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 Abstract     چکیده

و ناهماهنگـی و همچنیـن عـدم دسـتیابی بـه اهـداف  مشکالتس از بـروز پ

در پی  مـورد نظر در سیاسـت هـای مداخله در شـهرها بـه طـور کامـل

، مقایس محلیپایـه  بر راهبـردی برنامه ریزی، در برنامه ریزی جامع شهرها

تحقق دیدگاه  مورد توجه قرار گرفت.چند بخشـی نگاه مشـارکت مردمـی و 

به باال در برنامه ریزی، ضرورت شروع برنامه ریزی از مقیاس محله  نگاه پایین

را ضروری می نماید. در این مقاله در راستای حل مشکالت و پیچیدگی های 

محله آبشار، برنامه ریزی راهبردی این محله تدوین شده است. این پژوهش 

تحلیلی است.  –در زمره پژوهش های کاربردی و براساس روش توصیفی 

جهت گرداوری اطالعات از اسناد کتابخانه ای و فرادست، مشاهده و برداشت 

مستقیم، برگزاری جلسات به صورت بحث گروهی متمرکز، مصاحبه با 

استفاده شده است. سنجش وضعیت  12ساکنین و مسئولین شهرداری منطقه 

بدین صورت  محله با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. فرایند کار

است که پس از بررسی و شناخت کلی محله در عرصه های کالبدی، اجتماعی، 

اقتصادی و نهادی بر مبنای شاخص های تعریف شده، با بهره گیری از 

مصاحبه های فردی و بحث های گروهی متمرکز، ضعف ها، قوت، فرصت ها 

ها محله  و تهدیدهای محله شناسایی شد. همچنین لیست دارایی ها و سرمایه

ی استخراج گردید. با اولویت بندی مسائل و مشکالت این محله، بر مبنای 

این جدول و نتایج به دست آمده از جسات بحث متمرکز و مصاحبه ها، چشم 

انداز محله تعریف گردید. برای تحقق این چشم انداز، اهداف، سیاست ها، 

 و در انتها برنامه اقدام تعریف شد.  راهبردها

 After the emergence of problems and inconsistency, as well 
as the failure to achieve the intended goals in the 
intervention policies in the cities, following the 
comprehensive planning of the cities, people's participation 
and a multi-sectoral approach were taken into account in 
strategic planning based on local comparisons. The 
realization of the bottom-up perspective in planning makes 
it necessary to start planning from the neighborhood scale. 
In this article, in order to solve the problems and 
complexities of Abshar neighborhood, the strategic planning 
of this neighborhood has been developed. This research is 
among applied research based on descriptive-analytical 
method. In order to collect information from library and 
other documents, direct observation and collection, holding 
meetings in the form of focused group discussions, 
interviews with residents and officials of the municipality of 
District 12 have been used. The assessment of the 
neighborhood situation has been done using the SWAT 
technique. The work process is such that, after the general 
examination and knowledge of the neighborhood in the 
physical, social, economic and institutional fields based on 
the defined indicators, with the use of individual interviews 
and focused group discussions, the weaknesses, strengths, 
and opportunities and neighborhood threats were 
identified. Also, the list of assets and funds of the 
neighborhood was extracted. By prioritizing the issues and 
problems of this neighborhood, based on this table and the 
results obtained from focused discussions and interviews, 
the perspective of the neighborhood was defined. In order 
to realize this vision, goals, policies, strategies and finally an 
action plan were defined. 

    کلمات کلیدی

 تهرانمحالت شهری، ، ریزی راهبردیامهبرن
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  مقدمه -1

تلقـی سـاده انگارانه از دنیـای بیرونـی و روابـط علـی و معلولـی بیـن 

 یچـون برنامه ریزی سـنت یپدیده هـای مختلـف می توانـد شـیوهای

 یجامـع و سـنتی را موجـه سـازد. موضوعاتـ ییـا تهیـة برنامه هـا

کـه برنامه ریـزان شـهری در اوایـل شـروع نهضـت برنامه ریـزی 

 [.1]نسـبتا سـاده داشـته اند  یتیآن مواجـه بودنـد، ماه ـامـدرن ب

اسـت کـه موضوع برنامه ریـزی در قلمـرو عمومـی  یدر حال ینا

لزومـا همـان سـادگی مسـائل علوم تجربـی را ندارنـد. پیچیدگی 

سـازمان یافتـه )نهادینه( این موضوعات آن هـا را از دیگـر عرصه هـا 

 ینتیجه تالشها یسیسـتمی و راهبـرد یویکردهامی سـازد. ر ایزمتم

سـازمان یافته ای هسـتند کـه در سـیر تحـول تفکـر و عمـل برنامه 

ریـزی و مدیریـت، هر یـک از طریـق ابزارهـا و روش هایی در پـی 

هـا برآمده انـد و هـر کـدام  یچیدگیچیرگی بر ایـن دسـته از پ

عـدم  یچیدگی،ورده اند. امـا پکمابیـش موفقیتهایی نیـز به دسـت آ

قطعیت، ابهـام، وجـود پیوندهـای درونـی و چیزهایـی از این دسـت 

در بین مسـائل برنامه ریزی، یافتن راه حل برای آنها را بسـیار دشـوار 

 [.2] سـاخته اسـت

بـه  یابیعـدم دسـت یـنو همچن یاز بـروز مشکالت و ناهماهنگـ پس

مداخله در شـهرها بـه طـور  یهـا اسـتیاهـداف مـورد نظر در س

 یالدیم 1990جامع شهرها، در دهـه  یزیبرنامه ر یکامـل در پ

به خصوص انگلسـتان  یـیاروپا یکشـورها یاندر م یـدیجد یـشگرا

 ی،راهبـرد ینـشب یـهرا بـر پا یـاتـد حیتجد یاسـتشـد که س یجادا

داد.  یقرار مـ یو نگاه چند بخشـ یمردمـ یمشـارکت ی،محل یـهپا

 داشت.  یرا در پ یموفق یفـوق برنامه ها یهـا یژگـیتفکر با و یـنا

موفـق  یدر نمونـه هـا یو اجتماعـ یاقتصـاد یتهایموفق همچنیـن

 ینا یفبه تعر یاریها تا حد بسـ یتموفق یـننشـان داده اسـت کـه ا

 دارد.  یبسـتگ یبرنامه ها سـطح محلـه ا

محله در  ینمانده از دوره قاجار است. ا یبه جا آبشار از محالت محله

درصد آن را بافت  30از  یششهر تهران واقع شده است و ب 12منطقه 

حضور قرار  ینمحله در مجاورت بازار ام یندهد. ا یم یلفرسوده تشک

به صورت نفوذ انبارها و مغازه  یراخ یمجاورت در سالها ینداشته و ا

مجاز نمود  یرمحله به صورت غ یدر دل بافت مسکون یتجار یها

 ینمحله، از ب یمیقد یننفوذ، خروج روز افزون ساکن یناست. ا یافته

محله را به دنبال داشته  یطمح یفیتمحله و کاهش ک یترفتن هو

برنامه  یکردمقاله کوشش شده است با استفاده از رو یناست.  در ا

محله  ینا یها یچیدگیو پ تحل مشکال یدر راستا یراهبرد یزیر

 برداشته شود.   یگام

 مبانی و چارچوب نظری  -2

 برنامه ریزی راهبردی -1-2

( آغاز 1917برنامه ریزی به مفهوم امروزی ابتدا در شوروی سابق )

شد. امروز شاهد گونه های متنوعی از اشکال برنامه ریزی هستیم که 

هر کدام در برهه ای از زمان و براساس روند تکاملی برنامه ریزی 

ر کرده اند. مبانی نظری این نوع برنامه ریزی در واقع از نظریه ظهو

سیستم ها و نظریه تصمیم سازی در مدیریت اخذ شده است و سپس 

بر برنامه ریزی در بخش عمومی به ویژه برنامه ریزی شهری راه 

برنامه ریزی استراتژیک یا همان برنامه ریزی راهبردی  [.3]پیداکرد 

ت استراتژیک زاده شده است که ابتدا در دهه در واقع از بطن مدیری

 در قلمرو فعالیت شرکت های تجاریدر آمریکا رواج پیدا کرد 1960

[4.] 

از برنامه ریزی  یزیکی از خصوصیات بارز برنامه ریزی راهبردی پره

متمرکز، آمرانه و خطی است. این امر از یک طرف مستلزم تقسیم 

مدیریت و تصمیم گیری و  وظایف برنامه ریزی میان سطوح مختلف

از طرف دیگر نیازمند مشارکت و همکاری همه نیروهایی است که در 

حیات شهر دخالت دارد. برنامه ریزی راهبردی براساس امکانات 

نهادهای محلی و مشارکت جامعه محلی استوار است از جمله دیگر 

 ویژگی های برنامه ریزی راهبردی می توان به این موارد اشاره کرد:

تفکیک سطوح برنامه ریزی )راهبردی و اجرایی ( تلفیق فرآیند 

تصمیم سازی و تصمیم گیری، تأکید بر انعطاف پذیری، پویایی و 

اصالح پذیری، تلفیق اهداف کالبدی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی، تأکید بر عدم تمرکز و فرآیند چرخه ای، تأکید برافق زمانی 

. در یک فرایند تهیه برنامه، گام های [3]گام کوتاه مدت و گام به 

متواتر از تعیین و تشخیص پدیده و مساله مورد برنامه ریزی به ارجاع 

کار برنامه ریزی آغاز و سپس مراحل تهیه و طراحی برنامه که شامل 

تعیین اهداف، تعیین اولویت ها، تولید راهبردها و خط مشیهای 

 برتر برای عمل است، انجام می گیرند. گزینه، ارزیابی و انتخاب برنامه 

برنامه ریزی راهبردی را فرایندی هشت مرحله ای و بسیار  برایسون،

. [5] داند یمنظم تر و مدبرانه تر و مشارکتی از دیگر فرایند ها م

است: تدوین راهبردها  یسه مرحله ا یندیبرنامه ریزی راهبردی فرا

مدل راهبردی با انجام تحلیل ، ، اجرای راهبرد ها و ارزیابی راهبرد ها

وضعیت و بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدات به 

شناسایی مسائل راهبردی و ارائه راهبرد های مناسب در بلند مدت 

  [.6]برای نواحی می پردازد 

 است:  یلبه شرح ذ یراهبرد یزیبرنامه ر فرایند

برنامه ریزی و توافق در ولیه از وظایف ا تعریف و شناخت:  اول مرحله

 مورد مسیر فعالیت برنامه ریزی

 تشخیص و بینی پیش تحلیل، ها، داده آوری جمع:  دوم مرحله

 انتخاب نیز و اجرایی اهداف و کالن اهداف تدوین: سوم مرحله

 مهم متغیرهای

  ها فعالیت مسیر طراحی:  چهارم مرحله

 اقدامات یفمرحله پنجم : ارزیابی و تعر

 اقدامات یششم : براورد مالمرحله 

 اقدامات یاجرا ینهاد یمرحله هفتم : اجرا و ایجاد سازوکارها

 یبازنگر و نظارت:  هشتم مرحله

 محله  -2-2

توان به صورت بخش قابـل  ریزی شهری، محله را می ز منظر برنامها

ای ترکیب شـده از  شناسـایی از محـدوده ای شـهری و یـا محـدوده

کننـده نیازهـای سـاکنان در سـاختار شـهر  تـأمینهـای  کـاربری

تاریخ تفکر دربارة واحد همسایگی یا واحدهای  [.7]تعریـف کـرد 

میالدی در کیوتوی ژاپن میرسد.  793محلـه محـور بـه حدود سال 

به نقل از توماس مور در کتـاب اتوپیـا  1961لوئیز ممفورد در سال
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 هری به چهار بخش تقسیم مینویسد: هر آرمانش می 1516در سال 

تـری کـه محله نامیده  تر یا خودمانی شود، اما سازمان محلی صمیمی

تقسیمات شهری،  شود، مبتنی بر خانواده شکل میگیرد و پایه کل می

محلـه اسـت. در ادامـه، ابنـزر هـاوارد نظریه باغشهرها را در سال 

ریزی محله،  برنامه در بررسی گذشته تاریخی [. 8] مطرح کرد 1898

کند که واحدهای همسایگی نه تنهـا بـه  دانلد اپلیارد تأکید می

شدند بلکه خطوط  دار تعریف می ناحیه و محدوده کران 3عنـوان 

ها نیز نقش مهمی در تعیین مرز بـرای آنهـا ایفـا  ترافیکی با خیابان

 کرد. از نظر او محله به وسیله معیارهای فیزیکی، کالبدی و می

ویژه در شرایط فعلی رشد و توسعه  شود. اما به اجتماعی تعریف می

شهری، تعریف کالبدی و فیزیکی محله جای تأمل دارد، زیرا تحرك 

 از نظر[. 7] شود اجتماعی ساکنان به مرزهـای محلـه محـدود نمی

جدید، محله از عناصر اصلی سازماندهی در شهرسازی  شهرگرایاننو

محدودهای "لیزابت پالترزیبرك محله را است. آندرس دوانی و ا

شهری با ترکیب متوازنی از فعالیتهای انسانی که اطراف مرکزی 

 [.8] کنند ، تعریف می"معـین و مـشخص سـاخته شـده است

 برنامه ریزی  راهبردی محله مبنا  -3-2

شهری،  ها و مطالعات باوجود واکنشهای فراوان در عرصه نوآوری

توسعه  تالشهای ای به ابزار مهمی در محله امروزه الگوی توسعه

ها و رویکردهای مختلف  بررسی نظریه [.9]شهری مبدل شده است 

حکایت  ای در طول صد سال اخیر به نحو کاملی توسعه محله مرتبط با

 های آن دارد، به از تفوق فرهنگ اجتماعی محله بر دیگر جنبه

دهد  مبنا نشان می_محله ریزی ها و مفهوم برنامه طوریکه مشخصه

مداخله کالبدی صرف چند متخصص با  که رویکرد مذکور به جای

ریزی فرایندگرا، تعامل محور  اندیش، بر پایه برنامه ساده های فرضیه

مردمی  سازی، سرمایه اجتماعی و مشارکت گام به گام با ظرفیت و

توانمندسازی است  در جستجوی تعامل اجتماعی، تسهیل گری و

مبنا، مبتنی بر مهندسی اجتماعی  _ریزی محله فهوم برنامهم [.10]

های ذهنی، به ابعاد مشخص  و مقیاس کالنبوده و به جای نگرش 

پردازد. در این رویکرد نگاه  زمان در مقیاس محلی و خرد می -فضا

، مبتنی بر توانمندسازی، نگرش باالریزی و مدیریت از پایین به  برنامه

های اجتماعی و  بر منابع انسانی و سرمایه مبنا، تأکید -دارایی

 .ها است مشارکت جمعی ساکنین محله

 متغیرها و شاخص ها  -4-2

به منظور برنامه ریز راهبردی محله آبشار، ابعاد و شاخص های زیر 

 مورد بررسی قرار گرفت: 

 عرصه کالبدی

سرانه زیربنای مسکونی، نسبت خانوار در واحد  مسکن عادالنه:

نسبت خانه های نوسازی شده، نسبت امالك فاقد سند، مسکونی، 

 تنوع قیمت 

سهم حمل و نقل عمومی از جابجایی مسافر، حمل و نقل کارآمد: 

سهم دوچرخه از جابجایی عمومی، متوسط فاصله زمانی از ایستگاه 

 حمل و نقل عمومی، سهم شبکه ریلی از جابه جایی مسافر  

میزان دسترسی به خدمات سرانه و پخشایش عادالنه خدمات: 

درمانی، سرانه -آموزشی، سرانه و میزان دسترسی به خدمات بهداشتی

  و میزان دسترسی به فضای سبز

بهداشت و پاکیزگی، میزان اتصال خانه های محیط زیست سالم: 

مسکونی به فاضالب، میزان بازیافت زباله در محله، تراکم فعالیت های 

 ناسازگار و آلوده کننده 

: شناخت مردم از میراث فرهنگی و طبیعی، اث فرهنگی پویامیر

 نسبت میراث فرهنگی رو به زوال 

: تراکم فضاهای جمعی در محله، وجود فضاهای شهری سرزنده

نسبت طول سواره رو به پیاده رو، وجود فضاهای عمومی برای اقشار 

 ناتوان، کاربری مختلط، رضایت از ایمنی پیاده رو ها 

 اجتماعی  – عرصه اقتصادی

میزان اشتغال در محله، نرخ اشتغال پایدار، میزان اشتغال در محله: 

 پوشش بیمه بیکاری

پایداری کسب و وجود و امکان توسعه کسب و کارهای محلی: 

کارهای موجود در محله، وجود کسبو کارهای فرامحله ای پایدار در 

  محله، سهم زیربنای تجاری و خدمات رسان در محله

 اجتماعی  –عرصه جمعیتی 

احساس امنیت بین ساکنین، پیاده روی امن در احساس امنیت: 

 شب، عدم وجود معتادان متجاهر در محله 

ارتباط با ، انجام کار داوطلبانه یبرا یادگآممشارکت و اعتماد: 

، تمایل به مشارکت در نوسازی، احساس موثر بودن همسایگان

 مشارکت مردمی

احساس یکی بودن با محله، وجود عناصر دی: حس تعلق و رضایمن

 سال در محله  5هویت بخش در محله، سکونت بیش از 

  عرصه حکمروایی

 تیلو، اودر برنامه توسعه یبرنامه توسعه محله ا گاهیجاقوت نهادی: 

 منابع منطقه صیمحله در تخص

وجود نهادهای محله ای، اعتماد به نهادهای میزان اعتماد نهادی: 

 عمومی، 

، ریزی مکان قانونی مشارکت عمومی در برنامهاحق برنامه ریزی: 

حضور گروه های اقلیت در تصمیم ، انطباق برنامه با دیدگاه ساکنان

 یزیبرنامه ر ندیشارکت ساکنان محله در فرآ، مگیری

 یها تیفعال یرسان اطالعامکان آموزش و آگاهی شهروندی: 

سترس یی، دافزا مهارت یشارکت در آموزش های، مبخش عموم

 پذیری آموزش ها

 روش شناسی  -3

این پژوهش از لحاظ نوع پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی و 

تحلیلی استو روش گرداوری اطالعات  –براساس روش توصیفی 

استفاده از اسناد کنابخانه ای و فرادست، مشاهده مستقیم، برگزاری 

ین و جلسات به صورت بحث گروهی متمرکز، مصاحبه با ساکن

است. جهت تحلیل از تکنیک سوات  12مسیولین شهرداری منطقه 

استفاده شده است. فرایند کار بدین صورت است که پس از بررسی و 
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شناخت کلی محله، با بهره گیری از مصاحبه های فردی و بحث های 

گروهی متمرکز، ضعف ها، قوت، فرصت ها و تهدیدهای محله 

ی ها و سرمایه ها محله ی شناسایی شد. همچنین لیست دارای

استخراج گردید. در نهایت بر مبنای این جدول و نتایج به دست آمده 

از جسات بحث متمرکز و مصاحبه ها، چشم انداز محله تعریف گردید. 

برای تحقق این چشم انداز، اهداف، سیاست ها، راهبردهاو در انتها 

 برنامه اقدام تعریف شد. 

 معرفی عرصه پژوهش  -4

اکنون به ، دوره قاجار باقی مانده ازشار )دردار( به عنوان یکی حله آبم

شهر تهران در نظام سلسله  12منطقه  5از ناحیه  9عنوان محله 

مراتب تقسیمات شهری شهر تهران است. این محله با مساحتی بالغ 

واقع شده است که از شمال به  12هکتار در شرق منطقه  78بر 

شهریور، از جنوب به بزرگراه  17ه خیابان خیابان امیر کبیر، از شرق ب

هکتار از  21.19 .محالتی و از شرق به خیابان ری محدود می شود

هکتار از آن بافت ناپایدار  26.66وسعت این محله، بافت فرسوده و 

 22250بالغ بر  تیمحله با جمع نیا. [11]شهری محسوب می شود. 

دارای بافت غالبا  (1395)نتایج سرشماری سال  خانوار 7116و  نفر

 . استهای تو در تو  ابانیها و خ و دارای کوچه یمســـکون

 بحث و یافته ها -5

به منظور دستیابی به برنامه ریزی راهبردی محله آبشار ابتدا به 

سنجش وضعیت شاخص های ذکر شده در بخش مبانی نظری، 

ایی که در وضعیت (. سپس شاخص ه1پرداخته شد. )جدول شماره

نامناسب تری قرار داشتند، به عنوان شاخص های دارای اولویت در 

 برنامه ریزی تعریف شدند. نتیجه این اولویت بندی بدین صورت است: 

در بعد اجتماعی؛ شاخص های احساس امنیت، میزان مشارکت و 

اعتماد و دسترسی به آموزش؛ در بعد اقتصادی توسعه کسب و کارهای 

در بعد حکمروایی؛ نهاد سازی، حق برنامه ریزی، در بعد محله، 

کالبدی؛ پخشایش عادالنه خدمات، دسترسی به فضای شهری سرزنده 

و میراث فرهنگی پویا در وضعیت نامناسبی قرار داشته و از ان روی 

 در اولویت برنامه ریزی این محله هستند. 

جمعی سپس بیانیه چشم انداز محله به صورت ذیل مورد وفاق 

 کارشناسان تهیه طرح و ساکنین محله و مدیران محلی قرار گرفت: 

محله به جا مانده از دوره قاجار،  یخیتار یآبشار محله ا یمحله  "

در پارك  اقیاشت  ساعات شبانه روز با یاست که مردم در تمام امنای 

حل وفصل  یآن حضور دارند و برا یعموم یفضاها گریها و د

 یو مذاکره م تعامل  گریکدیمحله و بهبود امکانات آن با  مشکالت

خرد  یاست و کسب وکارها ایشکوفا و پو یاقتصاد طیکنند. شرا

حضور  نیو چهارراه ام یر یتجار یبا راسته  یتعامل خوب یمحل

 یفضاها با محله که موجب رونق اقتصاد نیدارند و مردم از مجاورت ا

دارند. امکان استفاده از  تیرضا احساس کسب وکارشان شده است

 تیفیبا ک یحیو تفر یورزش ،یبهداشت ،یانواع خدمات از جمله آموزش

 یمردم محله وجود دارد. رابطه  یمناسب برا  یدسترس با مناسب و

امر سبب  نیوجود دارد و هم یشهر تیریمردم محله و مد نیب یخوب

 یمرکز یمحله ها نیرتریپذ ستیاز ز یکی به شده است که آبشار

 ."شود لیشهر تهران تبد

در ادامه برای دستیابی به چشم انداز تدوین شده، براساس پتانسیلها، 

سرمایه ها و دارایی های محله آبشار برنامه راهبردی محله با در نظر 

گرفت اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اقدام تدوین شد. 

  این موارد بیان شده است:  5تا  2در جدول 

 

 

 

 
 موقعیت محله آبشار  1شکل 
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 سوآت محله آبشار، ماخذ: نگارندگان تحلیل  1 جدول

 تهدید فرصت ضعف قوت 

ی
بد

کال
ه 

ص
عر

 

 حفظ ماهیت مسکونی محله -

وجود اراضی مخروبه در مجاورت محور -

آبشار با قابلیت تبدیل به خدمات ورزشی 

 و فرهنگی 

شهریور در این  17وجود بوستان زیبا و -

محله و وضعیت نسبتا مناسب فضای 

 سبز در سطح محله آبشار 

عدم نفوذ کاربریهای ناسازگار )از جمله -

کارگاهی وصنعتی( به داخل بافت محله 

  12ایر محالت منطقه در مقایسه با س

وجود جریان اقتصــادی قوی در -

 17حاشــیه محله ) خیابان ری و 

 شهریور(

کمبود -کمبود مراکز فرهنگی در محله -

 فضای ورزشی در محله 

کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در -

 محله

تعرض فعالیت های کارگاهی و انبار به  -

لبه بافت مسکونی در لبه خیابان ری 

اری کاربری ها در محور آبشار ناسازگ

)وجود کاربری های کارگاهی در کنار 

 (واحدهای مسکونی

کمبود بسیار زیاد پارکینگ محلی غیر  -

فعال بودن برخی از واحدهای اقتصادی 

 در محور آبشار 

وجود برخی مشاغل ناسازگار با زندگی -

روزمره و مرکز تاریخی در لبه ها )ری( و 

 اطراف محله 

با امین حضـــور و مرکز مجاورت -

 یفروش لوازم برقی خانگ

یاست طرح تفصیلی جهت س-

تثبیت و تقویت ســـکونت و 

کاربری های مرتبط با آن امکان 

آزاد کردن سطوح وسیع کارگاهی 

و انبار در حاشیه خیابان ری برای 

تامین خدمات از جمله کاربری 

 اقامتی

وند فراینده فعالیتهای خدماتی ر-

 یرگذر امیرکبیردر حاشیه ز

ی
وای

مر
حک

 

از  یارتباط مناســـب نهادهای محل-

 یتیریها با نهادهای مد ارییشورا جمله

  فرادست

 عال بودن خانه فرهنگ دردار و جذبف-

  توسط آن نهاد ساکنان

محله و  ریمحله از مد برخورداری-

 مناسب و فعال محله ســرای

مناسب خانه فرهنگ و سرای  همکاری-

 یمحل نیفعال و محله

متخصـــص و  یانســـان روییکمبود ن-

 شهرداری منطقه فیوظا مرتبط با

های ساخت و  تینظارت بر فعال ضعف-

  ساز

اعتمادی  یکم جهت رفع ب تالش-

 شهرداری نسبت ه مردمدگستر

 یاتیبرنامه های عمل انیم تناقض-

عملکردی  تفرق باالدست اسناد و رانیمد

 بافت در سازمان های مداخله گر انیم

مکان همکاری با ســـازمان ا-

  راثیم

 یفرهنگ

خاص شـهردار تهران به  توجه-

 یخیبافت تار و منطقه

شـــکـل دادن طرح  امکـان-

  هـای

 در سطوح مختلف یمشارکت

اعتماد بودن مردم نســـبت  بی-

 به سازمانهای مدیریت شهری

یکپارچه نبودن مدیریت شهری - 

 و ناهماهنگی در ارائه خدمات 

ناهمخوانی محدوده مدیریتی با -

 واقعیت های کالبدی و اجتماعی 

تناقض عمل مدیران شـــهری با -

 ضوابط و مقررات

ی
اد

ص
قت

ا
 

 زدیکی به بازار )امین حضور( ن-

قیمت نسبتا پایین زمین نسبت به -

 محله های مجاور خود مثل ایران

در نظر گرفتن راســـته آبشـــار به  -

 عنوان محور فعالیتهای اقتصاد

عدد فعالیت های خرده فروشی در ت-

 محله

درصد باالی جمعیت فعال محله  -

رشــد فعالیت های تولیدی و خدماتی 

 در محله

ایین بودن درصـــد فعالیت زنان در پ-

 قیاس با مناطق دیگر

له درصد باالی زنان جویای کار در مح -

 تک کاربری شدن فعالیت های اقتصادی

ان جذب ز نان جویای کار در امک -

 مشاغل خانگی 

تهیه طرح های موضــوعی  -

 واحدهای اقتصادی

وند فزاینده عدم مایل ســرمایه ر -

 گذاری خارجی در اقتصاد محلی

ی 
اع

تم
اج

- 
ی

یت
مع

ج
 

 یو انسجام محل تیاال بودن هوب-

 محله یخیتار یغن نهیشیپ-

 سواد باالی ساکنان سطح-

 فرهنگی – یهای اجتماع گاهیپا وجود-

 نهاد مانند مساجد در محله مردم و

محله با عناصر شاخص  مجاورت-

از جمله مجلس شورای  کشور یاسیس

 یاسالم

گریز ساکنان اصیل از محله و جایگزین -

 شدن مهاجران کم درآمد در محله

عـدم جهتگیری فعـالیـت هـای  -

اعی امنیت اجتماعی فرهنگی و اجتم

پایین اقشــار خاص محله مانند زنان و 

 کودکان 

پایین بودن نشاط و شادابی ساکنان -

 محله

 خروج جمعیت جوان از محله  -

در حال گذار بودن ساختار جمعیت -

 محله 

پایین بودن نرخ مهاجرت به محله -

 نســـبت به محالت مجاور

امکان تشــکیل ســازمان های  -

 در محله مردم نهاد

مهاجرت مناطق مجاور جنوبی و  -

شــرقی به این محله و خروج از 

 هویت مشترك محله ای
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 ماخذ: نگارندگاناهداف، راهبردها، سیاستها،  2 جدول

 

 برنامه اقدامات محله آبشار، ماخذ: نگارندگان 3 جدول
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 برنامه اقدامات محله آبشار، ماخذ: نگارندگانادامه  4 جدول

 

 برنامه اقدامات محله آبشار، ماخذ: نگارندگان 5 جدول

 
 

 بندی  جمع -6

تحقق  ایـران برنامه ریـزی همان گونه که پیش تر گفته شد، در نظـام

 معنـای بـه جامـع، رویکـرد بـا شـده تهیـه برنامه هـای ناپذیـری

 رویکرد در تغییـر لـزوم و اهداف، بـه یابیدر دسـت انـدك موفقیـت

ساخت. این مساله  را آشـکار شـهر فضایی توسـعه برنامه های تهیه

برنامه ریزی تحت عنوان  بـرای جدیدی دسـتورکار تعیین بـه منجـر

گشـت. از سویی دیگر رویکرد برنامه ریزی پایین به  راهبردی رویکرد

باال، ضرورت شروع برنامه ها از مقیاس محله )به عنوان نخستین واحد 

جامعه( ضروری می نماید. در این مقاله به ارائه برنامه راهبردی جهت 

توسعه محله آبشار پرداخته شد. فرایند برنامه ریزی راهبردی با 

ضعیت محله آغاز می شود. نکته حائز اهمین آن شناخت و سنجش و

است که این سنجش وضعیت تنها کارشناس محور نبوده و از دل 

مشارکت و بحث های متمرکز با کلیه ذی مدخالن و دی نفعان حاصل 

می شود. سپس پتانسیل ها، سرمایه ها و دارایی های محله از دل 

سایی می شود. جلسات بحث متمرکز و مصاحبه عمیق با ساکنین شنا

در رویکرد راهبردی توجه به تعیین اولویت ها با توجه به کمبود منابع 

و زمان ضروری است. از این روی در گام بعدی می بایست مسائل و 

مشکالت محله اولویت بندی شده و براساس این اولویت بندی چشم 

 انداز، اهداف، راهبردها و سیاست ها تعریف شود. در این مقاله تدوین
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برنامه ریزی راهبردی محله آبشار تا تعریف برنامه های اقدام در سه 

سال( و بلند  3-1دسته، کوتاه مدت )کمتر از یک سال(، میان مدت )

سال(  انجام شد. در ادامه برآورد مالی و تقسیم وظایف  5-3مدت )

 سازمان های مسئول در هر برنامه ضروری ست. 
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