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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :شاخصترين ويژگي شهرهای بزرگ ساختار پیچیده آنهاست .فقر شهری نیز يکي از
پديدههای پیچیده است که طي چند دهه اخیر در مراکز شهری ،مهمترين معضل شهری محسوب ميشود و بهواسطه
آثار سوء و جلوگیری از گسترش آن ،شناخت دقیق پهنههای فقر در شهرها را طلب ميکند.اين پژوهش پس از
شناسايي پهنههای فضايي فقر شهری در محالت عرفي منطقه  ۱۱شهر تهران ؛زمینه را برای برنامه ريزان و مديران
شهری در تصمیمگیریهای مربوط به کاهش مشکالت و محرومیت در محالت شهری ،فراهم ميکند که درنهايت اين
امر به برنامهريزی راهبردی توسعه در محله هدف برنامهريزی امیريه منتهي شد.
روش پژوهش :اين تحقیق ازنظر هدف رويکردی کاربردی را در پیشگرفته و ازنظر روش تحلیلي -تجويزی استت کته
پس از توضیح مفهوم فقر ،فقر شهری ،گسترههای فقتر و خصیصتههتای آن بته روش کتابخانتهای بته کمت دادههتای
بلوک های آماری سال  ۱390با محاسبه  27شاخص در قالب چهار بعتد اقتصتادی ،اجتمتاعي ،فرهنگتي و کالبتدی بته
شناخت و تحلیل پراکندگي فقرشهری در محالت عرفي منطقه  ۱۱تهران اقدام شده است و درنهايتت بته برنامته ريتزی
توسعه آتي محله هدف برنامهريزی با استفاده از تکنی آيدا ميپردازد.
یافتهها :يافتههای سطحبندی محالت بر اساس تکنی

تاپسیس بیانگر آن است کته محتالت (فلستطین ،هتاللاحمتر،

خرمشهر ،جمال زاده ،اسکندری ،امیريه) بهعنوان محالت دارای فقر شهری و بسیار نتامطلوب و محتالت (شتیخ هتادی،
پارک رازی ،آذربايجان ،قلمستان ،مخصوصي ،عباسي) جزء محالت مطلوب شناخته شدند.
نتيجه گيری :نتیجه پژوهش حاکي از آن است که محله مسئلهدار امیريته در ابعتاد اقتصتادی ،اجتمتاعي ،فرهنگتي و
کالبدی نسبت به سايرين شرايط نامساعدتری دارد به دلیل مزايای قدمت و اصالت محله و همچنین معايب استتقرار در
محدوده بافت فرسوده شهری و راهبردها و سیاستهای خاصي برای توسعهاين محله ارائهشده است
واژگان كليدی :گسترههای فضايي ،فقر شهری ،برنامهريزی راهبردی ،توسعه محله

طاهر پريزادی ،احمد زنگانه و افسانه فخری پورمحمدی
مقدمه
اگر شهرها را بهعنوان پديدههای «مکاني-زماني» که
در نقطهای خاص ايجاد ميشوند و در فضا تکامل
مييابند و باگذشت زمان رشد مييابند ،در نظرگیريم فقر
نیز بخش جداناپذير از اين پديده را شکل داده که در
نقاط شهری مختلف جهان با درجات گوناگوني تبلوريافته
است" .پهنههای فقر" با اشکال ،عناوين و علل شکلگیری
متفاوت خود در شهرها ناظر بر محل اسکان بخشي از
جمعیت است که ازلحاظ دستیابي به خدمات و امکانات
شهری با محدوديتهايي روبهرو بوده و کیفیت زندگي در
ابعاد مختلف آن (اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی ت فضايي و
محیطي) از شرايط مطلوبي برخوردار نیست .آنچه در
مقوله فقر در مطالعات شهری اهمیت مييابد ،تبلور
فضايي فقر در شهرهاست .تبلور فضايي فقر در شهر را
ميتوان شکلگیری و بسط گسترههای فقر ،بافتهای
فرسوده ،بافتهای ناکارآمد ،اسکان غیررسمي و
حاشیهنشیني با مشکالت حاد در خصوص مهاجران فقیر،
بیکاری ،اشتغال کاذب ،بار تکفل باال ،خشونت و ناامني
(وندالیسم) و مواردی ازايندست مشاهده کرد(بمانیان و
همکاران .)۱390 :۱۵۴ ،در آخرين دهههای قرن بیستم
فرآيندهای گوناگوني موجب شکلگیری پديدهای به نام
«شهری شدن فقر» يا فقر شهری شد که يکي از
بازتابهای کالبدی آن در ساخت يابي سکونتگاههای
غیررسمي تبلور يافته است .فرجام ناگريز توسعه شهری
به دلیل سرريز نیروی کار مناطق روستايي و ناکارآمدی
سیاستهای تعديل اقتصادی در دهه هشتاد میالدی و
تأثیر آن بر کاهش آهنگ توسعه اقتصادی بر شمار
گروههای آسیب پذير تر بهويژه در کشورهای
درحالتوسعه افزوده و بهتدريج کانون فقر از روستا به
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شهر انتقال يافت (جواهری پور .)۱38۱ :۱27 ،در پاسخ
به چنین وضعیتي و بهمنظور جلوگیری از توسعة فقر،
نهادهای بینالمللي اقدامات عمدهای را در عرصه
بینالمللي انجام دادهاند .در ايران نیز درزمینه مبارزه با
فقر در قالب برنامههای توسعه طرحهای سامان دهي،
پیش بینيهايي صورت گرفته و چندين بار اليحه فقر
زدايي تهیه و تنظیمشده است ولي اين کوششها نهايتاً
به اقدام بسیار موفقي منجر نشده است.
در ايران برای تهیه طرحهای ساماندهي محدودههای
دارای فقر شهری تنها بعد اقتصادی را در نظر گرفتهاند،
درحاليکه فقر شهری از کاستيها و شرايط نامطلوب در
تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی به
وجود ميآيد.در اين پژوهش مدل مفهومي فقر شهری
توسط نگارندگان(شکل شماره  )۱ترسیمشده است که
اين مدل بیانگر آن است که هر سیستم شهری از خرده
سیستمهای اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی
تشکیلشده است که کاستيها و ضعف در همهی اين
خرده سیستمها فقر شهری را به وجود ميآورد.
بيان مسئله
همزمان با رشد سريع شهرنشیني ،فقر نیز بهسرعت
در حال شهری شدن است .بنابراين کاهش فقر شهری
يکي از مهمترين مسائل قابلتوجه در مقیاس جهاني
خواهد بود .در اين میان ،در دهه ۱960اين ايده که رشد
اقتصادی بهطور کارآمدی نیازها و نگرانيهای گروههای
فقیر را مورد مخاطب قرار نميدهد ،مسیری را برای ورود
«نگرش نیازهای اولیه»

خرده سیستم ها

کاستی ها

اقتصادی

فقر اقتصادی

اجتماعی

فقر اجتماعی

فرهنگی

فقر فرهنگی

کالبدی

فقر کالبدی

شکل( :)1مدل مفهومي فقر شهری

فقر شهری

توسعه راهبردی محالت شهری...
فراهم کرد .نقطه شروع اين نگرش به اين مسئله اشاره
دارد که اولويت بايد بر ارضای نیازهای اساسي افراد برای
غذا ،آب ،مسکن و  ...بهجای تمرکز بر شاخصهای رشد
اقتصادی قرارداده شود و درواقع بسیاری از جوانب رفاه
بهوسیله شاخصهای برپايه درآمد يا مصرف توضیح داده
نميشود .از اين ديدگاه ،مالك تشخیص فقر ،دستیابي به
كاركردهايي در زندگي است كه برای هر فردی مطلوب و
ارزشمند است .مجموع اين كاركردها ،قابلیتهای افراد را
تشكیل ميدهد .اين مفهوم فقر قابلیتي است که در
مقابل فقر درآمدی مطرحشده است .بهبیانديگر فقر
شهری ي پديده چندبعدی ،شامل جوانب اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي است .آسیبشناسي از فقر بسیار
گسترده است و تا مدتها باقي ميماند .فقر نتیجه
نابرابری اقتصادی و اجتماعي و کالبدی است (صادقي و
مسائلي .)۱387 :98 ،فقر پديدهای اقتصادی و اجتماعي
و فرهنگي است که از نبود حداقل نیازهای انساني و يا
ناتواني در تأمین آن ناشي ميشود(راغفر و صانعي:98 ،
 .)۱389از اين منظر مناطق شهری را تضادهای اجتماعي
– اقتصادی مشخص ميکند و اين تضادها باعث
شکلگیری نابرابری در توزيع فضايي امکانات در سطح
بلوکهای شهر ميشود و بهنوعي به نابرابری فضايي
ميانجامد(ايراندوست .)۱387 :۴۵ ،بهمنظور حل مسائل
ناشي نابرابریهای فضايي ،گام نخست شناخت و
سطحبندی مناطق فقر شهری ازنظر میزان برخورداری در
ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ميباشد .در اين مقاله
تالش شده است تا با بررسي وضعیت ابعاد اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی در منطقه  ۱۱شهرداری
تهران و رتبهبندی محالت و شناخت مسئلهدارترين محله
(محله امیريه) به برنامهريزی توسعه آتي محالت با
استفاده از تکنی آيدا بپردازد.
ادبيات پژوهش
برنامه ريزی توسعه سازمان ملل فقر را در کیفیت
زندگي تعريف کرده است و برای آن سه شاخص اندازة
کافي درآمد ،بهداشت و آموزش را برميشمارد (روستايي
و همکاران .)۱39۱ :۱۴3 ،در گزارش توسعه جهاني بان
جهاني مبارزه با فقر ( ،)2001- 2002فقر چیزی فراتر از
نابرابری درآمد يا توسعه پايیني انسان است ،فقر همان
آسیبپذيری ،نبود قدرت و ابزار عقیده است (بان
جهاني .)38 :۱380 ،فقر شهری عموماً با کارگران بیکار
يا اخراج شده و مهاجران روستايي فقیر ظاهر ميشود و

ساختار اجتماعي و الگوی فضايي در مناطق شهری را
دگرگون ميسازد (لئو وو .)2006 :6۱0 ،فقر شهری
مجموعهای از فقر انتقاليافته از جامعه روستايي و نیز
فقر تولید و بازتولید شده در جامعه شهری (توسط
جابهجاييهای درونشهری) را در برميگیرد (صرافي:6 ،
 )۱387و با مشخصههايي چون ،درجات تجاریسازی
باال ،خطرات سالمتي و محیطي باالتر ،گسیختگي
اجتماعي ،جرم و جنايت ،تضادها و برخوردها با حکومت
شناخته ميشود (زاينال و همکاران .)20۱2 :828 ،در
بسیاری از مطالعات کشورهای درحالتوسعه فقر شهری
در چهارچوب برنامه تعديل ساختاری بررسيشده است
(امیس و راکودی .)۱99۵ :۴0۴ ،عالوه بر اين بايد اشاره
کرد که به تازگي مطالعات مربوط به فقر شهری در
کشورهای درحالتوسعه ،نبايد بهطور انحصاری بر
مقولههای شهری متمرکز شود (چن و همکاران:۵ ،
 .)2006بخشي از داليل در اين واقعیت نهفته است که
در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،شهر سوپاپ
اطمیناني برای مبارزه اقتصادی روستايي است و زمینهای
امیدوارکننده برای مهاجران روستا به شهر به شمار
ميرود (برنر .)2000 :۵۵7 ،گسترههای فقر را ميبايد
بازنمود فضايي ت مکاني فقر در پهنههای شهری معرفي
نمود .شهرنشیني به شکل فزاينده در کشورهای
توسعهنیافته در حالي با مهاجرتهای سريع روستايیان
اتفاق مي افتد که تمامي مهاجران قادر به سکني گزيني
در گسترههای مناسب شهری نبوده و بهواسطه فقر خود،
مکانهايي را متناسب با درآمد انتخاب ميکنند که دارای
استانداردهای پايیني ازلحاظ کیفیت زندگي هستند .در
پي چنین روندی است که پهنههای فقر در قالب و
گونههای متفاوت در شهرها شکلگرفته و درگذر زمان
بسط مييابند ) (UN-Habitat, 2005مرور متون
مختلف نشانگر تلقي نسبتاً مشابهي از پیامدها و اثرات
سوء شهرنشیني فزاينده در کشورهای جهان سوم است.
(بمانیان و همکاران .)1388 ،انباشتگي شهری ،شکاف
شهری ت روستايي و مهاجرت انبوه و بهتبع آن
بزرگسازی شهری ،بیکاری و اشتغال کاذب و ناقص و
شکلگیری اقتصاد غیررسمي و معضل مسکن و فقر
شهری را ازجمله پیامدهای شهرنشیني در جهان سوم
قلمداد ميکنند .کمبود خدمات عمومي ،مسکن نامناسب
و ناکافي ،پراکندهرويي و توسعه آلونکي ،فقر شهری و
بحران بهداشت را ازجمله نتايج شهرنشیني شتابان ذکر
نمودهاند( .بمانیان و همکاران.)1390 ،در خالل سي سال
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آينده از هر سه نفر در جهان ،ي نفر در مناطق حاشیه
شهرها و گسترههای فقر زندگي خواهند نمود(UN-
) .Habitat, 2005افرادی که عموماً ازلحاظ اجتماعي و
اقتصادی ضعیف هستند در مکانهايي از شهر سکني
ميگزينند که ازلحاظ مؤلفههای محیطي و کالبدی
نابسامان و ناکارآمد بوده تا شايد هزينههای کمتری بر
ايشان تحمیل شود (بمانیان و همکاران .)1390 ،اين
خصیصهها را در ي دستهبندی کلي ،ميتوان در قالب
چهار مؤلفهی اقتصادی ،اجتماعي ،کالبدی و محیطي
طرح نمود .گسترههای فقر در ايران به مکان گزيني اين
پهنهها در مکانهايي که ازنظر محیطي و يا مصنوع با
مشکالتي چون :قرارگیری در حريم گسلها ،رودخانهها،
دکلهای فشار قوی برق ،مناطق ناکارآمد و رهاشده
شهری و وامانده از چرخه توسعه مواجه ميباشند
(بمانیان و همکاران .)1390 ،تعیین محدوده گسترههای
فقر از اقدامات اولیه برنامهريزی و سیاستگذاری جهت
ورود به اينگونه گسترهها به شمار ميرود .لذا جهت
شناسايي و پهنهبندی چنین گسترههايي ،نیاز به شناخت
خصیصههای مؤثری است که بتوان آنها را در
سکونتگاههای شهری موردبررسي قرارداد .در بسیاری از
کشورها بهويژه در کشورهای درحالتوسعه ،فقر موضوعي
چالشبرانگیز در برنامهريزیهای کالن کشوری است ،اما
عمده پژوهشها معطوف به شناخت فقر به مفهوم کلي
بوده و يا در صورت توجه به فقر شهری موضوعات کالن
را درروش شناسي موضوع دخالت داده است .از مهمترين
پژوهشهای صورت گرفته در مورد فقر مربوط به اقدامات
بان جهاني ،سازمان بینالمللي کار ،سازمان فرهنگي،
علمي و آموزشي ملل متحد موسوم به يونسکو ،صندوق
بینالمللي اقدام جهت مقابله با فقر ،صندوق بینالمللي
توسعه کشاورزی و صندوق جمعیت سازمان ملل از
مهمترين سازمانهای بینالمللي فعال درزمینه مقابله با
فقر جهاني هستند(غفوری و همکاران.)1391 ،
تحلیل عرصههای تصمیمگیری AIDA
تکنی
يکي از تکنی های مهم نظام برنامهريزی شهری و
منطقه ای است که شروع تفکر اجرای اين تکنی در
کشور اياالتمتحده آمريکا به اوايل دهه  ۱9۵0میالدی و
در کشور انگلستان به اوايل دهه  ۱970میالدی
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بهعنوان نقطه عطفي در
برميگردد .اين تکین
برنامهريزی از دهه  ۱980میالدی در کشور انگلستان
موردتوجه قرار گرفت ،زمینههای موضوعي کاربرد آن نیز
با استفاده از روشهای جديد تعیین روابط پیچیده بین
جنبههای مختلف برنامهريزی و بهخصوص در مورد ايجاد
سیاستهای برنامه ای ساختاری و استفاده از قاعده کلي
انتخاب استراتژي بهمنظور غلبه بر پیچیدگي مشکالت
تأکید دارد .تکنی آيدا در نظام برنامهريزی استراتژي
تکنی مهمي محسوب ميشود .اين تکنی در مرحله
طراحي (شامل تعیین اختیار سیاستهای اصلي ،تولید
استراتژیهای آلتراناتیو و تهیه برنامه) و درزمینه کاربرد
توصیفي و پیشگويانه به کار ميرود .اين تکنی با
زمینه تئوري تجربي و درزمینههای غیر فضايي بهويژه
فعالیتهای اقتصادی به کار ميرود (دانشپور.)1386 ،در
اين تکنی به طورکلي تدوين اهداف بر اساس مسائل و
مشکالت ،تعیین راهبردها و ارائه پیشنهادها که در سه
سطح تجريدی و ارتباطات افقي و عمودی انجام ميگیرد.
در باالترين سطح ،عناصر سناريو و در سطح میاني
عرصههای سیاستگذاری که دارای جزئیات بیشتری
ميباشد ،.قرار دارند ،در پايینترين سطح پروژههای
پیشنهادی که بهعنوان بیانیه اقدامها تلقي ميشوند قرار
ميگیرند (کالنتری خلیلآباد.)88 :۱38۴ ،
بافتهای ناکارآمد محدودههای شهری از دو بافت
فرسوده و بافت حاشیهای و مسئلهدار تشکیلشده است
که وضعیت بافتهای فرسوده ازنظر ابعاد اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي مطلوب است و فقط بعد کالبدی آن
وضعیت نامطلوب دارد و راهبرد کاربردی برای اين
بافتها بهسازی و نوسازی آنها ميباشد .درواقع
بافتهای فرسوده مهاجر فرست هستند و اصطالح( king
 )flightرا برای اين قشر از بافتها بايد به کاربرد ،يعني
افراد اصیل به علت فقر کالبدی از اين بافتها مهاجرت
ميکنند ،ولي بافت حاشیهای مسئلهدار ازنظر تمام ابعاد
اقتصادی و اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی وضعیت
نامناسبي دارد که اين وضعیت در اين بافتها منجر به
فقر شهری شده که راهبرد کارآمد برای اين بافتها
توانمندسازی است.

توسعه راهبردی محالت شهری...

شکل ( :)2مدل مفهومي پژوهش
پيشينه پژوهش
مفهوم محرومیت را اولین بار در دهه 1940
نويسندگان کتاب سرباز آمريکايي به کاربردند .آنها از
مفهوم محرومیت برای نشان دادن احساسات فردی
استفاده ميکنند که فاقد منزلت اجتماعي و شرايط
مناسب اقتصادی و يا شرايطي که به اعتقاد خويش بايد
داشته باشد و دارا نیست .محرومیت در مناطق شهری
به صورتي است که شرايط فرهنگي و اجتماعي و از سوی
ديگر مشکالت اقتصادی را برای ساکنان آن رغم زده که
اين معضالت و مشکالت سبب گسترش فضايي فقر و
نارضايتي عمیق در میان اقشار جامعه شده است.
در پژوهش مشترکي که با همکاری سازمان بهداشت
جهاني ( )WHOو يونیسف انجامشده است نتايج حاکي
از آن است که رشد جمعیت رابطه مستقیمي با میزان
گسترش نواحي فقیر دارد .در آفريقا و آسیا که دارای نرخ
رشد جمعیت باالتری هستند سهم ساکنین مناطق فقیر
و محروم ( )ISنیز بیشتر ميشود ( WHO/UNICEF,
 .)2000آرتور توماس بورگارت ( )2001در پاياننامه خود
به ارزيابي توسعه اجتماعات محلي در يکي از اياالت
کانادا پرداخته است ،او نشان ميدهد که پس از تدوين
راهبرد توسعه محلهای برای شهر در سال 2000
میالدی ،روند مشارکت ساکنان اجتماعات محلي در اين
شهر و بهتبع آن توسعه کارکردهای اجتماعي مرتبط با
محالت شهری شتاب بیشتری گرفته است و انتظارات و
برآوردها با روند برنامهريزیشده کنوني در چشمانداز 29

ساله آن تا سال  2029محقق خواهد شد .در اين رساله،
سرمايه اجتماعي و تقويت آن در سلولهای بنیادی شهر
محالت شهری مورد تأکید قرارگرفته است (صارمي،
.)53-35 ،1386
آغاز مطالعه فقر در ايران به اواخر دهة ۴0
بازميگردد که بیشتر معطوف به توصیف زندگي ساکنان
محالت حاشیهنشین بود .پس از انقالب اسالمي و توجه
به مباحث اسالمي در دهه  60مجموعه مطالعات پرويز
پیران که نتايج آن بهتدريج در ماهنامه اطالعات سیاسي
و اقتصادی دهه  60و  70منتشر شد ،در غنای مباحث
نظری فقر شهری و مسکن غیررسمي و تبیین ابعاد اين
پديده در کشور ،بسیار مؤثر و راهگشا بود (حاج يوسفي،
 .)۱38۱ :۱7در سالهای اخیر پژوهشهای دانشگاهي
گستردهای درزمینه فقر و فقر شهری انجامشده است که
عمده آنها بهصورت مطالعات موردی و مونوگرافي بودند.
خامنه و همکاران ( ،)۱38۴در پژوهش خود با عنوان
درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری با روش
توصیفي -تحلیلي به شناخت ،سنجش و تحلیل فقر
پرداخته است .نتايج مطالعات آنها نشان ميدهد که
ريشهيابي ،شناخت و پهنهبندی فقر شهری از طريق
روشهای کمي و کاربردی گام نخست در جهت
برنامهريزی و سیاست گزاری کاهش فقر است.
کالنتری خلیلآباد و همکاران( )1387در پژوهش
خود با عنوان کاربرد تکنی  AIDAدر برنامهريزی
شهری مطالعه موردی مرمت بافت تاريخي شهر يزد که با
استفاده از روش تحلیلي-کاربردی انجام دادند تالش
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کردند با توجه به مسائل و مشکالت موجود در بافت
تاريخي شهر يزد و همچنین امکانات و قابلیتها ،اهداف
در جهت مرمت و احیاء بافت تاريخي تنظیمشده است.
رضايي و همکاران( )1391با در پژوهشي با عنوان
شناسايي و ارزيابي گسترههای فضايي فقر شهری در شهر
يزد پس از پس از تشريح مفهوم فقر و فقر شهری با روش
توصیفي -تحلیلي به اين نتیجه رسیدند که بیشتر
محالت شهر يزد شرايط مناسب را دارا هستند و تنها 32
در صد اين محالت دارای فقر شهری هستند.
در پژوهش های انجام شده در مورد پهنه های فقر
شهری تنها به دنبال بعد اقتصادی در فقر شهری بودند
در حالي که دز تعريف مفهوم فقر شهری بايد همه ابعاد
من جمله اجتماعي ،فرهنگي ،کالبدی را هم در نظر
گرفت .در پژوهش حاضر سعي شده است که بعد از
تعريف مفهوم فقر شهری و ترسیم مدل مفهومي آن با
توجه به همه ابعاد(اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی،
فرهنگي) و رتبه بندی محالت منطفه  11شهر تهران ،به
توسعه آتي محله هدف برنامهريزی با استفاده از تکنی
آيدا بپردازد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف رويکردی کاربردی دارد و
از منظر ماهیت و روش تحلیلي  -تجويزی است پس از
تشريح مفهوم فقر و فقر شهری به روش کتابخانهای و
اسنادی ،با استفاده از بلوکهای آماری سال ۱390
جامعه آماری اين پژوهش (منطقه  ۱۱تهران) ،مستخرج
از سرشماریها ،آمارنامهها و همچنین نقشه کاربری
اراضي منطقه  ۱۱از مرکز آمار ايران ،مبادرت به شاخص
سازی شده است و شاخصهای محاسبهشده در قالب ۴
بعد اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی و  26شاخص
اقدام شد.
منطقه  ۱۱شهر تهران از بخشهای مرکزی
کالنشهر تهران است .اين منطقه با مساحت 7۵ ،۱۱
کیلومترمربع دارای  ۴ناحیه و  ۱9محله با جمعیتي
حدود  288هزار نفر تشکیلشده است .منطقه  ۱۱از
شمال به خیابان انقالب (از چهارراه کالج تا میدان انقالب
و تا خیابان آزادی و نواب صفوی ادامه دارد) .از شرق به
خیابان وحدت اسالمي تا حافظ ،از غرب بزرگراه نواب
صفوی و از جنوب به راهآهن (از شوش تا نواب صفوی)
محصور ميشود .محدوده موردمطالعه در اين پژوهش
منطقه  ۱۱شهر تهران ميباشد.
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شکل ( :)3موقعیت جغرافیايي منطقه  ۱۱شهر تهران و محله امیريه

توسعه راهبردی محالت شهری...
یافتههای پژوهش
مرحله اول :تعيين شاخصها و معيارهای ارزیابي
محالت اجتماعي – عرفي :در اين پژوهش ،جهت
شناسايي محالت مسئلهدار از بلوکهای آماری سال
 ۱390منطقه  ۱۱شهر تهران در محیط نرمافزار
 SPSS ،ArcGISو  EXCELاستفادهشده است.
معیارهای شناخت محالت مسئلهدار ،ابتدا  26متغیر در

قالب چهار شاخص اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و
کالبدی مشخص شدند و در ادامه با بهرهگیری از مدل
تاپسیس ،نقشههای سطحبندی محالت  ۱9گانه منطقه
در هري از شاخصها و درنهايت نقشه وضعیت کلي
محالت (در همه شاخصها) تهیهشده است و درنهايت با
استفاده از تکنی آيدا به برنامهريزی توسعه راهبردی
محالت منطقه  ۱۱شهر تهران پرداختهشده است.

جدول( :)۱وضعیت ابعاد و شاخصهای تحقیق در منطقه موردمطالعه
وضعيت عمومي
نرخ فعالیت عمومي

جمع کل

ميانگين کل ميانگين ابعاد تحقيق رتبه نهایي ابعاد

اقتصادی

۱۴۱7٫7۱

7۴٫62

نرخ جمعیت غیرفعال

3۱٫۴9

۱٫66

بار جمعیت

۱٫۱7

0٫06

بار تكفل خالص

۱۱7٫۴۵

6٫۱8

نرخ فعالیت اقتصادی

۱7۴8٫88

92٫0۵

87٫۵2

۴٫6۱

میزان تراکم جمعیت

27۱2٫39

۱۴2٫76

نسبت جنسي جمعیت

20۱۵٫93

۱06٫۱

نسبت جواني جمعیت

3۵3٫۴6

۱8٫6

نسبت سالخوردگي

26٫۵9

۱٫۴

نسبت جمعیت بيسواد بهکل

29۴٫۵9

۱۵٫۵

نسبت محصلین

872٫67

۴۵٫93

نسبت دانشجويان

۴۱0٫۴۱

2۱٫6

نسبت فارغ التحصیالن

870٫29

۴۵٫8

نسبت جمعیت باسواد کل

۱023٫97

۵3٫89

نسبت باسوادی مرد

۱۵۵0٫۵۴

8۱٫6۱

نسبت باسوادی زن

۱2۱9٫88

6۴٫2

سرانه آموزشي

۱2٫۴۱

0٫6۵

سرانه فرهنگي و مذهبي

2٫۵7

0٫۱۴

سرانه مسکوني

299٫۱8

۱۵٫7۵

سرانه تجاری

2۵٫08

۱٫32

سرانه فضای سبز

۴٫۵3

0٫2۴

سرانه تأسیسات شهری

۵٫3

0٫28

سرانه صنعتي

۱2٫8۵

0٫68

سرانه درماني

2۵٫76

۱٫36

سرانه تفريحي

۱٫9۵

0٫۱

سرانه ورزشي

3٫۱3

0٫۱6

بار تكفل ناخالص

2۵٫69

اجتماعي

۴٫86

فرهنگي

۴6٫93

کالبدی

۱٫93

2

3

۱

۴
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شاخص نرخ فعالیت اقتصادی در بعد اقتصادی با
میانگین کل  92/۵به علت تعداد باالی مراکز تجاری و
میزان باالی شاغلین بیشترين میزان را در میان
شاخصهای ديگر داراست.به همین علت محله امیريه در
بین محالت ديگر از شاخص اقتصادی بااليي برخوردار
است.
مرحله دوم :تعيين و شناسایي محالت اجتماعي–

تاپسیس نشان ميدهد که درمجموع از  ۱9محله منطقه،
شش محله (فلسطین ،هاللاحمر ،خرمشهر ،جمالزاده،
اسکندری ،امیريه) در وضعیت نامطلوب کیفیت زندگي به
لحاظ شاخصهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعي و
فرهنگي قرار دارند و محله امیريه با شاخص اولويت
 0/07۴نامطلوبترين محله منطقه  ۱۱تهران ميباشد.
بنابراين محله هدف اين تحقیق محله امیريه است.

عرفي دارای فقر شهری :نتايج امتیازهای مدل
جدول (:)2رتبهبندی محالت منطقه  ۱۱بر اساس مدل  Topsisو جمع ابعاد
شاخص اولویت TOPSIS

رتبه

۱

شیخ هادی

0/۵78

۱

محالت

ردیف
2

پارک رازی

0/۴8۴

2

3

آذربايجان

0/236

3

۴

قلمستان

0/۱96

۴

۵

مخصوصي

0/۱۵7

۵

6

عباسي

./۱۵0

6

7

فروزش

0/۱38

7

8
9

منیريه
جمهوری

0/۱36
0/۱32

8
9

۱0

راهآهن

0/۱32

۱0

۱۱
۱2

باغستان
انبار

0/۱29
0/۱2۴

۱۱
۱2

۱3

آگاهي

0/۱2۴

۱3

۱۴
۱۵

فلسطین
هاللاحمر

0/۱23
0/۱2۱

۱۴
۱۵

۱6

خرمشهر

0/۱۱8

۱7

۱7

جمالزاده

0/۱۱3

۱6

۱8

اسکندری

0/۱۱0

۱8

۱9

امیريه

0/07۴

۱9

ميزان وقوع فقر شهری در سطح محالت منطقه 11

مطلوب

نسبتاً نامطلوب

بسیار نامطلوب

مأخذ :مطالعات تحقیق ۱396
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شکل( :)۴پراکنش فضايي فقر شهری در سطح محالت منطقه  ۱۱شهرداری تهران

توسعه راهبردی محالت شهری...
شکل شماره ( )2پراکنش فضايي فقر شهری در
سطح محالت منطقه  ۱۱شهرداری تهران را نشان
ميدهد .با توجه به اين نقشه اکثر محالت منطقه ۱۱
شهر تهران جزء محالت نسبتاً نامطلوب و بسیار نامطلوب
محسوب ميشوند.
مرحله سوم :تعيين محله هدف برنامهریزی :محله
امیريه بهعنوان محله هدف با توجه با شاخص
اولويت 0/07۴و رتبه  ۱9بهعنوان نامطلوبترين محله
شناختهشده است .بنابراين اين محله جزء محله هدف
برنامهريزی ميباشد.
محله امیريه واقع در منطقه  ۱۱شهر تهران دارای
 28000نفر جمعیت ميباشد که در ناحیه  2اين منطقه
قرار دارد و از شمال به محله منیريه و خیابان ابوسعید و
منیريه از جنوب به خیابان بشیری و قزوين ،از شرق به
خیابان وحدت اسالمي و از غرب به كارگر جنوبي محدود
ميشود(سند راهبردی.)۱390 ،
محله امیريه در منطقه  ۱۱شهرداری تهران از
نامطلوب ترين وضعیت کالبدی و اجتماعي و اقتصادی و
فرهنگي برخوردار است .به همین دلیل اين محله
بهعنوان محله هدف برای برنامهريزی و پروژههای
تغییری انتخاب گرديده است.
مرحله چهارم :برنامهریزی توسعه راهبردی محله
هدف (اميریه)

شرح مدل؛ تکنی
مرتبط ()AIDA

تحلیل عرصههای تصمیمگیری

تکنی تحلیل عرصههای تصمیمگیری مرتبط يکي
از تکنی های مهم نظام برنامهريزی شهری و منطقهای
است که شروع تفکر اجرای اين تکنی در کشور
اياالتمتحده آمريکا به اوايل دهه  ۱9۵0میالدی و در
کشور انگلستان به اوايل دهه  ۱970میالدی برميگردد.
اين تکین بهعنوان نقطه عطفي در برنامهريزی از دهه
 ۱980میالدی در کشور انگلستان موردتوجه قرار گرفت،
زمینههای موضوعي کاربرد آن نیز با استفاده از روشهای
جديد تعیین روابط پیچیده بین جنبههای مختلف
برنامهريزی و به خصوص در مورد ايجاد سیاستهای
برنامه ای ساختاری و استفاده از قاعده کلي انتخاب
استراتژي بهمنظور غلبه بر پیچیدگي مشکالت تأکید
دارد .اين تکنی در نظام برنامهريزی استراتژي تکنی
مهمي محسوب ميشود .اين تکنی در مرحله طراحي
(شامل تعیین اختیار سیاستهای اصلي ،تولید
استراتژیهای آلتراناتیو و تهیه برنامه) و درزمینه کاربرد
توصیفي و پیشگويانه به کار ميرود .اين تکنی با
زمینه تئوري تجربي و درزمینههای غیر فضايي بهويژه
فعالیتهای اقتصادی به کار ميرود .در اين تکنی
به طورکلي تدوين اهداف بر اساس مسائل و مشکالت،
تعیین راهبردها و ارائه پیشنهادها که در سه سطح
تجريدی و ارتباطات افقي و عمودی انجام ميگیرد.
(کالنتری خلیلآباد )88 :۱38۴ ،در باالترين سطح،
عناصر سناريو و در سطح میاني عرصههای
سیاستگذاری که دارای جزئیات بیشتری ميباشد ،.قرار
دارند ،در پايینترين سطح پروژههای پیشنهادی که
بهعنوان بیانیه اقدامها تلقي ميشوند قرار ميگیرند.
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نمودار اختیار :ترکیبهای مختلف
عناصر سناريو
نمودار اختیار :ترکیبهای

سطوح تجريد

ارتباطات عمودی

عناصر برگزيده سناريو :سناريو

مختلف عناصر برگزيده
سیاستها
پروژههای پیشنهادی

نمودار ( :)۱ساختار روش در سه سطح تجريدی
مأخذ :دانشپور۱37۵ ،
شرح روش کار در تکنيک  AIDAدر سه مرحله به
شرح زیر است:
مرحله اول :تحليل مسائل و مشكالت و تدوین

به توسعه كه اتخاذ تصمیم در مورد آنها الزامي است از
درون اهداف تعیین ميشوند.
برای تدوين اهداف نهايي منتج از مسائل و مشکالت
موجود در محالت مسئلهدار منطقه  ۱۱شهرداری تهران
طرحهای مربوطه ازجمله طرح جامع شهر تهران  ،طرح
تفصیلي منطقه و همچنین وضع موجود کالبدی،
اجتماعي ،اقتصادی محله هدف بررسيشده است.

اهداف نهایي
در اين مرحله مشکالت محله مسئلهدار امیريه به
همراه ريشهی آنها شناساييشده و با توجه به وضع
موجود اين محالت ،اهدافي در جهت پاسخگويي به
مسائل موجود ،تدوين ميشوند و در فرآيند طراحي
برنامه ،راهبردها بهعنوان عرصههای كلي و فراگیر مربوط
جدول( :)3تعیین راهبردها و عرصههای سیاستگذاری از اهداف
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مأخذ :مطالعات تحقیق۱396 ،

توسعه راهبردی محالت شهری...
در اين پژوهش ،هدف اصلي ارائه راهکارهای توسعه
محله محور محله مسئلهدار امیريه در ابعاد کالبدی،
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی ميباشد ،که برای
دستیابي به آن اهداف زير در نظر گرفتهشده است :
 اعتالی کیفیت محیط مسکوني و محیطزيست منطقه
 تثبیت جمعیت منطقه و تعادل بخشي فضايي به آن
 ارتقاء کمي و کیفي سرويسهای خدمات عمومي و
زيرساختهای شهری خاصه در بخش حملونقل عمومي
 ايجاد زمینههای اشتغال و افزايش درآمد منطقه
 تأمین نیازها و ساماندهي و توسعه خدمات شهری منطقه
 بهسازی ،نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده منطقه
 توسعه و ساماندهي مراکز محله و مراکز زير محله
 ساماندهي معابر استخوانبندی اصلي محله
اهداف و رهنمودهای برنامههای راهبردی با مرور مسائل و
مشكالت استخراجشده از اسناد برنامهها (طرح جامع
شهر تهران و طرح تفصیلي منطقه  )۱۱و توصیف و

تحلیل وضع موجود بافت و در جهت پاسخگويي به
مسائل موجود بافت تدوين گرديدهاند.
مرحله دوم :تعيين راهبردها و عرصههای
سياستگذاری بر اساس اهداف
با توجه به مفاهیم موجود ،از درون اهداف
راهبردهايي مشخص و عرصههای سیاستگذاری بر
اساس اهداف و راهبردها تعیین ميگردد .عرصههای
سیاستگذاری نقطه شروع دستیابي به پروژههای اجرايي
نقش واسطه را در رهیافت سه سطحي انتخاب
استراتژي بازی ميکند.
بر مبنای اهداف تعیینشده در زمینههای اقتصادی،
اجتماعي ،فرهنگي و كالبدی و تعداد  ۱0راهبرد در محله
مسئلهدار امیريه مشخصشده است كه هرکدام دارای
جنبههای خاص بوده و هر راهبرد دربردارنده دو اختیار
متقابل است كه با كلمات بلي و خیر ،امكان وجود يا عدم
وجود آن استراتژی بررسيشده است.

جدول( :)۴تعیین راهبردها و عرصههای سیاستگذاری از اهداف
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جدول( :)۵تولید پروژههای راهبردی

مرحله سوم :توليد پروژههای راهبردی
در اين مرحله پروژه پیشنهادی که منتج از نتايج
اجرايي عرصههای سیاستگذاری هستند ،بهعنوان اجزاء
تشکیلدهنده برنامه توسعه راهبردی محالت مسئلهدار
تلقي شده و در آخرين سطح از سطوح سهگانه تجريد
واقع ميشوند .در رهیافت انتخاب استراتژي  ،جهت
تعیین پروژههای پیشنهادی از کل(استراتژی ها) شروع و
به جزء (پروژهها) ختم ميشود .عناوين کلي پروژهها به
تفکی عرصههای سیاستگذاری مشخص ميشوند ،و
سپس از درون اين عناوين کلي ،پروژههای اجرايي
بهصورت توسعهای و تغییری مشخصشده و پروژههای
تغییری خود در سه دسته مکاني ،رفتاری و فعالیتي
تقسیم ميگردند(کالنتری خلیلآباد 2۴8 :۱378 ،ت
)2۴7
نتيجهگيری و پيشنهادها
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بررسي طرحها و سندهای برنامهريزی منطقه ۱۱
شهر تهران بیانگر آن است که اين سندها به دلیل
تنگناهای قانوني و مقرراتي ،عدم ارتباط مناسب بین
سازماني ،تداخل مديريتي از تحرک و کارايي الزم

برخوردار نیستند و در اين طرحها تنها به بعد کالبدی
بافتهای مسئلهدار و ناکارآمد شهری .اما با کاربرد
تکنی رهیافت انتخاب استراتژي در احیای بافت
فرسوده محله امیريه منطقه  ۱۱شهر تهران ضمن
ريشهيابي تنگناها و کاستيها ،اهداف مشخص و سپس
راهبردها و عرصههای سیاستگذاری تعیین و درنهايت
پروژهها ظاهر ميشوند.
نتايج امتیازهای مدل تاپسیس در اين پژوهش نشان
ميدهد که درمجموع از ۱9محلهی منطقه ،شش محله
(فلسطین ،هاللاحمر ،خرمشهر ،جمالزاده ،اسکندری،
امیريه) دارای فقر شهری و بسیار نامطلوب و محالت
(شیخ هادی ،پارک رازی ،آذربايجان ،قلمستان،
مخصوصي ،عباسي) وضعیت مطلوب به لحاظ
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و کالبدی قرار
دارند .بامطالعه وضعیت ابعاد و رتبهبندی محالت به اين
نتیجه رسیديم که محله امیريه ازنظر بعد کالبدی نسبت
به ساير ابعاد وضعیت نامساعدتری دارد و ازنظر بعد
اجتماعي و فرهنگي به دلیل وجود موزهها و بیت رهبری
وضعیت آن مطلوب است.

توسعه راهبردی محالت شهری...
بر پايه يافته های پژوهش ،جهت برنامتهريتزی محلته
محور در ستطح محتالت دارای فقتر شتهری منطقته ۱۱
شهرداری تهران ،بهترين پروژهها به شرح زير ميباشد
 ساماندهي کالبدی -عملکردی خیابان فرهنگ محله
امیريه
 توسعه و ساماندهي فضاهای جمعي سرزنده با
نقشهای چندگانه ،در جنوب محله امیريه
 ايجاد ي مرکز محله در غرب محله امیريه
 بازسازی يا تقويت عناصر ارزشمند بصری و ذهني در
محله امیريه
 ايجاد کاربری تجاری و اداری با غلبه فضای سبز در
بافت مسکوني در خیابان فرهنگ
 تثبیت جمعیت موجود در محله امیريه
 تقويت و تشديد ارزش فرهنگي در مراکز تجمع مثل
مراکز محله ،مساجد و پارک¬های موجود در محله
امیريه
پیشنهاد پهنههای مختلط تجاری و اداری و خدمات
با مقیاس فرا منطقهای و بلندمرتبه در خیابان

)1
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