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چکیده
هر1شهر1دارای1ویژگی1منحصر1به1فردی1است1که1می1توان1از1آن1به1عنوان1محرکی1برای1توسعه1در1برنامه1ریزی1شهری1کالن1نگر1
و1مشارکتی1بهره1جست.1این1ویژگی1می1تواند1به1عنوان1ابزاری1کاربردی1برای1دولت1ها1و1مدیریت1شهری1در1اداره1منطقی1و1
اصولی1شهرها1به1کار1گرفته1شود.1در1این1رویکرد،1ویژگی1مذکور1می1تواند1پروژه11ای1باشد1که1به1عنوان1محرکی1برای1رفع1فقر،1
جرم1و1جنایت،1ایجاد1اشتغال1و1پویایی1شهری1و1بررسی1دوباره1ای1از1زندگی1محله1ای1و1حقوق1مدنی1با1توجه1به1تفاوت1های1
قانونی،1 اقتصادی،1 نیازمند1اصالحاتی1در1زمینه1سیاسی،1مدیریت1و1رهبری،1 نماید1که1 تقابل1های1فرهنگی1عمل1 قومی1و1
اجتماعی1و1محیط1زیستی1است.1هدف1از1این1تحقیق1استخراج،1غربالگری1و1اولویت1بندی1شاخص1های1ضروری1برنامه1ریزی1
پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1است.1اعمال1این1نوع1پروژه1ها1نیازمند1بررسی1دقیق1و1عمیق1در1سه1سطح1کالن،1میانی1و1
خرد1هستند.1از1آنجا1که1این1پروژه1ها1مستعد1و1بسترساز1رشد1و1توسعه1و1جهانی1شدن1شهرها1هستند1و1در1بافت1ناکارآمد1با1
ظرفیت1باال1ایجاد1می1شوند1و1از1طرفی1هرگونه1توسعه1ملی1تا1حدود1زیادی1منوط1به1توسعه1مناطق1شهری1به1ویژه1کالنشهرها1
می1باشد،1لذا1در1این1مقاله1پس1از1احصای1شاخص1ها1و1اولویت1بندی1آن1ها1به1کمک1تکنیک1دلفی1فازی،1وضعیت1کالنشهر1
تهران1با1سه1مشخصه11-1دارا1و1مطلوب،21-1دارا1ولی1ضعیف1و31-1فاقد،1مورد1بررسی1و1اولویت1بندی1قرار1گرفتند1تا1سرخطی1
باشند1جهت1اعمال1این1پروژه1ها1در1سطح1خرد1برای1تجدید1حیات،1توسعه1مجدد1و1یا1بازآفرینی1بافت1های1فرسوده،1اراضی1
متروکه1صنعتی،1اراضی1رها1شده1و1فضاهای1ناکارآمد1شهری1در1تهران1که1نیازمند1درانداختن1طرحی1نو1هستند.1در1انتها1
پیشنهادات1کاربردی1جهت1کاربست1مؤلفه1های1برنامه1ریزی1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1در1دو1سطح1کالن1و1میانی1با1

محوریت1تهران1ارائه1شده1است.
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1. مقدمه
فعالیت1های1 تمام1 که1 است1 مفهومی1 شهری1 برنامه1ریزی1
و1 بیان1 را1دربر1می1گیرد1و1هدف1آن1پیش1بینی،1 اجتماعی1
1.)Pinson, 2010, p. 2(1تنظیم1توسعه1فضای1شهری1است
توسعه1شهری1نیازمند1ارتباط1مفهومی1مؤثر1با1محیط1اطراف1
خود1است1و1باید1به1لحاظ1محتوایی1با1مکان1خود1مرتبط1
باشد1و1به1تمام1روابط1متقابل1و1پویایی1که1از1بافت1معماری،1
پاسخ1 بافت1مشتق1می1شود،1 در1 مکانی1موجود1 و1 فرهنگی1
دهدKongsombat, 2010(1(.1لذا1نیازمند1شناختی1عمیق1
از1یک1شهر1و1یافتن1ویژگی1های1منحصر1به1فرد1آن1هستیم1
Bohan- )که1به1عنوان1محرکی1برای1توسعه1شهر1عمل1نماید1
non, 2004(.1این1تسریع1کننده1باید1چشم1انداز1متوسطی1را1
پیشنهاد11دهد1اما1تأثیر1آن1باید1پایدار1باشد1و1بافت1شهری1
به1 ادبیات1شهری1 در1 آن1 از1 که1 نماید1 یکپارچه1 را1 موجود1
 Kongsombat,( می1شود1 یاد1 شهری1 کاتالیزور1 عنوان1
یا1محرک1توسعه1شهری،1راهبرد1جدید1 2010(.1کاتالیزور1
توسعه1است1که1به1عنوان1ابزاری1در1درون1راهبردهای1تحول1
شهری1)توسعه1مجدد،1تجدید1حیات1و1بارآفرینی1شهری(1
به1کار1می1رودFrancin, 2015(1(1و1ابزاری1است1که1دستیابی1
به1اهدافی1مانند:1سرمایه1گذاری،1طراحی،1سیاستگذاری1و1
غیره1را1تسریع1می1کند.1این1کاتالیزور1در1واقع1یک1راهبرد1
سرمایه1گذاری،1 از1 کمتر1 استفاده1 به1 که1 است1 جایگزین1
انرژی،1ساخت1و1ساز1و1فرآیندها1کمک1می1کند.1از1همکاری1
حمایت1گرانه1و1مشارکتی1برای1دستیابی1به1اهداف1استفاده1
تعریف1 شهری(1 )محیط1 شهری1 بافت1 اساس1 بر1 می1کند،1
تأثیر1 آن1 نتایج1 و1 فرآیند1 در1 بیرونی1 عوامل1 و1 می1شود1
محرک1 پروژه1های1 1.)Kongsombat, 2010( می1گذارند1
و1 کالبدی1 اجتماعی،1 فرهنگی،1 لحاظ1 به1 شهری1 توسعه1
مکانی1به1درستی1در1مکان1خود1می1نشینند1و1در1آن1ریشه1
بافت1 کالبدی1 شرایط1 1،)Bohannon, 2004( می1دوانند1
شهری1فضای1بالفصل1اطراف11خود1را1بهبود1بخشیده1و1عالوه1
بر1کالبد،1بافت1اقتصادی1و1اجتماعی1را1نیز1دچار1تغییرات1
بوده1 محدود1 دامنه1خود1 در1 پروژه1ها1 این1 می1کنند.1 مثبت1
بلکه1کیفیت1 نمی1رسانند؛1 بافت1آسیب1 به1 به1همین1دلیل1
موجود1و1ویژگی1یک1محیط1شهری1را1با1توجه1به1توسعه1
At- )مجدد،1تجدید1حیات1یا1بازآفرینی1آن1بهبود1می1بخشند1
toe & Logan, 1989(.1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1با1
توجه1به1دوام1پروژه1به1دو1گروه1استفاده1دائمی1و1استفاده1
موقتی1تقسیم1می1شوند.1موارد1موقتی1رویدادهایی1هستند1
که1هر1ساله1اتفاق1می1افتند،1مانند1رویدادهای1تجاری،1هنر،1
 Oswalt, Overmeyer, & Misselwitz,(1موسیقی1و1غیره
2013(.1این1پروژه1ها1می1توانند1بزرگ1مقیاس1و1یا1کوچک1
مقیاس1باشند.1مگاپروژه1ها1مانند:1یک1مرکز1خرید،1توسعه1
می1توانند1 جوان1سازی1شده1 تاریخی1 منطقه1 یک1 یا1 اسکله1

مالی1 منابع1 که1 جایی1 در1 شهری1 کاتالیزور1 یک1 عنوان1 به1
مورد1 دارد،1 وجود1 قوی1 عمومی1 پشتیبانی1 و1 برگشت1پذیر1
به1 که1می1توانند1 1)Sternberg, 2002( گیرند1 قرار1 استفاده1
به1 خوبی1به1توسعه1مجدد1کمک1کرده1و1قدرت1را1مجددا1ً
محیط1شهری1بازگردانندBohannon, 2004(1(.1با1این1حال1
توسعه1شهری1 شفاف1تر1و1صحیح1تر1است1که1یک1محرک1
را1به1عنوان1یک1عنصر1کوچک1تر1یا1یک1گروهی1از1عناصر1
مثبت1 شروع1 یا1 آن1 اطراف1 فضای1 و1 ساختمان1 یک1 مثل1
تعریف1 اجتماعی1 و1 اقتصادی1 مجدد1 توسعه1 فعالیت1های1
یا1 خیابانی1 دست1فروشی1های1 1.)Sternberg, 2002( کنیم1
یک1شاهراه1عابر1پیاده1نیز1می1توانند1برای1پروژه1های1محرک1
و1 1)Bohannon, 2004, p. 10( طراحی1 عناصر1 توسعه،1
فراهم1 آن1ها1 برنامه1ریزی1 برای1 همچنین1یک1دستورالعمل1

نمایند.

2. پیشینه تحقیق 
توسعه1 پروژه1های1محرک1 برنامه1ریزی1 بخش1 با1 ارتباط1 در1
موجود1 تحقیق1 ادبیات1 در1 جداگانه1ای1 مطالعات1 شهری1
پرداخته1 آن1 به1 طراحی1 خالل1 در1 بیشتر1 و1 نمی1باشد1
نقش1 تحلیل1 و1 تجزیه1 به1 1،)2009( دیویس13 است.1 شده1
پروژه1های1معماری1تعریف1شده1به1عنوان1»کاتالیزور«1برای1
بافت1شهری1موجود1که1 نوسازی1شهری1پرداخت.1شرایط1
پارک1مرز1پاتال1تیلرز1تاماس14تولید1کرد1مورد1بررسی1قرار1
معماری،1 فرم1 طریق1 از1 یکدیگر1 با1 چگونه1 این1که1 گرفت:1
هستند،1 تعامل1 در1 آن1 در1 رفته1 کار1 به1 مصالح1 و1 جزییات1
ظاهر1 آن1ها1 اطراف1 در1 جدید1 مسکونی1 پروژه1های1 چگونه1
شده1اند،1چگونه1رشد1کرده1و1چگونه1استفاده1جدید1را1میسر1
ساخته1اند1و1همچنین1چگونه1سرمایه1گذاری1های1جدید1را1
محرک1 کنگسومبات15)2010(1 کرده1اند.1 منطقه1جذب1 در1
توسعه1شهری1را1برای1توسعه1شهری1پایدار1در1سه1سایت 
ژاپن1 در1 1Hotel Il Plaza و1 1IMS ،Solaria Plaza
دالیل1 به1 آن1ها1 از1 مورد1 دو1 که1 داد1 نشان1 و1 کرد1 مطالعه1
زیر1کاتالیزوری1برای1توسعه1هستند:1انتقال1حسی1عمیق1از1
الیه1های1تاریخی1شهر؛1مشمول1کردن1بافت1های1قدیمی1و1
جدید؛1هر1دو1نمونه1تمایلی1مثبت1به1سمت1خرده1فروشان1
محلی1و1سرمایه1گذاری1های1کوچک1و1متوسط1دارند؛1ایجاد1
معماری1 بر1 آن1ها1 تأثیرگذاری1 با1 برجسته1 چشم1اندازی1
و1 اجتماعی1 مکانی،1 زمینه1های1 تمام1 به1 پاسخ1 منطقه؛1

معماری1که1از1آن1پدید1آمده1اند.
از1آنجایی1که1یک1پروژه1محرک1توسعه1شهری1مانند1سایر1
طراحی،1 برنامه1ریزی،1 بخش1 چهار1 دیگر1 موفق1 پروژه1های1
اجرا1و1نظارت1یا1دیدبانی1را1شامل1می1شود،1جدول111مراحل1
چهارگانه1یک1پروژه1محرک1توسعه1شهری1موفق1را1تصویر1

می1کند1)جدول1(.
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جدول 1: بخش های چهارگانه پروژه های محرک توسعه شهری
منبعتوضیحاتبخش

 Sarvar & Nemati)مؤلفه1های1سیاسی،1مدیریت1و1رهبری،1اقتصادی،1قانونی،1اجتماعی1و1محیط1زیستیبرنامه1ریزی
kutenaee, 2019)

طراحی
طراحی1شهری1با1کمک1عوامل1تجزیه1و1تحلیل1زمینه1ای:1)ریخت1شناسی،1اجتماعی،1
عملکردی،1ادراکی،1بصری1و1زمانی(،1حس1مکان1)بافت،1قرارگاه،1ادراک1و1معنا(1و1

اصالت1یا1ریشه1داری1پروژه
(Bohannon, 2004)

اجرا

استفاده1از1مشارکت1ساکنان1و1نظرسنجی1از1آن1ها1برای1به1اشتراک1گذاری1اطالعات1
موجود1در1محدوده1مطالعاتی1و1جذب1سرمایه1گذار،1مباحث1مالی1و1حقوقی1و1تعریف1
1،4Ps1بسته1های1سرمایه1گذاری1از1طریق1شراکت1عمومی،1خصوصی1و1مردم1یا1مدل

گرفتن1تائیدیه1از1مراجع1ذی1صالح1و1اجرای1پروژه1های1طراحی1شده

(Pennsylvania, 
2014) 

نظارت1یا1دیدبانی

بررسی1برنامه1ها1و1سیاست1ها1و1ارزیابی1اثرات1آن1ها،1همچنین1ارزیابی1موفقیت1یا1
عدم1موفقیت1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1با1کمک1ارزیاب1ها1)آیا1پروژه1با1بافت1
و1محیط1اطراف1خود1همخوانی1دارد؟،1آیا1دارای1یک1روح،1منحصر1به1فرد1می1باشد1
یا1خیر؟1آیا1به1نیازهای1شهر1پاسخ1می1دهد؟،1آیا1در1آن1مکان،1فضا1و1میراث1فرهنگی1

به1خوبی1در1هم1ادغام1می1شوند1یا1خیر؟(1در1فاصله1های1زمانی1101،51و1201سال

(Davis, 2009; 
Francin, 2015)

محرک1 پروژه1های1 برنامه1ریزی1 بخش1 تنها1 تحقیق1 این1
متغیرهای1 متغیرها،1 مؤلفه،1 اساس1 بر1 را1 شهری1 توسعه1

فرعی1و1خصوصیات1مورد1نیاز1طبقه1بندی1شده1در1جدول121
بررسی1می1کند1)جدول2(.

جدول 2: بخش های چهارگانه پروژه های محرک توسعه شهری
منبعویژگی های الزامیزیر متغیرمتغیرمؤلفه

سیاسی،1
مدیریت1و1
رهبری

دولت1کارآمد

1-1ایجاد دموکراسی نهادی، 2- نهادهای فعال و مشارکت پذیر،31-1ارتقاء1
سطوح1مشارکت،41-1پاسخگو1بودن،51- توجه به منافع و خرد جمعی،1-61
کاهش1نرخ1بیکاری1و1تورم1و1شکاف1طبقاتی،71-1افزایش1اقتصاد1ساالنه1و1
میزان1تولید1ناخالص1کشور،81-1رفاه1عمومی1و1ارزش1پولی،91-1بها1دادن1
به1محصوالت1داخلی1و1داشتن1حداقل1واردات،101-1باالبردن1میزان1اعتبار1
بانک1ها1و1موسسات1در1عرصه1بین1المللی،111-1تسهیل1تجارت1خارجی،1
سیاسی،1 و1 فرهنگی1 اجتماعی،1 ابعاد1 در1 مشروع1 آزادی1های1 دادن1 1-12
13-1افزایش1رفاقت1با1کشورهای1دیگر1در1سطوح1بین1المللی،141-1جریان1
آزاد1اطالعات،151-1عدالت1اجتماعی،161-1پیشرو1بودن1در1زمینه1علم1و1
نشاط1 تقویت1 1-18 کشور،1 پاسپورت1 ارزش1 ارتقاء1 1-17 پیشرو،1 صنعت1
عمومی1و1امید1به1زندگی1در1مردم،191-1کنترل1وضعیت1مهاجرت1نخبگان1
از1کشور،201-1اجتناب1از1روزمرگی1و211-1میزان1تمرکززدایی1امور1و1نظام1

تصمیم1گیری.

(Deloitte, 
2013; Hauner 

& Kyobe, 
2008; La 

Portal, Lopez-
de-Silanes, 

Shleifer, 
Vishny, 1999)

دیپلماسی1شهری

به1خصوص1 شدن1 جهانی1 عصر1 در1 جهانی1 چالش1های1 با1 مواجهه1 1-22
همکاری1 برای1 کردن1کشورهای1جهان1 نزدیک1 اقتصاد،1-231 بخش1 در1
افزایش1 تعامل،1-251 برای1 مناسب1 فراهم1کردن1فضای1 نزدیک1تر،1-241
نفوذ1شهرهای1کوچک1در1کنار1دیگر1شهرهای1جهان،261- اطالع رسانی 
و تولید و توزیع دانش تخصصی، 27- هنجارسازی حکومت محلی، 28- 
حل بحران و دستیابی به صلح و ایجاد امنیت برای شهروندان همگام 
با مشارکت شهروندان، 29- آشنایی با الگوهای توسعه دیگر کشورها،1
30-1جذب1سرمایه1گذار1خارجی،311-1پایه1گذاری1شرکت1های1فراملیتی،1
سازمان1 به1 ورود1 1-33 خارجی،1 شرکت1های1 مرکزی1 دفاتر1 ایجاد1 1-32
تجارت1جهانیWTO(1(1جهت1ارتقاء1سرمایه1گذاری1داخلی1و1خارجی1و1
تجارت،341-1بازاریابی1گردشگری،351- بازاریابی و اشتراک در نوآوری ها،1
36-1آزادی1بیان،371- باورهای دینی، خانوادگی و روابط خویشاوندی،1
38-1غلبه1بر1ناآگاهی1های1فرهنگی،391- شناخت مشترکات موجود در 
فرهنگ ها،401-1قابلیت1پذیرش1دستاوردهای1فرهنگی1مانند:1زبان،1فهم،1
تصدیق1و1رعایت1آداب1و1رسوم،411- برگزاری جشنواره ها، 42- برگزاری 

نمایشگاه های مشترک و 43- برندسازی شهری.

(Berry, Kent, 
& Ken, 1993; 
Fung, 2005; 

Quesnel, 2000;  
Purcell, 2006)
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منبعویژگی های الزامیزیر متغیرمتغیرمؤلفه

سیاسی،1
مدیریت1و1
رهبری

تمرکززدایی

44-1تصمیم1گیری1نزدیک1تر1به1مردم،451-1ایجاد1دموکراسی1محلی،461- 
افزایش کارآیی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای در زمینه 
اقتصاد،471-1برابری1توزیع1منابع1بین1مناطق،481-1ثبات1کالن1اقتصادی1
و1تقویت1حکومت1دموکراتیک1محلی1برای1رشد1اقتصادی،491-1ارتباط1
بیشتر1دولت1های1محلی1با1منفعت1مناطق1جغرافیایی،501- تشخیص بهتر 
که1 محلی1 دولت1 قلمرو1 در1 رقابت1 ایجاد1 1-51 مناطق،1 و سالیق  نیازها 
موجب1انگیزه1آن1ها1در1نوآوری،1خالقیت1و1پاسخگویی1به1جایگاه1قانونی1
خود1خواهد1شد، 52- تنوع بازیگران سیاسی و اقتصاد در فضای شهری1

و531-1زمینه1های1قوی1نظارت1و1راهبری1امور1به1جای1تصدی1امور.

(Furniss, 1974; 
Rao, Scott, & 
Munawwar, 

2015; Ndreu, 
2016; 

Kersting, 
Janice, 

Andrew, Dele, 
& Hellmut, 
2009; Shah, 
heymans, 
Shah, & 

Steffinsen, 
2006)

حکومت1های1محلی

54- ایجاد حلقه اتصال بین حکومت مرکزی با مردم،551-1قدرت1مشروع1
دادن1به1حکومت1های1محلی1از1طریق1اراده1شهروندان،561-1تأمین1رفاه1
توانمندسازی  ساختارهای   -57 مردم،1 زندگی1 به1 نظم1بخشی1 و1 عموم1
شهروندی،  حقوق  ارتقاء  در  آموزشی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی، 
اجتماعی،  توانمندسازی  برای  مردم  مشارکت  بسترسازی   -58
و  شهروندی  حقوق  ارتقاء  در  غیره  و  آموزشی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
 -60 شهروندان،  برای  شغلی  فرصت های  ایجاد   -59 زندگی  کیفیت 
توسعه مدنی و مشارکت اجتماعی، 61- گسترش فضای عمومی جامعه،1
به چالش های  )شهرداری(، 63- کمک  محلی1 دولت1 62-1کوچک1شدن1
اجرای  برای  شهرداری  با  مردم  کردن  همسو   -64 و  زیست محیطی 
برنامه ها متناسب با نیاز شهروندان و ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک 

و مشارکتی.

حکمروایی1خوب1شهری

65-1شفافیت1و1پاسخگویی،661-1مشارکت1طلبی1و1کارآمدی1در1توزیع1
در  اجتماع گرایی  و  کارآمدی   -67 سرمایه1گذاری،1 پروژه1های1 ثمرات1
مدیریت شهری،681-1توجه1به1آسیب1پذیرها،691-1حاکمیت1قانون،1-701
لحاظ1کردن1برابری،711-1کم1شدن1فساد،721-1پاسخ1به1تمامی1نیازهای1
گروه1های1ذی1نفع1و1ذی1نفوذ،731-1داشتن1حکومتی1غیرمتمرکز1و1-741

مسئولیت1پذیری1و1بانک1پذیری.

(Kedogo, 
Simone, & 
Hamhaber, 

2018;  Badach, 
& Małgorzata, 

2017) 

مدیریت1یکپارچه1شهری

75-1حذف1زمینه1های1تفرق1سیاسی،1برنامه1ای1و1عملکردی،761-1انطباق1
و1 مسکن1 مانند1 پایه1ای1 زیرساخت1های1 به1 دسترسی1 با1 جمعیت1 رشد1
اجتماعی،1 عملکردهای1 تمامی1 مدیریت1 در1 یکپارچگی1 1-77 اشتغال،1
اقتصادی،1فرهنگی،1کالبدی1و1زیست1محیطی1و1تمام1فضای1شهر،1-781
هماهنگی1در1سیاست1گذاری1ها،1برنامه1ریزی1ها1و1اجرای1آن1ها1به1صورت1
مدیریت  در  تمرکز   -80 منسجم،1 راهبرد1 یک1 ایجاد1 1-79 یکپارچه،1
هماهنگ1 اقدام1 و1 شهر1 به1 کل1گرا1 مدیریتی1 رویکرد1 1-81 سازمانی،1
کنشگران،821-1پیش1بینی1مداخالت1سایر1بخش1ها،831-1تفکیک1رهبری1
سیاسی1از1مدیریت،841-1اصالح1قوانین،851- فعالیت علمی و تخصصی، 

86- قدرت مالی سازمانی و 87- تقویت شوراهای شهری.

(Colic, 
2015; Lotfi, 
Pourahmad, 

Omranzadeh, 
& Mahdi, 

2015; Alberti 
& Waddell, 

2000)

حمایت1دولت1از1کالنشهرها1در1
عصر1جهانی1شدن

88-1خروج1از1انزوای1کالنشهرها1و1گسترش1ارتباطات1جهانی،891-1اراده1
از1سرمایه1گذاری1های1 نابسامانی1های1شهری،901-1حمایت1 رفع1 سیاسی1
هر  ویژگی های  درک   -92 کالنشهری،1 شبکه1 به1 پیوستن1 1-91 کالن،1
ظرفیت های  بازآفرینی  در  مناسب  نقش  ایفای  و  زمان  بستر  در  مکان 
پیوندها، 93- حفظ  تقویت  برای  طبیعی  تاریخی-  نشانه های  با  بالقوه 
شهری،  بهداشت  مشکالت  به  رسیدگی  و  انسان  بهداشت  توسعه  و 
94- کنترل بیماری های مسری،951-1حفاظت1از1گروه1های1آسیب1پذیر،1
96- بررسی راه های مبارزه با فقر شهروندان، 97- حمایت های اقتصادی 
و تهیه منابع مالی مکفی برای اداره شهر، 98- رفع چالش های اجتماعی،1
99-1بحران11محیط1زیستی1و1آلودگی1هوا،1001-1ایجاد1تدارکات1سرپناه1و1
بهبود1مدیریت1اسکان1شهروندان،1011-1تسهیل1حمل1و1نقل1عمومی1و1
درون1شهری،1021-1مدیریت1و1توسعه1هماهنگ1منابع1آب،1031-1تغییر1
الگوی1مصرف1شهری1و1041-1پایداری1کالبدی،1اقتصادی،1اجتماعی1و1

حمل1و1نقل.

(Ritzer, 
2007; Van & 
Poelhekke, 

2008; Knieling 
& Jörg, 2014; 

Shachar & 
Felsenstein. 

2002)
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منبعویژگی های الزامیزیر متغیرمتغیرمؤلفه

سیاسی،1
مدیریت1و1
رهبری

بسترسازی1برای1کارآفرینی

سیاسي،1 جریان  به  اتصال   -106 شهري،1 پایدار1 تحوالت1 ایجاد1 1-105
منافع1 صاحبان1 بین1 تبادل1نظر1 و1 هماهنگي1 و1 ذي1نفعان1 جذب1 1-107
مختلف،1081- سازماندهی چارچوب هاي متغیر تصمیم گیري هاي محلي 
1-109 رشد،1 به  رو  و  رقابتي  محیطی  در  کارآفرین  عنوان  به  اقدام  و 
داشتن1تفکر1برنده-1برنده1در1تمامی1سطوح1و1در1تمامی1افراد1یک1اجتماع1

جهت1مدیریت1اجتماع1محور1و1استفاده1از1مشارکت1مردم.

(Block & 
Paredis, 2013; 
Cohen, March, 

& Olsen, 
1972)

قانونی

قوانین1توسعه1شهری

1- توجه قوانین به تأمین عدالت، 2- توجه قوانین به نظارت و اختیار، 
3- انطباق قوانین با ساختار اجرایی و نظارتی شهر، 4- انطباق با وضعیت 
طبیعی و جغرافیایی، 5- انطباق قوانین با محیط اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی شهری،61-1انطباق1قوانین1با1خواسته1های1مطلوب1شهروندان،1
7-1توجه1قوانین1به1ایجاد1معنی1و1تناسب1در1محیط1شهری،81-1توجه1
رفاه1 و1 امنیت1 به1 قوانین1 توجه1 1-9 مطلوب،1 دسترسی1 ایجاد1 به1 قوانین1
جامعه،101-1توجه1قوانین1به1افزایش1کارآیی،111-1انطباق1با1ساختار1و1
توان1مدیریت1اجرایی1و1نظارتی1شهر،121-1اهدای1بسته1های1تشویقی1به1

جذب1مشارکت1مردم1در1احیاء1فضاهای1ناکارآمد1شهری.

(Salehi & 
Hajikhani, 

1997; Collin, 
1997; Stephen, 

1999)

قوانین1مدیریت1یکپارچه1
شهری

موازی1کاری1 از1 جلوگیری1 منظور1 به1 و1شفاف1 متقن1 قوانین1 وجود1 1-13
سازمان1ها،141-1توجه1قوانین1به1توسعه1فضایی1و1کالبدی1شهری1برای1

حفظ1منافع1عمومی.

(McGill, 1998;
 Lotfi, 

Pourahmad, 
Omranzadeh, 

& Mahdi, 
2015)

قوانین1منطقه1بندی1و1کاربری1
اراضی

15- وجود قوانین کنترلی برای استفاده از اراضی شهری،161-1قوانین1
منطقه1بندی1زمین1برای1رشد1و1توسعه1بهداشت.

(Francin, 
2015)

قوانین1سرمایه1گذاری

منابع1 امنیت1 و1 سرمایه1گذار1 منافع1 حافظ1 و1 جاذب1 قوانین1 وجود1 1-17
مناسب1 شرایط1 ایجاد1 جهت1 حمایتی1 قوانین1 1-18 سرمایه1گذاری1شده،1
برای1جذب1سرمایه1داخلی1و1خارجی1و191-1وجود1قوانین1حافظ1منافع1

سرمایه1گذار1در1اوراق1بهادار.

(UNEP, 2016; 
Bernasconi-
Osterwalder, 
& Johnson, 

2010)

قوانین1حمایت1از1کسب1و1
کارهای1کوچک

20- وجود قوانین کنترلی و هدایتی برای حوزه های مختلف کسب و کار،1
21-1وجود1سیاست1های1حمایتی1برای1توسعه1کارآفرینی1و221- قوانین 

جهت تعیین محدوده مجاز فعالیت  کسب و کار.

(Dixon, 
Gates, Arpur, 
Aeabury, & 

Talley, 2006; 
Williams, 

Keith, Belton, 
& Graham, 

2017)

اقتصادی

از1اقتصاد1
دولت1مبنا1
به1اقتصاد1
اجتماع1محور

اقتصاد1دولتی1و1
تک1محصولی

مردم1 در1 انگیزه1 ایجاد1 1-2 مردم،1 مشارکت1 بر1 مبتنی1 قوی1 اقتصاد1 1-1
برای1فعالیت1های1اقتصادی،31-1عدم1وابستگی1یک1کشور1به1اقتصاد1تک1

محصولی،41-1خصوصی1سازی1اقتصادی1و51-1گسترش1فضای1رقابتی.

(Lam, 2000; 
Office of Fair 
Trading; 2009; 

Gylfason; 
2001)

6-1هدایت1اقتصاد1غیررسمی1به1سمت1اقتصاد1رسمی1و71-1سازوکارهای1اقتصاد1سیاسی
حذف1رانت1و1نظام1توزیع1متوازن1قدرت1و1ثروت.

(Foster, 2002;  
Lewis & 

Miller, 2003)

ورود1به1سازمان1تجارت1
1)WTO(جهانی

8-1توسعه1تولید1و1تجارت1مبتنی1بر1همکاری1و91-1شفافیت1در1مبادالت1
مالی1در1سطوح1مختلف.

(The 
WTO,1995)

مدیریت1
مالی

پولی،111-1نظام1بانکی و1 مالی1 نظام1 کارآمدی1 و1 بانکی1 نظام1 استقالل1 میزان1 1-10
نرخ1سود1 تعیین1 و1-121 بورس1 بازار1 از1طریق1 مردم1 مالی1 منابع1 جذب1

متناسب1با1نرخ1تورم1و1مدیریت1نرخ1تورم.

(Worthington 
& Welch, 

2011; Malul, 
Shoham, & 
Rosenboim, 

2009)

شفافیت1مالی1
و1درآمد1پایدار

پایدار1 درآمد1 ایجاد1 1-14 مسئول،1 سازمان1های1 در1 مالی1 شفافیت1 1-13
برای1شهرداری.

(Mallick, 
2007; 

Mohammadi 
& Nezhad, 

2015)
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منبعویژگی های الزامیزیر متغیرمتغیرمؤلفه

اقتصادهای1اقتصادی
خرد

حمایت1از1
کسب1و1

کارهای1محلی

15-1حمایت1از1تنوع1کسب1و1کارهای1محلی،161-1وجود1طرح1کسب1و1
کار1مناسب،171-1ایجاد1انگیزه1در1مردم1برای1فعالیت1های1اقتصادی،1-1811
سازگار1بودن1الگوی1مصرف1بر1الگوی1تولید1جامعه،191-1توسعه1تولید1و1

تجارت،201-1ایجاد1اشتغال،211-1بهره1برداری1بهینه1از1منابع.

(Dilts, 2004; 
Carter, Mason, 
& Tagg, 2008; 

Finmark, 
2006; Edward 
& Economy, 

20105) حمایت1
از1کسب1
و1کارهای1

کوچک1خانگی

22-1تأمین1اعتبار1مالی1برای1سرمایه1گذاری1کسب1و1کار1خانگی،1-231
افزایش1قدرت1خرید1و1پس1انداز1مردم،241-1ارتقاء1بهره11وری1نیروی1کار1
و1سرمایه،251-1تقویت1فرهنگ1کار1جمعی،261-1کنترل1هزینه1ها،1-2711

حمایت1از1سودآوری1کسب1و1کارهای1کوچک1خانگی.

اجتماعی

رفاه1
اجتماعی

تأمین1
اجتماعی

 ,Spicker)1- میزان پوشش ساکنان محدوده توسط بیمه های مختلف.
2013; Root, 

2010; Polacek, 
McDaid, 

Fernandez, 
Matosevic, 

Penn, 
Korintus, 
Verheyde, 
Wynne, 
Cullen, 

Dolphin, 
Bauer, 

Czischke, 
Hegedus, 
Teller, & 

Pittini, 2011; 
Hegedüs, 
Horváth, 
Elsinga, 
Haffner, 
Norris, 

Carnegie, & 
Droste, 2015)

خدمات1
اجتماعی

مناسب  قیمت گذاری   -3 عمومی،  خدمات  به  دسترسی  میزان   -2
خدمات رفاهی،41-1میزان1حمایت1در1شرایط1خاص1اجتماعی1و1اقتصادی،1
5- دسترسی به خدمات درمانی، 6- میزان کارآمدی پروژه های محرک 
توسعه نسبت به مسئولیت مدنی، 7- دسترسی فیزیکی به محل کار،1

8-1ارائه1خدمات1و1رفاه1عمومی1بهتر.

بهداشت1
همگانی

9- کیفیت و دسترسی به وضعیت بهداشت همگانی.

آموزش1
همگانی

10-1نظام1کارآمد1یادگیری،111- نرخ باسوادی در محدوده، 12- 
وضعیت امکانات آموزش همگانی در محدوده.

13-1اشتغال1موجود1و1ایجاد1مشاغل1جدید1توسط1پروژه1های1محرک1اشتغال
توسعه.

مسکن

دوام  و  پایداری   -16 مسکن،  امنیت   -15 مسکن،1 به1 دسترسی1 1-14
سازه ای مساکن، 17- زیرساخت های مناسب مساکن، 18- آبرسانی به 

مساکن،191-1دفع1زباله1و1پسماند1مساکن.

سالمت1
اجتماعی

سرمایه1
اجتماعی1
و1اعتماد1
اجتماعی

داوطلبانه1 سازمان1های1 تعداد1 1-21 اجتماعی،1 مسئولیت1 افزایش1 1-20
توسعه،1 محرک1 پروژه1های1 اجرای1 و1 برنامه1ریزی1 در1 مشارکت1 جهت1
22-1آگاهی1محیط1زیستی1و1پاسخگویی1بخش1خصوصی1در1قبال1عموم1
اجتماعی  انسجام   -24 منابع،  مؤثرتر  تجهیز  از  اطمینان   -23 مردم،1
محرک  پروژه های  اجرای  و  برنامه ریزی  با  مرتبط  سازمان های  میان 
توسعه،251-1اعتماد1اجتماعی1میان1مردم1و1مسئولین1ذی1نفع1و1ذی1نفوذ،1
قوی1 نکات1 بر1 تکیه1 با1 بیشتر1 حمایت1 قدرت1 مدیریتی،1 کارآمدی1 1-26
شرکای1مختلف،271-1پرداختن1به1مشکالت1شهری1در1یک1روش1همه1
جانبه1تر،281-1تضمین1ارائه1خدمات1منصفانه1به1افراد1مختلف1ذی1مدخل،1
29-1دستیابی1به1هماهنگی1در1برنامه1ها1و1پروژه1های1متفاوت1و1جزء1به1

جزء1شده.

(Li, Pickles, &  
Savage, 2005; 

Franklin, 
2004;  

Paitoonpong, 
Shigeyuki, 
& Nipon, 

2008;  Spring 
Institute 
for Lived 
Theology; 

2005)

امنیت1
اجتماعی

30-1میزان1حفاظت1از1ارزش1های1فرهنگی1محدوده،311-1همبستگی1و1
انسجام1اجتماعی1بین1فرد1و1جامعه،321-1اعتماد1مردم1به1یکدیگر.

33-1میزان1نشاط1و1سرزندگی،341-1سطح1شاخص1های1شکوفایی1شهری.امید1اجتماعی

میزان1رضایت1شهروندان

35-1کیفیت1فضاهای1شهری،361-1دید1و1منظر1مناسب1محدوده،1-371
دمای1هوای1مناسب1محدوده،381-1کیفیت1صوتی1محدوده،391-1پاکیزگی1
محدوده،401-1آرامش1محدوده،411-1میزان1فضای1سبز1محدوده،1-421
اجتماعی1در1محدوده،1 روابط1 کار،1-431 و1 فضاهای1کسب1 به1 دسترسی1
44-1امنیت1حضور1در1فضاهای1شهری،451-1سهولت1دسترسی1و1حرکت،1
ساخت1 1-47 شهری،1 مختلف1 گروه1های1 نیاز1 به1 نسبت1 فضا1 تنوع1 1-46

جوامع1محلی1به1کمک1مردم1همان1محل،481-1ایجاد1اجتماعی1سالم.

(Salim, Peng, 
Almaktary, 

& Karmoshi, 
2017;  

Martínez,  
Short, & 

Ortíz, 2015; 
Alizadeh & 

Kianfa, 2013)

 Sherry)49-1مشارکت1مالی1ساکنان1در1پروژه،501-1همکاری1ساکنان1پروژه.مشارکت1مردم
R,1969)



297
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تدوین، غربالگری و اولویت بندی شاخص های برنامه ریزی پروژه های محرک توسعه شهری

شامره صفحه مقاله: 291-310
13

99
ار
به
.3
ه0

مار
ش


منبعویژگی های الزامیزیر متغیرمتغیرمؤلفه

هویت1و1حس1تعلق1به1مکاناجتماعی

محدوده/1 با1 فرد1 عاطفی1 پیوند1 1-52 ساکنان،1 نیازهای1 تامین1 1-51
افرایش1حس1تعلق1و1مکان1در1 از1طریق1 ارتقاء1هویت1 حس1مکان،1-531
شهروندان،541-1هویت1بخشی1به1مکان1و1پیاده1راه1های1شهر،551-1احساس1
یکی1بودن1فرد1با1جامعه،561-1وجود1تصویر1ذهنی1واضح1از1محدوده1در1

ذهن1ساکنان،571-1پیوند1عاطفی1فرد1با1محدوده.

(Corcoran, 
2005; Qazimi, 

2014)

شهر1پایدارمحیط1زیستی

طراحی1شهری1
انسان1محور

حداکثر1 به1 1-3 زباله،1 مدیریت1 1-2 آب،1 روان1 و1 باران1 آب1 مدیریت1 1-1
رساندن1رفاه1مردم،41-1ایجاد1عدالت1بین1نسلی1و1درون1نسلی،51-1افزایش1
اجتماعی،1 پیشرفت1 و1 اقتصادی1 توسعه1 1-6 محیطی،1 مسئولیت1پذیری1
7-1احترام1به1محیط1زیست،81-1مردم1محور1بودن1برنامه1ها،91-1استفاده1
خروجی1 1-11 کمتر،1 مصالح1 و1 انرژی1 ورودی1 1-10 منابع،1 از1 عاقالنه1
از1 برخورداری1 1-13 زیست1بودن،1 قابل1 1-12 کمتر،1 آلودگی1 و1 ضایعات1
نظام1 از1 برخورداری1 1-15 رقابت1پذیری،1 1-14 کارآمد،1 محلی1 مدیریت1
اعتبار1در1ارتقاء1زندگی1و1شهرسازی1پایدار،161-1استفاده1از1منابع1انرژی1

تجدیدپذیر،171-1طراحی1سبز،181-1تنوع1زیستی1گونه1ها.

(UNDP, 1994; 
Soubbotina 
& Sheram, 

2000; kim & 
Kaplan, 2004; 

Lundqvist, 
2007; Zhang 

& Dong, 
2008; Shu-
Yang, Bill, 

& Raymond, 
2004)

طراحی1
اکولوژیکی

21-تنوع  زمین،  مختلط  کاربری   -20 محیط،  سالمت  به  توجه   -19
برای1 شهری1 شده1 رها1 و1 بایر1 زمین1های1 از1 استفاده1 1-22 ساختمان ها،1
و1فضاهای1سبز،231-1کاهش1جزایر1گرمایی1شهری،1 کشاورزی1شهری1

24-1کارآیی1انرژی.

پیاده1مداری

25-1توجه1به1حمل1و1نقل1عمومی،261-1کاهش1وابستگی1به1اتومبیل،1
27- امنیت،281-1تعامالت1اجتماعی،291-1افزایش1حس1تعلق1در1محله،1
در  مکث  و  حضور   -32 سالمت،1 به1 توجه1 1-31 زباله،1 مدیریت1 1-30

فضاهای شهری.

           (Sarvar & Nematikutenaee, 2019)

اولویت1بندی1 و1 غربالگری1 استخراج،1 مطالعه1 این1 از1 هدف1
محرک1 پروژه1های1 برنامه1ریزی1 برای1 ضروری1 شاخص1های1
آن1ها1 بررسی1 و1 فازی1 دلفی1 مدل1 با1کمک1 توسعه1شهری1

روی1مورد1مطالعاتی1است.

3. روش تحقیق
روش1دلفی1اولین1بار1توسط1دالکی1و1هلمر1در1سال119631
ارائه1شد.1این1تکنیک1روشی1پیمایشی1مبتنی1بر1نظرهای1
متخصصان1است1و1سه1خصوصیت1اصلی1دارد1که1عبارت1اند1
از:1پاسخ1بی1نام،1تکرار1و1بازخورد1کنترل1شده1و1در1نهایت1
تصمیم1گیری1 جهت1 تکنیک1 این1 آماری.1 گروهی1 پاسخ1
گردآوری1 و1 دریافت1 برای1 بیشتر1 و1 می1شود1 استفاده1
در1 و1 می1رود1 کار1 به1 کارشناس1 و1 خبره1 افراد1 از1 اطالعات1
ارتباط1با1موضوعی1مشخص1و1تک1بعدی1از1آینده1است1که1
 Rafik,(1باعث1ایجاد1تصمیمات1راهبردی1بلندمدت1می1شود
بسیار1 روش1 این1 1.)Aliev, Aliyeva, & Alieva, 2004
شبیه1به1طوفان1ذهنی116است1با1این1تفاوت1که1کارشناسان1
هیچگاه1به1صورت1گروهی1در1یک1جلسه1و1دور1یک1میز1
قرار1 ارتباط1 در1 یکدیگر1 با1 یعنی1مستقیم1 نمی1شوند1 جمع1
نمی1گیرند.1دلیل1این1امر1این1است1که1در1تکنیک1طوفان1
فکری1افراد1به1خاطر1شرم1و1خجالت1و1رعایت1احترام1و1غیره1

نمی1توانند1برخی1از1ایده1هایشان1را1مطرح1نمایند.1

متخصصان1 قضاوت1 واقعی،1 موقعیت1های1 از1 بسیاری1 در1
نمی1تواند1به1صورت1اعداد1کّمی1قطعی1بیان1و1تفسیر1شود؛1
به1عبارت1دیگر1داده1ها1و1اعداد1قطعی1به1منظور1مدل1کردن1
قطعیت1 عدم1 و1 ابهام1 علت1 به1 واقعی1 دنیای1 سیستم1های1
موجود1در1قضاوت1تصمیم1گیرندگان1ناکافی1است.1در1این1
راستا1به1منظور1غلبه1بر1این1مشکل1که1به1وسیله1لطفی1زاده1
در1سال119651»نظریه1مجموعه1های1فازی«1ارائه1شد،1ابزار1
مناسبی1برای1مقابله1با1ابهام1و1عدم1قطعیت1موجود1در1فرآیند1
دلفی1 روش1 از1 مقاله1 این1 در1 بنابراین1 است.1 تصمیم1گیری1
شناسایی1 غربالگری1شاخص1های1 و1 تأیید1 منظور1 به1 فازی1
شده1استفاده1شده1است.1این1روش1ترکیبی1از1روش1دلفی1
و1 ایشیکاوا1 توسط1 که1 است1 فازی1 مجموعه11های1 نظریه1 و1
 Bouzon, Govindan, Rodriguez, &(1همکاران1ارائه1شد
Campos, 2016(.1این1امر1ترکیبی1از1روش1دلفی1و1تئوری1
و1همکاران17 ایشیکاوا1 توسط1 است1که1 فازی1 مجموعه1های1
)1993(1ارائه1شده1است.1بنابراین1در1این1مطالعه1از1روش1
فازی1دلفی1برای1تأیید1و1غربالگری1شاخص1های1شناسایی1
به1روش1کیفی1 شده1استفاده1شده1است.1داده1ها1و1عوامل1
روایی1و1 بنابراین1 تکنیک1دلفی1جمع1آوری1شده1است.1 در1
پایایی1آن1ها1با1شیوه1های1متعارف1در1روش1های1کمی1قابل1
این1 در1 کیفی1 روش1های1 از1 رو1 این1 از1 نیستند،1 محاسبه1
 Habibi, Sarafrazi, & Izadyar,( استفاده1می1شود1 مطالعه1

2015(11)شکل11(.11
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شکل 1: الگوریتم کلی دلفی فازی

 
            (Hsueh, 2013)

گام1های1روش1دلفی1فازی1شامل1موارد1زیر1است:
1.1شناسایی1شاخص1های1پژوهش1با1استفاده1از1مرور1جامع1

مبانی1نظری1پژوهش
1.2جمع1آوری1نظرهای1متخصصان1تصمیم1گیرنده:1در1این1
گام1بعد1از1شناسایی1معیارها،1گروه1تصمیم1گیری1متشکل1از1
خبرگان1مرتبط1با1موضوع1پژوهش1تشکیل1می1شود.1سپس1
پاسخگویی1 جهت1 آن1ها1 به1 شده1 تنظیم1 پرسشنامه1های1
ارسال1می1شود.1در1این1پرسشنامه1ها1از1کارشناسان1خواسته1
می1شود1که1عبارات1زبانی1را1در1کنار1هر1معیار1عالمت1بزنند.1
مثلثی1 فازی1 اعداد1 به1 تبدیل1 زبانی1 عبارات1 این1 سپس1

می1شود.1
1.3تأیید1و1غربالگری1شاخص1ها:1این1کار1از1طریق1مقایسه1

با1مقدار1آستانه1صورت1 مقدار1ارزش1اکتسابی1هر1شاخص1
می1شود1 محاسبه1 طریق1 چند1 از1 آستانه1 مقدار1 می1پذیرد.1
که1اصوال1مقدار10.71به1عنوان1مقدار1آستانه1در1نظر1گرفته1
می1شود.1برای1این1کار1ابتدا1باید1مقادیر1فازی1مثلثی1نظرهای1
خبرگان1محاسبه1شده1سپس1برای1محاسبه1میانگین1نظرات1
1nپاسخ1دهنده،1میانگین1فازی1آن1ها1محاسبه1شود.1محاسبه1
عدد1فازی1برای1هر1یک1از1شاخص1ها1با1استفاده1از1روابط1زیر1

صورت1می1گیرد.
1.4مرحله1اجماع1و1اتمام1دلفی1فازی:1منظور1از1اجماع1به1این1
معنا1است1که1پاسخ1دهندگان1به1یک1تصمیم1گیری1کلی1در1
مورد1عوامل1رسیده1باشند1و1مرحله1ای1که1دیگر1بعد1از1آن1

اتفاق1خاصی1در1معیارها1رخ1ندهد.1

جدول 3: عبارات زبانی و اعدا فازی مثلثی دلفی فازی و شیوه محاسبه دلفی فازی
اعداد فازی مثلثیعبارات زبانی

cba

0.2500خیلی1کم
0.50.250کم

0.750.50.25متوسط
10.750.5زیاد

110.75خیلی1زیاد
Max (xij)Min (xij)محاسبه1اعداد1فازی

دیفازی1)غیرفازی(1شده1
)حدنصاب1قبول1شاخص1عدد1

باالی1)0.7(1است(1
Crisp= (a+b+c)/3

           (Habibi, Sarafrazi, & Izadyar, 2014)
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4. مورد مطالعاتی
اولویت1بندی1 و1 غربالگری1 استخراج،1 به1 تحقیق1 این1 در1
الزامی1 شاخص1های1 و1 زیرمتغیرها1 متغیرها،1 مؤلفه1ها،1
برنامه1ریزی1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1با1کمک1روش1
دلفی1فازی1پرداخته1می1شود.1سپس1موارد1ذکر1شده1در1دو1
سطح1کالن1و1میانی1در1ایران1با1محوریت1کالنشهر1تهران1
از1 جلوگیری1 برای1 می1گیرد.1 قرار1 ارزیابی1 و1 بررسی1 مورد1
تهران1 به1 مربوط1 اطالعات1 اضافی،1 جداول1 ایجاد1 و1 تکرار1
اسنادی1 مطالعات1 آمده1 به1دست1 اطالعات1 طریق1 از1 که1
)کتابخانه1ای(1و1میدانی1)مصاحبه1با1افراد1ذی1ربط1و1مشاهده1
میدانی(1در1جدول121با1سه1مشخصه11-1دارا1و1مطلوب،1)به1
صورت1فونت1توپر(،21-1دارا1ولی1ضعیف1)به1صورت1فونت1

ساده(1و31-1فاقد1)به1صورت1فونت1ایتالیک(1نشان1داده1شده1
است1)جدول21(.111

5. یافته ها و بحث
با1توجه1به1توضیحات1ارائه1شده1در1مورد1ویژگی1های1مورد1نیاز1
برنامه1ریزی1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1و1روش1دلفی1
فازی،1پرسشنامه1ای1شامل1شاخص1های1ذکر1شده1در1جدول1
12)ویژگی1هایی1که1شماره1آن1ها1زیرخط1دار1است(1طراحی1
انتخاب1 برای1 ارسال1شد.1 به1متخصص1 پاسخدهی1 برای1 و1
تیم1دلفی1از1نمونه1گیری1هدفمند1استفاده1شد.1معیارهای1
انتخاب1خبرگان1عبارت1اند1از:1تسلط1نظری،1تجربه1علمی،1
بودن.1 دسترس1 در1 و1 تحقیق1 در1 توانایی1شرکت1 و1 تمایل1
طبق1قانون1تکرار،1تعداد1این1افراد1201نفر1بود1)جدول41(.11

جدول 4: اطالعات شخصی خبرگان شرکت کننده در مطالعه
سمت شغلیمدرک دانشگاهیسنتعداد

کارشناس1شهرداریکارشناسی1ارشد242-27
شهردار1یا1معاون1شهردارکارشناسی1ارشد،1دکترا360-32
اساتید1دانشگاهدکترا960-29
مدیران1سازمان1های1دولتی1مربوط1به1شهرکارشناسی1ارشد260-46
مدیران1بخش1خصوصی1شرکت1های1شهرسازی1و1کارشناسی1ارشد،1دکترا469-38

معماری

12 جدول1 در1 که1 شماره1هایی1 تکرار،1 از1 جلوگیری1 برای1
زیرخط1دار1هستند1جهت1غربالگری1و1اولویت1بندی1در1قالب1
شدند.1 ارسال1 فازی1 دلفی1 خبره1 تیم1 یک1 به1 پرسشنامه1
آن1ها،1 اهمیت1 بر1 عالوه1 خصوصیات،1 این1 انتخاب1 دالیل1
به1 آن1ها1 تبدیل1شدن1 توانایی1 همچنین1 و1 نبودن1 تکراری1
شاخص1بود.1از1کارشناسان1خواسته1شد1که1جلوی1عبارات1
زبان1هر1مؤلفه،1متغیر،1زیرمتغیر1و1شاخص1را1تیک1بزنند.1

اجماع1بر1مبنای1مقدار1خروجی10.71بود1که1به1این1معناست1
که1معنای1آیتم1های1باقیمانده1فقط1عبارات1زبانی1خوب1و1
دلفی1 محاسبات1 تمامی1 کرده1اند.1 دریافت1 را1 خوب1 خیلی1
فازی1در1نرم1افزار1اکسل1انجام1شد.1نتایج1در1جدول141ارائه1
شده1است،1هم1زمان1وضعیت1تهران1برگرفته1از1جدول121در1
این1جدول151و161درج1شده1است1n1(1یا1تعداد1پرسشنامه1ها1

120عدد1بود(1)جدول1های151و61(.11

 جدول 5: اعداد فازی مثلثی آراء متخصصین در مورد مؤلفه ها 

اعداد فازی 
مثلثی

سیاسی، 
محیط زیستیاجتماعیاقتصادیقانونی  مدیریت و رهبری

cbacbacbacbacba

110.7510.750.5110.75110.75110.75کارشناس11

10.750.5110.7510.750.5110.75110.75کارشناس21

110.75110.75110.75110.750.750.50.25کارشناس31

110.75110.75110.7510.750.5110.75کارشناس41

110.75110.75110.75110.7510.750.5کارشناس51

110.7510.750.5110.75110.7510.750.5کارشناس61

110.75110.75110.750.750.50.25110.75کارشناس71

110.75110.75110.75110.75110.75کارشناس81

110.750.750.50.7510.750.5110.75110.75کارشناس91

110.75110.75110.7510.750.5110.75کارشناس101
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اعداد فازی 
مثلثی

سیاسی، 
محیط زیستیاجتماعیاقتصادیقانونی  مدیریت و رهبری

cbacbacbacbacba

110.7510.750.5110.75110.75110.75کارشناس121

110.75110.75110.750.750.50.25110.75کارشناس131

10.750.5110.75110.75110.75110.75کارشناس141

110.75110.75110.75110.7510.750.5کارشناس151

110.75110.7510.750.5110.75110.75کارشناس161

110.75110.75110.75110.75110.75کارشناس171

110.75110.75110.7510.750.5110.75کارشناس181

110.75110.75110.75110.75110.75کارشناس191

110.75110.75110.75110.750.750.50.25کارشناس201

محاسبه1اعداد1
10.970.510.930.2510.960.510.890.3510.880.25فازی1مثلثی

0.8240.7250.8190.7150.710دیفازی1شده

طبق1محاسبات،1)مقادیر1خروجی1مجموع1a،1b،1c1تقسیم1
شده1111111111111 استخراج1 و1 محاسبه1 16 جدول1 صورت1 به1 1)3 بر1

است1)جدول61(.1

جدول 6: رتبه بندی مؤلفه ها
رتبهارزش خروجیمؤلفه

0.8241مدیریت،1سیاست1و1رهبری

0.8192اقتصادی

0.7253قانونی

0.7154اجتماعی

0.7105محیط1زیستی

و1 زیرمتغیرها1 متغیرها،1 برای1 همچنین1 فوق1 مراحل1
شاخص1ها1محاسبه1شد.1نتایج1در1جدول171نشان1داده1شده1

است1)جدول7(.11

جدول 7: مؤلفه ها، متغیرها، زیرمتغیرها و شاخص های برنامه ریزی پروژه های محرک توسعه شهری به ترتیب اولویت
شاخصزیرمتغیرمتغیرابعاد

ری
هب

و ر
ت 

ری
دی

، م
سی

سیا

1-1میزان1تمرکززدایی1امور1و1نظام1تصمیم1گیری،21- توجه به منافع و خرد جمعی، دولت1کارآمد
عمومی، 3- نهادهای فعال و مشارکت پذیر.

1- شفافیت و پاسخگویی،21-1مسئولیت1پذیری1و1بانک1پذیری،31-1مشارکت1طلبی1حکمروایی1خوب1شهری
و1کارآمدی1در1توزیع1ثمرات1پروژه1های1سرمایه1گذاری،41-1توجه1به1آسیب1پذیرها.

1-1تنوع1بازیگران1سیاسی1و1اقتصادی1در1فضای1شهری، 2- زمینه های قوی نظارت تمرکززدایی
و راهبری امور به جای تصدی امور.

1-1جذب1سرمایه1گذار1خارجی،21-1بازاریابی1و1اشتراک1در1نوآوری1ها،31-1برگزاری1دیپلماسی1شهری
نمایشگاه1های1مشترک.

حمایت1حاکمیت1از1توسعه1
کالنشهرها

1-1اراده1سیاسی1رفع1نابسامانی1های1شهری،21-1حمایت1از1سرمایه1گذاری1های1کالن،1
4- بررسی راه های مبارزه با فقر  3-1تسهیل1حمل1و1نقل1عمومی1و1درون1شهری،1
شهروندان، 5- درک ویژگی های هر مکان در بستر زمان و ایفای نقش مناسب در 
بازآفرینی ظرفیت های بالقوه با نشانه های تاریخی- طبیعی برای تقویت پیوندها، 

6-  حمایت های اقتصادی و تامین منابع مالی مکفی برای اداره شهر.
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شاخصزیرمتغیرمتغیرابعاد

ری
هب

و ر
ت 

ری
دی

، م
سی

سیا

حکومت1های1محلی
با  متناسب  برنامه ها  اجرای  برای  نهادها  و  سازمان ها  با  مردم  کردن  همسو   -1
نیاز شهروندان و ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، 2- ساختارهای 
حقوق  ارتقاء  در  غیره  و  آموزشی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  توانمندساز 

شهروندی.

مدیریت1شهری1یکپارچه
در1 هماهنگی1 1-2 عملکردی،1 و1 برنامه1ای1 سیاستی،1 تفرق1 زمینه1های1 حذف1 1-1
رویکرد1 1-3 یکپارچه،1 به1صورت1 آن1ها1 اجرای1 و1 برنامه1ریزی1ها1 سیاست1گذاری1ها،1

مدیریتی1کل1گرا1به1شهر1و1اقدام1هماهنگ1کنشگران.

دی
صا

اقت

ورود1به1سازمان1تجارت1جهانی1
WTO

1-1توسعه1تولید1و1تجارت1مبتنی1بر1همکاری1و21-1شفافیت1در1مبادالت1مالی1در1
سطوح1مختلف.

مدیریت1مالی
1-1جذب1منابع1مالی1مردم1از1طریق1بازار1بورس1و21-1میزان1استقالل1نظام1بانکی1و1نظام1بانکی

کارآمدی1نظام1مالی1و1پولی.
شفافیت1مالی1و1
درآمد1پایدار

1-1ایجاد1درآمد1پایدار1برای1شهرداری1و21-1شفافیت1مالی1در1سازمان1های1مسئول.

از1اقتصاد1دولت1
مبنا1به1اقتصاد1
اجتماع1محور

1-1خصوصی1سازی1اقتصادی1و21-1گسترش1فضای1رقابتی.اقتصاد1دولتی

1-1سازوکارهای1حذف1رانت1و1نظام1توزیع1متوازن1قدرت1و1ثروت،21-1هدایت1اقتصاد1اقتصاد1سیاسی
غیررسمی1به1سمت1اقتصاد1رسمی.

اقتصادهای1خرد

حمایت1از1کسب1
و1کارهای1محلی

1-1ایجاد1انگیزه1در1مردم1برای1فعالیت1های1اقتصادی1و21-1حمایت1از1تنوع1کسب1
و1کارهای1محلی.

حمایت1از1کسب1
و1کارهای1کوچک1

خانگی

1-1ارتقاء1بهره11وری1نیروی1کار1و1سرمایه،21-1تقویت1فرهنگ1کارجمعی1و31-1حمایت1
از1سودآوری1کسب1و1کارهای1کوچک1خانگی.

نی
انو

ق

1-1وجود1قوانین1جاذب1و1حافظ1منافع1سرمایه1گذار1و1امنیت1منابع1سرمایه1گذاری1شده.قوانین1سرمایه1گذاری
قوانین1حمایت1از1کسب1و1کارهای1

کوچک
1-1وجود1سیاست1های1حمایتی1برای1توسعه1کارآفرینی1و21- وجود قوانین کنترلی 

و هدایتی برای حوزه های مختلف کسب و کار.

1-1وجود1قوانین1متقن1و1شفاف1به1منظور1جلوگیری1از1موازی1کاری1سازمان1ها.قوانین1مدیریت1یکپارچه1شهری

قوانین1توسعه1شهری

1- توجه قوانین به نظارت و اختیار، 2- توجه قوانین به تأمین عدالت،31-1انطباق1
با محیط اجتماعی،  انطباق قوانین   -4 با1خواسته1های1مطلوب1شهروندان،1 قوانین1
فرهنگی و اقتصادی شهری، 5- انطباق قوانین با ساختار اجرایی و نظارتی شهر،1
6-1توجه1قوانین1به1ایجاد1معنی1و1تناسب1در1محیط1شهری1و71-1توجه1قوانین1به1

ایجاد1دسترسی1مطلوب.
1- وجود قوانین کنترلی برای استفاده از اراضی شهری.قوانین1منطقه1بندی1و1کاربری1اراضی

عی
ما

جت
ا

سالمت1
اجتماعی11

سرمایه1و1اعتماد1
اجتماعی

1- انسجام اجتماعی میان سازمان های مرتبط با برنامه ریزی و اجرای پروژه های 
برنامه1ریزی1 در1 مشارکت1 جهت1 داوطلبانه1 سازمان1های1 تعداد1 1-2 توسعه،1 محرک 
و1اجرای1پروژه1های1محرک1توسعه1و31-1اعتماد1اجتماعی1میان1مردم1و1مسئولین1

ذی1نفع1و1ذی1نفوذ.
1-1میزان1حفاظت1از1ارزش1های1فرهنگی1محدوده1و21-1اعتماد1مردم1به1یکدیگر.امنیت1اجتماعی
1-1سطح1شاخص1های1شکوفایی1شهری1و21-1میزان1نشاط1و1سرزندگی.امید1اجتماعی

میزان1رضایت1شهروندان
1-1امنیت1حضور1در1فضاهای1شهری،21-1سهولت1دسترسی1و1حرکت،31-1دسترسی1
به1فضاهای1کسب1و1کار،41-1کیفیت1فضاهای1شهری1و51-1تنوع1فضا1نسبت1به1نیاز1

گروه1های1مختلف1شهری.
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شاخصزیرمتغیرمتغیرابعاد

عی
ما

جت
رفاه1اجتماعیا

محرک خدمات1اجتماعی پروژه های  کارآمدی  میزان   -2 رفاهی،  مناسب خدمات  قیمت گذاری   -1
توسعه نسبت به مسئولیت مدنی1و31-1میزان1حمایت1در1شرایط1خاص1اجتماعی1

و1اقتصادی.
1-1کیفیت1و1دسترسی1به1وضعیت1بهداشت1همگانی.بهداشت1همگانی
1- وضعیت امکانات آموزش همگانی در محدوده1و21-1نظام1کارآمد1یادگیری.آموزش1همگانی

و1هویت1و1حس1تعلق1به1مکان ساکنان1 نیازهای1 تامین1 1-2 پیاده1راه1های1شهری،1 و1 مکان1 به1 بخشی1 هویت1 1-1
3-1پیوند1عاطفی1فرد1با1محدوده/1حس1مکان.

تی
س

 زی
ط

حی
م

شهر1پایدار

1-1توجه1به1حمل1و1نقل1عمومی،21-1کاهش1وابستگی1به1اتومبیل1و31- حضور و پیاده1مداری
مکث در فضاهای شهری.

طراحی1شهری1
انسان1محور

1-1ورودی1انرژی1و1مصالح1کمتر،21-1خروجی1ضایعات1و1آلودگی1کمتر،31-11مدیریت1
زباله،41-1مدیریت1آب1باران1و1روان1آب1و51-1تنوع1زیستی1گونه1ها.

طراحی1
اکولوژیکی

1- کاربری مختلط زمین، توجه به سالمت محیط وتنوع ساختمان ها.

به1 توجه1 بدون1 شاخص1ها1 رتبه1بندی1 به1 بعد1 مرحله1 در1
متغیرها1و1زیرمتغیرها1پرداخته1شد.1رتبه1بندی1شاخص1های1

مربوط1به1هر1مؤلفه1به1شرح1زیر1است:
الف( مؤلفه سیاسی، مدیریت و رهبری

میزان1 1-2 شهری،1 نابسامانی1های1 رفع1 سیاسی1 اراده1 1-1
و1 شفافیت1 1-3 تصمیم1گیری،1 نظام1 و1 امور1 تمرکززدایی1
پاسخگویی،41-1حذف1زمینه1های1تفرق1سیاستی،1برنامه1ای1
و1عملکردی،51-1جذب1سرمایه1گذار1خارجی،61-1هماهنگی1
در1سیاست1گذاری1ها،1برنامه1ریزی1ها1و1اجرای1آن1ها1به1صورت1
اقدام1 و1 شهر1 به1 کل1گرا1 مدیریتی1 رویکرد1 1-7 یکپارچه،1
بانک1پذیری،1 و1 مسئولیت1پذیری1 1-8 کنشگران،1 هماهنگ1
9-1زمینه1های1قوی1نظارت1و1راهبری1امور1به1جای1تصدی1
تنوع1 1-11 نوآوری1ها،1 در1 اشتراک1 و1 بازاریابی1 1-10 امور،1
1-12 شهری،1 فضای1 در1 اقتصادی1 و1 سیاسی1 بازیگران1
حمایت1از1سرمایه1گذاری1های1کالن،131-توجه1به1منافع1و1
خرد1جمعی،1عمومی،141-1نهادهای11فعال1و1مشارکت1پذیر،1
1-16 شهری،1 درون1 و1 عمومی1 حمل1و1نقل1 تسهیل1 1-15
بررسی1راه1های1مبارزه1با1فقر1شهروندان،171-1همسو1کردن1
مردم1با1سازمان1ها1و1نهادها1برای1اجرای1برنامه1ها1متناسب1
و1 دموکراتیک1 نهادی1 ساختار1 ایجاد1 و1 شهروندان1 نیاز1 با1
مشارکتی،181-1مشارکت1طلبی1و1کارآمدی1در1توزیع1ثمرات1
پروژه1های1سرمایه1گذاری،191-1توجه1به1آسیب1پذیرها،1-201
ساختارهای1توانمندسازی1اجتماعی،1اقتصادی،1فرهنگی1و1
آموزشی1و1غیره1در1ارتقاء1حقوق1شهروندی،211-1برگزاری1
نمایشگاه1های1مشترک،221-1درک1ویژگی1های1هر1مکان1در1
بستر1زمان1و1ایفای1نقش1مناسب1در1بازآفرینی1ظرفیت1های1
بالقوه1با1نشانه1های1تاریخی-1طبیعی1برای1تقویت1پیوندها،1
23-1حمایت1های1اقتصادی1و1تأمین1منابع1مالی1مکفی1برای1

اداره1شهر.
ب( مؤلفه اقتصادی

1-1خصوصی1سازی1اقتصادی،21-1گسترش1فضای1رقابتی،1-31

توسعه1تولید1و1تجارت1مبتنی1بر1همکاری،41-1سازوکارهای1
حذف1رانت1و1نظام1توزیع1متوازن1قدرت1و1ثروت،51-1ایجاد1
درآمد1پایدار1برای1شهرداری،61-1ایجاد1انگیزه1در1مردم1برای1
فعالیت1های1اقتصادی،71-1حمایت1از1تنوع1کسب1و1کارهای1
1-9 مسئول،1 سازمان1های1 در1 مالی1 شفافیت1 1-8 محلی،1
ارتقاء1بهره11وری1نیروی1کار1و1سرمایه،101-1تقویت1فرهنگ1
کارجمعی،111-1هدایت1اقتصاد1غیررسمی1به1سمت1اقتصاد1
رسمی،121-1جذب1منابع1مالی1مردم1از1طریق1بازار1بورس،1
13-1میزان1استقالل1نظام1بانکی1و1کارآمدی1نظام1مالی1و1
پولی،141-1حمایت1از1سودآوری1کسب1و1کارهای1کوچک1
خانگی،151-1شفافیت1در1مبادالت1مالی1در1سطوح1مختلف.

ج( مؤلفه قانونی
1-1توجه1قوانین1به1نظارت1و1اختیار،21-1توجه1قوانین1به1
مطلوب1 خواسته1های1 با1 قوانین1 انطباق1 1-3 عدالت،1 تأمین1
منافع1 حافظ1 و1 جاذب1 قوانین1 وجود1 1-4 شهروندان،1
سرمایه1گذار1و1امنیت1منابع1سرمایه1گذاری1شده،51-1انطباق1
قوانین1با1محیط1اجتماعی،1فرهنگی1و1اقتصادی1شهری،1-61
انطباق1قوانین1با1ساختار1اجرایی1و1نظارتی1شهر،71-1توجه1
قوانین1به1ایجاد1معنی1و1تناسب1در1محیط1شهری،81-1توجه1
قوانین1به1ایجاد1دسترسی1مطلوب،91-1وجود1قوانین1کنترلی1
برای1استفاده1از1اراضی1شهری،101-1وجود1قوانین1متقن1و1
شفاف1به1منظور1جلوگیری1از1موازی1کاری1سازمان1ها،1-111
وجود1سیاست1های1حمایتی1برای1توسعه1کارآفرینی،1-121
مختلف1 حوزه1های1 برای1 هدایتی1 و1 کنترلی1 قوانین1 وجود1

کسب1و1کار.
د( مؤلفه اجتماعی

1-1امنیت1حضور1در1فضاهای1شهری،21-1میزان1نشاط1و1
1-4 شهری،1 شکوفایی1 شاخص1های1 سطح1 1-3 سرزندگی،1
سطح1شاخص1های1شکوفایی1شهری،51-1سهولت1دسترسی1
1-7 رفاهی،1 خدمات1 مناسب1 قیمت1گذاری1 1-6 حرکت،1 و1
دسترسی1به1فضاهای1کسب1و1کار،81-1تنوع1فضا1نسبت1به1
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نیاز1گروه1های1مختلف1شهری،91-1اعتماد1مردم1به1یکدیگر،1
در1 مشارکت1 جهت1 داوطلبانه1 سازمان1های1 تعداد1 1-10
برنامه1ریزی1و1اجرای1پروژه1های1محرک1توسعه،111-1میزان1
مسئولیت1 به1 نسبت1 توسعه1 محرک1 پروژه1های1 کارآمدی1
اجتماعی1 خاص1 شرایط1 در1 حمایت1 میزان1 1-12 مدنی،1
پیاده1راه1های1 و1 مکان1 به1 هویت1بخشی1 1-13 1 اقتصادی،1 و1
نیازهای1ساکنان،151-1پیوند1عاطفی1 تامین1 شهری،1-141
فرد1با1محدوده/1حس1مکان،161-1وضعیت1امکانات1آموزش1
مردم1 میان1 اجتماعی1 اعتماد1 1-17 محدوده،1 در1 همگانی1
از1 حفاظت1 میزان1 1-18 ذی1نفوذ،1 و1 ذی1نفع1 مسئولین1 و1
ارزش1های1فرهنگی1محدوده،191-1انسجام1اجتماعی1میان1
پروژه1های1 اجرای1 و1 برنامه1ریزی1 با1 مرتبط1 سازمان1های1
محرک1توسعه،201-کیفیت1فضاهای1شهری،211-11کیفیت1
و1دسترسی1به1وضعیت1بهداشت1همگانی،221-1نظام1کارآمد1

یادگیری.
ه( مؤلفه محیط زیستی

1-1توجه1به1حمل1و1نقل1عمومی،21-1ورودی1انرژی1و1مصالح1
کمتر31،1-1حضور1و1مکث1در1فضاهای1شهری،41-1مدیریت1
به1 وابستگی1 کاهش1 1-6 زمین،1 مختلط1 کاربری1 زباله،1-51
اتومبیل،71-1توجه1به1سالمت1محیط،81-1خروجی1ضایعات1
باران1و1روان1آب،1-101 و1آلودگی1کمتر،91-1مدیریت1آب1

تنوع1زیستی1گونه1ها،111-1تنوع1ساختمان1ها.
با1توجه1به1مطالعاتی1که1در1خصوص1وضعیت1این1شاخص1ها1
در1 تهران1 محوریت1 با1 ایران1 در1 میانی1 و1 کالن1 سطح1 دو1
نتایج1بدست1آمده1در1سه1 انجام1شد،1 قسمت1های1پیشین1
مشخصه11-1دارا1و1مطلوب،21-1دارا1ولی1ضعیف1و31-1فاقد1

در1جدول181لیست1شده1اند1)جدول81(.11

جدول 8: بررسی شاخص های اولویت دار در دو سطح کالن و میانی در ایران با محوریت تهران
شاخصمؤلفهوضعیت

دارا

سیاسی،1
مدیریت1و1
رهبری

1-1بازاریابی1و1اشتراک1در1نوآوری1ها،21-1تنوع1بازیگران1سیاسی1و1اقتصادی1در1فضای1شهری،31-1توجه1
با1فقر1 راه1های1مبارزه1 بررسی1 نهادهای1فعال1و1مشارکت1پذیر،1-51 به1منافع1و1خرد1جمعی،1عمومی،1-41
شهروندان61-1همسوکردن1مردم1با1سازمان1ها1و1نهادها1برای1اجرای1برنامه1ها1متناسب1با1نیاز1شهروندان1و1
ایجاد1ساختار1نهادی1دموکراتیک1و1مشارکتی،71-1ساختارهای1توانمندساز1اجتماعی،1اقتصادی،1فرهنگی1و1
آموزشی1و1غیره1در1ارتقاء1حقوق1شهروندی،81-1برگزاری1نمایشگاه1های1مشترک،91-1درک1ویژگی1های1هر1
مکان1در1بستر1زمان1و1ایفای1نقش1مناسب1در1بازآفرینی1ظرفیت1های1بالقوه1با1نشانه1های1تاریخی-1طبیعی1

برای1تقویت1پیوندها،101-1حمایت1های1اقتصادی1و1تأمین1منابع1مالی1مکفی1برای1اداره1شهر.
-اقتصادی

11-1توجه1قوانین1به1نظارت1و1اختیار،121-1توجه1قوانین1به1تأمین1عدالت،131-1انطباق1قوانین1با1محیط1قانونی
اجتماعی،1فرهنگی1و1اقتصادی1شهری،141-1انطباق1قوانین1با1ساختار1اجرایی1و1نظارتی1شهر،151-1وجود1
قوانین1کنترلی1برای1استفاده1از1اراضی1شهری،161-1وجود1قوانین1کنترلی1و1هدایتی1برای1حوزه1های1مختلف1

کسب1و1کار.
به1اجتماعی نسبت1 توسعه1 محرک1 پروژه1های1 کارآمدی1 میزان1 1-18 رفاهی،1 خدمات1 مناسب1 قیمت1گذاری1 1-17

میان1 اجتماعی1 انسجام1 1-20 محدوده،1 در1 همگانی1 آموزش1 امکانات1 وضعیت1 1-19 مدنی،1 مسئولیت1
سازمان1های1مرتبط1با1برنامه1ریزی1و1اجرای1پروژه1های1محرک1توسعه،211-1کیفیت1و1دسترسی1به1وضعیت1

بهداشت1همگانی.
22-1حضور1و1مکث1در1فضاهای1شهری،231-1کاربری1مختلط1زمین،241-1توجه1به1سالمت1محیط،251-1محیط11زیستی

تنوع1ساختمان1ها.

ف
ضعی

ی1
1ول
دارا

سیاسی،1
مدیریت1و1
رهبری

1-1اراده1سیاسی1رفع1نابسامانی1های1شهری،21-1میزان1تمرکززدایی1امور1و1نظام1تصمیم1گیری،31-1شفافیت1
قوی1 زمینه1های1 1-6 بانک1پذیری،1 و1 پاسخگویی،41-1جذب1سرمایه1گذار1خارجی،51-1مسئولیت1پذیری1 و1
نظارت1و1راهبری1امور1به1جای1تصدی1امور،71-1حمایت1از1سرمایه1گذاری1های1کالن،81-1تسهیل1حمل1و1نقل1
عمومی1و1درون1شهری،91-1مشارکت1طلبی1و1کارآمدی1در1توزیع1ثمرات1پروژه1های1سرمایه1گذاری،1-101

بررسی1راه1های1مبارزه1با1فقر1شهروندان،111-1توجه1به1آسیب1پذیرها.
بر1اقتصادی مبتنی1 تجارت1 و1 تولید1 توسعه1 1-14 رقابتی،1 فضای1 گسترش1 1-13 اقتصادی،1 خصوصی1سازی1 1-12

همکاری،151-1سازوکارهای1حذف1رانت1و1نظام1توزیع1متوازن1قدرت1و1ثروت،161-1ایجاد1درآمد1پایدار1برای1
شهرداری،171-1ایجاد1انگیزه1در1مردم1برای1فعالیت1های1اقتصادی،181-1حمایت1از1تنوع1کسب1و1کارهای1
محلی،191-1شفافیت1مالی1در1سازمان1های1مسئول،201-1ارتقاء1بهره11وری1نیروی1کار1و1سرمایه،211-1تقویت1
فرهنگ1کارجمعی،221-1هدایت1اقتصاد1غیررسمی1به1سمت1اقتصاد1رسمی،231-1جذب1منابع1مالی1مردم1
از1 بانکی1و1کارآمدی1نظام1مالی1و1پولی،251-1حمایت1 بازار1بورس،241-1میزان1استقالل1نظام1 از1طریق1

سودآوری1کسب1و1کارهای1کوچک1خانگی،261-1شفافیت1در1مبادالت1مالی1در1سطوح1مختلف.
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شاخصمؤلفهوضعیت

ف
ضعی

ی1
1ول
دارا

27-1انطباق1قوانین1با1خواسته1های1مطلوب1شهروندان،281-1وجود1قوانین1جاذب1و1حافظ1منافع1سرمایه1گذار1قانونی
و1امنیت1منابع1سرمایه1گذاری1شده،291-1توجه1قوانین1به1ایجاد1معنی1و1تناسب1در1محیط1شهری،1-301

توجه1قوانین1به1ایجاد1دسترسی1مطلوب،311-1وجود1سیاست1های1حمایتی1برای1توسعه1کارآفرینی.
32-1امنیت1حضور1در1فضاهای1شهری،331-1میزان1نشاط1و1سرزندگی،341-1سطح1شاخص1های1شکوفایی1اجتماعی

شهریچ،351-1سهولت1دسترسی1و1حرکت،361-1دسترسی1به1فضاهای1کسب1و1کار،371-1تنوع1فضا1نسبت1
به1نیاز1گروه1های1مختلف1شهری،381-1اعتماد1مردم1به1یکدیگر،391-1تعداد1سازمان1های1داوطلبانه1جهت1
مشارکت1در1برنامه1ریزی1و1اجرای1پروژه1های1محرک1توسعه،401-1میزان1حمایت1در1شرایط1خاص1اجتماعی1
و1اقتصادی،411-1هویت1بخشی1به1مکان1و1پیاده1راه1های1شهری،421-1تأمین1نیازهای1ساکنان،431-1پیوند1
عاطفی1فرد1با1محدوده/1حس1مکان،441-1اعتماد1اجتماعی1میان1مردم1و1مسئولین1ذی1نفع1و1ذی1نفوذ،1-451
میزان1حفاظت1از1ارزش1های1فرهنگی1محدوده،461-1کیفیت1فضاهای1شهری،471-1نظام1کارآمد1یادگیری.

48-1توجه1به1حمل1و1نقل1عمومی،491-1ورودی1انرژی1و1مصالح1کمتر،501-1مدیریت1زباله،511-1کاهش1محیط11زیستی
وابستگی1به1اتومبیل،521-1خروجی1ضایعات1و1آلودگی1کمتر،531-1تنوع1زیستی1گونه1ها.

دان
فق

سیاسی،1
مدیریت1و1
رهبری

سیاست1گذاری1ها،1 در1 هماهنگی1 1-2 عملکردی،1 و1 برنامه1ای1 سیاستی،1 تفرق1 زمینه1های1 حذف1 1-1
برنامه1ریزی1ها1و1اجرای1آن1ها1به1صورت1یکپارچه،31-1رویکرد1مدیریتی1کل1گرا1به1شهر1و1اقدام1هماهنگ1

کنشگران.

-اقتصادی

4-1وجود1قوانین1متقن1و1شفاف1به1منظور1جلوگیری1از1موازی1کاری1سازمان1ها.قانونی

-اجتماعی

5-1مدیریت1آب1باران1و1روان1آب.محیط11زیستی

آنچه1در1دو1سطح1کالن1و1میانی1مشخصه1دارا1را1به1خود1
اختصاص1داده1است1ممکن1است1در1سطح1خرد،1مشخصه1
دوم1و1یا1سوم1به1معنای1دارا1ولی1ضعیف1و1یا1فاقد1را1به1خود1
اختصاص1دهد.1بنابراین،1برای1اجرای1این1پروژه1ها1در1سطح1
مناطق1هدف1ضروری1 در1 موارد1 این1 مجدد1 ارزیابی1 سوم،1
برنامه1ریزی1 تحقیق1 این1 نویسندگان1 منظور،1 بدین1 است.1
راهبردی1را1برای1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1در1سطح1
در1 که1 می1دهند1 ابرسوات18پیشنهاد1 تحلیل1 کمک1 با1 خرد1
آن1می1توان1منابع1داخلی1و1امکانات1خارجی1را1با1توجه1به1
شاخص1های1به1دست1آمده1تعیین1نمود.1دلیل1پیشنهاد1این1
ابزار1برنامه1ریزی1راهبرد،1ماهیت1پروژه1های1محرک1توسعه1
به1فرد1در1 به1دنبال1یک1ویژگی1منحصر1 شهری1است1که1
برای1 اعتماد1 قابل1 ابزار1 ابرسوات1یک1 و1 است1 منطقه1 یک1
تحقق1این1امر1است.1مناطق1هدف1در1کالنشهر1تهران1مانند1
متروکه1 صنعتی1 اراضی1 قهوه1ای،1 اراضی1 فرسوده،1 مناطق1
مستثنی1 قاعده1 این1 از1 نیز1 شهری1 ناکارآمد1 فضاهای1 و1
نیستند.1از1این1رو،1پیشنهاد1می1شود1پس1از1بررسی1عمیق1
ویژگی1های1 خرد،1 سطح1 در1 آمده1 دست1 به1 شاخص1های1
منحصر1به1فرد1مناطق1با1کمک1ابزار1برنامه1ریزی1راهبردی1
)Meta-SWOT(1بررسی1شود1تا1در1نهایت1به1راهبردهای1
احیاء1 یا1 توانبخشی،1توسعه1مجدد1 تاکتیک1های1مناسب1 و1

آن1ها1رسید.

6. نتیجه گیری
محرک1توسعه1شهری1یک1عنصر1اصلی1در1فرآیند1توسعه1
باعث1توسعه1مجدد1شهری1و1تسریع1در1 شهری1است1که1
فرصت1 ایجاد1 و1 آینده1 تحوالت1 تحریک1 روند1شهرنشینی،1
توسعه1 محرک1 پروژه1های1 می1شود.1 آینده1 تغییرات1 برای1
در1 و1 است1 موقتی1 و1 دائمی1 استفاده1های1 شامل1 شهری1
برگشت1 قابل1 درآمد1 که1 کشورهایی1 )برای1 بزرگ1 مقیاس11
قالب1 )در1 کوچک1 و1 دارند(1 باالیی1 عمومی1 پشتیبانی1 و1
ارزش1های1 حفظ1 توانمندسازی،1 نرم1افزار،1 برنامه1نویسی1
تاریخی1و1غیره1برای1کشورهای1کمتر1توسعه(1در1دسترس1
پایه1گذاری1در1 به1 نیاز1 پروژه1ها1 این1 این،1 بر1 هستند.1عالوه1
سه1سطح1کالن،1میانه1و1خرد1دارند1و1شامل1چهار1بخش1
می1شوند:1برنامه1ریزی،1طراحی،1اجرای1و1نظارت.1تأمین1مالی1
عمومی،1 )مشارکت1 14Ps مدل1 طریق1 از1 پروژه1ها1 نوع1 این1

خصوصی،1مردم(1ارائه1می1شود.
اولویت1بندی1 و1 غربالگری1 استخراج،1 مطالعه1 این1 از1 هدف1
محرک1 پروژه1های1 برنامه1ریزی1 برای1 ضروری1 شاخص1های1
توسعه1شهری1است.1در1این1تحقیق1با1کمک1روش1دلفی1
انتخاب1شده1و1سپس1 فازی،1برخی1از1ویژگی1های1اساسی1
انتخاب1 دالیل1 گرفت.1 قرار1 اولویت1بندی1 و1 بررسی1 مورد1
بر1اهمیت1آن1ها،1تکراری1نبودن1و1 این1خصوصیات،1عالوه1
بود.1 به1یک1شاخص1 تبدیل1شدن1آن1ها1 توانایی1 همچنین1
و1 ارزیابی1 مورد1 آمده1 دست1 به1 شاخص1های1 نتیجه،1 در1
اولویت1بندی1در1دو1سطح1کالن1و1میانه1در1ایران1با1تمرکز1
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بر1تهران1با1سه1ویژگی11-1دارا1و1بهینه،21-1دارا1اما1دارای1
باشند1 سرخطی1 تا1 گرفتند1 قرار1 وجود1 عدم1 1-3 و1 مشکل1
برای1اعمال1این1پروژه1ها1در1سطح1خرد1برای1تجدید1حیات،1
اراضی1 فرسوده،1 بافت1های1 بازآفرینی1 یا1 و1 مجدد1 توسعه1
ناکارآمد1 فضاهای1 و1 شده1 رها1 اراضی1 صنعتی،1 متروکه1
نیازمند1درانداختن1طرحی1 شهری1در1کالنشهر1تهران1که1

نو1هستند.
با1 ایران1 در1 برنامه1ریزی1 شاخص1های1 وضعیت1 به1 توجه1 با1
محوریت1تهران،1برای1حل1مشکالت1می1توان1از1روش1های1

زیر1برای1هر1مؤلفه1استفاده1نمود:
1. مؤلفه سیاسی، مدیریت و رهبری

و1 بسترساز1 تسهیلگر،1 که1 کارآمد1 دولتی1 به1 شکل1دهی1 1-
هماهنگ1کننده1و1توانمندساز1باشد1و1همزمان1بسترسازی1
فرهنگی1افزایش1درک،1دانش1و1آگاهی1مردم1جهت1خواست1

چنین1دولتی
-1تقویت1اراده1سیاسی1جهت1رفع1نابسامانی1های1شهری

-1شکل1گیری1سمن1ها1در1توسعه1مدنی1و1مشارکت1اجتماعی1
در1بازآفرینی1شهری1جهت1گسترش1فضای1عمومی1و1رفع1
بین1 اتصال1 حلقه1 یک1 ایجاد1 و1 محیط1زیستی1 چالش1های1

دولت1مرکزی1و1مردم
-1تأکید1بر1جنبه1های1توسعه1شهری1به1جای1رشد1شهری

-1تکیه1بر1برنامه1محوری
-1یکپارچگی1مدیریتی1چه1در1مدیریت1و1چه1در1تصمیم1گیری
-1شفافیت،1پاسخگویی1و1اطالع1رسانی1و1توجه1به1یادگیری1

شهروندان
-1ایجاد1توازن1در1بخش1خصوصی،1جمعیت1و1خدمات

مانند1 پروژه1 در1 خصوصی1 نیمه11 بازیگران1 کردن1 دخیل1 1-
با1 محلی1 انجمن1های1 سمن1ها،1شرکت1های1سرمایه1گذاری،1
ایجاد1همکاری1شراکتی1و1حمایتگر1میان1حکومت1شهری1و1

شهروندان1و1بخش1خصوصی
-1آموزش1به1مردم1و1مسئولین1به1داشتن1تفکر1برنده-1برنده1
که1همان1ارزش1دهی1به1منفعت1جمعی1و1اجتماع1در1کنار1

نفع1فردی1است.11
2. مؤلفه اقتصادی

-1خصوصی1سازی1اقتصادی1جهت1حل1مشکالتی1که1اقتصاد1
دولتی1به1همراه1می1آورد1مانند1رانت

-1تکیه1کردن1بر1علم1اقتصاد1در1میزان1عرضه1و1تقاضا1و1عمل1
بر1اساس1مکانیزم1بازار

یکی1 از1 جلوگیری1 دولت-11مبنا1جهت1 پروژه1های1 -1حذف1
بودن1ناظر1و1کارفرما

از1بین1رفتن1 از1 اقتصاد1تک1محصولی1برای1اجتناب1 -1رفع1
و1 شهرها1 شدن1 دوقطبی1 رفع1 و1 کار1 و1 کسب1 زمینه1های1

مهاجرت1های1شدید1به1مرکز1و1اسکان1غیررسمی
-1عدم1اتکای1پروژه1ها1بر1درآمدهای1نفتی،1ملی1و1کشور1و1
اتکا1بر1جذب1سرمایه1و1ایجاد1فضای1جریان1برای1شراکت1
عمومی،1خصوصی1و1مردم1یا1مدل14Ps1جهت1سرمایه1گذاری
-1تقویت1مدیریت1قوی1و1دیپلماسی1شهری1جهت1رفع1فساد1

و1انحصار1و1واگذاری1و1شفاف1سازی1و1کنترل1و1نظارت1جهت1
رفع1اقتصاد1دولت-11مبنا1و1ایجاد1اقتصاد1خصوصی

پاسخگویی1 مدنی،1 مشارکت1 با1 اجتماعی1 عدالت1 ایجاد1 1-
دولت،1وضع1نظام1مالیاتی1جدید
-1جریان1آزاد1اطالعات1و1آموزش

عرصه1های1 در1 ذی1مدخل1 افراد1 همه1 از1 گرفتن1 کمک1 1-
تصمیم1سازی،1تصمیم1گیری1و1اجرا

-1تعریف1پروژه1های1کوچک1مقیاس.
3. مؤلفه قانونی

حقوقی1 نظام1 ایجاد1 جهت1 شهری1 جامع1 قانون1 تدوین1 1-
منسجم1و1جامع1جهت1رفع1قوانین1و1مقررات1و1بخشنامه1های1

متناقض1و1ناهماهنگ
-1اصالحات1منطقه1بندی1و1استفاده1از1کاربری1های1مختلط1
و1اهدای1بسته1های1تشویقی1به1توسعه1دهندگانی1که1مسکن1
مقرون1به1صرفه1و1مکان1های1عمومی1برای1رفع1نیازهای1شهر1

ایجاد1می1کنند.
-1تنظیم1قواعدی1برای1استفاده1موقتی1و1تنظیم1درآمدهای1

مالیاتی1برای1این1نوع1استفاده1ها
-1وضع1قوانین1جهت1جذب1سرمایه1گذار1چه1داخلی1و1چه1
خارجی1که1اطمینان1بخش1و1حافظ1منافع1سرمایه1گذار1باشد1

جهت1ترغیب1آن1ها1به1سرمایه1گذاری.
4. مؤلفه اجتماعی

-1استفاده1از1رسانه1مطالبه1گر1برخوردار1از1حمایت1قانونی
-1ایجاد1رسانه1تخصصی1برای1مدیران1شهری1که1بر1تخصص1
محوری1تکیه1داشته1باشد1و1رسانه1ای1خاص1باشد1به1جای1
عام1و1بیشتر1بر1مسائل1شهری1و1تخصص1محوری1تکیه1کند.
به1 آموزش1 یکپارچه1سایبری1جهت1 ایجاد1یک1سیستم1 1-
مدیران1و1متخصصان1و1آموزش1های1ضمن1خدمت1به1آن1ها1

جهت1شکل1گیری1مشارکت1و1تبادل1اطالعات1عمومی
-1استفاده1از1ایفوگرافیک1و1موشن1گرافیک1)تصاویر1متحرک(1
برای1نشان1دادن1مشکالت1به1صورت1اولویت1بندی1شده1و1
با1ضرب1آهنگ1جهت1ایجاد1تلنگر1یا1تأثیر1بر1مدیران1شهری1
از1کارشناسان1و1قوای1خود1جهت1رفع1 به1منظور1استفاده1

مشکالت1شهری
جهت1 شهری1 مدیریت1 توسط1 رسانه1 به1 دادن1 محتوا1 1-

مطالبه1محور1نمود1مردم
با1 مسئولین1 و1 شهروندان1 اجتماعی1 مسئولیت1 افزایش1 1-
برگزاری1کالس1های1آموزشی1و1معرفی1چیستی1پروژه1های1
محرک1توسعه1در1نهادهای1مردمی1و1ارتقاء1سطح1آگاهی1و1

سواد1شهروندان1و1ارتقاء1سطح1مشارکت1آن1ها
-1توجه1به1طوالنی1نشدن1زمان1اجرای1پروژه1ها1جهت1ارتقاء1

میزان1رضایت1شهروندان1و1ارتقاء1سطح1مشارکت1آن1ها1
-1ارتقاء1انسجام1اجتماعی1میان1ساکنان1و1مالکان1محدوده1و1
واگذاری1بخشی1از1عرصه1عمومی1به1ساکنان1همان1محدوده
فرهنگی1 ارزش1های1 و1 هویت1 ارتقاء1 برای1 برندسازی1 1-

محالت1با1کمک1المان1ها1و1میراث
-1برنامه1ریزی1برای1فعالیت1های1شبانه1و1تأمین1امنیت1در1
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شب1جهت1استفاده1از1فضاهای1شهری
-1ارتقاء1فضاهای1جمعی

با1فعالیت1های1اجتماعی1 -1همسو1کردن1تمامی1فعالیت1ها1
بافت1موجود

-1دسترسی1همگانی1به1خدمات1شهری.
5. مؤلفه محیط زیستی

وابستگی1 کاهش1 جهت1 محدوده1ها1 کردن1 پیاده1مدار1 1-
حرکت1 و1 محیط1زیست1 کیفیت1 ارتقاء1 و1 اتومبیل1 به1 افراد1

ارتقاء1 پیاده1میان1پروژه1های1محرک1توسعه1شهری1جهت1
برخوردهای1چهره1به1چهره1و1تعامالت1اجتماعی1و1همچنین1

منافع1اقتصادی1برای1پروژه1ها
-1طراحی1از1پیش1اندیشیده1شده1و1انسان1محور

-1استفاده1از1تنوع1افراد،1رفتارها،1کاربری1ها1و1فعالیت1ها1و1
تنوع1شرایط1زیست1محیطی

-1خوانا1کردن1پروژه1در1ذهن1مردم
-1نشانه1گذاری1با1کمک1عناصر1طبیعی1و1تاریخی

-1حفظ1خاطره1جمعی،1هویت1مکان1و1حس1مکان.11

پی نوشت
1. Urban Catalyst
2. Fuzzy Delphi
3. Davis
4. Patel Taylor’s Thames Barrier park
5. Kongsombat
6. Brain Storming
7. Ishikawa, Amagasa, Shiga, Tomizawa, Tatsuta, & Mieno

1Meta-SWOT1.8برای1اطالعات1بیشتر1در1خصوص1ابرسوات1به1مقاله1آگاروال1و1همکاران1رجوع1شود.
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