
مســئلة اصلــی ســاکنان ایــن مناطــق مســئلة اجتماعی اســت 
و بــرای حــل آن بایــد رویکــردی اجتماعــی مبتنی بــر تقویت 
ســرمایه های اجتماعــی در ایــن مناطــق و انجــام اقداماتــی 
در جهــت کاهــش شــکاف های اقتصــادی ـ اجتماعــی میــان 

ایــن مناطــق و ســایر مناطــق شــهر اتخــاذ کرد.
ــت.  ــا الزم اس ــم در این ج ــر ه ــة دیگ ــک نکت ــه ی ــه ب توج
همــان طــور کــه اشــاره شــد، مــا امــروز در کشــور و به ویــژه 
در شــهرها، بــه دلیــل غلبــة نــگاه دولتــی بــه مســائل، ضمن 
آن کــه ســطح انتظــارات و توقعــات را در میان اقشــار مختلف 
جامعــه به خصــوص افــراد برخــوردار بــاال برده ایــم، در عیــن 
حــال بــه نوعــی بیگانگــی اجتماعــی در میــان مــردم نســبت 
ــم. در مکان هــا و  ــز دامــن زده ای ــه سرنوشــت یکدیگــر نی ب
مناطقــی کــه نفــوذ دولــت بیشــتر اســت، ایــن بیگانگــی نیــز 
شــدیدتر اســت و در مکان هــا و مناطقــی کــه نفــوذ دولــت 
کمتــر اســت، ایــن بیگانگــی اجتماعــی کمتــر و دســتگیری 
ــای  ــت. در بافت ه ــتر اس ــر بیش ــردم از یکدیگ ــت م و حمای
فرســوده و ســکونت گاه های غیررســمی کــه نقــش دولــت در 
زندگــی ســاکنان کمتــر اســت، ایــن روحیــة اجتماعــی را در 
ــا  ــن مناطــق ب ــم. بهســازی ای ــردم بیشــتر می بینی ــان م می
رویکــرد دولتــی و غیراجتماعــی می توانــد بیگانگــی اجتماعی 
را در میــان ســاکنان ایــن مناطــق نیــز منتشــر ســازد و، در 
ــرای  ــه شــهر و ایجــاد بســتری ب ــگاه یکپارچــه ب ــل، ن مقاب
ــا ســایر مناطــق  ــن بخــش از شــهرها ب تعامــل ســاکنان ای
ــکل  ــد مش ــدف می توان ــق ه ــالت مناط ــل معض ــرای ح ب
بیگانگــی اجتماعــی مناطــق برخــوردار شــهر را نیــز کاهــش 
دهــد. در واقــع، هــر سیاســتی کــه در جهــت تقویــت مداخلة 
ــه افزایــش بیگانگــی اجتماعــی شــهروندان  دولتــی باشــد ب
ــالت و  ــاز تعام ــه زمینه س ــتی ک ــر سیاس ــد؛ و ه می انجام
همکاری هــای بیشــتر شــهروندان در بهســازی شــهری 
باشــد، موجــب همبســتگی اجتماعــی، کاهــش شــکاف های 
اقتصــادی ـ اجتماعــی، کاهش آســیب ها و مســائل اجتماعی، 
و تحقــق جایــگاه شــهروندی افــراد می شــود و هزینه هــای 

بــه مراتــب کمتــری نیــز در بــر خواهــد داشــت.
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چکـیده
به دنبال اثبات عدم سودمندي سه شاخص »ناپایداري«، »ریزدانگي« و »نفوذناپذیري« در تشخیص فرسودگي و اساساً نامناسب بودن این دیدگاه 
برای دستیابي به توسعة پایدار، در جلسة مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شوراي  عالي شهرسازي و معماري ایران در خصوص ارزیابي مجدد شاخص هاي 
سه گانه، تغییر رویکرد از »فرسودگي« به »ناکارآمدي« و از »بهسازي و نوسازي« به »بازآفریني شهري« تصویب و مقرر شد گزارش ارائه شده ۱ 
به شورا از سوي شرکت عمران و بهسازي شهري ایران برای کلیة دانشگاه هاي مرتبط و مجامع حرفه اي و تخصصي و صاحب نظران و مدیران 
شهري ارسال گردد و مهندسین مشاور شاران، با در نظر گرفتن دیدگاه های دریافت شده و فرایندهاي مبتنی بر رویکرد جدید، به بازنگری در 

شیوه نامه بپردازد. همچنین به منظور ارزیابي مؤثرتر شیوه نامة بازنگری شده۳، مراتب در سه شهر پرچم دار2 به  آزمون گذارده شود.
در شیوه نامة بازنگری شده، با اتکا بر دیدگاه ها و روش هاي علمي و آزموده شده در مقیاس جهاني و تدوین دستورالعمل هاي مشخص و کاربرپسند 
و دربرگیرندة تمامي وجوه ناکارآمدي، در فرایندی نظام مند با تعریف »ابعاد«، »مؤلفه هاي موضوعي«، »نماگرها« و »شاخص ها«ي ناکارآمدي، 
چگونگي تعیین محدوده ها و محالت هدف طرح هاي بازآفریني شهري به  ازاي هر شاخص ارائه شده است. این شیوه نامه، با بومي سازي منابع 
و دستاوردهاي جهاني در پاسخ گویي به مصادیق ناکارآمدي، به دنبال ایجاد فضاي تعقل و پرهیز از برخوردهاي کلیشه اي و از پیش مفروض 
با مسئلة ناکارآمدي شهرهاست. در نگاه شیوه نامه به امر توسعه، سوق دادن منابع )انساني، مالي و مادي( به سمت منافع عامه و عرصة عمومي 

مقدم بر تمرکز بر منابع فردي و عرصة خصوصي است.
از مهم ترین نکاتي که این شیوه نامه را از اسناد متناظر پیشین متمایز مي کند می توان به این موارد اشاره کرد: همسازی با مباحث و دغدغه هاي 
عصر حاضر، به کارگیري رویکردها و روش هاي روزآمد، بهره گیري از تکنولوژي روز، برخورداري از قابلیت انطباق و پیوستن به نظام جهاني 
توسعة شهري پایدار، جامع نگري در عین اختصاصي بودن، تدارک بانک اطالعات شهري و فراهم کردن قابلیت »پایشـ  قیاس و افزایش 
رقابت پذیري« در میان شهرها، پیشگیري از اتالف منابع انساني، مالي و مادي با افزایش کارآمدي،  شناسایي و معرفي نیاز ها و خأل هاي اطالعاتي 

در مطالعات شهري، و باالخره امکان دریافت اطالعات و نقشه هاي متنوع برحسب نیاز  نظام مدیریت شهري.

کلیدواژه ها
بازآفریني شهري، ناکارآمدي، شیوه نامه، توسعة شهري پایدار، فرایند نظام  مند
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مقدمـه
بــا وجــود تصویــب شــاخص هاي شناســایي بافت هــاي 
ــران،  ــاري ای ــي شهرســازي و معم فرســوده در شــوراي  عال
شــرکت مادر تخصصــي عمــران و بهســازي شــهري ایــران 
ــه  ــخ ۱۳۸۵/2/۱۱، س ــال، در تاری ــک س ــدود ی ــس از ح پ
شــاخص۱ را از میــان کلیــة شــاخص هاي مصــوب برگزیــد و 
پــس از  تصویــب در شــوراي  عالــي، رأســًا اقدام به شناســایي 
ــه  ۷۶۳۵۴ هکتــار بافــت فرســوده در ۴۹۵ شــهر کشــور و ب
تصویــب رســاندن محدوده هــای آن هــا در کمیســیون 
مــادة ۵ اســتان ها کــرد. بــا آزمــودن ســه شــاخص در طــي 
ــادات  ــدد کــه انتق بیــش از هشــت ســال در طرح هــاي متع
فراوانــی نیــز بــه ایــن رویکــرد بــه دنبــال داشــت، شــرکت 
ــاد شــده  ــه شــاخص   های ی ــرد ک ــن حاصــل ک ــور یقی مذک
ــا  ــهري راهگش ــاي ش ــکل بافت ه ــع مش ــناخت و رف در ش
ــات  ــي اقدام ــا واکاوي و آسیب شناس ــن رو، ب ــت. از ای نیس
قبلــي و کســب مجــوز از شــوراي  عالــي، تدویــن شــیوه نامه 
بــا رویکــرد جدیــد را در دســتور کار قــرار داد. نادیــده گرفتــن 
بســیاري از مؤلفه هــاي تأثیرگــذار در ناکارآمــدي بافت هــاي 
ــه در  ــایي و مداخل ــد شناس ــاده انگاري در فراین ــهري و س ش
بافت هــا بــدون توجــه بــه تمایــز و گوناگونــي آن هــا از جنبــة 
ویژگي هــاي تاریخــي و جغرافیایــي، ســازوکارهاي اقتصــادي 
ــادات  ــة انتق ــي از جمل ــاي محیط ــي، و کیفیت ه ـ اجتماع
منجــر بــه تشــخیص ضــرورت بازنگــري در رویکــرد و رونــد 

گذشــته بــود.
آنچــه مســلم اســت تغییــر رویکــرد شــرکت مادر تخصصــي 
عمــران و بهســازي شــهري ایــران از »بافــت فرســوده« بــه 
»بافــت ناکارآمــد« با ضــرورت اقــدام در قالــب »بازآفریني«، 
کــه ابعــادي همه جانبه تــر از »بهســازي و نوســازي« را 
شــامل مي شــود، در جهــت گــذار از ناکارآمــدي بــه کارآمدي 
اســت. بند 2 »ســند ملــي راهبردي احیا، بهســازي، نوســازي 
ــهري«  ــد ش ــوده و ناکارآم ــاي فرس ــازي بافت ه و توانمندس
کــه تشــکیل »ســتاد ملــي بازآفرینــي پایــدار محدوده هــا و 
محله هــاي هــدف برنامه هــاي احیا،  بهســازي و نوســازي« را 
بــا هــدف ایجــاد هماهنگــي بیــن بخشــي بــا رعایــت قوانین 
ــوط مقــرر داشــته و وزارت راه و شهرســازي  و مقــررات مرب
ــة  ــران( را دبیرخان ــهري ای ــران و بهســازي ش ــرکت عم )ش

۱ -  ناپایداري، ریزدانگي و نفوذناپذیري

ــن  ــق ای ــي تحق ــل قانون ــت،  محم ــرده اس ــن ک ــتاد تعیی س
مهــم را فراهــم مي ســازد.  

پیــرو مصوبــة مــورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شــوراي   عالــي دال 
ــدي« و  ــه »ناکارآم ــودگي« ب ــرد از »فرس ــر رویک ــر تغیی ب
ــدن  ــال ش ــهري« و فع ــي ش ــوم »بازآفرین ــر مفه ــد ب تأکی
ــه  ــور، ب ــف در کش ــطوح مختل ــي در س ــتادهاي بازآفرین س
ــه اي  ــع حرف ــي جوام ــرات تکمیل ــری از نظ ــور بهره گی  منظ
دانشــگاهي و صاحب نظــران و مدیــران شــهري در  و 
تعییــن محدوده هــاي  بازنگــری در شــیوه نامة  جهــت 
هــدف  بهســازي  و  نوســازي شــهري و راهکارهــاي اجرایــي 
مداخلــه در آن هــا، خالصــه اي از شــیوه نامه شــامل رویکــرد 
جدیــد، مفاهیــم، فرایندهــا، شــاخص ها و غیــره در دفترچه اي 
ــار همــگان  ــراژ 2۰۰۰ نســخه منتشــر شــد و در اختی ــا تی ب
قــرار گرفــت. ســپس شــرکت مهندســین مشــاور شــاران بــا 
جمع بنــدي کلیــة ســوابق اقــدام بــه بازنگــری در شــیوه نامه 
کــرد و بــه  منظــور محــک زدن کارایي، آن را در شــهر ســاوه 
بــه  عنــوان یکــي از شــهرهاي پرچــم دار )پایلوت( بــا مدیریت 
شــرکت مادر تخصصــي عمــران و بهســازي شــهري ایــران و 
ســتاد بازآفرینــي شهرســتان ســاوه بــه آزمــون گــذارد. فرایند 
حقوقــي تدویــن شــیوه نامه کــه دربرگیرندة مصوبات شــوراي 
 عالــي شهرســازي و معمــاري ایــران اســت در جــدول ۱ ارائه 

شــده اســت.

چالش هاي شهرهاي امروز
ــا  ــعه، ب ــال توس ــورهاي در ح ــژه در کش ــر، به وی ــدة بش آین
چگونگــي پاســخ گویي دولت هــا بــه رونــد شهرنشــیني پیونــد 
خــورده اســت. تأثیرگــذاري و تأثیرپذیــري ســطوح متفــاوت 
ــر( و رابطــة بازخــوردي  ــا شــهر و فرات ــه ت شــهري )از محل
وجــوه توســعه موجــب شــده تــا مفهــوم توســعه بــه پدیده اي 
ــهر،  ــي )ش ــا ارکان بازآفرین ــود و ب ــل ش ــی تبدی چندوجه
ــد. در  ــتني یاب ــد ناگسس ــهري( پیون ــت ش ــهروند، مدیری ش
ایــن میــان، بــا توجــه بــه پیچیدگي هــاي روزافزون ناشــي از 
ســرعت تغییــرات شــهري و پیش بینــي رخدادهــاي محتمل، 
ــاي  ــر چالش ه ــي در براب ــدي شــهرها مســتلزم آمادگ کارآم
ــرد  ــر رویک ــي ب ــوم مبتن ــه اي معل ــن برنام ــهري و تدوی ش
روشــن، اهــداف تعریــف شــده و چشــم انداز واقع بینانه اســت.
بدیــن  ترتیــب،  تنهــا راه دســتیابي بــه توســعة پایــدار عبــارت 
اســت از عقالیــي کــردن فراینــد توســعة شــهرها در جهــت 
ــرآوردن نیازهــا و حفــظ حــق هر یــک از ارکان بازآفرینــي  ب
)شــهر، شــهروند، مدیریــت شــهري( بــا محوریــت رویکــرد 
و الگــوي مطلــوب و همســاز بــا ویژگي هــاي مختــص هــر 

شــهر در چارچــوب یــک نظــام یکپارچــه.
ــف  ــتگی طی ــعه، انباش ــر توس ــه ام ــع ب ــگاه جام ــدان ن فق

ــي  ــي، اجتماع ــاد محیط ــا در ابع ــترده اي از ناکارآمدي ه گس
و اقتصــادي از گذشــته تــا  امــروز، در کنــار عــدم هماهنگــي 
ارکان توســعه، تصدي گــري نهادهــا، و اقدامــات مقطعــي و 
بعضــًا داراي تداخــل بــا یکدیگــر موجــب شــده تــا شــهرهای 
ــن در  ــد. ای ــه گردن ــراوان مواج ــاي ف ــا چالش ه ــران ب ای
ــع  ــراي رف ــان ب ــع و زم ــت  مناب ــه محدودی ــي اســت ک حال
ــرده اســت. از  ــدان ک ــا را دو چن ــن چالش ه ــا ای ناکارآمدي ه
 همیــن رو، در صــورت تغییــر نیافتــن رویکردهــا و رویه هــاي 
حاضــر بــه راهکارهــاي بهینــه و مؤثــر در رفــع ناکارآمدي ها،  
بــدون شــک شــهرهاي ایران بــا آینــدة پرمخاطــره اي مواجه 

خواهنــد بــود.
بایــد توجــه داشــت کــه ناکارآمــدي یــک فراینــد فزاینــده، 
زوال دهنــده و داراي آثــار تجمعــي بــا رابطة بازخــوردي میان 
وجــوه کارکرد شــهري اســت کــه مي تواند شــهر را بــه ورطة 
عــدم تعــادل تــا بــروز بحــران در ســطوح و وجــوه متفــاوت 
ســوق  دهــد. از ایــن رو، بــا مفهــوم مجــرد فرســودگي کــه 
تعریفــي مختــص بــه کالبــد و آن هــم در ابعــاد محــدود دارد 
فاصلــة چشــمگیري پیــدا مي کنــد. لــذا دغدغــة اصلــي نظــام 
مدیریتــي در ســطوح مختلــف جهانــي تــا محلــي تشــخیص 
پیچیدگي هــای ناکارآمــدي و چاره جویــي در جهــت کاهــش 
یــا رفــع آن هــا بــه تناســب ســطح توســعه یافتگي )پیشــرفته، 
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در حــال توســعه و ...(، موضوعــات و شــدت ناکارآمــدي )حــد 
تــاب آوري تــا بحــران( اســت.

ــد،   ــل متح ــازمان مل ــون س ــي همچ ــازمان هاي بین الملل س
ــیون  ــت و کمیس ــي بهداش ــازمان جهان ــي، س ــک جهان بان
ــزوم  ــر ل ــدار همــواره ب ــا در تدویــن اهــداف توســعة پای اروپ
ــا  طبقه بنــدي وجــوه مختلــف برنامه ریــزي توســعة پایــدار ب
بهره گیــري از »ابعــاد« و »نماگرهــا« و »شــاخص ها«ي 
توســعه بــا »متغیرهــا«ي مشــخص تأکیــد دارنــد. اعتقــاد بــر 
آن اســت کــه به کارگیــري ایــن شــیوه موجــب دســتیابي بــه 
ــر دانــش  و منجــر بــه تصمیم گیــري  برنامه ریــزي مبتنــي ب
آگاهانــه بــراي حرکــت بــه ســوي توســعة پایــدار مي شــود 
United Nations 2007, 2016; European Commis-(

ــد  ــا اســتفاده از شــاخص هاي شــفاف، فراین sion 2015(. ب
گــردآوري و ارائــة داده ها شــفاف تر و در نتیجــه اتخاذ تصمیم 
بــراي سیاســت گذاران مفیدتــر، مؤثرتــر و ســاده تر مي شــود. 
سیاســت هاي دســتیابي بــه اهــداف توســعة هــزاره )و پــس 
از آن اهــداف توســعة پایــدار( نیــز شــاخص هایي بــا کاربــرد 
جهانــي را در برنامــه منظــور داشــته اســت. لــذا در شــیوه نامة 
ــهري  ــي ش ــدف بازآفرین ــاي ه ــدوده و محله ه ــن مح تعیی
ــرای شناســایي ناکارآمدي هــا و رفــع آن هــا از شــاخص ها  ب
)بــا زیرمجموعه هــاي مختــص بــه خــود( و مصادیــق آن هــا 

در وجــوه متفــاوت بهــره  گرفتــه شــده اســت.

تدویــن شــیوه نامۀ تعییــن محله هــا و 
ــهري ــي ش ــدف بازآفرین ــاي ه محدوده ه
ــن چارچــوب  ــن شــیوه نامه، تبیی ــد تدوی ــن گام در فراین اولی
ــوده شــدة  ــن  منظــور، از چارچــوب آزم ــود. بدی مفهومــي۱ ب
بین المللــي »فشــار ـ وضعیــت ـ پاســخ« )PSR(2 کــه 
ــر رابطــة  ــه ب ــا تکی ــدار را ب ــه ســوي توســعة پای حرکــت ب
علــت و معلولــي هدایــت مي کنــد بهــره  گرفتــه شــد. در ایــن 
چارچــوب مفهومــي، فــرض بــر ایــن اســت کــه فعالیت هــاي 
انســاني بــر محیــط طبیعــي و مصنــوع »فشــار« وارد مي کنند 
و بــا تأثیــر بــر کمیــت و کیفیــت منابــع و زندگــي، مولــد یک 
ــاي  ــه آن )در زمینه ه ــه »پاســخ« ب ــتند ک ــت« هس »وضعی
ــناخت  ــا ش ــا ب ــي و اقتصــادي( تنه زیســت محیطي،  اجتماع
دقیــق »وضعیــت« و واکنــش مناســب گروه هــاي ذي نفــع 

1 - conceptual framework
2 - Pressure-State-Response Framework

 Wolfslehner and Vacik( و ذي نفــوذ بــه آن میســر اســت
 PSR ــي ــوب مفهوم ــا در چارچ ــک از مؤلفه ه 2008(. هر ی

ــد: ــن موارد ن ــر ای بیانگ
ــا  ــت ی ــار مثب ــار« آث ــة »فش ــاي زیرمجموع ــف( مؤلفه ه ال
منفــي فعالیت هــاي انســاني بــر فرایندهــاي توســعة پایــدار را 
ــاط  ــه ارتب ــا ضمــن این ک ــن مؤلفه ه ــد. ای مشــخص مي کنن
ــد  ــد، مي توانن ــد و مصــرف دارن ــاي تولی ــا الگو ه نزدیکــي ب
میــزان همســازی بــا اهــداف توســعة محلــي، چشــم اندازهاي 
ــه مقیــاس  ملــي و اجــراي تعهــدات بین المللــي را )بســته ب

ــد؛ عملکــردي مؤلفه هــا( نشــان دهن
ــاد  ــرایط ایج ــت« ش ــة »وضعی ــاي زیر مجموع ب( مؤلفه ه
شــده بــر اثــر فشــارهاي وارده بــر شــهر و میــزان تغییــرات 
کّمــی و کیفــي محیطــي، اجتماعــي و اقتصــادي را در وجــوه 
گوناگــون حیــات شــهر و شــهروند نشــان مي دهنــد. بدیــن  
ترتیــب، بــا بررســي مؤلفه هــاي »وضعیــت« مي تــوان 

ــنجید؛ ــار«هاي وارده را س ــرات »فش تأثی
زیر مجموعــة »پاســخ« مشــخص کنندة  ج( مؤلفه هــاي 
اقدام هــا و کنش هــاي اجتماعــي و عوامــل کنش گــر در 
ــن  ــتند. ای ــدار هس ــعة پای ــمت توس ــه س ــت ب ــیر حرک مس
ــرد و  ــت هاي خ ــا سیاس ــا ی ــب برنامه ه ــخ«ها در قال »پاس
کالن ســعي در پیشــگیري یــا کاهــش »فشــار«هاي مخرب 
Nie-(  و تأثیــرات منفــي انســان ها بــر محیــط زندگــي دارنــد

.)meijer and de Groot 2008

مؤلفه هــاي زیر مجموعــة »فشــار«، »وضعیــت« و »پاســخ« 
بــا اســناد بین المللــي توســعة پایــدار )ماننــد اســناد ســازمان 
ــد. طبقه بنــدي ایــن  ــا( متناظرن ملــل متحــد و اتحادیــة اروپ
ــنجش  ــایي و س ــراي شناس ــي ب ــکال جهان ــا در اش مؤلفه ه
محدوده هــاي ناکارآمــد شــهري در مقیــاس محلــي در 
ــه  ــا توجــه ب ــب، ب ــن  ترتی ــه شــده  اســت. بدی شــکل ۱ ارائ
ــردن، و  ــد ک ــداوم، روزآم ــي م ــته بندي، بازبین ــت دس قابلی
انعطاف پذیــري چارچــوب مفهومــي PSR مي تــوان از ایــن 
چارچــوب در همســازی بــا شــرایط و اولویت هــاي توســعه در 

هــر شــهر بهــره  گرفــت.

شکل ۱. چارچوب مفهومي PSR براي شناسایي محدوده هاي ناکارآمد شهري

دســتیابي بــه »پاســخ« مناســب بــراي رفــع مشــکل 
ناکارآمــدي محدوده هــاي شــهري مســتلزم طــی فراینــدي 
نظام منــد و مبتنــي بــر دانــش اســت. از ایــن رو، در فراینــدی 
جامــع و مانــع، پویــا و تعاملــي، شــفاف و داراي قابلیت تعمیم 
ــدي در  ــف ناکارآم ــوه مختل ــا، وج ــه کمیت ه ــا ب کیفیت ه
قالــب موضوعــات روشــن در پنــج ســطح شــامل »بعــد«۱، 
»مؤلفــة  موضوعي«2، »نماگر«۳، »شــاخص«۴ و »متغیر«۵ )از 
عام تریــن بــه خاص تریــن( در جهــت تســهیل تصمیم گیــري 
ــه بــرای تدویــن یــک برنامــة  کارا طبقه بنــدي شــده  آگاهان

اســت )شــکل 2(.
در اولیــن ردة ایــن ســطح بندي )ســطح ۱( »بعد«هــاي 
ــد  ــب »بع ــه  ترتی ــه ب ــد ک ــرار دارن ــدي ق ــه گانة ناکارآم س
حیاتــي« بــه حیــات شــهر و شــهروند ارجــاع دارد و معطــوف 
ــت، ســالمت و بهداشــت اســت؛  ــي و امنی ــن ایمن ــه تأمی ب
»بعــد هویتــي« بــه هویــت شــهر و شــهروند ارجــاع دارد و 
بــه دنبــال پاســداري از ارزش هــاي ملمــوس و غیرملمــوس 
ــه توســعة روزآمــد و هوشــمندي  اســت؛ و »بعــد ادواري« ب
شــهر و شــهروند ارجــاع دارد و معطــوف بــه تأمیــن نیازهــاي 
شــهر، شــهروند و مدیریــت شــهري و ارتقاي کیفیت شــهري 
اســت. در ایــن ســطح بندي، ســایر ســطوح بــه کشــف ابعــاد 
1 - dimension
2 - thematic indicator
3 - indicator
4 - index
5 - variable

شکل ۲. ساختار سطح بندي »فشار« و »وضعیت« ناکارآمدي از 
عام به خاص

تــا تعریــف مشــخص یکایــک ناکارآمدي هــا و میــزان هریک 
تخصیــص یافتــه اســت.
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داده هــا، ســنجش،  مــدل طبقه بنــدي 
اولویت بنــدي و  ارزیابــي 

ــاز  ــه همس ــیوه نامه ک ــده در ش ــه ش ــه کار گرفت ــدل۱ ب م
ــي  ــا چارچــوب مفهومــي اســت امــکان شناســایي و ارزیاب ب
ــا اســتفاده از شــاخص ها فراهــم  محدوده هــاي شــهري را ب
مي ســازد. ایــن مــدل مي توانــد در جهــت کمــک بــه 
سیاســت گذاري و تــدارک اقدامــات اجرایــي )اعــم از تأمیــن 
منابــع انســاني، مــادي و مالي(، تصویــر جامعــي از ناکارآمدي 
بلوک هــاي شــهري در اختیــار مســئولین و مدیــران شــهري 
قــرار دهــد. به کارگیــري ایــن مــدل عــالوه بــر ایجــاد امکان 
شناســایي »فشــار«هاي وارده بــر شــهرها و ســنجش دقیــق 
»وضعیــت« ناکارآمــدي در محدوده هــاي شــهري، بــه یافتن 
ــي  ــع عقالی ــا رف »پاســخ« مناســب در جهــت پیشــگیري ی

ــاند. ــاری می رس ــز ی ــا نی ناکارآمدي ه
ــا،  ــراي شناســایي و ســنجش ناکارآمدي ه ــدل، ب ــن م در ای

ــوند: ــته بندي می ش ــروه دس ــه گ ــاخص ها در س ش

ــده  ــک پدی ــارت اســت از شبیه ســازي ی ــي عب ــف کل ــدل در تعری ۱ - م
بــراي کمــک بــه انســان در دریافــت واقعیــت

الــف( شــاخص هاي بلوک محــور: واحــد مبنــا براي شناســایي 
و ســنجش ناکارآمــدي در ایــن شــاخص ها »بلوک شــهري« 

است؛
ب( شــاخص هاي عنصر محــور: بــه  منظــور حفاظــت از 
ــل  ــي عوام ــاخص ها معرف ــن ش ــش، ای ــر هویت بخ عناص
تهدید کننــده و تضعیف کننــدة عناصــر و بافت هــاي تاریخــي 

را بــر  عهــده دارنــد؛
ــدي  ــاخص ها کارآم ــن ش ــهر محور: ای ــاخص هاي ش ج( ش
نظــام مدیریــت شــهري را مــد نظــر دارنــد و در نتیجــه ناظــر 

ــهر ند. ــر کل ش ب
ــاختاري  ــیوه نامه داراي س ــده در ش ــه ش ــه کار گرفت ــدل ب م
»مؤلفه هــاي  »ابعــاد«،  از  ـ خوشــه اي  سلســله مراتبي 
ــا«، »شــاخص  ها«، »زیرشــاخص ها«  موضوعــي«، »نماگره
و »متغیرهــا«ي ناکارآمــدي اســت )شــکل ۳(. از مزیت هــاي 
ــري آن در  ــه اي، انعطاف پذی ــله مراتبي ـ خوش ــاختار سلس س
مقابــل افــزوده شــدن اجــزاي جدیــد )ناکارآمدي هــاي جدیــد 

شناســایي شــدة مختــص هــر شــهر( بــه مــدل اســت.

مــدل سلســله مراتبي ـ خوشــه اي بر اســاس ســاختار، مفاهیــم 
و تعاریــف مــدل  بــه نمایــش گذاشــته شــده در نمــودار ۱ و 

بــا مالحظــات زیــر تهیــه شــده اســت:
ــات و  ــن، ترتیب ــه پایی ــاال ب ــودار، از ب ــطربندي نم ــف( س ال

ــد: ــان مي ده ــر را نش ــواي زی محت
ــد  ــک فراین ــا در ی ــه کمیت ه ــا ب ــل کیفیت ه ۱- تبدی

مشــخص؛
2- تبدیــل مفاهیــم عــام بــه مفاهیــم خــاص بــا تعاریف 

روشن.
ــم و  ــات، مفاهی ــا ترتیب ــودار، متناســب ب ــتون هاي نم ب( س
محتــواي ســطرها، از انــگار بــه ابــزار اندازه گیــري ناکارآمدي 

ــود؛ ــي مي ش منته
ــتون ها را  ــا س ــطرها ب ــل س ــد تعام ــودار برآین ــر نم ج( قط

نمایــش مي دهــد.

دســتورالعمل هاي تعییــن محدوده هــا و 
ــهري ــي ش ــدف بازآفرین ــاي ه محله ه

ــع  ــي جام ــد راهنمای ــیوه نامه تولی ــدف ش ــه ه ــا ک از آن ج
ــا ملحــوظ داشــتن یــک رویــة مشــخص و شــفاف بــراي  ب

شناســایي و یافتــن پاســخ بــراي چگونگــی برون رفــت 
از انــواع ناکارآمدي هــا  در کلیــة بافت هــاي شــهری، در 
ــر  ــي، در ه ــت تاریخ ــر قدم ــا ه ــي، ب ــکان جغرافیای ــر م ه
جایــگاه اجتماعــي، فرهنگــي، اقتصــادي، سیاســي، و در هــر 
انــدازه بــود، تولیــد آن در قالــب دســتورالعمل اجتناب ناپذیــر 
مي نمــود. امــا در عیــن حــال مي بایســت توجــه مي شــد کــه  
دســتورالعمل هایي از ایــن دســت، جــدا از تضمیــن یکســاني 
رویــة اقــدام براي شــناخت ناکارآمــدي، الزم اســت در مقابل 
ــف  ــهرهاي مختل ــدي  در ش ــاي ناکارآم ــا و تنوع ه تفاوت ه
کامــاًل منعطــف باشــند و بــه دور از هر گونه کلیشــه، شــرایط 
را بــراي دســتیابي بــه پاســخ مناســب و مختــص هــر شــهر 
فراهــم ســازند. بدیــن  منظــور دســتورالعمل هاي هشــت گانه 
ــا اجــراي گام  ــم شــده اند کــه ب ــن و تنظی ــه شــکلي تدوی ب
ــه  محــض شــناخت شــاخص هاي داراي  ــا و ب ــه گام آن ه ب
ــه موقعیــت و شــرایط  مصــداق در هــر شــهر، کــه بســته ب
آن متفــاوت اســت و عمــاًل وجــوه و ابعــاد متفــاوت »فشــار« 
ــارز  ــهر ب ــدي را در آن ش ــت« ناکارآم ــه »وضعی و در نتیج
ــدي  ــع ناکارآم ــرای رف ــب ب ــخ« هاي متناس ــد، »پاس مي کن
و بــه دنبــال آن اســناد بازآفرینــي اختصاصــي آن  نیــز ارائــه 

شکل 3. ساختار سلسله مراتبي ـ خوشه اي مدل

نمودار ۱. تعاریف و مفاهیم مهم به کار رفته در مدل
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بازآفرینـي محـدوده ها و محله هاي ناکارآمـد شــود )جــدول 2(.
شهري

ــن  ــاي متضم ــیوه ها و مدل ه ــن ش ــات، یافت ــاز مطالع از آغ
برقــراري پیونــد منطقــي میــان مرحلــة »شناســایي« 
»ســند  تولیــد  و  ناکارآمــد  محله هــاي  و  محدوده هــا 
بازآفرینــي« در کانــون توجــه قــرار داشــت. بــه  همین ســبب 
ــه ســاختار و ارکان  ــي« )PSR( ک ــن »چارچــوب مفهوم تبیی
آن هــر دو مرحلــة مــورد نظــر )شناســایي و پاســخ گویي( را 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــي داد در دس ــش م پوش
در »چارچــوب مفهومــي« )PSR(، دو گام بــه شناســایي 
ــه  ترتیــب  ناکارآمدي هــا اختصــاص داده  شــده اســت کــه ب
از رکــن اول بــرای شــناخت وجــود یــا عــدم وجــود »فشــار« 
)یــا بــه عبارتــی ناکارآمــدي( و از رکــن دوم بــرای شناســایي 
ــی شــدت فشــار( در بلوک هــاي  ــه  عبارت ــا ب »وضعیــت« )ی
شــهري اســتفاده شــد. اما در مرحلــة تولید »ســند بازآفریني« 
کــه متعاقــب مرحلــة شناســایی در دســتور کار قــرار گرفــت، 
ــع  ــراي رف ــخ« ب ــن »پاس ــي یافت ــن آن یعن ــومین رک از س
ــا ملحــوظ داشــتن مــوارد زیــر بهــره   ــواع ناکارآمدي هــا ب ان

گرفتــه شــد:
الف( رابطة »پاسخ« با توسعة پایدار

ب( رابطة »پاسخ« با تحقق پذیري )شکل ۴(
ج( تنوع در تولید محصول

اسناد بازآفریني محدوده ها و محله هاي هدف
ــامل  ــدف ش ــاي ه ــا و محله ه ــي محدوده ه ــناد بازآفرین اس

ــر معرفــي شــده اند. دو ســند اســت کــه در زی

سند اجرایي بازآفرینـي
ســند اجرایــي بازآفرینــي، ضمــن معرفــي مشــخصات 
محدوده هــاي ناکارآمــد واقــع در هر یــک از محله هــاي 
ــوان  ــا عن ــه )ب ــهر در دســت مطالع ــي در ش ــدف بازآفرین ه
شناســنامة محدوده هــاي ناکارآمــد(، هم زمــان بــه  ازاي 
ــت  ــة برون رف ــاخص،  برنام ــر ش ــا ه ــط ب ــدي مرتب ناکارآم
از »وضعیــت« حاکــم بــر آن را نیــز )بــا عنــوان بســته هاي 
سیاســتي ـ اجرایــي( ارائــه مي  دهــد. از ایــن  رو، ســند اجرایي 

ــم شــده اســت: ــر تنظی ــه شــرح زی در دو بخــش ب
مشــخصات  ناکارآمــد:  محدوده هــاي  شناســنامۀ 
ــد  ــنامه ها مي توان ــدرج در شناس ــد من ــاي ناکارآم محدوده ه
ــرد.  ــه را دربرگی ــک محل ــا کل ی ــوک ت ــک بل ــي از ی بخش
برنامــة  تنظیــم  بــر کاربــرد در  شناســنامه ها، عــالوه 
ــزان  ــش می ــراي پای ــندي ب ــا، س ــت از ناکارآمدي ه برون رف
ــا در  ــت« محله ه ــزل( در »وضعی ــا تن ــود ی ــرات )بهب تغیی
ــد. ــمار مي آین ــه ش ــز ب ــده نی ــن در آین ــي معی ــع زمان مقاط

ــع  ــاي جام ــي )برنامه ه ــتي ـ اجرای ــته هاي سیاس بس
اقــدام مشــترك(: تحقق پذیــر شــدن بســته هاي سیاســتي 

شناســایي مؤلفه هــاي »فشــار« و »وضعیــت« بــا توجــه بــه  ویژگي هــا و خصوصیــات  ●دستورالعمل تعیین نماگر ها و شاخص ها
هــر شــهر در چارچــوب ابعــاد ســه گانۀ ناکارآمــدي )حیاتــي، هویتــي و ادواري(

تبیین و ژرف نگری در نماگرها و شاخص هاي معرف »فشار« در هر بعد ●

ــار« و  ●دستورالعمل تعیین نوع اطالعات، منابع و مراجع ــرف »فش ــاخص هاي مع ــراي ش ــاز ب ــورد نی ــات م ــا و اطالع ــن داده ه تعیی
ــت« »وضعی

تعیین منابع و مراجع براي دستیابي به داده ها و اطالعات مورد نیاز ●

دستورالعمل روش گردآوري داده ها و اطالعات 
مورد نیاز

تفکیــک انــواع داده هــا و اطالعــات بــه منظــور تعییــن روش گــردآوري )کتابخانــه اي  ●
یــا برداشــت میدانــي(

معرفي نحوة تهیۀ »جدول راهنماي مدل« داده هاي گردآوري شده ●دستورالعمل نحوة استفاده از پایگاه داده ها
آماده سازي داده ها در »جدول راهنماي مدل« به  منظور بیان تصویري آن ها ●

دستورالعمل نحوة تعیین سنجه براي سنجش و 
ارزیابي ناکارآمدي

معرفي وجود یا عدم وجود »فشارها« از طریق: ●
ــه منظــور  ● ــه هــر شــاخص و اســناد مــالك عمــل ب ــوط ب ــق ســنجۀ مرب ــۀ دقی ارائ

ــار« ــت »فش ــاي تح ــایي بلوك ه شناس
تعیین نحوة تشخیص بلوك هاي تحت »فشار« براي هر شاخص ●

از شــاخص هاي  ●دستورالعمل نحوة شناسایي محدوده هاي ناکارآمد هر یــک  ازاي  بــه  »فشــار«  نشــان دهندة  نقشــه هاي  تولیــد 
 بلوك محــور

تولید نقشه هاي نشان دهندة »وضعیت« در بلوك هاي تحت »فشار« ●
تولید نقشه هاي نشان دهندة عناصر هویتي و عوامل وارد کنندة »فشار« ●
شــاخص هاي  ● ازاي  بــه  شــهر  ناکارآمــدي  کارآمــدي/  وضعیــت  تشــخیص 

ر شــهر  محو

وزن دهي نماگرها با توجه به نظرات مسئولین و مدیران شهر ●دستورالعمل نحوة اولویت بندي ناکارآمدي ها
● )AHP( کّمي  کردن اولویت ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبي

دستورالعمل نحوة تعیین محدوده ها و محالت 
هدف

تعیین محدوده ها و محالت ناکارآمد براساس »تک شاخص ها« ●
تعیین محدوده ها و محالت ناکارآمد براساس »شاخص هاي ترکیبي« شامل: ●

نقشه هاي موضوعي مانند: ●
ماننــد  - موضوعــي«  »مؤلفــۀ  براســاس  »وضعیــت«  معــرف  نقشــه هاي 

»محرومیــت«
نقشه هاي معرف »وضعیت« براساس »نماگر« مانند »اتالف انرژي« -
ــا  - ــه  ســبب بدمســکني ی نقشــه هاي معــرف مشــمولین دریافــت تســهیالت ب

ــکان ــل اس ــی مح ــرورت جابه جای ض
نقشه هاي سازماني مانند: ●

نقشــه هاي معــرف »وضعیــت« خدمــات شــهري کــه مخاطــب آن شــهرداري  -
اســت

نقشــه هاي معــرف »وضعیــت« آمــوزش  و پــرورش کــه مخاطــب آن اداره کل  -
آمــوزش  و پــرورش اســت

جدول ۲. دستورالعمل هاي هشت گانه براي تعیین محدوده هاي هدف بازآفریني

شکل 4. ارکان تحقق پذیري اسناد بازآفریني

جامــع 	- شناســایي 
نظــر  در  و  »وضعیــت« 
ــت  ــاي باف ــن گونه ه گرفت
در اقدامــات اجرایــي بــرای 
ــود  ــا بهب ــار« ی ــع »فش رف

  » ضعیــت و «

مهیا بودن یا امکان تجهیز 	-
منابع

اطمینان از امکان ایجاد 	-
هماهنگي میان ارکان

در نظر گرفتن چشم انداز و 	-
نقش تعیین شده در اسناد 

توسعه

مالحظــات 	- رعایــت 
راهبــردي شــهر )بــا توجــه 
ــي،  ــد حیات ــت بع ــه اهمی ب
هویتــي و ادواري نســبت 

بــه یکدیگــر(
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ـ اجرایــي ایجــاب مي کنــد تــا در تعییــن و معرفــي اقدامــات 
منجــر بــه رفــع ناکارآمــدي، ســازگاری آن هــا بــا موقعیــت 
ــرد، از  ــرار گی ــر ق ــد نظ ــز م ــي نی ــرایط اجرای ــي و ش مکان

جملــه بــا: 
- زمان بندي اقدامات اجرایي

- الزامات مبتني بر گونة بافت
- متولیان اجرا )شکل ۵(

- مباني قانوني

سند مدیریتي بازآفریني
ــه  ــک ب ــراي کم ــاز ب ــند تصمیم س ــک س ــي ی ــند مدیریت س
ســتادهاي بازآفرینــي )اســتان و شهرســتان( در تصمیم گیــري در 
مــورد اولویت بنــدي اقدامــات بازآفرینــي در چارچــوب وظایــف۱ 
تعییــن شــده بــراي ایــن ستادهاســت کــه بــه  ترتیــب در تعییــن 
ــا و  ــب آن محدوده ه ــتر و متعاق ــت بیش ــهرهاي داراي اولوی ش
محله هــاي هــدف در هــر شــهر کاربــرد دارد و بایــد بــا محتــواي 
مســائل راهبــردي شــهر )در مقیــاس شــهر( و ناکارآمدي هــا در 

مقیــاس محله هــا تدویــن شــود.
شکل 5. نقش حلقه هاي عهده دار مسئولیت و نحوة تعامل آن ها

نتیجـه گـیري
شــیوه نامه ســندي اســت کــه در قیــاس با اســناد متناظر پیشــین 
رویکــردي متفــاوت و نونگــر دارد و بــا تغییــر رویکــرد حاکــم از 
جزءنگــري مقطعــي بــه جامع نگــري دنبالــه دار، نقطــة عطفــي 
در رفــع ناکارآمدي هــاي موجــود و اجــراي سیاســت هاي آینــدة 
توســعة شــهري ایجــاد مي کنــد. عمده تریــن چالــش در جریــان 

ــا و  ــدار محدوده ه ــي پای ــتاني بازآفرین ــتاد اس ــت س ــة نحــوة فعالی ۱ - »آیین نام
ــا، بهســازي و نوســازي شــهري«، مصــوب  محله هــاي هــدف برنامه هــاي احی
ــاي  ــدف برنامه ه ــاي ه ــا و محله ه ــدار محدوده ه ــي پای ــي بازآفرین ــتاد مل س

احیــا، بهســازي و نوســازي شــهري، مــورخ ۱۳۹۴/۴/2۳

تــدارک شــیوه نامه پذیرش ضرورت »تغییر رویکرد« )شناســایي و 
اقــدام( در مقابــل به کار گیــری »انگارهاي از پیش شاخص ســازي 
شــده« بــود، امــا در نهایــت ایــن تغییــر رویکــرد موجــب شــد 
ــه تنــوع  ــد و نســبت ب ــار بمان شــیوه نامه از کلیشــه پردازي برکن
و ویژگي هــاي هــر بافــت منعطــف گــردد تــا فرصــت شناســایي 
واقعیت هــاي هم پیونــد و مؤثــر در یــک بافت،  مشــارکت بیشــتر 

کنش گــران توســعه، و تأمیــن منافــع عامــه فراهــم شــود.
از مزیت هــاي اســتفاده از ایــن شــیوه نامه در شناســایي 
محدوده هــاي هــدف بازآفرینــي شــهري نســبت بــه روش هــاي 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــي مي ت قبل
جامع نگري در عین اختصاصي بودن 	

ایــن شــیوه نامه، بــا در نظر گرفتــن شــباهت ها و تفاوت ها در 
تمامي شــهرهاي کشــور، فرایندي جامــع و دربرگیرنده براي 
همــة شــهرها تدارک دیده اســت کــه در عین جامــع و کامل 
بــودن، ســاده و کاربرپســند نیــز هســت. در نتیجــه مي تــوان 
اطمینــان داشــت کــه شناســایي و ســنجش محدوده هــاي 
ناکارآمــد در تمامــي شــهرها بــه دور از تصمیمــات لحظه اي 
و بــا اتــکا بــر مطالعــات عمیــق کارشناســي ِ صــورت گرفته 

در جریــان تدویــن شــیوه نامه انجــام خواهد شــد.
برخــورداري از قابلیــت انطبــاق و پیوســتن بــه نظام  	

جهانــي توســعۀ شــهري پایــدار
ــاي  ــاخص ها و روش ه ــودن ش ــتا ب ــگ و هم راس هماهن
اســتفاده شــده در شــیوه نامه بــا مباحــث روزآمــد بین المللــي 
و ســازمان هاي پیشــتاز در امــر توســعة پایدار )مانند ســازمان 
ملــل متحد و کمیســیون اروپا( ایــن امکان را فراهــم مي آورد 
کــه طرح هــاي بازآفرینــي شــهرِي به  دســت آمده در ســطح 
اســتانداردهاي بین المللــي و قابــل ارائه و ارزیابــي در مباحث، 

مجامــع و سیســتم هاي جهاني باشــند.
قابلیت باالي اجرایي 	

یکــي از مزیت هــاي شــیوه نامه دقــت بــاالي آن در معرفــي 
موضــوع، موقعیــت و شــدت ناکارآمدي هــا )از تــاب آوري تــا 
بحــران( اســت کــه بــا پایــش فشــارهاي ناشــي از انباشــت 
ناکارآمدي هــا از گذشــته تــا حــال، زمینــة ارائــة برنامه هــاي 
اجرایــي2 در جهــت رفــع آن  هــا و تحقق برنامه هاي توســعه۳ 

را فراهــم مي ســازد.

2 -programming
3 - planning

)به کارگیــري  بــاال  تکنولــوژي  از  بهره گیــري  	
روش هــاي بــه روز(

این امر بهینه ســازي اســتفاده از منابع انســاني، مالي و مادي؛ 
تســهیل شناســایي، ســنجش و اولویت بنــدي محدوده هــاي 
ناکارآمــد؛ و دســتیابی بــه دقــت بــاال و نتایج قابل اتــکا براي 

اقــدام را میســر مي گرداند.
همسازي با مباحث و دغدغه هاي عصر حاضر 	

ــر  ــق ب ــن شــیوه نامه منطب ــدي در ای شــاخص هاي ناکارآم
گفتمــان روز در امــر توســعة پایــدار شــهري اســت. مباحثــي 
ــا و  ــي، حفاظــت از هویت ه ــرات آب  و  هوای همچــون تغیی
ارزش هــا، رفــع محرومیت هــا، برقــراری عدالــت اجتماعــي، 
تحرک پذیــري شــهروندان، و برخورداري همــگان از مزایاي 
شــهري مــواردي از این دســت هســتند که نقــش مهمي در 
شناســایي و ســنجش محدوده هــاي ناکارآمــد ایفــا مي کننــد.
ــش  ــا افزای ــي ب ــع مال ــالف مناب ــگیري از ات پیش 	

کارآمــدي
بســیاري از مطالعــات مرتبــط کــه پیــش از ایــن هر مشــاور 
ــه صــورت مــی داد در ایــن شــیوه نامه لحــاظ شــده  جداگان
اســت؛ در نتیجــه، اســتفاده از آن بخــش عمــده اي از زمــان 
و هزینــة تکــرار ایــن گونــه مطالعــات را کاهــش خواهــد داد.

ــردن  ــم ک ــهر و فراه ــات ش ــک اطالع ــدارك بان ت 	
قابلیــت »پایــشـ  قیــاسـ  افزایــش رقابت پذیري« 

در میــان شــهرها
بــا وارد کــردن دوره اي داده هــا و اطالعــات جدیــد در مــدل 
طراحــي شــده در شــیوه نامه مي توان نحــوة تأثیــر اقدامات و 
سیاســت هاي پیشــنهادي بــر کارآمــدي بلوک هاي شــهري 
را در هــر شــهر ســنجید. ایــن امــر امــکان پایش اثرگــذاري 
طرح هــا و سیاســت هاي بازآفرینــي را بــه ســادگي فراهــم 
مي کنــد و موجــب بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات مي گــردد.

ــة  ــراي هم ــان ب ــد همس ــراي روش و فراین ــن اج همچنی
شــهرهای کشــور در شناســایي و ســنجش محدوده هــاي 
ناکارآمــد شــهري، ضمــن ایجــاد امــکان مقایســة آن هــا بــا 
یکدیگــر به لحــاظ کارآمــدي، موجب رقابت ســازندة مدیران 

ــود. ــز مي  ش ــهري نی ش
ــاي  ــب نیاز ه ــه  برحس ــواع نقش ــد ان ــکان تولی ام 	

ــهري ــت ش مدیری
قابلیــت تولید نقشــه هاي »فشــار« و »وضعیت« ناشــي از شــدت 
ناکارآمــدي بــراي هــر شــاخص، و نیز نقشــه هاي عوامــل اصلي 

ــاي  ــر(  و مؤلفه ه ــا یکدیگ ــاخص ها ب ــب ش ــدي )ترکی ناکارآم
ــا و  ــه نهاده ــد ک ــم مي کن ــکان را فراه ــن ام ــي، ای موضوع
ســازمان هاي گوناگــون دخیــل در امــر مدیریــت شــهري بتوانند 
متناســب بــا نیازهــای خــود از نتایــج به دســت آمده بهــره گیرند.
شناســایي و معرفــي نیاز هــا و خأل هــاي اطالعاتــي  	

شــهرها
از آن جا که تشــخیص ناکارآمدي نیازمند برخــورداري از اطالعات 
رســمي و مورد نیاز دســتورالعمل هاي شــیوه نامه اســت، بــا اجراي 
آن فقــدان یــا ضعــف اطالعــات شــهري در هــر شــهر بــارز و 
اعــالم آن بــه مســئولین امر بــه منظور رفــع نواقــص امکان پذیر 

ــردد. مي گ
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