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 چکیده

نیااز باه ساازمانی توانمناد در      ،گسترش وسی  فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز ورعیت نامساعد این فضاها

متاولی   ،ن اساس در شهر تهران ساازمان نوساازی  وجود آورده است. بر ای ها را به ریزی و مدیریت این بافت برنامه

و  بکاهاد های فرسوده در این شاهر   دین طریق از مشکالت بافت ه های فرسوده بوده است تا ب بهبود ورعیت بافت

های سازمان نوساازی در بهباود    ریزی نماید. این پژوهش نقش فعالیت بهبود کیفیت این فضاها در آتی برنامه یبرا

بهبود کیفیت زنادگی،  ، در قالب شش شاخص )مطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهریرا  ورعیت مناطق شهری

بررسی های فرسوده(  های فرسوده و نوسازی ساختمان حل مشکالت کالبدی، حل مشکالت معیشتی، نوسازی بافت

تحلیل نظرات  ،دین طریق ابعاد مختلف اثرگذاری این سازمان روشن شود. روش تحقیق در این مطالعه ه تا ب کند می

پیرامون ورعیت عملکرد این سازمان است که با دیدگاه کاربردی تدوین گردیده است. در این پژوهش ابتدا  ،مردم

سپس برای تکمیال اطالعاات از    ؛آوری شد موروع پژوهش جم  ةزمین با استفاده از مناب  موجود در الزم،اطالعات 

خاوبی قارار    کلی عملکرد این سازمان در ورعیت نسبتاً طور هد که بهد ابزار پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان می

حل  ةزمین ترین عملکرد نیز در های فرسوده و رعیف نوسازی ساختمان ةدارد و بهترین عملکرد این سازمان در عرص

ن داری را نشاا اگانه تفاوت معنا 13مشکالت معیشتی بوده است. از طرف دیگر عملکرد سازمان نوسازی در مناطق 

 11و  14، 13، 12عملکارد خاوب و در منااطق     18و  9، 16، 15دین معنی سازمان نوسازی در مناطق   هدهد. ب می

 عملکرد رعیفی داشته است.
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 مقدمه

هـای اجتمـاعی عصـر     ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن و یکی از فراگیرتـرین پدیـده   یکی از عظیم مثابۀ شهر به هامروز

(. تا قبل از جریان انقالب صنعتی، تغییرات جوامع شهری بسـیار نامحسـوس   144: 1391حاضر است )سجادی و دیگران، 

(. همگـام  56: 1390 محمدی،)سجادی و  ه استتوجهی مواجه نبودشایان گونی رتبع  ن، کالبد شهرها نیز با دگ  بوده و به

  های شهری با تغییر شکل و شـالوده مواجـه گردیدنـد    های جدید، بافت فرهنگی و فناوری ،با تغییرات اقتصادی، اجتماعی

گـردد   سـاخت در طـول زمـان دچـار تغییـر، تحـول، رشـد و توسـعه مـی          های انسان پدیده دیگرکه شهر نیز همچون  چرا

که حیات شهری در   ای، فرسودگی  ن را در پی دارد. هنگامی کلی کاهش کارایی هر پدیدهطور (. به5: 1371  بادی، )زنگی

 ۀگیـرد. پدیـد   رونـد فرسـودگی قـرار مـی     رود، بافت شهری  ن محدوده در ای از شهر به هر علتی رو به رکود می محدوده

تصادی  ن اثرگذار اسـت )شـکوهی،   های اجتماعی و اق های شهری بر کالبد بافت و همچنین بر فعالیت فرسودگی در بافت

، نداشـتن  سـازمانی، تعـادل   ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بـی  (. فرسودگی یکی از مهم172: 1388

افـول حیـات شـهری و     یـت، که بـه زدودن خـاطرات جمع   تشود. فرسودگی عاملی اس قوارگی  ن می تناسب و بیفقدان 

عمـر   ،(. عناصر و فضاهای بافـت شـهری  15: 1381شود )حبیبی و مقصودی،  یحیات شهری روزمره منجر م گیری شکل

دیگر هـیچ فضـا و بنـایی بـدون نوسـازی و        عبارت  شوند. به گذشت زمان دچار تغییر و فرسودگی می دارند و با یمحدود

جملـه   سوم از هان(. گسترش و رشد شهرهای ج142: 1388 تواند دوام و بقای طوالنی داشته باشد )ساشورپور، مرمت نمی

شـهرهای کشـور پـس از    کـه  این امر سبب گردیده  .قرن اخیر با سرعت زیادی صورت گرفته است ایران در نیمشهرهای 

بـر کالبـد    این گسترش، ورا رعایت کنند د و نه اصول علمی نهای اصیل و سنتی خود را حف  نمای نه ویژگی زمانیاندک 

(. یکـی از مصـادیق بـارز شـهرهای امـروز      40: 1391 ا شود ) قاصفری و دیگران،فرم شان حکم  ینده ۀ نها و رشد و توسع

اثـر عوامـل بیرونـی و درونـی بـا       دار شهری است که بـر  های قدیمی و بافت مسئله ایران، افت فیزیکی و اجتماعی بخش

شـدن    (. فرسـوده 2: 1389 انـد )عزیـزی و  راسـته،    شـده  دهزمان کهنه و فرسـو  مرور  ستند و بههی مواجه زیادمشکالت 

یندی، رشد ا. در چنین فرشودیند شهرنشینی و شهرسازی کشور بازخوانی ابایست در فر گذر زمان می های شهری در بافت

در قدیم و جدید کردن فضـاهای قبلـی و   از سوی دیگر یابی شهرها از یکسو و  نقش مؤثر و متداولی را در وسعت ،شتابان

 (.142: 1389 )باقریان، است مابعد  ن داشته

طرف معضالت تأمین خدمات تأسیسات و مسکن برای شـهروندان و از طـرف دیگـر فرسـودگی، تخریـب و        یک از 

 ،محیطی در این مناطق برداری بهینه از فضا به همراه مشکالت زیست بهرهنبود  های قدیمی شهرها و متروک شدن بخش

دوم جمهـوری   ۀسـال  پـنج  ۀبر  ن داشت کـه بخشـی از برنامـ    ریزی شهری را اندرکار برنامه های دست مسئوالن و سازمان

 ،های فرسـوده  (. بافت1372 - 1368اول توسعه،  ۀبودجه، برنام و  اسالمی ایران را به خود اختصاص دهند )سازمان برنامه

لـذا رشـد و    انـد.  برخوردار بـوده پویایی و صالبت خاصی اند و از  را داشته ساختار کارکردی مناسب با نیازهای ساکنان قبالً

سیمای متفاوتی به  ،برخورداری مردم از امکانات مختلف در شهرهای مختلف فقدانبرخورداری و  ،تکنولوژی، شهر ۀتوسع

یـا برخـی    ،ولی برخی قـدیمی مانـده   اند کرده سرعت نو شده و توسعه پیدا  از  نجا که بعضی شهرها به .شهرها داده است

، دولت بر  ن شده است تا در راستای حمایـت از رفـاه مـردم و همچنـین سـاختن      اند هماند نخورده باقی مناطق شهر دست
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بهتـر شـهرهای کشـور     هرچـه  ۀهایی را بنا نهد تا با اجرای  نها به هدف خود که توسع بهتر سیمای شهرها، سیاست هرچه

 (.43: 1391 )میرکتولی و دیگران، است برسد

شهرها اهمیت فراوانی دارد.  ۀبازسازی و نوسازی بافت فرسود ،و اجتماعیامنیتی  ،به دالیل متعدد فرهنگی، اقتصادی

شود. پـس از   این امر در شهر تهران نمود بیشتری دارد و ضرورت وجود نهادی که متولی این امر باشد بیشتر احساس می

بـه دنبـال ایفـای     مکـ  کـم جدید  ۀبا تصویب اساسنام 1373سازمان نوسازی شهر تهران مجدداً در سال  ،انقالب اسالمی

دیـن طریـق از   ه تا ب استهای فرسوده در این شهر  . سازمان نوسازی تهران متولی بهبود وضعیت بافتنقشی تازه گردید

که برگرفته  از  نجا این پژوهش ها در دورۀ  تی فعالیت نماید.  بکاهد و برای بهبود وضعیت این بافت ها بافت اینمشکالت 

اکنان، پیرامون عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران است  در نتیجه نظـرات شـهروندان را   از طرح پژوهشی نظرسنجی س

های سـازمان نوسـازی در بهبـود وضـعیت منـاطق       این پژوهش نقش فعالیتکند.  دربارۀ عملکرد این سازمان بررسی می

ل مشـکالت  بهبـود کیفیـت زنـدگی، حـ    ، در قالب شش شاخص )مطلوب نمودن عملکردهای منـاطق شـهری  را شهری 

ـ  کند بررسی میهای فرسوده(  های فرسوده و نوسازی ساختمان کالبدی، حل مشکالت معیشتی، نوسازی بافت دیـن  ه تا ب

بتوان از عملکردهای سیستمی )بازخورد و بهبود( برای ارتقای این و  طریق ابعاد مختلف اثرگذاری این سازمان روشن شود

 سازمان بهره گرفت.

 

 مبانی نظری

ـ اجتماعی بیشـتری دار  های شهرها به علت کمبود امکانات اقتصادی، اجتماعی، انحراف ۀپرجمعیت و فرسود های همحل د. ن

(. Walmsly, 1988: 40میلی بسیاری از مردم برای سکونت در مناطق داخلی شهرها به دلیل ترس از جـرائم اسـت )   بی

 ,Kulshresthaدانـد )  های فرسوده می مشکالت بافتهای محدود را از دیگر  ها و دسترسی ساختمان ،کولشرستا پیرسالی

ای بـه خـود    اجتمـاعی، در سـطح جهـان جایگـاه ویـژه      - هدف احیای اقتصادی (. بازسازی مراکز قدیمی با228 :2006

جـای  دارنـد،  قـدمت   ی کـه های قدیمی و فرسوده عمدتاً در مرکز شهرهای (. بافت24: 1388 اختصاص داده است )کولبی،

بـرای بازگردانـدن حیـات بـه      کارهایی است کهجمله  (. بهسازی، بازسازی و نوسازی از38: 1387 کیبامنش،)ش اند هگرفت

 (.67: 1384 )شماعی و پوراحمد،انجام گرفته است بافت قدیم و فرسوده 

ی ، ولی فرسودگی نسبداردکارکردی مناسب و معاصر  ،که فضای شهری، مجموعه یا بناافتد  تفاق مینوسازی زمانی ا 

که در عین حفاظـت   است هایی فعالیت ن شده است. نوسازی، مجموعه  ییفضایی سبب کاهش بازدهی و کارا - کالبدی

ـ   کند و می بنا، مجموعه یا فضای شهری کهن، سازمان فضایی را معاصر   بـه  . ورد مـی  ن را فـراهم   ۀامکان بـازدهی بهین

 و هـای خرابـی، فرسـودگی    ینـد ازمیـان بـردن نشـانه    اعمل یا فرها،  دیگر نوسازی به معنی تجدید بنای ساختمان  عبارت

حـال   (. نوسازی شهری در همه85: 1379 سازی و تجدید بنای نو مترادف است )توسلی، با مفهوم دوبارهست که ها ویرانی

ری هـای شـه   دیده، رهاشده و همچنین بـرای بافـت   های شهری  سیب خواستار جوّی تازه است که ایجاد  ن را در گستره

 نچـه   سـازی محـیط شـهری از    برای پاک فعالیتی ۀمثاب نفس را بیش از هر چیز به داند و این جو تازه فرسوده، ضروری می

ساختمانی بناهای شـهر   –سازی کالبدی  نوسازی شهری، دوباره ازکند. هدف  داند، پیشنهاد می ناپسند و ناروا می، نامقبول
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شـاغالن و   ، ن بر مبنای ارتباطاتی نو و برای تنفسی تـازه بـرای حاضـران    فرهنگی –نیست، بلکه نوسازی جو اجتماعی 

 (.74 - 75: 1384 ساکنان شهرهای تاریخی است )فالمکی،

موجـود تـأثیر    انـدام  دیگـر  طور عمـومی و محلـی بـر انسـان و     محیط، به های یژگیاز طرف دیگر کیفیت مجموعه و

 ,.Johnson et alهای انسان است ) ها و خواسته باط با نیازمندی. کیفیت محیطی، سنجش وضعیت محیط در ارتگذارد یم

هـای   حس رفاه و رضایتمندی به سـاکنان از طریـق ویژگـی    ۀدهند (. محیط مسکونی باکیفیت، انتقال589 - 581 :1997

مفهـومی گسـترده اسـت کـه      ،(. کیفیـت زنـدگی  Marans and Couuper, 2000کالبدی، اجتماعی یا نمـادین اسـت )  

 ,.McCrea et alگیـرد )  مـی  زنـدگی شـاد را دربـر    بخش و زندگی رضایت ،می چون زندگی خوب، زندگی باارزشمفاهی

هـای فرسـوده،    های فرسوده و مشکالت سـکونتی موجـود در بافـت    دو مفهوم نوسازی در بافت رفتنگ (. با در نظر2006

ایـن   ،ت. در سـایت سـازمان نوسـازی شـهر تهـران     وجود  مده اس نهاد متولی در امور نوسازی بهمثابۀ  هسازمان نوسازی ب

 :شده است گونه معرفی سازمان این

شهرها اهمیت فراوانی دارد.  ۀبازسازی و نوسازی بافت فرسود ،امنیتی و اجتماعی ،به دالیل متعدد فرهنگی، اقتصادی

ایـن  بـه  شود.  یشتر احساس میاین امر در شهر تهران نمود بیشتری دارد و ضرورت وجود نهادی که متولی این امر باشد ب

ال در سـ بـه قـانون مـذکور     111 ۀبود ولی با الحاق مادشده توجه ن 1334مسئله هنگام تصویب قانون شهرداری در سال 

 بـرای »مـذکور  ۀموجـب مـاد   سازمان تصویب شـد. بـه   ۀاین نقص برطرف گردید و متعاقباً در همان سال اساسنام ،1345

اراضـی و محـالت    ،مسـتغالت  ،ها خانه ،خود ۀوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایت ها می نوسازی شهرها، شهرداری

،  نهـا  های مصوب شهرداری طبق طرح ،برای تجدید ساختمان، د و در صورت اقتضانشهر را خریداری نمای ۀقدیمی و کهن

سـازمان نوسـازی    ،ز انقـالب اسـالمی  ابعد پس از یک دوره رکود «. درا اجرا نماینهای ساختمانی  د یا رأساً طرحنبفروش را

قـانون   48 ۀمـاد  بر مـد. کم به دنبال ایفای نقشـی تـازه    کم ،جدید ۀبا تصویب اساسنام 1373شهر تهران مجدداً در سال 

 شـورای شـهر   ۀها و مؤسسات وابسته به شهرداری را با موافقت وزارت کشور بر عهد سازمان ۀتصویب اساسنام ،شهرداری

همان قانون اساسـنامه بـه    ،42 ۀتشکیل نشده بود، به استناد مادشورای شهر تهران  1373ن در سال ولی چو ،نهاده است

 (.http://nosazi.tehran.ir: 1393 ،)سازمان نوسازی شهر تهران تصویب وزارت کشور رسید

محلی عمومی بر کیفیـت زنـدگی شـهروندان و حیـات      های سازمان دیگرها و  های شهری، شهرداری عملکرد سازمان

حساب  گرایانه برای بالندگی و پویایی  نها به شهری پایدار مؤثر است و ارزیابی عملکرد این نهادها، اقدامی سازنده و اصالح

اسـتراتژی   مثابـۀ  های محلی بـه  به همین دلیل است که مدیریت عملکرد سازمان  (6: 1383 )فقیهی و ساالرزهی،  ید می

مدیریتی، توجه مقامات محلی را به خود جلب کرده و مقامات دولت مرکزی را به اتخـاذ تـدابیر علمـی و قـانونی ارتقـای      

نهضـت مـدیریت عملکـرد    ربارۀ انگلستان د ۀهای محلی واداشته است. در میان کشورهای مختلف، تجرب عملکرد سازمان

 (.Sanderson lan, 2001: 307) ن توجهی همراه بوده استشایا هایها و ابتکار شوراهای شهر با موفقیت

در بهینه از امکانات و منابع  ۀافزایش سطح استفاد رایشود که ب هایی اطالق می ارزیابی عملکرد، به مجموعه فعالیت 

در اغلـب   هـای اخیـر   گیرد. این برنامه طی دهه می انجامهای توأم با کارایی و اثربخشی  دستیابی به اهداف و شیوه جهت

کـه تصـویب قـوانین خـاص ارزیـابی        طـوری  توسعه مرسوم گردیـده، بـه   کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای درحال

http://nosazi.tehran.ir/
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گذاری و  سنجش، ارزش ،(. هدف از ارزیابی عملکرد32: 1387 ها، دهیاری ۀ)ماهنام شود جزء الزامات محسوب می ،عملکرد

ر اساس قوانین و مقررات مصوب، رویکرد معیارهای اثربخش، کـارایی  های اجرایی کشور ب عملکرد دستگاه بارۀقضاوت در

ارزیـابی   ،(. یکی از انواع ارزیابی عملکرد51: 1386کیفیت خدمات دولتی است )احمدی،  یارتقا رایاقتصادی و اخالقی ب

ت مـردم نقـش   طـرف رضـای    یک که از شود میارزیابی عملکرد از این جهت بحث این نوع مردم است.  ۀوسیل عملکرد به

شهروندانی که از شورای شهر رضایت داشته باشند بـا   و مهمی در موفقیت سازمان مذکور در دستیابی به اهداف خود دارد

 دهنـد  را انجـام مـی   -های عمومی مانند پرداخت عوارض و مشارکت در برنامه -شان  اطمینان بیشتری وظایف شهروندی

تنها کسانی که مشکالت و مسائل که توان گفت  و از طرف دیگر به جرأت می (63: 1391 )فیروز بادی و ایمانی جاجرمی،

 ،هـای دولتـی   ارزیـابی عملکـرد سـازمان   بـارۀ  (. درWorld Bank, 2000توانند درک کنند خـود مردمنـد )   خوبی می را به

هـا   ا تأکید بر سازمانها ب ترین این پژوهش ه است که در اینجا تعدادی از مهمگرفتشماری در کشور انجام  های بی پژوهش

 شده است:  و نهادهای شهری ارائه

بررسی و نقـش عملکـرد   مربوط به معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی که با عنوان  های پژوهش

 عملکـرد شـوراها را در    شده است  های مختلف کشور انجام در استان 1358 - 1372 ۀشوراهای اسالمی روستایی در دور

 های شوراها، سیر مدنیت در ایران و موضوع یریگ شکل ۀه است. در این تحقیق به تاریخچکردهای مختلف بررسی  هزمین

 در کشور توجه شده است. هاو میزان موفقیت شورا وظایف شوراها، وضعیت قوانین و مقررات یرمختلفی نظ

کـه شـورای    ه اسـت ه، به این نتیجه رسـید ارزیابی اثربخشی شورای شهر کرمانشا ۀ(، در تحقیقی دربار1383سالکی )

 های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی{ اثربخش بوده است. ها }حوزه حوزه ۀمذکور در هم

 ۀمطالعـ  ،روسـتایی  ۀارزیابی عملکرد شوراهای اسالمی در توسـع (، در تحقیقی با عنوان 1387پورطاهری و همکاران )

نماید که اعضای شورای روستا در نظارت بر اجـرای   این مهم را مطرح می داغ بجنوردموردی شورای اسالمی روستای  ال

 اند. رسانی در مواقع بحرانی موفق نبوده های موجود و نیز کمک مقررات بهداشتی، تشخیص کمبودها و نارسایی

محیطـی   یردولتی زیستهای غ بررسی ساختار و عملکرد سازمانبا عنوان  ی(، در تحقیق1387الهیجانیان و همکاران )

شـهری   ۀینـد توسـع  اها در فر که این سازمان اند هبه این نتیجه رسید شهری در استان تهران ۀو نقش  نها در فرایند توسع

وجه با اهداف و رسالت واقعی  هیچ ها به . اگرچه این اثرگذاری بسیار محدود است و میزان اثربخشی فعالیتنداستان اثرگذار

 بقت نداشته است.ها مطا این سازمان

روسـتایی در   ۀبررسـی عملکـرد شـوراهای اسـالمی در توسـع     (، در پژوهشی تحت عنـوان  1388رضوانی و احمدی )

ـ ا هبه این نتیجه رسید  باد شهرستان زرندیه دهستان حکیم ارتقـا و جلـب مشـارکت مـردم عملکـرد       ۀند که شوراها درزمین

 اند. ی داشتههای اقتصادی و اجتماع زمینه در مقایسه بابهتری 

بررسی نگرش مردم نسـبت بـه شـوراهای شـهری و ارزیـابی عملکـرد       (، در تحقیقی با عنوان 1389رسولی و همکاران )

شورا، مشارکت مـردم   های ه، عملکرد شوراها را در نظارت بر حسن اجرای مصوبشوراهای اسالمی در استان  ذربایجان شرقی

ها، نهادهـای اجتمـاعی،    امور رفاهی، تشکیل انجمن دیگر، فرهنگی،  موزشی و در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی

های تولید، توزیـع و مصـرف، وضـع مقـررات و نظـارت بـر حفـاری و مسـیرهای          امدادی، فرهنگی، ارشادی، تأسیس تعاونی
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ع مقـررات مربـوط بـه    وضـ  ،تأسیسات عمومی شهر ،فضاهای سبز ،میادین ،ها معابر، خیابان ۀتأسیسات شهری، ایجاد و توسع

 .است  شده  این موارد عملکرد شوراها ضعیف ارزیابی ۀاند که در هم کردهارزیابی  بار میادین عمومی میوه و تره ۀایجاد و ادار

ـ    ارزیابی کیفی عملکرد سازمان(، در تحقیقی با عنوان 1392محمدپور و همکاران ) امـداد در   ۀهـای بهزیسـتی و کمیت

هـای فـراوان ایـن دو سـازمان      وجـود تـالش   ند که بـا ا هبه این نتیجه رسید خانوار شهر ساری کاهش فقر زنان سرپرست

 است. ههای کاهش فقر میان زنان سرپرست خانوار بر ورده نشد حمایتی، بسیاری از اهداف و شاخص

ارچوب ارزیـابی  ها با استفاده از مدل چ ارزیابی عملکرد دهیاری(، در پژوهشی تحت عنوان 1392رضوانی و همکاران )

های  ها بر اساس مدل چارچوب عمومی ارزیابی و شاخص ند که عملکرد دهیاریا هبه این نتیجه رسید در شهرستان دهلران

هـای سـازمان    نقـش فعالیـت   ،این پژوهشنامطلوب بوده است. این در حالی است که  ،شده برای ارزیابی عملکرد استفاده

هـای   مناطق شهری، بهبود زندگی شهروندان، حـل مشـکالت کالبـدی بافـت     در مطلوب نمودن عملکردهای را نوسازی

 منـاطق شـهری   ۀهای فرسـود  نوسازی ساختمان های فرسوده و فرسوده، حل مشکالت معیشتی شهروندان، نوسازی بافت

 دین طریق ابعاد مختلف اثرگذاری این سازمان روشن شود.ه تا بکند  بررسی می

های فرسوده، به موارد زیر که از مـوارد متـأخر اسـت     ای حوزۀ نوسازی و بهسازی بافته بررسی پیشینۀ مطالعه بارۀدر

 شود: ای مختصر می اشاره

ریزی راهبردی جهـت سـاماندهی بافـت فرسـودۀ شـهری،       برنامه(، در پژوهشی تحت عنوان 1395زالی و همکاران )

 وضـع  ، مطالعـات SOWTماتریس تحلیلی  از تفادهاس با الدین شهر اردبیل بقعۀ شیخ صفی مطالعۀ موردی: محلۀ شهید گاه

 راهبـردی  مـدل  بـا کمـی کـردن    ادامـه  اسـت. در  ارائـه شـده   طراحی، ساماندهی و راهبردهای بندی شده و جمع موجود

 اند. گردیده استخراج تعیین و دار ساماندهی، اولویت راهبردهای کاررفته، به

، مفهوم ایجاد مثابۀ مکانیسمی برای نوسازی شهری ای فرهنگی بهه بخش(، در پژوهشی با عنوان 2003) 1گومری جان منت

کند. ایـن پـژوهش اهـداف ایـن سیاسـت را تعریـف        مثابۀ یکی از رویکردهای نوسازی شهری را بررسی می بخش فرهنگی به

 بخشد. میهای هنری و فرهنگی، ارزش و اعتبار فرهنگی به  ن  نماید. سیاستی که به فضای شهری با توجه به قابلیت می

2بوشان هان
های سـنتی   های فضایی در محله یک چهارچوب نظری برای مطالعۀ اجتماعی و شبکه(، در مقالۀ 2006) 

هـا وجـود داشـته     ، به این نتیجه رسیده است که باید درک درستی از متغیرهای بافت فرسوده در این محـدوده پکن، چین

جـای جـایگزینی کامـل      ها، باید رویکرد جـامع باشـد و بـه    این بافت باشد. رویکرد مربوط به روابط اجتماعی و فضایی در

 های شهری انطباق دهیم. ها را بر اساس رویکردی مناسب با دیگر بافت ساختار قدیمی، این بافت

ارزیابی نوسازی شهری، ارزیابی اثربخشی طرح نوسازی ای با عنوان  (، در مقاله2015) 3هاب پلوگمیکر و پاسکال بیکر

اند که بازسازی فیزیکـی سـایت صـنعتی شـهر،      به این مهم رسیده دست هلند ی در سایت صنعتی اجراشده در پایینفیزیک

تأثیر ناچیزی بر در مدهای اقتصادی داشته است  اما در عوض، افـزایش اشـتغال و افـزایش شـدت اسـتفاده از اراضـی و       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. John Montgomery 

2. Baoshan Han 

3. Ploegmakers & Beckers 
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گـذاری در حـوزۀ نوسـازی     ن پژوهش بر اهمیت سـرمایه همچنین افزایش ارزش اموال را با خود به همراه داشته است. ای

 گذارد. شهری صحه می

 هدر شش حوز را عملکرد سازمان نوسازی ،کاربردی طرح مطالعاتی ۀبا تأکید بر جنبحاضر پژوهش  ،این روند ۀدر ادام

ه، حـل  هـای فرسـود   )مطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهری، بهبود زندگی شهروندان، حل مشکالت کالبـدی بافـت  

 کند بررسی می مناطق شهری( ۀهای فرسود های فرسوده و نوسازی ساختمان مشکالت معیشتی شهروندان، نوسازی بافت

 .را فراهم کرددین طریق بتوان شرایط بهبود و پویایی عملکردهای این سازمان ه تا ب

 

 روش پژوهش

پیمایشـی اسـت    - تحلیلـی  - ن مطالعه توصیفیدر ایتحقیق شده، روش  با توجه به ماهیت پژوهش و اهداف درنظرگرفته

 با استفاده از منـابع موجـود در   الزم وری اطالعات  که با دیدگاه کاربردی تدوین گردیده است. در این پژوهش بعد از جمع

نامـه   های میدانی و ابزار پرسشـنامه اسـتفاده شـد. روایـی پرسـش      برای تکمیل اطالعات از روش، موضوع پژوهش ۀزمین

ه اسـت. پایـایی   شداین پژوهش مبتنی بر اعتبار محتواست و چندین بار توسط اساتید و پژوهشگران بازبینی  ۀاختس محقق

ـ  13شده اسـت. بـا توجـه بـه جمعیـت سـاکن در منـاطق         ( تعیین701/0نباخ )وپرسشنامه نیز با استفاده از  لفای کر  ۀگان

حجم نمونه  ،نفر بوده است 4282566کشور،  1385ل شهر تهران که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سا کالن

( محاسبه گردید که توزیع جمعیت نمونه بر اساس جمعیت 037/0نفر )با ضریب خطای  702با استفاده از فرمول کوکران 

 است: 1ند( به شرح جدول دارکل هر منطقه )ترجیحاً در محالتی که بافت فرسوده 

 شهر تهران 19تا  7توزی  جمعیت نمونه در مناطق  .1 جدو 

 پیمایش تحتمحالت  جمعیت نمونه )نفر( منطقه
 ۀپرسشنام ۀشمار

 یافته اختصاص

 1 - 54 (54شارق ) 54 7
 55 - 108 (54وحیدیه ) 54 8
 109 - 162 (29هوشیار ) -( 25دستغیب ) 54 9
 163 - 216 (54زنجان جنوبی ) 54 10
 217 - 270 (19جمهوری ) - (20اسکندری ) - (15حر ) 54 11
 271 - 324 (30امامزاده یحیی ) -( 24تختی ) 54 12
 325 - 378 (54اسدی ) 54 13
 379 - 432 (16 هنگران ) - (17نیکنام ) - (21دوالب ) 54 14
 433 - 486 (28ولیعصر ) -( 26طیب ) 54 15
 487 - 540 (26) هللزاده عبداماما -( 15 باد ) علی - (13جوادیه و خزانه ) 54 16
 541 - 594 (54 باد ) نعمت 54 19
 595 - 648 (18باغ خزانه ) - (14بلورسازی ) -( 22مقدم ) 54 17

 649 - 702 (54 باد ) یافت 54 18

 - - 702 جمع
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%( اسـت. از میـان   5/35نفـر زن )  249%( و 5/64نفر مـرد )  453نفری مطالعه شامل  702 ۀدر این پژوهش کل نمون

 نهـا تحصـیالت   از درصد  6/16 و %(67) ندنفر متأهل 468%( و 33نفر مجرد ) 234 ،این مطالعه  ۀوننفری نم 702جمعیت 

درصد مـدرک   8/13دیپلم،  درصد مدرک فوق 3/11درصد مدرک دیپلم،  8/32تحصیالت راهنمایی،  درصد 8/18 ،ابتدایی

( و 9/21سطح تحصیالت دیپلم )در ویان ند. بیشترین درصد پاسخگدارلیسانس و باالتر  درصد مدرک فوق 7/6لیسانس و 

 .دارند کلی بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیالت باالی دیپلم طور (. به15/18) است پس از  ن لیسانس

 

 ها و متغیرهای تحقیق فرریه .2جدو 

 متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

1 

 های سازمان نوسازی نقش فعالیت

 

 یمطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهر

 بهبود زندگی شهروندان  2

 حل مشکالت معیشتی شهروندان 3

 های فرسوده نوسازی بافت 4

 های فرسوده حل مشکالت کالبدی بافت 5

 مناطق شهری ۀهای فرسود نوسازی ساختمان 6

 

شـده    سـتفاده ای ا  نمونـه  تـک  T-testکلی از  زمـون   طور به ارتقای محیطی ارزیابی عملکرد سازمان نوسازی در برای

شوند. حد متوسط  وضعیت عملکرد سازمان نوسازی شناسایی می ۀمحاسب برایها  دین ترتیب که متوسط شاخصه ب  است

شده که اگر هر   است، در این صورت از مقادیر حد باال و حد پایین استفاده 18عملکرد سازمان نوسازی در این  زمون عدد 

کمتر و اگر هر دو حد باال و پایین مثبـت باشـد، میـانگین از    شده  گین از مقدار مشاهدهدو حد باال و پایین منفی باشد، میان

حاکی از برابری پایداری با عدد حد متوسط کلی  H0ای فرض  نمونه تک T-test زمون تر است. در یششده ب مقدار مشاهده

 ۀمنطقـ  13لکرد مثبت این سازمان در بیانگر عم 3با حد متوسط کیفیت است. نتایج جدول  یبرابرناحاکی از  H1و فرض 

کلـی   طور (. اما این موضوع نیز باید مطرح شود که بهsig ،045/0و مقدار  t ،005/2ۀ پژوهش است )با توجه به  مارتحت 

 عملکرد سازمان نوسازی در مناطق تقریباً در سطح متوسطی قرار دارد.

 گانه13در مناطق  نوسازی لی سازمانای برای عملکرد ک نمونه تک T-testنتایج آزمون  .3جدو  

One-Sample Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Mean 

عملکرد سازمان 

 نوسازی
631 3550/18 44838/4 17709/0 
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 گانه13ای برای عملکرد کلی سازمان در مناطق  نمونه تک T-testنتایج آزمون  ةادام .4جدو  

One-Sample Test 

 

Test Value = 18 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 70/27 0072/0 35499/0 045/0 630 005/2 عملکرد سازمان نوسازی

 

شده   ای استفاده ونهنم تک T-testاز  زمون  ،بررسیتحت ارزیابی عملکرد سازمان در ارتقای هریک از معیارهای  برای

در ایـن صـورت از     اسـت  3های عملکردی این  زمون عدد  است. حد متوسط عملکرد سازمان نوسازی در هریک از حوزه

شـده   که اگر هر دو حد باال و پایین منفی باشد، میـانگین از مقـدار مشـاهده   است شده   مقادیر حد باال و حد پایین استفاده

ای  نمونـه  تـک  T-test زمون تر است. در یششده ب پایین مثبت باشد، میانگین از مقدار مشاهده کمتر و اگر هر دو حد باال و

برابری با حـد متوسـط کیفیـت اسـت.     ناحاکی از  H1و فرض  ،حاکی از برابری پایداری با عدد حد متوسط کلی H0فرض 

 ۀهـای فرسـود   نوسـازی سـاختمان   ۀسازمان نوسازی در سه حـوز عملکرد بیانگر این موضوع است که  6و  5نتایج جدول 

بـوده اسـت و در سـه     مثبـت مناطق شهر، بهبود زندگی شهروندان و مطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهر تا حدودی 

شهری، حل مشکالت کالبدی بافت فرسوده و حـل مشـکالت معیشـتی شـهروندان تـا       ۀهای فرسود نوسازی بافت ۀحوز

 است. بودهحدودی ضعیف 

 گانه13ای برای عملکرد کلی سازمان در مناطق  نمونه تک T-testمون نتایج آز .5جدو  

One-Sample Statistics 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 045/0 174/1 11/3 687 مطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهری

 044/0 157/1 20/3 687 بهبود زندگی شهروندان

 041/0 085/1 84/2 687 حل مشکالت معیشتی شهروندان

 045/0 160/1 93/2 678 های فرسوده نوسازی بافت

 047/0 228/1 92/2 690 های فرسوده حل مشکالت کالبدی بافت

 048/0 264/1 32/3 682 مناطق شهری ۀهای فرسود نوسازی ساختمان
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 هگان13ای برای عملکرد کلی سازمان در مناطق  نمونه تک T-testنتایج آزمون  .6جدو  

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. 
(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 20/0 03/0 114/0 011/0 686 535/2 مطلوب نمودن عملکردهای شهری

 28/0 11/0 197/0 000/0 686 451/4 بهبود زندگی شهروندان

 -08/0 -24/0 -157/0 000/0 686 -799/3 ت معیشتی شهروندانحل مشکال

 02/0 -16/0 -068/0 128/0 677 -523/1 های فرسوده نوسازی بافت

 01/0 -17/0 -081/0 083/0 689 -736/1 های فرسوده حل مشکالت کالبدی بافت

 41/0 22/0 317/0 000/0 681 545/6 شهری ۀهای فرسود نوسازی ساختمان

 

یین این موضوع که سازمان نوسازی در کدام منطقه عملکرد مناسبی داشته و در کدام منطقه عملکرد ضعیفی برای تع

ای سازمان نوسـازی حاصـلی از    که عملکرد منطقهای  گونه بهشده است.   استفاده Kruskal-wallis از  زمون ،داشته است

، 15سـازمان نوسـازی در منـاطق     ،7اساس نتایج جدول گانه بوده است. بر 6های  سازمان در حوزهاین جمع عملکردهای 

عملکـرد   11و  14، 13، 12عملکـرد متوسـط و در منـاطق     10و  19، 17، 8، 7عملکرد خـوب، در منـاطق    18، و 9، 16

 ضعیفی داشته است.

 Kruskal-wallisگانه در آزمون 13ای مناطق  نتایج میانگین رتبه .7جدو  

Ranks 

 N Mean Rank نام منطقه

 

7 54 56/327 

8 42 52/321 

9 50 23/338 

10 51 81/288 

11 51 03/244 

12 49 58/278 

13 42 95/276 

14 44 77/254 

15 45 09/473 

16 41 30/364 

17 54 35/310 

18 54 74/328 

19 54 57/304 
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میـانگین عملکـرد سـازمان نوسـازی در منـاطق      در تفسیر نتایج  زمون فریدمن، برای اینکه پی ببریم  یـا تفـاوت در   

استفاده کـرد. در ایـن    Test Statisticsدار است یا خیر، باید از نتایج جدول زیر با عنوان اشهر تهران معن ۀگان13مختلف 

دار است، باید گفت که به  امعن 01/0تر از م( که در سطح خطای ک261/55) Chi-squareجدول با استناد به مقدار  زمون 

 میزان عملکرد سازمان نوسازی در مناطق مختلف متفاوت است. ،99/0لحاظ  ماری با اطمینان 
 

Test Statistics
a,b

 

 عملکرد کلی 

Chi-square 261/55 

df 12 

Asymp. Sig. 000/0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: different Regions 

 

هـم از   بـاز  ،های مختلف و در مناطق چه عملکردی داشته است زمینه ن نوسازی دربرای تعیین این موضوع که سازما

 این سازمان تقریباً عملکرد مناسبی داشته است. ،8شده است. بر اساس نتایج جدول   استفاده Kruskal-wallis  زمون

 Kruskal-wallisگانه در آزمون 13ای مناطق  نتایج میانگین رتبه .8جدو  

NPar Tests 

Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 حل مشکالت معیشتی شهروندان بهبود زندگی شهروندان مطلوب نمودن عملکردهای شهری

 پاسخگویان منطقه ای میانگین رتبه پاسخگویان منطقه
میانگین 

 ای رتبه
 ای میانگین رتبه پاسخگویان منطقه

7 54 01/362 7 54 19/341 7 54 96/338 

8 51 15/338 8 51 43/369 8 51 86/354 

9 53 02/370 9 53 66/375 9 51 66/382 

10 54 30/369 10 54 38/389 10 53 50/289 

11 53 63/313 11 53 65/287 11 54 56/291 

12 53 07/314 12 53 43/305 12 54 32/349 

13 53 58/351 13 53 37/291 13 51 06/299 

14 54 47/316 14 52 31/345 14 52 75/291 

15 49 41/332 15 53 61/403 15 53 86/474 

16 51 82/339 16 49 09/325 16 52 96/325 

17 54 76/308 17 54 54/335 17 54 46/321 

18 54 36/389 18 54 28/355 18 54 75/344 

19 54 64/307 19 54 37/345 19 54 80/342 
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 8  جدو  ادامه 

 شهری ۀهای فرسود نوسازی ساختمان های فرسوده حل مشکالت کالبدی بافت های فرسوده نوسازی بافت

 پاسخگویان منطقه ای میانگین رتبه پاسخگویان منطقه
میانگین 

 ای رتبه
 ای میانگین رتبه پاسخگویان منطقه

7 54 37/325 7 54 40/344 7 54 11/377 

8 49 19/363 8 53 24/362 8 52 63/377 

9 54 67/333 9 54 93/340 9 54 30/349 

10 53 42/301 10 53 49/305 10 53 46/269 

11 54 69/294 11 53 90/305 11 53 76/313 

12 49 09/326 12 53 91/369 12 53 65/303 

13 49 33/280 13 51 83/286 13 50 16/304 

14 50 37/297 14 54 29/269 14 50 66/248 

15 52 31/460 15 52 75/507 15 51 03/479 

16 52 29/334 16 51 31/444 16 50 22/316 

17 54 79/376 17 54 53/327 17 54 52/374 

18 54 16/363 18 54 10/322 18 54 22/3327 

19 54 76/352 19 54 36/312 19 54 19/367 

 

مطلـوب نمـودن عملکردهـای شـهری در منـاطق       دهد که عملکرد سازمان نوسـازی در  نیز نشان می 9نتایج جدول 

های فرسـوده، حـل    گانه متفاوت نیست و در بهبود زندگی شهروندان، حل مشکالت معیشتی شهروندان، نوسازی بافت13

 .ود داردوجشهری تفاوت  ۀهای فرسود های فرسوده و نوسازی ساختمان مشکالت بافت

 Kruskal-wallisنتایج آزمون آماری  .9جدو  

Test Statistics
a,b

 

 
مطلوب نمودن 

 عملکردهای شهری

بهبود زندگی 

 شهروندان

حل مشکالت 

معیشتی 

 شهروندان

نوسازی 

های  بافت

 فرسوده

حل مشکالت کالبدی 

 های فرسوده بافت

نوسازی 

های  ساختمان

 شهری ۀفرسود

Chi-square 550/17 838/21 757/46 338/38 639/71 419/53 

df 12 12 12 12 12 12 

Asymp. Sig. 130/0 039/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 13 Regions 
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 گیری نتیجه

دان و حیات شهری های محلی عمومی بر کیفیت زندگی شهرون سازماندیگر ها و  های شهری، شهرداری عملکرد سازمان

حسـاب   گرایانه بـرای بالنـدگی و پویـایی  نهـا بـه      سازنده و اصالح فعالیتیپایدار مؤثر است و ارزیابی عملکرد این نهادها، 

استراتژی مدیریتی، توجه مقامات محلی را به  مثابۀ های محلی به  ید. به همین دلیل است که مدیریت عملکرد سازمان می

هـای محلـی واداشـته     دولت مرکزی را به اتخاذ تدابیر علمی و قانونی ارتقای عملکـرد سـازمان   خود جلب کرده و مقامات

هـا و   نهضـت مـدیریت عملکـرد شـوراهای شـهر بـا موفقیـت        بـارۀ انگلستان در ۀاست. در میان کشورهای مختلف، تجرب

ـ    طالق میهایی ا شایان توجهی همراه بوده است. ارزیابی عملکرد، به مجموعه فعالیت هایابتکار افـزایش   رایشـود کـه ب

گیرد.  می انجام های توأم با کارایی و اثربخشی بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف و شیوه ۀسطح استفاد

 طـوری  بـه   توسعه مرسوم گردیـده  های اخیر در اغلب کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای درحال این برنامه طی دهه

گـذاری   سنجش، ارزش ،شود. هدف از ارزیابی عملکرد ین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب میکه تصویب قوان 

های اجرایی کشور بر اساس قـوانین و مقـررات مصـوب، رویکـرد معیارهـای اثـربخش،        هعملکرد دستگا بارۀو قضاوت در

 ۀوسیل اع ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد بهکیفیت خدمات دولتی است. یکی از انو یارتقا رایکارایی اقتصادی و اخالقی ب

طرف رضایت مردم نقش مهمی در موفقیت   یک که از شود میبحث  ارزیابی عملکرد از این جهت در این نوع مردم است. 

شهروندانی که از شورای شهر رضایت داشته باشند با اطمینـان بیشـتری    و سازمان مذکور در دستیابی به اهداف خود دارد

دهند و از طرف دیگـر بـه    را انجام می -های عمومی مانند پرداخت عوارض و مشارکت در برنامه -شان  شهروندی وظایف

به دالیل متعـدد   توانند درک کنند خود مردمند. می خوبی تنها کسانی که مشکالت و مسائل را بهکه توان گفت  جرأت می

شهرها اهمیت فراوانـی دارد. ایـن امـر در شـهر      ۀبافت فرسودبازسازی و نوسازی  ،امنیتی و اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی

شود. پس از انقـالب اسـالمی    تهران نمود بیشتری دارد و ضرورت وجود نهادی که متولی این امر باشد بیشتر احساس می

. دیـد کم به دنبال ایفـای نقشـی تـازه گر    جدید کم ۀبا تصویب اساسنام 1373سازمان نوسازی شهر تهران مجدداً در سال 

دین طریق از مشکالت تبعی ه های فرسوده در این شهر بوده است تا ب سازمان نوسازی تهران متولی بهبود وضعیت بافت

در مطلـوب نمـودن    را هـای سـازمان نوسـازی    این پژوهش نقش فعالیـت های فرسوده در این شهر جلوگیری شود.  بافت

های فرسوده، حـل مشـکالت معیشـتی     الت کالبدی بافتعملکردهای مناطق شهری، بهبود زندگی شهروندان، حل مشک

ـ  کند بررسی میمناطق شهری  ۀهای فرسود های فرسوده و نوسازی ساختمان شهروندان، نوسازی بافت دیـن طریـق   ه تا ب

بیـانگر ایـن   تـی   بتوان از عملکردهای سیستمی )بازخورد و بهبود( برای ارتقای این سازمان بهـره گرفـت. نتـایج  زمـون    

 ۀهـای فرسـود   نوسـازی سـاختمان   ۀکلی تا حدودی مثبت و در سه حوز طور ست که عملکرد سازمان نوسازی بهموضوع ا

مناطق شهر، بهبود زندگی شهروندان و مطلوب نمودن عملکردهای مناطق شهر تا حدودی مناسب بـوده اسـت و در سـه    

مشـکالت معیشـتی شـهروندان تـا      شهری، حل مشکالت کالبدی بافت فرسوده و حـل  ۀهای فرسود نوسازی بافت ۀحوز

و  9، 16، 15، سازمان نوسازی در منـاطق  نیز Kruskal-wallis  زمون  ماریاست. بر اساس نتایج  بودهحدودی ضعیف 

عملکرد ضـعیفی داشـته    11و  14، 13، 12عملکرد متوسط و در مناطق  10و  19، 17، 8، 7عملکرد خوب، در مناطق  18

 است.
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در مقایسه با دیگر مناطق بهتر  16و  9، 8، 7، 15لکرد سازمان نوسازی شهر تهران در نواحی بر اساس نمودار زیر عم

های فرسودۀ شـهری   های فرسوده با رنگ بنفش و نیز نوسازی ساختمان بوده است. همچنین حل مشکالت کالبدی بافت

ـ      گ خاکسـتری و نیـز نوسـازی    با رنگ سبز در بهبودی نسبی قرار دارند و از سوی دیگر حـل مشـکالت معیشـتی بـا رن

 دهند. یمتری را نشان  یفضع نسبتاًهای فرسوده با رنگ نارنجی، وضعیت  بافت

 

 شده در نواحی مختلف . نتیجة آزمون کروسکا  والیس در شش بعد بررسی1نمودار 

 

ریـزی   و برنامه توان دو کلیت مهم را مطرح نمود. در درجۀ نخست اینکه بازوی اجرایی طور کلی از این پژوهش می به

های فرسودۀ شهر یعنی سـازمان نوسـازی شـهری شـهرداری تهـران       شهرداری تهران در حوزۀ نوسازی و بهسازی بافت

توانسته است از نظر خرد مناسب عمل نماید. به دین معنی کـه توانسـته اسـت بسـیاری از بناهـای سـکونتی فرسـوده و        

دهد و  نان را بازسازی یا مرمت کند. ایـن در حـالی اسـت کـه نتـایج       سکونت را در برنامۀ هدف خود قرار نامناسب برای 

های فرسوده نتوانسته اسـت کار مـدی    تحقیق حاکی از  ن است که سازمان نوسازی شهری در حوزۀ کالن نوسازی بافت

وجه به افـزایش  اند که با ت چشمگیری از خود نشان دهد. برای نمونه بسیاری از معابر، همان معابر سنتی با اندکی تعری 

ریزی احساس  ها افزوده است و در نهایت مردم این نواحی از این وضعیت برنامه های جمعیتی بر مشکالت این بافت تراکم

 نارضایتی دارند.

اسـت، در   18و  9، 16، 15بخش دوم نتایج که حاکی از عملکرد مناسب سازمان نوسازی شهرداری تهران در مناطق 

که این چند   گاهی برابر از منظر عدالت اجتماعی به شهر مخصوصاً شهر تهران است. با توجه به اینواقع نوید استقرار دید
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