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خالصه: 
نارس��ايي در مديريت بافت هاي فرس��وده، عالوه بر نبود نگرش اس��تراتژيك به س��اماندهي بافتهاي فرسوده، 
ناش��ي از اجرا نشدن استراتژي هاي تدوين شده دراين زمینه است. هرچندحلقه هاي گمشده هماهنگ كننده و 
تداخل فعالیت هاي س��اماندهي بافت فرس��وده به وسیله امر مشاركت درتدوين استراتژي ها به حداقل رسیده و 
ضمن تبیین بهتر وظايف سازمانهاي مختلف مديريت شهري، ارتباطات آنها را تنظیم مي كند،اما اگر استراتژي 
هاي تدوين ش��ده به وس��یله خطوط پیوس��ته تا اجرا اس��تمرار نیابد، باعث اختالل در س��از و كار اثرگذاري آنها 
خواهد ش��د. نگرش استراتژيك به مديريت بافت هاي فرس��وده،ضمن افزايش ظرفیت ها،تبديل منابع بالقوه به 
عملک��رد بالفع��ل را به دنبال دارد. كارت امتیازی متوازن می تواند ابزار قدرتمندی برای توصیف و پیاده س��ازی 
اس��تراتژی هاي س��اماندهي بافت فرسوده باشد. اين مقاله به تبیین نقشه استراتژي شركت احیاي بافت فرسوده 
وتاريخ��ي آران وبیدگل برمبناي كارت امتیازي متوازن مي پردازد. نقش��ه اس��تراتژي درقالب مدل چهار وجهی 
برای توصیف اس��تراتژی های ساماندهي بافت فرس��وده، فضاي ذهني مشتركی را پديد آورده است كه سازمان 
هاي مديريت شهري می توانند از آن برای تعیین جهت گیری هاي خود استفاده كنند. نقشه  استراتژي شركت 
احیاي بافت تاريخي وفرس��وده آران وبیدگل،كمك مي كندتااستراتژيهاي ساماندهي به شکلي منسجم، يکپارچه 
و سیستماتیك تدوين و با استقرار مديريت هماهنگ وهمسويي ذينفعان، برنامه هاي پیش بیني شده اجرا شود.

واژه گان کليدي: مديريت واحد شهري – بافت فرسوده- مديريت هماهنگ شهری- كارت امتیازي متوازن– 
همسويي استراتژيك 
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ازاصلي ترين موانع فراروي مديريت ش��هري، چند پارگي مديريت ش��هري در عرصه سیاس��تگذاري، تصمیم 
سازي، برنامه ريزي، هدايت و نظارت است. شهر، سیستمي بازاست كه ساختارهاي اين سیستم هر كدام داراي 
كاركردهاي خاص خود اس��ت.]1[ اين عملکردهاوكاركردها در پیوستگي زماني، مکاني و فضايي درحال تغییر و 
تحول و همچنین در حال باز تولید هستند و بايد توجه شود كل سیستم شهر چیزي فراتر از تمام اجزاء، ساختارها، 
كاركردوعملکردهاي آن اس��ت، يعني اگر س��اختارها و عملکردهاي يك شهر از هم منفك و تجزيه شوند، پیوند 
دوباره آنها ديگر شمايل سیستم شهر را ندارد.]2[ شهرسیستمي پويا است كه عملکردهاي ساختاري آن، پیوسته 
با هم تعامل دارند. براي تنظیم اين روابط و پايداري سیس��تم، هماهنگي و يکپارچگي در مديريت آن ضروري 

است ونمي توان كاركردهاي مطلوبي را از مديريت منفك و بدون ارتباط با هم انتظارداشت.]3[
نظامي كه درزمان حاضر مديريت شهرهاي كشوررا به عهده دارد، در حقیقت نامنظومه اي است كه دربخشهايي 
متمركز و در بخشهايي به صورت محلي، سیاست ها و تصمیماتي را � البته ناهماهنگ و غیر مرتبط وشايددرمسیر 
ناخواس��ته هر چه نامتوازن كردن فضاي ش��هر- اتخاذ مي كند و درعمل نیز حتي همین تصمیمات قابلیت اجرا 
ندارند و ش��هرها به صورت ناخودآگاه و فارغ از خواس��ت نامنظومۀ مديريت شهري به سرعت به سوي ناپايداري 
توس��عه مي يابند. موقعیت و جايگاه مبهم، تعريف نشده و غیرمستحکم نظام مديريت شهري ) به طور مشخص 
ش��وراي ش��هر وشهرداري ( در س��اختار مديريت كالن كش��ور و فرآيند تصمیم گیري براي ش��هر و در نتیجه 
نبوداختیارات مؤثر، موجب ش��ده اس��ت تامديريت ش��هري نه به مثابه هويتي واحد، بلکه به عنوان جمع جبري 
بخش هاي اداري– اجرايي مجزاباش��د. براي تحقق مديريت واحد ش��هري و درراستاي اجراي ماده 136 قانون 
برنامه س��وم، مطالعاتي تحت عنوان امکان سنجي واگذاري وظايف جديد به شهرداري ها در سازمان شهرداري 
هاي كش��ورآغاز ش��دكه به احصاي پاره اي از وظايف قابل واگذاري به شهرداري ها انجامید، اما پس ازچندسال 
هنوز مديريت واحد ش��هري محقق نش��ده است، زيرا سازمانهاي متولي مديريت شهري بر اساس كاركرد جدا و 

مستقل وظیفه اي شکل گرفته اند.]4[
چون ساماندهي بافت فرسوده موضوع فعالیت چندين سازمان مديريت شهري است،تحقق اهداف ساماندهي 
منوط به اجراي استراتژي هاي تدوين شده در بسترساختار مناسب مديريت شهري است. با توجه به عدم تحقق 
مديريت واحد ش��هري، براي س��اماندهي بافت هاي فرسوده شهري،  عالوه بر ترس��یم استراتژي هاي مناسب، 
بايدكلیه ذينفعان )جامعه هدف،نهادهاي غیردولتي وس��ازمانهاي دولتي( را در جهت اس��تراتژي ها، همس��ووهم 
راس��تاكرد و همس��ويي نیز نیازمند هماهنگي ذينفعان متنوع است.]5[ مديريت موثر فرايند و توفیق همسويي با 
تفويض اختیارومسوولیت وپاسخگويي به يك نهاد مجزا محقق مي شود. ماموريت شركت احیاي بافت فرسوده 
وتاريخي آران و بیدگل، مديريت فرايند همسويي استراتژيك براي ساماندهي بافتهاي فرسوده است. اين شركت 
توانس��ته است واحدهاي غیرمتمركز مديريت ش��هري را تحت يك عنوان و فلسفه كاري مشترک همسو نمايد 
و انتظارات و اهداف س��اماندهي را به صورت ش��فاف و همسو با اس��تراتژي ها به ذينفعان انتقال دهد كه به هم 
افزايي درفعالیت هاي ساماندهي منجر شده است. همسويي ذينفعان درحوزه ساماندهي بافت فرسوده ، فرايندي 
مديريتي اس��ت كه مس��وولیت آن در سطح يك نهاد همسو كننده محقق شده وفرصت ارزش آفريني از راه هم 

افزايي ايجاد شده است.]6[
موفقیت مديريت س��اماندهي بافتهاي فرسوده نیازمنداتخاذواجراي اس��تراتژي هاي اثربخش و بهبود مستمر 
عملکرد است كه از طريق طراحي و تعیین اهداف و استراتژي ها، برنامه ريزي و اجراي استراتژي ها و به تبع آن 
كنترل و ارزيابي عملکرد محقق مي ش��ود .]7[ دلیل موفقیت سازمان هاي برتر، نه داشتن يك استراتژي خوب 
بلکه اجراي خوب يك اس��تراتژي اس��ت. يك استراتژي هرقدر هم كه خوب تدوين شده باشد اگر اجرا نشود، با 
نداش��تن آن استراتژي يا حتي بد بودن آن هیچ تفاوتي نخواهد كرد. موفقیت استراتژيك زماني حاصل مي شود 

كه استراتژي صحیح به شکلي صحیح اجراشود .]8[
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2- فلسفه وجودی شركت احیاي بافت فرسوده وتاريخي آران و بیدگل
1-2- تعريف ماموريت

 فلسفه وجودي سازمان را ماموريت مي نامند. هر سازمان در پاسخ به يك سري نیاز ايجاد مي شود و هدف 
آن رفع آن نیاز است. ]9[ماموريت بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:1- سازمان را آن گونه كه مي خواهد باشد، 
معرفي نمايد.2- س��ازمان را از ساير سازمان ها متمايز س��ازد. 3- بعنوان چارچوبي براي تعیین فعالیت ها عمل 
نمايد.4-  به حد كافي روشن و واضح باشد.5- بصورت يك سند كتبي ارايه شود .]10[مأموريت بايد به نحوي 

ترجمه شود كه فعالیت هاي سازمان ها با آن همسو شده و آن را پشتیباني كند .]11[
2-2- سازمانهای موثروذينفع در ساماندهی بافتهای فرسوده شهری

2-2- 1- بعضی ازوظايف شهرداري
1- ايجاد خیابان ها و كوچه ها ومیدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعۀ معابر در حدود قوانین موضوعه.

2- تنظیف و نگاهداري و تسطیح معابر ومجاري آب ها و فاضالب  و تنقیۀ قنوات مربوط به شهر .
3- اتخ��اذ تدابی��ر مؤثر و اقدام الزم براي حفظ ش��هر از خطر س��یل وحريق و همچنین رف��ع خطر از بناها و 

ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي 
4- تهیۀ مقررات صنفي و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور اصناف و پیشه وران.

5- پیش��نهاد اصالح نقش��ۀ ش��هر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلۀ اراضي و ابنیۀ متعلق به اشخاص كه 
مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعۀ معابر و تأمین محل پرداخت آن و ايجاد و توسعۀ معابر و خیابان ها 

و میدان ها و باغ هاي عمومي 
6- تهیه و تدوين آئین نامه براي فراواني و مرغوبیت و حس��ن اداره فروش گوش��ت و نان ش��هر و اجراي آن 

پس از تصويب انجمن شهر.
7- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستاني شهرو ساختمان هاي عمومي و مساجد..

8- صدور پروانه براي كلیۀ ساختماني هائي كه در شهر مي شود.

2-2- 2- شركت عمران ومسکن سازان منطقه مركزی
ش��ركت در بدو تاس��یس بنام شركت عمراني و ساختماني مسکن س��ازان اصفهان به صورت شركت سهامي 
خاص تاسیس شده و طي شماره 9651 مورخ 1371/12/27 در اداره ثبت شركتهاي اصفهان به ثبت رسید و در 
اجراي سیاس��تهاي دولت،هیات محترم وزيران طي مصوبه مورخ 1378/12/26 اقدام به خارج كردن شركتهاي 
مسکن سازان از حالت استاني به منطقه اي نمودكه براساس مجمع فوق العاده مورخ 1380/5/27 تصويب نمود 
كه نام ش��ركت عمران و مس��کن سازان منطقه مركزي تغییر يابد .طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
11/27/ 1383 ش��ركت از س��هامي خاص به سهامي عام تبديل شده اس��ت و همچنین اساسنامه جديد شركت 

مشتمل بر 75 ماده و 11 تبصره جايگزين اساسنامه قبلي شد.وظايف شركت عبارت است از:
1- مديريت و تهیه طرح هاي شهرسازي،معماري،نقشه هاي تفکیکي،آماده سازي و ديگر اقدامات اجرايي و 
تولید ساختمانهاي الزم به ويژه در بافت هاي قديمي و فرسوده ي شهري يا از طريق خريداري و تملك مطابق 

مقررات و قوانین جاري حسب مورد.
2-مديري��ت و اجراي عملیات خريد اراضي،تجمیع و تفکیك)از طريق مراجع ذيربط(،آماده س��ازي احداث بنا 

اعم از مسکوني، خدماتي و تولیدي و تجاري در بافت هاي شهري
3- انواع مش��اركت با اش��خاص حقیقي وحقوقي، تحصیل وام از موسسات اعتباري وپولي و سیستم بانکي با 

رعايت قوانین و مقررات مربوط
4-  عقد قرارداد براي استفاده از خدمات موسسات وشركتهاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط ومقررات. 

5- مديريت وتجهیز منابع داخلي وخارجي براي س��رمايه گذاري در پروژه هاي شهري مربوط از قبیل انتشار 
اوراق مش��اركت، تشکیل شركتهاي سهامي عام و موسسات اعتباري غیربانکي وغیره درقالب قوانین و مقررات 
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مربوط
6-  مديريت ، فروش، نقل وانتقال، اجاره واستجاره اموال ومستحدثات موضوع عملکرد شركت

7- مرمت، بهس��ازي ونوسازي س��اختمانهاي با ارزش وفرسوده، احداث وتاس��یس مجتمع هاي جهانگردي 
ومديريت اداري اين مجتمع ها، خريد وفروش واحدهاي مذكور

 8- توسعه بخش مسکن، ساختمان وعمران شهري از طريق تجهیز پس اندازها وتامین سرمايه بطورمستقیم 
وهدايت آن وجوه به بخشها و واحدهايي كه درامر تولید مسکن ساختمان وعمران شهري فعالیت مي نمايند به 

ويژه دربافتهاي قديمي وفرسوده شهري. 
9- مبادرت به تحصیل، خريد وفروش مصالح، وس��ائل و ادوات ، ابزارهاي س��اختماني، عمران ش��هري ساير 
اموال منقول وغیرمنقول به منظور رفع نیاز درجهت نیل به اهداف شركت وبکارگیري نقدينگي درجهت واردات 

وصادرات
10- انتشار وفروش اوراق مشاركت با رعايت ضوابط ومقررات مربوطه 

11- ايجاد ويا مش��اركت در واحدهاي صنعتي وتولیدي ياانجام امورپیمانکاري وكارگزاري، اجراي طرح هاي 
مسکن، راه وساختمان ، شهرک نوسازي ، آماده سازي زمین، وخدمات وتاسیسات شهري

12- عرض��ه خدمات پژوهش��ي و مش��اوره اي درزمینه مديريت وتامین منابع مالي ب��راي ايجادمجتمع هاي 
مس��کوني،تجاري،اداري،خدماتي و س��اير فعالیتهاي مربوط به بخش مسکن،ساختمان و توسعه شهري،تولید يا 

مشاركت در كلیه زمینه ها
13- ب��ه طور كلي ش��ركت مي تواند به كلیه عملیات و معام��الت مالي،تجاري،صنعتي، فني و عمراني كه به 

طور مستقیم يا غیرمستقیم با اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي و خارجي مبادرت نمايد.
2-2- 3- شركت توسعه گردشگری استان اصفهان

در سال1347ش��ركتي با نام شركت توسعه سپاهان با هدف فعالیت در امور گردشگري شروع به فعالیت نمود 
كه در طي دوره هاي مختلف و بر اساس مسئولیت هاي و محدوديت هاي كاري خود ، نامهاي متفاوتي را تجربه 
كرد كه آخرين آنها ، شركت توسعه مهمانخانه هاي ايران بود. پس از ادغام سازمانهاي میراث فرهنگي كشور و 
ايرانگردي و جهانگردي و تش��کیل سازمان میراث فرهنگي و گردشگري وصنايع دستي به دلیل گستردگي كار 
در امور مرتبط با گردش��گري و درراستاي سیاست هاي س��ازمان میراث فرهنگي و گردشگري ، اين شركت به 
شركت توسعه گردشگري ايران تغییر نام داد.حوزه فعالیت اين شركت هتلداري و ارائه خدمات اقامتي و پذيرائي 
مي باش��د. شركت توسعه گردشگری اس��تان اصفهان يکی از شركتهای اقماری ش��ركت توسعه ايران با هدف 
توس��عه فضاهای گردش��گری با جذب سرمايه های بخش خصوصی در اس��تان اصفهان شروع به فعالیت نمود.

توس��عه گردشگری )همه زمانی، همه مکانی، همگانی كردن(اس��تفاده ارزان، راحت، دسترسی آسان همه مردم 
از تفريح و گردش��گری در همه نقاط،در هر زمانی از طريق تقويت و فراگیر نمودن صنعت گردش��گری داخلی و 

خارجی ازاستراتژی مهم اين با دو هدف كوتاه مدت و بلند مدت است وظايف شركت عبارت است از:
1- توسعه اكوتوريسم

2-  توسعه توريسم روستايي
3-  توس��عه گردش��گري با عاليق خاص )صنايع دستي و هنرهاي سنتي،علمي، فرهنگي، تاريخي، ورزشي و 

سالمت(
4-  مشخص نمودن فرصت هاي سرمايه گذاري در استان )شناسايي ظرفیتها(

5- عملي نمودن طرح هايي كه مي تواند در زمان كوتاه اولین مرحله آن به بهره برداري  برس��د. )طرحهاي 
زود بازده(

6- شناسايي جاذبه هاي طبیعي، تاريخي، فرهنگي، صنايع دستي وهنرهاي سنتي و بسترهاي به وجود آمده و 
شناخته شده مانند پارک هاي جنگلي، دريايي،يیالقي، روستايي و شهري، تاالب ها  از طريق كار گروه مشخص 

با استفاده از مطالعات قبلي و ديگر منابع كتابخانه ) فیلم ها، مقاالت، مجالت، عکس ها(
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7-  آسیب شناسي موانع سرمايه گذاري و توسعه گردشگري در استان اصفهان
8-  ارائه پیشنهاد و راه حل هايي براي حل ريشه اي و برطرف نمودن موانع سرمايه گذاري در ابعاد ) اداري، 

سیاسي، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي(
2-3- شركت احیاي بافت فرسوده وتاريخي آران وبیدگل

بدون ترديد بناهاي موجود در بافتهای فرس��وده كه با س��اخت و س��ازهاي ش��هري امروزي از لحاظ ايمني و 
كاركردي همخواني ندارد، مورد اقبال عمومي نبوده و از س��وي ديگر بنا به پیچیدگي هاي موجود دراين مناطق 
از حیث مالکیتي كه پس از جابجايي نس��لهاي س��اكن در آنها با مش��کل وراثت روبرو شده، عمال برخي از اين 
مناطق را به بخش غیر فعال و متروكه ش��هر تبديل كرده اس��ت. با اين وصف مهمترين چالش در امر مديريت 
مناطق ياد ش��ده، تعدد س��ازمانهاي تصمیم گیرواجرايی در اين زمینه است كه همسو كردن اين نهادها درنحوه 
نگرش و اجراي پروژه هاي ساماندهي و احیاي اين بافت ها، امکان هدفمند كردن اعتبارات پیش بیني شده در 
رديف بودجه نهادهاي دولتي و س��رمايه گذاري هاي محلي را فراهم مي س��ازد. بنابراين ايجاد مديريتي واحد با 
مش��اركت دس��تگاه هاي دولتي و محلي در اين زمینه اقدامي مؤثر براي گام نهادن درمسیر هرچند پر پیچ و خم 
ولي تاثیر گذاردر امراحیاي بافت هاي فرس��وده شهري خواهد بود. لذابراي ساماندهي پرو ژه هاي بافت فرسوده 
آران وبیدگل ،ش��ركت احیاي بافت فرسوده آران و بیدگل)س��هامي خاص( تاسیس ودرتاريخ 87/4/2 به شماره 
1014 به ثبت رسید.شهرداري آران و بیدگل با 47 درصد، شركت عمران و مسکن سازان منطقه مركزي با 35 
درصد و شركت توسعه گردشگري استان اصفهان با 18 درصد صاحبان اصلي سهام اين شركت هستند. سرمايه 
اولیه اين ش��ركت 300 میلیون ريال اس��ت كه به میزان 35 در صد آن پرداخت و باقي مانده از س��وي صاحبان 
س��هام تعهد ش��ده است. فعالیتهای شركت از طريق قراردادهاي جانبي صورت مي پذيرد. عمده ترين هدف اين 
ش��ركت به عنوان يك نهاد همس��و كننده دس��تگاه هاي مداخله كننده در بافت هاي تاريخي و فرسوده آران و 
بیدگل  ضمن كسب درآمد به منظور پرداخت هزينه هاي خود، فراهم نمودن بستري الزم براي انجام اقدام هاي 

مناسب در زمینه ساماندهي و احیاي بافت فرسوده اين شهر تاريخي بوده است. 
ماموريت شركت احیاي بافت فرسوده و تاريخي آران وبیدگل عبارت است از ايفاي نقش برنامه ريزي، هدايت 
و نظارت براي توانمندسازي و نهادينه كردن نقش مردم در ساماندهي بافتهاي فرسوده و همسويی و هماهنگی 

سازمانهای مديريت شهری با استفاده از فرايندي هدفمند و قانونمند

2-4- چشم انداز 



 اهمیت چش��م انداز و چش��م انداز سازی در تعیین سرنوش��ت اقتصادی، اجتماعی و كالبدی بافت فرسوده به 
گونه ای اس��ت كه می توان آن را به مثابه قلب فرايند برنامه ريزی محس��وب نمود.]12[تدوين و اجرای چش��م 
انداز نه يك انتخاب بلکه ضرورت است.چش��م انداز بافت فرس��وده وتاريخي عبارت است از:1- وصف روشن و 
فشرده از آينده طوالنی مدت برای بافت  .2- بیان ويژگی هايی كه به بافت تصويری قابل ادراک و متمايز می 
بخشد.3- مجموعه ای از ارزشهاكه تصمیم گیری های آتی را هدايت نمايد. چشم انداز ساماندهي بافت فرسوده 
تصويری از آينده می سازد كه جهت گیری ساماندهي بافت فرسوده را تشريح و به سازمان ها كمك می كند تا 
بفهمندچرا و چگونه بايد س��اماندهي بافت فرسوده را پشتیبانی كنند.]13[چشم انداز، ساماندهي بافت فرسوده را 
از ثبات مأموريت و ارزش های بنیادی به پويايی اس��تراتژی، سوق می دهد .]14[چشم اندازشركت احیاي بافت 

فرسوده وتاريخي شهر آران وبیدگل عبارت است از:
1-پويايی بافت قديم دركل ش��هر 2- معاصرس��ازی و ارتقاي حیات مدنی دربافت3-  حفظ هويت تاريخی و 

فرهنگی شهر ]9[
2-5- استراتژي های شركت

 اس��تراتژي گامي اس��ت دريك پیوس��تار منطقي كه ش��ركت را ازرسالتي س��طح باال به كارهاي انجام شده 
مي رس��اند. اس��تراتژي، فعالیت هايي اس��ت كه يك س��ازمان انتخاب مي كند تا در آنها برتري يابد .]17[جوهره  
اس��تراتژي عبارت است ازگزينش اجراي متفاوت فعالیت ها نس��بت به رقبابه طوري كه موجب موقعیت ارزشي 

منحصر به فرد گردد .]18[استراتژي هاي شركت احیاي بافت فرسوده وتاريخي آران وبیدگل عبارتند از:
1-تعريف و اجرای پروژه های الگو به منظور ترويج ضوابط و معیارهای هويت شهری و شاخص های معماری 

ايرانی، اسالمی در ساماندهي، بهسازي و نوسازی بافت های تاريخي و فرسوده شهر.
2-جلب مشاركت مردم به ويژه ساكنان و مالکان در محدوده بافت های تاريخي و فرسوده شهری

3-اطالع رسانی، آگاهی بخشی وارتقاي دانش مديران شهری، ساكنان، مالکان، سازندگان و سرمايه گذاران  
4-پیگی��ری، تجهیزو بکارگیری منابع مالی داخلی و خارجی ب��راي تامین منابع مالی الزم برای اجرای طرح 

های ساماندهي، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی .]20[
3- موانع عمده اجراي استراتژي ساماندهي 

موانع عمده اجراي استراتژي ساماندهي را مي توان درچهار عامل ذيل خالصه نمود: 
الف( عامل بازدارنده اس��تراتژي: استراتژي هاي ساماندهي ازسوي سازمانهاي مديريت شهري كه بايد آنها را 

اجرا كنند درک نشده و به اهداف كیفي وكمي تبديل نشده است.
ب- عامل بازدارنده مديريتي: سیس��تم هاي مديريتي س��ازمانها براي كنترل عملی��ات و فعالیت هاي جاري 

طراحي شده اند و به بودجه ها متصل هستند نه به استراتژي ها. 
پ- عامل بازدارنده جامعه هدف: اهداف، توانمندي و شايس��تگي هاي جامعه هدف به اجراي اس��تراتژي ها 

پیوند نخورده است.
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ت- عامل اجرايي: فرآيندهاي كلیدي براي پیشبرد استراتژي ها و اهداف بلند مدت طراحي نشده اند.
ريشه مشکالت ساماندهي را درفرايند اجراي استراتژي جستجو نمود. اجراي موفقیت آمیز استراتژي ساماندهي، 
نیازمند ارزيابي و كنترل مستمر و همه جانبه عملکرد به منظور تطابق برنامه هاي عملیاتي سازمانهاي مديريت 
ش��هري بااستراتژي ها و چشم اندازشركت احیاي بافت فرسوده وتاريخي است وبدون ارزيابي وكنترل عملکرد، 
اجراي اس��تراتژي با شکست مواجه خواهد ش��د.]21[نمودار)1( موانع اساسي پیاده سازي استراتژي ساماندهي را 

از زاويه ديگر نشان مي دهد .]22[

4- كارت امتیازی متوازن  براي اجراي استراتژي ها
مدل ارزيابی متوازن در س��ال 1992 ازس��وي روبرت كاپالن و ديويد نورتون ب��ه عنوان ابزاری برای ارزيابی 
عملکرد طرح ريزی ش��د. از س��ال 1996 مدل كارت امتیازي متوازن به عنوان يك سیستم مديريت استراتژيك 
م��ورد اس��تفاده قرارگرفت. كارت امتی��ازی متوازن كه درابتدا برای بهبود س��نجش عملکرد منابع نامش��هود به 
كارگرفته می شد، می تواند ابزار قدرتمندی برای توصیف و پیاده سازی استراتژی هاي ساماندهي بافت فرسوده 
باش��د. شركت احیاي بافت فرسوده وتاريخي آران وبیدگل، معیارهای استراتژی هاي ساماندهي را شاخص های 
عملکردی در چهار وجه مس��تقل نمي داند، بلکه آنه��ا را مجموعه ای از ارتباطات علّی اهداف چهار وجه كارت 
امتیازی متوازن تلقی مي كند. گفتگو و تعامل میان سازمانهاي مديريت شهري با ايجاد تصويری از اين ارتباطات 
كه اس��تراتژی نامیده مي شود، آس��ان می شود. كارت امتیازی متوازن چارچوبی را برای توصیف استراتژی ارايه 

می دهد]22[.
چارچ��وب كل��ي كارت امتیازی متوازن چندعنصر مهم را در بردارد:عملکرد مالی ش��اخصی تأخیری اس��ت و 
تعريف نهايی موفقیت س��ازمان را به دس��ت می دهد. استراتژی، چگونگی تالش سازمان برای خلق رشد پايدار 
برای س��هامداران را توصیف می كند.موفقیت در كس��ب اعتماد ورضايت جامعه هدف، عاملی اساس��ی در بهبود 
عملکرد مالی اس��ت. وجه جامعه هدف، عالوه بر اندازه گیری ش��اخص های تأخیری خروجی، موفقیت در زمینه 
ه��ای مرب��وط به جامعه هدف نظیر رضايت واعتماد جامعه هدف، ارزش قابل ارايه به جامعه هدف را تعريف می 
كند. انتخاب ارزش قابل ارايه به جامعه هدف عنصر اصلی اس��تراتژی اس��ت.فرايندهای داخلی، ارزش قابل ارايه 
به جامعه هدف را خلق و ارايه می كنند. عملکرد فرايندهای داخلی، ش��اخصی پیش��رو برای تقويت زير مجموعه 
ها درپیامدهای جامعه هدف و مالی است.اهداف رشد و يادگیری، چگونگی تلفیق افراد، فناوری ها و ساير موارد 
ذيربط سازمان را برای حمايت از استراتژی توصیف می كنند. بهبود در معیارهای رشد و يادگیری شاخص های 
پیشرو برای فرايندهای داخلی، جامعه و عملکرد مالی هستند. اهداف اين چهار وجه )رشد و يادگیری، فرايندهای 
درونی، جامعه هدف، مالی( با روابط علت و معلولی به هم مرتبط هس��تند. »ش��روع از انتها« فرضیه ای اس��ت 
كه می گويد نتايج مالی تنها موقعی قابل دس��ترس خواهند بود كه رضايت جامعه جلب ش��ود. ارزش قابل ارايه 
به جامعه هدف چگونگی تحقق اعتماد ورضايت جامعه هدف را توصیف می كند. فرايندهای داخلی، ارزش قابل 
ارائه به جامعه هدف را خلق كرده و ارايه می دهند. دارايی های نامش��هودی كه فرايندهای داخلی را پش��تیبانی 
می كنند، ش��الوده ای برای اس��تراتژی ايجاد می كنند. هماهنگی اهداف در اين چهار وجه، كلید خلق ارزش و 

همچنین استراتژی پايدار می باشند .]23[
از آنجا كه س��اماندهي بافت فرس��وده هرگز در اين جايگاه آينده نبوده است، مسیر حركت مورد نظر آن شامل 
يك سري از فرضیه هاي مرتبط به هم است. ارزيابي متوازن كمك مي كند تا فرضیه هاي استراتژيك به صورت 
مجموعه اي از روابط علت و معلولي توصیف شوند، روابطي كه روشن و صريح بوده و قابل آزمايش اند. كلید پیاده 



سازي استراتژي ساماندهي بافت فرسوده اين است كه سازمانهاي مديريت شهري كه داراي اهداف واستراتژي 
هاي تنوع هستند است به روشني فرضیه هاي اتخاذ شده را بفهمد، منابع با فرضیه ها همسو شود، به طور مستمر 

فرضیه ها مورد آزمايش قرار گیردو در زمان مقتضي ساماندهي بافت فرسوده با آنها سازگارشود .]24[

5- طراحي كارت امتیازي متوازن  شركت احیاي بافت فرسوده وتاريخي آران وبیدگل
طراحي كارت امتیازي متوازن با ترس��یم نقش��ه اس��تراتژي، به عنوان ش��الوده كارت امتیازي متوازن شروع 
مي ش��ود. نقش��ه اس��تراتژی اليه اي از جزئیات را اضافه می كند كه پويايی زمانی استراتژی را نشان می دهد. 
نقش��ه اس��تراتژی، سطحی از جزيیات را كه ش��فافیت و تمركز در تبیین اهداف استراتژيك را افزايش می دهد، 
به همراه دارد. نقش��ه اس��تراتژی حلقه مفقود میان فرموله كردن استراتژی واجرای استراتژی را فراهم می سازد. 
نقش��ه اس��تراتژی، نمودی بصری از استراتژی ارايه می دهدو در يك صفحه نشان می دهد چگونه اهداف چهار 
وجه برای توصیف اس��تراتژی تركیب می شوند. نقشه  استراتژي كمك مي كند تا استراتژي ساماندهي به شکلي 
منسجم، يکپارچه و سیستماتیك مشاهده شود. هر سنجه اي در يك روش ارزيابي متوازن در زنجیره اي از منطق 
علت و معلولي جاي مي گیرد كه نتايج مورد نظر اس��تراتژي را به عوامل محركه اي كه موجد اين نتايج خواهند 
بود، مرتبط مي س��ازد. نقش��ه ي استراتژي در يك روش ارزيابي متوازن عبارت است از يك ساختار عمومي براي 

توصیف استراتژي. 
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نقش��ه استراتژي ابزاري است كه میان استراتژي ساماندهي وس��ازمانهاي كه به پیاده سازي استراتژي كمك 
مي كنند، ارتباط برقرار مي نمايد. اين ابزار به س��ازمان هاي مديريت ش��هري يك نگاه مستقیم و روشن مي دهد 
تابدانند چگونه فعالیت هايش��ان به اهداف س��اماندهي متصل ش��ده و آنهارا براي انجام هرچه بهتر اقداماتش��ان 
هماهنگ مي كنند.]25[ چالش��ي كه هدفهاي اس��تراتژيك و كالن س��اماندهي بافت فرسوده با آن مواجه  است، 
كیفي بودن آنهاس��ت. براي پاس��خ به اين چالش، كارت امتیازي متوازن وارد يکي از س��خت ترين مراحل خود 
مي  ش��ود و آن انتخاب سنجه  هاست. در واقع تحقق هدف هاي استراتژيك ساماندهي نیازمند اتخاذ يك سري 

شاخص هاي كلیدي عملکرد است.]26[
6- مزاياي كارت امتیازي متوازن برای اجرای استراتژی های ساماندهی  

استفاده از كارت امتیازي متوازن چارچوبي را فراهم كرده است تا شركت بتواند استراتژي خود را پیاده كرده و 
نتايج آن را اجرايي سازد.برخي از مهمترين مزاياي استفاده از كارت امتیازي متوازن عبارتند از:

الف - يکپارچگي و نظارت: كارت امتیازي متوازن میزان پیش��رفت در تحقق استراتژي ها و تمركز بر اجراي 
آن را كنترل مي كند. اين فرآيند، هدف محور بوده و شركت وتمام سازمانها را به صورت يکپارچه براي دستیابي 

به چشم اندازبافت فرسوده در بر مي گیرد. 
ب-  تمركز: ايجاد حداكثر سه يا چهار سنجه استراتژيك اصلي براي هر كدام ازوجوه چهارگانه، باعث مي شود 
تا سازمان هاي مديريت شهري بیشتر به دنبال شناسايي سنجه هاي عملکردي باشد كه نسبت به استراتژي هاي 
س��اماندهي ضروري تر هستند و در نتیجه از پرداختن به سنجه هاي غیر ضروري پرهیز خواهد كرد. لذا سازمانها 

به جاي تمركز بر تحقق اهداف كوتاه مدت بر اهداف بلندمدت متمركزمي شوند.
پ- همس��ويي: كارت امتیازي متوازن مکانیسمي را براي همسوسازي فعالیت هاي ذينفعان مختلف با اهداف 

بلندمدت و كوتاه مدت فراهم مي آورد.
ت- مس��وولیت پذيري: كارت امتیازي متوازن با متصل نمودن عملکرد افراد به اس��تراتژي، مکانیسمي فراهم 

مي كند تا تك تك سازمان ها خود را در مقابل دستیابي به نتايج مسوول بدانند.
ث- مش��اركت: هر چه قدر س��ازمان هاي مديريت شهري بتوانند اس��تراتژي را درک، نقش وعملکرد شان را 
درموفقیت آن بفهمند، به همان میزان خواهند توانس��ت تصمیماتي را دررابطه با اس��تراتژي ها اخذ نمايند كه با 

اتکاي برداشت هاي اولیه خود از استراتژي ها، قادر به انجام چنین مشاركتي نبودند.
ج- تبديل و تکامل: با ارايه گزارش هاي عملکرد ،  فرآيند بازخوردموجود در كارت امتیازي تبديل به مکانیسمي 

براي انتقال دانش و اصالح و تعديل استراتژي مي  شود. ]27 [
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7- اجراي استراتژي ها
الف ترجمه استراتژی به اصالحات عملیاتی 

اس��تراتژی نمی تواند اجرا ش��ود، اگر نتوان آن را فهمید و نمی توان آنرا فهمید، اگر نتوان آن را ش��رح داد. 
ش��ركت به كمك نقشه اس��تراتژی ، فرايند تبديل دارايي هايي نامشهود به نتايج مالی و رضايت جامعه هدف را 

تشريح مي كند.
ب- همسو سازی سازمانها

اس��تراتژی در سطح شركت عبارت اس��ت از يك سیستم به دقت ساخته شده از اجزاي بهم وابسته می باشد. 
دراس��تراتژی س��اماندهي، همه عناصر ) نگرش ،دانش و منابع مالي ( با يکديگر همسو و هم جهت اند. شركت 
احیاي بافت فرس��وده وتاريخي آران وبیدگل پس از تدوين نقش��ه اس��تراتژی، تمامی سازمانهايي را كه خدمات 

مشترک عرضه می كنند را دراين راستا همسو كرده است. 
پ- تبديل استراتژی به اولويت سازمانهای مديريت شهری 

س��ازمانهاي مديريت ش��هري بايد درک كنند كه جامعه هدف براي ساماندهي چه كس��انی هستند تا بتوانند 
روش��هايي جديد و مبتکرانه جهت ارزش آفرينی برای آنها بیابند. همه س��ازمانها بايداستراتژی رادرک كنند وبه 
نحوی بتوانند روش های بهترو جديدتری را برای انجام كار هاي جاري خود بیابند. اين يك امر و دستور از باال 
به پايین نیست، بلکه برقراری ارتباط و مراودۀ متقابل است وموجب مي شود تا سازمانهايي كه درحوزه عملیاتی، 
وظايف خود را انجام می دهند، روش��های مبتکرانه ای برای كمك به ش��ركت در جهت تحقق استراتژي هايش 
بیاند. ارزش نهايي نتیجه و خروجی در مورد فرايند برقرای ارتباط، در واقع فهم مش��تركی اس��ت كه بین سازمان ها 

ايجاد می شود . 
ت- تبديل استراتژی به يك فرايند مستمر 

در اكثر س��ازمانهاي مديريت ش��هري، فعالیتهاي جاري ارتباط اندكی با استراتژی س��اماندهي بافت فرسوده 
دارد، به همین دلیل، توجه و اقدامات مديريت بیش��تر به جزيیات عملیاتی كوتاه مدت معطوف ش��ده است تا به 
پیاده سازی استراتژی ها. از آنجايي كه فعالیتهاي جاري در هر سازماني امری حیاتی بوده و به طوردايم درحال 
بازنگری و اصالح اس��ت، پس استراتژی ساماندهي بايد به يك فرايند مستمر تبديل شود،كافی است به فعالیت 

هاي جاري سازمانهامتصل شود .
ث- تحول از طريق رهبری فرايندهمسويي

پیاده سازی استراتژی های ساماندهي، مستلزم تحول در نگرش سازمانهاي مديريت شهري است. بزرگترين 
چالش��ی كه درراه پیاده سازی استراتژی س��اماندهي وتحول با آن مواجه اند، ايجاد همسويي درمديريت شهري 
اس��ت. استراتژی س��اماندهي، تغییر اساسی درهر بخش از مديريت ش��هري را می طلبد. پیاده سازی استراتژی 
مس��تلزم توجه مداوم و متمركز بر برنامه ها و اقدامات تحول و عملکرد س��ازمانها در قیاس با نتايج برنامه ريزی 
شده است. اگر مديريت شركت احیاي بافت فرسوده، رهبرانی فعال برای اين فرايند باشند تحول رخ خواهد داد، 
اس��تراتژی پیاده خواهد ش��د و فرصت برای فعالیتهاي موفق ساماندهي ايجادخواهدشد. شركت ذينفعان بیروني 
مانند جامعه هدف، س��رمايه گذاران وغیره براي اجراي استراتژي هابايد بسیج شود.]28[ برنامه همسويي اهداف 

زير را دنبال كند: 
1. توسعه يك فهم مشترک از استراتژي ساماندهي در سطح سازمان هاي مديريت شهري 

2. توسعه  مقبولیت درجامعه هدف به منظور حمايت از استراتژي هاي ساماندهي
3. تهیه  اطالعات بازخورد در مورد استراتژي به وسیله ي روش ارزيابي متوازن. ]29[

8- همسوسازي 
1- همسوسازي واحدهاي شركت شامل اعضاي هیات مديره، واحدهاي اجرايي، پیمانکاران، مشاوران

2- همسوسازي سازمانهاي سهامدارشركت
3- همسوسازي سازمانهاي مديريت شهري.]30[
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8-1- فرآيند همسو سازي 
پس از تدوين استراتژي ساماندهي بافت فرسوده، فرآيند همسو سازي شامل موارد ذيل است: 

1- شفاف سازي استراتژي هاي نقشه  استراتژي و كارت امتیازي متوازن شركت براي سازمانهاي سهامدارشركت 
و چگونگي تعامل و همکاري آنان براي ايجاد هم افزايي

2-  ارتباط دادن نقشه استراتژي و كارت امتیازي سطح شركت با جامعه هدف
3- همسوسازي سازمان هاي مديريت شهري با استراتژي  هاي ساماندهي بافت فرسوده.]32[

8-2- همسوسازي وايجاد هم افزايي
مديريت ش��ركت براي دس��تیابي به چنین نتیجه اي، نیازمند ابزاري است كه به وس��یله آن بتواند سازمانهاي 
سهامدارخودرا را براي دستیابي به اهدافش رهبري و هدايت كند. بحث همسو سازي به دنبال شناسايي زمینه هاي 
ايجاد هم افزايي ايجاد ش��ده در ساماندهي بافت فرسوده مي باش��د. منظور ازهم افزايي ايجاد شده توسط شركت 
عبارت اس��ت از مجموع ارزش ايجاد ش��ده فعالیتهاي سازمانهاي سهامدار شركت، همواره بايد بیشتر از مجموع 
ارزش ايجاد ش��ده توسط اين س��ازمانها هنگامي كه به صورت مستقل عمل مي كنند، باشد. با همسويي،كارايي 
واثربخش��ي اين س��ازمانها، بسیار بیشتر از زماني اس��ت كه درحوزه بافت به صورت مس��تقل و جداگانه فعالیت 
مي كنند.]33[عملکرد س��ازمانهاي مديريت ش��هري، زير چتري واحد )شركت( براي دستیابي به صرفه مقیاس و 
صرفه قلمرو صورت مي گیرد.به عنوان مثال براي دستیابي به صرفه مقیاس بايد منابع ويژه و با ارزش چون منابع 

مالي سازمانهاي مختلف راهمسو كرد و از اين طريق به ارزش آفريني دست يافت .]34[

نمودار4- ارتقاي توانمندي سازمانهاي مديريت شهري
در فرايند همسويي، بايد نظمي از برنامه ريزي طراحي شودكه سازمانهاي سهامدارشركت ،  نظام برنامه ريزي 
ش��ركت، سیستم ها، ساختار، منابع انس��اني وفرآيندهاي مديريتي سايرس��ازمانهاي مديريت شهري نیز درجهت 
اس��تراتژي  هاي ساماندهي همسو شوند واز تدوين اس��تراتژي تا بازنگري در استراتژي را شامل شود. به عنوان 
نمونه، هزينه هاي فعالیت دربافت فرسوده، در صورتي توجیه دارد كه با همسوسازي تمامي سازمانها، بتوان منبع 

جديدي را براي ارزش  آفريني در ساماندهي بافت فرسوده ايجاد كرد.]35[
نتیجه گیري

نظر به اهمیت موضوع و دش��واري هاي پیش رو براي برآورده ش��دن اهداف شركت كه از يك سو به عنوان 
يك نهاد ارايه دهنده خدمات و تسهیل گر در روند ساماندهي بافت هاي فرسوده شهري بوده و از ديگرسو نهادي 
داراي ساختاري خودگردان و پاسخگو به صاحبان سهام خود مي باشد، بازخواني هدف از تاسیس اين شركت و 
ارتقاي كارايي ونهادينه س��اختن آن درمديريت شهري به عنوان يك نهاد هماهنگ كننده دستگاه هاي مداخله 

كننده در بافت هاي تاريخي و فرسوده شهري، يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
راه غلب��ه بر محدوديت هاي نظام مديريت ش��هري براي س��اماندهي بافتهاي فرس��وده، اس��تفاده از برنامه 
اس��تراتژيك اس��ت. برنامه اس��تراتژيك اين امکان را مي دهدكه برنامه ريزي برپايۀ شناخت مطلوب از فرصتها 
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وتهديدهای محیطی وقابلیتها استوار گرددو روند تصمیم گیري به جاي تعیین تکلیف قطعي و نهايي، درراستاي 
هدايت و اصالح فرايند ساماندهي بافت فرسوده متکی شود.]36[ برنامه استراتژيك، از يکسوبه ارتباطات متقابل 
میان س��طوح و مراحل مختلف برنامه ريزي نظر داردو از س��وي ديگرتوجه خود را بر موضوعات اس��تراتژيك و 
اصلي متمركز مي سازد و از درگیر شدن با انبوه جزئیات پرهیز مي كند . برنامه استراتژيك بايد بر فرايند يا توالي 
زماني در جهت رسیدن به اهداف تأكید كند و به جاي ارائه حالت مطلوب به صورت دقیق به حفظ كلیت بافت 
فرس��وده و ايجاد تعادل پويا میان روندهاي اصلي توس��عۀ كالبدي و توسعه فرهنگی، اجتماعی واقتصادي بافت 
فرس��وده و تاريخي در درازمدت نظر دارد. بر اين اساس هدف اصلي برنامه استراتژيك، انجام مطالعات تفصیلي 
و ارائۀ نقشۀ كامل كاربري زمین نیست، بلکه منظور اين است كه مديريت شهری ابتدا چشم انداز، استراتژيها و 
سیاس��ت هاي مؤثر در س��اماندهي رادرموضوعات و محورهاي اساسي مانند مديريت و اقتصاد بافت، رفاه جامعه 
هدف، محیط زيس��ت وكاربري پايدارتدوين نموده وبا اس��تفاده از نقشه استراتژی، استراتژی های تدوين شده را 
برای ذينفعان ش��فاف كند و بر اس��اس آنها انواع برنامه های اجرايی و پروژه هاي مناسب را به صورتي هدفمند، 

همسو و هماهنگ تهیه و در قالب كارت امتیازی متوازن اجرا نمايد.
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