیت
  در   دیگر  معنایبه .  است  مثبت "  اجتماعی  مشارکت 

  کسبه ،  شیرازی  میرزای  محور   در  مطروحه  هایمؤلفه

.  است  خوب  هامؤلفه  این   وضعیت  و  دارند  رضایت
(  0.05)فرضپیش   مقدار  به  توجه  با  معناداری  ضریب

  معابر   شبکۀ  مؤلفۀ  جزبه   هامؤلفهمی تما  برای
  جدول )  است ه بود  استاندارد  مقدار   از   کمتر(0.981)
  رضایت   وضعیت  که  کرد  بیان  توانمی   بنابراین(.  6

  میرزای   خیابان  در  سیر بر مورد   هایمؤلفه   در  کسبه
. است  ولیعصر  و  اسدآبادی  خیابان  همانند  شیرازی

  سه   این  در   کسبه  رضایت  میزان  دیگر  تعبیری  به
ا   محور  .استهبود   با هم مطابق  کامال

 
 ی شیراز   میرزای   خیابان   وکار کسب   فضای   معیارهای   برای   نمونه   تک تی   آزمون .  6  جدول 

 اختالف میانگین  ضریب معناداری  تکرار آزمون  ارزشT متغیر 
 بازه درجه اطمینان 99%

 ترباال تر پایین
 0.7101 0.5038 0.60692 0.000 52 11.806 خدماتی  -تجاری 

 - 0.1574 -0.3018 - 0.22956 0.000 52 - 6.380 تأسیسات و تجهیزات شهری 
 - 0.8677 - 1.1511 - 1.00943 0.000 52 -14.294 ضوابط شهرسازی 

 0.4009 - 0.3915 0.00472 0.981 52 0.024 شبکه معابر 
 - 0.8234 - 0.9879 - 0.90566 0.000 52 - 22.100 رضایت از عملکرد 
 0.6717 0.4792 0.57547 0.000 52 12.000 مدیریت شهری

 0.2379 0.0300 0.13396 0.013 52 2.585 کیفیت زندگی 
 0.8347 0.2373 0.53602 0.001 52 3.601 تعلق و دلبستگی مکانی 

 - 1.1725 - 1.4605 - 1.31647 0.000 52 - 18.347 کارآفرینی

 0835، 1 0.9731 1.02830 0.000 52 37.363 مشارکت اجتماعی 
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 محور سنایی  4.5
مؤلفه  وضعیت نواحی  معناداری  بهبود  های 

دهد که ضریب  وکار خیابان سنایی نشان می کسب 
پیش  مقدار  به  توجه  با  برای  0.05فرض)معناداری   )

بودمؤلفهمی تما استاندارد  مقدار  از  کمتر  .  استه ها 
به میانگین  مؤلفه دست اختالف  برای  های  آمده 

شهری"،  خدماتی"  -"تجاری  کیفیت  ،  "مدیریت 
مشارکت  ،  گی"زند  " و  مکانی"  دلبستگی  و  "تعلق 

میانگین   مقدار  از  باالتر  و  بوده  مثبت  اجتماعی" 

های بهبود  . وضعیت مؤلفه  است (  2.5فرض )پیش 
وکار مطروحه در خیابان سنایی مثبت  نواحی کسب 

ها دارای اختالف  و کسبه رضایت دارند. سایر مؤلفه
  استهمیانگین و عدم رضایت کسبه را در پی داشت

می 7)جدول   بنابراین  وضعیت  (.  که  کرد  بیان  توان 
سی در خیابان  ر بر مورد های  رضایت کسبه در مؤلفه 

میرزای شیرازی و  ،  مانند خیابان اسدآبادیسنایی ه 
. به تعبیری دیگر میزان رضایت کسبه  استولیعصر  

ا مطابق  .استه بود با هم در این چهار محور کامال

 
 سنایی   خیابان   وکار کسب   فضای   معیارهای   برای   نمونه   تک تی   آزمون .  7  جدول 

 ارزشT متغیر 
تکرار  
 آزمون

ضریب  
 معناداری 

اختالف  
 میانگین 

بازه درجه   99%
 اطمینان 

 0.80189 0.000 52 10.970 خدماتی  -تجاری 
 باالتر تر پایین

0.6552 0.9486 

تأسیسات و تجهیزات  
 شهری 

4.996- 52 0.000 0.21698 - 0.3041 - 0.1298 - 

 - 0.8703 - 1.1485 - 1.00943 0.000 52 - 14.561 ضوابط شهرسازی 
 - 0.7439 - 0.8977 - 0.82075 0.000 52 - 21.418 شبکه معابر 

 - 0.9723 - 1.1598 - 1.06604 0.000 52 - 22.812 رضایت از عملکرد 
 0.4177 0.2284 0.32308 0.000 52 6.854 مدیریت شهری

 0.2238 - 0.0049 0.10943 0.000 52 1.921 کیفیت زندگی 
 1.3849 0.7163 1.05060 0.000 52 6.307 تعلق و دلبستگی مکانی 

 - 1.2197 - 1.4476 -1.33362 0.000 52 - 23.484 کارآفرینی

 0.8807 0.6928 0.78679 0.000 52 16.806 مشارکت اجتماعی 
 

  معناداری   از   دهشاستخراج   نتایج   مالحظۀ   با
  محورهای  (BID) وکارکسب   نواحی  بهبود  هایمؤلفه

  توانمی   تحقیقمورد    کسبۀ   بخش  در  مطالعاتی
  –   تجاری   کاربری)  مؤلفه  پنج  در  که  داشت  اظهار

  و   تعلق،  زندگی  کیفیت،  شهری  مدیریت،  خدماتی
  کسبۀ ( اجتماعی  مشارکت  و  مکانی  دلبستگی

  مؤلفۀ  پنج  در  و  دارند  رضایت   ابراز،  مصاحبهمورد
  ضوابط ،  شهری  تجهیزات   و   تأسیسات   کاربری )  دیگر 

  و   عملکرد   از   رضایت ،  معابر  شبکۀ ،  شهرسازی
  رضایت     موجود  وضعیت  از   محل  کسبۀ(  کارآفرینی

  ایجاد   جهت  که  کرد  بیان  توانمی   بنابراین.  ندارند
  پنج ،  تهران  شهر  شش  منطقه  در  وکارکسب   فضای

  رضایت   ها آن   موجود  وضعیت  از  کسبه  که   محوری 
 سازیپیاده   جهت   ایزمینه  عنوانبه   تواندمی،  داشتند
  پنج   و   شوند   مطرح   منطقه  این   در   کار   کسب   فضای
  فضای   ایجاد  ضعفنقاط   عنوانبه   دیگر  مؤلفۀ
.  شوند  عنوان   تهران   شهر  شش   منطقه  در   وکار کسب 

  پنج   از   پژوهش  این  در  که  است  الزم  نکته  این  ذکر
  و  داشته  تجاری  رویکرد  که  گردیده  استفاده  محوری

 6  منطقه  کل  به  تعمیم  قابلیت  تحقیق  این  نتایج
  .است دارا  را تهران  شهر

  یک   هر  وضعیت  تحلیل  و  بررسی   از   پس   ادامه  در
  ارزیابی   به ،  مطالعاتی  محورهای  در   BID  های مؤلفه   از
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  کسبۀ  که  پرداخت   خواهیم  هاییمؤلفه   وضعیت
  کرده   رضایت  ابراز  هاآن  وضعیت  به  نسبت   منطقه
 طرفهیک   واریانس  آزمون  از  راستا  همین  در.  بودند
  میان   معناداری   و   تفاوت  میزان  ارزیابی   جهت 

  آزمون   نتایج.  شودمی   استفاده   مطالعاتی   محورهای
  معناداری   مقدار  که   دهدمی   نشان  طرفهیک   واریانس

  مقدار   از   کمتر  محورها   می تما  برای   گروهی   بین
  تفاوت   بنابراین .  استه بود(  0.05)   فرضپیش 

  میزان .  دارد  وجود   مطالعاتی  محورهای  بین   معناداری
  واریانس   آزمون   گروهی   بین   تفاوت   معناداری

  های مؤلفه   اساس  بر  مطالعاتی  محورهای   طرفهیک 
BID   استهشد  ارائه( 8) جدول  در. 

 

 مطالعاتی   محورهای   طرفه یک   واریانس   آزمون   گروهی   بین   تفاوت   معناداری   میزان .  8  جدول 

 معناداری  F آماره مقدار مربعات  میانگین آزادی  درجه مربعات   مجموع 
 0.000 15.087 1.967 4 7.876 بین گروهی 

   0.130 259 33.760 گروهی درون
    263 41.626 کل

 

  بر   مطالعاتی  محورهای  میان  معناداری  تفاوت  نتایج
،  خدماتی  –  تجاری  کاربری )   هایمؤلفه  اساس

  دلبستگی   و  تعلق،  زندگی  کیفیت،  شهری  مدیریت 
 :است زیر  قراربه(  اجتماعی مشارکت  و  مکانی

  مالحظه   که  طورهمان :  اسدآبادی  خیابان
  و   اسدآبادی   خیابان  میان  تفاوت   بررسی ،  نماییدمی

  خیابان   بین   که  است  آن  از  حاکی  محورها   سایر
  تفاوت   سنایی   خیابان   و   ولیعصر  خیابان ،  اسدآبادی
  بین   میانگین  اختالف  میزان .  دارد  وجود  معناداری

  و   0.35  با   برابر  ولیعصر  خیابان   و   اسدآبادی   خیابان
  0.45  با  برابر  سنایی  خیابان  با   آن   میانگین  اختالف

  مؤلفه   پنج  از نظر  اسدآبادی  خیابان   بنابراین .  است
  کیفیت ،  شهری  مدیریت ،  خدماتی  –   تجاری   کاربری)

  مشارکت   و  مکانی   دلبستگی   و  تعلق،  زندگی
نظر  تریمناسب   وضعیت  در(  اجتماعی   کسبه   از 

 .است

  خیابان  میان  تفاوت  بررسی:  ولیعصر  خیابان
  بین   که  دهدمی   نشان  محورها   سایر  و  ولیعصر
  و   شیرازی   میرزای  هایخیابان   و  ولیعصر  خیابان

  اختالف   میزان .  دارد  وجود   معناداری  تفاوت  اسدآبادی 
  اسدآبادی   خیابان  و  ولیعصر  خیابان   بین  میانگین

  میرزای   خیابان  با  آن  میانگین  اختالف  و   - 0.35  با  برابر
  خیابان   رو   همین   از .  است  - 0.30  با   برابر  شیرازی

  وضعیت   در  موردبررسی  مؤلفه  پنج  از نظر  ولیعصر
  و   اسدآبادی  خیابان  دو  به  نسبت  ترینامناسب

 .است  شیرازی میرزای

  میدان  میان  تفاوت  بررسی:  ولیعصر  میدان
  بین   که   است   آن   از   حاکی   محورها   سایر   و  ولیعصر

  اسدآبادی   و  سنایی   هایخیابان  و  ولیعصر  میدان
  میانگین   اختالف  میزان.  دارد  وجود  معناداری  تفاوت

  - 0.35  با   برابر   اسدآبادی  خیابان  و  ولیعصر  میدان  بین
  0.099  با  برابر  سنایی  خیابان  با  آن  میانگین  اختالف  و

نظر  ولیعصر  میدان  بنابراین.  است   هایمؤلفه   از 
  به   نسبت  ترینامناسب  وضعیت   در  موردبررسی

  به   نسبت  بهتری  وضعیت  در  و   اسدآبادی  خیابان
 .است سنایی خیابان

  خیابان   معناداری  نتایج:  شیرازی  میرزای  خیابان
  میرزای   خیابان   بین   که   دهد می   نشان   شیرازی   میرزای

  تفاوت   سنایی  خیابان  و   ولیعصر  خیابان  و  شیرازی
  بین   میانگین  اختالف  میزان .  دارد  وجود  معناداری

  با   برابر   ولیعصر  خیابان  و   شیرازی   میرزای   خیابان
  با   برابر  سنایی  خیابان  با   آن  اختالف  میزان  و   0.30
  توجه   با  شیرازی  میرزای  خیابان  بنابراین.  است  0.40

  تریمناسب   وضعیت  در  موردبررسی   های مؤلفه   به
 .است سنایی و ولیعصر هایخیابان   به نسبت 
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  تفاوت   که  هدمی   نشان  هابررسی :  سنایی  خیابان
  میرزای  هایخیابان   و  سنایی  خیابان  بین  معناداری

.  دارد  وجود  ولیعصر  میدان  و   اسدآبادی ،  شیرازی
  خیابان   و  سنایی   خیابان  بین  میانگین  اختالف  میزان

  میدان  آن  اختالف  میزان  و  -0.45  با  برابر  اسدآبادی
  میرزای   خیابان   با  آن  اختالف  و   - 0.23  با  برابر  ولیعصر
  سنایی   خیابان   بنابراین.  است  - 0.40  با   برابر   شیرازی

  خیابان   سه  این   به   نسبت  ترینامناسب  وضعیت  در
 .است

  و   اختالف  از  آمدهدست به   نتایج   به  توجه   با
  اساس  بر  مطالعاتی  محورهای  بین  معناداری

  مدیریت ،  خدماتی  –  تجاری   کاربری)  هایمؤلفه
  و   مکانی   دلبستگی  و  تعلق،  زندگی  کیفیت ،  شهری

  خیابان   که  گفت   توانمی (  اجتماعی  مشارکت 
  محورهای   بین  در  را  نخست   جایگاه  اسدآبادی
  فضای   سازی   پیاده  و   اجرا   نظر  از  مطالعاتی

  خیابان   این.  استه داد  اختصاص   خود  به  وکارکسب 
  خود   به  را  بیشتری  امتیاز،  موردنظر  مؤلفه   پنج   از نظر 

  بیشتری   میانگین   اختالف  دارای  و   داده   اختصاص
  خود   به  را  دوم  جایگاه  شیرازی  میرزای  خیابان.  است

  میدان ،  ولیعصر  خیابان  به  نسبت   که  داده  اختصاص
.  است  بیشتری  امتیاز  دارای  سنایی  خیابان  و  ولیعصر
  محورهای   به   مربوط  تیبتر به   چهارم  و  سوم  جایگاه 
  سنایی   خیابان  و  ولیعصر  میدان  و  ولیعصر  خیابان
،  فرضپیش   مقدار   به  نسبت   سنایی  خیابان .  است
  رو   همین  از  و   است  منفی  میانگین  اختالف  دارای

  خود   به  مطالعاتی   محورهای  بین   در   را   نهایی  جایگاه 
  نظر   از   بنابراین(.  9جدول )  استه داد  اختصاص

  وکار کسب   نواحی   بهبود  هایسیاست   اجرای   اولویت
  های خیابان   تیبتر به  تهران   شهر  6  منطقه  در

 ولیعصر   میدان،  ولیعصر،  شیرازی  میرزای،  اسدآبادی
  اختصاص   خود  به  را  پنجم  تا  اول   جایگاه  سنایی  و

  تجاری   موقعیت  دلیلبه  آبادی  اسد  خیابان.  اندداده 
  یترقوی   محلی  مدیریت ،  باالتر  مشارکت   میزان  آن

  در   زندگی  کیفیت  آن  کاربری  اختالط  دلیل  به  و  دارند
 و   تعلق  ،مؤلفه  ندچ  این   راستایدر    و  باالتر  آن

 . است  بیشتر  محور این در کسبه مکانی  وابستگی
 

 بررسی مورد   مؤلفۀ   پنج   از نظر   مطالعاتی   محورهای   معناداری   و   میانگین   اختالف   میزان .  9  جدول 

 معناداری انحراف معیار میانگین اختالف  هاخیابان 

 

 0.000 7082. *35162. خیابان ولیعصر 
 21. 7050. *21483. میدان ولیعصر 

 974. 7082. 4306. خیابان میرزای شیرازی
 0. 7082. * 45104. خیابان سنایی

 خیابان ولیعصر 

 0.000 7082. * 35162.- خیابان اسدآبادی 
 289. 6981. 13680.- میدان ولیعصر 

 0.000 7013. * 30856.- خیابان میرزای شیرازی

 617. 7013. 9942. خیابان سنایی

 میدان ولیعصر 

 21. 7050. * 21483.- خیابان اسدآبادی 
 289. 6981. 13680. خیابان ولیعصر 

 103. 6981. 17177.- خیابان میرزای شیرازی
 0.007 6981. *23621. خیابان سنایی

 میرزای شیرازیخیابان  

 974. 7082. 4306.- خیابان اسدآبادی 
 0.000 7013. * 30856. خیابان ولیعصر 
 103. 6981. 17177. میدان ولیعصر 
 0.000 7013. * 40798. خیابان سنایی

 خیابان سنایی

 0.000 7082. *45104.- خیابان اسدآبادی 
 617. 7013. 9942.- خیابان ولیعصر 

 0.007 6981. * 23621.- ولیعصر میدان 
 0.000 7013. * 40798.- خیابان میرزای شیرازی
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 گیریبندی و نتیجهجمع 5
  از   یکی  (BID) وکارکسب   نواحی  بهبود  روش

  مراکز  یاحیا  اقتصادی  رویکرد   در  مؤثر  راهبردهای 
  و   اقتصادی  توانمندسازی  منظوربه  که  است   شهری

  شهری   مراکز  ویژهبه   شهری  نواحی   یا   محالت  یاحیا
  در   روش  این  کارایی  به   عنایت  با.  داردبرمی   گام

  وضعیت   بررسی   به  پژوهش  این،  مختلف  کشورهای
  تأکید   با   تهران   شهر  شش  منطقه  وکار کسب   فضای

  نتایج .  استهپرداخت  تاکتیکی  شهرسازی  رویکرد   بر
نظر  که  داد  نشان   بر،  منطقه  این  شهروندان  از 

،  اقتصادی،  محیطی-کالبدی)  مؤلفه   چهار   اساس
  منطقه  این(  فرهنگی- اجتماعی   و   محیطیزیست 

  دارا  را  وکارکسب   فضای  سازیپیاده  و  احیا  زمینۀ
  بیشترین ،  محیطی  –   کالبدی  مؤلفۀ   همچنین .  است
  اختصاص   خود  به  را  میانگین   با  اختالف  میزان

  این   در دیگران  مقاالت  یید تأ  معنای  به  که  استه داد
  و   زارع،  1389  همکاران  و  پور حسین .)است  بعد

  نشانۀ   که  اقتصادی  مؤلفۀ   و   (1398  همکاران
  دارای   است  منطقه  در  وکارکسب   فضای  وضعیت
  راستا   همین  در.  است  میانگین  اختالف   میزان  کمترین 

  تهران   شهر  شش   منطقه  اقتصادی  مؤلفۀ  به   توجه
  در   وکارکسب   فضای  وضعیت  پویایی  و  احیا   جهت

  معناداری   نتایج  همچنین.  است  ضروری  منطقه  این
  کسبۀ  بخش  در  مطالعاتی  محورهای BID هایمؤلفه

  –   تجاری   کاربری)  مؤلفه  پنج   در   که  داد   نشان   تحقیق
  و   تعلق،  زندگی  کیفیت،  شهری  مدیریت،  خدماتی

  کسبۀ   ( اجتماعی  مشارکت  و  مکانی  دلبستگی
  توانندمی  متغیرها این  و  دارند  رضایت ، مصاحبهمورد

  کار وکسب   فضای   سازیپیاده   جهت   ایزمینه  عنوان به
  در   که   شوند   مطرح   منطقه  این   در  اقتصادی   رشد   و

،  2013  همکاران   و   پور   حسین)  مانند  تحقیقات   سایر
  مشهدی   خداپرست،  2016  همکاران و  هشی  مختاری

  و   عبدالهی ،  2918  زاده   حسین ،  2019  همکاران   و
  احسنی   میر،  2013  پاریزی  میمندی،  2013  همکاران

  و   هامؤلفه   عنوان   با   و  داشتند  مثبتی  اختالف(.  2012
  در   وکار کسب   فضای  بهبود  رویکرد   های بستر
  اختالف .  استه شد  سازیپیاده   دیگر   های مکان

  اساس  بر  مطالعاتی  محورهای  بین  معناداری
  مدیریت ،  خدماتی  –  تجاری   کاربری)  هایمؤلفه
  و   مکانی   دلبستگی  و  تعلق،  زندگی  کیفیت ،  شهری

  خیابان   که   است   آن  از   حاکی (  اجتماعی  مشارکت 
  محورهای   بین  در  را  نخست   جایگاه  اسدآبادی
  خیابان   این.  استه داد  اختصاص   خود  به  مطالعاتی

  خود   به  را  بیشتری  امتیاز،  موردنظر  مؤلفۀ   پنج   از نظر 
  بیشتری   میانگین   اختالف  دارای  و   داده   اختصاص

،  فرضپیش   مقدار  به   نسبت  سنایی  خیابان   و   است
  را   نهایی  جایگاه  و   است  منفی   میانگین  اختالف  دارای

  اختصاص   خود   به   مطالعاتی   محورهای   بین   در 
  که   نمود  ارزیابی  چنین  توانمی   مجموع  در .  استه داد

  بتواند   که  موفق  و  قوی BID یک  ایجاد  هایزمینه
  شش   منطقه  به  را  زندگی  کیفیت   و   اقتصادی  رونق
  مستلزم   مهم  این   ولی.  دارد  وجود،  برگرداند  تهران

  وکار کسب   نواحی  بهبود  زمینۀ  در  گسترده  مطالعۀ
  طرح ،  شش  منطقه  الخصوصعلی   و  تهران  شهر  در

  و   ینمسؤول  حمایت  و  محلی   روشن  و   مدون  قوانین
  تاکتیکی   شهرسازی   رویکرد   که  دارد   محلی   نهادهای 

  اثرگذاری   با  مدتکوتاه   های پروژه   طراحی   جهت 
  عنوان به   تواندمی   راحت  و  هزینهکم ،  بلندمدت
  شش   منطقه  بازسازی   و  احیا  به  منجر  موفق  رویکردی

  شهری   مراکز  سایر  برای  موفق  ایتجربه   و  تهران  شهر
  شده   انجام   تحقیقات   اینکه  به  توجه  با .  باشد  کشور 

  مراکز   در   رویکرد   این  سازیپیاده   امکان   بررسی   به
  رویکرد   بر   عالوه   تحقیق  این   در   ولی  است   تجاری 
  شهرسازی   رویکرد  به  وکارکسب   فضای   بهبود

  خاص   منطقۀ  یک   در  رویکرد  دو  این   ادغام   و   تاکتیکی
  وکار کسب   نظر  از   که  منطقه  این   اصلی  محور   چند  و
  و   شد  بررسی ،  داشتند  مشکالتی   مشتری  جذب  و

  از .  کرد  تأکید  تحقیق  این  بودن   نوآوری   به   توان می
  ناآشنا   موارد   به  توانمی   تحقیق   ین ا  های محدودیت 

  همکاری ،    کسبه  برای  موضوع  این  محتوای  بودن
  برای   شهری  مدیران  و   هاه کسب  بعضی  نکردن

  مشکالت   حل   برای   کسبه  اعتماد   آوردن  دست به
 .کرد اشاره وکار کسب  اقتصادی
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  قابلیت   دلیل  به  توانندمی   محققان  آخر  در
 زمینۀ  در  اسدآبادی  خیابان   در   کسبه  همکاری 
  های فعالیت   برای  کسبه  با ها  شهرداری   همکاری 

  فروشان خرده   تأثیر  بررسی،  محور  این   خودجوش 
ها،  همغاز   کنار  در  راهبردها  از  یکی  عنوانبه  محلی

 کنند. تحقیق زمینه این درها آپاستارت بررسی 
 

 منابع
Abdulahi, Farshte, Mehrban, Fatemeh & 

Basirat, Mehdi (2018), Comparison 
of the effect of business 
environment indicators on 
economic growth: a case study of 
Iran and member countries of the 
Organization for Economic 
Development and Cooperation 
(OECD), the first national 
electronic conference on Iran's 
economic outlook, December 28, 
2018. (In Persian).  

Bishop, P., & Williams, L. (2012). The 
temporary city. London: Routledge . 

Blackwell, M. (2005). A Consideration of 
the UK Government’s Proposals for 
Business Improvement Districts in 
England: Issues and Uncertainties, 
Property Management, 23(3), 194– 
203. 

Blumner KH1, Marcus SC, (2009). 
Changing perceptions of 
depression: ten-year trends from 
the general social survey. Psychiatr 
Serv. 60(3), 306-312 . 

Brooks, L. (2008). Volunteering to be 
taxed: Business improvement 
districts and the extra-
governmental provision of public 
safety. Journal of Public Economics, 
92(1-2), 388-406 . 

Campbell, K. (2011). Massive Small: The 
Operating Programme for Smart 
Urbanism. Beta Version. Urban 
Exchange . 

Cumberlidge, C., & Musgrave, L. (2007). 
Design and Landscape for People: 
New Approaches to Renewal, 
Thames & Hudson, Architecture -p. 
224. 

Czarny, M. (2018). Advancing Tactical: How 
placemaking and cosmopolitics 
generate social sustainability 
enhancing tactical urbanism . 

Daunfeldt, S. O., Mihaescu, O., & Rudholm, 
N. (2021). Effects of business 
improvement districts on firm 
performance, place attractiveness, 
and urban safety (No. 24). HFI 
Working Paper . 

Davis, M. (1997). Business Improvement 
Districts, Journal of urban and 
contemporary law, vol.52. 

Dehghan, Fereshte (2018). Complete street 
planning, a case example: District 6 
of Tehran Municipality, master's 
thesis in the field of urban planning, 
supervisor: Farzin Mahmoudi Pati, 
Faculty of Architecture and Urban 
Planning, University  of 
Mazandaran (In Persian).  

De Magalhães, C. (2012). Business 
Improvement Districts and the 



 

267 

 269تا  249 صفحات . 1401. زمستان 33 شماره .9 دوره

در شهرها  ( BIDوکار )تحلیل و ارزیابی بهبود نواحی کسب . نژاد، سعید زنگنه شهرکی، فاطمه مالح زادهعلی حسینی، احمد پوراحمد، حسین حاتمی
 شهر تهران  6بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی منطقه  تأکیدبا 

recession: Implications for public 
realm governance and 
management in England. Progress 
in Planning, 77(4), 143-177. 

De Magalhães, C. (2014). Business 
Improvement Districts in England 
and the (private?) governance of 
urban spaces. Environment and 
Planning C: Government and 
Policy, 32(5), 916-933 . 

docs/tactical_urbanism_vol_2_final, H 
2001 . 

Duany, A., and Speck, J., & Lydon, M. (2010). 
The smart growthmanual. 
McGraw- Hill ed., (240 pp.) . 

Elmedni, B., Christian, N., & Stone, C. 
(2018). Business improvement 
districts (BIDs): An economic 
development policy or a tool for 
gentrification. Cogent Business & 
Management, 5(1), 1502241 . 

Fallah, Seuda (2017), modern urban design 
using tactical urban planning 
measures, case study: Amjadideh 
neighborhood of Zanjan, civil 
conference, architecture and urban 
planning of the countries of the 
Islamic world, University of Tabriz. 
(In Persian).  

Farr, D. (2011). Sustainable urbanism: 
Urban design with nature. John 
Wiley & Sons . 

Finn, D. (2014). DIY urbanism: implications 
for cities. Journal of Urbanism: 
International research on 
placemaking and urban 
sustainability, 7(4), 381-398 . 

Giusti, C., & Maraschin, C. (2017). 
Downtown revitalization and urban 
space: A case study in downtown 
Bryan, Texas. Cities, 60, 50-63 . 

Habibi, Kiyomarth and Safdaranjad, 
Seyyed Mojtabi. (2014). Strategic 
Planning of Urban Tourism and 
Sustainable Leisure, Tehran: 
Tehran City Planning and Studies 
Center. (In Persian).  

Henneberry, J. (Ed.). (2017). Transience and 
permanence in urban development. 
John Wiley & Sons . 

Hosseinpour, Hale; Dadashpour, Hashim 
and Rafiyan, Mojtabi (2018), 
Revitalization and increasing the 
quality of life in urban centers with 
the BID approach (case example: 
Urmia city center), Urban 
Management, No. 28, 284-273. (In 
Persian). 

Kazemian, Gholamreza; Abdullahpour, 
Mehdi and Abbasi, Atefeh (2017), 
review and priority of factors 
affecting the improvement of the 
business environment in the 
countries of the base region, 
International Business 
Management Quarterly, 1 (2), 1-20. 
(In Persian).  

Khodaparast Mashhadi, Mehdi et al. (2018), 
the effect of improving the 
business climate on economic 
growth in selected Islamic 
countries, Journal of Research and 
of Islamic Studies, 1(5),  (In Persian).  



 
 

268 

 269تا  249 صفحات. 1401. زمستان 33 شماره. 9 دوره

 

 

در شهرها  ( BIDوکار )تحلیل و ارزیابی بهبود نواحی کسب . هزاد مالح  فاطمه،  شهرکی زنگنه سعید ، نژادمیحات   حسین،  پوراحمد  احمد ، حسینی علی
 شهر تهران  6با تأکید بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی منطقه 

Kumar, V. (2007) Business Improvement 
District (BID) and Its Applicability in 
Indian Context, ITPI JOURNAL, 4, 
34-43 . 

Lydon, M., and et al. 20122015. “Tactical 
Urbanism.” Issuu. 
http://issuu.co/streetplanscollab
orative 

Mackey, A. (2007). Input, interaction, and 
output in second language 
acquisition. In B. Vanpatten, & J. 
Williams (Eds.), Theories in second 
language acquisition (pp. 175-200). 
London: LEA . 

Maimandi Parisi, Siddiqa (2012), Urban 
development based on public 
transportation (TOD) in the form of 
business improvement areas 
approach, the first national 
conference on architecture, 
restoration, urban planning and 
sustainable environment. (In 
persian).  

Mir Ahsani, Moniralsadat (2013), Business 
environment in Iran and other 
countries during the years (2012-
2013) from the perspective of the 
World Bank, Economic Magazine - 
Monthly Review of Economic 
Issues and Policies, 2, 129-142. (In 
Persian).  

Mokhtari Heshi, Hossein; Naser al-Islami, 
Golnaz and Moradi, Amin (2015), 
the role of improving the business 
environment in the country in 
organizing the city of Tehran, 
Geographical Research Quarterly, 
31 (4), 74-87. (In Persian).  

Morçöl, G., & Patrick, P. A. (2006). Business 
improvement districts in 
Pennsylvania: implications for 
democratic metropolitan 
governance. Intl Journal of Public 
Administration, 29 (1-3), 137-171 . 

Morçöl, G., Hoyt, L., Meek, J. W., & 
Zimmermann, U. (2017). Business 
improvement districts: Research, 
theories, and controversies (pp. 1-
23). Routledge . 

Munro, K. (2017). Tactical Urbanism for 
Librarians: Quick, Low-cost Ways 
to Make Big Changes. American 
Library Association . 

Pourahmad, Ahmad; Hataminejad, Hossein 
and Hosseini, Seyed Hadi (2016), 
Pathology of urban development 
plans in the country, Human 
Geography Research, 38(58) 167-
180. (In Persin).  

Pfeifer, L. (2013). The planner’s guide to 
tactical urbanism. Montereal, 
Canada Page . 

Putnam, R. D. (1996). Who killed civic life, 
the American prospect. P. 56 . 

Rafiyan, Mojtabi and Arbabzadegan 
Hashemi, Alireza (1389), Business 
Improvement District (BID) self-
sufficient system to promote 
commercial areas in cities, 
Armanshahr, 4, 87-98. (In Persian).  

 Richner, M., & Olesen, K. (2019). Towards 
business improvement districts in 
Denmark: Translating a neoliberal 
urban intervention model into the 



 

269 

 269تا  249 صفحات . 1401. زمستان 33 شماره .9 دوره

در شهرها  ( BIDوکار )تحلیل و ارزیابی بهبود نواحی کسب . نژاد، سعید زنگنه شهرکی، فاطمه مالح زادهعلی حسینی، احمد پوراحمد، حسین حاتمی
 شهر تهران  6بر رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی منطقه  تأکیدبا 

Nordic context. European urban 
and regional studies, 26(2), 158-170 . 

Seifolahi, Naser; Hahedi, Hatef and 
Hosseini, Seideh Vajiheh (2016), 
investigating the relationship 
between the development of the 
tourism industry and the 
improvement of the business 
environment index (case study: 
selected developing countries), the 
fifth international conference on 
modern researches in 
management, economics and 
accounting, St. Petersburg- Russia. 

Sawhney, N., De Klerk, C., & Malhotra, S. 
(2015). Civic engagement through 
DIY urbanism and collective 
networked action. Planning 
Practice & Research, 30(3), 337-
354 . 

Silva, P. (2016). Tactical urbanism: Towards 
an evolutionary cities’ approach?. 
Environment and Planning B: 
Planning and design, 43(6), 1040-
1051 . 

Shakibamanesh, Amir (2007), quality 
improvement and dynamism of 
urban centers with the help of 
generalizable guide lines, master's 
thesis in urban planning, University 
of Science and Technology, Faculty 
of Urban Planning and 
Architecture. (In Persian).  

Shakoui, Hossein (1380), New Perspectives 
in Urban Geography, Tehran, Samit 
Publications. (In Persian).  

Smithsonian, Tactical Urbanists Are 
Improving Cities,2242, One Rogue 
Fix at a Time 

Svendsen, H & Svendsen, T. (2004). The 
creation and destruction of social 
capital. Denmark: Edward Elgar 
Publishing Limited . 

Temel, R., and Florian, H. (2006). The 
Temporary in the City.” In 
Temporary Urban Spaces: 
Concepts for the Use of City 
Spaces. Basel: Birkhäuser . 

Ward, K. (2006). ‘Policies in motion’, urban 
management and state 
restructuring: the trans‐local 
expansion of business 
improvement districts. 
International Journal of Urban and 
Regional Research, 30(1), 54-75 . 

Webb, D. (2018). Tactical urbanism: 
Delineating a critical praxis. 
Planning theory & practice, 19(1), 
58-73 

Zare, Alireza; Rezaei, Mohammad Reza and 
Laqaei, Hassan Ali (2018), 
Explaining the role of tactical urban 
planning in improving the quality of 
urban historical contexts (case 
example: historical context of 
Shiraz city), Regional Planning 
Quarterly, 9 (36), 135-148.

 


