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آیندهپژوهی و سناریونگاری برای برنامهریزی توسعه
سنگلج تهران
محلهای بر پایة تحلیل سیستمی با مطالعة محلة
ِ
زهره فنی  ،1الله کاظمی
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چکیده:
از آنجا که جامعة شهری سیستمی است پویا ،پیچیده و دارای عدم قطعیتهای بسیار ،برنامهریزی با رویکردی
صرفاً عقالئی و بر پایة فرایندهای خطی برای آن دور از انتظار است .این پژوهش با تحلیل سیستمی و با تأکید
بر ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم ،در پی شناخت و استخراج ساختارهای شکلدهندة سیستمها
برای برنامهریزی توسعه در سطح محلهای است .از نظر روششناسی ،پژوهش حاضر از نوع تحقیقات شناختی
است .دادههای موردنیاز پژوهش شامل دادههای کتابخانهای و اسنادی و دادههای مربوط به ادراک ساکنین
و تصمیمسازان در امور مدیریت شهری است .با استفاده از روش تحلیل اثرات متقاطع و براساس ضریب
اهمیت و همچنین عدم قطعیت آنها ،همبستگی این عوامل با «توسعة محله» بررسی شد .نتایج پژوهش
نشان داد ،از میان سی عامل بررسیشده ،چهار عامل باالترین اثرگذاری و اثر پذیری را بر سیستم دارند :نقش
فرسودگی بافت ،عدم امنیت فضای محله و
و عملکرد فرامحلی محلة سنگلج و نبودن محرکهای نوسازی و
ِ
ِ
جهت گذران اوقات فراغت ساکنان .این عوامل از محورهای اصلی
نبودن خدمات تفریحی و رفاهی مناسب
شکلدهندة سناریوهای توسعة آتی محلة سنگلج محسوب میشوند .نگارندگان این مقاله معتقدند فرایند
کنونی برنامهریزی استراتژیک ،بر پایة ارائة
پژوهی موردنظر در این پژوهش در مقایسه با فرایندهای
آینده
ِ
ِ
آلترناتیوهای ذهنی و بدون درنظرداشتن زمینهها و عوامل کلیدی مؤثر بر ساختارهای هدایتکننده و اثرگذار
بر محیط برنامهریزی ،درجة باالیی از واقعگرایی ،پاسخگویی و انعطافپذیری را دارد.
کلیدواژهها :برنامهریزی ،تحلیل سیستمی ،تحلیل اثرات متقاطع ،سناریوسازی ،محلة سنگلج.
-1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی z-fanni@sbu.ac.ir
-2کارشناس ارشد سازمان زیباسازی شهر تهران kazemilaleh1@gmail.com
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 .1مقدمه و بیان مﺴﺌله
سرعت پرشتاب علم و آگاهی سبب بروز تحوالت گستردة اقتصادی و اجتماعی ،افزایش رقابت در عرصههای
گوناگون و ضرورت پیشرفت همه جانبه جوامع شده و تالشها و پژوهشهای آیندهنگرانه را ضروری ساخته
است (رك :خزائی و الهیدهقی .)6 :1392 ،توسعة فزایندة تکنولوژیها و سرعت ارتباطات و ظهور مسائل
گوناگون در ابعاد مختلف جوامع بشری موجب شده است نظامهای بررسی و تحلیل مسائل دستخوش
پیچیدگی فزایندهای شود؛ بهگونهای که جوامع انسانی با شمار باالیی از متغیرهای تأثیرگذار مواجهاند.
پیچیدگی ،عدم قطعیت ،تغییرات شدید درهمتنیدگی و پیشبینیناپذیر بودن از ویژگیهای انکارناپذیر
نظامهای شهری و منطقهای قرن بیستویکم است .از آنجا که شهر نیز سیستمی پویا و پیچیده ،آشوبناك
و دارای عدم قطعیتهای فراوان است ،دور از انتظار است که بتوان با رویکردی صرفاً عقالئی و بر پایة
فرایندهای خطی برای آن برنامهریزی کرد.
محلة سنگلج یکی از قدیمیترین محالت شهر تهران است که در آن کیفیتهای سکونتی -به دالیلی مانند
عدم استحکام بنا ،نداشتن دسترسیهای مناسب و عمدتاً بسیار باریک و ناکارآمد ،پایین بودن سرانههای
خدماتی در داخل محله و -...بسیار کاهش یافته است.این محله در پی تحوالت دهههای اخیر شاکلة اصلی
خود را حفﻆ کرده اما کاراییاش را از دست داده است .سوؤال اصلی پژوهش حاضر این است که رویکرد
آینده پژوهی چگونه به تدوین راهبرد توسعه محله سنگلج کمک می کند؟ کوشیدهایم با تأکید بر تحلیل
سیستمی عوامل مؤثر بر توسعة محلة سنگلج شناسایی و سناریوهای توسعة محله و راهبردهای تحقق
سناریو منتخب گردد عرضه شود .نگارندگان این مقاله معتقدند فرایند طرحشده در این پژوهش می تواند
کنونی برنامهریزی استراتژیک بر پایة تحلیلهای بی حد
واقعبینانهتر ،اثرگذارتر و انعطافپذیرتر از فرایندهای
ِ
و مرز تکنیک  SWOTو ارائة آلترناتیوهای ذهنی و بدون درنظرداشتن زمینهها و عوامل کلیدی مؤثر بر
ساختارهای هدایتکننده و اثرگذار بر محیط برنامهریزی باشد.
از محدودیت های انجام این پژوهشکه از نوع بنیادی است می توان به این موارد اشاره کرد :کمبود منابع
مرتبط و دست اول،؛ ضعف داده ها و بهویژه نبودن آمار جدید در مورد این محله،؛ گاهی ،پاسخ دهی های
در مواردی ،پاسخهای سطحی و غیرکارشناسانه برخی از نیروهای مدیریت شهری و محله ای که سبب
تجدید برخی از پرسشگری ها می شدگشته است؛ و سرانجام .همچنین محدودیت های مالی و زمانی که
البته در اغلب پژوهشهای بنیادی وجود دارد.

-2پیﺸینه و چارچوب نﻈری
 .1,1تﻄور تاریﺨی رویکردهای برنامهریﺰی ﺷهری
برنامهریزی فرایندی است منظم ،مداوم ،حسابشده ،منطقی ،جهتدار و دورنگر که به منظور هدایت
و ارشاد فعالیتهای جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب .بهطورکلی اهداف برنامهریزی عبارتاند از.1:
پیشبینی آینده :برنامه آیندهنگر؛ .2برنامة ساختن وشکل دادن به آینده :برنامة آیندهساز؛ .3برنامه برای
انتخاب یک شکل خاص برای آینده :آینده گزین (محمدی.)1393،
در چشمانداز کلی میتوان تحول نظریههای برنامهریزیِ شهری و منطقهای در کشورهای پیشرفتة جهان
را در طول قرن بیستم به سه مرحلة اساسی تقسیم کرد .درواقع میتوان از سه پارادایم یا نظریة اصلی نام
معینی نقش غالب و فراگیر داشته است .در جدول شماره  1مشخصات
برد که هرکدام در محدودة زمانی ّ
اصلی این سه پارادایم بهاختصار معرفی شده است .این سه پارادایم بهترتیب عبارتاند از:
الف .پارادایم برنامهریزی جامع یا برنامهریزی عقالنی؛
ب .پارادایم برنامهریزی سیستمی؛
 16ج .پارادایم برنامهریزی دموکراتیک (اجاللی و رفیعیان.)1391،

جدول  .1تحول پارادایﻢهای برنامهریﺰی ﺷهری در ﻗرن بیﺴتﻢ
پارادایم
برنامهریزی جامع

برنامهریزی سیستمی

دورة نفوذ
 0291ـ
0291

مبانی فکری و اجتماعی
خردگرایی و پوزیتیویسم
علمی
مدیریت متمرکز دولتی

 0291ـ

نگرش سیستمی به جهان

0291

مدیریت علمی سیستمها

برنامهریزی

 0291ـ

دموکراتیک

111

اهداف کالن
توسعة کالن اقتصادی
سازماندهی کالبدی

الگوی طرحها و برنامهها
طرحهای کالبدی ملی ـ
منطقهای
طرحهای جامع ـ تفصیلی

بهسازی سیستمهای اقتصادی و

مدلسازی سیستمهای شهری

اجتماعی

طرحهای بلند مدت

هدایت و نظارت سیستم شهر

طرحهای ساختاری ـ محلی

نگرش راهبردی

تأمین توسعة پایدار

سلسلهمراتب طرحها

دموکراسی و خردِ جمعی

تأمین عدالت اجتماعی

انواع طرحهای محلی

ارزشهای بومی و محلی

مدیریت مشارکتی

پروژههای طراحی شهری

ماخذ :مهدیزاده1382 ،
چنانچه در جدول  1آمده است برنامهریزي شهري در نیمة دوم قرن بیستم بهجاي توجه صرف به نیازها و
طراحي کالبدي به سمت برنامهریزي فرآیندگرا و تعاملمحور گرایش پیدا کرده است (پورجعفر و معروفي،
 .)50،1387بهعبارتی ،رویکردهای برنامهریزی در گذر زمان از رویکردهای پوزیتیویستی و سیناپتیک فاصله
گرفته و به رویکردهای مشارکتی متمایل شده است .بهگونهای که تجربیات جهاني نشان ميدهد که از دهة
 1980م به بعد در برنامههاي توسعة شهري توجه فزایندهاي به رویکرد مشارکتي 3صورت گرفته است.

3-Participatory Approach
4- Dynamic Thinking
5- Closed-Loop Thinking
6- Generic Thinking
7- Structural Thinking
8- Operational Thinking
9- Continuum Thinking
10- Scientiﬁc Thinking
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 .1,2تحلیل سیﺴتمی
ّ
مدل تفکر سنتی واقعگرایانه بر برداشت مکانیکی از جهان و علیت خطی برای تشریح پدیدهها استوار است.
تاریخی پارادایمهای تفکر از تفکر واقعگرایانه آغاز شده و به تفکر و پویاییهای سیستمی انجامیده است
تطور
ِ
(احمدوند و عرب .)88 ،1388 ،تفکر سیستمی به پیوندهای متقابل ساختارها و عملکردهای سیستم باور دارد.
این نگرش در پی استخراج الگوهای حاکم بر پیچیدگیهای سیستم است ( .)Milstein, 2006, 77تفکر
سیستمی در عمل ،حاوی هفت ویژگی مهم است :تفکر پویا ،4تفکر بسته ،5تفکر عمومی ،6تفکر ساختاری،7
تفکر عملیاتی ،8تفکر پیوسته 9و تفکر علمی.)Daividz et al,200,2( 10
باور به پیچیدگیهای سیستمی برای مدیران این پیام را دارد که دوران مدیریت از طریق اهداف سلسلهمراتبی
یا از راه منطق ازپیشتعیینشده و مهار دقیق ،بهسر آمده است .سیستمها پیوسته بین جاذبههای مختلف
در نوساناند (تعادل پویا) و گاه تغییرکوچکی باعث بروز تغییرات وسیع و ریشهای در سیستم میشود .برای
منطق
مدیریت تغییر در سیستمهای پیچیده و آشوبناك ،روشهای سنتی دیگر پاسخگو نیست و مدیران باید
ِ
تغییر در این سیستمها را بیاموزند (اعتباریان .)1386،35 ،روش علمی که این تئوری در اختیار ما قرار میدهد،
تغییر در نوع و مقیاس نگرش به پدیدهها است .بهگونهای که بتوان نظم ساختاری آنها را کشف کرد (عابدی
جعفری ،صفری .)1384،2 ،در نتیجه ،میتوان گفت تحوالت بنیادین در حوزههای معرفتی علوم متکی بر
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پویائی سیستمها ،پیچیدگی ،عدم قطعیت و ابهام و روابط شبکهای –بهجای روابط خطی -شکل گرفته است
(خواجویی و مقدم1 ،1385 ،؛ رضوی.)59 ،1393 ،
تحلیل ساختاری
یکی از روشهای درك نظام و ارتباطات سیستم و تشخیص متغیرهای کلیدی سیستم روش
ِ
است .شکل 1پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها در سیستم را نشان میدهد .براساس این شکل ،هریک از
متغیرها باتوجهبه میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیریشان در مکانی خاص قرار میگیرند .موقعیت متغیرها در نمودار
بیانگر وضعیت آنها در سیستم است.
ﺷکل :1پﻼن تاﺛیرگذاری و تﺄﺛیرپذیری متﻐیرها
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ماخذ)Godet,2006( :

متغیرهای تأثیرگذار :این متغیرها بیشتر تأثیرگذار و کمتر تأثیرپذیر هستند .سیستم بیشتر به این متغیرها
بستگی دارد .این متغیرها بحرانیترین متغیرها قلمداد میشوند زیرا تغییرات سیستم وابسته به آنهاست.
مدیریت و کنترل این متغیرها بسیار مهم است .هرگونه تغییری در این متغیرها باعث تغییر در کارکرد
سیستم میشود.
متغیرهای دو وجهی :این متغیرها بصورت همزمان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار باالیی دارند .وضعیت این
متغیرها با عدم پایداری همراه است .زیرا هر عمل و تغییری دربارة آنها باعث تغییر در سایر متغیرها میشود
و همچنین هر تغییری در سیستم باعث تغییر در این متغیرها و اثرگذاری آنها میشود .این متغیرها عوامل
کلیدی سیستم را تبیین میکنند .از آنجاییکه این متغیرها دارای اهمیت زیاد و عدم قطعیت باالیی هستند،
سناریوهای توسعه براساس این دسته از متغیرها تدوین میشود.
متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته :این متغیرها تأثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری باالیی دارند .متغیرهای تأثیرپذیر
نقش خروجی سیستم را ایفا میکنند یعنی حاصل اتفاقات صورتگرفته در سیستم هستند .درواقع چگونگی
و عملکرد این متغیرها بسته به پیش آمدن هریک از سناریوها و همچنین تغییرات صورتگرفته در سایر
متغیرهااست.
متغیرهای مستقل :متغیرهایی هستند که نخست ،اهمیت آنها در تحقق اهداف سیستم در اولویت دوم قرار
پیش روی آنها کم است .این عوامل مستقل از سایر متغیرها هستند،
دارد؛ ثانیاً دامنة تغییر و شدت تغییرات ِ
برای ارتقاء و بهبود آنها باید این عوامل را شناسایی کرد و ترفیع داد (توفیق .)605-603-،1391،از اهمیت و
مزایای این نوع تحلیل در این پژوهش ،میتوان به سیستماتیکتر نمودنکردن فرآیندها و خروجیها ،افزایش
شفافیت ورودیها ،فرآیندها و خروجیهای پروژهة آینده نگاری ،تشکیلبرگزاری میزگردهایی متشکل از افراد
 18گوناگون و به منظور تعامل و ارتباط بازیگران در حوزهها و سیستم شهر محله و کمک به ترسیم آینده های

مطلوب یا ممکن اشاره نمودکرد.
 .2معرﻓی محدوده مﻄاﻟعه:
محله سنگلج ،یکی از سیزده محلهی منطقة  12شهرداري تهران ،با مساحتی حدود  103هکتار در ناحیه، 3
از تقسیمات ناحیهای ،قرار گرفته است .این محله ،بخشي از پیکره تاریخي شهر تهران در دورانهای صفوی و
ناصری است (رك .باوند.)1386 ،
محدوده مورد مطالعه به دلیل نزدیکی به مرکز تجاری شهر تهران ،محل استقرار تعدادی از بورسهای فروش و
تعمیر لوازم خیاطی و عمده فروشی مواد غذایی ،تولید کفش و صنایع بسته بندی و لوازم مرتبط با آن و تولید
جوراب میباشد است .فعالیتهای مذکور همراه با انبارهای نگهداری محصوالت و مواد اولیه دارای شعاع عملکرد
فرا شهری هستند .شکل  2نقشه شماره یک موقعیت محله سنگلج را نشان میدهد.
ﺷکل  2نقﺸه محدوده جﻐراﻓیایی و توزیﻊ ﻓﻀایی کارکردها درمحله سنﮕلﺞ
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 -4 .3روشﺷناسی پﮋوهﺶ
کمیشدن ،پایة مکانی
از
پس
ها
داده
و
است
ی
کم
تحلیل
و
تجزیه
بر
مبتنی
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش
ّ
ّ
پیدا میکنند و مورد تحلیل قرار میگیرند .بنابراین از نظر روششناسی ،پژوهش حاضر از نوع تحقیقات
شناخت شناسی است .باتوجهبه ماهیت و مقیاس پژوهش ،ابزار تحلیل اطالعات موردنیاز براساس بانک
اطالعات مکانی است .پس از تهیة بانک اطالعات مکانی و دادهای ،با بهرهگیری از مدلهای آماری به تجزیه و
کمیسازیِ این دسته
تحلیل آماره های توصیفی و استنباطی پرداخته میشود .در ارتباط با اطالعات کیفی ،با ّ
اطالعات ،مکان پایهشده و در تحلیلهای مکانی دخالت داده میشوند .آمار و دادههای مورد نیاز شامل دو
دسته دادههای خام آماری (شامل مباحث جمعیتی و خدماتی و کالبدی) و دادههای مربوط به ادراك ساکنین
و تصمیمگیران (از طریق پرسشنامه و مصاحبه) در محدودة مورد مطالعه است که با مراجعه به سازمانهای
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مربوط و همچنین نمونهگیری و تهیة پرسشنامه و انجام مصاحبه جمعآوری شده اند .11برای کسب دانش
گروهي ،از تکنیک دلفي استفاده شده وکه فرایندي است که داراي ساختار پیش بیني و کمک به تصمیم گیري
در راندهاي پیمایشي ،جمع آوري اطالعات و و ،در نهایت ،نوعی اجماع گروهي است (رك :احمدی و همکار،
 .)1387اکثر پیمایشها سعي در پاسخ به سؤال «چه هست؟»؟ دارند ،دلفي به سؤال «چه مي تواند /یا چه باید
12
باشد؟» پاسخ مي دهد.
این جنبه از پژوهش-که در پی تعیین عوامل مؤثر بر توسعة محله با تأکید بر نقطهنظرات ذینفعان و ذینفوذان
است  -قائل به وجوه مشارکتی فرایند برنامهریزی است .برای بررسی عوامل مؤثر بر توسعة محلة سنگلج و نیز
برای تعیین اهداف و محورهای سناریوهای توسعه محلهای در سنگلج ،از نظرهای مردم -که از طریق تکمیل
کارشناسان در نهادهای متصدی مدیریت شهری -
پرسشنامه حاصل شده -و همچنین از ایده هایدیدگاه
ِ
شامل شهرداری تهران ،شهرداری منطقة  12و ناحیه شهرداری و سازمان زیباسازی تهران -استفاده شده است.
پاسخکنندگان 60 ،نفر از افراد باالی  40سال ساکن در مقیم این محله به روش گلوله برفی و همچنین 20
نفر کارشناس و متخصص شهری بودند .فهرستی از عوامل مؤثر بر توسعة محلهای تهیه شد و مورد پرسش قرار
گرفت .برای شناخت و تعیین متغیرها و گزاره های پژوهش ،از منابع و اسناد مرتبط استفاده شده است (رك:
فنی و صارمی1392 ،؛ محمدی و دیگران1393 ،؛ خزائی و الهیدهقی1392 ،؛ پورجعفر و معروفی.)1387 ،
سپس به طراحی سواالت اقدام پرسشها طرح و نتایج استخراج شده است.برای تعیین میزان تأثیرگذاری
متغیرها بر توسعة محله سنگلج ،ابتدا پاسخها براساس طیف لیکرت – از «یک» برای خیلی کم ،تا «پنج» ،برای
کمی شد و سپس میانگین امتیازهای دادهشده به هر سؤال محاسبه گشت .اگر مقادیر میانگین
خیلی زیادّ -
بزرگتر از عدد  2/5باشد ،آن عامل در زمرة عوامل کلیدی در محاسبات و ارائة راهبردها لحاظ شده است .جدول
 2امتیاز متغیرهایی را نشان میدهد که امتیازی بیشتر از  2/5کسب کردهاند.
شناسایی متغیرهای کلیدی  :این کار با کمک گرفتن از طبقه بندی مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد که
عبارتاند از:
طبقه بندی مستقیم  :همة ارتباطها رابطههای در یک ردیف ،نشان دهندة اهمیت تاأثیر یک متغیر بر ّ
کل
سیستم (محله) است .مجموع یک ستون نشان دهنده میزان سطح تاأثیرپذیری یک متغیر است (سطح تاثیر
پذیریمستقیم)..
طبقه بندی غیرمستقیم :برنامه این امکان را میدهد تا گسترش تأثیر را به وسیلة مسیرها و حلقههای بازخورد
مورد مطالعه قرار داد و سرانجام متغیرها را طبقه بندی کرد.
در این پژوهش از طبقه بندی مستقیم استفاده شده است.
جهتبهمنظور تحلیل نتایج ،در نخستین قدم با یک روش ساده می توان دریافت که تاأثیر متغیرها با درنظر
گرفتن تعداد گروه های ارتباطی در ماتریس تشکیل شده قابل سنجش است .متغیری که بر تعداد معدودی
از متغیرها اثر دارد ،تاأثیرگذاری اندکی نیز در سیستم نیز دارد .بدینهاین ترتیب ،تاأثیرگذاری بر سیستم و
تاأثیرپذیری از سیستم را می توان بر اساس جمع امتیازات سطرها و ستون های ماتریس محاسبه نمودکرد
(.)R.toCF: Godet,2006,189
منظور از میانگین اثرگذاری مستقیم گزاره ها در فرایندهای توسعه ای محلة مورد مطالعه ،یعنی میانگین اهمیت
آنها در توسعة محله بیشتر از  2/5 2,5و از جمله عوامل کلیدی در محاسبات و ارایهئة سناریوها است و بالعکس.
 -11برای این منظور 60 ،نفر از ساکنان و استفادهکنندگان از فضا و همچنین  20کارشناس و متخصص شهری به پرسشها پاسخ
دادند و همچنین سایر نکات تکمیلی با توجه به نتایج پرسشنامههای تکمیلشده ،از طرح منظر شهری محله سنگلج ( )1388استخراج
شده است.

-12روش دلفی از جمله روش های ذهنی -شهودی در حوزة آینده نگاری است که نخستین بار در دهة  1950در پژوهشی از
سوی موسسة رند در امریکا بهکار گرفته رفت .در پژوهش حاضر ،این روش به منظور تعیین اهداف و محورهای اصلی و خاص
با تأکید بر شناخت دیدگاههای مردم و کارشناسان در حوزة برنامه ریزی شهری استفاده شده است( .رك :احمدی و همکار،
.)1387

جدول  ،2حاصل ارزیابی گویه ها و گزاره ها و استخراج عوامل کلیدی برای تعیین راهبردهای نهایی است.
جدول  .2میﺰان تﺄﺛیرگذاری و تﺄﺛیرپذیری متﻐیرها در راهﺒرد توسعه ای محلﮥ سنﮕلﺞ

تﺠﺰیه و تحلیل
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برای تعیین چگونگی اثرگذاری عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج ،مهمترین موارد شناسایی شده،
به روش تحلیل ساختاری و با استفاده از نرمافزار «میک مک» به دست آمدهاند .نرم افزار «میک مک» این
امکان را میدهد که با کمک گرفتن از ارتباط ماتریسی ،همة مؤلفههای اصلی یک سیستم را تشریح کرد .با
امکان آشکارسازی متغیرهای اصلی جهت ارزیابی سیستم را فراهم میکند
بررسی این ارتباط ،روش مربوط
ِ
( .)Godet ,2012: 12-18عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج براساس موقعیتشان در پالن
اثرپذیری و اثرگذاری عوامل دستهبندی میشوند.
متغیرهای تأثیرگذار :عواملی که تأثیرگذاری باالیی در توسعة محلة سنگلج دارند درعینحال کمتر از سایر
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متغیرها تأثیر میپذیرند .از این عوامل ،به عنوان ورودیهای سیستم تعبیر میکنند .متغیرهای تأثیرگذار بر
سیستم به شرح زیر است:
 نزدیکی به بازار( بهعنوان یکی از عوامل بیرونی و تأثیرگذار بر ساختار فضایی و عملکرد محلة سنگلج) سیاستهای دولتی (بهعنوان عاملی بازدارنده یا مش ّوق بهخصوص در تشویق ساکنان به نوسازی)؛ ترافیک خیابانهای محاط بر محلة سنگلج و نداشتن پارکینگ و ساختار نامناسب شبکة حملونقلپیرامونیمحله؛
نبودن سطوح خدماترسانی مناسب در داخل محله برای تأمین خدمات پایة ساکنان محله؛
ِ
 عدم انسجام و یکپارچگی در ساختار فضایی محله بهگونهای که ساکنان محله کمتر احساس میکنند دریک محلة مسکونی زندگی میکنند؛
نداشتن ساکنان محله بهعلت مجموعة آلودگیهای بصری ،بویایی و صوتی موجود در
 احساس آرامشِ
سطح محله؛
 ضعف ساختار شبکه ارتباطی پیادهمحور در داخل بافت محله به عنوان فضاییکه برای افراد و ساکنانبتوانند به راحتی آنجا پیادهروی کنند.
متغیرهای دو وجهی :برای توسعة محلة سنگلج بهعنوان یک زیرسیستم نیاز است متغیرهای دارای اثرگذاری
پیش روی این متغیرها سناریوهای توسعة محله
و اثرپذیری باال شناسایی شوند .سپس از
ِ
انطباق حاالت ِ
استخراج میشود .تشریح نتایج تحلیلهای صورتگرفته نشان میدهد ،از میان متغیرهای موردمطالعه ،این
چهار متغیر جزو متغیرهای استراتژیک در سیستم به شمار میروند :نقش و عملکرد فرامحلی سنگلج (وجود
نبودن فضای محله؛ و
کاربریهایی با مقیاس فرامحلی)؛ نبودن محركهای نوسازی و فرسودگی بافت؛ امن
ِ
رفاهی مناسب برای گذران اوقات فراغت ساکنان.
نداشتن خدمات تفریحی و
سرانجام
ِ
ِ
متغیرهای تأثیرپذیر یا وابسته :در برنامة توسعة محلة سنگلج متغیرهایی وجود داردکه تبیینکنندة شاخصهای
وابسته به سایر عوامل است .مث ً
ال «رضایتمندی ساکنین بافتهای فرسوده به عنوان یک شاخص محصول
مجموعهای از عوامل تأثیرگذار در سیستم است .تحقق سناریو منتخب نیازمند هدایت این شاخصها در راستای
جهت گیری سناریو منتخب است .برای هدایت این شاخصها ،از متغیرهای مستقل استفاده میشود .نتایج
نشان میدهد ،که متغیرهای «رضایتمندی افراد از کیفیت زندگی در محلة سنگلج»« ،اعتماد افراد به نهادهای
عمومی (شهرداری و شورای محله)»« ،میزان توانایی محله در پاسخگویی به نیازها و انتظارات ساکنانش»،
«سرزندگی فضای شهری و خاطرهانگیزی و جذابیت فضای شهری» جزو متغیرهای دارای اثرپذیری باال
هستند .متغیر «عملکرد محله قائل به نقش فرامحلی محلة سنگلج و وجود کاربریهایی با شعاع عملکردی
شهری یا ناحیهای 13در محلة سنگلج است و ،چنانچه پیشتر توضیح داده شد ،کیفیت سکونت متأثر از
این نقش و عملکرد بسیار کاهش یافته است .از سویی دیگر« ،محركهای نوسازی دیگر متغیر استراتژیک
سیستم است .این متغیر بیشتر قائل به ابعاد مدیریتی فضا است .سیاستهای تشویقی ،حمایتهای دولتی،
زمینهسازیهای ذهنی ،آموزش شهروندی در راستای ابعاد مثبت نوسازی و ...در این حوزه قرار دارند .ضعف
محله از وجود پارك ،اماکن تفریحی و گردشگری و اماکن به عنوان مرکزمحله جهت تفریح ،معاشرت ،گذران
اوقات فراغت از دیگر مسائلی بود که اهمیت زیادی در نظر ساکنان داشت .دیگر عامل مهمی که تاثیر زیادی
دارد « امنیت» بود .باتوجهبه حضور افراد غریبه در داخل بافت ،فرسودگی بافت ،تعدد انبارها و مکانهای خالی
از سکنه در داخل بافت و « ،...امنیت» یکی از دغدغههای اصلی مصاحبهشوندگان بود.

 .-13منظور از «ناحیه» عملکردهای فرامحلی و در سطح خدماتی کمتر از کل شهر است .بهعبارت دیگر« ،ناحیه» در اینجا
به معنای بخشی از شهر است.

ﺷکل  .3پﻼن تﺄﺛیرگذاری و تﺄﺛیرپذیری ﻋوامل مﺆﺛر بر توسعﮥ محلﮥ سنﮕلﺞ
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 . -14ضرایب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها در محله سنگلج در جدول؟پیوست آمده است.
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در ادامه ،باتوجهبه چگونگی و موقعیت عوامل کلیدی شناسایی شده (شکل  ،)3هشت سناریو برای توسعة
محله سنگلج ارائه میکنیم .این هشت سناریو آیندههایی هستند که میتوان براساس واقعیتهای موجود در
فضا ،برای محلة سنگلج تصور کرد .سپس سناریو مطلوب تعیین میشود .باتوجهبه اینکه عامل «امنیت» ،از
نظر ساکنان ،بیشترین اهمیت را دارد (میانگین امتیاز این متغیر  )4/56است ،بنابراین در همة سناریوهای
پیشنهادی بر ارتقای امنیت فضای شهری تأکید شده است .در ادامة سناریوهای توسعة محله ارائه میشود.
در تعیین سناریو مطلوب توسعه محلة سنگلج ،توجه به نکاتی چند ضروری است:
 سناریو منتخب باید در جهت تحقق بیانه چشمانداز محله باشد. تقویت ساختار تفریحی با حفﻆ نقش و عملکرد فرامحلی و تجاری -انبارداری محله باعث حضور افرادگذری و غریبه در محله میشود و به خودی خود با ساختار محلهای و امنیت فضای شهری تضاد خواهد داشت.
 نوسازی بافت بدون توجه به نیاز ساکنان محله به فضاهای تفریحی و همچنین ضرورت بازتعریفِ
گذران اوقات فراغت و معاشرت ساکنان محله نتیجهای جز ازخودبیگانگی در بافت
جهت
ساختاری متمرکز
ِ
نخواهد داشت.
ّ
 چنانچه در مبانی نظری بحث شد ،تأکید بر نقش فرامحلی و مکملی بازار با ماهیت برنامهریزی محلهمحوردر تضاد است .بنابراین برای توسعة محلهمحور سنگلج باید از سناریوهایی که تعدیل نقش فرامحلی سنگلج را
مالك عمل قرار نمیدهند ،پرهیز کرد.
 فرسودگی بافت و همچنین روند فزایندة فرسایش فضای شهری -چه از بعد کالبدی و چه از بعدکارکردی -از نکات مهمی بود که مصاحبهشوندگان و کارشناسان به اتفاق بر آن تاکید داشتند .ازاینرو ضرورت
نوسازی بافت و درواقع تجدید حیات شهری محله سنگلج اجتنابناپذیر است .در تجدید حیات شهری بر
تقویت ساختار اجتماعی و عملکرد فضا در کنار تقویت کالبد تأکید میشود.
 در بحث از ارتقای امنیت فضای شهری ،بر سه دسته از راهبردهای ارتقای امنیت تأکید میشود .نخست،ارتقای امنیت از ط ریق معیارهای ط راحی محیط ی .دوم ،ارتقای امنیت از ط ریق معیارهای نظارت عمومی ،و
سوم ارتقای امنیت از ط ریق معیارهای نظارت نهادی و ارگان ی .باتوجهبه اهمیت برق راری امنیت در ارتقای کیفیت
زندگی محلة سنگلج ،ضرورت کار ِ
بست راهبردهای مبتنی بر هر سه نوع امنیت فوق اجتنابناپذیر مینماید.
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ازاینروی سناریو منتخب باید رویکردی پاسخگو به هر سه دسته الزامات امنیتی فوق داشتهباشد .ط راحی
محیطی هنگامی اتفاق خ واهد افتاد که ف رایندهای نوسازی در بافت محله صورت پذیرد و قدرت مداخله جدی
در بافت حاصل شود .نظارت عمومی هنگامی اتفاق میافتد که محله مکان تعامل ساکنان باشد و اف راد نسبت
می سر خواهد بود که
به رفتارها و واکنش سای رین در فضای شهری احساس مسئولیت کنند .این امر در صورتی ّ
نقش ف رامحلی سنگلج تعدیل شود .نظارت نهادی نیز نیازمند تصمیمگیری در سطوح دولتی خ واهد بود .بسیج
و نیروی انتظامی میتوانند در این زمینه مفید واقع شوند.
باتوجه به مطالب مطرح شده ،نتیجه میگی ریم که سناریوهای  1تا  4به علت تأکید بر نقش و عملکرد ف رامحلی
در راستای چشمانداز محله نخ واهند بود .سناریو  6به علت کمتوجهی به ضعف موجود در ساختار تف ریحی-
فرهنگی محله مطلوبیت کمتری نسبت به سناریو  5خ واهد داشت .سناریوهای  6و  7به علت بیتوجهی به
عامل نوسازی مطلوب نخ واهد بود .در نتیجه ،سناریو  ،5سناریو مطلوب ب رای توسعة آتی محله سنگلج است.
جدول .3سناریوهای توسعﮥ محله سنﮕلﺞ
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 .4بحﺚ
بررسي ویژگيهاي سازمان فضایی ،شالوده و استخوانبندی در محلة سنگلج نشان ميدهد که عامل بیرونی
«بازار تهران» بر سازمان فضایی شهر تأثیر بسزائی گذاشته است .از اینرو در بررسی سازمان فضایی محلة
سنگلج بررسی چگونگی همپیوندی میان بازار و محلة سنگلج و همچنین تعیین محورهای همپیوند با بازار حائز
اهمیت بسیار است .الزم به ذکر است ،تأثیر بازار تنها به پیوندهای فیزیکی شبکة معابر محلة سنگلج محدود
نمیشود بلکه بر استقرار کاربریهای موجود در محدوده و نقش غالب محله نیز اثرگذار بوده است .بهطوریکه

خیام ،پانزده خرداد و وحدت اسالمی همگی
محورهای خیابانهای پیرامونی محله یعنی خیابانهای مولویّ ،
تمرکز استقرار کاربریهای تجاری-خدماتی با سطح سرویس فرامحلهای هستند .این امر سبب گشته است
عالوهبر حضور طیف وسیعی از افراد غیرمحلی در داخل بافت ،نیازهای ساکنان محله در تأمین خدمات پایه
بهخوبی تأمین نگردد .بهتبع ،از تعداد قابل توجهی از بناهای داخل محله بهعنوان انبار و کاربریهای پشتیبان
بازار یا خدمات فرامحلی مستقر در محورهای اصلی پیرامون محله استفاده میشود.
از دیگر نکات مهم در بررسی سازمان فضایی محلة سنگلج ماهیت تاریخی آن است .قدمت محلة سنگلج و
همچنین بافت ریزدانه آن سبب شده است که ارتباطات فضایی درون بافت بهشکل مناسبی تأمین نشود .این
امر رون ِد فزایندة افت شهری را در محدوده سبب میشود .بهگونهای که در ساختار شبکة ارتباطی درونی بافت
انسجام مناسبی وجود ندارد .بهطورکلی بخش جنوبی محله جدا از بخش شمالی آن است .توزیع متناسبی از
مراکز محله در داخل بافت وجود ندارد .سلسلهمراتب شبکة راههای داخل محله بهدرستی تعیین نشده است.
همچنین ارتباط تعریفشده و ساختارمندی میان مراکز درونی محلة سنگلج وجود ندارد .از سویی دیگر ،مراکز
محله بیش از اینکه حاصل فرایندی برنامهریزیشده و هدایتشده باشد ،حاصل روندهای تاریخی و مورفولوژیکی
محله است ،از اینرو جهت ایفای نقش مرکزیت محلهای خود و ارائة خدمات محلهای بهخوبی تجهیز نشده است.
باید دقت کرد که سازمانیابی بافت بر پایه نظام محلهای در گذشته شکل گرفته است؛ از اینرو سازماندهی آن
در زمان حاضر باید در توافق با نظام پیشین صورت پذیرد .کالبد مکان طرح در بخشهاي جنوب و شمال آن،
همپیوندي الزم را ندارند .ایجاد انسجام بین اجزا با تکیه بر تقویت ساختار تاریخي و توسعة آن ،ميتواند بافت
را یکپارچه و بخش جدید را در نسبت معناداري با بخش قدیم قرار دهد .یعنی تقویت استخوانبندی اصلی و
جنوبی فضا و در پیوند با شالودههای فرعی می تواند به کالبد فضا انسجام الزم را ببخشد.
توسعة آن در بخش
ِ
شکل  4نقشة سازمان فضایی محله سنگلج را نشان میدهد.
ﺷکل  .4نقﺸه استﺨوانبندي اصلﯽ محله سنﮕلﺞ
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راهبردهای ارائه شده در این پژوهش ،راهبردهایی هستند که درجهت تحقق سناریو منتخب تعریف شدهاند.
این راهبردها تنها بر چهار جنبة مطرحشده در سناری ِو منتخب تأکید دارند .باتوجه کردن به این راهبردها
میتوان انتظار داشت آیندة بلندمدت محدودة موردمطالعه به آیندة مطلوب شناساییشده منتهی شود.
برای استخراج این راهبردها از مطالعات پایه و همچنین نتایج پرسشنامههای تکمیلشده و تحلیلهای
صورتگرفته استفاده شده است .بدین شرح که ابتدا نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای شناساییشده
در زمینة نقش و عملکرد و نیز ویژگیهای کالبدی و کیفی محله سنگلج استخراج شده و سپس راهبردهای
متناسب با هریک از ابعاد سناریو تعیین شده است.
جدول .4راهﺒردهای نهایی حاصل از سناریوی توسعه محله سنﮕلﺞ
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 .5نتیﺠهگیری
تطور تاریخی رویکردهای برنامهریزی نشان میدهد که رویکردهای برنامهریزی در طی زمان تغییر کردهاند .مث ً
ال
رویکردهای برنامهریزی جامع مبتنی بر عقالنیت و پوزیتیویسم محﺾ در دهة  1960رواج داشت .برنامهریزی
سیستمی و راهبردی در دهههای  1970و  1980مبتنی بر تفکر سیستمی و در نهایت برنامهریزیهای
منعطفتر و مشارکتمحوری چون برنامهریزی گام به گام و برنامهریزی دموکراتیک در دهههای اخیر ایجاد
شده است .تلفیق رویکردهای آیندهمحور و مدلهای سنتی برنامهریزی استراتژیک عالوه بر اینکه نیازمند درك
واقعی یک رویکرد آیندهمحور است (تحلیل روشهایی همچون برنامهریزی برپایة سناریو و تحلیل سیستمی)
به یک مفهومسازی مجدد بنیادی در مورد خود مدلهای برنامهریزی استراتژیک نیازمند است.
در این پژوهش فعالیت سناریوسازی برای برنامهریزی آتی توسعة محلهای سنگلج ابتدا بر پایة مطالعات
کتابخانهای و اسنادی محله آغاز شد .سپس بهطور موازی نسبت به پیمایش و برداشت محیط و ارزیابی
کارشناسی و همچنین تکمیل  80پرسشنامه اقدام شد .سرانجام باتوجهبه شناخت میدانی و کتابخانهای و
همچنین مصاحبهها و پرسشنامههای تکمیلشده چشمانداز توسعة محلة سنگلج تدوین شد .برای تعیین
عوامل مؤثر بر توسعة محلة سنگلج میانگین امتیاز متغیرهای مورد پرسش محاسبه و آنهایی که امتیازی
بیشتر از میانگین داشتند ،بهعنوان متغیرهای کلیدی تعیین شدند.
برای تعیین چگونگی تأثیرات عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج مهمترین عوامل شناسایی شده با
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استفاده از جدول تحلیل اثرات متقابل تحلیل شد .پس از شناسایی ضرایب اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین
ماهیت ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة محلة سنگلج ،سناریوهایی برای توسعه عرضه شد .برای این
منظور ،از عوامل کلیدی که دارای بیشترین اثرگذاری و نیز عدم قطعیت بودند ،استفاده شد .چهار عامل کلیدی
عبارتاند از :فرسودگی ،عملکرد محله ،امنیت و خدمات تفریحی-فرهنگی .بهعبارت دیگر ،این عوامل واج ِد
ویژگیهای الزم برای ترسیم سناریوهای توسعة محله تشخیص داده شدند .سناریو منتخب به شرح زیر است:
تعدیل نقش و عملکرد فرامحلی و تجاری-انبارداری کنونی همراه با نوسازی بافت و تقویت ساختار تفریحی-
فرهنگی محله و همچنین ارتقای ایمنی فضا از طریق طراحی کالبدی ،نظارت عمومی و نظارت نهادی.
ِ
مالك برنامهریزی برای توسعه محلهای قرار خواهد گرفت.
منتخب فوق
پس از ارائة سناریوهای توسعه ،سناریو
ِ
از اینرو تالش میشود راهبردهای مقتضی در جهت تحقق این سناریو ارائه شود .جهت استخراج این راهبردها
از مطالعات شناخت و همچنین نتایج پرسشنامههای تکمیلشده و تحلیلهای صورتگرفته استفاده شده
است .بدین شرح که نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای شناساییشده در زمینة نقش و عملکرد و
نیز ویژگیهای کالبدی و کیفی محلة سنگلج استخراج و سپس راهبردهای متناسب با هریک از ابعاد سناریو
تعیینمیشود.
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