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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بين فصلنامه(جغرافيا 

  1392 پاييز، 38سال يازدهم، شماره دوره جديد، 

   

  كيد بر ساختار مديريتيكيد بر ساختار مديريتيأأعمومي شهري با تعمومي شهري با تنوسازي فضاهاي نوسازي فضاهاي 

  ))منطقه پنج شهرداري تهرانمنطقه پنج شهرداري تهران  ::كالنشهر تهرانكالنشهر تهران::نمونه موردينمونه موردي((
  

  2و پريوش ترشيزيان 1كاظم جاجرمي دكتر
 

  چكيده

برنامه شهرها، بويژه در كالنشهرها، ديگر پاسخگوي  فضاهاي عمومي شهري در پي رشد شتابان و بي
رفته را به آنها  ساماندهي و نوسازي اين فضاها نقش از دست نيازهاي شهري نيستند و الزم است با

ها بر  بازگرداند و راهبردهاي مناسب را براي ايفاي اين نقش در شرايط امروزين جامعه با توجه به اولويت
چراكه فراهم كردن دسترسي بهتر به فضاهاي عمومي شهري، از . پايه محدوديت منابع و هزينه ارائه نمود

در اين پژوهش به . گردد ها كاسته و موجب ترويجِ برابري و همبستگي اجتماعي ميفرصتاختالف در 
شهرداري تهران به عنوان نمونه  5شهري منطقه عموميهاي مثبت و منفي حاكم بر فضاهايشناخت ويژگي

يا ركود هاي كالن، ميانه و خُرد اثرگذار در فعالسازي مورد مطالعه، با هدف تحليل و شناسايي مؤلفه
ساماندهي و نوسازي اين عمومي و دستيابي به راهكارهايفضاهاي عمومي شهري در راستاي تحقق حوزه

هاي موجود و محيطي بر پايه امكانات و محدوديتشناختي و زيستزيبايي  عملكردي،هايفضاها درحوزه
و  SWOT  - ANPتركيبيبندي اين راهكارها بويژه براي فضاهاي روباز با استفاده از مدل اولويت

در نهايت مشخص شد فضاهاي مذكور . اقدام شد) Dematelو  Coplandهاي مانند مدل(جانبي هاي مدل
اند نقش بايسته خود را به عنوان فضايي براي  به دليل نقايصي چند ازجمله از منظر مديريتي، نتوانسته

د با ارائه راهبردها و راهكارهاي همچنين مشخص ش. ايفا نمايند) حوزه عمومي(تعامالت اجتماعي 
ها، و ترتيب و توالي اجراي بندي آنها براساس محدوديت منابع و هزينهپاسخده به نياز شهروندان و اولويت

در راستاي دست يافتن به  توان به ساماندهي و نوسازي اين فضاها با تأكيد بر ساختار مديريتي آنهاآنها مي
 . يك حوزه عمومي دست يافت شهري به عنوان عمومي يك فضا

                                                 
  .تهران دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات دانشيار .1

  .اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي تهيه شده توسط پريوش ترشيزيان به راهنمايي دكتر كاظم جاجرمي است*

     Email: t.1387 t@gmail.comريزي شهريدانشجو دكتراي جغرافيا و برنامه .2
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  مقدمه

فضاهاي عمومي شهري در آغاز هزاره سوم ميالدي در ايجاد و برقراري تعامالت اجتماعي 

اند حرفه طراحي شهري بدل گرديده - اساسي داشته و به كانون تمركز دانش يشهروندان نقش

نيز ارتقاء كيفيت طوري كه ابعاد انساني فضاهاي عمومي شهري و  به) 95: 1389جو،  كاشاني(

ريزان، فضاهاي شهري از طريق ساماندهي و نوسازي بيش از هر زمان ديگر مورد توجه برنامه

و  زادگان هاشمي ارباب ؛ Gehl & lars 2004:203(طراحان شهري و معمارن قرار گرفته است 

نون تجلي كا«از فضاهاي عمومي به مثابه ). 66: 1388؛ پورجعفر و همكاران،  49: 1388همكار، 

صحنه «، )95: 1381رفيعيان،(» تبلور زندگي جمعي«و » هنر زيستن انسانها در كنار يكديگر

پورجعفر و (» ها مكان همزماني فعاليت«، )12: 1385مديري،(» نمايش زندگي روزمره مردم

وظيفه دارند هويت  ر چيزفضاهاي شهري قبل از هچرا كه . شود، ياد مي)23: 1389همكاران، 

پاسدار همه . جاري سازندشهروندان شهر را حفظ كنند و در زندگي  يتاريخو  ذهني ،عيني

هايي را در كالبد خود جاي دهند كه با هدف ياد شده و فعاليت باشندها ها و يادمانخاطره

باشد، معيارهاي لذا فضاي شهري عالوه بر اينكه شامل خصايص كلي يك فضا مي .دنانطباق ياب

و ظرفيتي عظيم در پاسخگويي به  نيازها و ) 228: 1388رفيعيان و همكار،(اشته شناختي د زيبايي

توان امروزه مي). 19: 1386دانشپور و همكار،(هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را دارند  ارزش

اظهار داشت كه فضاهاي عمومي و زيستي انسان دچار دوپارگي و آشفتگي ناشي از رشد 

ر و ارتباطات گرديده است به طوري كه مقياس انساني شهرها و در ها و تمدن عصر مظاهرسانه

گردد كه انسان فارغ از ظواهر و نمودهاي پي آن رضايتمندي شهروندان تنها زماني حادث مي

شهري نوين در موقعيتي چهره به چهره با ديگران به تعامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و 

  ).  91: 1387تابان و همكاران،(زيستي رسيده باشد 

هاي خود فضاهاي عمومي رسمي و غيررسمي را جاي از دوران كهن، جوامع در سكونتگاه

اگرچه الگوي استفاده از اين فضاها در طول تاريخ متفاوت بوده است، اما نظر به . اندداده

به عنوان هايي پاسخده به نيازهاي شهروندان حسب مورد فضاگسترش ارگانيك خودهمواره 

تبادل اطالعات درباره شهر و جامعه و عبور و مرور  ، تبادل كاال،مالقات و ديد و بازديدمحل 

مهم  مراسمبرگزاري نظير تاجگذاري، اجتماعي وقايع مهم اغلب، تمامي كه اي به گونه. اندبوده

از همين رو، اينگونه فضاها نقشي . اد استدروي ميدر آنها ها ، فستيوالها و گردهماييملي
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در : چهار ويژگيآ از موفق و كاراند و به عنوان فضايي در توسعه شهري داشته كننده ينتعي
اندازهاي بصري زيبا و مكاني چشم دسترس بودن؛ محيط راحت جهت حضور و فعاليت؛

  .انداجتماعي برخوردار بوده
ين گيري اولقدمتي همزمان با شكل) public space(در واقع بحث از فضاهاي عمومي شهري 

. اندشهر دارد و اين فضاها از همان آغاز بخشي الينفك از تاريخ شهرسازي را تشكيل داده
نحوه ساماندهي اين فضاها در حقيقت سنگ بناي اصلي الگوهاي متفاوت شهري در كنار 

اي كه در تعريف هريك از الگوهاي شهري به گونه به. هاي مسكوني بوده استچيدمان خانه
  .اندكننده مطرح بوده نعنوان شاخصي تعيي

هاي متفاوت بوده  فضاهاي عمومي شهري از مناظر مختلف مورد توجه انديشمندان در تخصص
كاستلز، (ريزان شهري برنامه. و از زواياي گوناگوني به اين موضوع پرداخت شده است

، 1961:هارويديويد (دانان جغرافي) 1999: ، يان بنتلي1984، هانسون و هيلي ير، 1971:هاروي

...) و 1981:، آنتوني گيدنز1961:هربرت گنر(شناسان ؛ جامعه...)و 1999، 1981:ديويد هربرت
هريك از زاوياي ....) و 1978:، هولدر1977:، رنفرو1977:، كالرك1972:اكو(شناسان  باستان

 )231: 1388رفيعيان و همكار، (اند  تخصصي مربوط به زمينه تخصصي خود به موضوع پرداخته

توانند در اختيار تمام ساكنان شهر به منظور يك گفتگوي فضاهاي عمومي موجود در يك شهر مي

ترين مكانها را  توانند امنمي. گيرندهاي سياسي قرار عاري از هرگونه تسلط ايدئولوژيك و انگاره
رها براي تبلور روابط اجتماعي ميان خرده فرهنگهاي گوناگون كه حضوري گسترده در كالنشه

زماني فضاهاي عمومي را واجد .... يورگن هابرماس، هانا آرنت، چارلز تيلور و. دارند، فراهم سازند
بدل شوند و واجد شرايط و كيفيت » حوزه عمومي«اند كه آن فضاها به چنين عملكردي دانسته

الني اي، فضاي عمومي است كه در آن، افراد به شيوه عقحوزه عمومي گونه. حوزه عمومي باشند
كند و جامعه مدني حوزه عمومي را حوزه عمومي جامعه مدني را تقويت مي. پردازندبه بحث مي

فرهنگي در فضاهاي  - اين حوزه در امر اجتماعي). Francis, 1989(نمايد در خود تثبيت مي
تواند بيان جغرافيايي امري يابد و به عبارت ديگر فضاي عمومي ميعمومي، نمود فضايي مي

انداز زيرا فضاهاي عمومي اين قابليت را دارند كه به عنوان چشم. فرهنگي باشد - اعياجتم
باشند، ها مي ي فرهنگ، عقايد و ارزششهري، كه منعكس كنندهمشاركتي عناصرِاصلي در زندگي

مطرح شوند  بعالوه، امروزه عقيده بر اين است كه كيفيت باال و مثبت زندگي شهري در خيابانها و 
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ي باز و به عبارتي فضاهاي عمومي، شرطي الزم براي جامعه است به طوري كه مردم را فضاها
  ).Garcia –Ramon et.al,2004. (سازد از تعامالت اجتماعي لذت ببرندقادر مي

حال آنكه امروزه قريب به اتفاق فضاهاي عمومي در شهرهاي جهان سوم از جمله در تهران 
عموما فاقد كارايي الزم هستند و نقش ارتباطي ...ها و  ها، خيابان اركها، پراهها، پيادهنظير ميدان

فضاي «توان از اين فضاها صرفاً به عنوان چنانكه بسادگي مي. شودمهمترين كاركرد آنها تلقي مي
برنامه شهرها بويژه در كشورهاي  اين فضاها در پي رشد شتابان و بي. ياد كرد» هابين ساختمان

كمتر توسعه يافته به خصوص در كالنشهرها ديگر پاسخگوي نيازهاي شهري  در حال توسعه و
ريزيِ مناسبِ فضاهايِ مذكور چه به صورت  به ديگر سخن، هم اكنون، فقدان برنامه. نيستند

اي  گونه هاي بالقوه اين فضاها به فضاهاي باز و چه غير آن سبب شده نتوان از بسياري از توان
ر تهران نيز در سالهاي اخير با رشد شتابان شهرنشني مواجه بوده كالن شه. مطلوب سود جست

با چنين رشد . است كه اين امر ساختارهاي شهري و فضاهاي آن را تحت تاثير قرار داده است
شتابان شهرنشيني ما با چالشهاي بسياري در فراهم كردن دسترسي بهتر به فضاهاي عمومي 

ه ممكن است، توسعه يابد، روبرو هستيم و نياز است شهري موجود، جدا از هر سيستم جديد، ك
كه از لحاظ اجتماعي منسجم هستند، از ) در شهرهاي بزرگ و كوچكمان(هاي زيبا با ايجاد مكان

بويژه كه . ها پرهيز كرده و به ترويج برابري و همبستگي اجتماعي نائل شويماختالف در فرصت
ريزي را از شهر سلب كرده و آرام نوع برنامه سرعت جابجايي جمعيت به سوي تهران قدرت هر

. هاي شهري تهران ناپديد گشته استآرام با اولويت اختصاص اراضي به مسكن، هويت از محله
هاي از سوي ديگر اراضي داراي دسترسيِ مطلوب به فضاهاي عموميِ برخوردار از شاخص

اي مسئله. زيع عادالنه دور شده استمطلوبيت در انحصار ثروتمندان هر ناحيه قرار گرفته و از تو
كه تقريبا در تمامي كالن شهرهاي جهان به معضلي در تحقق عدالت اجتماعي بدل گرديده 

  .است
در اين شرايط بذل توجه به فضاهاي عمومي شهري، به عنوان يك ضرورت اساسي در 

 –فرهنگيهاي توسعه شهري حكايت از بازتوليد اين فضاها در جهت تقويت وجهه  برنامه
رويكرد دولت و شهرداريها و مديريت شهرها و . اجتماعي و بازيابي هويت شهري دارد

هاي هاي اجتماعي نظير تقويت حس مشاركت، توسعه شوراياريكالنشهرها نيز به عرصه
اي، تقويت احساس امنيت در شهروندان، و تالش در جهت ارايه راهكارهاي اجرايي محله
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هاي عمومي در جهت نيل به اين مقوالت، از ديگر عواملي است كه از گيري از فضابراي بهره

يك سو انجام تحقيقات براي شناخت فضاهاي عمومي و از ديگر سو ساماندهي و نوسازي 

. آنها را از طريق ارائه راهكارهاي مناسب به يك ضرورت در توسعه شهري تبديل كرده است

اين فضاها در ساختارهاي مختلف مديريتي، بنابراين، نياز است با ساماندهي و نوسازي 

رفته را به آنها بازگرداند و  محيطي، نقش از دست اجتماعي، زيست -كالبدي، اقتصادي

  .راهبردهاي مناسب را براي ايفاي نقش واقعي اين فضاها در شرايط امروزين جامعه ارائه نمود

ه پنچ شهرداري هدف از انجام اين پژوهش بررسي وضع موجود فضاهاي عمومي منطق

هاي كالن، ميانه و خرد اثرگذار در فعالسازي يا ركود كالنشهرتهران، تحليل و شناسايي مؤلفه

فضاهاي عمومي شهري در راستاي تحقق حوزه عمومي، تحليل كمبودها، امكانات، نقاط قوت و 

قه ناحيه مورد مطالعه، تحليل نظام مديريت فضاهاي عمومي منط/ضعف فضاهاي عمومي منطقه

موردنظر، تعيين راهبردها و راهكارهاي نوسازي و فعالسازي فضاهاي عمومي منطقه مورد 

بندي راهبردهاي ارائه شده با توجه به  اي يكپارچه و اولويتمطالعه در راستاي ارائه برنامه

  .است محدوديت هاي زماني ، منابع و نيز ترتيب و توالي اجرايي راهبردهاي پيشنهادي

  

  شپيشينه پژوه

در پنج دهه گذشته، شناخت فضاي عمومي و رابطه ميان سازماندهي جامعه و شكل و كاربرد 

فضاي عمومي در ارتباط با مسائلي همچون گفتگوي آزاد، امنيت، مالكيت، ازدحام، فرآيندهاي 

هاي مختلف جامعه و ريزي، به دغدغه خاطر بسياري از متخصصين رشته طراحي، و برنامه

شناسي اواخر  هايي كه از تحقيقات جامعهدغدغه. زيست تبديل شده استشهر و حتي محيط 

ريشه ) 1957(شناس آلماني فرديناند تونيز  قرن نوزدهم سرچشمه گرفته، و در تحقيقات جامعه

، تشخيص و )اجتماع( gemeinschaftدارد كه دو گروه از رفتارهاي انساني را با عنوان 

و جيمز ) 1996(، يان گل )1992(بيستم محققاني مانند تيبالدز از اواخر قرن  .بندي كرد طبقه

هاي فضاي شهري كه عموم مردم به آن دسترسي فيزيكي فضاي عمومي را تمام بخش) 1996(

ها، ها، پاركاند، يعني، خيابانهاي عمومي شريكها در فعاليتو بصري داشته و در آن با غريبه

كنند، تعريف شان را مشخص ميكنند و محدودهميهايي كه محصورشان ميادين، ساختمان

كند، عمومي را به عنوان مهمترين بخش شهر مطرح مي ةعرص) 1996(پور نمايند و مدنيمي
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اند به آن دسترسي دهد و مردم محققيعني جايي كه بيشترين تماس و تعامل انسانها روي مي
كند و در جهت ومي آن را كنترل ميبپردازند، فضايي كه يك سازمان عم داشته و به فعاليت

  .نمايدمين و اداره ميأمنافع عموم ت
هاي خدمات محور و كاهش هاي اخير، همزمان با تغيير اقتصاد شهرها از كاالمحور به فعاليتدر ده

هاي خود تجربه هاي دفاتر خرده فروشي، شهرها تغييرات چشمگيري را در كاربري زمينفعاليت
- اقتصادي به وجود آمده فرصت استفاده و توسعه دوباره را براي زمين- اجتماعي اين تحوالت. كردند

هاي صنعتي قديمي به يكباره به فضاهاي به عنوان مثال، اسكله. هاي بسياري ايجاد كردها و ساختمان
مصنوعي  گيري نظراتي عليه شهرهاي همچنين شكل). wood,2011(باز عمومي جذابي تبديل شدند 

هاي ارگانيك با اين استدالل كه شهرها ساختار شبهه مشبك دارند و نه ساختار به نفع شهر
گام و تحت شرايط ويژه به  به گونه و نظمِ فضايي به تدريج ساختار خود را از طريق خلق گام درخت

محيطي شد  شناسي و زيست، سبب توجه ويژه به مباحث بوم)Alexander,2005(آورد دست مي
)Iderlina, B.; Babiano, M., 2012(، )Karin K. Peschardt, Schipperijn, Ulrika K. Stigsdotter,2012.( 

 شناختي مانند سرزندگي، هويت، خالقيت، در نهايت، امروزه مباحث اجتماعي، فرهنگي و جامعه

هرچه بيشتر در رابطه ) 1981(لينچ  “شهر خوب”هاي شهر خوب برگرفته از تئوري امنيت و شاخص
 ; Jacoba and Hellströmb,2010( ،)Jalaladdini(يابند تري مي هاي شهري عمومي جايگاه مهمبا فضا

Oktay ,2012( ،)Varnaa, and  Tiesdella, 2010( ،)Okano and Danny Samson, 2010.(  
  

  وضعيت فضاهاي عمومي منطقه كيد برأمطالعه با تمعرفي محدوده مورد 

 القعر درهشهرداري تهران كه ازشمال به خط 5محدوده مورد مطالعه منطبق است با منطقه 
ارتفاعات شمال  1800وسازهاي موجود در خط تراز ساخت فرحزاد منتهي به آخرين محدوده

متر تا تقاطع پل 1600بر تراز وسك و از اين نقطه منطبق  –القعر دره حصاركتهران تا خط
كن، از جنوب به تقاطع رودخانه كن و جاده مخصوص كرج، منطبق  موجود بر روي رودخانه

شرقي  ةشهرداري تهران، از شرق به لب 9ي جنوبيِ اين جاده تا ميدان آزادي و منطقه بر لبه
 اشرفيرگراه شرقي آسفالت بز ةجناح و امتداد آن بر روي لبآسفالت بزرگراه محمدعلي

فرحزاد تا انتهاي  القعر رودخانهاصفهاني تا انتهاي آن و از آنجا منطبق بر جاده فرحزاد تا خط
القعر رودخانه كن تا تقاطع شهرداري تهران و از غرب به خط 2شرقي محدوده و منطقهشمال



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  181              نوسازي فضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر ساختار مديريتي

 

ود شهرداري تهران محد 22و  21كرج و مناطق  –القعر با جاده مخصوص تهران اين خط

 ). 5شارمند، طرح تفصيلي منطقه (گردد  مي

  
  

  بندي فضاهاي عمومي شهري در منطقه نظام استخوان

. هاي شهري هستندها در محيطها در تعيين هويت محدودهفضاهاي عمومي، از مهمترين شاخص

شوند، مكاني  اين فضاها، عالوه بر عملكردهاي ويژه خود كه منجر به رفع نيازهاي مراجعين مي

اين اهداف، اگرچه داراي ابعاد . جهت تعامل و ارتباط رو در رو به منظور اهداف مختلف هستند

اند، اما بيشتر آنها سبب نزديك شدن گوناگوني به تبعيت از تعداد و تنوع افراد مراجعه كننده

گردند كه در نهايت، به جذابيت فضاهاي زندگي مي... ها، تشكيل گروههاي اجتماعي وديدگاه

 خالف ديگرو همگاني برجمعي طور معمول فضاهاي به. انجامدمومي براي شهروندان ميع

مراتب در نحوة قرارگيري در يك محدوده هستند، فاقد  توالي و يا سلسلهعملكردها كه داراي 

چرا كه حضور افراد مختلف در يك فضا به بزرگي وكوچكي، تأخر و تقدم . اندچنين نظام فضايي

لذا ممكن است در يك محدودة كوچك از منطقه . ر و يا قدمت آنها بستگي ندارددر يك محو

منطقه،  اي و يا شهري موجود باشد، ولي در بقيهجمعي با عملكرد منطقهتعداد زيادي فضاهاي
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از سوي ديگر تعداد مراجعين به يك . وجود نداشته باشد چنين فضاهايي اندك بوده و يا اصالً

هايي از آنجا كه فضاهاي جمعي با شاخص. عملكرد آن فضا نيز هست دهنده نشانجمعي فضاي

همچون گشوده بودن دايم بر روي مراجعان، امكان دسترسي آسان شهروندان به آنها، وجود 

ترين اين فضاها اند، عمدهعملكردهاي عمومي و امكان مكث و ديدارهاي اجتماعي قابل تشخيص

  :بندي نمودر منطقه دستهشرح ذيل دتوان بهرا مي

  

  شبكه معابر

بعدي، متنوع و جذاب است كه تأثيرآن در  ؛ فضايي شهري، خطي و در عين حال سهخيابان .1

ترين فضاي عمومي با تجسم كالبدي كه سيماي شهري را عنوان شاخص كنار ايفاي نقش به

ها يا تأسيسات فعاليتاي سبب ارزش مواصالتي آن بلكه بواسطه تمركز پاره سازد، نه فقط بهمي

در مجاورت آن از سويي و امكان تبديل شدن به فضاهاي اجتماعي با عملكردهاي متنوع در 

ها تحت عنوان چهار راه و ميدان، همچنين در برگيري عناصر گاهويژه در گره اين زمينه به

از . اشدتواند ترجمان هويت شهري بي آن است كه مييادماني در لبه و تجسم كالبدي ويژه

همين رو، در تعيين اهميت راهها اگرچه عريض بودن آن بسيار مهم است، اما كافي نيست چرا 

كه بسياري از معابر تنگ و باريك كه در كنار خود ساختمان و يا بناي شاخصي دارند نيز به 

به عالوه . تداوم مسير نيز در اهميت محورها قابل توجه است. شونديك محور مهم تبديل مي

ي مهم ديگر در اين رابطه، تنوع نكته. بخشداي ميروع و اختتام مسير به آن شخصيت ويژهش

با عنايت به موارد فوق مهمترين محورهاي منطقه به . كاركردها و تغيير آن در طول مسير است

بلوار (اهللا كاشاني  بلوار آيت: عنوان بخشي از فضاهاي شهري منطقه مورد مطالعه عبارتند از

كرج، جاده  –شهرزيبا،  بزرگراه اشرفي اصفهاني و محمدعلي جناح، محور آزاد راه تهران 

، بزرگراه حكيم )آبشناسان(مخصوص كرج، بزرگراه ستاري، بزرگراه همت، بزرگراه ايرانپارس 

متري وپنج  آباد، بلوار شهران، سيجنت تعاون، بلوار –كوهسار ، بلوار)بزرگراه رسالت(

نوري، بلوار ميرزابابايي، بلوار ابوذر، بلوار نفيسي، بزرگراه شهيد .. ا حصارك، بزرگراه شيخ فضل

  ). 5معاونت ترافيك شهرداري منطقه (باكري 

روها بويژه در در اين منطقه پياده راه وجود ندارد و بخشي از پياده رو؛راه و پياده پياده .2
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هايي از محله باغ فيض رسوده، همچنين در بخشهاي داراي بافت فمحله كن و در قسمت

دهند، ارگانيك بوده و از عرض مناسب ترين محالت منطقه را تشكيل ميكه هر دو قديمي

روهاي البته ويژگي اخير در برخي پياده. برخوردار نبوده و فاقد استانداردهاي الزم است

در وضع موجود بازسازي شده روهاي منطقه شود، شماري از پيادهبافت جديد نيز ديده مي

  .اندهاي اصلي به استامبر مجهز شدهو به محل ويژه عبور نابينايان و در تقاطع با خيابان

  

 رفت و آمد ميادين و فضاهاي گشوده در مجاورت شبكه

تواند پاسخگوي قسمتي از نيازهاي اساسي زندگي ميدان به عنوان فضاي عمومي شهري مي

اقتصادي و فرهنگي شهر موثر واقع  -شهري باشد و در ارتقاء كيفي و كمي زندگي اجتماعي

نقش  واگذاري نقش تقسيم ترافيك در توسعه روزافزون شهرها، سبب گرديده ميادين. گردد

امروزه  عموما ميادين. گردند اجتماعي خود را از دست بدهند و صرفاً به گره ترافيكي تبديل

مطلوب  فضاهاييخويش  اسالفگذشته را نداشته و همچون  انگيزيديگر، دلپذيري و خاطره

: مهمترين ميادين در سطح منطقه مورد مطالعه عبارتند از .شوندو لذت بخش محسوب نمي

با، ميدان دوم ميدان آزادي، ميدان دوم صادقيه، ميدان پونك، ميدان حصارك، ميدان اول شهر زي

  .شهرزيبا، چهار راه يخچال

 
 فضاهاي خدماتي و تجاري به عنوان فضاهاي نيمه عمومي

به سبب كمبود فضاهاي  اين نوع فضاها به صورت متمركز در منطقه اندك بوده و عمالً

مهمترين فضاهاي خدماتي در . يادشده، منطقه فاقد امكان تعامل مردم در اين نوع فضاهاست

ه، مجموعه ژتفريحي تيرا –تجاري بوستان، مجموعه تجاري  مجموعه: عبارتند ازاين رابطه 

  . تجاري ميدان دوم شهر زيبا

 
  )هافضاهاي تفريحي، پارك –فضاهاي سبز (فضاي گذران اوقات فراغت 

اين . هاي عمومي و فضاي سبز هستندترين فضاهاي جمعي در سطح منطقه پاركگسترده

هاي شوند، پاركطح منطقه قابل توجه است، به دو دسته تقسيم ميفضاها كه تعدادشان در س

پارك هاي تجهيز نشده و خطي . ها و فضاهاي سبز تجهيز شدهتجهيز نشده و خطي و پارك
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شوند، در حالي كه مردم قرار گرفته و يك فضاي جمعي محسوب نمي ةكمتر مورد استفاد
اند و يك فضاي عمومي به قرار گرفتهكوچكترين فضاهاي سبز تجهيز شده مورد استقبال 

 باغهايي كالبدي سبب شده، طور كلي در اين منطقه روند تحوالت و توسعه به. آيندشمار مي
پارك در مجموع به  174تعداد . آباد به ويراني كشانيده شوند، روندي كه كماكان ادامه دارد

آنها در سطح منطقه عبارتند مهمترين  .مترمربع در سطح منطقه پراكنش دارد 1543781وسعت 
  . و مجموعه تفريحي پارك ارم بوستان جنگلي كوهسارپارك كوهسار يا : از
 

  فضاهاي فرهنگي و مذهبي

اين اماكن در سطح منطقه به ويژه نقاط قديمي از ديرباز به عنوان فضاهاي جمعي در ايام 

اها به ويژه در اين فض. گروههاي اجتماعي قرار گرفته است ةخاص مورد استقبال كلي
اين مراكز عالوه . از مقبوليت عامه برخوردار است) كنـ  باغ فيض(هاي قديمي محدوده  بافت

اي را نيز شامل مي شوند كه در تعدادي از آنها بر فضاهاي مسقف، فضاهاي باز گسترده
آميخته شده و جدا نمودن آن ) رفت و آمد پياده(فضاهاي باز مجموعه با شبكه تحركات 

به عنوان مثال امامزاده جعفر و حميده خاتون در باغ فيض در تمامي . رسدممكن به نظر ميغير
هاي مسكوني مجاور و ديگر ساكنان قرار اعياد و روزهاي مذهبي مورد استقبال ساكنان بافت

  .هاي موجود در كن نيز از اين ويژگي برخوردارندامامزاده. گيردمي
  

  مواد و روش

در سـاختار مـديريت شـهري، در سـطح      )Problem Oriented( ديدگاه مسئله محوردر اين مقاله با 
هـاي متنـي و   شناخت سيستم مديريت شهري، نظام گردآوري در حـوزه اسـنادي بـا تكيـه بـر داده     

در سـطحِ  . آماري؛ در حوزه ميداني بر پايه فنونِ پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجـام گرفتـه اسـت   
تحليـل   ( swotهـاي حاصـل از سـطحِ شـناخت بـر پايـه تكنيـك        بتدا يافتهتحليل، در مرحله اول، ا

عمـومي منطقـه پـنج شـهرداري     دهـي فضـاهاي  در نسبت با عواملِ مديريتي مؤثر بر شكل) موقعيتي
هـا ارزيـابي   نمونـه ) تهديدات/ هافرصت(، عوامل بيروني )قوت/ نقاط ضعف(تهران، عوامل دروني 

ارشناسان امر و شهروندان در مورد عوامل ياد شده در رابطـه بـا   شد؛ سپس با روش دلفي، نظرات ك
- در اين بخش از تحقيق مواد اوليـه محاسـبات و اسـتراتژي   . آوري شدعمومي منطقه جمع فضاهاي



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  185              نوسازي فضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر ساختار مديريتي

 

عمـومي منطقـه بـا تأكيـد بـر سـاختار مـديريت        هاي فضـاهاي هاو پتانسيلهاي مربوط به توانمندي
ل داخلـي و خـارجي حـاكم بـر فضـاهاي عمـومي منطقـه        شهري، در قالب جداول ارزيـابي عوامـ  
هـا و  ، خوشـه )هاي تعيـين شـده  در قالب معيارها و شاخص(استخراج و تعيين گرديد كه اين مواد 

هـايِ  بنـدي اسـتراتژي  بنـدي و رتبـه  اي را در راسـتاي اولويـت  و تحليل شبكه عناصرِ فرايند تجزيه
در مرحلـه  . شهري منطقه مورد مطالعه تشكيل دادند مديريتي ساماندهي و نوسازيِ فضاهايِ عموميِ

عمـومي منطقـه   فضـاهاي هاي مديريتي نوسـازي بندي راهبردها و استراتژيبندي و اولويتدوم، رتبه
اين مرحله از طريـق فرآينـدتحليل   . ريزي آنها انجام شدبرنامه هايجهت ساماندهي و تعيين اولويت

گرديـد؛ الگـوريتم   انجـام  )Dematelو  Coplandهاي انند مدلم(هاي جانبي و مدل)ANP(اي شبكه
   :محاسباتي اين مرحله به شكل زير است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوسازي  بندي راهبردهاي ساماندهي و بندي و اولويت ترتيب و توالي رتبه: 1شكل

  تهران شهرداري 5فضاهاي عمومي در منطقه 
  1391نگارنده،: منبع
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لذا . مدنظر است 1هاي مورد استفاده در اين پژوهش، روايي محتوا پرسشنامهدر تأمين روايي 

گيري، پوشش  در اين تحقيق با توجه به اين كه هدف از طرح سواالت و تدوين ابزار اندازه

كامل متغيرهاي اصلي است، در موقع تدوين پرسشنامه و طرح سواالت، سعي شده متغيرهاي 

جهت برآورد پايايي نيز از روش . اساس، سؤاالت طرح شوندعمده مدنظر قرار گيرد و بر آن 

  .ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است

مديران شهري در منطقه مورد . 1: دهندجامعه آماري اين پژوهش را دو گروه تشكيل مي

  .  جمعيت ساكن در منطقه .2؛ بررسي و متخصصين

مونه ن” گيريمطالعه ميداني از روش نمونه ةبه دليل گسترده بودن منطقه مورد مطالعه، در مرحل

هاي فرعي از طريق برداشت ميداني و نيز نتايج حاصل براي انتخاب نمونه. شداستفاده  “پايه

هاي تكميلي توسط مديران شهري منطقه و متخصصين، ابتدا ليست ها و پرسشنامهاز مصاحبه

هاي شناسايي شده در سه جامعي از مهمترين فضاهاي عمومي منطقه تهيه شد، سپس فضا

سپس، از ميان . بندي گرديدخيابان، ميدان و پارك دسته: گروه اصلي از فضاهاي عمومي باز

گيري تصادفي ساده، نمونه مورد نظر تعيين و به منظور هر گروه با استفاده از روش نمونه

مكان شامل  6يب به اين ترت. تدقيق نتايج، يك گزينه متناظر نيز با روش مذكور انتخاب گرديد

كاشاني، ميدان .. اپارك شاهد، پارك امامزاده باغ فيض، خيابان اشرفي اصفهاني، خيابان آيت

محالت منطقه نيز تهيه  به موازات اين امر نقشه. پونك و فلكه دوم صادقيه به دست آمد

حالت نيز محله است كه از ميان اين م 27ناحيه و  7داراي  5بر پايه اين نقشه منطقه . گرديد

گيري تصادفي محله باغ فيض و محله متناظر براي آن، شهرك آپادانا، به كمك روش نمونه

هاي انتخابي فوق نيز افرادي به صورت در هر يك از اين محالت و مكان. انتخاب شد

بدين صورت كه تعداد افراد مراجعه كننده به . تصادفي از ميان مراجعه كنندگان انتخاب شدند

بندي با تخصيص متناسب با گيري طبقهنظر برآورد و با استفاده از روش نمونه مكان مورد

گيري از فرمول در نهايت نيز با بهره. حجم مراجعه كنندگان، حجم نمونه مشخص گرديد

حجم نمونه ) S2= 025(و واريانس  0.05درصد، و ضريب دقت 95كوكران با ضريب اطمينان 

  . نفر تعيين شد 384در مجموع برابر 

                                                 
1. ContentValidity 
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لينچ تنظيم  هاي فضاي عمومي كه بر پايه تئوري شهر خوب كوينهمچنين در اين تحقيق مؤلفه

  : شرح نمودار زير است هب شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي فضاي عموميمؤلفه: 1نمودار

  

  هاي پژوهش يافته

تعيين وضعيت كيفيت  .1 :باشد تقسيم مي هاي پژوهش حاضر در دو بخش متفاوت قابليافته

فضاهاي عمومي شهري موجود در محدوده مورد مطالعه در راستاي ارزيابي وضعيت كيفي 

ريزي  فضاهاي عمومي و نيز آگاهي يافتن به نظرات شهروندان ساكن در محدوده جهت برنامه

هاي شهروندان در تعيين راهبردهاي مديريتي ساماندهي و  مشاركتي ايشان  و اعمال خواست

تعيين راهبردها و راهكارهاي پاسخده به . 2نوسازي فضاهاي عمومي منطقه مورد مطالعه؛ 

بندي اين راهبردهاي مديريتي مربوط نيازهاي شهروندان كه منتج از مرحله قبل بوده و اولويت

ها، همچنين ترتيب و توالي اجراي آنها زينهبه فضاهاي عمومي بر اساس محدوديت منابع و ه

 .  جهت ساماندهي و نوسازي اين فضاها
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  ارزيابي كيفيت فضاهاي عمومي شهري موجود در محدوده مورد مطالعه

هاي پژوهش، نظرات ها و مطالعات اسنادي و ميداني و تكميل پرسشنامهپس از بررسي

آوري و د فضاهاي عمومي شهري نمونه جمعهاي پژوهش در مورشهروندان در رابطه با مؤلفه

مثبت  به ترتيب براي نسبتاً 4و  3منفي و  نسبتاً 2براي منفي،  1امتياز . امتيازدهي شد 4تا  1از

حاصل اين نظرات در جدول شماره يك . و مثبت و صفر نيز براي خنثي در نظر گرفته شد

  . ارائه شده است
  

  شهرداري تهران 5نمونه در منطقه هاي فضاهاي عمومي شهري مؤلفه: 1جدول

  ها مولفه

  ها خيابان

ي
دسترس

ي  
سرزندگ

  

ي
خواناي

 /
ت

هوي
  

ي
حت

را
  

ي
ت و زيباي

جذابي
  

ي
صر

ب
ت  

جامعي
  

ت
ي و امني

ايمن
  

ت
نظار

ي  
پاكيزگ

  

  2  2  3  1  2  2  1  2  3  اشرفي اصفهاني... اآيت خيابان

  2  2  3  2  1  2  1  2  3  كاشاني... اخيابان آيت

  2  1  2  2  1  2  2  3  3  ميدان صادقيه

  2  1  2  1  1  1  1  3  3  ميدان پونك

  2  1  2  2  3  3  1  3  3  پارك شاهد

  3  1  3  1  2  2  1  3  3  پارك امامزاده

  2  1  2  1  2  1  3  3  2  محله كن

  3  2  3  2  3  3  2  2  3  شهرك آپادانا

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  5هاي موجود در فضاي عمومي شهري منطقه اي نظرات شهروندان نسبت به مؤلفهمقايسه:2نمودار
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اند آراء كامال ها نتوانستههاي ارائه شده در نمودار فوق هيچ يك از شاخصبر اساس يافته

موافق نيز تنها امتياز و جايگاه دو شاخص دسترسي  موافق را كسب كنند و در مورد آراء نسبتاً

در مقابل آراء كامال مخالف در رابطه با دو . و سرزندگي از ميزان ميانگين بيشتر بوده است

هويت و نظارت از ميانگين بيشتر بوده و آراء نسبتا مخالف نيز در رابطه با / اخص خواناييش

از . چهار شاخص راحتي، جامعيت، ايمني و امنيت و پاكيزگي از مرز ميانگين گذشته است

ها مبين وضعيت كالبدي، جامعوي و مديرتي فضاهاي مذكور هستند، در آنجاييكه اين شاخص

شهرداري تهران براي  5سازند كه فضاهاي عمومي منطقه شخص مييك جمعبندي كلي م

گيري حوزه عمومي داراي نواقصي از منظر كالبدي، مديريتي قرارگيري در فرآيند اهداف شكل

  . و جامعوي هستند

  

بندي اجرايي آنها در راستاي ساماندهي و نوسازي فضاهاي  ارائه راهبردها و اهكارها و اولويت

  شهرداري تهران  5قه عمومي شهري منط

هـا و مطالعـات اسـنادي و ميـداني و تكميـل      در اين بخـش از پـژوهش نيـز پـس از بررسـي     

متخصصـان در زمينـه   (هاي پژوهش، ابتدا بـا روش دلفـي، نظـرات كارشناسـان امـر      پرسشنامه

اي، ريـزي شـهري و منطقـه   ريـزي شـهري، برنامـه   طراحي شهري، معماري، جغرافيـا و برنامـه  

...) شناسي و حيط زيست، كارشناسان اقتصادي ومتخصصين علوم اجتماعي و جامعهمهندسين م

هاي فـرا روي مـديريت فضـاهاي عمـومي منطقـه پـنج        نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت

  )جدول شماره دو.(شهرداري تهران تعيين گرديد
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   تهرانشهرداري  5فضاهاي عمومي منطقه  ريزي سوات ساختار مديريتي و برنامه: 2جدول

 خارجي عوامل عوامل داخلي

W1عدم مشاركت شهروندان در مديريت شهري فضاهاي عمومي  T1 ها با چارت مصوب شهرداري مركز  عدم انطباق چارت موجود شهرداري

  تهران

W2 عدم وجود مديريت سيستماتيك در طراحي فضاهاي عمومي موجود  T2  عدم توسعه تشكيالت سازماني مصوب شهرداري مركز با توجه به
طق باعث فقدان وجاهت قانوني براي تشكيالت موجود انيازهاي موجود من

  .در مناطق است

W3كننده ساماندهي و  عدم وجود ضوابط و مقررات خاص به عنوان هدايت

  نوسازي فضاهاي عمومي شهري 

T3 هاقررات مورد عمل شهرداريقديمي و ناكارآمد بودن قوانين وم  

W4 مندي از رساني مناسب و منسجم در ارتباط با چگونگي بهرهنبود سيستم اطالع

  فضاهاي عمومي شهري

T4  وجود مشكالت و سازماندهي تشكيالتي و هماهنگي شهرداري با ساير

  نهادهاي دخيل شهري

W5ي منطقه عدم وجود واحدهاي نظارتي بر امور مديريت فضاهاي عمومي شهر

  اي يكپارچه و منطبق با نيازهاي شهروندانگونه به

T5نبود اختيارات كافي واحدهاي شهرداريها براي تصميمات اساسي در برنا -

  هاريزيمه

W6 تاكيد بيش از حد بر حركت سواره و حل مسائل مختلف آن در برنامه ريزي

  فضاهاي عمومي شهري در منطقه

T6 نبود نظام بين بخشي در شهرداري تهران ها وبودن نظام برنامه بخشي  

W7 هاي مورد نياز گيري در ارتباط با پروژهكندي فرآيند تصميم  O1 در طرح جامع   "طرح استقرار مديريت بصري يا منظر شهر تهران"ارائه

  مصوب تهران

W8 اندركاران  كمبود دانش مديريت نوين فضاهاي عمومي شهري در سطح دست
  هاي عمومي شهري اداره مراكز فضا

O2  در طرح جامع  “هاي شهريتوسعه نظارت عامه بر كليه فعاليت”پذيرش
 مصوب تهران

W9 ريزي جامع و هدفمند در راستاي توسعه فضاهاي عمومي شهريفقدان برنامه  O3 هاي شهري در  همندي از نيروهاي متخصص در پروژگيري ايده بهره شكل

هاي شهرسازي و اجتماعي شدن معاونت ميان مديران شهري از جمله فعال
  در شهرداريها 

W10 نبود بينش استراتژيك در مديران ارشد شهر در زمينه فضاهاي عمومي شهري  O4 در “ جنبش گسترش فضاهاي پياده”هاي جديد مانند گيري بينش شكل

 رابطه با فضاهاي عمومي شهري در ميان مديران ارشد شهري در سطح تهران

W11 ناكارآمدي و يا فقدان خدمات شهري در بسياري از فضاهاي عمومي شهري  O5 هاي نوين در ساماندهي عناصر شهري از زواياي زيبايي گسترش ايده

شناختي و كارآمدي در ميان مديران شهري منطقه همچون توجه به زيبايي 
 در برخي از پاركهاي منطقه  مبلمان

W12ه بين مديران شهري متوليِ مديريت فضاهاي عدم ارتباط مستمر و تعريف شد

  هاي موجود در اين زمينه عمومي با شهروندان در جهت درك صحيح نياز

O6  اتا(هاي اجرايي گيري تفكر ارزيابي طرح شكل( 

W13قه به صورت فراگيرهاي ساماندهي فضاهاي عمومي شهري در منطهاي پروژهريزيعدم رعايت مكانيزم مشاركتي مديريتي و كنترل در برنامه  

S1 هاي مديريت و برنامه ريزي شهري و شهرسازيافزايش شمار مديران متخصص در شهرداري منطقه بويژه در رشته  

S2 هاي مشاركتي در ميان مديران شهري منطقهشكلگيري ايده توجه به برنامه 

S3 گسترش توجه به نيازهاي واقعي ساكنين در ميان مديران نواحي در منطقه 

S4اتا(ها هاي ارزيابي اجتماعي پروژهبهرهگيري از نتايج طرح( 

S5  توجه روزافزون به ايجاد فضاهاي عمومي پاسخگو به نياز ساكنين 

S6 ايان در سطح افزايش توجه به كارآمد نمودن فضاهاي عمومي شهري جهت معلولين حركتي و نابينايان در منطقه مانند گسترش معابر رداراي مسير ويژه نابين
 منطقه 

  نگارندگان: منبع   
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همچنـين مـاتريس ارزيـابي    ) نقـاط ضـعف و قـوت   (عوامل مربوط به ماتريس ارزيابي داخلي 

مربوط به وضعيت مديريتي فضاهاي عمومي شـهري در منطقـه مـورد مطالعـه     عوامل خارجي 

روابــط و وارد شــده و  super decisionsافــزار  هــا، در نــرم عنــوان  عناصــر و خوشــه تحــت

تعيـين   )فرصت و تهديد عوامل تعيين شده در نقاط ضعف و قوت،( هاي بين عناصر وابستگي

توانـد دوطرفـه   ميها در فضاهاي عمومي منطقه ي عناصر و خوشههاروابط و وابستگي .گرديد

جهت تعيين ميزان وابستگي و نوع روابط عناصر و خوشه ها ابتدا با اسـتفاده   .طرفه باشديا يك

اي را محاسـبه   يكسويه و دو سويه بودن و ميـزان ارتباطـات شـبكه زنجيـره     Dematelاز مدل 

اسـتفاده شـده    Excelهمچنين  و MATLABافزار برنامه نويسي  در اين مرحله از نرم .كنيم مي

 نقـاط ضـعف،   نقـاط قـوت،  ( هاي و خوشه) S1-6;W1-13;T1-6;O1-6( ماتريس روابط بين عناصر

 Super Decisions افـزار  دست آورده و نرم هاي پژوهش را ب شبكه زنجيره) تهديدها ها، فرصت

جـي عناصـر و خوشـه هـا     هاي مربوط به مقايسات زو سپس با استفاده از پرسشنامه .نماييم مي

خروجي محاسبات  Coplandها از طريق مدل  نسبت به عامل كنترلي ومحاسبه نتايج پرسشنامه

نماييم وپس از بدست آوردن ماتريس وزنـي بـا    مي Super Decisionsافزار  وارد نرم را مجدداً

يم كـه  هاي ماركوف و بر اساس فرمول يك آنقدر بـه تـوان مـي رسـان     استفاده از روش زنجيره

سطرهاي ماتريس وزني به اعداد ثابت ميل كرده ودر نتيجـه سـوپرماتريس حـدي مربـوط بـه      

 .شبكه را بدست آيد

   =W    )فرمول يك(

توان بوسيله آن دست آمده است كه مي هاز سوپر ماتريس حدي محاسبات ب )2(نمودار شماره 

  .عناصر را مشاهده نمودسوپر ماتريس حدي مربوط به محاسبات  و اوزان 
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  اي مربوط به راهبردهاي مديريتي فضاهاي عمومي اوزان عناصر شبكه زنجيره: 3نمودار

  

ارزش نهايي  راهبردهاي چهارگانه در خصوص   SWOT-ANPبر اساس خروجي مدل 

  :استساختار مديريتي فضاهاي عمومي منطقه پنج شهرداري تهران به شكل ذيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندي راهبردهاي مديريتي ساماندهي فضاهاي عمومي منطقه پنج شهرداري تهران اولويت :4نمودار
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  5بندي راهبردهاي مديريتي ساماندهي ونوسازي فضاهاي عمومي منطقه اولويت: 3جدول

 اولويت اوزان نهايي  راهبردها

SO دوم 0.247206  راهبرد تهاجمي 

ST چهارم 0.134177  راهبردهاي تنوع 

WO سوم 0.181238  راهبردهاي بازنگري 

WT اول 0.43738  راهبردهاي تدافعي 

  

در  ANP - SWOTچنانچه مالحظه گرديد با توجه به نتايج بدست آمده از تلفيق روش

، 5بندي راهبردهاي مديريتي ساماندهي و نوسازي فضاهاي عمومي منطقه خصوص اولويت

 0.43738با كسب ارزش نهايي ) WT(دست آمده مربوط به راهبردهاي تدافعي بيشترين ارزش به

و راهبردهاي تنوع ) WO(، راهبردهاي بازنگري )SO(همچنين راهبردهاي تهاجمي . باشد مي

)ST (به ترتيب استراتژي هاي  0.134177و  0.181238و  0.247206سب امتياز به ترتيب با ك

بندي و  بر اساس رتبه. اند بندي و تعيين راهبردهاي الزم كسب نموده بعدي را  در اولويت

و با لحاظ نمودن نقاط ضعف و  SWOTبندي صورت گرفته و بوسيله ماتريس اولويت

نوسازي فضاهاي عمومي منطقه مورد مطالعه؛  تهديدهاي فراروي ساختار مديريتي ساماندهي و

ها و تعيين راهبردهاي اجرايي مربوط به ساماندهي فضاهاي عمومي  اقدام به تركيب استراتژي

  :گردد در نتيجه راهبردهاي نهايي به ترتيب  ذيل ارائه مي. نماييم منطقه پنج شهرداري تهران  مي
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  5ا و تهديدهاي مديريتي فضاهاي عمومي منطقه ماتريس نقاط قوت و ضعف  فرصته: 4جدول

عوامل 

  داخلي

  عوامل خارجي

  نقاط ضعف  نقاط قوت

ها
ت 

ص
فر

  

  

 WOاستراتژي  SOاستراتژي 

گيري تشكلهاي مردمي در راستاي استقبال از شكل −

گسترش مشاركت عمومي و در نتيجه ارتقاء 

  S2O2 دلبستگي ساكنان به محيط زندگي خود

هاي دستيابي به نظرات، پيشنهادها شناخت مكانيزم −

 و نيازهاي واقعي ساكنين و اقدام به كاربست آنها 

S3S4 O1O6  
هاي خردمردمي جذب سرمايههاي شناخت زمينه −

ي مورد نياز منطقه هامشاركت در پروژه راستايدر 

در راستاي ساماندهي و نوسازي فضاهاي عمومي 

  S3S4O2 شهري

انش مديريت پروزه در افزارها و دگيري از نرمبهره −

هاي شهري در دست اقدام در سطح پيشبرد طرح

  S1S4O3 منطقه

اي در اختيار به منظور  استفاده از امكانات رسانه −

رساني سيستماتيك و آموزش نحوه  اطالع

  S5O2گيري از فضاهاي عمومي شهري   بهره

ي ها ساختار تشكيالتي مناسب براي مشاركت شناخت −

ضوابط و مقررات قانون تجارت  مردمي بر اساس

مديريت در  الب بخش خصوصيقبطوري كه بتوان در 

  W1O2 .نمودشهري مداخله 

فعال نمودن شوراهاي تخصصي در شهرداري منطقه  −

مانند شوراي معماري باحضورنمايندگان زيباسازي 

هاي شهري اندركار تهيه طرح منطقه ومشاورين دست

  W8W5O3O5 در منطقه

هاي شهري مانكاران متخصص در پروژهاستفاده از پي −

ها را از ابعاد مختلف منطقه كه طبيعتاً كاهش هزينه

  W11O3 .موجب خواهد شد

ي تشويقهاي زمينهو قابل ارائه تسهيالت  شناخت −

مردمي در و مستمر  مشاركت وسيعجهت جلب 

  W1W12O2 هاي شهري در منطقهطرحها و پروژه

ريزي، ساماندهي و اي جامع جهت برنامهتدوين برنامه −

نوسازي فضاهاي عمومي شهري منطقه با نگاه پياده 

  W1W6W9O4O5 محور

ها
د
دي

ته
  

  

 WTاستراتژي  STاستراتژي 

گيري در خصوص نحوه ايجاد مراكز تصميم −

تأمين منابع مالي شهرداري در راستاي تأمين 

نيازهاي ساكنين به كمك نمايندگاني از مردم در 

  S5T4  منطقههر ناحيه شهري در سطح 

هاي داخلي نامهتدوين ضوابط، مقررات و آئين −

جهت انسجام بخشي به مديريت شهري در قالب 

 قوانين موجود در سطح منطقه

 S4S5T1T2T3T4T5T6  

تدوين ضوابط براي ساماندهي  بدنه خيابانهاي اصلي  −

شرياني در راستاي زيباسازي، ارتقاء كيفيت فضايي  و

  W3T3  منطقهبخشي به  منطقه و هويت

به ويژه  ر تامين درآمدي موثر دها زمينه شناخت −

درآمدهاي پايدار جهت سرعت بخشيدن به چرخه 

سرمايه گذاري در منطقه در راستاي رشد و توسعه 

  W2T5 توسعه فضاهاي عمومي شهري
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 توان راهبردهاي مديريتي ذيل را در راستاي ساماندهي و نوسازيبنابراين به ترتيب اولويت مي

  .منطقه پنج شهرداري تهران ارائه نمود

  

  ): راهبردهاي تدافعي(اولويت اول 

تدوين ضوابط براي ساماندهي بدنه خيابانهاي اصلي وشرياني در راستاي زيباسازي،  .1

  W3T3 بخشي به منطقه ارتقاء كيفيت فضايي منطقه و هويت

ويژه درآمدهاي پايدار جهت سرعت بخشيدن  به ر تامين درآمدي موثر دها زمينه شناخت .2

گذاري در منطقه در راستاي توسعه فضاهاي عمومي  سرمايهبه چرخه رشد و توسعه 

 W2T5 شهري 

  

    ):راهبردهاي تهاجمي(اولويت دوم 

گيري تشكلهاي مردمي در راستاي گسترش مشاركت عمومي و در استقبال از شكل .1

  S2O2 زندگي خود نتيجه ارتقاء دلبستگي ساكنان به محيط 

هاي دستيابي به نظرات، پيشنهادها و نيازهاي واقعي ساكنين و اقدام شناخت مكانيزم .2

  S3S4 O1O6 به كاربست آنها 

ي هامشاركت در پروژه راستايهاي خردمردمي در جذب سرمايههاي شناخت زمينه .3

  S3S4O2 مورد نياز منطقه در راستاي ساماندهي و نوسازي فضاهاي عمومي شهري 

هاي شهري در دست افزارها و دانش مديريت پروزه در پيشبرد طرحگيري از نرمبهره .4

  S1S4O3 اقدام در سطح منطقه 

رساني سيستماتيك و آموزش  منظور اطالع اي در اختيار به استفاده از امكانات رسانه .5

  S5O2گيري از فضاهاي عمومي شهري  نحوه بهره

  

  ):راهبردهاي بازنگري(اولويت سوم 

ضوابط و  ي مردمي بر اساسهاساختار تشكيالتي مناسب براي مشاركت شناخت .1

شهري مديريت در  الب بخش خصوصيقمقررات قانون تجارت بطوري كه بتوان در 

  W1O2  نمودمداخله 
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فعال نمودن شوراهاي تخصصي در شهرداري منطقه مانند شوراي معماري با حضور  .1
 هاي شهري در منطقه اندركار تهيه طرح دستنمايندگان زيباسازي منطقه و مشاورين 

W8W5O3O5  
ها را هاي شهري منطقه كه طبيعتاً كاهش هزينهاستفاده از پيمانكاران متخصص در پروژه .2

  W11O3 از ابعاد مختلف موجب خواهد شد 
و مستمر  مشاركت وسيعي جهت جلب تشويقهاي زمينهو قابل ارائه تسهيالت  شناخت .3

  W1W12O2 هاي شهري در منطقه وژهطرحها و پرمردمي در 
ريزي، ساماندهي و نوسازي فضاهاي عمومي شهري اي جامع جهت برنامهتدوين برنامه .4

  W1W6W9O4O5 منطقه با نگاه پياده محور 
  

  ):راهبردهاي تنوع(اولويت چهارم 

گيري در خصوص نحوه تأمين منابع مالي شهرداري در راستاي تأمين ايجاد مراكز تصميم .1
   S5T4 اي ساكنين به كمك نمايندگاني از مردم در هر ناحيه شهري در سطح منطقهنيازه

هاي داخلي جهت انسجام بخشي به مديريت شهري نامهتدوين ضوابط، مقررات و آئين .2
  S4S5T1T2T3T4T5T6در قالب قوانين موجود در سطح منطقه 

  

  گيري نتيجه

ريزي فضاهاي عمومي شهري در راستاي دستيابي به توسعه شهري با  امروزه توجه و برنامه
فرهنگي و تقويت روح اجتماعي شده و شهرگرايي  -توجه به دارا بودن وجهه اجتماعي

هاي جمعيتي، رشد لجام  با توجه به داليل مختلفي چون مهاجرت. ضرورتي اساسي است
يني بر شهرسازي مطلوب، ازدحام فضاهاي اندروني گسيخته كالنشهرها و تفوق شهرنش

، حركت به سوي مديريت شهري مطلوب را ...شهرها، مسايل و مشكالن ناشي از فرسودگي و
  . نمايد وادار به بازتوليد، ساماندهي و نوسازي فضاهاي عمومي شهري مي

ختار مديريت در سا )Problem Oriented( با ديدگاه مسئله محوراين مقاله كوشيده است تا 
فضاهاي عمومي شهري، در سطح شناخت سيستم مديريت شهري، نظام گردآوري در حوزه 
اسنادي وميداني بر پايه فنونِ پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده نسبت به شناخت عوامل دروني و 
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ترتيب پس از  بدين. بيروني فضاهاي عمومي شهري  بيشتراز نظرگاه مديريتي دست يازد

ها و تهديدهاي فراروي مديريت فضاهاي عمومي منطقه  ضعف، قوت، فرصتشناسايي نقاط 

هاي فضاي عمومي كه بر پايه تئوري شهر خوب كوين  پنج شهرداري تهران و با استفاده از مؤلفه

. لينچ تنظيم گرديده در ابعاد مختلف به نظرسنجي از شهروندان منطقه مورد مطالعه اقدام گرديد

در  SWOT-ANPو اسنادي، اقدام به تشكيل ساختار مدل تركيبي  هاي ميداني پس از بررسي

در پژوهش حاضر عوامل بيروني و . گرديد) ها ها، عناصر، گزينه هدف، خوشه(چهار سطح 

ها و تهديدهاي فراروي مديريت فضاهاي  نقاط ضعف، قوت، فرصت SWOTدروني مدل 

در مدل ) گره يا نود(يرگروه ويك ز عمومي منطقه پنج شهرداري تهران در چهار خوشه و سي

بندي راهبردهاي مديريتي ساماندهي و نوسازي فضاهاي  براي اولويت ANPاي  تحليل شبكه

هاي جانبي مانند  سپس با استفاده از مدل. عمومي شهري منطقه مورد مطالعه، ساختاردهي شدند

DEMATEL وCOPLAND  و نيز با استفاده از محيط برنامه نويسيMATLAB افزار  و نرم

هاي غيروزني،  اقدام به محاسبه سوپر ماتريس) Super Decisions(اي  مربوط به تحليل شبكه

بندي  ها و اولويت وزني و در نهايت سوپر ماتريس حدي جهت تعيين اوزان عناصر و خوشه

راهبردهاي چهارگانه مرتبط به سيستم مديريتي فضاهاي عمومي شهري در منطقه پنج شهرداري 

دهد كه اولويت نخست در گزينش  هاي حاصل از محاسبات نشان مي نتايج و يافته. ديدتهران گر

راهبردهاي مديريتي ساماندهي و نوسازي فضاهاي شهري در منطقه مورد مطالعه از نوع تدافعي 

)WT (گيرند بوده و راهبردهاي تهاجمي، بازنگري و تنوع در اولويت هاي بعدي قرار مي .  
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