فصلنامه علمی-پژوهشی

نگر 
شهای نو در جغرافیای انسانی

سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931

نقش ضوابط و مقررات بر روند شکلگیری منظر شهری
در محالت منطقه  8تهران
رضا محمدیان گرنگاه
گروه جغرافیا وبرنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران

ناصر اقبالی

1

گروه جغرافیا وبرنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران

حمیدرضا جودکی
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پروانه زیویار
گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد یادگارامام(ره) شهرری ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت 8931/20/21 :تاریخ پذیرش9931/5/51 :

چ يك ده

ی چشممماندا اهز ییی
امروزه ضوابط و مقررات بهعنوان یک ابزار و یک معیار در کنار پارامترهای اقلیمی و اقتصادییی و ....در الگ هدو ی ی
شهری بهقدری مهم و مؤثر هستند که همواره مورد توجه برنامهریزان و مدیران شهری قرار گرفته است .ب ببه عبا یتر

در سا وناق هی ن   

یشود و قدر مسلم است در صورتی که به نحو کارآمد به
مداری است که شکل ایده آلی از فضای شهری در ابعاد مختلف خلق م 
تگاه بشری را به عینیت به تصویر خواهد کشید .در این پژوهش به بررسی
مرحله اجرا در آید ،زیباترین سیما و منظر از یک سکون 
نقش ضوابط و مقررات بر روند شکلگیری منظر شهری در محالت منطقه  8تهران پرداخته شده است .نوع پژوهش از لحاظ هدف،
کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی است که با اس شور زا هدافت

نسا ا  ید

وو ووو پیمایشییی(با مانشسرپ کینکت زا هدافتسا  هههه ههههه) بههه

جمعآوری اطالعات پرداخته شده است .برای پایایی پرسشنامه از روش کرونباخ استفاده شده که مقدار آن  0/8است بر اساس آمار
به دست آمده از تعداد کل جامعه آماری که  78نفر است  12نفر کارشناس شهرداری و بقیه متخصصان و خبرگان موضوع پژوهش
بودند ،دادههای آماری با استفاده از نرمافزارهای آماری  lisrelو  spssو با تکنیک دلفی مورد تجزی  ه ووو تحلی رق ل ار    داده ش  د ووو

نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین کارآمدی ضوابط و مقررات و منظررر ش هطبار یره    معنیییداری وجوددد دارد و از
طرفی کارآمدی ضوابط و مقررات قابلیت پیشبینی بعدهای عینی و ذهنی منظر شهری را دارد و اما کارآمدی ضوابط و مقرر تا

و

منظر شهری در سطح مطلوبی قرار ندارند و اختالف معنیداری میان وضع موجود و وضع مطلوب در این دو بستر وجوددد دارد ب ببه
عبارتی آشفتگی موجود در سیما و منظر شهری محالت ،ریشه در تاریخ شهرنشینی این منطقه دارد.
واژگان کلیدی :ضوابط و مقررات ،منظر شهری ،محالت منطقه .8

( -1نویسنده مسئول) eghbali-family @yahoo.com
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مقدمه
سابقه شهرنشینی در ایران یکی از طوالنیترین سوابق شهرنشینی در جهان است که باید بیانگر قدمت دانش و تجربههه
ت.
ش است ت
ی مغشوش ش
مدیریت شهری در ایران باشد؛ اما تصویر وضع موجود سامانه مدیریت شهری در ای ار ننن ،تص ریو ی ی
امور جاری در کشورها بر اساس مجموعه قوانین آنها اداره میگردد و قوانین و مقررات ،نقش ابزار اجرایی م نارید
شهری را به عهده دارد؛ اما علیرغم گسترش شهرها و به تبع آن پیچیدهتررر ش لئاسم ند ش ح شرتسگ و یره یییی یییییطه
وظایف مدیران شهری ،هنوز هم قانون مصوب  334 1شهرداری ب ا ا صص صصصالحات مح دود

  

به رد یلصا نوناق ناونع 

شهرداری تهران به حساب م 
ی ش رهش یاهارو    و
یآید( .)Pirbabaei et al., 2019حتی با عنایت به تأکید شک لللگیری ی
روستا در قانون اساسی و قانون شرح وظایف و اختی هش یاروش تارا ررر رررر ،جایگ ختنم ها ب مجم رد زین مدرم نا وووو وووووعه
ی متعدد ثؤم  ر رد   
مدیریت شهری و در رأس سیاستگذاری ،مبهم و مغشوش است و این مسا لئ بههه هم ار هه نهادهای ی
تصمیمسازی و تصمیمگیری امورات شهر که خارج از کنترل شورای شه نتسه ر دد ددد ،موجب

زورب    م یراک یزاو    و

مشکالت عدیدهای برای شهر و شهروندان گردیده است .امروزه موضوع شهرسازی همواره از منظ یر

پیچیدههترررین

مسا لئ حقوقی و فنی به شمار میروند زیرا پدیده شهرسازی دینامیکترین 1مس ئا للل پ تسا یرشب ور شی    

«جامعه

جوم جر
ینظم ره و ی جج جج
شهری یک توده ،منافع رقابتآمیز و متضاد است ...برخورد گسسته با این من  طقف عفا ب ب ه یییی یییی
یانددد .در ای هک تساهاضف ن    
میانجامد .)Lloyd,1977(»...بهعبارتدیگر ،شهرها کانون اصلی فعل و انفعاالت بشررر 
تعارض و تقابل میان انسان و محیط به باالترین سطح خود رخ میدهد؛ و از ط فر

یگدینت رگید     مس ئا للل مختلف

س ه فد
درهم و تأثیر عمیقی که از هم میپذیرند ،در این ش دیچیپ طیار ه    و حساس س

یبایست
شهرس م یزا یی یی

اص یل

جلوگیری از هرگونه گسستگی و ایجاد کانال دائمی و پایدار میان افراد جامعه با محیطزیست طبیع عونصم و ی    و از
توس یاهزا
طرفی با نهادهای تأثیرگذار و تصمیمگیرنده باشد .بر همین اساس اس ؛هک ت    « ...نظمممبخش خاس هب ی تتت تتت
یتوان لوا د ی هلئسم و ماگ ن     
ی ،می ی
شهری از طریق ایجاد سازوکارهای قانونی ،با توجه به گسترش پ نیشنرهش شیو یی یی
شهرسازی نو تلقي شود .) (Hebitat, 2000»...در گذشته که روند تغییر و تحوالت و رشد شهرها بهههکن تروص ید   
میگرفت و امکانات و تنوع ابزارها و مصالح ساختمانی و فناوری و نیز سالیق محدود بود ،نظ و یفرع ما

یگنهرف    

رایج بهخوبی عمل م 
یکرد و محصول آن شهرهایی با شکل و سیمای موزون و پایدار بودد( .)Salehi, 2003و یل

«...

باند؛ یعن حم ی للللله یا ی نتسه  دد ددد،
امروزه همه این احساس عمومی را دارند که اغلب مناطق شهری نامطلوب و نامناس 
جکننده و ب 
ناراحت ،زشت ،گی 
یهویت.)(Lynch, 1997»....
با توجه به اینکه ضوابط و مقررات شهرسازی فصل مشترک حوزههای فنی-تخصصی (شهرسازی) و حقوق به شمار
میروند از یک سو جایگاه تجلی اهداف و آرمانهای محیطی و شهرسازی ب دبلاک و ییاضف قیسنت یار ی طیارش       
تأمین نیازهای متعدد ،متنوع ،عمومی و خصوصیاند و از سوی دیگر جایگاه تجلی اهداف و آرمانهای حقوقی ب یار
تنسیق شرایط سازگاری منافع متعدد ،متنوع ،عمومی و خصوصی جامعه ،به شمار میروند؛ بنابراین ضوابط و مقررات
1. Dynamic

لگیری3 ...
نقش ضوابط و مقررات بر روند شک 

یاند در بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی سیما و منظر شهری بهمنظوررر تحق ادها ق ففففف
خود هدف نیستند ،بلکه ابزار 
تصمیم سازان و تصمیم گیران شهری ،ازاینرو هم با فلسفه حقوق و هم با منطق مهندسی بر این نکته تأکید دارد کههه
محیط و فضای شهر باید به بهترین شکل برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شود .چون زندگی شهری با سلیقه گرایی و
بدون سازوکارهای حقوقی و شهرسازی رو به اضمحالل خواهد رفت و قادر به برطرف ساختن تضاد منافع و ت نیمأ
نیازها نخواهد بود( .)Eskandari Thani and Fallah, 2019از توانایی عملی «ضوابط و مقررات محیطی و شهرسازی
میتوان بهعنوان سازوکاری برای تبدیل ایده به عمل» بهره الزم را گرفت .برای نمونه نیناوق زا یکی یدنب هقطنم       
یکند و خطرها را کاهش م 
کاربری زمین است زیرا کاربری زمین را محدود م 
یدهد()Collin, 2007؛ بنابراین ض طباو
ی)
و مقررات شهرسازی ،با توجه به ضرورت و اهمیت آن در صورتی که به نحو جامعنگر (از سوی نهادهای م تیرید ی ی
تدوین و بهصورت کارآمدی (از سوی دستگاههای اجرایی) به اجرا در بیایند میتوانند منجر به تحقق س امی و منظررر
مطلوب شهری شوند ،اهمیت این موضوع نیز از همینجا ناشی میشود که هیچ بحثی درباره برنامهری یحارط و یز   
یرسد .ضوابط و مقررات شهرسازی یکی از عوامل مه رد م
محیطی و فضایی بدون داشتن پشتوانه قانونی به نتیجه نم 
تهای شه تینیع یر   
تبیین نظام کالبدی و فضایی شهر است و از همین رو همه عواملی را که در شهر بهعنوان فعالی 
یدهنددد .در واقععع این نرمممهاا
مییابند (شامل فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و )...تحت تأثیر خود قرار می ی
هستند که فرمهای فضایی را از اشکال کالبدی و رفتاری شهروندان را به ریوصت     م مم 
یکشنددد(.)Panam et al., 2018
بازتاب کمی و کیفی ضوابط و مقررات شهرسازی هر شهری مستقیمًاًا بر عملکرد عناصر و عوام للل شه سکعنم یر
ص ،توزیععع،
یت یصخت اب ناو ص صص صصص
میشود؛ بنابراین از طریق ضوابط و مقررات شهرسازی در چارچوب توسعه پای م راد یی یی
ساماندهی نرمها و فرمهای فضایی محیطهای انسانساخت را مطلوبتر کرد ،روند توسعه شه ار یر م رید ییت کردد،
رابطهای سازگار با محیطهای طبیعی به وجود آورد ،زمینه برای توزیع بهینه خدمات و عدالت اجتماعی ف روآ مهار دد،
یسآ هبقرتمریغ بببببببپ ار یریذ

بهرهوری اقتصادی شهر را ارتقا داد ،بنیه فرهنگی شهر را تقویت کرد ،در مقابل ح ثداو

یت ب ناو هههههص لعفلاب ترو   
کاهش داد ،تابآوری شهر را باال برد و ...بنابراین منهای پیچیدگی که این موضوع دارد می ی
نقشهای بسیار چشمگیری برای آن برشمرد .به عبارتی مطالعات نشان میدهند که از عوامل بسیار م هب لین رد رثؤ    
شهر توسعه یافته و پایدار شهری عالوه بر اجرای طرحهای شهری ت یناوق نیود ن و 

شبین رها ی مم مممه بسانم یا
یپ ششش ششش

اجرایی (در زمینه استفاده از اراضی شهری و توسعه فضایی و کالبدی شهر) بهمنظور حفظ منافع عمومی و جل یریگو
از تعارض آن با اهداف و آرمانهای شهرسازی است (.) Salehi & Hajikhani,1997
با این شرایط ،بخش عمدهای از مسئله حاضر شهرهای کشور ما نیز بالطبع از عملک نیمه در    سههه ح  هزو ( (عملک در
ی
نهادهای مدیریتی ،طرحهای توسعه شهری و مقررات مالک عمل) ناشی میشود .به طوری که تاکنون عدم کارآمدی ی
یهای متعدد به عمل آم هب هد   
برخی از طرحهای توسعه شهری رایج بهویژه برای بازه زمانی بلند با مطالعات و ارزیاب 
ی در این
اثبات رسیده است .ولی در این گیرودار به نقش قوانین و مقررات شهرسازی و عملکردد نهاده ریدم یا یتیی یی
مسئله بهصورت مستقل کمتر توجه شده است .موضوع شهرس یرظنم زا هراومه یزا     پیچیده هترررین مس لئا

فن  ی ووو
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حقوقی به شمار میروند زیرا پدیده شهرسازی یکی از دینامیکترین مسا لئ پیش رو بشراست« .جامعه  یرهش  یک    
یانجامددد(»...
ج و م م جر یی یی
ینظمی و هر 
تآمیز و متضاد است ...برخورد گسسته با این منافع فقط به ب 
توده ،منافع رقاب 
 .)Lloyd,2007بر همین اساس است که؛ « ...نظمبخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساززز و کاره یا
یتواند اولین گام و مسئله شهرس وش يقلت ون یزا
قانونی ،با توجه به گسترش پویش شهرنشینی ،م 

دددد ددددد(Hebitat, »...

 .)2000ولی « ...امروزه همه این احساس عمومی را دارند که اغلب مناطق شه و بولطمان یر

سانمان بببببببان ی ؛د عععنی

ی س امی و منظررر
ن آش کان هجیتن یگتف ا دمآر ییی ییی
ت .) (Lynch, 1997»....این ن
یهویت ت
لهایی هستند ،ناراحت ،زشت و ب 
مح 
شهری است به عبارتی قوانین ابزاری در دست مدیریت شهری و معیاری در دست مردم برای ارزی یبا

عملک  در اایننن

نهادها است و از طریق قوانین کارآمد میتوان با ساماندهی نرمها ،فرمهای فضای را مطلوبتر کرد و با ایج هنیمز دا   
اعتماد عمومی فضایی مشارکتی را برای کمک به روند توسعه پایدار شهری جلب کردد(.)Moradkhani et al., 2018
حه یا
محالت منطقه  8بهویژه نارمک و تهرانپارس با برخورداری از سابقه تاریخی حدود پنججج دهه رط زا  حح حح

م رد ننن

شهرسازی و برخورداری از فرهنگ غنی و موقعیت جغرافیایی عالی یکی از سرآمدترین مناطق تهران است اما با این
همه مزیتها همچنان با آشفتگیهای فضایی و کالبدی دست به گریبان است .ه فد

وژپ یلصا ه بایزرا ش ی      ت ریثأ

ضوابط و مقررات بر روند شک 
یباشد .نوع پژوهش از لح ظا
لگیری منظر شهری در محالت منطقه  ۸تهران م 

ده ففففف ،

ی(ب کینکت زا هدافتسا ا    
کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از روش اس  یدان ووو پیمایشی ی
پرسشنامه) به جمعآوری اطالعات پرداخته شده است .برای پایایی پرسشنامه از روش کرونباخ استفاده شده که مقدار
س شه یرادر
آن  0/8است بر اساس آمار به دست آمده از تعداد کل جامعه آماری که  78نفر است  21نفر کارش ان س س

و

بقیه متخصصان و خبرگان موضوع پژوهش بودند ،دادههای آماری با استفاده از نرمافزارهای آماری  lisrelو  spssو با
تکنیک دلفی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شد.
رویکرد نظری

ت هممم
از نظر لوئیز ورث ،1شهر سکونتگاهی دائمی ،فشرده و به نسبت بزرگ است که در آن افراد زیادی در مج روا ت ت

زندگی م 
یکنند( .)Kostof,1991در نظریه ادموند بیکن2؛ «مجموعه تصمیمات افراد ساکن هر شهر ،شکل آن شهررر را

ی از اجتماععع نظیررر خانوارهاا،
یسازد .)Bacon, 1997( »...لینچ در همین ارتباط با م رو دد اش را ه ه ق ار ررر دادن عناصری ی
م
ق،
مؤسسات ،شرکتها سازندگان ،سرمایهگذاران و ...این موضوع را یادآور میشود که چون هر کدام از اینهاا عالیق ق
منافع ،نیازها و سلیقههای خاصی دارند ،طیف متنوع ،گسترده و متعدد این شرایط در صورت عدم کنترل به بینظمی ی
ی

و اغتشاش م 
جو
جومرج ج
ی باا هرج ج
یانجامد( ;)Lynch, 1997بنابراین «شهر باید کنترل (تنظیم) شود چون زندگی شهری ی
ی عق للل و
بدون سازوکارهای انتظام بخش و قابلاجرا رو به انحطاط خواهد رفت .)Barrie,1998( »...انسان بههه نی ور ی ی

اندیشه میتواند قواعد زندگی و رفتار خود را که خداوند مقرر کرده دریابد .آزادی نیززز بهههعن او ننن قاعدهه در زن گد ی ی
ی
ی کههه
اجتماعی از سوی صاحبنظران پذیرفته شده است ولی این آزادی را قانون طبیعت محدود میکند .ق ونا ننن عقلی ی
1. Louise Worth
2. Edmund Bacon
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شخص را از صدمه زدن به زندگی ،سالمت ،آزادی و مالکیت دیگران منع میکند و او را پایبند به پیمانهای خ یو ششش
حو
ت م در ممم و عملکردد ص یح ح ح
میسازد( .)McLeod,1999بر همین اساس است که همه جوامع برای کنترل تص امیم ت ت
آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا مردم با اطمینان زندگی کنند و به کار خود بپردازند و بدانند که از دیگران هممم
میتوان انتظار اطاعت از این مقررات را داشت( .)Galbraith,1998در این میان چون آن بخش از تصمیمات م در ممم را
ی
ت شهرس زا ی ی
یت او ننن از طریققق ض باو ططط و مقررات ت
که دارای بازتابهای فضایی ،کالبدی و عملکردی در شهر است می ی
ظ من فا ععع و ض ما ننن
ت ح فا ظ ظ
کنترل نمود ،میبایست نقش ضوابط و مقررات شهرسازی به نحوی ایفا شودد تاا در نهایت ت
ک سووو آنچناننن محی ططط
ت از یک ک
یبایست ت
خوشبختی ساکنان شهر باشد( .)Gidein, 1986از نظر دهل ،) ۱۹۸۷ ( 1شهر می ی

یکننددد بههه
ی می ی
اجتماعی و کالبدی با چنان امکاناتی باشد که فعالیتهای افرادی را که در حال حاضر در شهررر زن گد ی ی
ی ت یمأ ننن
یبایددد ب ار ی ی
سهولت و با کارایی مطلوب و سالم امکانپذیر سازد (در عرض زمان) و از سوی دیگررر شهررر می ی
ی خواهنددد کردد (در
نیازهای فزاینده و متغير تأمینکننده شرایط الزم زندگی سالم همه افرادی کههه در آن شهررر زن گد ی ی
طول زمان) از توانایی الزم برخوردار شود(.)Sherbatian, 2018
ت
ب را بههه دست ت
ی خوب ب
طبق نظر لینچ(  ) ۱۹۸۱برای تأمین چنین شرایطی باید نگرش جامعی از وضعیت مطلوب شهری ی
ب
آورد .صاحبنظران مختلف ،نظریات متعددی برای این منظور ارائه کردهاند .لینچ خود با ارائههه نظریههه شک للل خوب ب
شهر ،معتقد است که تاکنون تالشهای متعددی بهمنظور تدوین ضوابط برای شهر خوب به عم للل آمدهه است؛؛ ولی ی
ی
یش نو ددد و محاس اب ت ت
ت
ی می ی
ی آنقدررر کلی ی
مجموعههای قبلی همگی ،بعضی از قواعد موردنظر را نادیده گرفتهاند .گ ها ی ی
کراه ح للل
پیچیدهای (معمو ًالًال غیرممکن) شامل فرهنگ ،اقتصاد سیاسی و بسیاری عناصر را نیز طلب میکنند ،یا به یک ک
ی و غیررر
ت فض یا ی ی
ت ،خصوص ای ت ت
ن است ت
کالبدی خاص اشاره و به موقعیت و فرهنگی خاص محدود میشوند .یا ممکن ن
فضایی را با هم تلفیق کنند ،یا سطوح مختلف را از نظر کلیت و مقیاس کار با هم ترکیب کنند .مجموعههای یاد شده
شهای انسانی اهمیت
یشوند کلیه عناصر مربوط به شکل شهر را که از نظر ارز 
که اغلب به فرهنگی خاص محدود م 
دارند در برنمیگیرند ،آنها اغلب بهعنوان استانداردها و ضوابط مطلق ارائه شدهاند و یا اینکه به ج دوب روحم یا ننن نننن،
حداقل و یا حداکثر را مطرح میسازند .گاهی کیفیتها بهصورت روشنی قاب لللان زاد ههگی باق یتح و یر لللللللتش صیخ
نیستند و غالبًاًا با یکدیگر تداخل پیدا م 
یکنند(.)Lynch, 1997

یدهددد ،تالشی
کوین لینچ 2در کتاب تئوری شکل خوب شهر ،مدعی است که فهرستی که از اهداف محوری ارائه می ی
است بهمنظور بازسازی و تنظیم مجدد مطا بل

بهگونهای که از مشکالت فوق فارغ شود .محورهای این نظریه در ایننن

تحقیق بهعنوان اهداف محوری و محتوایی ضوابط و مقررات خوب و پایدار مدنظر قرار میگیرد .سیما و منظررر بی نا
لحظهای هزاران عامل بومشناختی و فرهنگی و فنشناختی به شمار میرود .حاالت موجود در محیط چه یحارط     و
چه غیر طراحی شده ،مظاهری از عوامل باال هستند که در تعیین ساختار شکلی سیما و منظر نقش داشتهههاند و م در ممم
آنها را تجربه م 
یکنند .نحوه پاسخگویی شکل طراحی شده و فرآیندهای سیما و منظر بر مفهومی که  امیس  وو ووو منظر
1. Dahl
2. Kevin Lynch
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حهاا
حهای کل گرایانه این تأثیرات هم آهنگ بوده و فضاهای ناش نیا زا ی    طرح ح
یگذارند .در طر 
بیان میکنند ،تأثیر م 
ب شهررر ی تخرد ک   
ت ،مفاهههیم متف رادرب رد ار یتوا دد ددد-کریس فوت ررر الکس دنا ررر 1در کتاب ب
برای استفادهکنندگان متف وا ت ت

نیست( ) 65 91به این نکات اشاره داشت .به نظر وی طراحی محیط و منظر به مثابه آن نوع از معماری است که اجزاء
یشود د .ک نلا
آن بهصورت سیستمی با هم عمل میکنند و با کمک طراحی میزان ت یثأ ررر آنهاا ب ی ر کک کککدیگر بیشتررر می ی
(  ) 1959در این مورد چنین اظهار نظر میکند( .تک ساختمان ی عم هبرجت ک م تسا یرا )))) ))))) .او معتقددد اس رد هک ت   
ترکیب چندین ساختمان با یکدیگر از یک هنر غیرمعماری استفاده شده است در جمع ک هب نامتخاس نیدنچ ندر    
دورهم چندین واقعه شروع به بروزمی کند که در مورد یک ساختمان چنین رویدادی مطرح نیست .جستجو در مورد

این رویدادها نقطه عطفی در طراحی فضاها به شمارمی رود .کتابخانه ،شکل و فرهنگ راپاپورت ) 69 91( 2نیز ک یرا

ت.
بنیادی در مطالعه سیما و منظر مصنوع بشمار میرود .در این کتاب وی به نیازهای تاریخی و تعی سا هتخادرپ نی تتت تتت

راپاپورت در این بینش تنها نیست و سایر معاصران مانن  نستسیرک د ن بنرو ر لوش گ زززز ززززز ) 1980 ( 3در» پدیدهه شناسی

تم رد ننن در کش نتسه شکم دد ددد.
معماری ،هم با فقدان مفاهیم کافی در معماری مدرن و کارهای اخیر در معماری پست ت
یتوان شکل مطلوبی از سیما و منظررر شه ر یر اا
صرفنظر از این مباحثه سؤال اساسی در این است که با چه ابزاری م 
به وجود آورد.
محدوده مورد مطالعه
محدوده جغرافیایی منطقه  8شهرداری تهران در حد فاصل  35درجه  43دقیقه

 31ثانیه ات      35درجه

 44دقیقههه 24

ثانیه عرض جغرافیایی و  21حد فاصل  15درجه  28دقیقه  00ثانیه تا  15درجه  32دقیقه  19ثانیههه ط ییایفارغج لو   

نسبت به نصف النهار گرینویچ 4قرار دارد و ارتفاع متوسط آن از سطح آبهای آزاد  1190متر و در دامنه شیب مالیم
رشتهکوه البرز در شمال کوههای سهتپه در شرق تهران قرار گرفته است

وس لداعم نآ تع   

یباش ششد.
 1339هکت م را یی یی

هسته مرکزی منطقه (نارمک) که اولین تجربه شهرسازی مدرن ایرانی است و عملیات س رد دالاک یوک ینامتخا نآ   
سال  1329ه.ش به وسیله بانک ساختمانی طرحریزی اولیه گردید در حدود سال  338 1ش لاس رد و عور     345 1به
پایان رسید .نارمک را میبایست جزو اولین شهرکهای طراحی شده با ساختار منظم ش رباعم هکب    ش لام ی ی
یو
ی جن بو ی ی
دارای سلسله مراتب دانست .در گذر زمان هستههای دیگری نیز در سمت شمال شرق در ادامه نوریب تفاب دشر      
حصار ناصری دروازه شمیران به نام محلههای نظامآباد و وحیدیه با دسترسی از محور دماوند شکل گرفتند .در اواخر
دهه  1330اراضی شرق مسیل تهرانپارس (جاجرود) به صورت شبکه شطرنجی تفکیک و جه راذگاو تنوکس ت    
شد که در سال  1350این محله نیز وارد محدوده خدماتی شهر گردید .وضیعت موجود محالت سیزده گانه منطقه 8
در سه تیپ کلی قابل تقسیمبندی است :محالت ته ار نننپارس سسی ش لما

مح  تال ( ( ،)3 ،2 ،1محالتتت ن لماش یکمرا   

یهای بارز محالت ته ار نننپارس سسی و
محالت (  ) 4.5.6.13و محالت نظامآبادی شامل محالت (  ) 7.8.9.10.11.12ویژگ 
3. Christopher Flexander
1. Rapport
2. Christensen Nuremberg Scholes:
3. Greenwich
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نارمکی این است که در این پهنهها شهرسازی قبل از شهرنشینی اتفاق افتاده ولی در محالت نظامممآباددی شهرنش ششینی
یو
زودتر از شهرسازی اتفاق افتاده است به عبارتی محالت محدوده نظامممآباددی از نظ خیرات ر ی ناکسا      غیررسمی ی
حاشیهنشینی در خارج از محدودههای شهری بود.

نقشه  :1محدوده شهر تهران Source: https: //newleftreview.org

هسته مرکزی منطقه (نارمک) که اولین تجربه شهرسازی مدرن ایرانی است و عملیات س رد دالاک یوک ینامتخا نآ   
سال  1329ه.ش به وسیله بانک ساختمانی طرحریزی اولیه گردید در حدود سال  338 1ش لاس رد و عور     345 1به

ی_جن و یبو
پایان رسید .نارمک را میبایست جزو اولین شهرکهای طراحی شده با ساختار منظم شبکه مع لامش ربا یی یی

دارای سلسله مراتب دانست .اولین قسمتهایی که در نارمک شکل گرفت ،ایستگاه دفتر و میدان هفت ح وب ضو دد ددد.
به موازات توسعه نارمک ،رشد برنامهریزی نشده در قسمت ش رد نارهت یقرش لام

ر دادتما اه هب ناریمش هزاورد       

سوهانک و در اطراف کارخانه مجیدیه به ایجاد محله مسکونی مجیدیه انجامید .در گذر زمان هستههای دیگ زین یر   
در سمت شمال شرق در ادامه رشد بافت بیرون حصار ناصری دروازه شمیران به نام محلههای نظام آباد و وحیدیه با
دسترسی از محور دماوند شکل گرفتند .در حدود سال  348 1در مرحله سوم گسترش منطقه ،بین چهار راه سرس و زب
باالی  46متری فرجام ساخت و سازهایی به صورت پراکنده ایجاد شد .در اواخ هد ر ه   

 1330اراض لیسم قرش ی    

تهرانپارس (جاجرود) به صورت شبکه شطرنجی تفکیک و جهت سکونت واگذار شد که در سال  1350ای هلحم ن   
نیز وارد محدوده خدماتی شهر گردید .در اولین طرح جامع تهران ،محور رسالت جهت دسترسی به اراض زا قرش ی   
طریق جاده قدیم شمیران پیشنهاد شد که با احداث آن محالت مجیدیه ،نارمک و تهرانپارس به دو ب و یلامش شخ
جنوبی تقسیم شدند .در آن طرح(در سال  ) 1349تهران به ده منطقه تقسيم شد ،كه مح ود دد منطقههه هشتتت كن نو ييي در
منطقه (6تهرانپارس) قرار گرفته بود .در سال  1359با ايجاد  22منطقه در شهررر ته ار ننن ،منطقههه  4از آن جداا گرديددد.
همزمان با تف كيك

ت
اراضي و توسعههای شهري ،در نارمك ،تهرانپارس و مجيديه و اراضي مج وا ررر آنهاا ،در قسمت ت

عمدهای از اراضي جنوب شرق محدوده (در اطراف جاده دماوند) کاربریهای صنعتي مستقر شدند.
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نقشه  :2موقعیت منطقه  8در سهر تهران Source: https://www.semanticscholar.org

ی ،اخ الت ططط ادی نا
فرهنگی اجتماعی :بعد خانوار پایین ،تراکم متوسط و پایین جمعیت ،آمار پ یا ین بزهههاای اجتم عا ی ی
مختلف ازجمله زرتشتی مسیحی و مسلمان ،سطح تحصیالت باال ،سطح اشتغال باال و ....اقتصادی :اسکان افراد مرفه،
استقرار زونهای تجاری ،قیمت باالی ملک ،آمار باالی ساختوساز بهویژه پروژههای بزرگ .کالبدی :برخ ادرو ررری از
اصول فنی و شهرسازی ،رعایت سرانهها ،متوسط و درشتدانه بودن زمینها- ،دارای شبکه ارتباطی منظم و منسجممم،
ی :دارای ش هکب
ت محیطی ی
برخورداری تجهیزات و تأسیسات شهری مدرن ،نفوذ پذذذیری ب  الا ووو ........زیست ت
عآوری زباله ،دارای سیستم کامل فاضالب شهری ،سرانه فضای سبز باال و....
مکانیزه جم 

نقشه  :3محالت منطقه  8تهران Source: http://dl.hom.ir

و سیستممم
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ویژگیهای محالت نظامآباد
ح تحص  نییاپ تالی وو ووو....
ی ،سطح ح
فرهنگی اجتماعی :بعد خانوار باال ،تراکم باالی جمعیت ،آمار باالی بزههای اجتم عا ی ی
اقتصادی :افراد کمتوان اقتصادی ،عدم استقرار زونهای تجاری ،قیمت پایین ملک-آمارپ یا ین س خا تتتوساززز بهههویژهه
پروژههای بزرگ .کالبدی :عدم برخورداری کامل از اصول فنی و شهرسازی ،عدم رعایت

س نار ههههاا ،ریزدانههه ب ندو

زمینها ،عدم شبکه ارتباطی منظم و منسجم ،عدم برخورداری از تجهیزات و تأسیسات شه ردم یر نن ننن ،نفوذذپ یریذ
پایین و ...زیست محیطی :عدم وجود شبکه و سیستم مک لماک هزینا    جمعععآوری زبالههه ،عدممم وج لماک متسیس دو    
فاضالب شهری ،سرانه فضای سبز پایین و...
یافتههای پژوهش
تحقيق كنوني از یک رویكرد آم خي ته كه تلفیقی از دو روش کیفی و کّمّمی است ،استفاده شده است .به این صورت که این
ن جنبههههاای
یهای تحقیقات کیفی است ،بههه تبیین ن
پژوهش ابتدا به صورت کیفی و با استراتژی مورد کاوی که از استراتژ 
یپردازد .عالوه بر مورد پژوهی ،از روش پیمایش به عنوان یک روش کّمّمی برای گردآوری
مختلف سیما و منظر شهری م 
و تحل لي دادهها ،استفاده گردیده است نوع پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی است .در
این تحقیق ،پس از مشخص نمودن عوامل و چالشهای تشدید کننده عدم کارآمدی منظر محالت منطقههه ،باا اس دافت هه از
شنامۀ متناسب طراحي گرديد .روش نمونهبرداری ،تلفیقی از دو روش نمونهبرداری طبقهبندی نامتناسب
روش دلفی پرس 
با حجم و نمونهبرداری قضاوتی است .به دلیل تخصصی بودن موضوع ،جامعۀ آماری شامل دو گ ور ه ه" م ارید ننن ارشددد و
یتررر و تحلی للل م رو د د
اجرایی مدیریت شهری تهران و متخصصین مدیریت شهری است که به منظور ارائۀ تصویری واقع 
ی از م نارید و کارشناساننن
ن تع داد ی ی
قبولتر از شرایط موجود ،این گروه به عنوان جامعۀ هدف انتخاب شدهانددد .همچنین ن
ی و معم را ییی ای ار ننن ،وزارت
ی شهرس زا ی ی
نهادهای دولتی شامل عناصر دولت مرکزی در سطوح ملی ،ش ما للل ش ارو ییی ع لا ی ی
ب ش ند ددد .باا
مسکن و شهرسازی ،وزارت کشور و استانداری ،سازمان برنامه و بودجه ،نیز برای تکمیل پرسشنامه انت اخ ب ب
ت .ا ني
استفاده از روش نمونهبرداری ،نمونهای برای آزمون فرضیات انتخاب گردید و مورد پرسش ق ار ررر گرفت ت

اطالعات ت
ت

نشاندهنده آن است كه پاسخدهندگان پرسشنامه تحقيق كنوني از سطح تحصيالت باالیی برخوردار هستند .اين امر از نظر
تکنن اگد ننن تحق قي
باال بردن اعتبار تحقيق حاضر ،از اهميت بسيار مهمی برخوردار است .همچنین  51/6درصددد از ش کر ت ت
حاضر عضو هیئت علمي 23/9 ،درصد مدير ارشد 57 /8 ،درصد مدير اجرا يي و  3/1درصد دانشجوي تحصيالت تكميلي
هستند .اين اطالعات نشان دهنده آن است كه بيشتر پاسخ دهندگان پرسشنامه تحقيق حاضررر م اريد ننن اجراي ييي هس نت ددد .از
شهای مدیریت شهری مواجهاند ،نتایج به دست آم زا هد
آنجا يي كه مديران اجرا يي بهطور ملموستری با مشکالت و چال 
کتر خواهد بود.
اطالعات و دیدگاههای اين نمونه به واقعیت نزدی 
جدول -4توصیف جنسیت خبرگان
جنسیت درصد
مرد 70
زن 30

Source: Research findings
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جنسیت

80
60
40
20
0
زن

مرد

نمودار - 1توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
Source: Research findings

جدول -5توصیف تحصیالت خبرگان
تحصیالت درصد
لیسانس 40
فوق لیسانس 36
دکترا 24
Source: Research findings

تحصیالت
50
40
30
20
10
0
دکترا

فوق لیسانس

نمودار - 2توصیف وضعیت تحصیالت خبرگان
Source: Research findings

جدول -6توصیف سن خبرگان
گروه سنی درصد
بین  30تا  40سال 53
بین  40تا  50سال 36
بین  50تا  60سال 11

Source: Research findings

لیسانس

لگیری11 ...
نقش ضوابط و مقررات بر روند شک 

نمودار - 3توصیف سن خبرگان
Source: Research findings

جدول اطالعات توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول شماره  :7اطالعات توصیفی متغیر منظر شهری و مؤلفههای آن
میانگین
2/5

عینی

2/ 44

ذهنی

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

3/ 58

1/ 40

0/ 49

3/ 49

1/ 54

0/ 46

Source: Research findings

بیشترین ممکن

کمترین ممکن

5

1

5

1

یباشد.
یباشد و میانگین بعد بافت  2/ 44م 
یدهد میانگین بعد عینی  2/5م 
جدول  2نشان م 
جدول شماره  8اطالعات توصیفی متغیر کارآمدی ضوابط و مقررات شهری و مؤلفههای آن
میانگین

بیشترین

بعد فرهنگی اجتماعی

2/ 83

3/ 75

بعد اقتصادی

2/ 65

4/ 29

1/ 43

3/21

4/ 71

1/ 71

تمحیطی
بعد زیس 
مدیریت شهری

2/ 83

کالبد شهری

3/ 06

3/8

کمترین
1/5

1/2
1/ 75

4/ 113

بیشترین ممکن

کمترین ممکن

0/ 54

5

1

انحراف معیار
0/ 64

5

1

0/ 63

5

1

0/ 68

5

1

0/96

5

1

Source: Research findings

همانگونه که جدول  3نشان میدهد بیشترین میانگین مربوط است به بعد زیستمحیطی و کمترین می طوبرم نیگنا   
یباشد.
به بعد اقتصادی م 
فرض نرمال بودن توزیع دادهها
در این فرض با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها پرداخته میشود.
جدول شماره  :9متغیر کارآمدی ضوابط و مقررات شهری و مؤلفههای آن
کولموگروف -اسمیرنوف

یداری
سطح معن 

بعد فرهنگی اجتماعی

0/ 76

بعد اقتصادی

0/ 64

0/2

بعد زیست محیطی

0/ 52

0/12

مدیریت شهری

0/ 58

0/ 13

0/18

0/ 063

کالبد شهری

0/ 061

Source: Research findings

جدول شماره  :01متغیر منظر شهری و مؤلفههای آن
کولموگروف -اسمیرنوف

یداری
سطح معن 

عینی

0/ 23

0/7

ذهنی

0/ 54

0/6

Source: Research findings
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سطوح معنیداری که همه بیشتر از  0/ 05هستند نشان میدهد که دادهها از توزیع نرمالی برخوردارند بنابراین میتوان
از آزمونهای پارامتریک در این تحقیق استفاده کرد.
فرضیه  :1کارآمدی ضوابط و مقررات شهری و منظر شهری محالت منطقه در سطح مطلوبی قرار دارد.
یشودد .ب بولطم یار   
با توجه به نرمال بودن دادهها به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی تک نمونه استفاده می ی
یدار باشد.
گتر از میانگین فرضی یعنی عدد  3و معن 
یبایست میانگین بزر 
بودن وضعیت م 
جدول  :11آزمون تی تک نمونه کارآمدی ضوابط و مقررات و منظر شهری
درجه آزادی
بعد فرهنگی اجتماعی

ش اخ ص t

تفاوت میانگین

یداری
سطح معن 

86

-2/ 76

-0/ 16

0/ 99

بعد اقتصادی

86

- 4 / 69

-0/ 34

0/ 99

تمحیطی
بعد زیس 

86

1/9

0/ 06

0/ 21

مدیریت شهری

86

-2/ 28

-0/ 16

0/ 99

کالبد شهری

86

0/ 835

0/ 06

0/ 406

عینی

86

-9/ 33

-0/ 49

0/ 99

ذهنی

86

- 11 / 11

-0/ 55

0/ 99

Source: Research findings

یدهد که هیچ کدام از متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار ندارند.
یداری بیشتر از  0/ 05نشان م 
سطوح معن 
فرضیه  :2بین کارآمدی ضوابط و مقررات شهری با منظر شهری محالت منطقه رابطهی معنیداری وجود دارد.
ت ،نیا نومزآ یارب اذل     
با توجه به اینکه دادهها از نوع کمی فاصلهای است و همچنین توزیع دادهها نیز نرمال است ت
یکنیم.
فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده م 
جدول  : 12ضریب همبستگی پیرسون بین ضوابط و مقررات شهری با بعدهای عینی و ذهنی در منظر شهری
بعد اقتصادی

بعد فرهنگی اجتماعی

بعد زیست محیطی

مدیریت شهری

کالبد شهری

عینی (ملموس)

0/ 594

0/ 458

0/ 622

0/ 546

0/ 583

ذهنی (غیرملموس)

0/ 001

0/ 001

0/ 001

0/ 001

0/ 001

Source: Research findings

ی رابطه و تبثم 
نتایج نشان میدهد تمامی شاخصهای ضوابط و مقررات شهری با بعدهای عینی و ذهنی ی

یدار
معن نن 

یباشد (  )0/ 001 ،0/ 622و کمترین میزان رابطه نیب    
دارند .باالترین میزان رابطه بین بعد زیستمحیطی با بعد عینی م 
یباشد.
بعد اقتصادی با بعد عینی (  )0/ 001 ،0/ 458م 
جدول  : 13ضریب همبستگی پیرسون بین ضوابط و مقررات شهری با بعد ذهنی در منظر شهری
بعد فرهنگی اجتماعی

بعد اقتصادی

تمحیطی
بعد زیس 

مدیریت شهری

کالبد شهری

ذهنی

0/ 374

0/ 300

0/ 482

0/ 445

0/ 545

سطح معنیداری

0/ 001

0/ 001

0/ 001

0/ 001

0/ 001

Source: Research findings

یدار دارنددد .ب نیرتالا
نتایج نشان میدهد تمامی شاخصهای ضوابط و مقررات شهری با بعد ذهنی رابطه مثبت و معن 
یباشد (  )0/ 001 ،0/ 545و کمترین میزان رابطه بین بع اب یداصتقا د    
میزان رابطه بین بعد کالبد شهری با بعد ذهنی م 
یباشد.
بعد ذهنی (  )0/ 001 ،0/ 300م 
شبینی بعدهای عینی و ذهنی در منظر شهری را دارند.
فرضیه  :3کارآمدی ضوابط و مقررات قابلیت پی 
برای پیشبینی دو متغیر عینی و متغیر ذهنی در منظر شه یور زا یر
یکنیم.
رگرسیون گام به گام استفاده م 

کارآمدییی ض زا یرهش تاررقم و طباو

شور    

لگیری13 ...
نقش ضوابط و مقررات بر روند شک 
شبینی کنندههای بعد عینی از روی ابعاد کارآمدی ضوابط و مقررات شهری
جدول  : 14تشخیص پی 
مدل 1

تمحیطی
بعد زیس 

مدل 2

تمحیطی ،بعد فرهنگی اجتماعی
بعد زیس 

Source: Research findings

شبینی کنندههای بعد عینی از روی ابعاد کارآمدی ضوابط و مقررات شهری
جدول  : 15خالصه مدل پی 
مدل

مجذور ضریب همبستگی

ضریب همبستگی چندگانه

خطای استاندارد تخمین

ضریب تبیین خالص

1

0/ 622

0/ 387

0/ 973

0/ 38

2

0/ 678

0/ 459

0/ 447

0/ 36

Source: Research findings

ی) به طساو  ه   
یشود  0/ 447درص یغت زا د ی  کالم ریغتم تار (((( (((((عینی ی
با توجه به مقدار ضریب تبیین خالص مشاهده م 
یباشد.
تغییرات متغیر پیش بین (بعد زیست محیطی ،بعد فرهنگی اجتماعی) م 
جدول  :16آزمون تحلیل واریانس مدل 2
مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

9/ 48

باقیمانده

11 / 16

84

کل

02/ 65

86

میانگین مربعات

2

4/ 74
0/ 133

sig

F

0/ 001

35 / 68

Source: Research findings

یدار است.
یدهد میزان تغییرپذیری به دست آمده اتفاق نبوده و معن 
یداری به دست آمده برای آزمون  Fنشان م 
سطح معن 
شبینی کنندههای بعد عینی از روی ابعاد کارآمدی ضوابط و مقررات شهری
جدول  :17ضرایب مدل پی 
ضرایب استاندارد نشده

B

ضرایب استاندارد شده
Beta

SE

ثابت

0/ 632

0/ 227

بعد زیست محیطی

0/ 321

0/ 079

0/ 413

بعد فرهنگی -اجتماعی

0/ 308

0/ 091

0/ 341

sig

t
2/ 87

0/ 007

4/ 07

0/ 001

3/ 63

0/ 001

Source: Research findings

جدول  :18خالصه مدل پیشبینی کنندههای بعد ذهنی از روی ابعاد کارآمدی ضوابط و مقررات شهری
مدل
1

مجذور ضریب همبستگی

ضریب همبستگی چندگانه
0/ 545

ضریب تبیین خالص

0/ 297

خطای استاندارد تخمین
0/ 93

0/ 289

Source: Research findings

ی) به طساو  ه   
با توجه به مقدار ضریب تبیین خالص مشاهده میشود  0/ 289درصد از تغیی  کالم ریغتم تار ((( ((((ذهنی ی
یباشد.
تغییرات متغیر پیش بین (بعد کالبد شهری) م 
جدول  :19آزمون تحلیل واریانس مدل 1
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

5/ 49

1

5/ 49

باقیمانده

13 / 01

85

0/ 153

81 / 15

86

کل

sig

F
35 / 89

0/ 001

Source: Research findings

سطح معنیداری به دست آمده برای آزمون  Fنشان میدهد میزان تغییرپذیری به دست آم دوبن قافتا یور زا هد ه و 
یدار است.
معن 
شبینی کنندههای بعد ذهنی از روی ابعاد کارآمدی ضوابط و مقررات شهری
جدول  : 20ضرایب مدل پی 
ضرایب استاندارد نشده
SE

B
ثابت

1/ 32

0 / 291

بعد کالبد شهری

0/ 366

0/ 061

ضرایب استانداردشده
Beta

0/ 545

Source: Research findings

sig

t
6/ 91

0/ 001

5/ 99

0/ 001
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نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ت به  قح  وو ووو حق قو
شهرنشینی شکل تکامل یافته از زندگی جمعی بشر است که در چنین اجتماعی احت مار و عزت ت
دیگران یک اصل است ،بنابراین حق و حقوق شهر و شهروندان در فرآیند برنامهریزی یک ضرورت ویژه بهههحساب ب
ب
میآید زندگی جمعی خصایص و ویژگیهای ممتاز و مستقل از حیات فردی دارد و قواعد حاکم ب آ ر ننن بایس یت

بر

پایه خواستههای عمومی موردتوجه قرار گیرد .در این میان حقوق وسیله نظم و ضامن عدالت است و تاا زماننی کههه
قلمرو و اجرای آن به خوبی شناخته نشود ،نمیتواند به هدف ویژه خود برسد .شهرسازی را م ممیت او ننن همانن کی د   
ترازو با دو کف نظم و عدالت معرفی کرد که ضوابط و مقررات شهرسازی وزنههای آن است ،وزنههههاای که لماع    
ایجاد کننده باالنس بین طرفهای ذینفعان در مدیریت شهری ،وهم با لحاظ ماهیت حقوقی و فنی آن ،به عنوان اب راز
و معیار مدیریت شهری در هدایت و کنترل جامعه شهری ،در راستای تحقق اهداف ارزش دنم و آرماننی .شهرس یزا
بهعنوان سرشت و خمیرمایه هنر ،خالقیت ،صنعت ،زیبایی و غیره ....عمیقًاًا متأثر از عوامل انسانی و طبیعی اس رد .ت
ت،
هر جامعهای نمیتواند ماهیتی مستقل از حقوق داشته باشد ،چراکه نظام حقوقی نیز در هر جامعه به  نامه  ن بس تتت تتت
تحت تأثیر عوامل مذکور است.
به عبارتی بهتر مقصود هر نظام حقوقی (نظم و عدالت) با مقصود شهرسازی (انتظام و تعادل فضایی و کالبدی) همان
ی» قابلیتتت انطب قا
جامعه میتواند دو روی یک سکه تعبیر شوند .ازاینرو فلسفه «حقوق شهری» با فلسفه «شهرس زا ی ی
دارد .حال آنکه این دو مکمل یکدیگرند ،به عبارتی دیگر رابطه فلسفه شهرسازی با فلسفه حقوق شهری رابطه کالبددد
ی» استتت .ض طباو
و محتوا (ظرف و مظروف) ،فرم با عملکرد و نهایتًاًا سازوکار کالبدی با«سازوکار انس نا ی ی

و مقررات ت
ت

ی و حی هب تسا یرهش تا
شهرسازی یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت شهری جهت تنظیم سازوکار شکلگیری ی

   

عبارت دیگر ضوابط و مقررات شهرسازی«فصل مشترک» مهندسی شهری و حقوق شهری است .در واق طباوض ع    و
مقررات شهرسازی یک قاعده حقوقی است .قاعده حقوقی خود الزامآوراست و آنچه را که«باید باشد» معین م ممیکنددد
یبایستی ی
ی
یشوند و ضرورتًاًا این«بای هد اا» م مم 
و بایدهای شهرسازی در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی متجلی م 
بر اهداف و آرمانها در فلسفه شهرسازی متکی شوند.
فلسفه شهرسازی و حقوق در تعیین سازوکار شکلگیری عملکرد نهادهای مدیریت شهری نیازمند مطالعات گس هدرت
و عمیق در حوزههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بخصوص جامعهشناسی است .این نیازمندی مبناایی (و
تشناس سسی را
یشود که ما این دو حوزه معرف 
مشترک) از یکسو و از سوی دیگر منظور و مقصود مشابه ،منجر به این م 
ی عملک یاهداهن در   
همانند دو خط موازی فرض کنیم که با استواری بر روی یک فصل مشترک ،فراینددد شک لللگیری ی
مدیریت شهری را به ثمر م 
یدهد که ارتب سگ طا س ب یریذپان ت ی یزاسرهش طباوض ن        و
یرسانند .حقیقت نشان م 
تشناس سسی به یبوخ    
فلسفه مقررات شهری وجود دارد ولی متأسفانه به نظر میرسد این اتفاق حداقل در حوزه معرف 
جا نیفتاده است ،در صورتی که آموزههای شهرسازی با لحاظ مسا لئ مطرح شده در صورتی موفق خواهد بود که اب    
آموزههای حقوق شهری همسازی کند .نظام مديريت شهري كه از اواخر دهه هفتاد ميالدي به صورت علم حرطم ي   
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میشود و هدف آن تقويت عملکرد سازمانهای دولتي و غيردولتي براي تدوین برنامهها و سیاستهای گون اب نوگا   
نتايج بهينه است و اداره مطلوب یک شهر بدون آن تدابیر امکانپذیر نخواهد بود .در اين راستا ،اين نظام که به عنوان
نهاد محلي ،مسئول نظارت و كنترل بر گسترش فضاهاي شهري است ،امروزه به د ليل وفور مشكالت در کالنشه هر اا
كارآمدي خود را از دست داده و متولیان امر به دنبال آن هستند تا با ارائه راهكارهاي نويني در قا بل
ت ف یدر
ضابطهمند شهري با رویکرد مقدم شمردن قانون بر تمامی مالحظات ت

ماظن    م تیرید

و س امزا ننی بت ناو مس ئا للل و مش تالك

مرتبط با کالن شهری چون تهران را حل نمود.
ی فض اب یرهش یاها     تأکیددد بر عملک در
هدف از این پژوهش ارزیابی نقش ضوابط و مقررات بر روند شکلگیری ی
یباشد که بر اساس مدل مفه یمو
نهادهای مدیریتی شهری در محدوده شهرداری منطقه هشت تهران م 
ش کلی ید
ت ،نقش ش
تحلیلی مسیر این عوامل و تأثیرات آن مشخص شده و آنچه حائز اهمیت است ت

و بههه ص ترو

ی ض طباو
کارآمدی ی

و

مقررات در ارتقاء عملکرد نهادهای مدیریت شهری است تجربه ثابت نموده است که برنامهریزی و طرحهای شه یر
یهای موفقیت قاب یلوبق ل    را کس ببب نخواه رک د دد ددد،
بدون مشارکت فعال مردم در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیر 
بنابراین چنین مشارکتی در ابعاد مادی و معنوی برای پ د یرهش تیریدم فادها درب شی رر ررر رررررر دنی  یزورما یا یک    
ضرورت است .با توجه به اینکه الزم مشارکت در مرحله اول کیفی زا تخانش ت    مس لئ ههه است

و در مرحله یدعب    

فراهم آوردن شرایط و بسترهای الزم؛ بنابراین با اتخاذ تصمیمات منطقی و تبدیل برنامهریزی با مردم به مفهومسازززی
تصمیمات مردمی کمک میکند .بر این اساس پیچیده شدن روابط و عرصههای مختلف زندگی و بزرگ ش داعبا ند   
شهرها ،اداره و مدیریت کالنشهرها را به شیوههای سنتی و با ارتقاء به روابط عرفی غیرممکن ساخته است ..ام زور هه
واژه مدیریت شهری جایگاهی آکادمیک یافته و ضرورتی انکارناپذذذیر ب هرادا یار کالنننشهرههها محس بو

یشودد.
می ی

درگذشته مدیریت جوامع کوچک سوار سرموج ناآگاهیهای مردم صورت میگرفته اما در حاللل حاض دا یارب ر ا هر   
شهای مختلف مدیریت شهری نیست و این ام مهم ر   
شهرها چارهای جز آگاه کردن مردم از زوایای پنهان و نهان بخ 
ت اگ کی ر   
در سایه ضابطهمندی دقیق روابط بین نهادهای مدیریت شهری و مردم قابل انجام است ضوابط و مقررات ت
ت ،ام ور ززز ب نوناق ورارف تالضعم لح یار      
ابزار برای مدیریت شهری باشد یک معیار مورد قبول برای همه سا  تت تت
محوری بایستی به یک ارزش تعالی جامعه شهری مبدل شود و قانونگریزی یک ض نیب رد شزرا د    همه دنورهش    
تجلی کند .در عصر حاضر با پیچیده شدن روابط و تنیدگی منافع افراد و سازمان احترام به قانون ب زاین شیپ زا شی    
ت و وسعتتت پش زا ینابیت
است تا با محوریت قانون هزینهها در مدیریت شهری برای همگ اک نا ه دبای ش     و س عر ت ت
ت شه نیلوا بیوصت اب یر     
مدیریت شهری برای رسیدن به اهداف تعالی عملی شود در کشور ما ضوابط و مقررات ت
قانون مدون شهری توسط مجلس شورای ملی در سال  1341شکل گرفت و تا به امروز در قا بل

قوانین و آییننننامههه

این امر مهم پیگیری میشود پس در موجودیت ضوابط و مقررات شهرسازی در ایران ا خل صوص تهران ج ثحب یا
نیست ولی مسئله اینجاست که آیا قوانین شهری موجود قادر به پاسخگویی به نیازه زورما یا    و ف در اای جامعه ام    
ا خل صوص کالنشهر تهران است ،آیا متولیان ت نیود

و تصووویب کنن یناوق هد ن زا یرهش  ا ایس هدار سی مزال 

تهج
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ساماندهی به قوانین و ضوابط شهری موجود برخوردار هستند که مورد احترام همه واقععع ش قیقحت هجیتن قبط دو     
ی الزم برخ و تسین رادرو
حاضر ضوابط و مقررات شهرسازی مالک عمل شه زا نارهت یرادر    کارآمدی ی

   

و هک یتق

فونداسیون یک سازه تأییدیه محاسباتی را نداشته باشد هرگونه بارگذاری در آن یک خطای راهبردی است و ض باو ططط
و مقررات بهعنوان زیرساخت مدیریت شهری بایستی برای تمامی شرایطها سخت دارای تأییدیه باشد ت تخاسور ا   
مدیریت شهری و به عبارتی برنامهریزیها و طراحی شه دناوتب یر    بهههدرستتی روی آن مونت وش ژا دد ددد .باا توجه هب    
حساسیت موضوعات شهری ضوابط و مقررات شهری بایستی جامع ،کامل ،بروز ،قاطع......و غیرقابل تفسیر باش ات د   
مورد قبول و احترام همگان واقع شود در این صورت است ضوابط و مقررات شهرس تسد یدیلک رازبا کی یزا

    

مدیریت شهری خواهد بود تا بهوسیله آن به انجام مأموریتهای سازمانی خود بپردازد و روز بروز عملکردد خ ار دو
بهبود بخشیده و به سطح مطلوبی برساند .در این صورت فضای افکار عمومی نسبت به نهادهای مدیریت شه یر
ت تکام و هتفای ل
توجه به آگاهیهای الزم از فرآیند مدیریت شهری و ضوابط و مقررات ت

با

اعتمادشاننن به برنامههههاا و

اهداف این نهادها تقویت خواهد شد و زمینه مشارکت گسترده در فرآیندهای تصمیمس زا ییی و تص یم مممگیرییی ف مهار
مییابد و طبیعتًاًا مدیریت شهری که از همراهی و حمایت مردمی برخوردار باشد با کمترین هزینه به بیش حطس نیرت   
کیفیت و کمیت شاخصهای زندگی شهری دست خواهد یافت به عبارتی اگر کارآمدی ض طباو

ت شه یر
و مقررات ت

شرط الزم باشد آنگاه عملکرد مطلوب نهادهای مدیریت شهری شرط کافی برای کسب اعتماد شهروندان خواهد ب دو
و در امتداد آن اگر اعتماد مردم به نهادهای مدیریتی شرط الزم باشد آنگاه مشارکت همگانی نی یارب یفاک طرش ز     
بالندگی و شکوفایی یک محیط شهری خواهد بود.
ینفعان برنامهریزی شهری (شهروندان ،شوراها ،شهرداری و س ریا نهادهاا)
مناسبات و روابط متقابل و دوسویه میان ذ 
در مدیریت شهری از جایگاه و اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .برای دستیابی به این مهم برنامهریزی برای مردم
و با مشارکت مردم و طبق نیازها و اولویتهای آنها صورت گیرد که الزمه این ن مانرب عو هههههری حوطس تخانش یز    
ی ،م ریغ و یتیرید ه ات تسا 
ی ،اقتص دا ییی ،کالبدی ی
مختلف شهری (منطقه ،ناحیه و محله) از جهات مختلف اجتم عا ی ی

   

نیازها ،مشکالت و پتانسیل واقعی مردم به نحو بهتر شناسایی شده و ارائه خدمات و طرحها و برنامهه اب یرهش یا    
مشارکت مردم صورت گیرد و کنش و پیوند مناسب بین مسئولین و شهروندان برقرار شود .امروزه با توجه ریس هب     
گو
تحوالت شهرنشینی سیما و منظر شهری ،به عنوان یک حقیقت جداییناپذیر از فضای شهری ،تصویری از فرهنگ گ
ی ،تاررریخی و ....را در جلووو دید ه  ر ببیننده های بههه رخ
ی ،سیاسی ی
تمدن یک حیات شهری را در ابعاد مختلف فرهنگی ی
ش
میکشد و شاید به همین دلیل در بازتاب سیر تاریخی جوامع بهویژه شهری بهویژه در سطح محالت منطقه  8نقش ش
ی(پیرس و نو
بسیار پراهمیتی را دارا است .نتایج تحقیق با استفاده از نرمافزار  spssو آزمون Tو آزمونننهاای اس طابنت ی ی
اسپیرمن و )...تجزیه و تحلیل گردید و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان م 
یدهد که کارآمدی ضوابط و مقرر تا
ع موجود د و وضع ع
ع
یداری میاننن وضع ع
و منظر شهری در محالت منطقه در سطح مطلوبی قرار ندارند و اخ الت ففف معنی ی
یآید که بین کارآمدی ضوابط و مقررات ت
ت
نگونه برم 
مطلوب در این دو بستر وجود دارد ،همچنین از یافتههای تحقیق ای 
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شبینی بعدددهای عینی و
 یداری وجود دارد و در آخر کارآمدی ضوابط و مقررات قابلیت پی
 و منظر شهری رابطه معن
 یکی از راهكارهاي قابل بحث براي كاهش شكاف بين وضع موجود د و وض يع ت ت.ذهنی سیما و منظر شهری را دارند
ت
مطلوب در زمينۀ قوانین و منظر شهری فراهم آوردن زمينه و انگیزه براي اصالحات بنی  تسا یدا ت ناوتب ا      عملک در
تو
یت او ننن پیش اداهن ت ت
  م مم،ق
ی تحقیق ق
 باا توجههه بههه یافتههههای ی. بهب خب دو شش شششید، حتي در صورت كمبود منابع،سامانهها را
شه ارهت ر نن ننن

راهکارهایی ذیل را برای نیل به اهداف ذکر شده در محالت این منطقه که قابل تعمیم در سایر مح تال
. ارائه نمود،است
ضرورت و لزوم بازنگری جامع و اساسی در نظام و ساختار نهادهای مدیریتیضرورت و لزوم بازنگری جامع و اساسی در ضوابط و مقررات شهرسازی شهر تهران-
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Abstract
Nowadays, terms and conditions as a tool and benchmark along with climate and
economic parameters and ..... in modeling urban landscapes are so important and
effective that it is always considered by urban planners and managers. In a sense, it is
in the shadow of the law that the ideal form of urban space is created in different
dimensions and it is certain that if implemented efficiently, it will objectively portray
the most beautiful view of human habitation. The role of rules and regulations on the
process of urban landscape formation in the districts of Tehran district 8 has been
discussed. The type of research is applied-descriptive-analytical in nature and is done
by documentary and survey method (questionnaire technique). The reliability of the
questionnaire was Cronbach's which was 0.8. According to the statistics of the total
population of 87 statistical population, 12 were municipal experts and the rest were
experts, statistical data were analyzed using lisrel and spss statistical software. Delphi
was analyzed and the results of the hypothesis test showed that there is a significant
relationship between the efficiency of the rules and regulations and the efficiency of
the rules and regulations. There are no desirable levels and interference Significantly
between the status quo and the ideal situation there in the context of the turmoil in
Sima common sense- ie city neighborhoods, rooted in the history of urbanization in
this region.
Keyword: Terms and Conditions, Urban Landscape, Area 8.
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