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مقدمه
 در فقر زکتمر ها این چالش ترین مهم از یکی هک هستند مواجه یبزرگ های چالش با میک و ستیب قرن یشهرها

 یدسترس و یبرخوردار ،ونتکس در یایی فراوانتوان شهرها و است یشهر فقر از تر عمیق ییروستا فقر هرچند .هاست آن

 حجم و شتریب سرعت با ،توسعه درحال یشورهاک در ویژه به ،یشهر فقر برخوردارند، بهتر یزندگ های فرصت به مردم

 سطح در فقر اهشک یبرا یفرصت ینیشهرنش گر،ید یسو از (.UNFPA, 2007: 15) است گسترش حال در یباالتر

 با ینیروستانش مقابل در ینیشهرنش سهم شیافزا و یشهر فقر اهشک ،ییستارو فقر اهشک کمک به یجهان و یمل

 که گیرد می تئنش شهری ۀپیچید سیستم بر حاکم های مکانیسم از قرف .(36)همان:  آید شمار می به فقر تر پایین های نرخ

 نظر از مسئله نای .اند شده آن تشدید سبب نابرابری، کاهش جای به سوم جهان کشورهای در ها مکانیسم این

 جهت در باید است، فقر کاهش آن هدف که سیاستی دهد می نشان زیرا ؛است مهم اجتماعی سیاست گرفتن درپیش

 تهدید را انسان زندگی همواره و است پایدار ةتوسع برای مانعی فقر د.کن ویر پیش آن بر حاکم های مکانیسم کردن خنثی

 و خدمات به محدود دسترسی ابنیه، پایین کیفیت زیرساخت، نبود پرازدحام، های زاغه در زندگی طورمعمول به .کند می

 شده گفته موارد به توجه با .(1388 ،مداح و زاده حسن) است فقیر شهرهای های ویژگی از غیرقانونی های زمین تصرف

 قرار توسعه محور در مختلف های راه از موجود امکانات و ها پتانسیل به توجه با و است متفاوت محدوده هر در فقر شرایط

 را خود معانی سنتی مدیریت و ریزی برنامه ،کنونی پرشتاب و پیچیده شهرهای در (.1392 همکاران، و خاوریان) گیرد می

 و خطی ریزی برنامه جای به که است آمده پدید پژوهی آینده عنوان با جدیدی دانش اخیر، های دهه در .اند داده  دست از

 و ممکن های آینده سوی به را بازتری افق فناوری، و انسان ةناشناخت و وسیع امکانات در کاوش با، واحد ۀآیند برای قطعی

 خود جای آینده برای بینی پیش یا گذشته از روی دنباله مفهوم در ریزی برنامه ،درنتیجه گشاید. می انسان روی پیش مطلوب

 به را امکان این راهبردی ریزی برنامه (.12 :1389 ،زاده مهدی) است داده آفرینی آینده مفهوم در ریزی برنامه به را

 از یکی (.11 :1389 همکاران، و بهرامی) بزنند رقم را خود سرنوشت و کنند عمل خالق ای شیوه به تا دهد می ها سازمان

 های حل راه یکنکت نیا .است AIDA تکنیک ،شود می استفاده گیری تصمیم برای که راهبردی ریزی برنامه ابزارهای

 یها عرصه همة به زمان یک در و ندک یم دیتول متفاوت انتخابات های بکیتر از بسیاری انیم از را یبکیتر مناسب

 در شنهادهایپ ةارائ و راهبردها نییتع الت،کمش و مسائل براساس اهداف نیتدو، یکنکت نیا در .دارد توجه یریگ میتصم

  (.88 :1384 همکاران، و آباد لیخل یالنترک) شود می انجام یدعمو و یافق ارتباطات و یدیتجر سطح سه

 از و زندگی برای مناسب و مطلوب شرایط با یهای محله با سو یک از که است دوقطبی یشهر ،محله 34 با شهرکرد

 خصمش رو هستند روبه شهری فقر با ی کههای محله اساس براین .سترو روبه شهری فقر دارای های محله با دیگر سوی

 از استفاده با راهبردی یزیر برنامه حاضر، پژوهش اصلی هدف شود. می ریزی برنامه ها آن توانمندسازی برای وشوند  می

است تا  مطلوب یالبدک ییفضا سازمان به دستیابی با هدف هدف های محله در زندگی یارتقا منظور به AIDA کیتکن

 این که فراهم شود هدف ةمحل در نکسا ةجامع یاجتماع و ینگفره یها ارزش چارچوب در یزندگ یبرا مناسب یطیمح

 است. ممکن مشکالت این یابی ریشه سپس و شهرکرد شهری فقر دارای های محله شناخت با مهم

 نظریمبانی

 تغییر فرهنگی و اجتماعی سیاسی، ،یاقتصاد تحوالت اثر بر و زمان طی آن مفهوم و شده  تعریف گوناگون های صورت  به فقر

 ۀدربردارند هک فقر از یفیتعر شک بی (.1391 ،خسرونژاد) کرد بندی تقسیم و تعریف گوناگون جهات از توان می را فقر است. یافته

 طیشرا با هک است ینسب یمفهوم فقر رایز ست؛ین پذیر امکان بماند ثابت زمان طول در و باشد طیشرا تمام یبرا ریفراگ یمفهوم
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 یبرخ هک کند می بروز جامعه در یهنگام فقر طورکلی به .(137: 1384 ،یمحمد و خامنه یدیمج) دشو می فیتعر یانکم و یزمان

 در است نکمم بیترت نیبد .نباشند نداشته ،شود می یتلق معقول جامعه آن یارهایمع براساس هکرا  رفاه از ینیمع سطح افراد

 تیمحروم یمعنا به فقر گر،ید یشورک در و شود یقتل فقر است، یضرور اتیح یبرا هک یاناتکام از تیمحروم شورک یک

 را فقر ملل، سازمان ةتوسع ةبرنام .(36: 1380 ،یعیشف و ییرایپ)باشد  شورک آن در معقول یزندگ کی اناتکام و طیشرا از ینسب

 و ییروستا) شمارد برمی را آموزش و بهداشت درآمد، یافک ۀانداز شاخص سه آن یبرا و است ردهک فیتعر یزندگ تیفکی در

 نییپا ةتوسع ای درآمد ینابرابر از فراتر یزیچ فقر (2002-2001) فقر با مبارزه یجهان کبان گزارش به (.143: 1391 همکاران،

  (.28: 2002 ،یجهان کبان) آید شمار می به دهیعق ابراز و قدرت نبود ،پذیری آسیب همان و است یانسان

 شرایط به توجه با که هستند دخیل شهری فقر فضایی ابعاد یریگ شکل در وتیمتفا هایفرایند و سازوکارها ،ها نهیزم

 فقر مفهوم اینکهه ب توجه با .است متفاوت نیز آن بروز و یریگ شکل عملی مکانیسم مکانی، هر بر حاکم خاص و عام

 نظر به. گرفت درنظر را ها پتانسیل و مشکالت، جوانبهمة  باید پدیده این با برخوردۀ نحو، در است چندبعدی شهری

 به توجه ضمن بتواند که است راهبردی های مدل و ها تکنیک از استفاده شهری فقر با برخورد نوع بهترین رسد می

 مناسب راهبرد بتوان نهایتدر و باشد داشته توجه هم موجود مشکالت به شهری فقر های گستره در موجود های پتانسیل

 های راه که است یفرایند راهبردی ریزی برنامه درحقیقت است.فرایند  یک «راهبردی ریزی برنامه» تدوین د.اد ارائه را

 نام  هب درویکر این (.38: 1382 ا،ینسعید) کند می فراهم آن برای را الزم ابزارهای و ترسیم را اهداف به رسیدن اصلی

از  2یجهان کبان و 1شهرهة یحادات هک تاس شده  مطرح یشهر التکمش حل یبرا ریاخ ةده در شهر ةتوسع یراهبردها

 است یشهر داریپا ةتوسع یاجتماع سازی ظرفیت و یتکمشار های تکنیک کارگیری بههدف  ند. همچنیننک می تیحماآن 

 سپس و (مطالعه مورد ۀمحدود) موجود وضع شناخت ریزی برنامه در اول قدم (.39: 1387 همکاران، و استادی)

 در موجود وضع به یتوجه بی ترنر، قول به زیرا ؛است موجود وضع شناخت از حاصل نتایج یمبنا بر درستگیری  تصمیم

 کجا به بداند سازمان آنکه برای(. 127: 1376 ترنر،) «است ناپایدار زمین بر  خانه ساختن»مانند  ریزی برنامهفرایند 

 چگونگی و تعریف درستی به باشد خواهد میکه  را آنچه باید آن از  پس .دارد قرار کجا در حال حاضر بداند باید، رود می

 برای یافته سازمان و منظم تالشی راهبردی ریزی برنامه دیگر،بیان  به کند. مشخص را جایگاه آن به رسیدن

 دیگر( موجودیت هر) سازمان یک شد خواهد مشخص آن موجب به که است بنیادی اقدامات به مبادرت و ها گیری  تصمیم

 ،عناوین با ریزی برنامه این از مختلف، متون در (.1381 سون،یبرا) دهد می انجام را اموری چرا و کند می چه چیست،

 آمده است. راهبردی ریزی برنامه مراحل، 1در شکل  (.1980 )لورنچ، شود می یاد راهبردی و جامع ریزی برنامه

 

راهبردیریزیبرنامهمراحل.1شکل
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 و یشهر یزیر برنامه نظام مهم یها یکنکت از یکی مرتبط (AIDA) یریگ میتصم یها هعرص لیتحل یکنکت

 انگلستان شورک در و یالدیم 1950 ةده لیاوا به ایکآمر ۀمتحد ایاالت در یکنکت نیا یاجرا رکتف . آغازاست یا منطقه

 ةده از است که یزیر برنامه در یعطف نقطه راهبردی بسیار مهم و تکنیک نیا .مربوط است یالدیم 1970 ةده لیاوا به

 یها استیس اریاخت نییتع )شامل یطراح ةمرحل در یکنکت نی. اگرفت قرار مدنظر انگلستان شورک در یالدیم 1980

 ةنیزم با برد دارد. همچنینارک  انهیگو شیپ و یفیتوص اربردک ةزمین در و برنامه( ةیته و ویآلترانات راهبردهای دیتول ،یاصل

 (.1390 همکاران، و پریزادی) رود یم ارک به یاقتصاد یها تیفعال ویژه به ،ییرفضایغ یها نهیزم در و یربتج یکتئور

 هکشود   می دنبال شنهادهایپ ةارائ و راهبردها نییتع الت،کمش و مسائل براساس اهداف نیتدو یکنکت نیا در طورکلی به

 عناصر سطح، نیباالتر در (88 :1384 آباد، لیخل یالنترک) قرار دارند یعمود و یافق ارتباطات و یدیتجر سطح سه در

 سطح نیتر نییپا در شوند. دارند مشاهده می یشتریب اتیجزئ هک یگذار استیس یها عرصه یانیم سطح در و ویسنار

 .دارند قرار شوند یم یتلق ها اقدام ةیانیب هک یشنهادیپ یها پروژه

 

یدیتجرسطحسهدرروشساختار.2شکل

1375،پوردانش:نبعم

پژوهشروش
 به توجه با پژوهش های داده .دارد قرار کاربردی و شناختی های پژوهش گروه در و است یاربردک-یلیتحل حاضر پژوهش

 ،1390 سال آماری های بلوک نوشتاری، منابع و کتب) اسنادی-ای کتابخانه منابع شامل ،آن هدف و مسئله ماهیت

 .ستا نفر 143.882 از یشب جمعیت با شهرکرد (محله 34) های محله پژوهش این در مطالعه ةجامع .ستا ...(و ها نقشه

 در شهری فقر با همواجه های گستره کالبدی و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، های شاخص از استفاده با ابتدا منظور بدین

 برای. نددکر گذاریوزن را آمده دست هب های شاخص از هرکدام کارشناسان سپس. شد شناسایی شهرکرد های محله سطح

 برای .شد استفاده Expert Choice افزار نرم و (AHP) مراتبیسلسله تحلیل مدل از ها شاخص گذاریوزن عملیات

 اشراف مطالعه موضوع به که متخصصانی و کارشناسان میان AHP پرسشنامة 20 شاخص، هر اوزان کردنمشخص

 بندی سطح کمی مدل از مورداستفاده های شاخص بندی رتبه برای سپس .بود انتخابی نیز گیری نمونه .شد  توزیع داشتند

 در شهرکرد سطح در شهری فقر فضایی پراکنش ادامه در .شد  استفاده (EXCEL) اکسل افزار نرم و (TOPSIS) تاپسیس

 برای (AIDA) راهبردی تکنیک از استفاده با هدف ةمحل شناسایی از پس .گرفت صورت ArcGIS افزاری نرم محیط

 اقتصادی، اصلی موضوع پنج منظور این برای و شد ریزی برنامه ها محدودیت و مشکالت به توجه با محله این یارتقا

 .گرفت قرار مدنظر طبیعی و مدیریتی کالبدی، فرهنگی،-اجتماعی
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پژوهشدرشدهاستفادههایشاخص.3شکل

 34 و ناحیه پنج شامل و (1390 ایران، آمار مرکز) دارد جمعیت نفر 143.882 که است شهرکرد پژوهش این ۀمحدود

 شهری خدمات توزیع ۀنحو و شدت اخیر های سال در .(1385 شهرکرد، تفصیلی طرح) است شهری موجود بافت در محله

 ای محله دماتخ سطوح مجموع ها، محله از ای پاره در است ممکن آنکه با است. یافته بیشتری اهمیت ها محله این در

در  ویژه به خدمات کمبود .شود نمی مشاهده بخشی رضایت نظم ها آن استقرار در توازننبود  دلیل به ،برسد نظر به کافی

 به مربوط های نارسایی ،ها تقاطع و معابر نابسامان وضعهمچنین  تجارت، و خرید مراکز تفریحی، سبز، ورزشی، فضاهای

 این عمرانی-خدماتی نیازهای و مشکالت ازجمله ...و بارندگی هنگام منازل رفتگیگ آب ،ها محله در عمومی بهداشت

 .ستها محله

 هایافتهوبحث

شررکردشرریفقرفضاییهایگسترهبندیسطحالف(

 هدف است. شده  استفاده شهرکرد های محله بندی رتبه برای AHP دهی وزن روش و TOPSIS مدل از، بخش این در

 دلیل به همچنین .مواجه هستند شهری فقربا  ی است کههای محله برای راهبردی ریزی برنامه ةارائ ضرحا پژوهش اصلی

 و وضعیت 1 جدول در است. آمده مدل این نهایی ةنتیج تنها ،بیان کرد شده را استفاده مدل مراحل تمام توان نمی اینکه

 شود. مشاهده می نظردم های شاخص به توجه با محله هر امتیاز

هامحلهسطحدرشاخصهروزن.1جدول

هایمحله

 مصوب

هایمحله

عرفی

ابعاد

مقدار
Q 

وضعیت

نرایی
کالبدیفرهنگیاجتماعیاقتصادی

مقداروضعیتQمقدار
Q

مقداروضعیتQمقداروضعیت
Q

وضعیت

 0353/0 فقیر بسیار 051/0 ها کوره 1
 بسیار
 فقیر

028/0 
 بسیار
 فقیر

 فقیر بسیار 028/0 فقیر یاربس 030/0

 071/0 متوسط 07/0 مرفه 079/0 پهنهبروم 2
 بسیار
 فقیر

 فقیر 031/0 مرفه 074/0

 فقیر 077/0 متوسط 073/0 مرفه 071/0 متوسط 0783/0 متوسط 083/0 آباد حاجی 3

 فقیر 07/0 فقیر 071/0 متوسط 071/0 متوسط 0783/0 فقیر بسیار 08/0 پلیس کوی 4

 028/0 فقیر 0353/0 فقیر بسیار 04/0 درهدرب 5
 بسیار
 فقیر

 فقیر بسیار 044/0 فقیر 030/0

6 
 ده پشت
 شرقی

 مرفه 1/0 فقیر 105/0 فقیر 09/0 مرفه 1053/0 مرفه 17/0

 مرفه 106/0 مرفه 103/0 متوسط 094/0 متوسط 1/0 مرفه 11/0 مرکزی 7

8 
 ده پشت
 شرقی

 098/0 متوسط 1053/0 مرفه 15/0
 بسیار
 فهمر

 مرفه 104/0 فقیر 103/0
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 هامحلهسطحدرشاخصهروزن.1جدولادامة

هایمحله

 مصوب

هایمحله

عرفی

ابعاد

مقدار
Q 

وضعیت

نرایی
کالبدیفرهنگیاجتماعیاقتصادی

مقداروضعیتQمقدار
Q

مقداروضعیتQمقداروضعیت
Q

وضعیت

 فقیر 074/0 مرفه 03/0 فقیر 08/0 فقیر 035/0 مرفه 083/0 شهرکی پابه 9

 متوسط 098/0 فقیر 087/0 فقیر 085/0 فقیر 0923/0 مرفه 097/0 مرکزی 10

 متوسط 099/0 فقیر بسیار 077/0 فقیر 08/0 مرفه 09/0 فقیر 091/0 مرکزی 11

 متوسط 09/0 فقیر 08/0 فقیر 085/0 متوسط 095/0 متوسط 097/0 مرکزی 12

 متوسط 095/0 فقیر 087/0 متوسط 088/0 مرفه 0923/0 فقیر بسیار 09/0 مرکزی 13

14 
 ده پشت
 شرقی

 متوسط 091/0 فقیر 08/0 متوسط 09/0 مرفه 0923/0 فقیر بسیار 097/0

 متوسط 096/0 رفقی بسیار 087/0 متوسط 085/0 فقیر 0923/0 فقیر بسیار 098/0 مرکزی 15

 مرفه 104/0 فقیر 103/0 فقیر 098/0 متوسط 1053/0 مرفه 11/0 ملت پارک 16

17 
 گودال
 چشمه

 متوسط 091/0 فقیر 087/0 متوسط 085/0 فقیر 0923/0 مرفه 097/0

18 
 ده پشت
 غربی

 متوسط 09/0 فقیر 087/0 فقیر 085/0 متوسط 091/0 مرفه 097/0

 فقیر 08/0 متوسط 073/0 مرفه 071/0 متوسط 0783/0 متوسط 083/0 شوخولمونی 19

 مرفه 104/0 مرفه 100/0 مرفه 098/0 فقیر 1053/0 مرفه 11/0 تهلیجان 20

21 
 و نوکن
 سرچشمه

 فقیر 077/0 متوسط 073/0 فقیر 071/0 متوسط 0783/0 مرفه 083/0

22 
 میرآباد
 مرکزی

 116/0 متوسط 1223/0 مرفه بسیار 128/0
 بسیار
 مرفه

 مرفه بسیار 122/0 مرفه بسیار 118/0

23 
 کوی
 شهرداری

 فقیر 079/0 مرفه 073/0 فقیر 071/0 متوسط 0783/0 مرفه 083/0

24 
 میرآباد
 شرقی

 116/0 متوسط 1233/0 مرفه 128/0
 بسیار
 مرفه

 مرفه بسیار 12/0 مرفه 118/0

25 
 کوی
 فرهنگیان

 مرفه 104/0 فقیر بسیار 100/0 فقیر 098/0 متوسط 1053/0 مرفه 11/0

26 
 و باباولی
 میرآباد

 116/0 مرفه 1233/0 مرفه بسیار 12/0
 بسیار
 مرفه

 مرفه بسیار 122/0 متوسط 118/0

 124/0 متوسط 124/0 باقرآباد 27
 بسیار
 مرفه

116/0 
 بسیار
 مرفه

 مرفه بسیار 124/0 متوسط 112/0

28 
 و باباولی
 میرآباد

 1233/0 مرفه 128/0
 بسیار
 مرفه

119/0 
 ربسیا
 مرفه

 مرفه بسیار 112/0 مرفه 113/0

 028/0 فقیر 0353/0 فقیر بسیار 04/0 اشتفتک 29
 بسیار
 فقیر

 فقیر بسیار 028/0 متوسط 030/0

 فقیر 08/0 فقیر 073/0 مرفه 075/0 فقیر 0783/0 فقیر 083/0 چالشتر 30

 071/0 مرفه 07/0 متوسط 08/0 دهکرد ةقری 31
 بسیار
 مرفه

 فقیر 077/0 فقیر 075/0

 متوسط 091/0 فقیر بسیار 087/0 متوسط 085/0 فقیر 0923/0 فقیر بسیار 097/0 ملت پارک 32

 028/0 فقیر 0353/0 فقیر بسیار 04/0 مهدیه 33
 بسیار
 فقیر

 فقیر بسیار 03/0 فقیر بسیار 030/0

34 
 و اشتفتک
 چالشتر

 فقیر 06/0 متوسط 073/0 مرفه 071/0 فقیر 0783/0 متوسط 074/0

نگارندگان:بعمن

 فقر فضایی توزیع ادامه، در. گرفتند قرار GIS محیط در ها داده این اکسل محیط در تاپسیس مدل اجرای از پس

 (.7 و 6 ،5 ،4 های شکل) است آمده مختلف ابعاد نظر از شهرکرد شهری
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یاقتصادیهاشاخصنظرازفقریندبپرنه.4شکل

 1388شررکرد،یلیتفصطرح:منبع

یاجتماعیهاشاخصنظرازفقریندبپرنه.5کلش

 1388شررکرد،یلیتفصطرح:منبع

  

یکالبدیهاشاخصنظرازفقریندبپرنه.6شکل

 1388شررکرد،یلیتفصطرح:منبع

فرهنگییهاشاخصنظرازفقرندیبپرنه.7شکل

 1388شررکرد،تفصیلیطرح:پایهةنقشمنبع

 تهیه شد. یینها بندی پهنه ،چندگانه های نقشه قتلفی با ادامه در 

 

شررکردهایمحلهسطحدرفقرندیبپرنه.8شکل

 1388شررکرد،تفصیلیطرح:منبع
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 دره، درب پهنه، بروم کوره، ةمحل پنج ،است کالبدی و فرهنگی اجتماعی، ،اقتصادی داابع تلفیق که 8با توجه به شکل 

 ،شهری های بافت و ها محله میان در عمده مسائل از یکی شدند. شناخته هدف یها محلهعنوان  به مهدیه و اشتفتک

 .است کالبدی و اجتماعی اقتصادی، امکانات و ها زیرساخت از برخورداری در تفاوت

شررکلبایسهمقادرهدفهایمحلههاییژگیو.2جدول

شررکلبهدرصد(متر)مساحتشررکلبهدرصدجمعیتمحلهنام
966/7 11462 ورهک  9/990193 990/4  

229/5 7523 پهنه بروم  1/523630 639/2  

419/2 3481 دره درب  7/492631 483/2  

963/2 4263 اشتفتک  6/943353 754/4  

380/2 3424 هیمهد  525009 646/2  

 نگارندگان: منبع

(کورهةمحل)هدفةلمحتوانمندسازیراهبردیریزیبرنامه(ب

 تکنیک از هدف این به رسیدن برایاند.  شده  شناسایی راهبردی ریزی برنامه برای هدف یها حلهم ،پژوهش این در

 .شده است استفاده (AIDA) راهبردی

اهدافازراهبردهانییتع:اولگام

 راهبردها برنامه، یطراحفرایند  در .شوند یم نیتدو مسائل به ییپاسخگو برای و موجود وضع لیتحل و فیتوص از اهداف

 اهداف درون از . این راهبردهااست یالزام ها آنبارۀ درگیری  میتصم هک هستند توسعه به مربوط ریفراگ و یلک یها عرصه

 است. هدف چند ای یک ۀددربردارن ها یک از آنهر و شوند می نییتع

اهدافیگذاراستیسیهاعرصهوراهبردهانییتع.3جدول

 یلکةنیزم
موضوعات
 فرعی

 هالیپتانس التکمشیابیشهیر التکمش
 یزیربرنامهاهداف

 یالبدکیتجلبدونیالبدکیتجلباهمراه

تار
ساخ
 

یی
فیا
غرا
ج

 

ب
آ
 

هوا
و

 هدوای  از محددوده  تأثیرپذیری - 
 منطقه بر حاکم سرد

 زمستان در شدید یخبندان -
 دریا سطح از زیاد ارتفاع در محله یریقرارگ

 مناسب طیشرا
 فصل در زندگی

 گرما

 مقاوم و اصولی یوسازها تساخ
 - محیطی شرایط اساسبر

راف
وگ
توپ

ی
 

 همحدود در زیاد بیش
 در مندرج مقررات و ضوابط به یتوجه بی
 کافی نبود توجه و تفصیلی طرح سند

 وسازها ساخت به شهرداری

 برای مناسب بیش
 فاضالب

 بر نظارت و قوانین اعمال 
 ها حریم در وساز ساخت

 برای شیب جهت به توجه
 عبور محل و وسازها ساخت
 فاضالب های لوله

 

تار
ساخ
 
یتیریمد

 

یمد
ان
ر
 

ی
هر
ش

 

 

 مدددیران نداشددتن تخصددص -
 شهری مسائل حل در شهری
 یریگ میتصم زکمرا تعدد -
 شهرداری میان هماهنگی نبود -
 گیدر  تصدمیم  های سازمان دیگر و
 مشکالت و مسائل حل ةزمین در
 هدف یها محله

 ایلی و یقوم تعصبات داشتن -
 در یمراتب سلسله و منسجم ساختار نبود -

 ها محله تیریمد و یزیر برنامه
 های گروه و شهر شورای به یوابستگ-

 خاص

  

 شهری تیریمد ستمیس تیتقو

 امر در مؤثر یها دستگاه یهماهنگ
 هدف یها محله یزیر مهبرنا

 تیریمد انتخاب ستمیس تیتقو
 شهری

 مددالی مدددیریت سیسددتمنبددود   -
 کارآمد
 مددیریت نبود  و نداشتن نظارت -

 مسددائل کدردن  برطدرف  در مدؤثر 
 هدف ةمحل در موجود
 بددر نظددارت و نتددرلک نبددود -

 راستانداردیغ یوسازها ساخت

 نیروهای نبود و کارشناسی ةبدن در ضعف
 با مرتبط ارگان و شهرداری در متخصص

 شهری مدیریت
 شتندا و ریزی برنامه امر به توجه - -

 مدون ةبرنام

 سازمانی ساختار میان تناسب نبود
 ةتوسددع نیازهددای بددا شددهرداری
 هدف یها محله
 شهرداری ارشناسانک اندک درک
 یشهر های طرح از

 انتساب در حقیقی اشخاص نفوذ  اعمال
 شهری مدیران

 نیروهای وجود
 در متخصص
 شهر سطح

 متخصص نیروهای از استفاده -
 شهری
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اهدافیگذاراستیسیهاعرصهوراهبردهانییتع.3جدولادامة

 یلکةنیزم
موضوعات
 فرعی

 هالیپتانس التکمشیابیشهیر التکمش
 یزیربرنامهاهداف

یالبدکیتجلباهمراهیالبدکیتجلباهمراه

 

 

 ةعرصد  در عدی جم فضاهای نبود
 اجتماعی تعامالت
 در مددردم نداشددتن مشددارکت -

 شهری مدیریت
 در مدردم  فرهند   به یتوجه بی
 شهری ریزی برنامه

 مردمی های سازمان و سازی فرهن  نبود -

 بودن سطح هم
 نظر از ناساکن

 های شاخص
 فرهنگی

 ای محله مدیریت به توجه -

رح
ط
ها 

 ی
سع
تو

 ة
ی
هر
ش

 

 یپیشددنهادها نیددافتن تحقددق -
 فرادست های طرح
 بدر  حداکم  متمرکز یریز برنامه -
 فرادست های طرح
 اجرایی مقررات و ضوابط نبود -

 طدرح  یشدنهادها یپ نیافتن تحقق
 و کاربری ةنیزم در شهری ةتوسع
 معابر

 یا حرفه و یعلم تخصص بودن یافکنا -
 مشاوران

 ها طرح ةتهی در یالبدک دیدگاه وجود -
 طرح ةتهی مانز میان بسیار زمانی ةفاصل -

 طرح شدنناکارآمد و آن تصویب تا
 ها پروژه در مردم از نکردن نظرسنجی -

 طرح ةتهی -
 شهر تفصیلی

 ةتوسع برای مدون ةبرنام جادیا -
 هدف یها محله

 بده  شدهرداری  درآمد یوابستگ -
 ناپایدار درآمدهای

 جهددت در کددافی ةبودجدد نبددود -
 ها طرح کردن اجرایی

 و کردن اجرایی رایب کافی ةبودج نبود
   ها طرح بر نظارت سپس

 در سودآور یها پروژه فیتعر
 هدف یها محله

تار
ساخ
 

عی
تما
اج

- 
گی
رهن
ف

 

دها
نها

 ی
گی
رهن
ف

 

 یفرهنگدد سددطح بددودن نییپددا -
 یفضددداها ینگهدددار  و حفدد  
 شهری
 مختلدف  یقوم یها گروه وجود -
 هدف یها محله بافت در

 نسبت یعموم یآگاه سطح بودن نییپا -
 شهری اهایفض حف 

 از مختلف افراد مهاجرت و زمین یارزان -
 محله این به اطراف روستاهای

  

 سطح شیافزا و یهمگان آموزش
 خانوارها فرهن 
 به نیاز ةزمین در سازی فرهن 
 ةمحل در شهروندی فرهن  یارتقا

 هدف

ت
ارک
مش

 
می
رد
م

 

 در یتکمشدددار ةیدددروح نبدددود -
 هدف ةمحل شهروندان

 بدده مددردم شددتنندا اعتمدداد -
 مرتبط نمسئوال
 بدرای  الزم های زیرساخت نبود -

 ةمحلد  در یعاجتمدا  هدای  فعالیت
 هدف

  شنق دربارۀ عمومی آگاهی نیافتن افزایش -
 شهری مدیریت در مردم

 های طرح در مردم از نکردن نظرسنجی -
 شهری ةتوسع

 ةزمین در مرتبط های سازمان ناکافی توجه-
 فرهنگی بسترهای ایجاد

 و یبستگ هم -
 نانکسا یهماهنگ
 جادیا -
 یها یتعاون
 وساز ساخت
 یا محله

 برای خاص یها مکان سیتأس
  نهاد مردم های سازمان

 مردمی های تشکل جادیا 

 عمومی رفاه خدمات ةتوسع
  هدفة محل

تار
ساخ
 

ی
لبد
کا

 

اها
فض

 ی
 یونکمس

 هیابن پایین تیفکی -
 طلدوب م یعمدوم  یمایس نبود -
 نامناسدب  و پدایین  تیفکی دلیل به

 شده استفاده مصالح
 و مخروبدده هددای زمددین وجددود-

 فرسوده
 و بهسددازی نیازمنددد فضدداهای -

 نوسازی
 شیافدزا  و قطعدات  بازتفکیک -
 قطعات یزدانگیر زانیم

 یسنت معماران توسط وساز ساخت
 بناها یازسازب و ریتعم به یتوجه یب
 زمستانی های بارش و اقلیم به یتوجه بی -

 نما مصالح استفاده از در
 ینماساز در نامالک اقتصادی یتواننا -

 کابینه برای مناسب مصالح با مناسب
 و دولت یتوجه بی و نکردن گذاری سرمایه -

 نمسئوال
 مشخص قوانین نکردن اعمال -

 یساز انساختم

 بهبود به تمایل -
 ابنیه کیفیت

 گرایش افزایش -
 و بازسازی به مردم

 و ابنیه نوسازی
 ایگزینیج

 های ساختمان
 ةابنی با فرسوده
 نوساز

 اراضی از استفاده -
 جهت در بایر
 نیاز مورد کاربری
 شهر ةتوسع

 حمایتی یها برنامه نظرگرفتندر 
 نماها بهسازی برای

 و ارزش یب یفضاها بیتخر
  ارزشمند یفضاها مرمت

 یشهر تیریمد ستمیس تیتقو 
 در دیدج یها وهیش یریکارگ به

  یمعمار

 قوانین اصالح و سازی فرهن  
 وساز ساخت

  ریزدانه های زمین عیتجم

یز
ت
ساخ
ر

 ها 

 هدا  رسداخت یز سطح بودن نییپا-
 شهر با سهیمقا در
 و خددمات  بدون های ساختمان -
 زیربنایی سیساتأت
 آوری جمع مناسب ستمیس نبود -
 زباله دفع و
 مناسدب  و کارآمدد  ةشدبک  نبود -
 سطحی های آب دفع

 پایین بسیار طبقاتی تراکم هدف محله در-
 باشند می طبقه کی خانه کثرا و
 بر شهرداری نکردن نظارت -

 محدوده درون یهاوساز ساخت
 الزم اعتبارات نبود -

 بایر اراضی -
 جادیا انکام-

 یها یتعاون
 در وساز ساخت

 محدوده
 بسترهای وجود -

 شیب مانند مناسب
 برای و... مناسب
 و کشی کانال
 ستمسی طراحی
 فاضالب ةبهین
 دفع منظور به
 و سطحی های آب

 فاضالب

  مسکونی بافت ینوساز

 قانونی مقررات و ضوابط اعمال 
 ساختمانی تخلفات کاهش برای

  ساختمانی طبقات تعداد ارتقا
 شهروندان عمومی آموزش 

 
 و بمناس اعتبارات گرفتننظردر
 این در هدفمند ریزی برنامه قویتت

 زمینه

 محیطی زیست وضعیت بهبود
  هدف ةمحل

ت
دما
خ

 
می
مو
ع

 

 رفاه و یآموزش یفضاها مبودک -
 خددمات کدم   تید فکی و یعموم
 شده ارائه
 هددای هزمیندد در سددرانه کمبددود -

 رفددداهی،-توریسدددتی ورزشدددی،
 ...و مذهبی فرهنگی، آموزشی،
 

 یآموزش اعتبارات بودن نییپا
 و محله خارج در یآموزش یفضاها گسترش
 محله درون به مسئوالن یتوجه یب
 کاربری ةزمین در نامناسب ریزی برنامه -

 اراضی

 

 و یرفاه خدمات شیافزا -
  ییربنایز

 ینعمرا اعتبارات شیافزا 
 و یرفاه خدمات ةنیبه عیتوز

  ییربنایز

 در ای توسعه یها پروژه فیتعر 
 هدفة محل طحس

  ها کاربری یسامانده

 

ضا
ف

 ی
طی
رتبا
ا

 

 از پیداده  معدابر  نکدردن  تفکیک -
 سواره
 ةکشددب نبددودن یمراتبدد سلسددله -
 معابر
 معابر  کم عرض -
 معابر پایین تکیفی -

 یها وهیش و طیشرا با هکشب یریگ لکش -
 گذشته یسنت

 بهبود و اصالح در یشهر تیریمد ضعف -
 ها هکشب

 معابر به مربوط های برنامه پذیری نا تحقق -
 شهری ةتوسع های طرح در

 

 یشهر تیریمد تیتقو 

  ها خیابان زیرساخت بهبود

 معابر طراحی ضوابط اعمال 

  معابر ةشبک اصالح
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 اهدافیگذاراستیسیهاعرصهوراهبردهانییتع.3جدولادامة

 یلکةنیزم
موضوعات
 فرعی

 هالیپتانس التکمشیابیشهیر التکمش
 یزیربرنامهاهداف

یالبدکیتجلباهمراهیالبدکیتجلباهمراه

تار
ساخ
 

ی
صاد
اقت

 

 نیزم
ی
هر
ش

 

 نیزم  ارزان متیق -
 زمین ةبهین کارایی نبود -

 وجود و هدف ةمحل زیستی نامطلوب طیشرا
 درآمد با مهاجران رغبت و میل که ناامنی
 دهد می کاهش محله این به را باال

 شیافزا تیقابل
 با نیزم متیق

 جادیا
 یها مجموعه
 یفرهنگ و یتجار

 یفضاها شیافزا از یریجلوگ -
 فرسوده

 یتجار خدمات سطح شیافزا -
 یرفاه و

 

 برای بخش اطمینان فضای جادیا 
 درآمدپر افراد جذب

ال
شتغ
ا

 و 
ی
کار
بی

 

 در زنددان اندددک مندددی بهددره -
 اشتغال های نهزمی
 بیکار افراد باالی درصد -
 بددا متناسددب اشددتغال نبددود -

 جوان افراد تخصص
 و زایددی اشددتغال مراکددز کمبددود -

 کارآفرینی

 در زنان مشارکت برای ناکافی یبسترها -
 مدیران توجهی کمدلیل  به هدف یها محله

 ولهقم این به شهری
 حمایتی و مرتبط نهادهای یتوجه کم-

 جوانان

 کار نیروی وجود -
 متخصص و جوان

 

 
 
 

 و تعریف برای سازمانی نهاد فیتعر
 زنان متناسب مشاغل ایجاد

 زایی اشتغال های کانون جادیا
 در دار خانه زنان نیاز متناسب

 ها محله
 

 خوداشتغالی امو اعطای 
  دستی صنایع های کارگاه جادیا

 جهت بایر های زمین واگذاری
 تجاری صنعتی، واحدهای جادیا

 خدماتی و
 

رما
س

 هی
ذار
گ

 و ی
ت
جار
ت

 

 هددای گددذاری سددرمایه نبددود -
 محدوده در اقتصادی

 مشدارکت  و کدارآفرینی  ضعف -
 خصوصی بخش
 و تجداری  نقدش  بودن رن  کم -

 شهر در هدف ةمحل خدماتی
 

 جذب برای مناسبنا بسترسازی -
 محدوده در ها سرمایه

 بخش در کافی ةبودج نیافتن اختصاص -
 گذاری سرمایه

 فضای و بستر
 برای مناسب
 در گذاری سرمایه
 و تجارت بخش

 خدمات

 صنعت در ماهر کار نیروی آموزش 

 های کاربری مناسب ییجانما
  خدماتی و تجاری

نگارندگان:منبع

نکممیاوهیسناردیتول:دومگام

 هک اریاخت سیماتر و یبررس ها آن دوی دوبه یسازگار راهبردها، ةدوگان یارهایاخت از یکهر در موجود میمفاه به توجه با

 شد. میترس است اریاخت موانع و ارهایاخت راهبردها، شامل

برتریویسنارانتخابویابیارز:سومگام

 یارهایختا براساس نکمم یوهایسنار همة و صورت گرفت شده تولید یوهایسنار یابیارز برتر یویسنار انتخاب منظور به

 .شد انتخاب برتر یویسنار وشدند  سهیمقا ،اند شده داده نشان یمنف و مثبت عالمت صورت به هک ها آن

راهبردهاواهدافازیگذاراستیسیهاعرصهنییتع:چرارمگام

 یها عرصه دارد. رورتض ها آن  بارۀدر یریگ میتصم هک تندهس توسعه تر ملموس یها عرصه یگذاراستیس یها عرصه

 ةدرج ازمندین نیتدوفرایند  نیا .شوند یم حاصل اهداف از نیتدو متعدد یدورها ةنتیج در راهبردها و یگذار استیس

 و ریگذا سیاست یها عرصه و سو یک از آن یارهایاخت و راهبردها نایم یصیتشخ ةمالحظ حاصلو  توافق از ای پذیرفته

 بر که است ییاجرا یها پروژه به یابیدست شروع ةنقط یگذار استیس یها عرصه .است گرید یسو از آن یارهایاخت

 .است تأثیرگذار راهبردی انتخاب یسطح سه افتیره

گذاریسیاستیهاعرصهوراهبردهانییتع.4جدول
 یزیربرنامهاهداف

 راهبرد
ةعرص

 یالبدکیتجلنبود یلبداکیتجلباهمراه گذاریسیاست

 

 شهری تیریمد انتخاب ستمیس تیتقو
 و مدیریتی ساختار اصالح

 ریزی برنامه

 یفن و ییاجرا تیریمد
 اسبمن

 هدف یها محله یزیر برنامه امر در مؤثر یها دستگاه نایم یهماهنگ

 ای محله مدیریت به توجه

 ،راهبردی های طرح نیتدو هدف ةمحل یزیر برنامه امر در مؤثر یها دستگاه میان یهماهنگ
 موضوعی و موضعی

 شهری ةتوسع یها طرح
 مدون برنامه داشتن و ریزی برنامه امر به توجه
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 گذاریسیاستیهاعرصهوراهبردهانییتع.4جدولادامة

 یزیربرنامهاهداف
 گذاریسیاستةعرص راهبرد

 یلبداکیتجلباهمراه یلبداکیتجلباهمراه

 یطیمح شرایط اساسبر مقاوم و اصولی یهاوساز ساخت

 موجود سطوح تیفکی یارتقا 

 شاخص یبناها مرمت

 یها کینکت و مصالح ها خیابان زیرساخت بهبود
 مسکونی بافت ینوساز یتمانساخ

 ارزشمند یفضاها مرمت و ارزش یب یافضاه بیتخر

 سطح شیافزا و فرسوده یفضاها شیافزا از یریجلوگ ونقل حمل ةکشب یسامانده
 یرفاه و یتجار خدمات

 

 ها حریم در وساز ساخت بر نظارت و قوانین اعمال
 باارزش یفضاها ینگهدار و حفاظت

 
 تکمشار هیروح شیافزا

 یردمم
 یعمران اعتبارات شیافزا

 معابر طراحی ضوابط اعمال

 هدف ةمحل سطح در ای توسعه یها پروژه فیتعر
 شهرداری پایدار درآمد درآمدی منابع افزایش

 هدف یها محله در سودآور یها پروژه فیتعر

 وساز ساخت قوانین اصالح و یساز فرهن 
 خاص مقررات و ضوابط 2800 ةنام آیین مقررات الزام

 ساختمانی تخلفات کاهشمنظور  به قانونی مقررات و ضوابط اعمال

 عبور محل و هاوساز ساخت برای شیب جهت به توجه
 فاضالب های لوله

 

 درون های زیرساخت سطح شیافزا
 محله

 همحل محیطی شرایطبه  توجه

 هدف ةمحل محیطی زیست وضعیت بهبود

 ییربنایز و یرفاه خدمات ةنیبه عیتوز

 محله سطح در ها کاربری بهینه توزیع
 شهری مبالن وضعیت یارتقا

 ها کاربری یسامانده

 یکاربر ةبهین عیتوز نهاد مردم های سازمان برای خاص یها مکان سیتأس

 
 
 

 ها محله ةتوسع برای مدون ةبرنام ایجاد و شهری متخصص نیروهای به توجه
 یارتقا ةزمین در یساز فرهن 

 آموزش
 

 و متخصص نیروی انتخاب
 باتجربه

 هدف یها محله توسعه برای مدون برنامه جادیا

 صنعت در ماهر کار نیروی آموزش

 پردرآمد افراد جذب برای بخش اطمینان فضای جادیا

 ریزدانه های زمین عیتجم

 فرسوده یفضاها مرمت و یبازساز 
 محله یمایس بهبود

 یمعمار در دیجد یها وهیش یریرگکا به

 یمیقد منازل یاربرک ساختمانی طبقات تعداد یارتقا

 

 هدف ةمحل در شهروندی فرهن  یارتقا به نیاز ةزمین در یساز فرهن 

 شهروندی فرهن  سطح یارتقا
 شهروندان عمومی آموزش یعموم تکمشار

 

 یساز هن فر خانوارها فرهن  سطح شیافزا و یهمگان آموزش

 نهاد مردم های سازمان تیتقو مردم در مشارکت حس شیافزا مردمی های تشکل جادیا

 صنعتی، واحدهای جادیا منظور به بایر های زمین یواگذار -
 خدماتی و تجاری

 

 تجاری و خدماتی کمبودهای رفع

 ها کاربری سازگاری به توجه
 خدماتی و تجاری های کاربری مناسب ییجانما -

 در ها فعالیت مناسب فضایی پراکنش
 محله سطح

 دار خانه زنان نیاز متناسب زایی اشتغال یها کانون جادیا -
 ها محله در

 هدف ةمحل عمومی رفاه خدمات ةتوسع

 

 اشتغال سطح یارتقا اشتغال وضعیت بهبود خوداشتغالی وام یاعطا

 زنان متناسب مشاغل ایجاد و تعریف برای سازمانی نهاد فیتعر
 ییخودکفا زندگی کیفیت یارتقا

 نماها بهسازی منظور به حمایتی های برنامه نظرگرفتندر

نگارندگان:منبع

سازگاریارهایاختنییتع:پنجمگام

 اه آن یدو دوبه نداشتن تطابق یگذار استیس یها عرصه به مربوط یارهایاخت از یکهر در موجود میمفاه به توجه با

 نیماب یافق ارتباطات ۀبردارنددر هک اریاخت سیماتر در راهبردها و یگذار استیس یها عرصه اریاخت و شد  بررسی

 و یگذار استیس یها عرصه ییمحتوا استقالل و یریفراگ ،تیجامع زین نجایا در .شد درج است، یگذار استیس یها عرصه

 سطوح با یعمود ارتباطات و سو  یک از ها آن میان یافق ارتباطات یبررس برای دیتجر ی ازسطح در ها آن ةهم نیتدو

 یها عرصه از ییارهایاخت استیس نیتدو سیماتر از استفاده با دارد. وجود گرید یسو از دیتجر تر نییپا و باالتر
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 یبررس جینتا استخراج همچنین .شد مشخص ناسازگارند، برتر یویسنار راهبردهای از یکهر با هک یگذار استیس

 (یگذار استیس یها عرصه میان اریاخت )موانع سیماتر از گریدیک با یگذار استیس یها عرصه یارهایاخت یسازگار

 بیکتر که شدند جا هجابتا آنجا  ارهایاخت ،یناسازگار صورت در درج شد. استیس نیتدو سیماتر در وصورت گرفت 

 .بود برتر یویسنار در آن یارهایختا و یگذار استیس یها عرصه نییتع فرایند نیا ةجینت شود. حاصل سازگار

کورهةمحلیارتقاةبرناماستیسنیتدو یماتر.5جدول

نگارندگان:بعمن

یشنرادیپیهاپروههنییتع:ششمگام

 سطوح از سطح نیآخر در و هستند توسعه ةبرنام ۀدهند لیتشک یاجزا ها پروژه یگذار استیس یها عرصه ییاجرا جینتا

 ها( وژه)پر جزء به و آغاز )راهبردها( لک از یشنهادیپ یها پروژه نییتع جهت ،کینکت نیا در .شوند یم واقع دیتجر ةگان سه

 نیعناو نیا درون از سپس .شوند یم مشخص یگذار استیس یها عرصه کیکتف به ها پروژه یلک نیعناو .شود یم ختم

 (.248-247 :1378 آباد، لیخل یالنترک) گیرند مدنظر قرار می یرییتغ و ییاجرا یها پروژه ،یلک

 

 ارهایاخت گذاریسیاستیهاعرصه
 اریاختنام اختیارۀشمار استیسةعرصنام برتریویسناردرارهایاختیبررس

 17-1 ،16-1 ،15-1 ،12-1 ،11-1 ،8-1 ،7-1 ،2-1 ،1-1 بهبود 1 مناسب یفن و ییاجرا تیریمد
  موجود وضع حف  2

 17-1 ،16-1 ،15-1 ،12-1 ،11-1 ،8-1 ،7-1 ،6-1 ،1-1 بهبود 1 شهری مدیریت یارتقا
 - موجود وضع حف  2

 18-1 ،17-1 ،16-1 ،15-1 ،12-1 ،11 ،9-1-1 ،8-1 ،7-1 ،4-1 ،2-1 ،1-1 بله 1 شاخص یبناها مرمت
 - ریخ 2

 یها کینکت و مصالح از استفاده
 مناسب یانساختم

 18-1 ،17-1 ،16-1 ،15-1 ،12-1 ،11 ،9-1-1 ،8-1 ،7-1 ،2-1 ،1-1 بله 1
 - ریخ 2

 18-1 ،17-1 ،16-1 ،15-1 ،12-1 ،11-1 ،9-1 ،8-1 ،7-1 ،4-1 ،2-1 ،1-1 یبل 1 ونقل حمل ةکشب ساماندهی
 - ریخ 2

 16-1 ،15-1 ،12-1 ،1-1 یبل 1 مردمی تکمشار ةیروح شیافزا
  ریخ 2

 19-1 ،2-1 شیافزا 1 شهرداری پایدار درآمد
 - موجود وضع حف  2

 17-1 ،16-1 ،15-1 ،12-1 ،11-1 ،8-1 ،7-1 ،2-1 ،1-1 تیتقو 1 خاص مقررات و ضوابط
 - موجود وضع حف  2

 - بهبود 1 محله محیطی شرایط به توجه
 - موجود وضع حف  2

 11-1 ،11-1 ،9-1 ،2-1 ،1-1 بله 1 شهری انممبل وضعیت یارتقا
 - ریخ 2

 13-1 ،11-1 ،9-1 ،2-1 ،1-1 بهبود 1 ها کاربری عیتوز
 - موجود وضع حف  2

 17-1 ،15-1 ،6-1 ،1-1 یبل 1 باتجربه و متخصص یروین انتخاب
 - ریخ 2

 13-1 ،11-1 ،10-1 ،9-1 ،2-1 ،1-1 بهبود 1 محله یمایس به توجه
 - ودموج وضع حف  2

 13-1 ،11-1 ،10-1 ،9-1 ،2-1 ،1-1 بهبود 1 یمیقد منازل یاربرک
 - موجود وضع حف  2

 16-1 ،6-1 ،12-1 ،1-1 شیافزا 1 یعموم تکمشار
 - موجود وضع حف  2

 17-1،15-1 ،6-1 ،12-1 ،1-1 بهبود 1 یساز فرهن 
 - موجود وضع حف  2

 16-15،1-1 ،6-1 ،12-1 ،1-1 یبل 1 نهاد مردم یها سازمان تیتقو
 - ریخ 2

 - یبل 1 ها یکاربر یسازگار به توجه
 - ریخ 2

 20-12 ،1-1 ،8-1 ،7-1 ،6-1 ،2-1 ،1-1 یبل 1 اشتغال سطح یارتقا
 - ریخ 2

 20-12 ،1-1 ،8-1 ،7-1 ،6-1 ،2-1 ،1-1 شیافزا 1 ییخودکفا
 21 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،116 ،117 موجود وضع حف  2
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 گیرینتیجه

 از یبرا ییاجرا یها برنامه ةارائ .است مختلف موضوعات در ییاجرا یها برنامه ةارائ یبرا مناسب یروش یراهبرد مدل

 فقر ییفضا یها گستره با کشور یشهرها گرید مانند نیز شهرکرد .است موضوعات نیاة جمل از یشهر فقر بردن نیب

 سبب برنامه بدون و هیرو یب گسترش نیا .است یافته گسترش یادیز سرعت با ریاخ ةده چند یط شهرکرد .واجه استم

 شده یشهر ینواح داخل در مجاور ییروستا یها بافت قرارگرفتن ای شهر ةیحاش در خودرو ریمهاجرپذ یها بافت جادیا

 و حادشدن سبب ...و ها محله در انساکن یاقتصاد یناتوان ،ها رساختیز نقصان ،یساختمان و یتیجمع یباال تراکم .است

قرار  شهر یحواش در بیشتر یشهر فقر یدارا یها محله و ها گستره .است شده شهر سطح در ییها بافت نیچن گسترش

 .سترو روبه فراوانی مشکالت با که است شهر نیا به یالحاق ییروستا شهرکرد یغرب یحواش در کوره ةمحلدارند. 

 محله نیا در یشهر تیریمد و نیست کدستی یفرهنگ از نظر محله نیا که است نیا کوره ةمحل در فقردلیل  نیتر مهم

 حضوردر آن  کمتر نمسئوال و مرفه ةطبق و است زیخ جرم محله نیا ؛ به همین دلیلاست کرده عمل ناکارآمد اریبس

 ارائه محله نیا یتوانمندساز یبرا یاتیعمل یها پروژه قالب در ییراهکارها جوانب به همة توجه با ،پژوهش نیا در دارند.

 یزیر برنامه تیریمد نهاد جادیا شامل یمکان یها پروژه قالب در ییاجرا یها برنامه دهد یم نشان پژوهش جینتا .شد

 به یرضروریغ معابر نقش رییتغ خالق، یمعمار و سبک با دیجد یفضاها جادیا ،یشهر یها طرح یاجرا و هیته ،یشهر

 استفاده منظور به یمیقد منازل یبرا موزه جادیا شهر، خارج به یصنعت یها کارگاه انتقال ،ها آنکردن  سنگفرش و راه ادهیپ

 نیهمچن .است گردشگر جذب یبرا الزم یها رساختیز جادیا و شهر خارج به یصنعت یها کارگاه انتقال ،درآمد از

 ،یشهردار عملکرد بر مردم رمحسوسیغ و محسوس نظارت رشیپذ شامل یاررفت یها پروژه قالب در ییاجرا یها برنامه

 فضاها، یبازساز ۀنحو آموزش ،یرانندگ و ییراهنما نیقوان آموزش ،یخیتار آثار ینگهدار و حف  برای قیدق نظارت

 زباله کیتفک برای شهروندان به حیصح آموزش ،یشهر مقررات و نیقوان به توجه ،یعبور یخودروها از عوارض گرفتن

 ،یانسان یروین جذب یبرا مختلف یها آزمون ،ها محله ۀمحدود در ها یکاربر یبرخ وساز ساخت مجوز ندادن ،مبدأ از

 مشکالت حل و یشهر طرح انواع ةیته هنگام مردم نظر از استفاده فرسوده، بافت در موجود یخیتار آثار ییشناسا

. تاس گردشگر جذب یبرا غاتیتبلو  یدست عیصنا یها کارگاه در اتجربهب افراد جذب ،یتیحما مراکز به ژهیو توجه ،یشهر

 لیتشک ،یآموزش یها کارگاه ها نفرانسک نارها،یسم یبرگزار یتیفعال یها پروژه قالب در ییاجرا یها برنامه تیدرنها

 شآموز یها کالس یبرگزار و مختلف یها تیمحور با شیهما یبرگزار طرح، مطالعات یبرا مختلف جلسات

 .است یاجتماع یها مهارت
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