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چكیده 
محله   هایی که در گذشته اغلب در هسته مرکزی شهرها جای داشتند و زمانی از غنای فرهنگی برخوردار بودند، اکنون 
سیستم  تكنولوژی،  و  علم  پیشرفت سریع  با  معاصر  در جهان  هستند.  روبه  رو  ناکارآمد«  و  فرسوده  »بافت  نام  به  معضلی  با 
باشد.  برانگیز  چالش  شهر  پیشرفت  جهت  می  تواند  آنها  آثار  و  است  شده  مواجه  دگرگونی  هایی  با  نیز  شهری  برنامه  ریزی 
برنامه  ریزی  شهری که قبًا مبتنی بر سیستم سنتی بوده است، امروزه به نظر می  رسد از توان و پاسخگویی ازم جهت اصاح 
و حل مشكل بافت  های فرسوده برخوردار نیست. بنابراین، رویكرد »آینده پژوهی« با شناسایی فرصت ها و تهدیدهای آینده این 
بافت ها، به ما کمک می کند تا از فرصت های آینده به بهترین شكل بهره بگیریم و از پیامدهای منفی بافت های فرسوده شهری 

تا حد امكان جلوگیری نماییم.
از این رو، انگیزه و هدف پژوهش حاضر شناخت متغیرهای کلیدی مؤثر جهت کاهش بافت  های فرسوده و بررسی روابط 
بین متغیرها و نحوه اثرگذاری بر همدیگر در افق 1416 بوده است. فرآیند حاکم بر این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نوع 
روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. ماهیت داده  ها کیفی بوده و روش گردآوری داده  ها و اطاعات به صورت کتابخانه  ای، 
اسنادی و پیمایشی است. انجام محاسبه  های پیچیده و تجزیه  و تحلیل داده  ها مبتنی بر روش تحلیل آثار متقابل و استفاده از 
نرم  افزار تحلیلی میک مک می  باشد. نتایج تحقیق نشان می  دهد، کلیدی  ترین متغیرهای راهبردی جهت کاهش بافت فرسوده ناحیه 
یک منطقه 9 به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری »تغییر دولت ها )روی کار آمدن دولت جدید هر چهار سال یكبار(«، »فقدان قانون 
خاص در ساماندهي بافت فرسوده«، »تعادل بخشی و تحقق عدالت اجتماعی«، »ضعف نگرش و دانش مدیران شهري« و »برپایي 

تشكل  هاي محلي سازمان  یافته و مستمر جهت ترغیب ساکنین به مشارکت« است. 
واژه  های کلیدی: فرسودگی، بافت فرسوده، آینده  پژوهی، متغیرهای راهبردی، ناحیه یک منطقه 9 شهر تهران.
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1. مقدمه
1. 1. بیان مسأله 

پدیده  تجربه  حال  در  جهان  کشورهای  همه  تقریبًا 
بیش  ملل  سازمان  آمار  اساس  بر  هستند.  شدن«  »شهری 
از جمعیت جهان )54 درصد( در سال 2014 در  نیمی  از 
شهرها زندگی می کردند که پیش بینی می شود این تعداد تا 
شهری  جمعیت  افزایش  برسد.  درصد   66 به   2050 سال 
چالش های جدی را به همراه داشته است، از جمله مهم ترین 
آن ها می توان به »شهری شدن فقر«، نابرابری های اقتصادی و 
افزایش شکاف بین گروه های درآمدی، مشکات اجتماعی 
و آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد )گابچیكف و بادیانا، 
نیز  حاشیه نشینی  و  شهری«  فرسوده  »بافت های   .)9  :1394
که  است  معاصر  جهان  در  شهرنشینی  نامطلوب  نتایج  از 
بموجب صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل 

گرفته است )فرج پور و همكاران، 1394: 110(. 
اجرای اقدامات بصورت پراکنده و مقطعی در کشور که 
مدیران  و  مسئوان  کارکردی  اقتصادی،  نگاه صرف  نتیجه 
و  فرسوده  بافت های  باای  وسعت  همچنین  بوده،  شهری 
نبود راهبردهای روشن و نگرش علمی و جامع آینده نگر در 
زمینه برنامه ریزی، مدیریت و کاهش اینگونه بافت ها، سبب 
شده بافت های فرسوده شهری با مشکات نابسامانی کالبدی، 
فقر شهری، امنیت و ایمنی ساکنان، کمبود خدمات، کاهش 
باشند.  روبه رو  اقتصادی  ارزش  تنزل  و  اجتماعی  منزلت 
بزرگترین  و  مهمترین  عنوان  به  تهران  شهر  که  طوری  به 
شهر کشور با دارا بودن قدمتی طوانی در سکونت، بر اثر 
نیازهای زیستی، اجتماعی،  تحوات تکنولوژیک، تغییر در 
اقتصادی و گسترش فضایی و بی رویه آن، اکنون از حیث 
کالبدی و فیزیکی، بافت سنتی معابر، فرسودگی واحدهای 
مسکونی، کمبود تجهیزات، زیرساخت ها و خدمات شهری 
به  و  گردیده  نارسایی  دچار  زیست محیطی  مشکات  و 

بافت های ناکارآمد و مسأله دار تبدیل شده است.
بنابراین، علم برنامه ریزی شهری برای مواجهه با مسائل 
موجود و پیچیده بافت فرسوده نیازمند اتخاذ تصمیم و رویکرد 

آینده پژوهی1می تواند  رویکرد  اساس،  این  بر  است.  جدید 
چشم مردم را نسبت به رویدادها، فرصت ها و مخاطره های 
دغدغه های  و  تردیدها  ابهام ها،  نگاه دارد؛  باز  آینده  احتمالی 
فرساینده مردم را می کاهد، توانایی انتخاب هوشمندانه جامعه 

و مردم را افزایش می دهد )زیاری و همكاران، 1396: 23(.
گرفته  صورت  تعاریف  )با  شهری  فرسوده  بافت های 
بیش  ایران(  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  اسناد  در 
اختصاص  خود  به  را  شهرها  عرصه  از  هکتار   70000 از 
داده اند؛ 13000 هکتار از این عرصه ها )حدود 20 درصد( 
در محدوده کان شهرها و 3268 هکتار در شهر تهران قرار 
دارد )سازمان نوسازی شهر تهران، 1389(. این مقدار معادل 
مسکونی  واحد   261786 شامل  و  تهران  درصد وسعت   5
و 1152173 نفر جمعیت )معادل 15 درصد جمعیت شهر 
 62  .)88  :1393 همكاران،  و  )عسگری  می شود  شامل  را  تهران( 
دارد  مسکونی  کاربری  تهران،  شهر  فرسوده  بافت  درصد 
)سازمان نوسازی شهر تهران، 1391(. در این راستا منطقه 9 شهر 
تهران با دارا بودن 146/24 هکتار بافت فرسوده )محمدی و 
از مناطق مهم بافت فرسوده شهر  همكاران، 1393: 115( یکی 
تهران می باشد که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق برای ارائه 
برنامه و راهکار جهت توانمندسازی و ارتقاء سطح زندگی 

و رونق شهری است.
متغیرهای  شناخت  پژوهش،  اصلی  مسأله  رو،  این  از 
بر  عوامل  تأثیر  چگونگی  تأثیرگذار،  عامل های  یا  کلیدی 
یکدیگر و بطور کلی هدایت وضعیت بافت های فرسوده و 
کاهش آن در آینده، اتخاذ رویکردی مناسب را اجتناب ناپذیر 
حاضر  پژوهش  اینکه  به  توجه  با  بنابراین،  است.  ساخته 
اکتشافی بوده، به جای فرضیه های تحقیق، سؤال های تحقیق 

ا رائه می شوند: 
1( مهمترین متغیرهای کلیدی مؤثر جهت کاهش بافت های 
فرسوده ناحیه کدامند؟ 2( این عوامل در بافت های فرسوده 

ناحیه چگونه بر همدیگر تأثیر می گذارند؟ 
ساختار  کمک  به  آینده پژوهی  رویکرد  می رسد  نظر  به 

1- Futures Study.
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مدیریتی کارآمد و ابتکار عمل بتوانند با مشارکت حداکثری 
بهینه از منابع  ذینفعان، کارشناسان و متخصصان و استفاده 
موجود در جهت رفع موانع و مشکات بافت های فرسوده 

موجب ایجاد توسعه شهری پایدار در آینده گردند.

1. 2. اهمیت و ضرورت تحقیق
عدالت اجتماعی و توسعه آن، شاید یکی از نگرش های 
نادر و بنیادین محسوب شود. در این میان یکی از پدیده های 
پدیده  شهری،  وانهاده  تاکنون  و  بحرانی  بحث برانگیز، 
بافت های فرسوده شهری است که پوزخندی آشکار به بحث 
عدالت اجتماعی است )عندلیب، 1392: 21(. بافت های فرسوده 
تخصیص  و  مکانی  تبعیضات  نتایج  از  یکی  تهران  شهر 
عدم  دلیل  به  بافت ها  این  هستند.  فضا  و  منابع  ناعادانه 
قدرت انطباق با سرعت غیر قابل تصور تغییرات اجتماعی-
اقتصادی، فناوری و... کارآیی خود را در طول زمان از دست 
داده اند )رسولی و بیات، 1394: 204(، که هم اکنون با معضات 
گوناگونی مانند کاهش کیفیت فضایی و محیطی، فرسودگی 

کالبدی و مسائل اجتماعی مواجه شده اند. 
طبق ماده 30 قانون برنامه توسعه چهارم، وزارت راه و 
شهرسازی مکلف است تا ظرف 10 سال نسبت به نوسازی 
بافت های فرسوده اقدام کند، اما بر اساس شواهد و آمارهای 
و  راه  وزارت  در  امر  متولیان  توسط  شده  ذکر  غیررسمی 
شهرسازی با گذشت 8 سال از برنامه 10 ساله، در کمتر از 
10 درصد از مساحت بافت های فرسوده نوسازی صورت 
تهران،  شهر   1393 سال  آمارنامه  به  توجه  با  است.  گرفته 
منطقه 9 به دلیل دارا بودن مساحت 7/5 درصد از مساحت 
بافت های فرسوده شهر تهران )سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات 
شهرداری تهران، 1394: 176(، ضرورت و اهمیت نگاه ویژه به 
بافت های ناکارآمد جهت آینده نگری و برنامه ریزی مطلوب 
آن در شرایط فعلی دو چندان نموده است. لذا، این پژوهش 
با این ضرورت که در صورت ادامه روند فعلی مداخله در 
ساله   10 افق  به  دستیابی  عدم  موجب  فرسوده،  بافت های 
برنامه چهارم توسعه مبنی بر رفع مشکات خواهد گردید، 

و  اجتماعی  اقتصادی،  منافع  تأمین  جهت  در  می داند  ازم 
فرهنگی ساکنان بافت فرسوده منطقه 9، با بکار بردن رویکرد 
آینده پژوهی راهکارها و پیشنهادهایی در جهت تأمین منافع 

ذینفعان ارائه دهد.

1. 3. ادبیات و پیشینه تحقیق
ایران  در  چندانی  مطالعه  سابقه  آینده پژوهی  موضوع 
ندارد. اما بحث بافت های شهری به ویژه بافت های فرسوده 
ارتباط  در  است.  برخوردار  طوانی  قدمت  از  ناکارآمد  و 
خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  آینده پژوهی  موضوع  با 
گستردگی  دلیل  به  است.  شده  انجام  بسیاری  پژوهش های 
موضوع هر کدام به یک جنبه از مسائل اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی پرداخته اند. با این وجود، 
تحقیق های آینده پژوهی درخور و مرتبط با بافت های فرسوده 
شهری صورت نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر برای 
بافت  در  موجود  مسایل  جهان  و سطح  ایران  در  بار  اولین 
به  که  پژوهش هایی  می دهد.  قرار  واکاوی  مورد  را  فرسوده 
نحوی با رویکرد آینده پژوهی و بافت  فرسوده منطقه 9 در 
ارتباط هستند، در جدول )1( به صورت اجمالی نشان داده 

شده اند. 

2. مفاهیم و مبانی نظری
بافت هر شهر، کمیتی پویا و در حال تغییر است )فرید، 
و چگونگی شکل گیری  شهر  کالبدی  وضع  که   )138  :1392
آن را در طول زمان نمایان می سازد )قربانی، 1394: 67(. بافت 

شهری از سه عنصر مرتبط به هم تشکیل شده است:
کاربری و 3(  الگوهای  ارتباطی، 2(  1( طراحی شبکه های 
و  )شماعی  زمین  روی  بر  کالبدی  ساختار  یا  فضاها  طراحی 

پوراحمد، 1392: 82(. 
و  ساخته شده  بافت  نسبی  ثبات  و  تغییر  نتیجه  فرسودگی 
محل آن است )تایسدل و همكاران، 1390: 58(. فرسودگی یکی از 
مهم ترین مسایل مربوط به فضای شهری، عاملی است که به 
زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری رخدادی و شکل 
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به دو دسته  گرفتن حیات شهری روزمره است. فرسودگی 
تقسیم می شود )زیویار و همكاران، 1393: 9(:

فرسودگی نسبی: فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم 
فضای شهری یعنی کالبد یا فعالیت آن رخنه کرده باشد و 
به دنبال خود باعث فرسودگی نسبی فضای شهری می گردد.
فضای  عنصر  دو  هر  که  است  فرسودگی  کامل:  فرسودگی 
شهری یعنی کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد و به دنبال 

آن باعث فرسودگی کامل فضا شود.
بی تردید شناخت زمینه های فرسودگی می تواند در پیدا 
فرسوده  بافت های  معضل  حل  در  مناسب  راهکار  کردن 
شهری کمک نماید. این زمینه ها در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
کالبدی، زیست محیطی، حقوقی، و مدیریت شهری تأثیرات 
شگرفی را در ایجاد فرسودگی محیط های شهری به دنبال 

داشته است )عندلیب، 1392: 53(.

بافت فرسوده شهری به عرصه هایی اطاق می شود که یکی 
از 3 مشخصه زیر را دارا  باشند )حبیبی و همكاران، 1391: 61(.

- بلوک هایی که بیش از 50 درصد ابنیه آن ناپایدار و فرسوده باشد. 
- بلوک هایی که بیش از 50 درصد معابر آن کمتر از 6 متر باشد. 
از 200  ابنیه آن کمتر  از 50 درصد  بیش  بلوک هایی که   -

مترمربع باشد.
به طور کلی، شکل گیری و تداوم فرسایش در بافت های 

فرسوده شهری در نگاره )1( نشان داده شده است:

بافت  گونه های  یا  فرسوده  بافت های  انواع   .1  .2
فرسوده شهری 

کلیت، وجوه  در  فرسودگی  به سبب  فرسوده  بافت های 
مشترکی دارند اما به لحاظ ماهیتی و ویژگی های خاصی که 
در سطح مناطق وجود دارد با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند. 

جدول 1. پژوهش های انجام شده با رویكرد آینده پژوهی در بافت های فرسوده شهری و بافت فرسوده منطقه 9 شهر تهران

یافتههدفسالپایان نامه/ مقالهمحقق/ محققین

با رسول طوف زاده حقی شهری  فرسوده  بافت های  احیاء  و  باززنده سازی 
احیاء و باززنده سازی بافت محله1394رویکرد راهبردی )محله همت آباد شهر اصفهان(

باززنده سازی بافت محله در گرو مشارکت 
انجام  و  مسئوان  حمایت  ساکنین، 

مداخله های کالبدی است

امین خاکپور
فرسوده  بافت های  سناریویی  راهبردی  برنامه ریزی 
پایدار  شهری  بازآفرینی  رویکرد  اساس  بر  شهری 

)مطالعه موردی: ناحیه جوادیه، منطقه 16 تهران(
بازآفرینی 1394 ارایه سناریو به منظور 

تدوین سناریوها، چشم اندازها و راهبردهاشهری پایدار در بافت فرسوده

بافت فرسوده شهری )محله مهدی گنجور امکان سنجی ساماندهی 
1393شبیری-جی تهران(

از  واقعی  شناخت  به  دستیابی 
اجتماعی،  اقتصادی،  ویژگی های 
فرهنگی و کالبدی بافت فرسوده

بهترین استراتژی جهت افزایش مشارکت، 
راهبرد تنوع بخشی است

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو بافت فرسوده شهری، جواد زارعی
سنجش کیفیت زندگی1392منطقه 9 شهرداری تهران

کالبدی،  ویژگی های های  بودن  برخوردار 
زیست محیطی  و  اقتصادی،  اجتماعی، 

منطقه از کیفیت پایین

کاوه محمدی، محمدتقی 
رضویان و مظفر صرافی

نقش دفاتر تسهیل گری در سرعت بخشی به شهرسازی 
شهری)موردپژوهی:  فرسوده  بافت های  در  مشارکتی 

منطقه 9 شهرداری تهران( )مقاله(
1392

تسریع در روند نوسازی با اجرای 
مدیریت محلی و از باا به پایین 

با مشارکت شهروندان

تسهیلگری  دفاتر  به  بخشیدن  رسمیت 
دو  را  کار  می تواند سرعت  آنها،  تقویت  و 

چندان نماید.

نادر مروتی و غامرضا لطیفی
بافت های  ساکنان  تمایل  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل 
منطقه  عبداه،  امام زاده  محله  در  نوسازی  به  فرسوده 

9 شهر تهران )مقاله(
1391

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر 
به  فرسوده  بافت  ساکنان  تمایل 

نوسازی

در  محله  سطح  در  اجتماعی  سرمایه 
مانع  و  دارد  قرار  ممکن  پایین ترین سطح 

اساسی در جهت اهداف نوسازی است

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ساماندهی بافت های داوود عیوضلو
1391فرسوده شهری، منطقه 9 شهر تهران

و  ایجاد  عوامل  ابعاد،  بررسی 
برای  اجتماعی  سرمایه  تقویت 

مشارکت مردم در نوسازی

و  اقتصادی  اجتماعی،  ویژگی های  بین 
فرهنگی فقط بعد فرهنگی بر روی میزان 

سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است
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از این رو، بافت های فرسوده به سه دسته تقسیم می شوند: 
بافت هایی  شهری،  میراث  دارای  فرسوده  بافت های   -1
بوده  از گذشته  مانده  به جای  آثار  برگیرنده  در  که  هستند 
فرسوده  بافت های   -2 فرهنگی اند.  ارزش های  دارای  و 
فاقد میراث شهری در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و 
دارای مالکیت رسمی و قانونی اند. اما از ایمنی، استحکام و 
خدمات شهری کمتر برخوردارند )زیویار و همكاران، 1393: 13(. 
3- بافت های فرسوده حاشیه ای )سکونتگاه های غیررسمی(، 
بیشتر در حاشیه شهرها و کانشهرها، کشور قرار دارند و با 
مسایل عمده ای به ویژه فقر شهری روبه رو هستند )ویژه نامه 
جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری، 1394: 13(. بنابراین  فاقد 
امکانات و خدمات بوده و از این رو جاذب طبقه کم درآمد 

هستند )شاه حسینی، 1394: 6(. 
اساس  بر  مداخله  راهکارهای  انواع  منظور،  همین  به 
نوسازی،  بهسازی،  گروه  در سه  به گذشته  وفاداری  میزان 
بازسازی قرار می گیرند که طبق جدول )3( هر یک طیف 

وسیعی از اقدامات را شامل می شوند:

جدول 3. واژگان پایه ای »مرمت و حفاظت شهری«
»مرمت و حفاظت شهری معاصر« یا »حفاظت و بازآفرینی شهری«

Urban Conservation and Regeneration

بازسازی
 Urban

Reconstruction

نوسازی
 Urban Renewal

))Renovation

بازآفرینی – نوزایی
 Renaissance -
Regeneration

تخریب 
)Demolition(

پاکسازی  
)Clearance(
دوباره سازی 

)Rebuilding(

تجدید حیات 
)Revitalization(

توان بخشی 
)Rehabilitation(

توسعه مجدد  
)Redevelopment(

حفاظت – مراقبت 
)Preservation(

)Restoration( احیاء
نگهداری 

)Maintenance(
حمایت 

)Integration(
)Repair( تعمیر
یكپارچه سازی 

)Refurbishment(
)Adaptation( تطبیق
)Recycling( بازیافت

بازپیرایی 
)Protection(

مأخذ: )لطفی، 1390: 240(

جدول 2. تعاریف بافت فرسوده در ایران و اروپا
شاخص های شناساییمهم ترین شاخص های موردتوجهتعریف بافت فرسودهکشور
بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی ایران

شهرها اطاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی 
زیرساخت ها،  و  خدمات  از  کم برخورداری  نظیر 
بیکاری  ساکنین،  فقر  اقتصادی،  مشکات  ناپایداری، 
و همچنین معضل ها و آسیب های اجتماعی رنج برده 
)ویژه نامه جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری 
اقتصادی  و  مکانی، محیطی  ارزش  از  و   )5 :1394 ،
نازلی برخوردارند. این بافت ها به دلیل فقرساکنین و 
مالکین آنها امکان نوسازی خودبه خودی را نداشته و 
نیز سرمایه گذاران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری در آن 

را ندارند )پوراحمد و زارعی، 1394: 8(.

عمر ابنیه
دانه بندی و تعداد قطعات

نوع مصالح
وضعیت دسترسی ها

وضعیت خدمات و زیرساخت های شهری
شاخص های کیفی

مساحت قطعه
عرض معبر

سازه

مشکات اروپا پیچیدگی  و  انباشت  مشخصه های 
نظر  از  رفتن  حاشیه  به  و  اجتماعی  خروج 
تغییرات  نتایج  عنوان  به  اغلب  اقتصادی 
در  اقتصادی  انحطاط  و  اقتصادی-اجتماعی 
یک  با  و  می آیند  وجود  به  صنعتی  نواحی 
چرخه زوال روبه رو می شوند. از منظر کیفیت 
شوند  مقایسه  نواحی  سایر  با  وقتی  زندگی 

دارای استانداردهای پایین تری هستند. 
اغلب نواحی بااستفاده هستند که می توانند 

عرصه های ناکارآمد شهری باشند. 

شاخص های  منظر  از  محرومیت 
اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی 

فقر و جابجایی جمعیتی 
زوال فیزیکی 

رکود اقتصادی 
جدایی اجتماعی- فضایی

مأخذ: )عبدی و همكاران، 1391: 3(
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نگاره 1: مدل مفهومی شكل گیری و تداوم فرسایش انواع 
بافت های فرسوده شهری )عندلیب، 1392: 58(

مدنظر  شهر  فضای  کالبد  بهبود  و  ابقاء  بهسازی  در 
عنوان  به  شهری  نوسازی   .)89  :1394 آسیابی،  و  )نظری  است 
استوار  نگرشی   ،)1  :2015 همكاران1،  و  )ُونگ  مهم  مسأله  یک 
محیطی،  کیفیت  بهبود  و  زمین  ارزش  ارتقاء  برای  قوی  و 
یا  مقاصد  به  دادن  پاسخ  شهری،  فرسودگی  مسأله  اصاح 
شبکه های  افزایش  و  گوناگون؛  اجتماعی-اقتصادی  اهداف 
آسیب پذیر،  گروه های  مداخله  افزایش  موجود،  اجتماعی 
و تغییر تأثیرهای نامطلوب بر محیط زندگی تلقی می شود 
نوسازی  برنامه های  اهداف   .)272  :2014 همكاران2،  و  )ژِنگ 
اتخاذ  باز،  فضاهای  و  مسکن  کیفیت  افزایش  به  شهری 
توجه  و  متعادل،  و  اجتماعی  یا  عمومی  سیاست یکپارچه 
کردن به پدیده مهاجرت و بهبودی اعتبار و ارزش مناطق و 
نواحی خاصه می شود )ارک3، 2014: 2528(. زمانی بازسازی 
شهری،  فضای  یا  و  مجموعه  بنا،  در  که  می گیرد  صورت 
فرسودگی به صورت کامل ایجاد شده باشد. امروزه، آنچه از 
بازسازی مراد می شود ایجاد فضای شهری معاصر یا سازمان 

1- Wong et al.

2- Zheng et al.

3-Arch.

فضایی جدید و موزونی است که بتواند گفت وگوی خاق 
بین گذشته و آینده را نشان دهد )طبیبیان، 1393: 56(. بازسازی 
و  فعالیت ها  مشاغل،  تمامی  است؛  منفی  نکته  یک  دارای 
محیط زیست طبیعی ناشی از بازسازی موفق، ممکن است به 
افزایش ارزش زمین منجر شود و به طور متقابل نقل مکان 
یا محرومیت افراد کم درآمد را به همراه داشته باشد )پورتر 
دوباره  و  پاکسازی  آواربرداری،  تخریب،   .)1  :1392 شاو،  و 
ساختن، ویژگی اصلی »بازسازی« محسوب می شود )حبیبی و 

مقصودی، 1393: 21(.
و  ساماندهی  زمینه  در  متعددی  نظریه های  و  مکتب ها 
بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ارائه شده است، 
پست مدرن ها،  همانند  انسان گرایی  مکتب  بین،  این  در  اما 
توجه خاصی به مردم و مشارکت آنها با حضور متخصصین 
از  دارد.  شهری  نوسازی  و  بهسازی  امر  در  کارشناسان  و 
این رو، انسان گراها معتقدند شهروندان نقش اساسی را در 
ساماندهی شهری بازی می کنند. براین اساس در عصر حاضر، 
مسایل  و  مشکات  به  پاسخگویی  توان  سنتی  برنامه ریزی 
موجود در بافت فرسوده را دارا نیست تا بتواند برنامه ریزی 
باشد.  داشته  شهری  فرسوده  بافت های  آینده  برای  مناسبی 
به عبارت دیگر، امروزه متون نظری برنامه ریزی از مفاهیم 
پیش بینی و آینده نگری عبور کرده و به حوزه آینده پژوهی 
یا آینده نگاری که وظیفه اش معماری آینده می باشد، رسیده 
با تشخیص  آینده پژوهی،  است )فرج پور و همكاران، 1394: 2(. 
 ،)8  :1393 کیقبادی،  و  )فخرایی  آینده  تهدیدهای  و  فرصت ها 
از  متنوعی  طیف  استعدادهای  و  توانایی ها  از  بهره گیری  با 
در   ،)8  :1392 )تقوی،  آن  مؤثر  مدیریت  و  انسانی  نیروهای 
رقم  را  مطلوب  آینده  مشارکتی،  و  اطمینان بخش  فضایی 
»مشارکت«  بنابراین،   .)12  :1393 همكاران،  و  )هاشمی  می زند 
مشخصه کلیدی آینده نگاری است )دوفوا و الكویست4، 2015: 
251(. به همین منظور جهت آشنایی بیشتر با خاستگاه این 
با آینده پژوهی نیز  رویکرد نوین، دیدگاه های نظری مرتبط 

به طور اجمالی ارایه می گردد.

4- Dufva & Ahlqvist.
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2. 2. آینده پژوهی
آینده پژوهی نسبت به پیچیدگی و موجودیت ناهمگون، 
 )158  :2014 )اساتر1،  بود  دگرگونی  حال  در  پیوسته  طور  به 
اول  جهانی  جنگ  در  درگیر  که  کشورهایی  در  بیشتر  و 
نمی توان  واقع،  در   .)6  :1393 )پدرام،  شد  پی ریزی  بودند، 
پیش بینی  برای  را  جهانی  دوم  و  اول  جنگ های  نقش 
 :1391 )تیشه یار،  گرفت  نادیده  جنگ  از  جلوگیری  و  آینده 
در  دانشگاهی  رشته  منزله  به  آینده پژوهی  تحقیقات   .)40
اما نخستین  )شاوتزَمن2، 2013: 1(.  پایه گذاری شد  سال1940 
تاش آینده پژوهانه به شیوه مدرن در آمریکا به سال 1948 
آیروین5  جان  و  مارتین4  بن  شد.  آغاز  رند3  اندیشگاه  در 
یکی از پرطرفدارترین تعاریف آینده نگاری را در سال 1983 
پیشنهاد کرده اند: »آینده نگاری، فرآیندی است پیچیده به سوی 
کوششی روش مند، به منظور توجه درونی به آینده بلندمدت 
شناسایی سطوح  هدف  با  جامعه،  و  اقتصاد  فناوری،  علم، 
تحقیق راهبردی احتمالی فناوری های عام نوظهور، به سمت 
بزرگترین منافع اقتصادی و اجتماعی« )ماگروک6، 2011: 701(. 
از نظر بن مارتین افق زمانی در فعالیت های آیند ه نگاری 5 تا 
30 سال است )ناظمی و قدیری، 1385: 27(. امروزه، آینده نگاری 
به عنوان ابزار علم، فناوری و خاقیت )ترنر7، 2017: 2(، یک 
رویکرد   ،)51  :2015 َجرِّت8،  و  )پیتر  اجتماعی  ذهنی  فرآیند 
مشارکتی برای ایجاد شناخت و بینش های مشترک بلندمدت 
)کالُف و همكاران9، 2012: 82(، پیش بینی تغییرات زیست  محیطی 
)دوفوا و همكاران10، 2015: 100(، جهت گیری سازمانی آینده و 
چالش های اجتماعی را پوشش می دهد )اَنِدرِسن11، 2014: 282(. 
کلی ترین هدف آینده پژوهان، حفظ و بهبود سطح آزادی 
1- Slaughter

2- Schautzmann

3- Rand

4- Ben Martin

5- John Irvine

6- Magruk

7- Thurner

8- Peter & Jarrat

9- Calof et al

10- Dufva et al

11- Andersen

و رفاه بشر است )پدرام، 1393: 23(؛ البته با کاوش های منظمی 
دنبال  آینده  برای  انتخاب های مختلف  منظور کشف  به  که 
می کنند )رهنما و حسینی، 1395: 39(. مطالعات آینده نگاری برای 
و  )سوکولو  بنیادی  پژوهش های  جهت  تقدم ها  حق  انتخاب 
ارزشیابی  بر چهارچوب های  با تمرکز  و  چولُک12، 2106: 17( 
به  است  تاش  در   ،)113  :2016 ایوان13،  و  )ریزیارت  مناسب 
محققان و پژوهشگران در رشته های گوناگون کمک نماید؛ 
می گیرد  بکار  را  مختلفی  بینش های  و  ابزارها  بنابراین، 
اطاله  از  پرهیز  جهت  به   .)303  :2017 همكاران14،  و  )جهانگیری 
کام و استفاده از تکنیک تحلیل اثر متقابلCIA( 15( در این 

پژوهش،  به شرح این تکنیک اکتفا می شود.
آینده پژوهان به منظور ایجاد ارتباط بین روندها و رویدادها 
)عنایت اه،  می کنند  استفاده  متقابل  تأثیر  تحلیل  روش های  از 
اثر متقابل مفاهیم  این توانایی، تحلیل  1393: 17(. به موجب 
پیچیده همراه با کنش متقابل بین متغیرهای مختلف را تجزیه 
تکنیک  این   .)4  :2016 همكاران16،  و  )بانولس  می کند  تحلیل  و 
برنامه ریزی  از کاربردی ترین روش ها در عرصه مدیریت و 
توسعه بوده و بر مبنای تأثیرگذاری عوامل بر همدیگر بنا شده 
است )زالی، 1392: 89(. مدل )CIA( توسط گوردون17 و هلمر18 
در سال 1966 در مؤسسه َرند توسعه یافت. در این رویکرد، 
دامنه ای از متغیرهای همبستگی تأثیر متقابل و عّلی در ماتریس 
برخورد متقاطع توسعه یافته اند. بنابراین، تحلیل تأثیر متقابل 
تأثیرگذاری  عوامل  بین  متقابل  رابطه  آوردن  بدست  برای 

کلیدی بکار رفته است )آمِر و همكاران19، 2013: 27(.

3. روش تحقیق
آینده نگری و آینده پژوهی نگرشی است که تا حد بسیار 

12- Sokolov & Chulok. 

13- Rhisiart & Evan.

14- Jahangiri et al

15- Cross Impact Analysis

16- Banuls et al

17- Gordon

18- Helmer

19- Amer et al
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اغلب  آن،  در  بوده و  نزدیک  انتقادی1«  »رویکرد  به  زیادی 
عمل  ماک  نخبگان  و  متخصصان  مردم،  درک  و  تصورها 
قرار می گیرد. بر این اساس، فرآیند حاکم بر این پژوهش از 
نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی- تحلیلی 
تحقیق  دارد.  آینده  به  نسبت  اکتشافی«  »رویکردی  و  است 

حاضر متشکل از دو بخش است. 
عوامل  از  پایگاهی  ایجاد  منظور  به  اول،  بخش  در 
و  داده ها  )گردآوری  ناحیه  فرسوده  بافت  در  موجود  اولیه 
و  مقاات  )بررسی  محیطی  پویش  تکنیک  از  اطاعات(، 
و  همایش ها  پایش  و  متخصصان  با  مصاحبه  چاپی،  منابع 
است.  شده  استفاده  ادبیات  پیشینه  بررسی  و  کنفرانس ها( 
بدین منظور اطاعات از طریق منابع اسنادی، کتابخانه ای و 
پیمایشی گردآوری شده و با متغیرهای حاصل از مصاحبه 
گردید.  تلفیق  فرسوده  بافت  متخصصان  و  کارشناسان  با 
بدین ترتیب، پایگاهی از عوامل مؤثر )61 متغیر( در سیستم 

بافت فرسوده ایجاد شد. 
اقتصادی،  سیاسی،  شاخه  زیر   6 به  سیستم  عوامل 
اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قانونی، مدیریتی و کالبدی 
آماری  جامعه  تعداد  محاسبه  منظور  به  است.  شده  تقسیم 
متخصصین در تکنیک های خبره محور، فرمول دقیقی وجود 
ندارد. در این گونه تکنیک ها دانش و تخصص کارشناسان 
بر   .)74  :2008 همكاران،  و  )گودت2  دارد  برتری  آنها  تعداد  بر 
این اساس، جامعه آماری این پژوهش 10 نفر شامل مدیران 
علمی،  هیأت  اعضای  دکتری،  دانشجویان  فرسوده،  بافت 
شهری  برنامه ریزی  و  جغرافیا  کارشناسان  و  جامعه شناسان 

بوده است.
در بخش دوم، اجزاء و عناصر سیستم بافت فرسوده ناحیه 
گونه بندی و تحلیل می شوند.  از آنجا که محاسبات دستی 
ماتریس متقاطع کاری بسیار سخت و تقریبًا در برخی موارد 
غیرممکن می باشد برای انجام محاسبات پیچیده از نرم افزار 
میک مک )MICMAC(3 استفاده می شود. تحلیل اثر متقابل، 
1- Critical Theory.

2- Godet et al.

3- Matrix Impacts Cross Multiplication Applied toClassiication.

با ایجاد ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، با استفاده از 
 :2016 )ابِدزکا4،  می پذیرد  میک مک صورت  تحلیلی  تکنیک 
57(. روش این نرم افزار بدین گونه است که ابتدا متغیرهای 
اصلی در حوزه موردنظر را شناسایی و سپس در ماتریس 
تحلیل اثر متقابل وارد می کنند که میزان ارتباط بین متغیرها 
با حوزه مربوط به وسیله کارشناسان و متخصصان ارزیابی 
ستون ها  متغیر  بر  سطرها  متغیر  تأثیر  با  بطوریکه  می شود. 
میزان  سطرها،  متغیرهای  امتیازهای  مجموع  بالعکس،  و 
میزان  متغیرهای ستون ها،  امتیازهای  تأثیرگذاری و مجموع 
تأثیرپذیری را نشان می دهند. میزان ارتباط با اعداد بین صفر 
تا سه )0 تا 3( سنجیده می شود. عدد »صفر« به منزله »بدون 
تأثیر«، عدد »یک« به منزله »تأثیر ضعیف«، عدد »دو« به منزله 
»تأثیر متوسط« و در نهایت عدد »سه« به منزله »تأثیر زیاد« 
بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایی شده n باشد،  است. 
یک ماتریس n×n به دست می آید که در آن تأثیرات متغیرها 
بر یکدیگر مشخص شده است )آسان5، 2007: 635(. در نتیجه، 
نرم افزار میک مک تمامی متغیرها را در یک نمودار مفهومی، 
تأثیرپذیری( که  به صورت محور مختصات )تأثیرگذاری- 
به  نواحی تعریف شده است،  پراکندگی متغیرها در  بیانگر 

نمایش می گذارد.
همانطور که در نگاره )2( مشاهده می گردد، هریک از 
متغیرها بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در بخش 
طبقه بندی  دسته  پنج  در  و  گرفته  جای  نمودار  از  خاصی 
)ناحیه  »تأثیرگذار«  یا  »تعیین کننده«  متغیرهای  می گردند: 
دوم(،  )ناحیه  وجهی«  »دو  یا  »کلیدی«  متغیرهای  اول(، 
متغیرهای  سوم(،  )ناحیه  »مستثنی«  یا  »مستقل«  متغیرهای 
»نتیجه«  متغیرهای  بهتر  عبارت  به  یا  »وابسته«  »تأثیرپذیر«، 

)ناحیه چهارم( ومتغیرهای »تنظیمی« )ناحیه پنجم(.

4. محدوده پژوهش 
تهران،  گانه شهر  مناطق 22  از  یکی  عنوان  به  منطقه9، 
این  جنوب غربی  در  هکتار   1980 به  نزدیک  وسعتی  با 
4- Labedzka.

5- Asan.
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تهران  نامه شهرداری  آمار  کان شهر واقع شده است. طبق 
محله،   9 و  ناحیه   2 بودن  دارا  با  منطقه  این   ،93 سال  در 
بالغ بر158425 نفر )1.93 درصد از کل جمعیت  جمعیتی 
شهر تهران( و تعداد 50.591 خانوار دارد. این افراد عمدتًا 
در محله های دکترهوشیار، مهرآبادجنوبی، شمشیری و شهید 

منطقه  توسعه محات، 1394: 8(.  )سند  دارند  دستغیب سکونت 
زیرا  می شود.  محسوب  تهران  مهاجرفرست  مناطق  از   ،9
جمعیت منطقه طی سال های 1390-1365 از 189805 نفر 

به 158425 نفر تقلیل یافته است )مرکز آمار ایران، 1391(. 
ناحیه یک با جمعیتی بالغ بر 70.267 نفر و مساحت 264 

نگاره 3: نقشه منطقه 9 و محله ها )شناسنامه جامع منطقه 9، 1394: 11(

نگاره 2: نمودار تأثیرگذاری- تأثیرپذیری گروه های مختلف 
متغیرها )ابدزکا، 2016: 57(

جدول 4: نمونه ماتریس تحلیل اثر متقابل
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هکتار، از شمال به خیابان آزادی، از جنوب به خیابان دستغیب، 
از غرب به بزرگراه آیت اه سعیدی و از شرق به خیابان شهیدان 
به  محله  دارای 3  و  می گردد  محدود  امام  یادگار  بزرگراه  و 

نام های استاد معین، دکتر هوشیار و شهید دستغیب است. 
درصد   7.5 نسبت  و  هکتار   115.9 دارای   9 منطقه 
بافت فرسوده بوده که از این مقدار، 52.9 هکتار مربوط به 
ناحیه یک و 63 هکتار مربوط به ناحیه دو می باشد. اغلب 
محله های این منطقه دچار فرسودگی شدید است. بیشترین 
میزان بافت فرسوده در محله یک )شهید دستغیب( و محله 
دو )دکتر هوشیار( قرار دارد که به ترتیب 22 درصد و 18 
درصد منطقه را شامل می شود. تعداد پاک های فرسوده در 
این ناحیه 5844 بوده که در حال بهسازی و نوسازی است.

5. یافته های پژوهش 
دارای  که  منسجم  مجموعه ای  سیستمی،  نظریه  دید  از 
معین  و  نظام مند  عملکرد  نیز  و  مشخص  روابط  و  عناصر 
کل  سیستم،  دیگر،  عبارت  به  دارد.  نام  »سیستم«  باشند، 
پیچیده ای است که کارکرد آن به اجزاء و تعامل بین آن ها 
باا،  دیدگاه  به  باتوجه   .)21  :1393 )جكسون،  دارد  بستگی 
از  جزئی  عنوان  به  نیز  را  شهری  فرسوده  بافت  می توان 
یک سیستم بزرگتر به منزله یک سیستم فرعی یا بخشی از 

سیستم اصلی در نظر گرفت. 
شاخه های  به  سیستم  اصلی  مؤلفه های  که  طوری  به 
بافت  درنظرگرفتن  با  بنابراین،  می گردند.  تقسیم  جزئی تر 
)جزئی  سیستم  یک  عنوان  به  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده 

جدول 5: پایگاه عوامل اولیه و مؤثر بر کاهش بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 9 در افق 1416
نام متغیر طبقه بندی

عوامل سیاسی
تسهیل گری دولت، تغییر دولت ها، ایجاد تقاضا در مردم از طریق نهادسازی، بحران آب و خشکسالی، روش های آمرانه مدیریتی به منظور نوسازی 
برجام،  مفاد  شدن  اجرایی  کالبدی،  طرح های  جمله  از  داخلی  طرح های  و  برنامه ها  اجرای  کیفیت  بر  ایران  خارجی  سیاست  تاثیر  فرسوده،  بافت 

تمرکزگرایی/ قدرت

عوامل اقتصادی
تزریق به موقع اعتبارات هنگام نوسازی بافت فرسوده ناحیه، ارتقاء موقعیت و ارزش اقتصادی زمیناز طریق ارایه خدمات و تعریف کاربری های جدید 
در درون ناحیه، کاهش سود وام پرداختی به ساکنین، ایجاد ظرفیت جهت افزایش درآمد ساکنین، رفیت جهت افزایش درآمد ساکنین  رفع موانع 
اعطای وام، ارایه معوض واحدهای مسکونی، ناپایداری در وضعیت تصویب و تزریق بودجه به طرح های بهسازی و نوسازی، عدم ثبات نرخ ارز، کاهش 
صادرات نفت، توالی و زمان مندی جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری و افزایش بهره وری، معافیت سازندگان واحدهای مسکونی از عوارض و 

تعرفه ها، تمهیدات ازم برای اقامت موقت ساکنین

عوامل اجتماعی و 
فرهنگی

توجه به وضعیت گروه های جنسی، جلب اعتماد ساکنان بافت فرسوده، برپایی تشکل های محلی سازمان یافته و مستمر جهت ترغیب ساکنین به 
مشارکت، استفاده از حس تعلق موجود ساکنین، تضمین امنیت سکونت در ناحیه، تعادل بخشی و تحقق عدالت اجتماعی،ایجاد فضاهای جمعی، تقویت 
هویت و ویژگی های فرهنگی ناحیه، انطباق طرح ها با نیاز و  سبک زندگی ساکنین، معرفی نخبگان محله از طریق نام گذاری معابر، ارتقاء سرمایه 

اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان

عوامل حقوقی و 
قانونی

فقدان قانون خاص در ساماندهی بافت فرسوده، عدم تمکین و طوانی بودن فرآیند توافق مالکیت، اطاع رسانی قوانین و سازوکارهای قانونی تملک 
اماک، آشنایی افراد با حقوق و وظایف خود، حق مداخله شهروندان در ساخت وسازها، صدور سندمالکیت برای ساختمان های مسکونی قولنامه ای، 

تعادل منسجم دستگاه قضایی و شهرداری در اجرای قوانین تملک اماک

عوامل مدیریتی
برنامه ریزی  بین سطوح  نوسازی، شکاف  برنامه های  به طرح ها و  حکمروایی خوب شهری، رعایت اصول و ضوابط شهرسازی، دسترسی ساکنان 
توسعه ملی و توسعه شهری، بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی، کاهش سیستم بوروکراتیک از طریق گسترش کاربرد فناوری اطاعات، ضعف 
نگرش و دانش مدیران شهری، نگرش بخشی در تمام سطوح مدیریتی، عدم سیاست زدگی مدیران شهری، توجه به بهسازی و نوسازی در طرح های 
جامع و تفصیلی، از مدیریت سااری به مدیریت محوری، تقویت جایگاه شورایاران، پژوهش و تحقیقات، فساد اداری، ترویج و بسط تاب آوری شهری

ارتقاء کیفیت محیطی محله ها، بهبود تأسیسات زیرساختی، نبود تکنولوژی های ساخت سریع، ارزان و مقاوم، جلوگیری از تبدیل شدن مساکن خالی عوامل کالبدی
به انبار، گسترش معابر و بهبود نظام حمل ونقل، تشویق به تجمیع بافت مسکونی ریزدانه، استفاده از الگوهای ایرانی- اسامی،
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اجتماعی و  اقتصادی،  از کل(، در شش زیرشاخه سیاسی، 
از سیستم  قانونی، مدیریتی و کالبدی،  فرهنگی، حقوقی و 

اصلی دسته بندی می شوند. 
در مرحله اول، هریک از این زیرشاخه ها دارای عوامل اولیه 
و مؤثر در جهت کاهش بافت فرسوده و ناکارآمد ناحیه یک در 
افق 1416 است که پایه اصلی سیستم در مطالعات آینده پژوهی 
را شکل می دهد. این عوامل یا متغیرها با توجه به مسایل درونی 
موجود در بافت فرسوده ناحیه در 6 شاخه طبقه بندی و تفکیک 
متغیرهای  از  مجموعه ای   ،)5( جدول  اساس  بر  است.  شده 
اصلی )61 عدد( در هر شاخه، پایگاه عوامل اولیه و مؤثر در 
کاهش بافت فرسوده ناحیه یک در منطقه 9 شهر تهران را برای 
افق 1416 شکل داده اند. اغلب این متغیرها بر اساس تکنیک 
پویش محیطی، مصاحبه با متخصصان، مطالعات کتابخانه ای و 
پیمایشی، گردآوری و با یکدیگر تلفیق شده اند. بطوری که با 
برگزاری کارگاه های مشورتی متشکل از 3 نفر کارشناسان بافت 
فرسوده، 3 تن از دانشجویان مقطع دکتری و یک نفر از اعضای 
هیأت علمی، جهت شناسایی مهمترین متغیرها، از 160 عامل به 

61 عامل مؤثر کاهش یافت.

در مرحله دوم به شناسایی و تحلیل اجزای سیستم پرداخته 
شد. در این بخش، به کمک نرم افزار میک مک متغیرها بر 
حسب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل مجدداً مورد 
ارزیابی و سنجش قرار می گیرند. بدین منظور، ماتریس تحلیل 
اثر متقابل متغیرها )61*61( ایجاد شده و به وسیله متخصصان 
و کارشناسان ارزیابی و ارزش گذاری می شود. ویژگی کلی 

ماتریس تشکیل شده در جدول )6( ارائه شده است.
جدول 6. ویژگی های کلی ماتریس مورد مطالعه 

61اندازه ماتریس

5تعداد تكرار

2692تعداد صفرها

447تعدادیک ها

452تعداد دو ها

130تعداد سه ها

1029جمع 

%27.65386نرخ پرشدگی

نگاره 4: نقشه بافت 
فرسوده مصوب 

ناحیه یک )محمدی و 
همكاران، 1392: 50(
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بر اساس تحلیل های صورت گرفته توسط نرم افزار، پنج 
نگاره  در  هستند  شناسایی  و  تفکیک  قابل  متغیرها  از  نوع 
)5( نحوه پراکندگی متغیرها، در نواحی پنج گانه متناسب با 
میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قابل تشخیص است. ناحیه 
اول )متغیرهای تعیین کننده یا تأثیرگذار( این متغیرها بیشتر 
تأثیرگذار بوده، کمتر تأثیرپذیر هستند و در بخش شمال غربی 
نمودار جای می گیرند. بنابراین، بیانگر کلیدی ترین متغیرهای 
راهبردی در کاهش بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 9 در افق 

1416 می باشد. 
آمدن  کار  )روی  تغییردولت ها  شامل،  متغیرها  این 
خاص  قانون  فقدان  یکبار(،  سال  چهار  هر  جدید  دولت 
در ساماندهي بافت فرسوده، تعادل بخشی و تحقق عدالت 
برپایي  اجتماعی، ضعف نگرش و دانش مدیران شهري و 
ترغیب  جهت  مستمر  و  سازمان یافته  محلي  تشکل هاي 
ساکنین به مشارکت است. آینده و پایداری سیستم بیشتر به 
این متغیرها وابسته بوده و بطور کلی از دایره کنترل خارج 

هستند.

ناحیه دوم )متغیرهای کلیدی یا دو وجهی(، نشان دهنده 
متغیرهایی است که در قسمت شمال شرق نمودار جای گرفته 
باایی برخوردارند. ماهیت  تأثیرپذیری  تأثیرگذاری و  از  و 
بر  تغییر  هرگونه  زیرا  است.  آمیخته  پایداری  عدم  با  آن ها 
روی آنها واکنش و تغییر بر سایر متغیرها به دنبال دارد. این 
از: تعادل بخشي و تحقق عدالت اجتماعي  متغیرها عبارتند 
متغیر حکمروایی  که  آنجا  از  و حکمروایي خوب شهري. 
قرار  ناحیه شمال شرق  قطری  باای خط  در  خوب شهری 
دارد، از ظرفیت بسیار زیادی جهت تبدیل شدن به بازیگران 

کلیدی سیستم برخوردار است.
ناحیه سوم )متغیرهای مستقل یا قابل چشم پوشی(، در 
با  کمی  بسیار  ارتباط  و  گرفته  قرار  نمودار  قسمت جنوبی 
سیستم دارند، در نتیجه، از میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
از  متغیرها  این  از  یک  هر  اما  می باشند.  برخوردار  کمی 
وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و بنا به موقعیت جای گیری 

در سیستم، شرایط متفاوتی را تجربه خواهند نمود. 
به طوری که متغیرهای موجود در بخش اهرمی ثانویه 
تأثیرپذیر  متغیرهای  به  نسبت  بیشتری  تأثیرگذاری  توان  از 

نگاره 5: نمودار نحوه پراکندگی و 
نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم 

متغیرهای بافت فرسوده 
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برخوردارند. این متغیرها شامل، توجه به وضعیت گروه های 
سني و جنسي، بکارگیري یا استفاده از حس تعلق موجود 
در  سکونت  امنیت  فرسوده،  بافت های  کاهش  در  ساکنین 
ناحیه، تقویت هویت و ویژگي های فرهنگي ناحیه، انطباق 
نخبگان  معرفي  ساکنین،  زندگي  سبک  و  نیاز  با  طرح ها 
محله از طریق نامگذاري معابر، دسترسي ساکنان به طرح ها 
برنامه ریزي  سطوح  بین  شکاف  نوسازي،  برنامه هاي  و 
ورود  جهت  بسترسازي  شهری،  توسعه  و  ملي  توسعه 
طریق  از  بوروکراتیک  سیستم  کاهش  خصوصي،  بخش 
تمام  فناوري اطاعات، نگرش بخشي در  گسترش کاربرد 
سطوح مدیریتي، عدم سیاست زدگي مدیران شهری، توجه 
از  تفصیلي،  و  جامع  طرح های  در  نوسازي  و  بهسازي  به 
جایگاه  تقویت  محوري،  مدیریت  به  سااري  مدیریت 
شورایاران، پژوهش و تحقیقات، فساد اداري، ترویج و بسط 
تاب آوري شهري، تزریق به موقع اعتبارات هنگام نوسازي 
بافت فرسوده ناحیه، کاهش سود وام پرداختي به ساکنین، 
ایجاد ظرفیت جهت افزایش درآمد ساکنین، رفع موانع اعطاي 
وام، تمهیدات ازم براي اقامت موقت ساکنین، ناپایداري در 
وضعیت تصویب و تزریق بودجه به طرح هاي بهسازي و 
نوسازي، عدم ثبات نرخ ارز، کاهش صادرات نفت، توالي و 
زمان مندي جهت کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري و افزایش 
بهره وري، معافیت سازندگان واحدهاي مسکوني از عوارض 
و تعرفه ها، ارایه معوض واحدهاي مسکوني، عدم تمکین و 
طواني بودن فرآیند توافق مالکیت، تعادل منسجم دستگاه 
قضایي و شهرداري در اجراي قوانین تملک اماک، آشنایي 
افراد با حقوق و وظایف خود، حق مداخله شهروندان در 
براي ساختمان های  مالکیت  و سازها، صدور سند  ساخت 
سازوکارهاي  و  قوانین  رساني  اطاع  قولنامه اي،  مسکوني 
فقدان  زیرساختي،  تأسیسات  بهبود  اماک،  تملک  قانوني 
تکنولوژي هاي ساخت سریع، ارزان و مقاوم، جلوگیري از 
بهبود  انبار، گسترش معابر و  به  تبدیل شدن مساکن خالي 
نظام حمل ونقل، تشویق به تجمیع بافت مسکوني ریزدانه، 
دولت،  تسهیل گري  اسامي،  ایراني-  الگوهاي  از  استفاده 

تمرکزگرایي/  نهادسازي،  طریق  از  مردم  در  تقاضا  ایجاد 
قدرت، روش هاي آمرانه مدیریتي به منظور نوسازي بافت 
اجراي  کیفیت  بر  ایران  خارجي  سیاست  تأثیر  فرسوده، 
کالبدي،  طرح هاي  جمله  از  داخلي  طرح هاي  و  برنامه ها 
اجرایي شدن مفاد برجام، بحران آب و خشکسالي می باشند.
ناحیه چهارم )متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته(، متغیرهایی 
زیاد  آن ها  تأثیرپذیری  آن ها کم و  تأثیرگذاری  میزان  را که 
در قسمت جنوب شرقی  متغیرها  این  می دهد.  نشان  است، 
نمودار قرار دارند. معمواً به عنوان خروجی سیستم در نظر 
گرفته می شوند و جزء اهداف سیستم به شمار می آیند. این 
ایجاد  اجتماعي،  سرمایه  ارتقاء  از،  هستند  عبارت  متغیرها 
فضاهاي جمعي، ارتقاء کیفیت زندگي ساکنان، جلب اعتماد 
ساکنان بافت فرسوده، ارتقاء کیفیت محیطي محله ها و ارتقاء 
خدمات  ارایه  طریق  از  زمین  اقتصادي  ارزش  و  موقعیت 

وتعریف کاربري هاي جدید در درون ناحیه.
ناحیه پنجم )متغیرهای تنظیمی(، در نزدیکی مرکز ثقل 
نمودار جای دارند و گاهی به عنوان »اهرم ثانویه«، »اهداف 
ضعیف« و یا متغیرهای »ریسک ثانویه« عمل می کند. بسته به 
سیاست ها و تصمیم های دولت در زمینه حل معضل بافت های 
فرسوده، متغیرها قابل ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار، تعیین 
کننده یا متغیرهای ریسک و هدف می باشند. در این زمینه 

می توان به رعایت اصول وضوابط شهرسازي اشاره کرد.
کاهش  جهت  کلیدی  و  کننده  تعیین  عناصر  تبیین  در 
توجه  با  افق 1416،  در  ناحیه یک   9 منطقه  فرسوده  بافت 
به نمودار می توان دریافت، متغیر »تغییر دولت ها« با داشتن 
تأثیرگذارترین  فاصله بسیار زیاد از سایر متغیرها به عنوان 
سیستم  افزایش  یا  کاهش  در  را  مهمی  بسیار  نقش  متغیر، 
وجود  با  زیرا  می کند.  ایفاء  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت های 
و  نفت  طبیعی  منابع  به  کشور  اقتصاد  و  دولت  وابستگی 
در آمد حاصل از آن، و از همه مهم تر، تغییر سیاست ها و 
برنامه ها با روی کار آمدن دولت جدید هر چهار سال یکبار، 
سبب می گردد این بخش از بافت ها هر از چند گاهی به بوته 

فراموشی سپرده  شوند. 
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بدین منظور، می بایست با کاهش تصدی گری دولت و 
به  ناکارآمد  بافت های  به  ویژه  بودجه  و  کمیته  اختصاص 
صورت بلندمدت و با بی اثر نمودن تغییر دولت های جدید 
بر این بخش، بتوان تا افق 1416 گام مهمی را در راستای 
روند فرسودگی سیستم و کاهش اینگونه بافت ها برداشت. 
برنامه چهارم توسعه، جهت نوسازی و بهسازی  بر اساس 
است.  شده  تعیین  ساله   10 زمانی  بازه  فرسوده  بافت های 
قابل  پیشرفت  هیچ گونه  سال،   7 گذشت  علیرغم  متأسفانه 
توجهی مشاهده نمی گردد. به نظر می رسد، یکی از دایل آن 
ناشی از تغییر برنامه ها و سیاست های کاهش بافت فرسوده 
دولت ها با روی کارآمدن دولت های جدید باشد که در قبال 

آن هیچ تعهدی ندارند.
قانون خاص  »فقدان  تأثیرگذار،  و  کلیدی  متغیر  دومین 
مشاهده  که  همانطور  است.  فرسوده«  بافت  درساماندهي 

ردیف  کشور  پنجساله  برنامه  سیاست های  در  می شود 
خاص و مبسوطی در زمینه کاهش بافت فرسوده اختصاص 
نمی یابد. متأسفانه در برنامه پنجساله ششم توسعه )1400- 
از  بخشی  عنوان  به  تنها  فرسوده  بافت های  به   ،)1396
سرفصل »حمل ونقل و مسکن« اشاره شده که ماده 76، بند 
»د« دولت را مکلف نموده حداقل 10 درصد از بافت های 
فرسوده شهری را بهسازی و نوسازی نماید. آنچه که مشهود 
به  نسبت  قانونی  و  حقوقی  سازوکارهای  ارایه  عدم  است 
نحوه تملک، عدم تخصیص بودجه و نگاه ویژه به بافت های 
سازمانی  نبودن  مشخص  دولت ها،  تغییر  ورای  ناکارآمد 
ویژه در جهت تسهیل روند کاهش بافت فرسوده از جمله 
کاستی های برنامه پنجساله ششم در جهت رفع مشکات و 

معضات اینگونه بافت ها در آینده است. 
با توجه به نگاره )5(، یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار 

نگاره 6: گراف روابط مستقیم بین متغیرها )15 درصد مهمترین روابط( 
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مستمرجهت  و  سازمان یافته  محلي  تشکل هاي  »برپایي 
روش های  به  توجه  است.  مشارکت«  به  ساکنین  ترغیب 
مشارکتی و ایجاد تعامل بین دولت مرکزی، دولت محلی و 
بخش مردم نهاد به منزله نمایندگان مردم از عوامل تأثیرگذار 

جهت بهبود و کاهش بافت  فرسوده ناحیه تلقی می شود.
محلی،  تشکل های  توسط  »مشارکت«  ایجاد حس  زیرا 
بافت  و  قدیمی  تعلق ساکنان محله های  خاطره و احساس 
فرسوده را در جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف نوسازی و 

بهسازی را در آینده بکار می گیرد.
کلیدی  عوامل  مستقیم  تأثیرگذاری  نحوه   )6( نگاره  در 
داده  نشان  همدیگر  بر  یک،  ناحیه  فرسوده  بافت های  در 
شده است. در این سیستم، قوی ترین رابطه شامل متغیرهای 
که  می باشد  شهری«  خوب  حکمروایی  »تغییردولت ها، 
متغیر  و  متغیرها  سایر  به  نسبت  را  تأثیرگذاری  بیشترین 
بافت  ساکنان  اعتماد  ساکنان، جلب  زندگي  کیفیت  »ارتقاء 
فرسوده و ارتقاء سرمایه اجتماعی« بیشترین تأثیرپذیری را 

داراست.

6. نتیجه گیری 
اگر دانش موجود از عهده حل مسأله و پاسخ به پرسش های 
دانش  ناگزیر می بایست  برنیاید،  امور جامعه  اداره  دشوار و 
جدیدی تولید شود. واقعیت آن است که کشور ما در زمینه 
از  طرف،  یک  از  است  نتوانسته  شهری  فرسوده  بافت های 
دانش موجود بهره کامل ببرد و از طرف دیگر، قادر به تولید 
علم جدید جهت حل مسایل و مشکات باشد. نشانه این امر، 
وجود حجم عظیمی از بافت های فرسوده در کشور است که 
نه تنها طی سالیان متمادی وسعت آن کاهش نیافته، بلکه روز 
به روز بر وسعت آن نیز افزوده شده است. بنابراین، دانش 
موجود برای مواجهه با مسائل پیچیده و موجود بافت فرسوده 

نیازمند اتخاذ تصمیم و رویکرد جدید است. 
و  فرصت ها  تشخیص  »آینده پژوهی« ضمن  رو،  این  از 
تهدیدهای آینده، آمادگی ما را در رویارویی با مسایل شهری 
به ویژه بافت فرسوده افزایش می دهد تا از پیامدهای منفی 

بافت های ناکارآمد و مسأله دار در امان باشیم.
بر این اساس، پژوهش حاضر طی دو مرحله در صدد 
شناسایی مهم ترین یا کلیدی ترین متغیرهای راهبردی بافت 
با  اول،  بوده است. در مرحله  منطقه 9  ناحیه یک  فرسوده 
توجه به مسایل درونی موجود در بافت فرسوده ناحیه یک 
اولیه و مؤثر در جهت کاهش  منطقه 9 شهر تهران عوامل 
)سیاسی،  شاخه   6 در  ناحیه  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی و قانونی، مدیریتی 
پایه  که  شدند  تفکیک  و  طبقه بندی  شناسایی،  کالبدی(  و 
اصلی سیستم در مطالعات آینده پژوهی برای افق 1416 را 

شکل می دهد. 
در مرحله دوم، نتایج به دست آمده از 61 متغیر به کمک 
نرم افزار میک مک و روش تحلیل ساختاری نشان می دهند، 
بافت  کاهش  جهت  در  راهبردی  متغیرهای  کلیدی ترین 
فرسوده ناحیه یک منطقه 9 در افق 1416، شامل تغییردولت ها 
)عدم اثرگذاری آن در سیاست ها و برنامه های کاهش بافت 
فرسوده(، فقدان قانون خاص در ساماندهي بافت فرسوده، 
و  نگرش  اجتماعی، ضعف  عدالت  تحقق  و  بخشی  تعادل 
دانش مدیران شهري و برپایي تشکل هاي محلي سازمان یافته 
آینده  است.  مشارکت  به  ساکنین  ترغیب  جهت  مستمر  و 
عنوان  به  و  بوده  وابسته  متغیرها  این  به  بیشتر  سیستم 

بحرانی ترین مؤلفه های سیستم شناخته می شوند. 
متغیرهای  مستقیم  تأثیرگذاری  چگونگی  بررسی  در 
کلیدی بر همدیگر، قوی ترین رابطه در این سیستم شامل، 
شهری«  خوب  حکمروایی  دولت ها،  »تغییر  متغیرهای 
سایر  به  نسبت  را  تأثیرگذاری  بیشترین  ترتیب  به  که  بوده 
متغیرها و متغیر »ارتقاء کیفیت زندگي ساکنان، جلب اعتماد 
بیشترین  اجتماعی«  ارتقاء سرمایه  و  فرسوده  بافت  ساکنان 

تأثیرپذیری را داشته اند. 
در  می دهد  نشان  تحقیق  این  اصلی  نتیجه  مجموع،  در 
ناحیه یک منطقه 9 شهر تهران، فقط دو متغیر به عنوان متغیر 
کلیدی و استراتژیک »تغییر دولت ها )هر چهار سال یکبار( 
و حکمروایی خوب شهری« در سیستم مورد مطالعه از نقش 
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تعیین کننده و تأثیرگذار برخوردار بوده و به منزله کلیدی ترین 
اتخاذ  بنابراین،  می شود.  محسوب  سیستم  اصلی  بازیگران 
تغییر  دستخوش  از  دور  به  و  جامع  رویکرد  و  سیاست 
می نماید.  ضروری  و  ازم  فرسوده  بافت های  آینده  برای 
بدین منظور، با توجه به متغیرهای کلیدی راهبردی جهت 
کاهش بافت فرسوده ناحیه، این پژوهش پیشنهادهایی جهت 
وضعیت مطلوب متغیرها و قابلیت های اصلی کاهش بافت 
فرسوده ناحیه یک منطقه 9 شهر تهران بعنوان پایه ای جهت 
تدوین وضعیت های احتمالی برای افق 1416 ارایه می نماید: 
- تهیه طرح های متناسب با ویژگی های هر محدوده و توجه 

به مسایل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ناحیه،
- توجه به فرهنگ ناحیه با تأکید بر بازیابی هویت ناشی از 

خاطره مشترک جمعی،
خلق  جهت  اقتصادی  توان های  از  حمایت  و  شناخت   -

فرصت های اشتغال و درآمد برابر برای ساکنان ناحیه،
رفع  تحقق  منظور  به  محلی  شبکه  توسعه  و  نهادسازی   -
خوب  حکمروایی  راستای  در  فرسوده  بافت  معضل های 

شهری،
عرصه  در  دانش  و  تخصص  مدیریت  و  ظرفیت  ایجاد   -

مدیریت شهری بویژه در بافت های ناکارآمد، 
در  مالی  منابع  تأمین  جهت  محلی  ویژه  صندوق  ایجاد   -

راستای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ناحیه،
- توجه ویژه به ایجاد نظام سرمایه گذاری و مدیریت اجرایی 
پایدار در سیاست های کان کشور در خصوص کاهش و 

رفع مشکات بافت های فرسوده و ناکارآمد، 
حمایت  و  مالی  بخشودگی  و  معافیت ها  درنظرگرفتن   -
اقتصادی از طریق اعطای یارانه به مالکین و سرمایه گذاران،

انبوه سازان و سرمایه گذاران محلی  از  - تشویق و حمایت 
جهت بهسازی و نوسازی ناحیه،

دولت  تسهیل گری  به  دولت  تصدی گری  از  نقش  تغییر   -
در آینده،

اقتصادی  و  حقوقی  دستورالعمل های  و  قوانین  تدوین   -
خاص، ویژه بافت های فرسوده و ناکارآمد.
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