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 چکیده
برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری رویکرد نوینی در برنامه ریزی و مدیریت شهری است که با اتکا به اصول توسعه پایدار 

استوار است. یکی از   ا مسائل اساسی شهرشهری بر ترسیم چشم انداز، تدوین اهداف توسعه، رویارویی همه جانبه و سیستماتیک ب

ریزی  در این پژوهش چارچوب برنامهباشد.  استراتژیهای دستیابی به توسعه شهری، بازآفرینی پایدار بافتهای فرسوده شهری می

پایدار  بازآفرینی های استراتژی تدوین هدف با حاضر، پژوهش. اسب مورد استفاده قرار گرفته استبه عنوان روش مناستراتژیک 

در تحلیلی و پیمایشی بوده است. -است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی تدوین شده شهر کرمانشاه

ریزی استراتژیک چندین مدل جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری وجود دارد نظیر مدل برایسون، دیوید، دیکسون، گلکار و  برنامه

ستن از این مدلها، فرایند برنامه ریزی استراتژیک برای بازآفرینی بافتهای فرسوده شهر کرمانشاه ...، در این پژوهش با بهره ج

کارشناس و خبره نظرسنجی و  15و امتیاز دهی به عوامل درونی و بیرونی محیط با  SWOTصورت گرفت. جهت تحلیل جدول 

نتایج به دست آمده با توجه به  انجام گرفت. QSPMبا استفاده از مدل  استراتژیهامصاحبه صورت پذیرفت و اولویت بندی 

ریزی استراتژیک بازآفرینی پایدار شهری میزان جذابیت باالیی داشته است.  برنامهدر  کارانه راهبرد محافظهخروجی مدل نشان داد 

ناسان و خبرگان در ماتریس اولویت بندی راهبردهای بازآفرینی پایدار شهری در بافتهای فرسوده شهر کرمانشاه براساس نظر کارش

QSPM ،تأکید ویژه بر توسعه درونی و میان افزای شهری، ارائه ریزی مشارکتی ریت شهری یکپارچه و واحد، برنامهمدی ،

های اجتماعی و اقتصادی  ریزی محله مبنا، ارتقای توانمندی  ها، تاکید بر برنامه های تشویقی، حمایتی و تسهیالت و معافیت بسته

سازی و  ترویجی؛ ظرفیت-های فرهنگی فعالیترسانی و  سازی، اطالع پذیر، آموزش، گفتمان های آسیب وهن به ویژه گرشهروندا

 باشند. بافتهای فرسوده شهر کرمانشاه می نهادسازی جامعه مدنی از راهبردهای اولویت دار در بازآفرینی پایدار شهری در

 

 بافت فرسوده، شهر کرمانشاه آفرینی شهری،برنامه ریزی استراتژیک، باز گان کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

ریزی در نوواحی فرسووده شوهری هموواره      برنامه
ریووزی شووهری بوووده اسووت  مهمتوورین موضوووع برنامووه

(Leary & McCarthy, 2013:1 .)از  یکوووی
 داریپا ینیبازآفر ،یبه توسعه شهر یابیدست یهایاستراتژ
 ,Mirza) باشوود یموو یفرسوووده شووهر  یبافتهووا

Soraya,2010زییو ر بوه برناموه   نیاموروز  کردی(. رو 
 قیووو از طر یبوور هنجارهووای اجتموواع یتنووشووهری، مب

انداز و راهبردهای توسعه شهری بر اسواس   چشم نیتدو
قالوب،   نیو اسوت. در ا  کیاسوتراتژ  زییو ر الگوی برنامه

در  ژهیو بر ارزشهای مشترك در هر جامعه که به و دیتأک
 توانود  یمو  شوود،  یانداز توسعه شوهری مرورم مو    چشم
 هوای  طورم  یوی و اجرا یعملو  شنهادهاییپ رییگ جهت

. برنامه ریزی راهبردی، دیتوسعه شهری را مشخص نما
چارچوبی جهت توسعه سیاست ها، زمینوه هوای جدیود    

ریوزی شوهری    نظری و ابزارهای تجربوی بورای برناموه   
توسوعه   یراهبورد  یزیو ر برناموه فراهم سواخته اسوت.   

توسعه  تیریو مد یزیر در برنامه ینینو کردیرو یشهر
 داریو است که با اتکا به اصول توسعه پا یو عمران شهر

اهوداف توسوعه،    نیچشوم انوداز، تودو    میبر ترس یشهر
شوهر   یهمه جانبه و منظم بوا مسوائل اساسو    ییارویرو

و  نوه یشهر(، اسوتفاده به  یو ساختار یدی)موضوعات کل
 تیو فیک ی)حفاظوت و اعوتال   ابیو اثربخش از منابع کم

 دیو عمووم )تأک  یمناسب برا جیبه نتا یابیو دست( طیمح
 تیریبر اجرا و مشارکت( استوار است )اصالم نظام مود 

 ،یراهبورد  کورد یبراسواس رو  رانیو در ا یتوسعه شوهر 
هووای  کووه در مداخلووه بافووت  مدتهاسووت(. 20: 1387

نابسووامان و محووالت هوودف دچووار انحووراف از مسوویر  
شهرنگر، ایم، سیاست بازآفرینی شهری با رویکردی  شده

جامع و یکپارچوه بوا تاکیود بور مقولوه کیفیوت زنودگی        
توانود برناموه    عنوان یک دستور کار شهری جدید می به

مناسبی برای پاسخگویی بوه نیازهوای کنوونی شوهر و     
 یبوه بعود طورم هوا     1960شهروندان باشوند. از دهوه   

شودند و بوه    یشوهر  یزیر وارد حوزه برنامه کیاستراتژ
ورد اسوتفاده قورار گرفتنود.    عنوان مکمل طرم جامع مو 

در  کردیرو نیدتریبه عنوان جد یتوسعه شهر یاستراتژ
چشوم انوداز بلنود     هیته ندیفرآ ک،یاستراتژ یزیبرنامه ر

 یبراسواس آن برناموه هوا    کهشهر است  ندهیمدت از آ
 تیو تقو یبور رو  CDSشوند. تمرکوز   یم هیته ییاجرا
 یاحال جنبه هو  نیاست اما در ع ریرقابت پذ یاقتصاد
اسووت کووه همووه  یمشووارکت ،یمووال ،یروویمح سووتیز
 زیو و کواهش فقور را ن   یشوهر  یسواختارها  رساختها،یز

 ی، بورا CDSیتوسعه شوهر  ی. استراتژدهد یپوشش م
 انیو بن یبراساس چهار اصل کل ا،توسعه شهره یداریپا

رقابوت   ،یزنودگ  تیو گذار شده است که عبارتنود از: قابل 
خوووب  تیوووحاکم تیریو موود یریپووذ بانووک ،یریپووذ
 یزیوور برنامووه ( Word Bank,2000:3)یشووهر
و رفوع   نوده یبوا آ  حیبه منظوور برخوورد صوح    یراهبرد

  شوود  یبه کارگرفتوه مو   ،یفعل یها یچدگیمشکالت و پ
(Obeng and Ugboro, 2008, p.420 .)

 ییجو رقابت تیاستراتژی توسعه شهری با تمرکز بر تقو
 سوت یهوای مختلوز ز   اقتصادی و کاهش فقور و جنبوه  

سواختارهای   ،شهری ییشهر، ساختارهای فضا یریمح
 تواند یم رهیو غ یو اجتماع یهای فرهنگ جنبه ،ییربنایز
شوهری   داریو بوه توسوعه پا   دنیبرای رس نهیگز نیبهتر
شرایط کنونی، نقشه راه راهبوردی مشوخص و    در .باشد

گووذاری شووهری بوورای نوسووازی   شووفافی در سیاسووت
یون اموور  هووای فرسووده شووهری وجوود نوودارد و ا   بافوت 

سوازد.   بازاندیشی مجدد در ایون حووزه را ضوروری موی    
همچنین اگرچه در سالهای اخیر، اسناد قانونی مهمی در 

الزم  یوت جامع و همسویی اما اند این زمینه تصویب شده
برای اقدامات شکل نگرفته است. از طرف دیگور موردم   
به عنوان کنشگران اصلی، همچنان گروههوای هودفی   

شووند کوه بایود بورای آنهوا از بواال        در نظر گرفته موی 
 از بخشووی خووود کووه حووالی در نمووود ریووزی¬برنامووه
سئله تا حود زیوادی بوه    م این. هستند مندشوندگان بهره

ای و ضووعز سوواختار موودیریت و  نبووود مقیوواس محلووه
شود. در کنار ایون   ریزی در این مقیاس مرتبط می برنامه

د مقیاس باید به تأثیر عوامول بورون محلوه ای در رونو    
های فرسوده نیز توجوه داشوت. در زمینوه     نوسازی بافت

رویکرد بازآفرینی شهری می توان گفت که اگر رویکرد 
 راتژیکبه بازآفرینی، اجتماع مدار، یکپارچه، جامع و است

باشد، آن گاه به خودی خود رویکورد بوازآفرینی پایودار    
حاصل خواهد شد )چوارچوب جوامع بوازآفرینی شوهری     
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به این که در اصول مختلز قوانون   نظر (.1393پایدار، 
اساسی و سند چشم انداز جمهووری اسوالمی ایوران در    

قرار  دیدستیابی به عدالت اجتماعی مورد تأک 1404سال 
گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویتهوای دولوت   
است کم توجهی به سرنوشوت بخشوی از شهرنشوینان    
و  کشووور کووه از مسووکن نامناسووب، کمبووود خوودمات  
زیرساختهای شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج 

گسترده مواجه هستند.  یکاریبرند و با فقر نسبی و ب می
فاقد هرگونه توجیه منرقی است. به همین دلیل دولوت  
جمهوری اسالمی ایران گامهای بلندی در جهت احیوا،،  
بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بویش  

در این حوزه نشان دهنده آن  ستمردهه فعالیت م کیاز 
و  کیاسوتراتژ  یزیو است که بدون توجوه بوه برناموه ر   

بور اقودامات    دیو و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تأک یاتیعمل
صوورفا کالبوودی در زمینووه احیووا،، بهسووازی و نوسووازی 

 توان برای ایون مسوأله پیچیوده راه حول ارائوه داد.      نمی
انوداز و   چشوم  کیو  نییتع رندهیدر برگ یشهر ینیبازآفر

بلنود مودت، منعروز و     کپارچوه، ی ،یچارچوب راهبورد 
توسووعه و حفاظووت توامووان و اهووداف  یبوورا گوورا نووهیزم
اهداف  ریدر مس  ریپذ واضح، مشخص و تحقق یِاتیعمل

( توا  یکوالن )منرقوه شوهر    اسیو در مق داریو توسوعه پا 
 یحوداکرر  کت( و بوا مشوار  یشوهر  یخرد)فضا اسیمق

توسوعه   یهوا  استیت. ساس الن،یتمام کنشگران و دخ
 یدر اروپوا  ژهیبوو  افتوه یتوسوعه   یدر کشوورها  یشهر
دو دهه گذشته، عمدتاً  یدر ط ،یشمال یکایو آمر یغرب

 یو توانمندسوواز ینیبووازآفر ،یبهسوواز یهووا بوور برنامووه
  متمرکز بوده است. یشهر

راستای ساماندهی و توانمندسازی بافوت هوای    در
طوورم )طوورم  13نابسووامان شووهر کرمانشوواه در حوودود 

بهسازی و نوسازی محله فوی  آبواد کرمانشواه، طورم     
بهسازی بافت مسوئله دار کرمانشواه )بخشوی از محلوه     
آبشوووران(، طوورم سوواماندهی بووازار کرمانشوواه، طوورم   
 لوه ساماندهی خیابان مودرس، طورم توانمندسوازی مح   

جعفرآباد کرمانشاه، طرم ساماندهی بافت مرکزی شوهر  
وسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه و طرم بهسازی و ن

تهیوه و اجورا، شوده     یشوهر  تیریکرمانشاه( توسط مد

 ینییپوا  یو اجرا یریپذ است. متأسفانه طرحها از تحقق
 طیمحو  تیو فیبرخوردار بوده و باعث توسوعه و ارتقوا، ک  

بوا   یلیجامع و تفص یسنت یحهااند که طر نشده یشهر
 بوه  یو راهبرد کینگاه استراتژ یجامع و عقالن کردیرو

 یپوژوهش بوه بررسو    نیو مسائل و برنامه نداشوته، در ا 
 داریو پا ینیدر بوازآفر  کیاسوتراتژ  یزیو برنامه ر کردیرو

 بافت فرسوده شهر کرمانشاه پرداخته شده است.

  مبانی نظری .2

طرم استراتژی توسعه شهری، رویکردی راهبردی 
است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به 

توسوعه بوا اسوتقبال مواجوه     خصوص کشورهای درحال 
که -شده است. در حالی که طرم های جامع و تفصیلی 
بیشتر  -سند توسعه شهر در کشور ما محسوب می شوند

کنندگی آنها بسویار   نقش بازدارنده داشته و نقش هدایت
کمرنگ است، اما طورم هوای اسوتراتژیک موی تواننود      
شهرداری هوا و نهادهوای مردموی را از حالوت انفعوال      

ون آورند و به آنها نقشی فعال و هدفمنود در جهوت   بیر
توسعه شهر اعرا نمایند. در حال حاضر موردم نوه تنهوا    
نمی دانند که چه نقشی در توسعه شهرشان دارند، بلکه 

دانند که شهرشان در آینده چگونه خواهد بوود   حتی نمی
و به چه سویی پیش خواهد رفت. مسووالن شهری نیوز  

شوهر ندارنود. حوال آنکوه طورم      تصور روشنی از آینده 
کنود توا    استراتژی توسعه شهری، بستری را فراهم موی 

مردم و مسووالن شهری با یکدیگر به این توافق برسند 
خواهند و سپس نقش هر یک را  که از شهرشان چه می

)عارف در جهت رسیدن به این هدف مشخص می نماید
 .(40: 1391آقا صفری و همکاران، 

دی از جمله رویکردهوایی اسوت   ریزی راهبر برنامه
که متناسب با نوع تغییرات محیری ابداع شوده اسوت و   
رویکردی مناسب برای پاسخگویی به شورایط متغیور و   

شوود کوه    پیچیده جوامع شهری کنوونی محسووب موی   
نسبت به رویکردهای پیشین از امکوان بیشوتری بورای    

(. 1384پذیری برخوردار اسوت )مورادی مسویحی،    تحقق
انوداز   سازی تحقق چشم سعه شهر فرآیند آمادهراهبرد تو

هووای عملووی  بلندموودت شووهر از طریووق تهیووه برنامووه 
مدت برای توسعه پایدار شهر کوه بور    مدت و میان کوتاه
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مشارکت فراگیر شهروندان، رشد عادالنه، تعادل زیسوت  
محیری و تقویوت رقابوت اقتصوادی شوهر تأکیود دارد      

توسوعه شوهر    (. راهبورد 68: 1388)صرافی و دیگوران،  
ای است با ماهیت راهبردی که توأمان بر تهیوه و   برنامه

اجوورای سووند تأکیوود داشووته و توودوین آن بوور پایووه     
گیورد )گلکوار و    اندازسازی مشارکتی صوورت موی   چشم
(. راهبرد توسعه شهر، شامل فرآینودی  59، 1384آزادی،

ای از مودیران محلوی را بورای     است که ائتالف گسترده
ا و استراتژیهای شهر و بررسوی موانوع و   ه تقویت برنامه

، گلپایگوانی رفیعیوان و  گیورد )  امکانات آن بوه کوار موی   
(. راهبرد توسعه شهری، فرآینودی مشوارکتی   12: 1387

وران شوهری از هموه    هوا و بهوره   است که هموه ذینفوع  
راهبرد توسوعه  گیورد. اهوداف   اجزای جامعه را در بور موی  

یرگذار در جامعه مشارکت ترکیبی همه اجزای تأث شهری
انوداز بلندمودت یکپارچوه شوهر،      برای رسیدن به چشوم 

تربیت یک استراتژی رشد، به توافوق رسویدن در موورد    
اولویتهای مشکالت اداری و شناسایی طرحهای اجرایی 

(. در در 5:  1389، و همکواران  مدت است )اشرفی کوتاه
ی شهری سند توسعه شوهر در   حقیقت استراتژی توسعه

 ,Phonmpenhشووود.) اد محسوووب موویتمووام ابعوو

 یدیکل یابزار تواند یم یراهبرد یزیر ( برنامه2005:1
 نوده یبوه آ  یابیو دسوت  یبا معضالت شوهر  ییارویدر رو

 ،یفرهنگو  ،یاقتصاد ،یاجتماع یبهتر )از جمله جنبه ها
و  ی)مووالک ددو ...( محسوووب گوور  یروویمح سووتیز

 یزیوور برنامووه نوودی(. در فرا61-82: 1389همکوواران، 
برخووردار اسوت    یفراوانو  تیو آنچه که از اهم ینیبازآفر

بوور اسوواس مسووائل و  یزیووبرنامووه ر یارائووه راهبردهووا
مشکالت موجود در بافت اسوت )حسون زاده و سولران    

 یبرمبنوووا یراهبووورد کوووردی(. رو19-30: 1395زاده، 
شهرها و بور   یمؤثّر بر بافت کالبد یها یشناخت ورود

اسوت   یتوسعة شهر جادیمؤثّر در ا یاساس سازوکارها
(Doratli et al., 2007  از جملوه اهوداف .)کوه در   ی

اسوت، ارتقوا،    یریو گیقالب راهبرد توسعه شوهر قابول پ  
کوردن   یو مشوارکت  یاصالحات نهواد  ،یشهر تیریمد

 تیبوه وضوع   دنیاداره امور است که تنهوا راه حول رسو   
تمام شوهروندان محسووب    یو اجتماع یمناسب اقتصاد

 دگاهیوو(.  د1387همکوواران،  مهوودیزاده وشووود ) یموو

مداوم است که با مسوائل،   یچرخه ا یندیفرا ،یراهبرد
اهداف و انتخاب  نییبه تع یطرّاح یها تیو اولو ازهاین

 .پردازد یم یریگ میتصم یعرصه ها

های اصلی رویکرد بوازآفرینی شوهری بوه     از مولفه یکی
لحاظ ماهیتی، تفکر راهبردی است و سیاستهای آن بور  

شوکل گرفتوه اسوت. بوه      کیریزی اسوتراتژ  نامهپایه بر
ریوزی دارای نگورش و    همین جهوت ایون نووع برناموه    
شوهری نگورش و    بوازآفرینی  دیدگاه سیسوتمی اسوت.  

اقووداماتی جووامع و یکپارچووه در قالووب ارائووه چووارچوبی  
استراتژیک، یکپارچوه و منعروز بورای توسوعه و حول      

ای که در نهایت به یک  مشکالت شهری است به گونه
یشرفت و بهبود پایدار اقتصادی، کالبودی، اجتمواعی و   پ

توان بوازآفرینی شوهری را بوه     محیری منجر گردد. می
عنوووان فراینوودی بوورای توسووعه همووه جانبووه در ابعوواد  
اجتماعی، محیری، و کالبدی تلقی کرد کوه بوه دنبوال    

 (.1395ارتقای کیفیت زندگی  است )عرفانیان سلیم، 

شوورم  نیبوود یشووهر ینیبووازآفر یاصوول یراهبردهووا
(: Colantonio & Dixon, 2011: 98)باشوند  یمو 

بووازآفرینی فرهنووگ «)بووازآفرینی»فرهنووگ ابووزاری در 
محوووور(؛ مباحوووث زیسوووت محیروووی و کالبووودی در  

؛ صنعت زدایوی فرصوتی بورای بوازآفرینی     «بازآفرینی»
شوهری؛ خودماتی شودن، تجدیود سواختار کوارکردی و       

» و« رینوی بواز آف »توسوعه درونوی،    هری؛بازآفرینی شو 
Brownfield» ؛ نگرش مشارکتی و تعاملی گروههای

 کورد یرو نیهمچنو «. بوازآفرینی »اجتماعی شرط اساسی
را در دسوتور کوار    یچند راهبورد اصول   یشهر ینیبازآفر

 نی(: تکووو80-84: 1391 ،یخووود داشووته اسووت )لرفوو 
 یفرهنوگ، محملو   ؛ینیدر بازآفر یتعامل کردینگرش رو

 ؛ینیبوازآفر  یبورا  یدیق ست،یز طیمح ؛ینیبازآفر یراب
 یخدمات ؛ینیبازآفر یبرا یمجال و ضرورت ،ییزدا صنعت

توسوعه از   ؛یکوارکرد  -یساختار کالبود  دیشدن و تجد
 درون و بازگشت به شهر.

توسوعه   کورد یرو نیتور  یاصل توان یرا م داریپا ینیبازآفر
نموود، کوه در دو سورح     یدر دوران معاصر تلقو  یشهر
 اهر شده است. و اجرا کارآمد ظ یراهبرد
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توانود بوه وسویله     پایدار شهری در عمول موی   بازآفرینی
ای زیر اجرایی شود. فرایند بازآفرینی لوودا   فرایند مرحله

که در زیر نشان داده شده است حالت عموومی و سواده   
فرایند بازآفرینی است که در اغلب کشورها به کار رفتوه  
ده است. این فرایند از مراحلی به شرم زیور تشوکیل شو   

 است:

تشووخیص مسووائل : شووناخت منرقووه و مسووائل و   -1
 مشکالتی که در منرقه وجود دارد.

 انداز از : مشارکت در خلق یک چشماند تعیین چشم -2

انوداز بوه یوک برناموه      ریوزی : تبودیل چشوم    برنامه -3
 عملیاتی منسجم

 اجرا : به اجرا درآوردن برنامه -4

 پایش : سنجش میزان موفقیت برنامه -5

 
 فرآیند مرحله ای بازآفرینی شهری .1 شکل

(DIXON,2005:173) 

 روش تحقیق .3

روش موورد اسووتفاده بور اسوواس    قیووتحق نیو در ا
مرالعوه برحسوب    وهیو ش یکاربرد قیهدف، روش تحق
گورا   هودف  تیو به لحاظ ماه یلیتحل - یفیروش توص

و کتابخانوه   یاطالعات اسوناد  یاست. پس از جمع آور
از ابوزار پرسوش    یدانیو العات ماط یآور جمع یبرا ،یا

شوهر   رانینفر از کارشناسان و مد 15نامه و مصاحبه با 
مرالعه حاضر به  کردیکه رو نیاستفاده شد. با توجه به ا

 یاسوت، بعود از مراحول فووا بورا      کیصورت اسوتراتژ 
)نقاط  یاقدام به استخراج عوامل داخل SWOT لیتحل

( دهایو )فرصت ها و تهد یقوت و ضعز( و عوامل خارج
فرسوده شهر کرمانشاه بر اساس راهبرد توسعه  یبافتها
عوامل  یازدهیو در مرحله بعد با امت دیدگر CDSشهر 

و  یعوامل داخل یینمره نها نییکارشناسان و تع یاز سو
 کورد یشوهر کرمانشواه بور اسواس رو     تیو موقع ،یخارج

CDS الزم  یهووا یمشووخص شوود و سووپس اسووتراتژ
با اسوتفاده از   تیو در نها نیتدو تیموقع نیمتناسب با ا
 بوزار شود. ا  یبنود  تیو ها اولو یاستراتژ QSPMمدل 
در جهوت   یاساسو  یاز روشوها  یکی، SWOT یلیتحل
اسوت   یمسائل راهبورد  نیب ژهینظم و مناسبات و جادیا

 لیتحل یبرا کیتکن نیبهتر ،یراهبرد یکردیکه در رو
شووووود  یمحسوووووب موووو  طیمحوووو تیو هوووودا

(Dyson,2004:631بوورا .)یراهبردهووا لیووتحل ی 
فرسوووده شووهر  یدر بافتهووا یشووهر داریووپا ینیبووازآفر

استفاده شده اسوت. ایون   SWOT کیکرمانشاه از تکن
، آغواز   SWOTریزی که با تنظویم جوداول   نوع برنامه
شود، با تحلیل وضع  موجود درونوی )نقواط قووت و     می

نقاط ضعز( و وضع بیرونوی ) فرصوتها و تهدیودها ( و    
از و اهداف، استراتژیهای حداقلی پس از تعیین چشم اند
برناموه   ایون کنود. بور اسواس     و حداکرری را معین موی 
هوای عملیواتی و برناموه اقوودام     راهبوردی، بایود برناموه   

ریوزی راهبوردی    مشخص تدوین شود. ماتریس برناموه 
کمی ابزاری است برای تعیوین و تودوین یوک راهبورد.     

 تووان بوه عنووان یوک     فرایند مدیریت راهبردی را موی 
رویکووورد آرموووانی؛ منرقوووی و سیسوووتماتیک بووورای  

گیری در یک سازمان در نظر گرفوت. و توالش    تصمیم
دارد اطالعات کمی و کیفی را در مسویری سوازماندهی   
نماید که تصمیمات اثر بخش تحوت شورایط نوامرمئن    
اتخاذ گردد. مدیریت راهبردی شامل سه مرحله متموایز  

 QSPMکوه   تدوین؛ اجرا و ارزیابی راهبرد موی باشود  
 یکی از روش های مفید برای تدوین راهبرد می باشد. 

به طوور   کیاستراتژ یزیتدوین و اجرای برنامه ر فرایند
برناموه ریوزی    -1عمومی از شش گام تشکیل می شود

چشووم   -3سوونجش وضووعیت کنووونی؛     -2پوورو؛ه؛  
کنتورل و   -6اجورا؛ و   -5تدوین راهبرد؛ -4اندازسازی؛، 

(. مارل معتقود اسوت کوه    1384)گلکار و آزادی،  شیپا
ویوژه در   بوه  CDSطراحی و برنامه ریزی هر شوهری  

  -1نواحی کالن شهرها معموالً دارای این مراحل است:
تعریوز   -3تجزیه و تحلیل؛  -2آماده سازی و تدارك؛ 
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مشوواوره واسووتفاده مووؤثر از   -5اجوورا؛ و  -4راهبوورد؛ 
 (. به اعتقواد Marull, 2007:16بازخوردهای برنامه )

 م،یاز مفواه  یمجموعهوا  یراهبرد یزیر برنامه سونیبرا
در  توانود یم ینشو یگز یکه به شوکل  ابزارهاستروشها و 
مختلز و با مقاصد متفواوت موورد اسوتفاده     یتهایوضع
بوه   سوت یبایروشها و ابزارهوا م  م،یمفاه نی. اردیقرار بگ
متصل و مرتبط شده تا با توجه به هور   گریکدیدقت به 

مرلووب و   یهوا ی، بتوان بوه خروج آنچه دم دست است
 (1391،یمومن و زادگان زیشر) افتیدلخواه دست 

 یابیمدل جهت دست نیچند کیاستراتژ یزیبرنامه ر در
 سوون، یمدل برا ریوجود دارد نظ یشهر داریبه توسعه پا

پوژوهش بوا بهوره     نیگلکار و ...، در ا کسون،ید د،یوید
 کیتراتژاسو  یزیو برناموه ر  نود یمدلها، فرا نیجستن از ا

فرسوده شهر کرمانشاه صوورت   یبافتها ینیبازآفر یبرا
گرفت. جهت انجام پژوهش مرالعه منابع و اسناد برنامه 

و اسوناد   یتوسعه شهر یهایو استراتژ کیاستراتژ یزیر
طورم   ش،یکرمانشاه )طورم آموا   یفرادست توسعه شهر

و  یطورم بهسواز   ،یطرم توانمندسواز  ،یلیجامع و تفص
 قرار گرفت. یمورد بررسو ...(  ینوساز

 محدوده مورد مطالعه .4

محدوده اولیه شناسایی شده بافت فرسوده در شهر 
هکتووار مووی باشوود کووه بووا پیشوونهاد   1050کرمانشوواه 

هکتوار بوه    178شهرداری کرمانشاه مبنی بور افوزایش   
، محودوده نهوایی بوه    5محدوده و تأیید کمیسیون ماده 

ت مختلز در هکتار افزایش یافت. چهار گونه باف 1228
محدوده بافت فرسوده شهر کرمانشواه قابول تشوخیص    

 :باشد. این گونه ها عبارت است ازمی 

 شامل) هکتار 363 تاریخی، ارزش واجد قدیمی بافت -
 ( شهر مساحت درصد 3.8

 3.9 شامل) هکتار 372 شهری، پیشینه با میانی بافت -
 (شهر مساحت درصد

 403ررسومی،  سوکان غی ا پیشوینه  با ای حاشیه بافت -
 درصد مساحت شهر(  4.21هکتار )شامل 

 شامل) هکتار 40 روستایی، پیشینه با ای حاشیه بافت -
 (  شهر مساحت درصد0.42

 
های فرسوده شهر کرمانشاه . موقعیت قرارگیری بافت2شکل 

 های تحقیق یافته .5

 یا نوده یاز آ یکلو  ری( تصوو visionچشم انوداز ) 
. ابدیخواهد به آن دست  یم یاست که محدوده مرالعات

 نوده یآ یآل بورا  دهیو ا تیوضع میترس یچشم انداز در پ

و  یذهنو  ریتصو کیآن  یبافت است، از روند توسعه آت
و دامنوه   تیو و هودف، ماه  دیو نما یارائه م ییشعار معنا
سازد. چشم انوداز   می خصرا مش یسامانده یبرنامه ها

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 16

https://jvfc.ir/article-1-87-fa.html


 109...                                                       ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی  برنامه/ مجتبی رفیعیان ، سجاد زنگیشه ای

فرسوده شهر کرمانشاه،  یبافتها یرشه داریپا ینیبازآفر
 باشد. یبدون بافت فرسوده و ناکارآمد م یشهر

و  یاز عوامول داخلو   کیهر  لیوتحل هیو تجز ییشناسا
فهرسوت نقواط قووت و ضوعز      هیو منجر به ته یخارج
بور   رگوذار یتأث یعوامل داخلو  لیهوتحل یاز تجز ی)ناش

 لیو وتحل هیو از تجز ی)ناشو  دهایو بافت( و فرصتها و تهد
 نیو بر بافت( شوده اسوت. در ا   رگذاریتأث یامل خارجعو

و فرصوت و   قووت نقاط ضعز و  ییروش پس از شناسا
به آنها، راهبردهوا و   یو نمر هده یو ارز شده دهایتهد

ارائه  یشهر داریپا ینیبازآفر یمناسب برا یهایاستراتژ 
تودوین راهبورد از چوارچوبی بوه نوام       بورای  شده است.

فاده می شود. ایون چوارچوب   چارچوب جامع راهبرد است
 دارای چهار مرحله اصلی است.

 مرحله شروع )تعیین ماموریت( - .5-1

و ارتقووا، رفوواه و کیفیووت زنوودگی شووهری،    دسووتیابی
شووکوفایی اقتصووادی، سوورزندگی اجتموواعی و پایووداری 

محیری و سعادتمندی شهروندان در طرحهوای توسوعه   
نوسوازی،  شهری و به طور اخوص طرحهوای بهسوازی    

 ازی و بازآفرینیتوانمندس

مرحلووه ورودی )تهیووه موواتریس ارزیووابی عواموول 
و EFE و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی   IFEداخلی 

تهوا  تعیین اوزان و رتبه هر یک به منظور تعیین جمع قو
این مرحله مواتریس   در: و ضعفها و فرصتها و تهدیدها(
( و موواتریس ارزیووابی IFEMارزیووابی عواموول داخلووی )

( استفاده از نظر کارشناسوان و  EFEMعوامل خارجی)
جهت ارائه الگوی مناسوب نیول بوه بوازآفرینی      ران،یمد

شود. برای ارزیابی محیط  پایدار شهری تشکیل داده می
خارجی و داخلی به ترتیب عوامل اثر گذار محیط داخلی 

نقاط قوت و ضعز و سپس عوامول کلیودی اثور     ملشا
دیود مهوم   گذار محیط بیرونی شامل نقاط فرصوت و ته 

 شناسایی شده و به هر یک از آنها امتیاز داده شده است.

 تحلیل وضعیت و عوامل داخلی و خارجی بازآفرینی پایدار شهری .1جدول 

 ابعاد عوامل داخلی عوامل خارجی

 قوت ضعف فرصت تهدید

پایین بودن تخصص و مهارت  -
 کارشناسان مدیریت شهری

وجود امکانات سنتی و نبود  -
 لو؛یهای نوینتکنو
 عدم تخصیص به موقع اعتبارات -
بی اعتمادی شهروندان به  -

 پرو؛هها
نبود متولی ناظر و اجرایی کارا و  -

 مقتدر در راستای ساماندهی بافت
 تخریب هویت و میراث شهری -

وجود عزم ملی و  -
 مدیریت جهادی

وجود طرحهای   -
توسعه شهری در جهت 

 ساماندهی بافت
ات و تخصیص اعتبار -

ای جهت  ردیز بودجه
ساماندهی بافت 
 فرسوده و نابسامان

در اختیار قرار دادن  -
های دولتی برای  زمین

ساماندهی وضعیت 
 بافت
وجود قابلیتها،  -

های  ظرفیتها و سرمایه
وری  مناسب جهت بهره

زمین شهری و توسعه 
 درون زای شهری

طوالنی شدن فرایند  -
اجرای پرو؛ه ها و 
 نهافرسایشی شدن آ

بی اعتمادی نسبت  -
 به طرحهای توسعه

قوانین و مقرات و  -
مسائل پشتبان ضعیز 
و بی قدرت در اجرای 

 طرم
نبود توجه به  -

ارزشهای بومی و 
 هویت
تأکید بر ایجاد  -

کاربریهای تک 
کارکردی و عدم توجه 
 به کاربریهای مختلط

اخراج و جابجایی  -
 ساکنین 
نگاه سودگرایانه و  -

 بهبود ساختار سازمانی فضای شهری -
خدمات رسانی عادالنه و مرلوب به  -

 شهروندان
ایجاد فضاهای عمومی و سرزندگی  -

 بافت جهت تعامالت شهروندان
 احیا، مراکز محالت و شهر -
ساماندهی وضعیت دسترسی و بهبود  -

 سلسله مراتب شبکه معابر
وری زمین شهری و استفاده از بهره  -

 اراضی بایر و بالاستفاده
اجرای پرو؛ههای محرك توسعه و  -

 کاتالیزور
تسریع پروانه ساختماعی و نوسازی  -

 شهری

ی
بد
کال

-
یی
ضا
ف
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یانه و عدم منفعت گرا
توجه به نیازهای 

 شهروندان

کررث مسائل و ناهنجاریهای  -
 اجتماعی

فقر و محرومیت و نابرابری  -
 اجتماعی
به هدر رفتن سرمایه های  -

 اجتماعی

ماع محور نگاه اجت -
مهمترین رویکرد در 

 اقدامات اخیر

توانمندسازی  -
 اجتماعات محلی

توسعه درون زا و  -
 بومی
وجود سرمایه های  -

اجتماعی و ظرفیت 
باالی آنها در جهت 
 توسعه اجتماعی

اعتمادسازی  -
 شهروندان

بهبود تعامالت  -
 اجتماعی
دستیابی به جامعه  -

 مدنی و دموکراتیک

کررث مسائل و  -
هنجاریهای اجتماعی نا

و ناموفق بودن در رفع 
 آن

اخراج و جابجایی  -
ساکنین و تشدید 
 معضالت اجتماعی

کاهش احساس  -
 تعلق به مکان

افول سرمایه های  -
اجتماعی )بی اعتمادی 
و عدم مشارکت 
 شهروندان(

در نظر نگرفتن خره  -
فرهنگ های بومی و 

 محلی
 

در نظر داشتن نگاه اجتماع محور در  -
 ها رحها و برنامهط

تقویت شورای محالت و نهادهای  -

 (NGOمردمی )
کاهش جرائم و بزهکاری و ارتقا،  -

 امنیت شهری
دستیابی به عدالت اجتماعی و توزیع  -

 ها عادالنه دسترسی و فرصت
 

عی
ما
جت
ا

 

 بیکاری -

 فقر و محرومیت -
 نابرابری و بی عدالتی -
پایین بودن ریسک سرمایه  -

 گذاری
 ین بودن تمکین مالی ساکنینپای -
 

های  وجود سرمایه -
شهری )نیروی انسانی، 
زیرساختها و ...(در طی 

 سالیان گذشته

استفاده از  -
های پنهان و  سرمایه
های شهری در  گنجینه

 بافتهای نابسامان
ارائه تسهیالت و  -

بسته های تشویقی در 
 جهت ساماندهی بافت

تمایل سرمایه  -
گذاران برای ورود در 

 بافت
 

نگاه سوداگرایانه و  -
منفعت طلبانه به 
اقدامات و به حاشیه 
رفتن مسائل انسانی و 

 شهروندی

عدم ریسک تابع  -
هزینه در  -درآمد

 بافتهای نابسامان
عدم تخصیص  -

بودجه مناسب در 
جهت شکوفایی 

 اقتصادی
نبود رویکردهای  -

 خالا و نوآورانه در
های  ها و بسته سیاست
 اقتصادی

بهره وری در ساماندهی براساس تابع  -
 هزینه -درآمد
جذب سرمایه گذاری در جهت احیا،  -
 بافت
 افزایش قابلیت رقابت پذیری مکان -
رویکرد شراکتی و مشارکتی دولت،  -

بخش عمومی، یخش خصوصی و 
 ساکنین
بهبود محیط کسب و کار و  -

 کارآفرینی
های تشویقی  و تسهیالت  ارائه بسته -

 ها و معافیت

ی
صاد
اقت

 

 نابودی هویت شهری -

بی رنگ شدن ارزشهای هویتی  -
 و فرهنگی

دستیابی به هویت و  -
 اصالت شهری

ارتقا، فرهنگ  -
 شهری
پتانسیل گردشگری  -

 شهری
 

بی توجهی به  -
ارزشها و هویت 

 شهری

تخریب میراث  -
 فرهنگی و تاریخی

 

 و هویت شهریحفاظت از ارزشها  -
 نهضت رویدادمداری و موزه سازی -
 مرمت بناهای تاریخی و نمادین -
 جذب توریسم و گردشگری -
برگزاری مراسمات فرهنگی، هنری،  -

 مذهبی 

ی 
ویت
ه

-
ی
نگ
ره
ف
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 فساد -

نیود ظرفیت نهادی در مدیریت  -
 شهری
بی اعتمادی نسبت به مدیریت  -

 شهری
شانه خالی کردن شهروندان از  -
 رکتمشا

 

تمرکززدایی و  -
تفوی  اختیارات به 
نهادهای محلی و 

 مردمی

نگاه ویژه مدیریت  -
شهری جهت رویکرد 
 تعاملی و گفتمانی

عزم ملی و مدیریت  -
جهادی در مواجه با 
بافتهای نابسامان 

 شهری
تدوین سند مدیریت  -

یکپارچه و هماهنگ 
 شهری
اعتمادسازی نسبت  -

 به مدیریت شهری

و نبود  موازی کاری -
همگرایی و همکاری و 
چندپارگی در بین 
سیستم مدیریت 

شهری در اقدامات و 
 مداخالت

سهیم نکردن  -
شهروندان و ساکنین 
توسط غول مدیریتی 

 دولتی
تداخل طرحها و  -

ها در اقدامات و  برنامه
 مداخالت

 عدم تعادل قدرت  -
حلقه مفقود  -

گر،  نهادهای تسهیل
داوطلب و مردمی 

(NGO) 
بود سازمان ناظر و ن -

 مجری مقتدر و کارا

مدیریت هماهنگ و یکپارچه در  -
 اقدامات و مداخالت مدیریت شهری

سازی نهادی و نهادسازی  ظرفیت -
 محلی
توانمندسازی توانایی و ظرفیت  -

 مدیران و کارشناسان
در نظر گرفتن مشارکت شهروندان در  -

 ها طرحها و برنامه
و نقش  درگیر شدن نهادهای متولی -

ی آفرین در جهت ساماندهی بافت
ریت
دی
م

-
ی
هاد
ن

 

 نابودی محیط زیست شهری -

افزایش آلودگی ها و تشدید  -
 بیماری

 پایداری محیط  -

 ارتقا، سالمت شهری -
دستیابی به شهر  -
 سالم
ارائه الزامی  -

پیوستهای زیست 
 محیری
تدوین قوانین و  -

 مقررات زیست محیری

تخریب محیط  -
 زیست

بود پیوست زیست ن -
محیری و توجه ویژه 
به آن در طرحها و 

 ها برنامه
 آلودگیهای محیری -
 

ارتقا، وضعیت بهداشت و سالمت  -
 شهری

ارتقا، وضعیت سرسبزی و مربوعیت  -
 فضای شهری

 کاهش آلودگی های محیری -
بهبود وضعیت دفع فاضالب و آبهای  -

 سرحی
ری
حی
ت م
یس
ز

 

 

 تهدید و تفرص ضعف، قوت، نقاط تحلیل .5-2

 قوت، نقاط شده، انجام های بررسی به توجه با

 مجموع است. در شده تعیین تهدید و فرصت ضعز،

 تعداد و مزیتها عنوان به فرصت و قوت نقره 27 تعداد

 روی پیش محدودیتها عنوان به تهدید و ضعز 23

 ی وسیله دارد. به قرار الگوی بازآفرینی پایدار شهری
 قوت، و ضعز نقاط لکیرت طیز و نامه پرسش

 مورد دهنده پاسخ گروه دیدگاه از تهدیدات و فرصتها

 این در که است ذکر به گرفت. الزم قرار سنجش

-کالبدی عوامل دسته شش در موضوعات مرالعه
 زیست هویتی،-فرهنگی، اجتماعی اقتصادی،فضایی، 

 شدت درجه پنج و با نهادی-مدیریتی  و محیری

 شده بررسی (کم خیلی کم، متوسط، زیاد، ، زیاد خیلی)

 تحقیق سراسر در بندی درجه کار طرز و روند این از و

 وزن تعیین برای که صورت است. بدین شده استفاده

 همان درجه شدت در رکن، هر از عامل هر نسبی،

 امتیاز متوسط ،4 امتیاز زیاد ،5 امتیاز زیاد )خیلی عامل

 .است شده ( ضرب1امتیاز کم خیلی و 2 امتیاز کم ،3
بعود از   مرحله دوم؛ تحلیل داده و ها و تدوین راهبردها:

مشخص شودن عوامول اثرگوذار داخلوی و خوارجی بوا       
استفاده انواع تکنیک های ذکور شوده در نموودار ذیول     

گردد و با اسوتفاده   عوامل اثرگذار با همدیگر مقایسه می
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از روش ها مزبور تحلیل انجام می گیرد. در این مرحلوه  
 0قالب چهار گوروه از راهبرهوای تهواجمی    راهبردها در

مبتنووی بوور نقوواط قوووت و فرصووت هووا(؛ راهبردهووای   
تنوع/رقابتی )مبتنی بور مقایسوه نقواط قووت داخلوی و      
تهدیوودهای بیرونووی(؛ راهبرهووای بووازنگری/ محافظووه  
کارانه)مبتنی بور نقواظ ضوعز داخلوی و فرصوت هوای       
بیرونی( و راهبرهوای دفواعی)مبتنی بور مقایسوه نقواط      

 داخلی و تهدید های بیرونی( صورت می گیرد.  ضعز
 :مرحله سوم وزدن دهی به هر یک از عوامل راهبردی

در این مرحله که مرحله ی وزدن دهی بوه هور یوک از    
عوامل راهبردی به صورت عددی می باشد و سورانجام  
بر مبنای اطالعات یافته شده از تحلیل؛ بهترین راهبورد  

 QSPMده از مواتریس  برای اجرا و پیگیری بوا اسوتفا  
انتخاب می شود. در این مرحله جذابیت نسبی هر یوک  
از راهبردها مشخص شده و در نهایت بور مبنوای نموره    

دی موی شووند. بوا    ای که کسب نموده اند اولویوت بنو  

ها و بورای امتیواز دهوی بوه نماگرهوا از       استفاده از یافته
 نتایج پرسشنامه خبرگان استفاده شد.

 

 تدوین راهبردها  .5-3

عوامل درونی    SWOTپس از تشکیل جدول 
شامل نقاط قوت و ضعز و عوامل بیرونی شامل 

شود و با استفاده از  ها و تهدیدها مشخص می فرصت
تلفیق عوامل درونی با بیرونی به صورت ماتریس دو در 
دو که در ردیز آن عوامل درونی و در ستون آن عوامل 

زیر(،  گیرد )مرابق جدول نمونه بیرونی جای می
راهبردهای الگوی بازآفرینی پایدار شهری بدست 

آیند. طبق تعاریز مدیریت استراتژیک راهبردهای  می
 SWOTهای استراتژیک )مانند تحلیل  منتج از تحلیل

یا سایر روشهای دیگر( در چهار حالت طبقه بندی 
ای، راهبردهای  شود. راهبردهای تهاجمی یا توسعه می

های رقابتی، راهبردهای تدافعی. محافظه کارانه، راهبرد

 
 الگوی مداخله و اقدام در بافتهای نابسامان  ترکیب عوامل داخلی و خارجی .2جدول

 عوامل داخلی عوامل خارجی

T )تهدید( O )فرصت( W )ضعز( S )قوت( 

09/1 82/1 13/1 12/1 

 مجموع ترکیب عوامل

WO ST WT SO 

95/2 21/2 22/2 94/2 

 
یا مقایسه )عوامل اصلی داخلی مرحله تربیق 
{ و عوامل اصلی W{ و ضعفها}Sشامل قوتها}

{با T{ و تهدیدها }Oها} خارجی شامل فرصت
از طریق تشکیل   SWOTیکدیگر از طریق روش 

محور مختصات راهبردها به منظور تعیین راهبرد 
 مناسب تربیق داده می شوند(.

 و فرصتها قوت، ضعز، نقاط به وزندهی از پس
 از بتوان تا رسد می عوامل این ترکیب به نوبت یدهاتهد
 پایدار استراتژیهای بازآفرینی و راهبردها به طریق این

 یافت. با بافتهای فرسوده شهر کرمانشاه دست در

 و فرصتها قوت، ضعز، نقاط ضرایب قراردادن مجموع
 عوامل که شد مشخص نمودار، روی بر تهدیدها

بازآفرینی  بر یشتریب تأثیر خارجی محیط و بیرونی
 محله )عوامل در موجود عوامل به نسبت شهری

 راهبر از توان می زمینه این در دارند. بنابراین درونی(

بازآفرینی  برای WO انرباقی( کارانه ) محافظه دهای
.نمود استفاده پایدار بافت فرسوده شهر کرمانشاه
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 SWOTراهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیل . 3جدول 

 یط داخلیمح
SWOT 

 (Sها ) قوت (Wها ) ضعف

 (WOراهبردهای محافظه کارانه )
تدوین سند توسعه محله و راه اندازی نهاد توسعه  -

 محله و تشریک مساعی با نهادها و شورای محالت

عملیاتی یکپارچه در -تدوین سیاست راهبردی -
 راستای چشم انداز بازآفرینی پایدار شهری

و تفوی  اختیار به نهادهای  سازی نهادی ظرفیت -
 سرح محلی

ایجاد مدیریت مناسب از طریق رویکرد شبکه ای  -
و گفتمانی کنشگران و نقش آفرینان با مدیریت 

یکپارچه و هماهنگ با حکمروایی شایسته شهری با 
 تاکید بر نهادهای مردمی و اجتماعات محلی

های تشویقی، حمایتی و تسهیالت و  ارائه بسته -
 ها معافیت

ریزی محله مبنا با رویکرد اجتماعی   تاکید بر برنامه -
 ریزی مشارکتی از پایین به باال  و برنامه

های کاهش فقر شهری با   بخشی به برنامه اولویت -
 توجه به اهداف عدالت اجتماعی، فضایی و کارکردی

گذاری و ایجاد نظام انگیزشی  تسهیل سرمایه -
 گذاری ساکنان، همناسب به منظور ترغیب و سرمای

های اجتماعی و اقتصادی  ارتقای توانمندی -
 پذیر؛ های آسیب شهروندان به ویژه گروه

ریزی و طراحی مداخالت گسترده  اجتناب از برنامه -
ای که منجر به از هم گسیختگی بافت کالبدی، 
اجتماعی و اقتصادی محالت و جابجایی گسترده 

 وسازی؛ساکنان در طرحهای احیا،، بهسازی و ن

گر در زمینه  ایجاد نهادهای حمایتی و تسهیل
 های فقرزدایی و توانمندسازی برنامه

تأکید طرم به صورت متوازن بر ابعاد کمی و کیفی 
به  کارکردی و اهداف کالبدیشهری و عالوه بر 

ارزشهای اجتماعی و فرهنگی و ارضا، نیازهای 
 عاطفی، روحی و روانی شهروندان

چه در قالب ارائه چارچوبی نگرش جامع و یکپار
 متوازن، استراتژیک، یکپارچه و منعرز

رویکرد توسعه اجتماع محور و توانمدسازی 
 اجتماعات محلی

 (SOراهبردهای تهاجمی )
های هدف  ها و محله جلب مشارکت ساکنان و شاغالن محدوده -

 در زمینة احیا،، بهسازی و نوسازی؛
محله ها و محدوده های ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در  -

 هدف.

نهادینه کردن سیاستها، راهبردها و راهکارهای بازآفرینی شهری  -
های  رسانی و فعالیت از طریق آموزش، گفتمان سازی، اطالع

 ترویجی؛-فرهنگی

نهاد،  های مردم  گیری شوراهای محله، سازمان تسهیل شکل -
هیل گر دفاتر خدمات نوسازی و تعاونی ها و سایر نهادهای تس

 .توسط شوراهای اسالمی شهرها

های آموزشی، به منظور ارتقای فرهنگ  برگزاری برنامه -
شهروندی و جلب همکاری اجتماعات ساکن در محل، توسط 
 سازمان مجری و نهادهای محلی با حمایت شهرداری؛

 تشکیل نهاد اجتماعی محله و توانمندسازی اجتماعات محلی -

ای توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ه تنظیم و اجرای برنامه -
ساکنان و حل مسائل اجتماعی به موازات احیا،، بهسازی و نوسازی 

 ها ها و محله کالبدی محدوده

احقاا حقوا شهروندی مفروض در متن قوانین و اسناد  -
 باالدست.

ها
ت 
ص
فر

 

ی
رج

خا
ط 

حی
م

 

 (WTراهبردهای تدافعی)
م انگیزشی گذاری، برقراری نظا رفع موانع سرمایه -

های فنی و اعتباری، الگوسازی،  مالی، اعرای کمک
 ریزی برنامه

 (STراهبردهای رقابتی)
رفع شکست بازار زمین و مستغالت شهری و بازار سرمایه در  -

 پاسخ به تقاضای اسکان قشرهای کم درآمد شهری؛
تسهیل در واگذاری اراضی دولتی برای کاربریهای عمومی  -

ا )
ده

دی
ته

T)
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بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان  -
محله ها بر اساس تقاضای واقعی و اولویت بندی 

 ریزی مشارکتی. آنها با برنامه
های فقرزدائی و ایجاد پیوند بین  توجه به برنامه -

اجتماعی شهرها در  -توسعه کالبدی و اقتصادی
 چارچوب برنامه های راهبردی توسعه شهرها؛

رعایت اولویت محدوده ها و محله های هدف در  -
 تخصیص منابع دولتی جهت تأمین زیرساختها

 )آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی(

های ویژه جهت تأمین خدمات آموزش عمومی،  تهیه برنامه -
های  بهداشتی، درمانی و ایجاد تأسیسات تفریحی، توسط دستگاه

 مربوط و ارایه برای تصویب به ستاد؛

، مهارتهای پایه و ایجاد توسعه آموزشهای فنی حرفه ای -
 اشتغاالت خرد و پایدار به منظور تقویت بنیه اقتصادی

های موجود  تأکید بر توسعه درونی از طریق شناسایی ظرفیت -
رویه شهرها که  و پرهیز از گسترش بی  درون محدوده شهرها

 موجب تخریب منابع طبیعی و آثار زیست محیری

 

در ایون مرحلوه بوا اسوتفاده از      مرحله تصومیم گیوری)  

 {گزینهQSPMریزی راهبردی کمی } ماتریس برنامه

های مختلز راهبرد مورد ارزیابی قرار گرفته تا جذابیت 

 نسبی انواع راهبردهای فرعی مشخص گردد(.

مقایسهه راهبردههای پیشهنهادی برمبنهای      .5-4

 میزان جذابیت 

بر مبنای امتیازاتی که عوامل داخلوی و خوارجی کسوب    
ودند همچنانکه در نمودار ذیل مالحظه می گردد. در نم

وضعیت موجود باید از راهبردهای محافظه کارانه شروع 
نمود. چنانکه از مجمووع ترکیوب عوامول بوا توجوه بوه       

آید، میزان ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برمی
)ضعز( بیشوتر   W )فرصت( و  Oامتیازهای مربوط به 

و در نتیجووووه بایوووود در  از سووووایر عواموووول بوووووده،
های توسعه شهری در بافتهای نابسامان از  سیاستگزاری

حداکرر( بهوره  -کارانه )حداقل راهبرد انرباقی و محافظه
توصویه  کارانه  محافظهبرد که در این روش، راهبردهای 

 شود. می

 اولویت بندی راهبردهای پیشنهادی .5-5

با توجه به عوامل کلیدی که در محیط داخلی و 

های  شناخته شد و برای برطرف نمودن ضعزخارجی 

داخلی و تهدیدات خارجی و همینرور برای استفاده 

حداکرر از قوت های داخلی و فرصت های داخلی 

راهبردهایی مررم گردید و بر مبنای اینکه هر کدام از 

این راهبردها چقدر می توانند نقاط ضعز و تهدید را 

مایند به هریک کمینه و نقاط قوت و فرصت را بیشینه ن

از این راهبردها نمره جذابیت داده شده همینرور از نظر 

خبرگان نیز در این وزن دهی استفاده شد. شایان ذکر 

است که نمره جذابیت هر یک از راهبردها از یک تا سه 

در نظر گرفته شد. هر چه راهبرد از نظر کمینه نمودن و 

بود نمره  تر و مقبول تر بیشینه نمودن نقاط مزبور جذاب

نمود. که ماحصل این امر در جدول  بیشتری کسب می

)راهبرد  2ذیل قابل مالحظه می باشد. بنابراین راهبرد 

کارانه ( باالترین نمره را کسب کرده  انرباقی و محافظه

است.
 

 QSPMریزی راهبردی کمی  ماتریس برنامه. 4جدول 

 اولویت بندی راهبردها 1راهبرد ضریب عوامل اصلی

 ضریب نمره جذابیت ضریب*نمره نمره جذابیت

O1 0.03 3 0.09 2 0.06 

O2 0.02 3 0.06 3 0.06 

O3 0.05 2 0.1 2 0.1 

O4 0.03 4 0.12 3 0.09 

O5 0.05 2 0.1 2 0.1 

O6 0.13 2 0.26 2 0.26 
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T1 0.07 1 0.07 1 0.07 

T2 0.09 1 0.09 1 0.09 

T3 0.05 2 0.1 1 0.05 

T4 0.1 1 0.1 1 0.1 

T5 0.06 2 0.12 2 0.12 

T6 0.08 1 0.08 1 0.08 

S1 0.1 2 0.2 2 0.2 

S2 0.03 1 0.03 1 0.03 

S3 0.06 2 0.12 2 0.12 

S4 0.05 1 0.05 1 0.05 

S5 0.05 3 0.15 2 0.1 

S6 0.07 1 0.07 1 0.07 

W1 0.09 2 0.18 2 0.18 
W2 0.04 1 0.04 1 0.04 

W3 0.03 2 0.06 1 0.03 

W4 0.07 3 0.21 3 0.21 

W5 0.07 1 0.07 1 0.07 

W6 0.03 3 0.09 2 0.06 

 2.57 2.56 جمع مجموع نمرات جذابیت

 1399مأخذ: نگارنده؛ 

 
 . ماتریس راهبردهای عوامل داخلی و خارجی3شکل 

 راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت فرسوده شهر کرمانشاه .5جدول

 انداز چشم اهداف راهبرد

مشارکت  -انسجام و وفاا اجتماعی -دستیابی به سرمایه اجتماعی -جامعه مدنی و دموکراتیک ایجاد
آموزش  -سازی توانمندیها ظرفیت -مقتدرسازی شهروندان -بهبود شرایط اجتماعی -شهروندی
کاهش جرایم و -جذب موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی -ایجاد مراکز فرهنگی و هنری -شهروندان
 ت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگیعدال  -بزهکاری

 بازآفرینی اجتماعی

ن 
دو
ه ب
شا
مان
کر
ر 
شه

 و 
ده
سو
فر
ی 
ها
افت
ب

مد
ارآ
ناک
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سرانه استاندار  -بهبود کاربری اراضی شهری -بهبود وضعیت کالبدی و فضایی فضاهای عمومی شهر
مراتب  بندی و سلسله بهبود استخوان -افزایش حمل و نقل محلی )پیاده( -مسکن مناسب -و مناسب

وری زمین  شهری و  بهره -زیرساختها و بهبود خدمات زیربنایی و روبنایی -دسترسی و حمل و نقل
 شهر فشرده و کاربریهای مختلط -سازی بافت و ارتقا، تاب آوری ایمن -استفاده از اراضی بالاستفاده

 -بازآفرینی کالبدی
 فضایی

وری و شکوفایی  بهره -جدید حیات اقتصادیت -گذاری جذب سرمایه -پذیری افزایش قابلیت رقابت
های  تسهیالت و مشوا -های شغلی و بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی ایجاد فرصت -اقتصادی
اقتصاد  -شراکت نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و داوطلبانه با محوریت ساکنین -گذاری سرمایه

 های زندگی کاهش هزینه -خالا و صنایع فرهنگی

 نی اقتصادیبازآفری

نهضت موزه  -جنبش رویدادمداری -حفظ میراث تاریخی و فرهنگی -حفاظت از ارزشها و هویت
 ها باززنده سازی نمادها و سمبل -سازی

-بازآفرینی فرهنگی
 هویتی

 -توجه به سرسبزی و جلوگیری از تخریب -کاهش آالیندهای محیری -بهداشت و سالمت محیط
 آوری زباله جمعبهبود وضعیت دفع فاضالب و 

بازآفرینی زیست 
 محیری

نهادهای محلی  -سازی نهادی ظرفیت -حکمروایی شایسته و محلی -مدیریت هماهنگ و یکپارچه
 خصوصی -های عمومی مشارکت و شراکت بخش

-بازآفرینی مدیریتی
 نهادی

 

 و پیشنهاد گیری نتیجه .6

 پی در بایست؛ اصول و مبانی بازآفرینی شهری می
 اجتموواعی، سوواختار کالبوودی، بافووت جانبووهچند اصووالم
 و باشود  منرقه آن محیری شرایط و اقتصادی های  پایه
 در کوه  کنود،  اسوتفاده  کامول  و جوامع  استراتژی یک از

 اهوداف  دارای دارنود؛  قورار  پایدار ی توسعه اهداف مسیر
هوای   ل بسوط بوه مکوان   قاب مشخص، و واضح عملیاتی

منابع طبیعوی،  مختلز و دارای کیفیت مرلوب باشد؛ از 
ی ممکون را   اقتصادی، انسانی و غیره بهتورین اسوتفاده  

کند؛ این یقین حاصول شوود کوه مشوارکت حوداکرری      
ممکن و همراهی تمامی ذینفعوان، بورای دسوتیابی بوه     
منافع مشروع آنان در بازآفرینی منرقه شهری به دست 
آمده است؛ بر اهمیت سنجش میزان پیشورفت اجرایوی   

از طریق رصد میوزان اهوداف محقوق    راهبرد اجرا شده، 
بنیوادین حاصول از طورم     راتیو شده و نظوارت بور تغی  

ی  تأثیرات نیروهای خارجی و داخلی تحمیلی بر منرقوه 
شهری وقوف حاصل شوود؛ امکوان تجدیودنظر برخوی     

و در  جورا ی ا ی اولیه، در مرحله  های تصویب شده برنامه
نظور  بینی نشده در  پی برخی تغییرات و رخدادهای پیش

هوای   گرفته شود؛ پذیرای این حقیقت باشد کوه بخوش  
های مختلز به نتیجه  مختلز یک استراتژی، با سرعت

خواهند رسید و ممکن است برای ایجاد تووازن منرقوی   

ی بوازآفرینی شوهری و    میان اهداف مختلز یک برنامه
یابی به تمام اهوداف اسوتراتژیک آن، در    منظور دست به
یوا تودارك منوابع اضوافی بوه       ی مدیریت منابع و نحوه

 بازنگری نیاز باشد.

از  یمتنووع  زیو ط یشوهر  ینیبوازآفر  یها برنامه
را در  رانیرپوذ یو تاث رگوذاران یمتخصصان،کنشگران، تاث
 یمشوارکت  یزیو ر . برناموه کنند یم ریسروم مختلز درگ

 انیو را م یاست که توافوق جمعو   یزیر در برنامه یروش
از محلوه و   یدازانو  و چشوم  جواد یساکنان و کنشگران ا

در  یاجتماع یها ناکارآمد را که همه گروه یها محدوده
کوه منوافع    یا گونوه  به دهد یباشند بدست م کیآن شر
روش  نیو . در ادیو نما نیرا تضم ریدرگ یها گروه یتمام
 لیو توا بوا دخ   شووند  یبه کار گرفته م یمختلف یابزارها

 ،یمختلووز عموووم  یهووا کووردن و مشووارکت بخووش 
و  یرانتفواع یغ یهوا  سازمان ،یشهر تیریمد ،یخصوص
مراحل از  یدر تمام یمحل یاجتماع یضانهاد و اع مردم
  هوا  میتصم ها، استیس تیفیها، ک برنامه یتا اجرا زیتعر

مووثرتر   یو اجورا  دهیرا بهبود بخش ینیو اقدامات بازآفر
 یمشوارکت  یزیو ر . در برناموه نود ینما نیها را تضم برنامه
ناکارآمد بوا   یها در محدودهها  مسائل و چالش ییشناسا

و  رسوود یبووه انجووام موو  انکنشووگر یمشووارکت تمووام
بوا مشوورت و  مشوارکت     زیو هوا ن  حل اندازها و راه چشم
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انوداز و   چشوم  چیوهو  د،یو آ یکنشگران بدست مو  یتمام
قبول از مشوورت    یا و بوالقوه  شوده  نییتع شیحل از پ راه
 وجود ندارد. یعموم

ها، از جمله دهه های اخیر نهادها و شرکت  تجربه
سازمان هوای دولتوی بیوانگر ایون موضووع اسوت کوه        
دستیابی به اهداف بزرگ و نیز رفع نیازهای ذینفعان در 
محیط هوای موتالطم کنوونی، فقوط بوا برناموه ریوزی        

 یزیو ر راهبوردی تحقوق خواهود یافوت. اموروزه برناموه      
بوا   کیسوتمات یدرجهوت مقابلوه س   توانود  یم کیاستراتژ

رك فرصوت هوا، امکانوات،    د قیاز طر یمعضالت شهر
منوابع و.... بوه دولوت     صیو تخصو  صیتشخ دات،یتهد
 .دیبنما یا ستهیشا یکمک ها یو شهردار یمحل یها
در  یشوهر  داریو پا ینیبوازآفر  یراهبردهوا  یبند تیاولو

فرسوووده شووهر کرمانشوواه براسوواس نظوور     یبافتهووا
 تیری، مود QSPM سیکارشناسان و خبرگان در مواتر 

بوا   یمشوارکت  یزیو ، برناموه ر و واحود  کپارچوه ی یشهر
 یبر توسعه درون ژهیو دیتأک ن،یساکن یمشارکت حداکرر

حموایتی   شویقی،های ت ارائه بسته ،یشهر یافزا انیو م
ریوزی محلوه     ها، تاکید بور برناموه   و تسهیالت و معافیت

هووای اجتموواعی و اقتصووادی  مبنووا، ارتقووای توانمنوودی
وزش، پوذیر، آمو   هوای آسویب   شهروندان به ویوژه گوروه  
-هوای فرهنگوی   رسانی و فعالیوت  گفتمان سازی، اطالع

از  یجامعوه مودن   یو نهادسواز  یسواز  تیترویجی؛ ظرف
در  یشوهر  داریو پا ینیت دار در بوازآفر یاولو یراهبردها
 یزیباشند. برنامه ر یفرسوده شهر کرمانشاه م یبافتها
ناکارآمد را  یها محدوده ینیانداز بازآفر چشم کیاستراتژ
 نیوی و بوا تع  میانداز توسعه شهر ترسو  با چشمدر ارتباط 

بوه   یابیدسوت  ریمسو  ،یراهبورد  یها و پرو؛ه ها استیس
موجوود را در   یهوا  چالش واهداف و غلبه بر مشکالت 
بور ایون اسواس در نظور      .کند یتمام جوانب مشخص م

گرفتن رویکرد برناموه ریوزی اسوتراتژیک در سیاسوتها     
 باشد. زامی میبهسازی و نوسازی و بازآفرینی شهری ال
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