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 چکيده
 شناختن آن هدف و شده آوري جمع کارشناسان تجربيات و ها انديشه ها، ديدگاه پژوهش اين

 رب حاکم الگوي معرفی ، اهواز شهر فرسوده بافت راهبردي طرح بر حاکم ريزي برنامه الگوي

 در مداخله جهت مناسب روشی تدوين و دستيابی شهري، توسعه طرحهاي ريزي برنامه

 وهايالگ از يک هر هاي شاخص استخراج و تعريف به ابتدا ، اساس اين بر. است شهري بافتهاي

 و(افزا اندک و راهبردي-ساختاري  دموکراتيک، متمرکز، غير متمرکز،)  رايج ريزي برنامه

 و پذيري انطباق گرايی، واقع مندي، نظام و ارتباط)ارزيابی جهت الزم معيارهاي همچنين

 نظري مطالعات از حاصل نتايج سپس. شد پرداخته موجود نظري ادبيات خالل در( هماهنگی

 دستيابی ي شيوه. گرفت قرار بررسی مورد اهواز شهر مرکزي فرسوده بافت راهبردي طرح در

 از اه داده تحليل و تجزيه منظور به. است شده انجام پيمايشی و اسنادي صورت به ها داده به

 SPSS افزار نرم محيط در( دو خی آزمون و نمونه تک ،تی x2 ريدمن،ف آزمون) استنباطی آمار

 نرم از نقشه تهيه جهت و Excel محيط در(ها داده دهی امتياز و دهی وزن)توصيفی آمار ،

 ديراهبر طرح بر حاکم الگوي که است آن از حاکی پژوهش نتايج. است شده استفاده  gis افزار

 -ساختاري و متمرکز ريزي برنامه الگوي با را نطباقا بيشترين اهواز شهر فرسوده بافت

 .اند شده رعايت خوبی به ارزيابی معيارهاي طرح اين در و دارد راهبردي

ارزيابی، معيار هاي ارزيابی، الگوي برنامه ريزي، طرح راهبردي، بافت : واژگان کليدي

 .فرسوده
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 2 طاهر پریزادي،  1 سعيد یوسفی

 .دانشگاه خوارزمی ،دانش آموخته کارشناس ارشد، جغرافيا و برنامه ريزي شهري 1

 .دانشگاه خوارزمی ،استاديار، جغرافيا و برنامه ريزي شهري 2

 
  نام نويسنده مسئول:

 سعيد یوسفی

 هريارزیابی طرحهاي راهبردي بافت هاي فرسوده ش

 مورد مطالعه : )طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز(
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 مقدمه
که آثار ، عالئم و زخم هايی از حوادث تاريخی ، مذهبی و فرهنگی به صورت  بخش مرکزي شهر حساس ترين  بخش شهر است جايی

 جهات از را آن به بی توجهی ،هرگونه ويژه بخش مرکزي شهري (. ماهيت58: 1131عاملی خرد کننده و شکننده ظاهر می شود) شکويی،

 چون فرهنگی جهت است، از ساختی و روساختی زير از اعم اي بالقوه امکانات داراي چون اقتصادي جهت از ، سازد می مردود مختلف

 کاربريهاي چه تراکم و شدن متروک صورت در چون چه جهت اجتماعی از است، پيشين تاريخ و فرهنگ از يادگاري و امروزي شهر خاستگاه

)  يکتايی است سازيشهر و معماري ارزشهاي داراي جهت کالبدي از باشد، انسانها می زندگی ضامن و جامعه از بخشی ، نامتناسب

اگر محله ها، گذرها، بازارها، بازشناسی و احيا نشوند و زندگی در آن جريان نيابد شاهد مرگ تنها شاهدان تاريخ اين کشور  (.1158جمالپور،

 رت نبودصو در حتی در مجموع (.22:1152)حناچی،  خواهيم بود و فرسودگی و نهايتاً زوال بخش مرکزي شهر را به دنبال خواهد داشت.

 باشد.  نمی منطقی آن انگاشتن ناديده که است توجه درخور چنان آن شهرها گستره از آن سهم بالفعل، و بالقوه ارزشهاي

در ايران پيرامون مقوله توجه به بافت فرسوده مرکزي سخن بسيار رفته و نوشته بسيار نگاشته شده است. سال هاست که مقوله بافت 

مطرح است، به رغم بحث ها و نقطه نظرات مختلفی که در کليه سطوح  تصميم گيري و  "واقعيت"نوان يک فرسوده در اين کشور به ع

مستدل، متقن و عدم مديريتی صحيح و برنامه ريزي شده  کارشناسی پيرامونی اين پديده ابراز می شود. حاصل آنکه، نبود نظريه اي روشن،

نوسازي بافت هاي فرسوده عواملی است که نوسازي اين بافت ها را تبديل به مسآله اي  همراه با تعامل دوسويه از طرف دولت و مردم در

 الينحل نموده است. بدون شک اجراي طرح هاي برنامه ريزي شهري و نتايج برنامه ها، بر رفاه افراد جامعه تأثير می گذارد لذا اثرات جمعی

بيشتر پيامد هاي مکانی توسعه و استفاده از مالکيت واقعی سروکار داشته اما  آن اهميت بسياري دارد . در گذشته برنامه ريزي هاي شهري

ين ا امروزه برنامه ريزان به گونه اي فزاينده با جنبه هاي غير مکانی مديريت دولتی نواحی شهري سروکار دارن در اين زمينه برنامه ريزان به

سيدن به سود بيشتر هماهنگی بيشتر بخش ها الزم است. همچنين خواسته آگاهی رسيده اند که سياست ها با هم ارتباط داشته و جهت ر

ر اهاي مردم و اثرات برنامه ها در سطح گسترده مورد توجه قرار گرفته و برنامه ريزان با شناخت اثرات رفاهی تصميم گيري هاي گوناگون سروک

فرايندي گفته می شود که به بررسی شايستگی يک طرح رجوع می کند.  داشته باشند و اعمال آنها مورد ارزيابی قرار گرفته شود. ارزيابی به 

 چهآن ، اند شده اتخاذ سردرگم غالباً مداخله سياستهاي و نشده اي دنبال ويژه نظريه و الگوي مشخص که در مورد بافت هاي فرسوده آنجا از

 و ها انديشه ها، ديدگاه آوري جمع با پژوهش اين. دارد يتحکا بافتها اين بالتکليفی و تخريب تدريجی روند از شود، می مشاهده عمل در

 رزيابیا هاي معيار کارشناسان سعی در شناختن الگوي برنامه ريزي حاکم بر طرح راهبردي بافت فرسوده شهر اهواز و همچنين نقش تجربيات

دارد. در  شهري دارد بافتهاي در مداخله جهت مناسب روش تدوين و يافتن ريزي و مناسب برنامه روش به کارگيري آن و اجراي و تهيه در

 همين راستا سواالت پژوهش حاضر به شرح زير است: 

 الگوي برنامه ريزي حاکم بر طرح راهبري بافت فرسوده  مرکزي شهر اهواز چيست؟ -

 نقش معيار هاي ارزيابی در تهيه و اجراي طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز چگونه است؟ -

 نطباق پذيري هر کدام از شاخص هاي الگوهاي برنامه ريزي با رويه هاي طرح راهبردي بافت فرسوده شهر اهواز چگونه است؟ميزان ا -

 نقش و تاثير هر کدام از شاخص هاي  ارزيابی در طرح راهبردي بافت فرسوده شهر اهوازبه چه صورت است؟ -

 

 پيشينه تحقيق
هاي مختلف و مراکز علمی گوناگون در ارتباط با الگوي هاي موجود در کتابخانه ها و دانشگاهها و مقالهبا مطالعه کتاب ها، پايان نامه

اي صورت نگرفته است. در اين کنکاش تنها چندين کتاب و مقاله برنامه ريزي طرح هاي راهبردي  بافت هاي فرسوده، پژوهش هاي قابل اشاره

 تحقيق قرار داشتند.ارائه شده در ذيل از لحاظ موضوعی در راستاي اين 

ارزيابی الگوي برنامه ريزي طرح ساماندهی بافت فرسوده "خانم عسکري در پايان نامه مقطع کارشناسی خود تحت عنوان  1132در سال 

 اشهرکرد که در آن ميزان انطباق شاخص هاي دو الگوي برنامه ريزي متمرکز و غيرمتمرکز را با طرح ساماندهی شهرکرد بررسی نموده که ب

آقاي دکتر شماعی و احمد پور  1158تحليل هاي صورت گرفته الگوي حاکم بر طرح ساماندهی شهرکرد متمرکز تشخيص داده شد.  در سال 

ط جنبه هاي مرتب "تحليلی بر سياست ها و برنامه ريزي هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامه هاي توسعه کشور"در مقاله اي تحت عنوان 

شهري را با رويکرد حاکم، جامعيت ، تطابق و عدم تطابق برنامه ها با توجه به تأثير آنها بر بافت فرسوده شهري بررسی و مورد با بافت فرسوده 

ارزيابی قرار گرفت . نتيجه ي پژوهش حاکی از اين بود که برنامه هاي توسعه درونی به داليلی چون: عدم تطبيق با نيازهاي زندگی مردم، 

آقاي محسن صمدي  1152ريتی، نبود قوانين و مقررات منسجم و عدم مشارکت مردم با شکست مواجه شده اند. در سال تعدد نهادهاي مدي

 امقاله اي تحت عنوان ارزيابی برنامه جامع توسعه منطقه زاگرس مرکزي به روش توصيفی و تحليلی انجام داد. در اين تحقيق، برنامه مذکور ر
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مبانی علمی، ميزان تحقق در مقايسه با اهداف اوليه و همچنين ميزان اجرايی و عملياتی بودن ارزيابی و بررسی از سه جنبه: ميزان انطباق با 

کرد و در نتيجه برنامه از نظر سه جنبه مذکور با توجه به معيار هاي کيفی به ترتيب ضعيف، نسبتاً خوب و ضعيف ارزيابی گرديد. مهندسين 

با نگاهی سيستمی در برنامه ريزي و طرح ريزي « شيوه هاي تحقق طرح هاي توسعه شهري » ي با عنوان در اثر 1133مشاور شارمند درسال 

اف نعطشهري ، فرايند تهيه ، تصويب ،ابالغ و اجراي  طرح هاي توسعه شهري را مورد بررسی قرار داده و راه کارهايی را براي تهيه طرح هاي با ا

داده است، از جمله می توان به مشارکت مردمی و مديريت محلی در مراحل انجام طرح اشاره کرد. احمد پذيري و امکان تحقق پذير بودن ارائه 

ضمن نقد و منسوخ دانستن طرح هاي جامع ، الگوي طرح هاي « انديشه هاي خام شهرسازي »در پژوهشی با عنوان 1131سعيد نيا در سال 

» نهاد می نمايد. محمد حسين شريف زادگان و همکارانش در پژوهشی تحت عنوان راهبردي را براي سازماندهی ساختار و کالبد شهر پيش

بر اساس يافته هاي اين پژوهش مهمترين علل عدم موفقيت برنامه « ارزيابی فرآيند برنامه ريزي آمايش سرزمين در ايران و راهکار هاي آن

ی است. با وجود برداشت هاي نادرست و شناخت اندک از مقوله آمايش هاي آمايش سرزمين در ايران در زمينه هاي قانونی، سازمانی و قانون

سرزمين ، شرايط جغرافياي سرزمين پيچيده و متنوع ايران و نگاه غالب بخشی در برنامه هاي ميان مدت عملياتی شدن برنامه آمايش را با 

 مشکالتی رو برو کرده است.

 

 روش تحقيق
ک اطالعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقی آنها ، براي رسيدن به يک هدف معين را روش کليه وسايل و مراحل جمع آوري سيستماتي

طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز می  ارزيابی پژوهش، اصلی هدف که با توجه به اين (.5: 1133تحقيق علمی گويند )نبوي،

اده ها از نوع تحقيقات کيفی است و به لحاظ زمانی مقطعی می باشد.  پژوهش به لحاظ هدف شناختی است. اين پژوهش با توجه به د اين باشد

باتوجه به اين که موضوع اين پژوهش ارزيابی است روش انجام کار توصيفی)ارزيابی( و تحليل محتواست. شيوه ي دستيابی به داده ها به 

براي مبانی نظري پژوهش و بررسی پيشينه و نظرياتی   صورت اسنادي و پيمايشی می باشد. بدين سان که با مطالعه منابع داخلی و خارجی

که پيرامون موضوع پژوهش بيان شده ، روش اسنادي و کتابخانه اي لحاظ شد و در روش پيمايشی از طريق پرسش نامه و نظر سنجی از 

آزمون اده ها از آمار استنباطی )کارشناسان و مسئوالن تهيه طرح هاي راهبردي بافت فرسوده انجام شده است. به منظور تجزيه وتحليل د

 Excel، آمار توصيفی) وزن دهی و امتياز دهی داده ها( در محيط   spss  نمونه و آزمون خی دو(در محيط نرم افزارتی تک ، x2فريدمن، 

 استفاده شده است.   gis و جهت تهيه نقشه از نرم افزار

 

 آماري و تدقيق آن جامعه معرفی
شامل دو دسته می باشد: يک دسته شامل مسئوالن و مشاوران و افرادي که به نحوي مسئوليتی در تهيه و  جامعه آماري اين پژوهش

 بين از بخواهد پژوهشگر که صورتی در می باشند، متخصصين و کارشناسان محقق آماري جامعه که پژوهش هايی دراجراي طرح دارند 

 چارچوب فاقد جامعه که صورتی در و کند استفاده تصادفی انتخاب روش از است ممکن که جايی تا بايد نمايد، انتخاب نمونه تعدادي جامعه،

 نمونهلذا  ،( 162 :1389حافظ نيا،)نمود استفاده انتخابی و غيرتصادفی روش از می توان باشد، پژوهشگر براي دسترسی قابل يا شده شناخته

 نمونه گيري روش ي تهيه شده براي بافت هاي فرسوده شهري می باشدو دسته دوم طرحها تصادفی و هدفمند بوده است گيري بصورت غير

 جامعه آماري بصورت هم بصورت انتخابی بوده است.   اين در

استفاده شده است و جمع آوري اطالعات از  (ghourchan,1974 :95) همچنين براي بهره گيري از قضاوت خبرگان از روش دلفی

ش طراحی شده و بصورت پانل دلفی انجام گرفته است. در اين پرسشنامه تعيين روايی مبتنی بر روايی طريق پرسش نامه محقق ساخته و از پي

محتوايی، که در آن کميت و کيفيت سواالت از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد پرسش نامه هاي تدوين شده براي ارزيابی طرح 

عدد مربوط به ارزيابی ميزان انطباق طرح راهبردي بافت فرسوده  18ست. که از اين تعداد مورد ا 18راهبردي بافت فرسوده بخش مرکزي اهواز 

عدد هم مربوط به ارزيابی طرح راهبردي می باشد که در ارتباط با معيار هاي الزم در  22مرکزي شهر اهواز با الگوهاي رايج برنامه ريزي و 

 روند تهيه طرح تدوين شده است. 

هر کدام از پرسش نامه ها  انتخاب شاخص ها  براي ارزيابی طرح با مروري بر مطالعاتی که در سطح ملی و جهانی در اين پژوهش براي 

انجام شده صورت گرفت، ابتدا طيف وسيعی از شاخص ها انتخاب شد و در مرحله بعد مشخص شد که اوالً برخی از شاخص ها به لحاظ 

ر نيز مربوط به مناطق خاص بوده و در کشور ايران کاربرد ندارد.  شاخص هاي مربوط پرسش مفهومی نزديک به هم بوده و ثانياً برخی ديگ

 نظريه هاي ويژگی بررسی و تلفيق با الگو هاي رايج برنامه ريزينامه ارزيابی ميزان انطباق طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز 

با خالصه سازي اند.  شده تدوين تطبيقی مقايسه جهت شاخص هاي ارزيابی  جهانی، اربتج از استفاده با نيز و ريزي برنامه فرايند رايج هاي
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، 18، الگوي  غيرمتمرکز18شاخص کاهش يافتند. تعداد شاخص هاي مربوط به الگوي برنامه ريزي متمرکز  66و ادغام آنها در نهايت به 

آمار توصيفی که شامل وزن دهی  جهت تجزيه و تحليل اين داده ها ازمورد می باشد که 12و اندک افزا  11، ساختاري راهبردي11دموکراتيک

استفاده شده است. به منظور بررسی نقش معيارهاي ارزيابی در تهيه و اجراي طرح راهبردي   Excelو امتياز دهی داده هاست در محيط 

 12و  12، 3، 6ظام مندي مدنظر قرار گرفت که به ترتيب معيار انطباق پذيري، واقع گرايی، هماهنگی ارتباط و ن 1بافت فرسوده مرکزي اهواز 

  نمونه و خی دو در محيط نرم افزارتی تک ، x2آزمون هاي فريدمن، تجزيه و تحليل اين داده ها از آمار استنباطی و  گويه را شامل می شوند.

spss  .صورت گرفته است 

 

 محدوده مورد مطالعه
دو سطح عمده تحت عنوان حوزه ي راهبردي و حوزه محلی می باشد. حوزه راهبردي محدوده بستر و قلمرو پژوهش در اين تحقيق در 

مشخصی است که به عنوان پهنه تأثير پذير و تأثير گذار بر حوزه محلی يا محدوده هدف مطرح است. حوزه راهبردي در دو سطح کالن يعنی 

حوزه محلی قسمتی از محدوده ميانی بافت مرکزي با مساحتی بالغ بر  د.مقياس شهر)شهر اهواز( و منطقه ) بخش مرکزي شهراهواز( می باش

نفر است. 15615درصد از مساحت کل شهر را شامل می شود و جمعيت ساکن در اين حوزه برابر  1.8هکتار می باشد که به طور کل  122

 ( نشان دهنده مساحت و جمعيت حوزه راهبردي و محلی است. 2جدول شماره )

 (: مساحت و جمعيت حوزه راهبردي و محلی2)جدول شماره

 جمعيت مساحت )هکتار( محدوده

 521352 22133.25 حوزه راهبردي)شهر اهواز(

 121112 1211.66 حوزه راهبردي)بخش مرکزي اهوار(

 15165 122.1 حوزه محلی) بافت فرسوده مرکزي اهواز(

 (1931ماخذ:طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز سال)

 

 ( مساحت و جمعيت محالت بافت حوزه محلی )بافت فرسوده بخش مرکزي اهواز( را نشان می دهد.1جدول شماره)

 (: مساحت و جمعيت محالت بافت حوزه محلی9جدول شماره)

 جمعيت سهم نسبی)درصد( مساحت)متر مربع( محالت

1 811511 6/13 12315 

2 621381 22 3661 

C.B.D 835832 16/13 1518 

3 881121 28/15 6852 

11 381352 28 5613 

 15165 122 1222231 جمع

 (1931ماخذ:طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز سال)
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 مبانی نظري

 ريارزيابی به طور مستتر و مستمر در تمامی مراحل برنامه ريزي وجود دارد و صاحب نظران در کليه مراحل فرآيند برنامه ريزي شه

و شرايط  جايگاه خاصی را براي ارزيابی در نظر گرفته اند. اصوالً ارزش علمی کار را در دقت بر مسئله ارزيابی می دانند، ليکن با توجه به هدف

 ارزيابی وجود دارد که دو دسته زير عمده ترين آنها هستند و هر کدام داراي اصول و استراتژي هاي مختلف می باشند که عبارتند از :

 الف( ارزيابی با توجه به زمان تقديم و تأخر آن؛

 ب( ارزيابی با توجه به هدف و شرايط؛

 الف( ارزيابی با توجه به زمان به سه نوع تقسيم می شود.

 

 الف( ارزیابی قبل از اجرا :
يردن قدرت تصميم گيري در اين مرحله در واقع ارزيابی در روند برنامه ريزي شهري است که هدف آن تصحيح روند برنامه ريزي  باال 

نجام ا انتخاب آلترناتيو بهينه می باشد. اين نوع ارزيابی معموالً به قصد ارزيابی نيازمندي ها و امکانات طرح و آزمون فرضيه اي طرح و تشخيص

( با 1 "ارزيابی  "مرحله  (.در اين1: 1168)پرتوي و ديگران،  پذيري طرح و پروژه برنامه ريزي شده در پيش از اجراي طرح انجام می گيرد

( با توجه به آثار و نتايج پروژه ها بر روي گروه هاي ذينفع در طرح صورت 2توجه به اهداف و خواسته هاي مورد انتظار صورت می گيرد و يا 

 (.65: 1166می گيرد. ليچفيلد از طرفداران اين نظريه می باشد که تأکيد اساسی بر نتايج و پيامدهاي طرح دارد)کياکجوري، 
 

 ب( ارزیابی در حين اجراء :

اکثر طرح هاي شهري داري اهداف بلند مدتی هستند که به منظور سهولت اجراي آنها، زمان اجرا به دوره هاي ميان مدت و کوتاه مدت 

من چرخه بازخورد تقسيم شده و در هر مرحله بخشی از پيشنهادات و خواسته هاي طرح تحقق می يابد. در پايان هر مرحله و دوره اي ض

 ( مجدد از انطباق فعاليت هاي انجام شده با اهداف طرح و ارزيابی نتايج آن اطالع حاصل می شود.Feedbackفيدبک )

اين نوع ارزيابی بويژه از آن جهت اهميت پيدا می کند که بعلت باز بودن سيستم هاي شهري همواره احتمال دخالت نيروهاي پيش 

ج مورد انتظار وجود دارد. هم چنين بعلت تغيير شرايط و يا عدم دقت برنامه ريزي انتظارات و اهداف طرح تحقق نيابد. بينی نشده و تغيير نتاي

در چنين شرايطی می توان از طريق ارزيابی مسائل و مشکالت، نسبت به هدايت جزئيات در راه صحيح آن اقدام نموده و در صورتی که چنين 

ري هاي بعمل آمده، نتايج پيش بينی شده را در بر نواهد داشت ادامه سرمايه گذاري متوقف نمود)ديپاس و استنباط گردد که سرمايه گذا

 (.226: 1165همکاران، 

 

 ج( ارزیابی بعد از اجراء :
ار ز تکرهدف ارزيابی بعد از اجرا بررسی نتايج يک طرح با برنامه و احتماالً اصالح يا تجديد نظر در بخش هايی از آن يا جلوگيري ا

اصوالً  .اشتباهات در آينده می باشد. بعبارت ديگر اين نوع ارزيابی به منظور ارزيابی نتايج و تأثيرات طرح و ميزان تحقق اهداف آن بکار می رود

ابی يا پروژه، ارزيتأثير طرح ها را می توان به دو دسته تقسيم نمود، تأثيرات کوتاه مدت و بلند مدت که معموالً پس از چند ماه از پايان طرح 

تأثيرات مزبور صورت می گيرد. در ارزيابی پس از اجرا روند کلی اجراي طرح و پروژه بررسی می شود و اين کار باعث تشخيص ميزان انحراف 

 ارت بر اجراءنظ
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کند که پس  نشريه سازمان ملل متحد ارزيابی پس از اجرا را فرايندي تعريف می 1335از برنامه اصلی و عوامل مؤثر در آن می شود. در سال 

 از اجراي طرح صورت می گيرد و آثار طرح را ارزيابی می کند و هدف آن کسب اطالعات در زمينه هاي ذيل می باشد:

 کاميابی طرح در نيل به اهداف تعيين شده -

 سهم طرح در رسيدن به هدف هاي کلی توسعه و هدف هاي کلی برنامه ريزي ملی -

 خود پايانی تغييراتی ناشی از طرح -

 (: مراحل ارزیابی و اهداف آن)همان(2شماره)جدول 

 اهداف ارزيابی مراحل ارزيابی

 ارزيابی پيش از اجراء 1
 تعيين و سنجش ميزان مقبوليت اهداف و مقاصد -

 تشخيص تناسب و سازگاري راه حل ها و پيشنهادات نسبت به اهداف -

 ارزيابی در حين اجراء 2
 تشخيص دخالت نيروهاي پيش بينی نشده -

 راه حل ها و اجراء جهت اصالح روند دستيابی به اهدافاصالح  -

 ارزيابی بعد از اجراء 1

 تعيين ميزان موفقيت برنامه در دتيابی به اهداف تعيين شده -

 تشخيص ميزان انحرافات از پيشنهادات برنامه و عوامل مؤثر در آن -

ي رآيندهاي نظرتعيين ميزان انطباق فرآيندهاي انطباق فرآيندهاي برنامه ريزي شهري با ف -

 و عملی برنامه ريزي شهري

 

در واقع ارزيابی مذکور تغييرات حاصله در هر يک از اجزاي سيستم وجود را بررسی نموده و ميزان و شدت آنها را تعيين کرده و جهت 

خواسته و مثبت يا منفی آنرا تغييرات انجام شده را مشخص می نمايد. اين مرحله از ارزيابی ميزان تحقق اهداف طرح و اثرات خواسته و نا

آشکار ساخته و با بررسی روند کلی پروژه و يا طرح انحرافات آنرا معين و داليل آنها را مشخص می سازد که نتايج حاصل از اين بررسی می 

برنامه می توان يک الگوي  از تواند در برنامه ريزي طرح هاي آينده مفيد بوده و مانع از بروز مشکالت مشابه گردد. با انجام ارزيابی مناسب

مناسب براي برنامه ريزي ها انتخاب کرد که با ارزش ها و  فرهنگ سازگاري داشته باشد و هم در تحقق اهداف خاص اين نظام کارآمد باشد 

 (. 165:1132)عندليب،

 : الگوهاي برنامه ریزي و ویژگی هاي مربوط به آنها1جدول شماره 

ه 
نام

 بر
ي

گو
ال

ي
يز

ر
 

 سال ژگی هاتعریف و وی
ارائه 

 دهنده
 کشور

 متمرکز

دستگاه متولی اجرا ، وظايفی از جمله مسئوليت، اجراي تملک ، طراحی و اجراي 

کاربري هاي غير مسکونی ) تامين خدمات، ايجاد و تعريض شبکه معابرو کاربري هاي 

ارزش افزا( را به عهده داشته و در نوسازي حوزه هاي سکونتی دخالت نمی کند. 

 (.161،1156ليب،)عند

   

غير 

 متمرکز

در اين سطح از برنامه اجرايی ، اصوالً شهرداري هيچ مداخله اي ندارد و صرفاً پس از 

انجام اقدامات زيرساختی که توسط بخش عمومی صورت گرفته است ، اقدامات تکميلی 

نوسازي بصورت يک جريان متمرکز توسط مردم ادامه يافته و صورت ميگيرد 

 (.161،1156)عندليب،

دهه 

1332 
 ابريتاني هيلی

 دموکراتيک

 

با تکيه بر توده مردم، همچون مرجع نهايی  "برنامه ريزي دموکراتيک ) مردم ساالر( "

برنامه  "تنظيم بر نامه ها، به دليل توجه به محروم ترين افراد و گروه هاي جامعه، با 

، با پذيرش حق مشارکت همسو می شود. اين دسته برنامه ريزان "ريزي مساوات خواه

برنامه "جامعه در فرايند برنامه ريزي، خود را وادار به داوري هاي سياسی می کنند که 

 (.52:1132هيچگاه با آن روبرو نبوده اند)دانشپور، "ريزان سنتی

1358 
فين 

 اشتاين
 آمريکا
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 اندک افزا

 

جود تغييرات در برنامه ريزي اندک افزا، سياستگذاران در سياست)خط مشی( هاي مو

اندکی وارد می آورند. برخی اين شيوه را برنامه ريزي به شمار نمی آورند، هر چند که 

آن را در راستاي نظريه سياسی ليبرال نهاده اند که به فرد باوري و برتري منافع 

خصوصی و حداقل دخالت بخش عمومی معتقد است.بسياري اين را با مفهوم راستين و 

چيرگی منافع عمومی و دستيابی به اين هدف از عمل  "ريزي که  پذيرفته شده برنامه

 (.15-12است، داراي تضاد می دانند )همان : "مثبت بخش عمومی 

 آمريکاه ليندپلوم 1368

ساختاري 

 راهبردي-

در اين گونه برنامه ريزي تمام برنامه ها و پرژه ها سنجيده می شوند و بهترين تصميم 

(.شاخص هاي  بارز آن شيوه ي جمع اوري 121: 1158 اتخاذ می شود) حکمت نيا،

(، 5: 1151داده ها بصورت گزينشی ، تحليل هدفمند وتعين اهداف)مرادي مسيحی ،

تعيين استراتژي قابل اجرا )ابراهيم  (evans ,2003 :4)فرايندي بودن برنامه ريزي 

 ( .113: 1132زاده و همکاران ،

دهه 

1362 
 

-آمريکا

 انگليس

 

يه اي روشن، مستدل، متقن و عدم مديريتی صحيح و برنامه ريزي شده همراه با تعامل دوسويه از طرف دولت و مردم در توجه نبود نظر

(. بدون شک اجراي 15:1132به بافت هاي فرسوده عواملی است که رسيدگی اين بافت ها را تبديل به مساله اي الينحل نموده است) عندليب،

و نتايج برنامه ها، بر رفاه افراد جامعه تأثير می گذارد لذا اثرات جمعی آن اهميت بسياري دارد . در گذشته  طرح هاي برنامه ريزي شهري

نده يبرنامه ريزي هاي شهري بيشتر پيامد هاي مکانی توسعه و استفاده از مالکيت واقعی سرکار داشته اما امروزه برنامه ريزان به گونه اي فزا

(. در اين زمينه برنامه ريزان به اين اگاهی رسيده 1: 1155يريت دولتی نواحی شهري سروکار دارند)سيف الدينی،با جنبه هاي غير مکانی مد

اند که سياست ها باهم ارتباط داشته و جهت رسيدن به سود بيشتر هماهنگی بيشتر بخش ها الزم است. همچنين خواسته هاي  مردم و 

قرار گرفته و می بايست برنامه ريزان با شناخت اثرات رفاهی تصميم گيري هاي گوناگون سروکار  اثرات برنامه ها در سطح گسترده مورد توجه

داشته باشند و اعمال آنها مورد ارزيابی قرار گرفته شود. ارزيابی به فرايندي گفته می شود که به بررسی شايستگی يک طرح رجوع می 

واقعيت است که مسائل شهري نيازمند نگرش راهبردي و فراگير است که از يکسو به  (. مداخله نظام مند و استراتژيک منبعث از1کند)همان:

هوشمندي ، خالقيت و مهارت مديران و برنامه ريزان  نياز دارد و از سوي ديگر متضمن مشارکت و خرد جمعی است. بدينسان ضرورت تدوين 

ح تفصيلی ويژه بيش از پيش قابل توجه و تأمل است.) طرح طرح راهبردي به عنوان سند فرادست طرح هاي توسعه شهري از جمله طر

جهت ارزيابی برنامه هاي راهبردي بافت هاي فرسوده می بايست ميزان انطباق آنها .( 16: 1158ساماندهی بافت فرسوده بخش مرکزي اهواز، 

 ارد الگوي مناسب برنامه ريزي را ارائه نمود.را با معيار هاي ارزيابی و الگو هاي برنامه ريزي سنجيد و در نهايت با توجه به اين مو

 

 بحث اصلی

به منظور ارزيابی طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز ابتدا ويژگی هاي توصيفی  پاسخگويان و يافته هاي توصيفی مورد  

هري و اساتيد دانشگاهی  با سطح علمی تحليل قرار می گيرد. جامعه ي آماري منتخب از بين کارشناسان ، متخصصان در امر برنامه ريزي ش

 باال به گزينی شده اند.

 

 تحليل معيارهاي ارزیابی

 انطباق پذیري
( از اين 1( نشان دهندي ميزان انطباق هر کدام از گويه ها با طرح بافت فرسوده مرکزي است. مقدار ميانگين مفروض)1جدول شماره )

 1انطباق بيشتر و ميانگين  1ر رفته ليکرت حد ميانه می باشد در نتيجه ميانگين باالتر از هاي  بکاعدد سه در طيفطريق به دست آمده که  

اين انطباق پذيري بيشتر از لحاظ مقبوليت طرح از لحاظ بعد اجتماعی و همچنين از  انطباق کمتر را نشان می دهد. وضعيت 1پايين تر از و

طرح به لحاظ اطالعات و دانش بومی در زمينه بافت فرسوده کمترين ميزان انطباق لحاظ تناسب با ويژگی هاي اقليمی می باشد. اما اين 

ان  رپذيري را دارد ولی چون کرانه پايين منفی و کرانه باال مثبت، ميانگين واقعی با ميانگين مفروض تفاوت معناداري ندارد با اين حال مقدا

( نتايج مربوط به آزمون فريدمن معيار انطباق پذيري در در اولويت دوم به لحاظ 1از ميانگين بيشتر است .همچنين با توجه به جدول شماره )

 گويه و زير معيار مقبوليت طرح از بعد اجتماعی که در واقع نشان دهنده ي همراهی و موافقت مردم با طرح است در اولويت اول قرار ميگيرد

ا انطباق پذيري کمبود دانش و اطالعات بومی در زمينه احياي بافت فرسوده تک نمونه هم مشخص بود. در رابطه ب tکه اين موضوع در ازمون 
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 1152در اولويت آخر قرار دارد که می توان گفت چون اصوالً طرح هاي راهبردي طرح هاي امريکايی می باشند)پيرزاده نهوجی و همکاران 

 به حساب نمی آيد. ( درکشور هاي جهان سوم و ايران فقط از آنها اقتباس شده و طرح بومی128:

 

  آزمون تی تک نمونه وفریدمن معيار هاي ارزیابی و گویه هاي مربوط به آنها (4ه)جدول شمار 2

ها
ار

عي
م

 

 گویه هاي مربوط به معيار هاي ارزیابی

نتايج مربوط  3 = ميانگين مفروض

به آزمون 

 فريدمن
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 شرايط و اقليمی هاي ويژگی با ها طرح داشتن تناسب

 .جغرافيايی
5.3 31. .000 1.10 1.12 .67 1.52 2 

1 

 با مردم همراهی و موافقت(اجتماعی بعد از ها طرح مقبوليت

 .)طرح
13.0 81. .000 1.50 1.82 1.25 1.74 1 

 6 73. 33.- 1.22 20. 447. 1.1 77. فرسوده هاي بافت احياي زمينه در بومی دانش و اطالعات

 1 1.37 72. 1.21 1.05 000. ..65 6.8 ساکنين نيازهاي برآورد و مشکالت حل در ها طرح توانمندي

 1 1.40 69. 1.28 1.05 000. .38 6.1 .ساکنين اقتصادي پايگاه و معيشت با ها طرح سازگاري

 8 1.08 11. 1.62 600. 019. .1.28 2.5 .يکديگر با ها، طرح در موجود اهداف هماهنگی و همسازي

ی
راي

 گ
قع

وا
 

 3 08.- 91.- 50.- 2.8 021. .55 2.5- .تهيه فرايند در ها طرح متعدد کننده تصويب مراجع

1 

 6 15. 95.- 40.- 2.6 148. 1.15 1.6- .گذار سياست عامل عنوان به موثرکارفرما نقش

 1 1.23 56. 90. 1.3 000. .35 5.6 .موثق و روز به هاي داده از گيري بهره

 1 1.57 1.12 1.35 1.1 000. .15 12.3 .طرح اهداف پذيري تحقق به توجه

 2 1.54 95. 1.25 1.2 000. .61 8.7 .ها طرح اهداف بيان در شفافيت و وضوح

 متمرکز،(ريزي طرح و ريزي برنامه رايج الگوهاي از استفاده

 طرح. تهيه در )غيرمتمرکزو...
.52 58. .606 1.1 .1 -.29 .49 8 

 1 1.46 63. 1.05 1.28 000. .55 5.2 تصويب و تهيه مرحله در متعدد هاي گزينه و آلترناتيوها ارائه
ي

ند
م م

ظا
و ن

ط 
تبا

ار
 

 5 1.45 54. 1 1 000. 19 4.5 .مسئله طرح و ها طرح تهيه در مردمی مشارکت

1 

 8 1.43 76. 1.12 1.1 000. 19 6.8 .جامعه بر حاکم فرهنگ و ايدئولوژي به توجه

 6 1.52 47. 1 .11 001. 19 3.9 ها طرح تهيه در گذشته تجارب و دستاوردها از مندي بهره

 12 1.28 41. 1.58 85. 001. 19 4.07 .حطر هاي پروژه انسانی و مالی منابع برآورد

 1 1.87 1.2 1.8 1.55 000. 19 10.1 .فرسوده هاي بافت نيازهاي و مشکالت به توجه

 12 17. 67.- 2.3 25.- 234. 19 1.2- .فرسوده بافت ساکنين نيازهاي و مشکالت در بندي اولويت

 تاولوي براي متخصصين پيشنهادات و نظرات از گيري بهره

 .فرسوده بافت مشکالت و نيازها بندي
4.7 19 .000 .95 1.38 .53 1.36 3 

 2 1.64 75. 1.2 1.2 000. 19 5.6 .ها طرح خدمات شرح تنطيم در مشاورين و کارفرما بين تعامل

 جايگاه ساختن نمايان خصوص در فرادست هاي طرح از استفاده

 .شهري محدوده سطح در بافت نقش و
1.3 19 .186 .3 1.1 -.11 .75 11 

 هاي بخش به ها طرح مطالعات انجام مراحل تفکيک

 -.)راهبرد-تحليل شناخت(مختلف
6.9 19 .000 1.15 1.1 .80 1.49 1 

 3 1.30 69. 1 .12 000. 19 6.8 .طرح مراحل براي دقيق مطالعاتی چارچوب تدوين
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 1 1.46 73. 1.1 1.1 000. 19 6.2 )بودن اجرايی (ها طرح تهيه اوليه هدف به موکد توجه

ی
نگ

اه
هم

 

 اهداف به دستيابی راستاي در طرح پيشنهادي راهکارهاي ارائه

 .طرح اصلی
-.7 19 .481 -.15 2.8 -.58 .28 3 

2 

 6 83. 06. 3.45 45. 025. 19 2.4 .شهري توسعه طرحهاي با مرتبط دستگاههاي هماهنگی

 1 1.40 69. 4.05 1.05 000. 19 6.1 .مطالعات تلفمخ مراحل بين ارتباط و هماهنگی الزام

 تهيه هنگام در فرسوده بافت مجاور هاي بافت داشتن نظر در

 .طرح
2.01 19 .058 .45 3.45 -.01 .91 8 

 منظر و سيما طراحی در وحدت، حين در کثرت اصل به توجه

 .شهري
9.4 19 .000 1.45 4.45 1.12 1.77 1 

 با همگون دربافت ها ساختمان ريمعما هاي نقشه تهيه

 اقليم و شهري طراحی الگوهاي
3.5 19 .002 .4 3.4 .16 .63 3 

 تهيه استاندارد و کلی الگوي با شده انجام هاي طرح انطباق

 .ها طرح
-1.09 19 .287 -.25 2.75 -.72 .22 12 

 1 1.25 44. 3.85 85. 000. 19 4.3 . اوليه زمانبندي با مطابق طرحها تهيه

 1 63. 16. 3.4 4. 002. 19 3.5 .طرح سياليت و انعطاف قابليت

 طرح (باالدست هاي طرح اهداف با طرح اهداف بودن راستا هم

 )..و تفصيلی طرح و جامع
7.6 19 .000 1.15 4.15 .83 1.46 2 

 

 واقع گرایی 
توان گفت، اختالف معناداري بين می( p<0.00 t=7.10)با توجه به نتايج حاصل از آزمون تک نمونه براي معيار انطباق پذيري 

باشد. با توجه به موارد ( می21( بيشتر از ميانگين مفروض )21.38ميانگين واقعی و ميانگين مفروض وجود دارد، چرا که ميانگين واقعی )

( در برخی از زير 1ا با توجه به جدول شماره)گفته شده در کل معيار واقع گرايی در طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي اهواز رعايت شده ام

معيار ها در طرح رعايت نشده و ميانگين واقعی انها از ميانگين مفروض کمتر است . که اين موضوع در  محدود بودن مراجع تصويب کننده 

 اجرايی دارد و در تهيه آن نقش نداشته وطرح نشانگر توليد برنامه و خط مشی ها از باال به پايين بوده است. در اين طرح کارفرما فقط وظيفه 

 تنمی توان آن را بعنوان عامل سياست گذار قرار داد . در مقابل در اين طرح به تحقق و دستيابی به اهداف اصلی توجه شده و راهکارهايی جه

ي راهبردي می دستيابی به اهداف طرح پيشنهاد شده است. اهداف به وضوح مشخص شده که اين موضوع از خصوصيات طرح ها

( . معيار واقع گرايی به لحاظ رعايت شدن و انطباق آن با طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي اهواز در اولويت چهارم و نسبت 123باشد)همان:

ار ر کل معيبه ديگر معيارها انطباق کمتري در طرح داشته است. به لحاظ زير معيار توجه به تحقق پذيري اهداف در اولويت اول قرار دارد . د

 واقع گرايی در طرح رعايت شده و انطباق کافی را با طرح راهبردي داشته است. 

  

 ارتباط و نظام مندي
سومين معيار که جهت ارزيابی طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي استفاده شده است ارتباط و نظام مندي است. با توجه به جدول 

توان گفت، اختالف معناداري بين ميانگين می( p<0.00 t=9.92)براي معيار انطباق پذيري ( نتايج حاصل از آزمون تک نمونه 1شماره )

( بوده و اختالف بين دو ميانگين زياد می باشد 36( بيشتر از ميانگين مفروض )46.9واقعی و ميانگين مفروض وجود دارد، چرا که ميانگين )

عيار در  تهيه و اجرا طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي اهواز داشته است . در زير و اين نتيجه بيانگر تأثير و نقش بااليی است که اين م

به خوبی رعايت  ها طرح خدمات شرح تنظيم در مشاورين و کارفرما بين تعامل و فرسوده هاي بافت نيازهاي و مشکالت به نيز توجهمعيارها 

 ساختن نمايان خصوص در فرادست هاي طرح از استفاده فرسوده و بافت ساکنين نيازهاي و مشکالت بندي اولويتشده است ولی در مقابل 

شهري کمتر رعايت شده است. ميانگين واقعی آنها از ميانگين مفروض کمتر است. به لحاظ اولويت  محدوده سطح در بافت نقش و جايگاه

ه و اجراي طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي اهواز از بندي اين معيار در در رتبه اول قرار دارد و نشان می دهد که نقش اين معيار در تهي

 تعامل و فرسوده هاي بافت نيازهاي و مشکالت به ديگر معيارها بيشتر است و اين اولويت در مورد زير معيار ها هم همانطور که ذکر شد توجه

 .در اولويت قرار دارند ها طرح خدمات شرح تنظيم در مشاورين و کارفرما بين
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 هماهنگی

توان گفت، اختالف می( p<0.00 t=6.34)( نتايج حاصل از آزمون تک نمونه براي معيار انطباق پذيري 1توجه به جدول شماره ) با

انجام عمليات  .باشد( می30( بيشتر از ميانگين مفروض )35.8معناداري بين ميانگين واقعی و ميانگين مفروض وجود دارد، چرا که ميانگين )

ار و گويه هاي آن نشان می دهد که اين معيار هم به مانند ديگر معيارها در تهيه و اجراي طرح راهبردي بافت فرسوده آماري روي اين معي

 اهداف بودن راستا همو  شهر منظر و سيما طراحی در وحدت، نعي در کثرت اصل به توجهمرکزي اهواز نقشی زيادي دارد . در اين معيار 

بيشتر نمايان بوده و بيشترين نقش را در تهيه و اجراي طرح داشته اند و  )..و تفصيلی طرح و جامع طرح (باالدست هاي طرح اهداف با طرح

 همين دو مورد هم در آزمون فريدمن در اولويت قرار دارند. معيار هماهنگی با توجه به نقشی که در تهيه و اجراي طرح داشت در اولويت دوم

 قرار دارد.

راهبردي بافت فرسوده مرکزي اهواز عالوه بر تعيين نقش هرکدام از معيار هاي ارزيابی در تهيه و اجراي  در ادامه جهت ارزيابی طرح

دي و راهبر-آن به ميزان انطباق آن را با الگوهاي رايج برنامه ريزي که شامل الگوي برنامه ريزي متمرکز، غيرمتمرکز، دموکراتيک، ساختاري

حاکم بر تحقيق شناخته شود و ميزان انطباق هرکدام از الگوهاي برنامه ريزي مشخص شود . براي دستيابی  اندک افزا ارزيابی می شود تا الگوي

استفاده شده است و  امتياز دهی به هر شاخص و وزن دهی به شاخص ها با توجه به امتيازي excel به اين هدف از آمار توصيفی و نرم افزار 

زن دهی به اين صورت بود که ابتدا هر شاخص را با توجه به اهميتی که داشته اند و اين که چه ميزان امتياز دهی و و .که دارند داده می شود

که اين موضوع با مشاوره از کارشناسان مربوطه انجام پذيرفت و در ادامه با توجه به امتيازات .مشخصه ي اين الگو ها هستند امتياز داده شد

انجام اين امر اهميت شاخص ها نرماليزه می شود و بهتر می توان داده ها را تجزيه و تحليل کرد و  به هر شاخص وزن داده شد که در واقع با

در ادامه وزن هر شاخص با تعداد پاسخ آن ضرب می شود و امتياز نهايی به دست می آيد که اين امتياز نهايی معياري براي تجزيه و تحليل 

 ( آمده است.8شماره )داده هاست. نتايج به دست آمده درقالب جدول 

 (: ميزان انطباق هرکدام از معيار هاي ارزیابی با طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي اهواز5شماره ) جدول
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 شاخص هاي الگوهاي برنامه ریزي

ها
گو

ال
 

 خصوص روند و نتيجه طرح عدم اطالع رسانی به مردم در 3 0.156 8 1.248

 

 عدم دخالت ساکنين در فرايند تهيه طرح 2 0.277 11 3.047

0.665 7 0.095 4 
ها موجود در طرح به تبعيت از برنامه ها و سياست تالش در جهت توليد سياست

 هاي کالن ملی

 هاي شهريگذاريگيرندگان محدود در سياست وجود تصميم 4 0.095 4 0.38

 ها براي تهيه طرحگيري امکان انعطاف پذيري در تصميم 5 0.062 7 0.434

 ريزي با اطالعات محدودانجام برنامه 4 0.095 5 0.475

 ريزيهاي برنامهبر بودن تحليلتوجهی به هزينهبی 5 0.062 6 0.372

 هاگونه برنامهغير اجرايی بودن پيشنهادات اين 5 0.062 4 0.248

 هاپذيري طرحعدم توجه به تحقق  4 0.095 4 0.38

5.733 13 0.441 1 
ها از باال به پايين ) از سطح مديران عالی به ها و برنامه توليد خط مشی

 (کارشناسان(

 بر بودن تدوين و تصويب طرح هازمان 1 0.441 7 3.087

 دخالت مستقيم  دولت در فرايند تهيه و اجراي طرح 1 0.441 11 4.851

 هاي اجرايی غير دولتی در تهيه و اجراي طرحمنفعل بودن دستگاه 2 0.277 8 2.216

 عدم تعريف صحيح از ساختارهاي اجرايی طرح 4 0.095 4 0.38

 ايستايی و غيرقابل انعطاف بودن طرح 5 0.062 3 0.186
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 مجموع امتيار الگوي برنامه ریزي متمرکز 23.702

 ت ايجاد دفاتر شوراهاي محلی جهت مشورت با ساکنينتالش در جه 2 0.277 4 1.108

ي غير متمرکز
برنامه ريز

 

 واگذاري حداکثر امور به ساکنين محل در تهيه و اجراي طرح 1 0.441 1 0.441

 آگاهی دادن به مردم در فرايند طرح در تمام مراحل 3 0.156 3 0.468

 ايجاد روحيه مشارکتی براي اجراي طرحاستفاده از وسايل ارتباط جمعی در  5 0.062 2 0.124

 تالش در جهت هماهنگی طرح با شيوه زندگی و فرهنگ ساکنين بافت 2 0.277 2 0.554

 هاها و برنامه ريزيامکان دخالت ساکنين در تصميم گيري 3 0.156 2 0.312

 ذاري آنها در انجام طرحها و اجتماعات در ميان ساکنين و تاثير گآزادي ايجاد گروه 3 0.156 . 0.0156

 مندي در ساکنين براي سهولت درعملياتی کردن طرحبرانگيختن حس عالقه 4 0.095 3 0.285

 افزايش اعتماد در مردم نسبت به تصميم گيرندگان و برنامه ريزان طرح 5 0.062 3 0.186

 فرسوده شهريآموزش ساکنين و انتقال اطالعات به آنها در مورد بافت  3 0.156 1 0.156

 ايجاد بينش مناسب مردم بين وضع موجود و وضع مطلوب براي مشارکت در طرح 5 0.062 2 0.124

 عنوان رکن اصلی درامر بهسازي ، نوسازي و بازسازيدر نظر گرفتن مردم به 1 0.441 4 1.764

 نفوذنفع و ذيهاي گروههاي ذيطراحی منطقی و هماهنگ پروژه ها با خواسته 3 0.156 3 0.468

 تالش در جهت جلب مشارکت هاي مردمی به منظور  تأمين مالی هزينه پروژه ها 3 0.156 2 0.312

 هاي ساکنينها و  خواستهتالش در جهت تحقق يافتن انگيزه 1 0.441 4 1.64

 مجموع امتياز الگوي برنامه ریزي غيرمتمرکز  8.0816

 ح نظام بازار زمين و مسکن  و جلو گيري از بورس بازيتالش در جهت اصال 5 0.062 5 0.31

ک
ي دموکراتي

برنامه ريز
 

 افزايش مهارت هاي اجتماعی براي ايجاد و پذيرش نوآوري در طرح و پروزه ها 2 0.277 1 0.277

 ريزيتوجه به سطح محلی به خاطر الزام مشارکت  اجتماعی در برنامه 2 0.277 3 0.831

 ها و اهداف طرحهاي فرادستبرنامه ريزي در چارچوب استراتژي 5 0.062 7 0.434

0.57 6 0.095 4 
تالش در جهت برنامه ريزي چند سطحی)محله، شهر، ناحيه و...( و عدم محدود 

 شدن به سطح محلی

 اي و جهانیهماهنگی زواياي مختلف برنامه ريزي با سياست هاي منطقه 1 0.441 3 1.323

 نفی مفاهيم چون قطعيت و جامعيت وتاکيد بر سياليت برنامه ها و پروژه ها 3 0.156 2 0.312

0.882 2 0.441 1 
تالش براي ايجاد شفافيت در اعمال برنامه ريز و برنامه ريزي از نظر اطالعات براي 

 مردم

0.441 1 0.441 1 
تالش در جهت ايجاد  تشکل هاي گوناگون و مشارکت در تهيه ،تصويب و اجراي 

 حطر

 افزايش اعتماد مردم به حکومت و پذيرش تصميم هاي گرفته شده 2 0.277 3 0.831

 آگاهی بيشتر افراد جامعه از رويدادهاي بافت فرسوده شهري 3 0.156 2 0.312

 تالش در جهت استقرار عدالت فضايی به منظور دسترسی به خدمات عمومی 1 0.441 6 2.646

 امه ها در راستاي ارتقاي مهارت هاي اجتماعی به ساکنين بافتتدوين برن 1 0.441 3 1.323

 مجموع الگوي برنامه ریزي دموکراتيک 10.492

ي  مراتب شبکه گذر گاهیرعايت ضوابط منطقه بندي و سلسله  1 0.441 10 4.41
ي ساختار

برنامه ريز
- 

ي
راهبرد

 تالش در جهت تفکيک و تخصيص کاربري ها 1 0.441 11 4.851 

 تالش در جهت معاصر سازي بناها و فضاهاي قديمی 4 0.095 8 0.76

 دهنده کالبد شهرعنوان اتصالتأکيد شبکه ارتباطی به 4 0.095 6 0.57

 تالش در هم ارزش قرار دادن فضاهاي عمومی  و بناهاي شهري 5 0.062 5 0.31

 ريتوجه به کارايی شهر و جلوگيري از آشفتگی شه 2 0.277 10 2.77
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 استفاده زياد از استانداردها و تأکيد بر سرانه ها 1 0.441 12 5.22

0.936 6 0.156 3 
برقراري تعادل کلی در کنار تعادل جزئی از طريق نظم ارگانيک و مشارکت هاي 

 مردمی

0.37 6 0.062 5 
ناديده گرفتن معيارهاي کيفی) اميد به زندگی،ميزان سواد و...( در تهيه و اجراي 

 رحط

 هاي شهرتوجه به ايدئولوژي حاکم  و تأکيد آن بر کيفيت بافت 1 0.441 4 1.76

0.76 8 0.095 4 
گيري برنامه ريزي و طراحی به سمت معيارهاي اقتصادي)تالش براي جهت

 دستيابی به سود بيشتر(

 راهبردي -مجموع الگوي برنامه ریزي ساختاري  22.79

 ت تشخيص مشکالت فوري و حاد بافت هاي فرسوده شهريتالش در جه 1 0.441 8 3.58

ک افزا
ي اند

برنامه ريز
 

1.108 4 0.277 2 
نياز به راهبردهايی با سطح تنوع کمتر به جاي راهبردهايی با سطح تنوع باالتر در 

 نظام برنامه ريزي طرح

 یهاي کوچک و به لحاظ سياسی شدنمطرح کردن راهبردها و سياست 1 0.441 5 2.205

 تالش در جهت ترکيب سياست با برنامه ريزي و برنامه ريزي با عمل 5 0.062 1 0.062

 داشتن ديد غير سيستمی و غير جامع در تهيه  طرح 3 0.156 5 0.78

 تالش در جهت مشارکت و همرايی مردم و مسئولين 5 0.062 3 0.18

 زود بازده در تهيه طرح هاي اندک ، قابل اجرا وپيشنهاد گزينه 1 0.441 6 2.646

 تشريح گزينه هاي  تصميم گيري در جهت انتخاب  تصميم بهينه 4 0.095 2 0.19

 ايجاد تغييرات پيشنهادي در سطح محله 5 0.062 3 0.186

 انتخاب شيوه ي آزمون و خطا و تعيين آلترناتيو) گزينه ها( براي اجراي طرح 1 0.441 1 0.441

 ش در ايجاد درک و فهم بيشتر مردم از تغييرات ايجادشده توسط برنامه ريزيتال 5 0.062 1 0.062

0.882 2 0.441 1 
امکان بازبينی مشکل تصميم گيري که تصميم گيرنده در تهيه طرح  با آن 

 روبروست

 رديابی و اصالح اشتباها در هنگام اجرا طرح 2 0.277 2 0.554

 ي اندک افزامجموع امتيازالگوي برنامه ریز 12.83

 

توليد است . از اين مقدار سهم شاخص هاي  21.3( امتياز به دست آمده براي الگوي برنامه ريزي متمرکز 8باتوجه به جدول شماره )

گر از ديها از باال به پايين ) از سطح مديران عالی به کارشناسان(، دخالت مستقيم  دولت در فرايند تهيه و اجراي طرح ها و برنامه خط مشی

شاخص ها بيشتر است و در واقع اين دو شاخص بيشترين انطباق را با طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي دارد و عدم تعريف صحيح از 

ها کمترين امتياز را گرفته اند اين بدان معنی است که در طرح راهبردي بافت پذيري طرحساختارهاي اجرايی طرح و عدم توجه به تحقق 

زي اهواز به تحقق پذيري اهداف و همچنين به ايجاد ساختار مناسب اجرايی توجه شده است. امتياز مربوط به الگوي برنامه ريزي فرسوده مرک

است و اين مقدار کمتر از امتياز مربوط به الگوي برنامه ريزي متمرکز است که اين ويژگی يعنی متمرکز بودن برنامه به  5.25غير متمرکز 

( در بين شاخص هاي مربوط به الگوي برنامه ريزي 1158از ويژگی هاي ساختار مديريتی جهان سوم می باشد ) کمانرودي، لحاظ تهيه و اجرا

هاي ساکنين و در نظر گرفتن مردم به ها و  خواستهغير متمرکز بيشترين امتياز مربوط به شاخص هاي تالش در جهت تحقق يافتن انگيزه

است که امتيازهاي آنها هم ناچيز است در مقايسه با شاخص هاي مربوط به الگوي برنامه  ، نوسازي و بازسازي عنوان رکن اصلی در امر بهسازي

 هست.  1.36و  1.61ريزي متمرکر وامتياز آنها  به ترتيب 

ار از الگوي برنامه ريزي است که اين مقد 12.13( در رابطه با الگوي دموکراتيک امتياز به دست آمده برابر با 8باتوجه به جدول شماره )

تالش در جهت استقرار عدالت فضايی به منظور دسترسی به خدمات عمومی غير  متمرکز بيشتر و از الگوي برنامه ريزي  متمرکز کمتر است. 

ر اده و تالش داي و جهانی بيشترين امتياز را در اين الگو به خود اختصاص دو هماهنگی زواياي مختلف برنامه ريزي با سياست هاي منطقه

جهت اصالح نظام بازار زمين و مسکن  و جلوگيري از بورس بازي و آگاهی بيشتر افراد جامعه از رويدادهاي بافت فرسوده شهري و کمترين 

اشی از بوده که امتياز بااليی است که اين موضوع ن 22.33راهبردي–امتياز را شامل می شود. امتياز مربوط به الگوي برنامه ريزي  ساختاري 
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اين است که اين طرح مربوط به بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز راهبردي است و  شاخص هاي اين الگوي برنامه ريزي به خوبی در آن رعايت 

 راهبردي ، استفاده زياد از استانداردها و تأکيد بر سرانه ها و تالش –شده است. در ميان شاخص هاي مربوط به الگوي برنامه ريزي ساختاري 

بيشترين امتياز را دارند که اين امر از مؤلفه هاي اصلی الگوي برنامه ريزي  1.5و  8.2در جهت تفکيک و تخصيص کاربري ها به ترتيب با 

راهبردي است و شاخص هاي آن به صورت کلی بيان می شود و بعنوان يک طرح فرادست عمل می کند و کمترين امتياز مربوط  -ساختاري

زش قرار دادن فضاهاي عمومی  و بناهاي شهري و ناديده گرفتن معيارهاي کيفی) اميد به زندگی،ميزان سواد و...( در تهيه به تالش در هم ار

می باشد .که به جز در مقايسه با الگوي برنامه ريزي غير  12.51و اجراي طرحهاست. مجموعه امتياز مربوط به الگوي برنامه ريزي اندک افزا 

 الگوهاي برنامه ريزي از امتياز کمتري برخوردار است. متمرکز نسبت به بقيه

 

 نتيجه گيري

باتوجه به اين که هدف تحقيق ارزيابی طرح راهبردي بافت مرکزي شهر اهواز است و اين ارزيابی به دو طريق : بررسی ميزان انطباق 

سی نقش معيار هاي ارزيابی در تهيه و اجراي طرح راهبردي طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز با الگوهاي رايج برنامه ريزي و برر

بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز صورت گرفته است. نتايج به دست آمده در بخش تجزيه و تحليل نشان از مهم بودن معيار ارتباط و نظام 

وان در يافت که اين معيار در تمامی مراحل طرح مندي به عنوان معيار مهم ارزيابی دارد. اين مهم در طرح مذکور به خوبی رعايت شده و می ت

نقش داشته است. بعد از معيار ارتباط و نظام مندي به ترتيب: معيار هماهنگی، واقع گرايی و انطباق پذيري در اين طرح مورد توجه قرار 

ده اند و در تهيه و اجراي طرح نقش مناسبی (. در اين طرح  بجز در مواردي تمام معيار هاي ارزيابی به خوبی رعايت ش1گرفتند )نمودار شماره

 داشتند. 

 (:ميزان،  نقش و جایگاه معيار هاي ارزیابی در تهيه و اجراي طرح راهبردي بافت مرکزي اهواز1نمودار شماره )

 
 

 ماخذ: یافته هاي تحقيق

 

مرکزي شهر اهواز بيشترين انطباق را با الگوي نتايج به دست آمده از طريق دوم ارزيابی نشان می دهد که طرح راهبردي بافت فرسوده 

 برنامه ريزي متمرکز دارد و همان طور که قبالً اشاره شد اين موضوع به ساختار مديريت برنامه ريزي در کشور هاي جهان سوم بر می گردد و

ع نيز ناشی از اين مطلب است که اين طرح راهبري دارد که اين موضو-در مرتبه دوم اين طرح انطباق زيادي با الگوي برنامه ريزي ساختاري 

در اصل راهبردي بوده و در آن شاخص هاي الگوي برنامه ريزي به خوبی رعايت شده است اما اين نکته را بايد متذکر شدکه اين طرح کمترين 

 (. 2مترين نقش را دارند)نمودار شماره )انطباق را با الگوي برنامه ريزي غيرمتمرکز دارد بطوريکه در تهيه و اجراي آن دولت بيشترين و مردم ک

 (: ميزان انطباق طرح راهبردي بافت مرکزي اهواز با الگو هاي رایج برنامه ریزي2نمودار شماره)

 
 ماخذ: یافته هاي تحقيق

  

طباق از الگوي به لحاظ ميزان  انطرح راهبردي بافت مرکزي شهر اهواز  با توجه به بررسی هاي به عمل آمده در زمينه ي ارزيابی   

راهبردي و اندک افزا اين طرح با فعاليت هايی چون سياست گذاري متمرکز و  -برنامه ريزي متمرکز، غيرمتمرکز، ، دموکراتيک، ساختاري

انطباق پذیری

ارتباط و نظام مندی

هماهنگی

واقع گرایی

اندک افزا

راهبردی-ساختاری

دموکراتیک

غیرمتمرکز

متمرکز
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عدم اطالع رسانی و آگاهی بخشی درست به مردم، به صورت متمرکز تهيه و تنظيم شده و در بيشتر مراحل تهيه و تنظيم اين طرح، به علت 

، دخالت دادن ساکنين و در نظر گرفتن آنان به عنوان مخاطبين اصلی نوسازي و توجه به خواسته و انگيزه  بر بودن تدوين و تصويب طرحزمان

ه ان اصلی نوسازي انجام نگرفتهاي آنان، به صورت ضعيف و کمرنگی انجام شده است، که می توان گفت تهيه طرح مبتنی بر نياز ذي نفع

 .است

 اد ها و راهکارهاي اين تحقيق به اين سمت سوق پيدا کرده و در قالب پنج پيشنهاد کلی بيان می گردد:پيشنه

 تمرکززدايی در طول کل فرايند تهيه تا اجراي طرح و اعمال مديريتی فعال و شفاف و يکپارچه. -

 شارکت مردمی.واگذاري حداکثر امور به مردم و بخش عمومی و تمرکز برهدايت جريان نوسازي از طريق م -

 توجه به خواسته ها و نيازهاي گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ از جمله ساکنين محل در طول فرايند تهيه طرح.  -

 مديريت و برنامه ريزي اقدامات براساس اهداف طرح و زمان بندي مناسب براي تحقق اين اهداف. -

 می براي تمام ساکنين بافت فرسوده.تالش در جهت استقرار عدالت فضايی به منظور دسترسی به خدمات عمو -

 تدوين برنامه در راستاي ارتقاي مهارت هاي اجتماعی به ساکنين بافت هاي فرسوده جهت اجراي بهتر طرح ها. -
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 مراجعمنابع و 
 ( ، برنامه ريزي استراتژيک توسعه1132ابراهيم زاده، عيسی؛ کاظمی زاده ، شمس اهلل و محمد اسکندري ثانی، )  [1]

شهر قم(، فصل نامه پزوهش هاي جغرافياي انسانی ، شماره گردشگري ، با تاکيد بر گردشگري مذهبی،) مطالعه موردي: 

36. 

(، برنامه ريزي راهبردي توسعه 1152پيرزاده نهوجی، حسين، مهين دخت اميري و محمد حسين جهان شاهی، ) [2]

 شهري)تجربيات اخير جهانی و جايگاه آن در ايران(، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، تهران.

( ، برنامه ريزي مداخله در بافت هاي کهن شهر ، سازمان عمران شهرداري همدان ،همايش 1158ور ، بيتا ، )جمال پ [1]

 بين المللی شهر برتر.

( ، مديريت و ارزيابی پروژه هاي عمرانی محلی ، مرکز سازمان ملل براي توسعه منطقه اي ، ) 1131چيما ، شاير ، ) [1]

 برنامه ريرزي و بودجه وزارت کشور ، تهران. مترجم : مجيد واقفی( ، انتشارات دفتر

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی (، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انسانی، 1153حافظ نيا، محمد رضا) [8]

 سمت(.)دانشگاهها

اي، (، کاربرد مدل در جغرافيا با تاکيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه 1158حکمت نيا، حسن و ميرنجفی موسوي) [6]

 انتشارات آزاد پيما، تهران.

(ضرورت باززنده سازي بافت هاي قديمی شهرهاي ايران، مجموعه مقاالت بهسازي و نوسازي بافت 1152حناچی، س، ) [3]

 هاي فرسوده و ناکارآمد تهران.

 (روش هاي ترزيابی در شهرسازي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.1155زبر دست، اسفنديار ) [5]

 ،دانشگاه تهران. 12( ،انديشه هاي خام در شهرسازي ، فصل نامه هنرهاي زيبايی ، شماره 1131، ) سعيدنيا ، احمد [3]

 (، ارزشيابی طرح ها و برنامه ها، انتشارات سازمان شهرداري ها، تهران.1151سيف الدينی، فرانک،) [12]

( ، آ مايش سرزمين در ايران و راهکار هاي بهبود 1153شريف زادگان ، محمد حسين و سيد امير رضوي دهکردي ، ) [11]

 آن ، علوم محيطی ، سال هفتم ، شماره چهارم. 

 ( ، ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري)جلد اول( ، انتشارات سمت ، تهران.1131شکويی ، حسين ، ) [12]

( ، سياست ها و برنامه هاي بهسازي و نوسازي شهري در برنامه هاي توسعه 1151مد ، )شماعی ، علی و احمد پور اح [11]

 .13کشور ، پزوهش هاي جغرافيايی ، شماره 

 . 61( ، ارزيابی برنامه جامع منطقه زاگرس مرکزي ، پزوهش و سازندگی ، شماره 1156صمدي ، محسن ، ) [11]

رنامه ريزي با تاکيد ويژه بر برنامه ريزي شهري، انتشارات دانشگاه (، درآمدي بر نظريه هاي ب1132عبدي دانشپور، زهره،) [18]

 شهيد بهشتی، تهران.

 شهرکرد فرسوده بافت ساماندهی طرح ريزيبرنامه الگوي (،  ارزيابی1132عسکري ، مهين ) [16]

ان نوسازي (، نگاهی نو به راهبردها و سياست هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران، سازم1156عندليب، عليرضا،) [13]

 شهر تهران، تهران.

 (، اصول نوسازي شهري، رويکرد نو به بافت هاي فرسوده، انتشارات آذرخش، تهران.1132عندليب، عليرضا، ) [15]

(، وزارت مسکن و شهرسازي، شرکت مادر تخصصی عمران و 1158طرح راهبردي بافت فرسوده مرکزي شهر اهواز ،) [13]

 .بهسازي شهري ، مهندسين مشاور نقش پيراوش

( ، نقش ارزيابی در روند برنامه ريزي شهري و منطقه اي و تکنيک هاي رايج آن ، انتشارات مرکز 1168قراگوزلو ) [22]

 تحقيقات ساختمان و مسکن، تهران. 

 پژوهشی – علمی نشريه شهري، جامع هايطرح اجراي در مکانی انطباق ميزان ارزيابی ،(1131) ديگران و رسول قربانی، [21]

 .13 شماره شهري، ريزيبرنامه و جغرافيا

 دفتر پژوهش«اقتصاد سياسی»مديريتی و توسعه شهري، فصل نامه -(، ساخت سياسی1158کمانرودي کجوري، موسی،) [22]

 هاي فرهنگی، سال سوم، شماره يازدهم. 

 ترجمه آن، رايج هايتکنيک و ايمنطقه و شهري ريزيبرنامه روند در ارزيابی نقش ،(1168) سايرين و ناتانيل ليچفيلد، [21]

 .مسکن و ساختمان مطالعات مرکز تهران، قراگوزلو، زهره

 ( ، برنامه ريزي استراتژيک در کالن شهرها ، انتشارات پردازش و برنامه ريزي، تهران.1151مرادي مسيحی ، واراز ، ) [21]
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 نامه ريزي شهري ( ، شيوه هاي تحقيق طرح هاي توسعه شهري ، مرکز مطالعات بر1133مهندسين مشاور شارمند ، ) [28]

( ، دگرگونی در نظريه هاي برنامه ريزي شهري و تاثير آن بر روش هاي ازريابی ، 1135محمد زاده تيتکانلو ، حميده ، ) [26]

 . 18مجله برنامه ريزي بودجه ، شماره 

چاپ هفتم، ، انتشارات گنج شايگان، spss(، تحليل هاي آماري يا استفاده از 1131مومنی، منصور و علی فعال قيومی، ) [23]

 ويرايش چهارم،تهران.
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