
 

 

 7/3/29تاريخ دريافت: 

 9/6/29تاريخ پذيرش: 

 101 -116 صفحات: 

 

 شهر تهرانهای فرسوده سپاری نوسازی بافتطراحی نظام  برون

 

 1علیرضا نادری خورشیدی

 2زادهیدون درویشفر

 3*اکبریعلیکاوه حاجی

 چکیده  

در  پذيریهای بزرگ و متوسط در کشور و آسیبهای فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزلهبا توجه به وسعت بافت

بخشی موضوع گرفته است. با توجه به ماهیت میانها قرار های دولت و شهرداریها در برنامهنوسازی اين محدوده مقابل آن،

شود. همچنین با توجه به و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مديريت يکپارچه در اين حوزه احساس می

های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش سازی در سطح ملی و شهری، شناسايی فعالیتسپاری و خصوصیرويکرد برون

 باشد. های حوزه نوسازی شهری میز يکی از اولويتخصوصی نی

های فرسوده شهری، کنشگران و های نوسازی بافتهدف از انجام اين پژوهش، شناسايی اصول، فرايندها و فعالیت

سپاری ها و طراحی نظام برونسپاری فعالیتهای دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برونمجريان در بخش

 باشد.های فرسوده شهر تهران مینوسازی بافت

ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای اين پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده

ها، تحلیل دادهوهای اسنادی و میدانی و برای تجزيههای پايه، از روشجامعه مورد مطالعه، پیمايشی است. در گردآوری داده

استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطالعات پايه، شهر تهران  مار توصیفیهای آاز روش

 به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است.

های نوسازی و بازيگران و سپاری، فرايندها، فعالیتتحلیل آن، اصول حاکم بر برونوها و تجزيهآوری دادهپس از جمع

سپاری و جود در سطوح مختلف، شناسايی شدند و از طريق مشورت با خبرگان، در خصوص فرايندهای قابل برونمجريان مو

 سپاری شده، اظهارنظر شد.مجريان فرايندهای برون

های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مديريت، پشتیبانی دهد که نوسازی بافتپژوهش حاضر نشان می

ده و از طريق کرمتولی فرايند، ايفای نقش . در سطح مديريت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان باشدو اجرايی می

کند. قسمت عمده فرايندهای سطح هماهنگی با شهرداری منطقه )متولی فرايند در سطح پشتیبانی( اقدامات را هدايت می

 باشد.های فرسوده مینهاد و ساکنان بافتهای مردمسپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازماناجرايی، قابل برون

 فرايندی، نوسازی شهری سپاری، نگرشهای فرسوده شهری، برونبافتهای کلیدی: واژه

 JEL: M10, R11, R19, Zطبقه بندی 
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 مقدمه -1

ای فرسوده شهری )با تعاريف صورت گرفته هبافت

عالی شهرسازی و معماری ايران( بیش از در اسناد شورای

هکتار از عرصه شهرها را به خود اختصاص  70000

درصد(  90ها )حدود هکتار از اين عرصه 13000اند؛داده

هکتار در شهر تهران  3963شهرها و در محدوده کالن

 (.1332ر تهران، )سازمان نوسازی شهقرار دارد 

نظران عرصه مديريت شهری برخی از صاحب

 های فرسوده شهری، برايند عوامل متعددمعتقدند که بافت

محیطی کالبدی و زيست-اجتماعی، اقتصادی، کارکردی

هستند و ذکر يك علت اصلی و محوری در تولید و 

با دانند. های فرسوده شهری را منتفی میگسترش بافت

های فرسوده لل پیدايش و گسترش بافتاز عاين وجود، 

 توان موارد مهم زير را برشمرد:می

های تحوالت ساختاری اقتصاد و تحول در روش -

 نقلوحمل

رشد شتابان جمعیت شهری کشور )و در مقايسه  -

 با آن، رشد پايین اقتصاد ملی( 

مستغالت شهری و سرمايه(  ناکارآمدی بازار )زمین، -

درآمد و فقیر برای سکونت ی افراد کمدر پاسخ به تقاضا

 در شهرها 

های دولتی و مديريت شهری به رويکرد دستگاه -

ها و ضوابط نواحی نابسامان شهری که در قالب برنامه

هايی از جمعیت توسعه بدون توجه به توان مالی بخش

 (.1336اند )عندلیب، تبلور يافته

های فرسوده شهری های بافتترين ويژگیمهم

 ايران عبارتند از:

دوام در مقابل دوام و کمهای بیتراکم ساختمان -

 زلزله 

کمبود شديد خدمات، فضای سبز و ناکارآمدی  -

 شبکه معابر 

غلبه سطح مسکونی، تراکم باالی جمعیتی و فقر  -

  ساکنان

 ادی وـی، اقتصـل اجتماعـی مسائـپیچیدگ -

  محیطیزيست

  الیتیسکونتی و فع سطحپايین بودن  -

  ساز.وگذاری و ساختصرفه اقتصادی پايین سرمايه -

 عنوانبه  شهری فرسوده هایبافتبه  توجه

پذير در مقابل زلزله، سابقه طوالنی در های آسیبمحدوده

مطالعات شهری ايران ندارد. اين موضوع در شهر تهران 

 و براساس مطالعات مشترك آژانس 1331از سال 

و مرکز مديريت  1(JICA)لی جايکا الملهای بینهمکاری

و پیشگیری از بحران شهر تهران، شکل گرفته که 

 ای در حدود ده سال دارد. سابقه

 حدود يك میلیون و صد و پنجاه هزار نفر از ساکنان

های فرسوده و نزديك به سه میلیون شهر تهران، در بافت

ی طکنند. های ناپايدار زندگی مینفر از آنها نیز در بافت

سالیان گذشته، بر اهمیت و ضرورت مسأله بسیار تأکید 

براساس شواهد و آمارهای غیررسمی عنوان  .استشده 

شده از سوی متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی، بعد 

از ، کمتر 9ساله تعیین شده 10سال از برنامه  3از گذشت 

 های فرسوده شهری، نوسازیدرصد از مساحت بافت 10

 های صورت گرفته در شهر تهران نیز حاکیررسیاند. بشده

های فرسوده از ابتدای درصد از محدوده 11از نوسازی 

 .باشدمی 1330سال 

های فرسوده سپاری نوسازی بافتدر خصوص برون

 نیز علیرغم وجود قوانین موجود برای واگذاری

های کلی اصل ها به بخش خصوصی )سیاستگریتصدی

قانون برنامه  171ور عام و ماده قانون اساسی به ط 44

پنجم توسعه و قانون حمايت از احیاء، بهسازی و نوسازی 

 های فرسوده و ناکارآمد شهری به طور خاص( تاکنونبافت

 و عمومیاين موضوع در مرکز توجه متولیان دولتی 

قرار نگرفته است؛ در موارد معدودی نیز که برخی

                                                           
1 - Japan International Cooporation Agency 

قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسکن و شهرسازی  30طبق ماده  -9

های فرسوده اقدام سال نسبت به نوسازی بافت 10ظرف مکلف شده بود تا 

 کند.
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کنده و فاقد نظم و اند، پراسپاری شدهها برونفعالیت

نظام اند. تحقیق حاضر به طراحی انسجام مشخص بوده

های فرسوده شهر تهران سپاری نوسازی بافتبرون

. بر اين اساس، هدف اصلی پژوهش، پرداخته است

های فرسوده سپاری نوسازی بافتطراحی نظام برون»

 شهر تهران به منظور تسريع و تسهیل در نوسازی

شده،  اساس هدف تعیینباشد. برمی «های فرسودهبافت

 سؤاالت پژوهش عبارتند از:

 پرسش اصلی: 

 های فرسوده سپاری نوسازی بافتنظام برون

 (؟ دارند)چه مشخصاتی  شهر تهران چگونه است

 های فرعی:پرسش

 هـای فرسـوده   سپاری نوسازی بافـت نظام  برون

 باشد؟شهر تهران دارای چه اصولی می

 دارای چه رسوده شهر تهران های فنوسازی بافت

 باشد؟اصلی میی هافعالیت فرايندها و

 های فرسوده شهر کدام فرايندهای نوسازی بافت

 ؟هستندسپاری تهران قابل  برون

 سپاری در سـطوح  بازيگران و مجريان نظام برون

 مختلف )مديريت، پشتیبانی و اجرايی( کدامند؟

 

 پیشینه پژوهش -2

زمانی است که موضوع با توجه به اينکه اندك 

ها قرار گرفته نوسازی شهری در برنامه دولت و شهرداری

 سپاری،ها و مطالعات مرتبط با  بروناست، در حوزه پژوهش

اقدامات خاصی صورت نگرفته است و پژوهش قابل 

 استنادی در اين خصوص وجود ندارد.

در ارتباط با تدوين و طراحی نظام مديريت نوسازی 

از  ؛های مختلفمطالعه توسط دستگاهشهری، چندين 

قبیل سازمان نوسازی شهر تهران و مرکز مطالعات و 

ريزی شهری )مهندسان مشاور طرح و آزمايش( برنامه

صورت گرفته است که در پژوهش حاضر از آنها استفاده 

 شده است.

 مبانی نظری -3

 سیستم و تفکر سیستمی

به  کلیت و شکل خود را در تعامل رو، سیستم

آورد. يك سیستم گسترش اجزای خود به دست می

هدف  ،شود که عناصر آنبراساس اين واقعیت تعريف می

 ؛کنندروش مشترکی عمل می راساسمشترکی دارند و ب

 ارتباط با يکديگر در ،نیل به هدف مورد نظر به منظور زيرا

از  ؛اجتماعیهای (. سیستم1339)سنگه،  اندهقرار گرفت

ها، اهدافی برای خود ها و انجمنانشگاهها، دقبیل شرکت

اجتماعی ديگر و های دارند و دربردارنده اجزايی )نظام

 (.1320های زنده( هستند )ايکاف،ارگانیسم

 تفکر سیستمی عبارت است از: فرايند شناخت

مبتنی بر تحلیل )تجزيه( و ترکیب جهت دستیابی به 

. درك کامل و جامع يك موضوع در محیط اطراف خويش

اين نوع تفکر درصدد فهم کل و اجزای آن، روابط بین 

اجزا و کل و روابط بین کل با محیط آن سیستم است 

 (.1331)ماهنامه تدبیر، 

 فرایند و نگرش فرایندی

به طور کلی، فرايند، جزء اصلی و محوری هر 

دهد که رسالت و مأموريت تحقق سیستم را تشکیل می

های سیستم به ودیاهداف آن سیستم؛ يعنی تبديل ور

های آن را به عهده دارد؛ از آنجا که ممکن است خروجی

محیط، اهداف، منابع و اجزای هر سیستم يا نظام با 

سیستم يا نظام ديگر، متفاوت باشد، اشکال، ساختار و 

نوع کارکرد فرايندهای مختلف نیز متفاوت خواهد بود 

 (.1320)میرفخرالدينی و همکاران، 

ای از به سازمان به عنوان مجموعه ،نگرش فرايندی

نگاه  عناصر و اجزای متعامل )دارای ارتباط متقابل(

داد يا محصول نهايی کند که به دنبال تولید يك برونمی

سازد تا اين امکان را فراهم می ،ديدگاه فرايندی است.

 ،مربوطه نظر يا محصولها بر روی نتايج موردتمام فعالیت

مورد بحث و بررسی قرار  ،ت جامعهتمرکز يافته و مصلح

 گیرد.
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بندی فرايندها براساس در دانش مديريت، تقسیم

 کار سازمانوگیری آن، براساس کسبگرايی و جهتفرايند

گیرد. کسب و کارهای سازمان از يك سو صورت می

 دربرگیرنده فرايندهای اصلی و از سوی ديگر شامل

 فرايندهای مديريتیفرايندهای مديريتی و پشتیبانی هستند. 

 کنندهبه اندازه فرايندهای پشتیبانی مهم هستند؛ زيرا تأمین

 باشند.منابع برای انجام و توسعه فرايندها می

 سپاریبرون 

عنوان فرايند انتقال يك به عموماً سپاریبرون

دارای شايستگی و که عملکرد کاری به سازمانی خارجی 

رود. با کار میبه است، تخصص در زمینه کاری مزبور

سپاری را فرايند انتقال توان برونرويکردی عملیاتی می

کارکردهای عملیاتی به خارج از سازمان در عین حفظ 

. تعريف کرد ور،ـرد مزبـای کارکـی ايفـلیت کلئومس

.(Gramativ, 2002) انتقال  ،سپاریبه تعريفی ديگر، برون

های الیتيك کارکرد، ترکیب يا بخشی از کارکردها يا فع

مشخص، به يك طرف قرارداد خارج از سازمان است که 

کردن امور و ها، افزايش تخصصیهدف کاهش هزينه اب

 گیردانجام می نهايیبهبود کیفیت خدمات يا محصوالت 

(Parashkevova, 2010). 
 بندی تجارب جهانی و داخلیجمع

 10در پژوهش حاضر، تجارب مشابه جهانی حدود 

 .(Diamod et al., 2010) تحلیل شده است کشور، بررسی و

بندی، چند دستاورد مرتبط با موضوع برای جمع

 باشد:پژوهش، قابل ذکر می

 ها و توجه به موضوع نوسازی و بهسازی بافت

 های فرسوده و ناکارآمد در مقیاس ملیپهنه

 طرف از هاشهرداریبه  اختیارات واگذاری 

محلی و های های ملی جهت تقويت حکومتدولت

 گیری مديريت يکپارچه شهریشکل

 های اجرايی توسط بخش خصوصی انجام فعالیت

سپاری کامل فرايندهای اجرايی. در اين خصوص و  برون

های دارای الزم به ذکر است که در صورت نبود شرکت

ها های ملی با مشارکت شهرداریتوانايی و امکانات، حکومت

سات و نهادهای و بخش خصوصی، اقدام به تأسیس مؤس

 کنند.اجرايی می

 ها که در سه بینی سطوح مختلف فعالیتپیش

 بندیگذاری، پشتیبانی و اجرايی، قابل تقسیمسطح سیاست

باشد. اقداماتی همانند مديريت، راهبری، هدايت و می

گیرد؛ گذاری صورت میريزی در سطح سیاستبرنامه

، تأمین های حمايتی همانند تأمین منابع مالیفعالیت

ها در سطح پشتیبانی های حقوقی و تهیه طرحپشتوانه

انجام گرفته و اجرای فرايند متناسب با شرايط و بستر 

های گاه)ساخت مسکن، بازسـازی سکونتموجود 

غیررسمی، احیا و تجديد حیات مراکز شهرها و ...( 

 شود.محقق می

 در داخلی تجارب و روندها بررسی با همچنین

 (،1371 )حبیبی، شهری فرسوده هایبافت ازینوس مديريت

 (،1372 )عزيزی، (،1332 کالبدی، توسعه )پژوهشکده

 مشاور مهندسان) (،1332 تهران، شهر نوسازی )سازمان

 )لطفی (،1339 زاده،هادی )بزاز (،1332 معماری، و طرح

 باشد:می استنتاج قابل زير نتايج (،1333 ماجدی، و

  ،عمده مداخالت با اتکا به تا قبل از دهه حاضر

اختیار و منابع دولتی و به صورت متمرکز، صورت 

 های مشارکتی بود.گرفت و فاقد جنبهمی

 های اخیر به دلیل اهمیت يافتن مسأله در سال

تر شدن تهديدهای موجود، توجه به اين موضوع و جدی

 افزايش يافته است.

 های اخیر، قوانین متعددی جهت تسريع در سال

های فرسوده شهری به تصويب سهیل در نوسازی بافتو ت

 رسیده است.

 های فرسوده شهری با توجه به گستردگی بافت

های مترتب در کشور و ابعاد مختلف مسأله و پیچیدگی

 بر آن، دولت )شرکت عمران و بهسازی شهری ايران( نسبت

سازان در سطح های عمران و مسکنبه تشکیل شرکت

 سپاری برخی فرايندها اقدامرونهای کشور و باستان

 نموده است.
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 سازان، از مشارکت های عمران و مسکنشرکت

 اند.شکل گرفته ،بخش دولتی، عمومی و بخش خصوصی

 ای از تحقق مديريت يکپارچه در اين نمونه

حوزه و تمرکز اختیارات دولت و شهرداری شکل گرفته 

 سازان ثامن(.است )شرکت عمران و مسکن

 ران و در چند سال گذشته، از طريق در شهر ته

های نوسازان مناطق )مشابه الگوی تشکیل شرکت

سازان(، برخی فرايندها و های عمران و مسکنشرکت

 اند.سپاری شدهای، برونها در سطح مديريت منطقهفعالیت

  سازمان نوسازی شهر تهران از طريق تشکیل

 دفاتر محلی، اقدامات سطح محلی را به بخش خصوصی

 واگذار کرده است.

 های فرسوده شهر تهران از سه فرايند نوسازی بافت

 های مشخص تشکیل شده است:سطح و سه گروه فعالیت

 مديريت و راهبری فرايند -

 پشتیبانی از فرايند -

اجرای نوسازی )در دو حوزه نوسازی مردمـی و   -

 های متمرکز(.پروژه
های فرسوده شهر سپاری نوسازی بافتنظام برون

 ان و سطوح آنتهر

فرسوده، نظامی های سپاری نوسازی بافتنظام برون

از به اهداف  تسريع در دستیابی»راهبردی و هدف آن 

 «ها به بخش خصوصیسپاری فرايندها و فعالیتبرون طريق

 کارگیری توان مديريتی،باشد. اين نظام که از تعامل و بهمی

خل در مدهای ذیی کلیه نهادها و دستگاهـمالی و فن

های فرسـوده )مديريت يکپارچه( و نوسـازی بافت

خدمات  سپاریکارگیـری الگـوهای موفـق برونبه

های فرسوده شهری جهت رفع قابل ارايه در نوسازی بافت

عوامل فرسودگی، تشکیل شده است، اجزايی دارد که 

برآمده از پاسخ سؤاالت پژوهش و مستخرج از مبانی 

 باشد.نظری و تجربی مرتبط می

 :عبارتند ازسطوح نظام جهت نوسازی بافت 

  سطح اجرايی: فرايندهايی هستند که در مقیاس

گذاران، پیمانکاران و اجرايی و توسط ساکنان، سرمايه

گیرند. اين سپاری صورت میکارگزاران و از طريق برون

های مسکن، خدمات هها منجر به اجرای پروژفعالیت

 گردند.فزا و محرك توسعه میاهای ارزششهری و پروژه

  سطح پشتیبانی: فرايندهايی هستند که موجب

شوند. اين های اصلی میتسهیل فرايند نوسازی و فعالیت

 ها(،های فنی )تهیه اسناد و طرحها شامل پشتیبانیفعالیت

 باشند.حقوقی، مالی، ترويجی، نهادی و ... می

  سطح مديريتی: فرايندهايی هستند که به

های ها و برنامهتدوين اهداف، راهبردها، سیاست منظور

 سپاریگیرند و به طور عمده در نظام بروننظام، صورت می

. دنباشمی گذاریهای فرسوده شامل سیاستنوسازی بافت

از جمله اين  ،ريزی، نظارت و پايشبرنامه ،مثال رایب

 باشند.می فرايندها

 سپاریاصول و فرایندهای نظام برون

های فرسوده سپاری نوسازی بافتنظام بروناصول 

های مستخرج از شهری براساس نتايج حاصل از کلیدواژه

 باشد:به شرح زير می ،تجارب جهانی و داخلی مرتبط

 های کالبدی، نگری: توجه به تمامی جنبهجامع

 عملکردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و ...

 گری: توجه به نقش کلیه بازيگران در تعامل

 فرايند و ايجاد چارچوب کارآمد مديريت يکپارچه

 محوری: توجه به اصل مشارکت مردم مشارکت

در کلیه مراحل فرايند و استفاده از توان مردم در انجام 

 های اجرايیفعالیت

 کنندگی: ايجاد اطمینان و فراهم کردن تضمین

 فضای فعالیت بخش خصوصی از طريق واگذاری

 اختیارات الزم

  بخشی: ارايه کلیه اهداف کالناطمینانشفافیت و 

ها و های اجرايی و طرحو خرد، راهبردها و سیاست

 ها به منظور فراهم کردن زمینه قضاوت و داوریبرنامه

 پذيری: طراحی نظام بر پايه شرايط و انعطاف

ها و معیارهای متغیر و امکان بازنگری در اهداف، سیاست

ايی و همچنین ايجاد ها براساس بازخوردهای اجربرنامه

 سازی ساختاری توسط مردمامکان شبکه
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 و ابتکاری  خالقانههای محوری: توجه به جنبهدانش

 با استفاده از دانش روز

 کنندگی: تسهیل شرايط کارکرد نظام در تسهیل

 محیط، از طريق تسهیل فرايندهای اجرايی و ايجاد

 های مالی، تسهیالتی و حقوقیپشتیبانی

 فراهم کردن شرايط توسعه اقتصادیگری: توسعه 

و اجرای  هابرنامهمحیط از طريق اتخاذ  اجتماعیو 

 های مؤثرفعالیت

 آوری: توجه به شرايط محیطی در تدوين بوم

های ها و راهبردها و برنامهانداز، اهداف، سیاستچشم

 اجرايی و حفاظت از میراث طبیعی، فرهنگی و تاريخی شهر.

سی تجارب جهانی، تجارب برمبنای بررهمچنین  

ايران، شرايط خاص تهران، مشورت با خبرگان و تجارب 

توان فرايندهای نظام را در قالب ، میانپیشین پژوهشگر

 .بندی کرددسته 1شکل 
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 سپاریفرایندهای نظام برون -1شکل

  های نگارندگان(منبع: )یافته   
 

 و مجریان نظام بازیگران

های مستخرج از مبانی براساس تحلیل کلیدواژه

 نظری و متون تجربی، بازيگران و مجريان اصلی اين نظام

 توان در قالب چهار دسته کلی زير تقسیم کرد:می را 

 نهادها و مقامات دولتی 

 نهادها و مقامات محلی 

  :ــه  نهادهااای ب ااش خ:وصاای ــامل کلی  ش

وران، پیمانکــاران، هــای خصوصــی، اعــم از مشــاشــرکت

هــای دولتــی ماننــد ســازمانهــا و نهادهــای غیــرتعــاونی

باشـند کـه   مـی   9نهـاد هـای مـردم  و سـازمان  1غیردولتی

افــزاری و وظــايف حــوزه اقــدامات اجرايــی )اعــم از نــرم 

عهده دارند و ابزار و بازوی اصلی نظـام  افزاری( را برسخت

هــای فرســوده شــهری در ســپاری نوســازی بافــتبــرون

هـا و فراينـدهای نوسـازی شـهری     سـپاری فعالیـت  برون

ادهـای موجـود در تهـران    شوند. مجموعه نهمحسوب می

 عبارتند از:

 مهندسان مشاور شهرسازی و معماری -

 

                                                           
1 - Non Governmental Organization (NGO) 

2 - Community Base Organization (CBO) 

ریزیبرنامه  

رسانیاطالع  تعیین  

هامحدوده  

 ایجاد 
هایبانك  

 اطالعاتی
 

 تأمین منابع

)اجرایی(های اصلیفرایند  

های مدیریتیفرایند  

های پشتیبانیدفراین  
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ــاده     - ــوع م ــازی )موض ــدمات نوس ــاتر خ  49دف

نامه اجرايی قانون سـاماندهی و حمايـت از تولیـد و    آيین

 عرضه مسکن(

قـانون حمايـت از    9 مجريان نوسازی )موضوع مـاده  -

 ی فرسوده و ناکارآمد شهری(هابافتاحیا، بهسازی و نوسازی 

هـای  گران و سازندگان پـروژه سازان، توسعهانبوه -

 ساختمانی

های فرسـوده  های تخصصی نوسازی بافتشرکت -

ــر شــرکت ســازان، هــای عمــران و مســکنشــهری )نظی

 های نوسازان و ...(شرکت

 اد.نههای مردمنهادها و سازمان -

 محـوری و  با توجه بـه اينکـه مشـارکت   : ساکنین

ــرون  ســپاری نوســازی شــهروندمداری، از اصــول نظــام ب

باشـد؛ لـذا جهـت تحقـق     های فرسوده شـهری مـی  بافت

های فرسـوده  جانبه اين اصول، مردم و ساکنین بافتهمه

شهری، از بازيگران اصلی ايـن نظـام بـه ويـژه در زمینـه      

 د.تحقق اقدامات اجرايی هستن

 سپاریهای  برونانگیزه

های بازيگران و مجريان بندی شرايط و انگیزهجمع

 موجود، حاکی از آن است که:

     نهادها و مجريان دولتی بـا واگـذاری اختیـارات

الزم به مديريت شهری، زمینه تحقق مـديريت يکپارچـه   

 شهری را فراهم خواهند کرد.

     ــهر و ــالمی ش ــورای اس ــهری )ش ــديريت ش م

سـپاری  عنوان متولی فرايند، از طريق برون شهرداری( به

های ممکن، زمینه دستیابی به اهـداف  فرايندها و فعالیت

 نظام را فراهم خواهند کرد.

   ــی، دارای ــای بخــش خصوص ــدادی از نهاده تع

هـای  های اقتصادی جهـت تصـدی برخـی فعالیـت    انگیزه

ــازی و    ــاور شهرس ــان مش ــر مهندس ــتند؛ نظی ــام هس نظ

ــاتر خــدمات ــان نوســازی،  معمــاری، دف نوســازی، مجري

 های تخصصی نوسازی.سازان و سازندگان و شرکتانبوه

 دارندهای اجتماعی انگیزه ،نهادهای مردمسازمان. 

     تحقق اهداف نظام مسـتلزم مشـارکت سـاکنان

های فرسـوده اسـت و در غیـر ايـن صـورت، امکـان       بافت

 ها میسر نخواهد شد.اجرای برخی فعالیت

 سپارین متولی انجام فعالیت برونهای تعییلذا شاخص

 باشد:شده به شرح زير می

   هـا مـاهیتی   وجود منافع اقتصادی: اگـر فعالیـت

اقتصادی داشته باشند، بخش خصوصی بهتر از ديگران از 

آيد؛ بنـابراين اگـر فعـالیتی کـه     میعهده انجام فعالیت بر

شود، منافع اقتصـادی داشـته و سـودآور    سپاری میبرون

توانــد بــه يکــی از اســب بــا نــوع فعالیــت مــیباشــد، متن

 های دارای انگیزه اقتصادی واگذار شود.گروه

 نهاد در های مردموجود منافع اجتماعی: سازمان

اجرای ضوابط اخالقی و مسئول بودن نسبت به رفتـار، از  

ها هـم بـه اصـول    تر هستند؛ اين سازمانديگران شايسته

ای آن اصـول  ارزشی خاصی معتقدند و هم خواهـان اجـر  

ــه هزينــه  ــن راه ب هــای مــالی آن توجــه هســتند و در اي

 (. بنابراين اگر فعالیت مـورد بحـث،  1332کنند )اوزبرن،نمی

منافع اقتصادی نداشته باشد؛ اما واجـد منـافع اجتمـاعی    

 نهاد واگذار شود.های مردمتواند به سازمانباشد، می

   اهمیت جنبه مشارکت: مشارکت شـهروندان در

هری، با هدف توانمندسازی جوامع و اجتماعـات  مسائل ش

و  1210ای است کـه ابتـدا در اواخـر دهـه     محلی، مقوله

در آمريکا شکل گرفت و در نیمه دوم دهـه   1260اوايل دهه 

در انگلستان مطرح شد و پس از آن، کشـورهای ديگـر،    1260

 (.1334، رضـوانی کردنـد )حبیبـی و سـعیدی     استقبالاز آن 

دهـد کـه در   جهان و ايران نشـان مـی   تجارب پیشین در

های نوسازی، امکـان  مشارکت مردم در برنامهصورت عدم

ها کاهش يافته و هزينه مترتب بر آن تا حد اجرای برنامه

يابد؛ همچنین تبعات بعدی پـروژه نیـز   زيادی افزايش می

اکبـری،  کند )حـاجی علـی  معضالت جديدی را ايجاد می

فعالیـت مسـتلزم حضـور و    بنابراين اگـر انجـام    .(1332

در های فرسوده مشارکت مردم باشد، حضور ساکنان بافت

 انجام فعالیت، از اولويت و اهمیت بااليی برخوردار است.
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 سپاریبرون مدل مفهومی اولیه نظام   

 های پژوهش، مدل اولیه نظامبراساس يافته

گردد. اين مدل پیشنهاد می 9صورت شکل به  سپاریبرون

بخش تدوين مدل نهايـی نظام ، الهـامولیهمفهومی ا

های فرسوده و به دنبال آن، نظام نوسـازی بافت

سپاری نوسازی خواهد بود. اين الگو مبنای علمی و برون

 سازد. چارچوب اولیه را برای پژوهش فراهم می

 

 
 هاتیفعالی سپاربرون وی شهر فرسودهی هابافتی نوساز ندیفرا هیاول مدل -2ل شک

 های نگارندگان(منبع: )یافته              

 

 روش تحقیق -1

باشد و از طريق روش پژوهش حاضر، ترکیبی می

مطالعات تطبیقی، تدوين و تکمیل پرسشنامه جهت اخذ 

های عمیق و تجربیات نظرات جامعه آماری، مصاحبه

ساله پژوهشگر در شهرداری تهران انجام شده است. چند

، ای، برمبنای هدفيك تحقیق توسعه ه،مبنای نتیجلذا بر

 وو پیمايشی  کاربردی، براساس روش اجرا، توصیفی

 .باشدمیکیفی و کمی  ها،برمبنای نوع داده

 آوری اطالعات دربارهدر اين پژوهش برای جمع

مبانی نظری، تجارب جهانی و ادبیات موضوع، از روش 

ی از ای استفاده شده است. جهت آگاهمطالعات کتابخانه

نظر خبرگان در رابطه با پاسخ به سؤاالت پژوهش، از 

و  0 -100پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت، طیف پیوسته 

 استفاده شده است.  ایسه گزينه

 حوزه آگاهانو  خبرگانحاضر را  پژوهش جامعه

 خبرگانی ؛دهدسپاری، تشکیل میمديريت شهری و برون

 های اقتصادی،جنبههای مختلف نوسازی؛ يعنی که در حوزه

 گذاریاجتماعی، کالبدی، مشارکت مردمی و نهادی و سیاست

سپاری از سوی ديگر، تجارب برون سو و در حوزه از يك

اند. به دلیل تازگی و نوپا بودن اقدامات ای داشتهارزنده

های مبتنی بر گذاریقانون اساسی و سیاست 44اصل 

طور همزمان زه بهسپاری، خبرگانی که در اين دو حوبرون

آشنايی کامل داشته باشند، بسیار محدود هستند. با 

 نظران و کارشناسان خبرهبررسی سوابق مديران، صاحب

 اند.نفر شناسايی شده 100اين حوزه، کمتر از 

نسبت  هادادهتحلیل ودر اين پژوهش برای تجزيه

 های آمار توصیفی مانندنوع متغیرهای تحقیق، از روش به

بندی )محاسبه جداول فراوانی، نمودارهای ارهای طبقهمعی

مربوطه( و معیارهای تمرکز )محاسبه میانگین( و معیارهای 

پراکندگی )واريانس و انحراف معیار( استفاده شده است. 

)آمار  1همچنین برای پاسخ به سؤاالت، از آمار استنباطی

 (گینمیانای و نمونهتك  9اسمیرنف -کولموگروف ناپارامتريك

منظور تأيید نهايی مدل ارايه شده  استفاده شده است. به

                                                           
1 -  Inferential Statidtics 

2 - Kolomogrov-Smirnov 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.2
.7

.1
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.2.7.1.6
https://iueam.ir/article-1-74-fa.html


  101  ــــــــــــــــــــــ اکبریعلیکاوه حاجی زاده،خورشیدی، فريدون درويش یسپاری نوسازی.../ علیرضا نادرطراحی نظام برون

 

 

های کیفی و قضاوت خبرگان استفاده شده تحقیق، از روش

 است.
 

 های تحقیقیافته -1

 پاسخ به سؤاالت

 برای پاسخ به سؤاالت پژوهش، با استفاده از پرسشنامه

براساس طیف لیکرت، از خبرگان، سؤاالتی پرسیده شد و 

به دلیل مشخص نبودن توزيع نمونه، برای تحلیل، از آمار 

 میرنوف( استفادهاس -ناپارامتريك )آزمون کولموگروف

های نظام فرايندها و فعالیتشده است. در خصوص اصول، 

و مجريان آنها، هر موردی  سپاریو فرايندهای قابل  برون

اند، به درصد خبرگان با آن موافقت داشته 10که بیش از 

 اند.عنوان نتايج آزمون انتخاب شده

 باشد؟سپاری دارای چه اصولی میسؤال اول: نظام برون

براساس نتايج آزمون سؤال اول، از بین اصول 

عنوان اصل از نظر خبرگان به« گریتوسعه»تعیین شده 

تأيید نشده است. در نتیجه،  سپاریبرون حاکم بر نظام

 خواهد بود: 1نظام، به شرح جدول  اين اصول حاکم بر
 

 اصول نهایی تأیید شده -1جدول 

 های نگارندگان(منبع: )یافته    
 

های فرسوده شهر تهران سؤال دوم: نوسازی بافت

 باشند؟ های اصلی میدارای چه فرایندها و فعالیت

 100فرايند و  12های پیشین پژوهش، در بخش

فعالیت برای نوسازی شناسايی شده است. براساس نتايج 

ها کنار فعالیت از مجموعه فعالیت 3آزمون سؤال دوم، 

 مانده بهفعالیت باقی 27فرايند و  12. بنابراين گذاشته شدند

بعد، مورد  های نظام در مرحلهعنوان فرايندها و فعالیت

  (.9گیرند )جدول تحلیل قرار می
 

 های نهایی تأیید شدهفرایندها و فعالیت -2جدول

 جمع فعالیت فرایند سطح ردیف

1 

 مديريتی

ريزیبرنامه فعالیت نهايی شده 7   

دهيید شأت تفعالی 96  

فعالیت نهايی شده 6 سازماندهی 9  

فعالیت نهايی شده 4 رهبری 3  

فعالیت نهايی شده 1 نظارت عالیه 4  

فعالیت نهايی شده 4 مديريت محیط تعاملی 1  

6 

انیپشتیب  

فعالیت نهايی شده 1 نهادسازی  

دهيید شأفعالیت ت 97  

مین منابعأت 7 فعالیت نهايی شده 3   

ژوهشپ 3 فعالیت نهايی شده 7   

های اطالعاتیبانك 2 فعالیت نهايی شده 4   

فعالیت نهايی شده 3 نظارت عملیاتی 10  

فعالیت نهايی شده 1 حقوقی 11  

19 

 اجرايی

ودههای فرستعیین محدوده بافت فعالیت نهايی شده 3   

دهيید شأفعالیت ت 44  

هفعالیت نهايی شد 7 تهیه طرح و برنامه 13  

رسانیاطالع 14 فعالیت نهايی شده 6   

فعالیت نهايی شده 4 آموزش و توانمندسازی 11  

فعالیت نهايی شده 1 بسترسازی 16  

فعالیت نهايی شده 1 تخريب 17  

فعالیت نهايی شده 11 ساخت 13  

فعالیت نهايی شده 3 واگذاری 12  

يید شدهأفرايند ت 12 يید شدهأفعالیت ت 27   

 های نگارندگان( منبع: )یافته   

 های فرسوده شهر تهرانسپاری نوسازی بافتاصول حاکم بر نظام  برون

 محوریمشارکت گریتعامل نگریجامع

 يریپذانعطاف بخشیشفافیت و اطمینان کنندگیتضمین

 آوریبوم کنندگیتسهیل محوریدانش
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های نوسازی سؤال سوم: کدام فرایندها و فعالیت

 اریاسپبرون قابل، راناته شهر فرسوده هایبافت

 هستند؟ 

های برای پاسخ به سؤال سوم، از آنجا که فعالیت

فعالیت شناسايی شده( را  100فعالیت از  27مانده، )باقی

رسی قرار داد و اين طور مجزا مورد برتوان بهنمی

طور مجزا امکان داخلی داشته و به  ها، جنبهفعالیت

سپاری ندارند، در اين بخش، پرسشنامه براساس برون

بندی فرايندها که پیش از اين اشاره شده بود، طبقه

 تنظیم گرديده است.

قابل  3و جدول  3نتیجه آزمون در قالب شکل 

سپاری مشخص برونباشد )فرايندهای غیرقابل مالحظه می

 فرايند از فرايندهای 19اند(؛ براساس نظرات خبرگان، شده

 باشند.سپاری مینوسازی، قابل برون

 

 

          
        
           

                        

        
   

  
  )      

 (

           

        
        

 

           
      
        
       

     
      
       

        
   

     
 

     

 
 یسپاربرون قابلی ندهایفرا – 3شکل 

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 سپاری شدههای  بروندرصد فرایند و فعالیت -3جدول 

نوانع سپاری شدهبرون تعداد  سپاری نشدهبرون  سپاریبرون درصد   

 مديريتی
 90 4 1 1 فرايند

 12 91 1 96 فعالیت

یپشتیبان  
 33 1 1 6 فرايند

 31 1 99 97 فعالیت

 اجرايی
 71 9 6 3 فرايند

 77 10 34 44 فعالیت

 کل
 63 7 19 12 فرايند

 63 36 61 27 فعالیت

  های نگارندگان(منبع: )یافته     

 

 

 

رسانیاطالع   

 ایجاد 
هایبانك  

 اطالعاتی
 تأمین منابع 

های مدیریتیفرایند  

های پشتیبانیفرایند  

)اجرایی(های اصلیفرایند  
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بازیگران و مجریان نظام کدامند؟  سؤال چهارم:

  های کلیدی؟(سپاری فرایند)انگیزه برون

دهد که دو نتايج آزمون سؤال چهارم نشان می

بايد  طور حتمدسته فرايند وجود دارد؛ فرايندهايی که به

 60از نظر خبرگان به نهاد مشخص واگذار گردند )باالی 

رايندهايی که حدود نیمی از خبرگان باور درصد( و ف

و گروه  سپاری شوندبروندارند که بايد با هدفی مشخص 

ديگر اعتقاد دارند بايد با هدف ديگری باشد. در خصوص 

سپاری، توان با توجه به موقعیت بروندسته دوم می

 انگیزه هر يك از فرايندهای 4گیری کرد. در جدول تصمیم

 است.کلیدی مشخص شده

  

 ی فرایندهای کلیدیسپاربرون زهیانگ -1جدول 

 فرایند سطوح

منافع اقت:ادی                           

)مهندسان مشاور، دفاتر خدمات، 

های سازان و شرکتمجریان، انبوه

 ت ::ی(

منافع اجتماعی 

های )سازمان

نهاد(مردم  

مشارکت مردم 

 )ساکنان(

 نظارت عالیه مديريتی
  

انیپشتیب  

 تأمین منابع
  

 پژوهش
  

های اطالعاتیبانك  
  

 نظارت عملیاتی
  

 حقوقی
  

 اجرايی

رسانیاطالع  
 

 آموزش و توانمندسازی
 

 بسترسازی
 

 تخريب
 



 ساخت
 



 واگذاری
 



 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

های سازی بافتسپاری نوسؤال اصلی: نظام برون

 چگونه است؟ فرسوده شهر تهران

برای پاسخ به سؤال اصلی، الزم است مجموعه 

نتايج پژوهش در خصوص اصول و فرايندهای نظام، 

سپاری و مجريان فرايندها، در دو فرايندهای قابل برون

بندی و ارزيابی عمومی قرار قالب مشخص، مورد دسته

ری تدوين شود. با سپانظام برون ،گیرند تا براساس آن

توجه به ادبیات پژوهش، دو قالب مذکور تحت عنوان 

 ارايه« مالحظات فرايندی»و « مالحظات ساختاری»

 گردد:می

 مالحظات ساختاری 

با بررسی ساختار مديريت شهری تهران، دو نهاد 

شورای اسالمی : گذار، قابل شناسايی هستنداصلی تأثیر

 شهر تهران و شهرداری تهران. 
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رای اسالمی شهر تهران به عنوان مجلس شو

کننده مقررات و ضوابط مورد نیاز شهری، نقش تصويب

سو و نظارت بر اجرای مقررات مصوب از سوی شهر از يك

عهده دارد؛ لذا در نظام حاضر نیز در هر مرحله ديگر را بر

ها، مقررات، ضوابط و بودجه که نیاز به تصويب برنامه

اهداف نظام پیش آيد، اين وظیفه  مورد نیاز برای تحقق

 گیرد.توسط شورای اسالمی شهر صورت می

شهرداری تهران در ساختار مديريت شهری تهران، 

ها و های مصوب را در قالب پروژهنقش مجری برنامه

عهده دارد؛ همچنین در قوانین های مشخص برفعالیت

مصوب کشور از جمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون 

های فرسوده و ايت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتحم

های فرسوده ناکارآمد شهری، وظیفه اصلی نوسازی بافت

ها واگذار شده است؛ لذا در نظام شهری به شهرداری

شهرداری تهران به عنوان  ،سپاری به طور عمومیبرون

 مجری تمامی فرايندها در نظر گرفته شده است.

جمله ساختار شهرداری ساختارهای سازمانی و از 

باشد؛ بخش تهران؛ شامل دو حوزه ستاد و صف می

های شهرداری و ستادی شهرداری که مشتمل بر معاونت

، گذاریسیاست حوزه در، است متمرکز هایسازمان

 ،شهرداریهای فعالیت پشتیبانیو  نظارت، هدايت، هماهنگی

 هایکنند و بخش صف که شامل شهرداریايفای وظیفه می

 هایباشد، در حوزه اجرای وظايف و فعالیتمناطق شهر می

 کند.مصوب، فعالیت می

در پژوهش حاضر، سازمان نوسازی شهر تهران به 

بینی عنوان نهاد متولی از طرف شهرداری تهران پیش

شده است و فرض بر اين است که شهرداری تهران کلیه 

داف ها و تحقق اهاختیارات الزم را جهت پیشبرد فعالیت

نظام، در اختیار سازمان قرار خواهد داد. لذا اين سازمان، 

های شهرداری( را صورت وظايف ستادی )مشابه معاونت

خواهد داد. با توجه به هدف اصلی اين پژوهش که مبتنی 

 باشد، در سطح صف، شهرداریها میسپاری فعالیتبر برون

و در نظر گرفته شده است  ،منطقه به عنوان متولی اصلی

حاکی از اين است که بخش عمده  پژوهش نتايج

و  هستندسپاری های سطح اجرايی، قابل برونفعالیت

شهرداری منطقه )بدون اضافه کردن بخش جديد به 

عهده ساختار موجود آن( نقش مديريت اجرا را در نظام بر

 خواهد داشت.

لذا مجموعه مالحظات ساختاری نظام به شرح زير 

 باشد:می

 ريت يکپارچه شهریوجود مدي 

     شورای اسالمی شهر به عنـوان مرجـع تصـويب

 ها و بودجهضوابط، مقررات، برنامه

 شهرداری تهران به عنوان مجری عمومی نظام 

      سازمان نوسازی شهر تهـران بـه عنـوان متـولی

 نظام و دارای اختیارات الزم از شهرداری تهران

   شهرداری منطقه و نهادهای زيرمجموعه آن بـه

 ديريت اجرايی نظامعنوان م

  های ممکن به نهادهـا  سپاری کلیه فعالیتبرون

 و عوامل خارج از ساختار شهرداری.

 مالحظات فرایندی 

با توجه به حوزه اقدام سازمان نوسازی شهر تهران 

به عنوان ستاد )در مقیاس شهر( و شهرداری منطقه به 

عنوان صف )در مقیاس منطقه( و مقايسه جايگاه هر يك 

هادهای مذکور با ماهیت فرايندها، در اين بخش از ن

توان در خصوص متولی هريك از فرايندها تصمیم می

هايی که سطح آنها فراتر از گرفت. بدين معنی که فعالیت

باشد، توسط سازمان يك منطقه شهری تهران می

هايی نوسازی شهر تهران به عنوان واحد ستادی و فعالیت

باشد، تر از آن میه يا پايینکه سطح آنها در حوزه منطق

گردد. مالحظه فوق، توسط شهرداری منطقه، اجرا می

حوزه فعالیتی سازمان و شهرداری منطقه را متناسب با 

سطوح نظام )مديريت، پشتیبانی و اجرايی( مشخص 

نمايد؛ براساس اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان می

 .باشدمی 1مرتبط، اين مالحظه در قالب جدول 
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 فرایندهای قابل مدیریت توسط سازمان و شهرداری منطقه - 1جدول 

فرایندهای قابل مدیریت  سطوح نظام

 توسط سازمان

فرایندهای قابل مدیریت 

 توسط منطقه

 مدیریتی

 ريزیبرنامه

- 
 سازماندهی

 رهبری

 نظارت عالیه

 مديريت محیط تعاملی

 پشتیبانی
 نهادسازی پژوهش

 ت عملیاتینظار حقوقی

 مین منابعأت های اطالعاتیبانك

 اجرایی

 تهیه طرح و برنامه هاتعیین محدوده

 رسانیاطالع 

 آموزش و توانمندسازی 

 بسترسازی 

 تخريب 

 ساخت 

 واگذاری 

 های نگارندگان(منبع: )یافته         

 

های سپاری نوسازی بافتنظام برون ،در نتیجه

 باشد.قابل بیان می 4هران در قالب شکل فرسوده شهر ت

 

 
 تهران شهر فرسودهی هابافتی نوساز یسپاربرون نظامیی نها مدل -1شکل 

 های نگارندگان(منبع: )یافته

گریتعامل   

 نظارت
عالیه   

 نظارت
عملیاتی    

هایبانك   
اطالعاتی  پژوهش   حقوقی     تأمین  

 منابع

واگذاری   ساخت   تخريب    بسترسازی    آموزش و       

توانمندسازي     

رسانیاطالع    

 -ريزیامهبرن
 -مديريت -سازماندهی

 رهبری

 نهادسازی

 تعیین محدوده طرح و برنامه محدوده

نگریجامع  

شفافیت و    
بخشییناناطم       

محوریدانش     

پذيریانعطاف  

کنندگیتسهیل   

کنندگیتضمین  
وریآبوم  

محوریمشارکت        

 سازمان نوسازی

 شهرداری منطقه

 نوسازی اجتماعی نوسازی کالبدی

نهادسازمان مردم مردم  

های شرکت     
تخصصی     

 مهندسین 
 مشاور

 مجری
نوسازی   

 سازانانبوه
 و  سازندگان

 دفتر 
 خدمات 
 نوسازی

 راهنما:

 اصول

 سپاری نشدهفرايندهای برون

 سپاری شدهفرايندهای برون

 بازيگران
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 گیری و پیشنهادنتیجه -1

 10های فرسوده شهری در نوسازی و بهسازی بافت

های حکومت در ترين دغدغهيکی از مهمسال گذشته، به 

ای از کشور تبديل شده است؛ قرارگیری بخش عمده

متعدد و وقوع  هایگسل مسیرشهرهای کشور در 

 های متوسط و بزرگ، دولت را بر آن داشته است تا بازلزله

های ثر و کارآمد، زمینه نوسازی عرصهؤاتخاذ راهکارهای م

راهم نمايد؛ تعداد زياد پذير در مقابل زلزله را فآسیب

های گذشته، قوانین و مقررات تصويب شده در سال

باشد؛ به طوری که در باالترين شاهدی بر اين ادعا می

های کلی گیری کشور و در بخش سیاستمقیاس تصمیم

نظام در حوزه مسکن، به اين موضوع اشاره شده است. 

همچنین قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون 

ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن و قانون 

های فرسوده و حمايت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت

های ديگری از افزايش توجه به ناکارآمد شهری، نمونه

 باشند.اين مقوله می

سپاری نیز در به موازات اين موضوع، مبحث برون

دهه گذشته وارد ادبیات مديريت کشور شده است. حجم 

مشارکت و حضور بخش و عدم گری دولتمده تصدیع

کار و خدمات، دولت را به وخصوصی در فرايند کسب

بزرگترين مجری موجود تبديل کرده است. لذا از دهه 

قانون اساسی،  44های کلی اصل و با ابالغ سیاست 30

 ،های از جنس تصدیمقرر گرديده است که کلیه فعالیت

 .به بخش خصوصی واگذار شوند

 موضوع پژوهش حاضر، در واقع نقطه تقاطع و تالقی

 سپاریباشد؛ به عبارت ديگر، بروندو محور فوق می

های فرسوده شهری ها در نوسازی و بهسازی بافتفعالیت

به عنوان بستر تحقیق در نظر گرفته شده است. برای 

دستیابی به اين هدف، الزم بود که با موضوع نوسازی 

هری به عنوان يك نظام، مواجه شده های فرسوده شبافت

های مند و با استفاده از مؤلفهو از طريق برخورد نظام

ها و نگرش فرايندی، اجزا، ساختارها، ارتباطات، فعالیت

سطوح نظام را استخراج کرد. در گام بعد، با استفاده از 

سپاری و با استفاده تجارب به دست آمده در حوزه برون

 ،سپاری اجزای نظامر خصوص برونهای علمی، داز مدل

تصمیم گرفته شد. گام نهايی اين پژوهش که در واقع 

باشد، طراحی يك الگوی مشخص ترين مرحله آن میمهم

ها است. سپاری فعالیتبرای نظام مورد تصور با اصل برون

با توجه به فراگیر بودن مسايل نوسازی و بهسازی شهری 

اوت ساير شهرهای در تهران و شرايط نه چندان متف

تر نمودن طراحی نظام، کشور و همچنین به دلیل ساده

و  شهر تهران به عنوان موضوع مطالعه، بررسیکالن

طراحی نظام، در نظر گرفته شده است؛ اما نتايج حاصل، 

شمول است و امکان تعمیم در ساير شهرهای جهان

 شهرها را نیز دارد.کشور و به ويژه در کالن

پیشنهادهای الزم »پژوهش، در قالب  پیشنهادهای

« های آتیپیشنهاد پژوهش»و « برای تحقق اهداف نظام

 گردد.ارايه می

 پیشنهادهای الزم برای تحقق اهداف نظام

از طـرف شــورای   سـپاری بـرون  تصـويب نظـام   -

اسالمی شهر تهران و نظارت شـورای اسـالمی شـهر بـر     

 اجرای نظام مصوب

ع و وظايف دولـت  واگذاری کلیه اختیارات، مناب -

به شهرداری تهران در حوزه نوسـازی شـهری و تحقـق    

نظام مديريت يکپارچه شهری تهران در حوزه نوسازی و 

 های فرسوده شهریبهسازی بافت

ارتقای نقش سازمان نوسازی شـهر تهـران بـه     -

های سـتادی شـهرداری تهـران و    عنوان يکی از معاونت

ـ   گذاری و برنامـه مرجع سیاست ه منظـور  ريـزی کـالن ب

 های فرسوده شهریراهبری فرايند نوسازی بافت

اصالح ساختار سـازمان نوسـازی شـهر تهـران      -

 )متناسب با نتايج پژوهش(

های فرسوده شهری به بینی نوسازی بافتپیش -

بینـی  و پـیش  عنوان يکی از وظايف شـهرداری منطقـه  

 .سازوکار ارتباط سازمان و شهرداری منطقه
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 ی آتیهاپیشنهاد برای پژوهش 

به دلیل موضوع پژوهش و ضرورت طی فرايند 

مشخص برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و 

همچنین محدوديت در زمان، فرصت بررسی تفصیلی 

برخی موضوعات مکمل پژوهش حاضر، فراهم نشد. 

گردد پژوهشگرانی که در ارتباط با مفاهیم پیشنهاد می

 های فرسودهبافت در نوسازی« سپاریبرون»و « مديريت»

شهری اقدام به تعريف موضوع خواهند کرد، عناوين زير 

 را مدنظر قرار دهند:

      طراحی نظام مـديريت يکپارچـه شـهری بـرای

های فرسوده شـهر و اصـول، اجـزا و    هدايت نوسازی بافت

 های مرتبط با آنحوزه اختیارات و مسئولیت

   طراحــی نظــام مــديريت محلــی بــرای هــدايت

« محــدوده»ســپاری شــده در ســطح بــرونهــای  فعالیــت

ــتگاه    ــاير دس ــا س ــاط ب ــاختار، ارتب ــارات،  )س ــا، اختی ه

 های نظارت(ها و روشمسئولیت

  طراحـــی نظـــام ارزيـــابی عملکـــرد نهادهـــای

 سپاری شده نوسازی.غیردولتی متولی فرايندهای  برون

 

 منابع -1

ـ  (. 1332اوزبرن، ديويـد، )  الـه  ترجمـه فضـل   ت،بـازآفرينی دول

 امینی، تهران: فرا.

ــرای (.  1320ايکــاف، راســل، ) ــازآفرينی ســازمان؛ طرحــی ب ب

ــازمان ــم،   س ــت و يک ــده بیس ــای س ــه تقــی   ه ترجم

گیوی و سیاوش مريـدی،  ناصرشريعتی، اسماعیل مردانی

 تهران: انتشارات سازمان مديريت صنعتی.

رهـای  حاشیه نشـینی و راهکا (. 1339زاده، محمد، )بزاز هادی

 مشهد: شهرداری مشهد. ساماندهی آن در جهان.

. ارزيـابی تجربـه ايـران در    (1332پژوهشکده توسعه کالبدی، )

تهران: شرکت  زمینه مداخله در نواحی نابسامان شهری،

 عمران و بهسازی شهری ايران.

ماهنامـه  (. 1331کارامدی تفکر سیسـتمی در اداره سـازمان، )  

 .4-1، 171، شماره تدبیر

هـای  گـری در بافـت  (. تسـهیل 1332اکبری، کاوه، )علیحاجی

 .9، شماره نشريه اينترنتی نوسازیفرسوده شهر تهران، 

مرمــت (. 1336حبیبــی، ســید محســن؛ مقصــودی، ملیحــه، )

 چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران. شهری،

از شار تا شهر؛ تحلیلی تـاريخی  (، 1371حبیبی، سیدمحسن، )

تهـران: انتشـارات    لبـدی آن، از مفهوم شهر و سیمای کا

 دانشگاه تهران.

ــادی، )    ــوانی، ه ــعیدی رض ــن؛ س ــی، سیدمحس (. 1334حبیب

شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظـری در شـرايط ايـران،    

 .94هنرهای زيبا، شماره 

های شهری (. سیاست مداخله در بافت1333رضايـی، نعیمه، )

قديمی درکشور تونس؛ نمونـه مـوردی محلـه حصـفیه،     

 .ترنتی نوسازینشريه اين

ن نقش و ی(. تبی1323ابادی، مصطفی، )روستا، مجید؛ محسن

جايگاه نهادهای مختلف دولتی، عمومی، خصوصی، 

در فرايند نوسازی و بهسازی  (NGO)نهاد مردم

با تأکید بر شهر تهران، نشريه  های فرسودهبافت

 اينترنتی، سازمان نوسازی.

ختار مديريت نوسازی (. سا1332) سازمان نوسازی شهر تهران،

 سازمان نوسازی شهر تهران. شهر تهران، تهران:

 پنجمین فرمان؛ خلق سازمان يادگیرنده،(. 1339سنگه، پیتر، )

ترجمه حـافظ کمـال هـدايت و محمـد روشـن، تهـران:       

 سازمان مديريت صنعتی.

های مداخله (. سیر تحول سیاست1372عزيزی، محمدمهدی، )

، نشريه هنرهای زيبـا  ايران، های کهن شهری دردر بافت

 .37-46، 7شماره 

های فرسوده فرايند نوسازی بافت(. 1336عندلــیـب، علیرضا، )

 تهران: سازمان نوسازی شهر تهران. شهر تهران،

رويکـردی   -اصول نوسازی شـهری  (. 1332عندلیب، علیرضا، )

 تهران: نشر آذرخش. های فرسوده.نو به بافت

های ها و تنگنا(. چالش1333مید، )لطفی، کوروش؛ ماجدی، ح

رسـمی  هـای غیـر  گـاه سـازی سـکونت  موجود در توانمند

ــوژی محــیط  فصــلنامهشــهری،  ــوم و تکنول ، زيســتعل

11(43) 

سـاختار مـديريت، هـدايت و    (. 1332مهندسان مشاور باوند، )

، تهـران:  هـای فرسـوده  کنترل بهسازی و نوسازی بافـت 

 سازمان نوسازی شهر تهران.

ارزيابی طرح نواب (.  1332ن مشاور طرح و معماری، )مهندسا

 تهران: سازمان نوسازی شهر تهران. و آثار آن بر ساکنان،
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میرفخرالدينی، حیدر؛ جعفرنژاد، احمـد؛ جوانبخـت، مجتبـی،    

تهران:  فرايندگرايی در ساختار نوين سازمان،(.  1320)

 مهربان نشر.

ی در ايـران،  نشـین حاشیه(. 1374وزارت مسکن و شهرسازی، )

 تهران: وزارت مسکن و شهرسازی. جلد پنجم، 
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