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 چکیده

اند. این ریزان راهبردهای متعددی را در زمینۀ توسعۀ محالت شهری و روستایی مطرح ساختهپژوهشگران و برنامه

ی هاجنبهنارسایی  ،یمشارکت مردم ضعف، هاسازی برنامهبومی عدم مختلف از جمله یلغالباً به دال راهبردها

منظور دستیابی به نوسازی مشارکتی با این پژوهش به بوده است.روبرو  ییهاو ... با چالش هکمبود بودجاجرایی، 

تحلیلی بوده -م گرفته است. روش پژوهش، توصیفیی در محلۀ جمهوری شهر تهران انجاامحلهرویکرد توسعۀ 

 از روش اطالعات و هادادهی آورجمعرای صورت گرفته است. ب SWOT ،GOSP یری از مدلگبهرهکه با 

 تنهاای ی فرسوده و توسعه محلههابافتنوسازی که دهد نتایج نشان می. یدانی استفاده شده استم ی واکتابخانه

یلگری نقش تسهیک فرایند فنی نیست و فرایندهای اجتماعی از جمله جلب مشارکت مردمی از طریق دفاتر 

 بدون مشارکت و نظارت مردم موفق نخواهد بود. فرسوده یهابافت ینوسازی دارد. در نوسازای کنندهیینتع

 یشهر یکپارچۀ یریتالب مدقبه صورت فعال و مستمر در  یو مشارکت مردمیلگری تسه هاییاستساجرای 

یلگری بافت فرسودۀ شهری در محلۀ مورد مطالعه با افزایش تسهیس دفاتر تأس خواهد داشت. یشتریب موفقیت

های فرسوده رابطۀ معناداری دارد. این دفاتر نمادی از تسهیل مشارکت مردم در نوسازی بافت نوسازی بافت روند

منظور ... بهجمله شورایاران، هنرمندان و یژه نخبگان، افراد بانفوذ محله ازوبهکردن مردم ه و هماهنگفرسود

 یزی، اجرا و نظارت بهینه محله ضروری است.ربرنامه
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 و بیان مسئله مقدمه

 فکری چهار چوب «پایین به باال» ریزی ازپارادایم برنامه تسلط به بعد دوران 1950های از سال

اماا  .دادمای شاکل را مادیریتی و وآموزشای تحقیقااتی ها، موسسااتاغلب دانشگاه اجرایی و

 و متاون در طاوالنی نسابتا ساابقه رغام باه محلای اجتماا  و محلای تدریج رویکرد توسعههب

 مبحثای عناوان باه و محلای توسعه قالب در 1980 دهه اواخر در اجرایی، و علمی نوشتارهای

 عملکاردی هایسالول به ویژه نگرش به توجه با دهه این در .گیردمی قرار توجه مورد اساسی

گردد. اهادا  توساعه از می مطرح جدیدتر مفهومی عنوان به ایمحله اجتماعات قالب در شهر

واقعای دمکراتیاک یکپارچاه، ، توساعه ایهای محلای و ناییاهپایین با توجه به نهادها و گروه

اساسای  تولید، تکنولاویی مناساب، تاامین نیازهاایبرداری از عوامل محلی ، بهرههویت محلی

 زا و نظام بازار مطلوب بود.درونتوسعه ، مناسب، روابط اجتماعی و اقتصادی مردم

 های توسعه از پایین مهام اسات توجاه باه ماردم محلای و چگاونگیآنچه در استراتژی

زای محلای لقوه درونل روابط محلی و ملی و نیروهای باامحلی و کنترتضادهای بخش دولتی، 

توانمندساازی و  افازایش معناای باه مشارکت ، افزایشایسعه محلهتو باشد. اساس رویکردمی

 برخاوردار توانمندی از محلی مردم وقتی .داشت دنبال به را آنها مردم و نظارت نفس به اعتماد

از  کاه گرفات قارار توجه مورد بیشتر زمانی روش این. شودمی فراهم جمعی کار شوند، امکان

 انتقاد باد به روستایی و شهری جوامع مطالعه در مرسوم کیفی و کمی هایروش1960 هایسال

 و شاوند می گرفتاه بازی به کمتر هاییگروه اینکه: چه قبیل از شد مطرح سواالتی و شد گرفته

 سواالت، از طریق مشارکت این پاسخ .چگونه  و شود توجه باید بیشتر کسانی چه مشارکت به

 پذیر است. محلی امکانتوسعه  فرایند ویژه نخبگان درهمردم ب

بافتی است که در فرایند زمان و مکان با مشارکت مردم شکل گرفته  بافت محالت شهری

اثر عدم مشارکت، فرسوده شده است، این بافت در گذشاته و باه مقتضاای زماان  و امروزه در

و  مرداندولاتدلیل عادم همااهنگی  به هامروزدارای عملکردهای منطقی و پایداری بوده ولی 

 و عملکردی دچار فرسودگی شده است.از لحاظ ساختاری مردم 

اسااالمی اساات، شااهروند بااا ن، یکاای از خصوصاایات شااهرهای ایراناای توسااعه از درو

دهد. خوداتکایی، خودبسندگی و یممدنیت شهری را شکل  وخوی فرهنگی خود هویت وخلق

ند ایرانای مفااهیمی در فرهنگ شهرو ی استمردمی مشارکت هاجلوهخودآوندی که همگی از 

 (.1382 آشنا و نماد هویت تمدن ایرانی است )ایمدیان،
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هاای ناپایادار های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، وسعت پهنهطبق شاخص

هکتاار آن باه دلیال داشاتن هار ساه شار   3268هکتار بوده که تنها  14794شهری در تهران 

ریزدانگی( به عنوان بافت فرسوده مصوب شده و نیازمند یری و نفوذناپذفرسودگی )ناپایداری، 

ها که بخش اعظم آنهاا در نیماۀ جناوبی تهاران واقاع مداخلۀ هماهنگ و جدی است. این پهنه

گیارد. رسامی را در بار مایای و امااکن غیار های تاریخی، میانی، یاشایهاست، طیفی از بافت

ز لحااظ اجتمااعی، اقتصاادی، کاارکردی و های فرسوده نه تنهاا از لحااظ کالبادی بلکاه اپهنه

محیطی فرسوده شده اند. بنابر این توجه به نوسازی آنهاا بارای اتقاای بهاره وری بهیناه زیست

تحقق عادالت اجتمااعی و رفاع ، کاهش خسارات ناشی از مخاطرات محیطی و انسانی، شهری

ی یاکم بار هاضرورتاز ای محلههای استفاده از پتانسیل وها ساکنین این بافتهای محرومیت

هاای فرساوده، اصاوالً اماری اسات کاه بادون نوسازی بافت رفت از این وضعیت است.برون

ین اقدامات توسعۀ محلی نوساازی، ؛ بنابرایر نیستپذامکانمشارکت مستقیم ساکنان این مناطق 

لزم توساعۀ طلبد. ایان امار مساتیمهای نوسازی را زدایی در مدیریت اجرایی طرحلزوم تمرکز

ی اجتماعی در فرایند نوسازی اسات. باه ایان هامشارکتهای محلی و به تبع آن تحقق ظرفیت

بینی نهادهای میانی با هد  ترویج نوسازی و باه عناوان پال ارتبااطی میاان نهااد یشپمنظور، 

هاای مدیریت نوسازی و مردم و تمرکز اقدامات نوسازی در نهادهای مردمی، یکی از ضرورت

انداز مطلاوب در ایران در چند دهه اخیرمفهوم مردم ساالری و دستیابی باه چشام .استیاضر 

ای متعددی است. به مطرح شده است این مساله مستلزم اقدامات پایه 1404شهری در افق سال 

سااالری و توساعه ای از جمله رویکردهای قابل توجه در تحقق مردمرسد توسعه محلهنظر می

تهران نیز با توجه باه گساتردگی درابعااد مختلاف کالبادی،  باشد. شهرهای شهری زیرساخت

 گاردد توسعه پایدار شهری شاهد توانداقتصادی و... نمی سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی،

 ساطوح هایریزیبرناماه در آگاهاناه و تریضور فعال واقعی معنای به آن شهروندان آنکه مگر

 هایسیاسات محلاه، مادیریت شاورایاری، عنوان آنچه تحت تمامی. باشند داشته ایمحله خرد

 اثاربخش نشاود همراه مردمی معنادار مشارکت با که مادام شودمطرح می امثالهم و محور محله

 اجرای در تسهیل و اندازچشم این تحقق راستای در 1389 سال در محله مدیریت .بود نخواهد

 باا تهران، شهر شورای اسالمی و مصوبات هاسیاست چارچوب در تهران، شهرداری هایبرنامه

 اماور اداره در شهروندان خردمندانه مردمی و هایمشارکت توسعه و ساماندهی جلب، بر تأکید

شاهری  مدیریت فرهنگی-اجتماعی پیشبرد توسعه ساز زمینه ایتوسعه محله گردید. ایجاد شهر
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 و اساالمی-ایرانای زندگی سبک ترویج بخش هویت عناصر تأکید بر با شهری پایدار توسعه و

 در ماردم ماثثر زمیناه یضاور کاردن فاراهم طریاق از اجتمااعی-فرهنگای تغییرات مدیریت

 باه تهاران شاهر در محلاه مادیریت .است ایمحله مقیاس در شهر امور اداره و هاگیریتصمیم

 و جمعاای خاارد از گیااریبهره بااا شااهری ماادیریت در اجتماااعی توسااعه تحقااق نماااد عنااوان

 تجرباه کنار در تهرانشهر  محالت نخبگان و مدیران شورایاران، مشورتی و فکری هایتوانایی

 اعضای شورای مسئوالنه نظارت و فرهیختگان و اساتید شهرداری کارشناسان و مدیران اجرایی

 پذیر است.ای امکاند توسعه محلهبر اساس رویکر شهر

نوسازی محاالت ایجااد دفااتر تساهیلگری یکی از مظاهر جلب مشارکت شهروندان در 

توان به توسعه یم ی و اقتصادیاجتماع های سیاسی،است. با این فرایند مشارکت مردم در زمینه

ی امحلاهین مقولاه در فرایناد توساعۀ تارمهمپایدار دست یافات. مشاارکت عماومی ای محله

(. نوساازی مشاارکتی در ساه گاام اساسای انجاام 599: 2009کاران، و هم 1آمادوشهرهاست )

کاهش سهم  . دوم:مشارکت مردم ریزان و مدیران بهل: اعتقاد درونی و جدی برنامهاوپذیرد: یم

کننده آن. سوم: تشکیل جواماع یلتسهتولید و افزایش نقش نظارتی و هدایتی و  دولت در نظام

عناوان  و جلب مشارکت مردمی است. اجتماعات محلی باهاعتمادسازی  و نهاد سازی از طریق

یزی و اجارا و نظاارت ایفاای ربرناماههای فرسوده بایاد در ترین سطح به ساکنان بافتنزدیک

ریازی باا سااکنان روی ریزی برای سااکنان باه برناماه. با این یرکت به جای برنامهکنندنقش 

از مشارکت در نوسازی سپردن همۀ وظایف و یم. این نکته یائز اهمیت است که منظور اآورده

 ها بر دوش ساکنان نیست بلکه همکاری و هماهنگی مسئولین و مردم است.مسئولیت

هاای فرساودۀ شاهر تهاران، زمیناۀ آماده در نوساازی بافاتعملهای بهیبررس بر اساس

اساسااً  مشارکت مردمی و هدایت و نظارت بهینۀ شهرداری به خوبی فراهم نشده است. چرا که

 اناد.تاکنون مردم به ویژه نخبگان باه عناوان مخاطاب، در تعامال باا شاهرداری شاریک نباوده

ی فرسوده با مشارکت بسیار ضعیف ماردم هابافتبا خرید امالک  ی در بعضی از مواردشهردار

هاایی را در ی عمرانای کارده کاه بسایاری از آنهاا آسایبهااپرویهاقدام به ساخت  و نخبگان

ری به دنبال آورده است. دالیل آن هم عمدتاً مربو  به عاواملی همچاون، کاارایی فضاهای شه

 گردد.یبرمها و قشرهای متعدد اجتماعی کنندۀ دولتی برای گروهپایین سیستم هماهنگ

                                                           
1. Amado  
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دهند بسیاری از فضاهای داخل بافت فرسودۀ محلۀ جمهاوری یمنشان  های اولیهیبررس

طوری که نه تنها توقعات اجتماعی  به ندارند، های الزم رایشهرداری تهران کارای 11 ۀمنطقدر 

باه سابب شاکل کالبادی و اساتقرار  بلکاه ساازند،ساکنان را برآورده نمی و سهولت تعامالت

ی بصاری و آلاودگخیازی دفا  شهری و رشاد جرمفضاهای بی یریگشکلشان موجب مکانی

سااکنان( نوساازی پایادار تحقاق م )ماردرسد با نظارت دولت و مشاارکت اند. به نظر میشده

ی مساائل اجتمااع یابد. دستیابی به مشارکت فعال مردمی تنهاا در کناار شاناخت فرهناگ ومی

ی خاا  و فرهنگایر است و هر محله با ساختار اجتماعی پذامکانساکنان بافت فرسودۀ محله 

ماامی ابعااد آداب و رساوم متفااوت محلاه در ت خود نیازمند راهکار اجرایای متفااوتی اسات.

ی هاابافتهای جذب مشارکت سااکنان گذار است. شیوهمشارکت بر اصول برخورد با آن تأثیر

نسبت باه موضاو  مشاارکت، ارتقاای ساطح آگااهی  مسئوالنییر نگرش تغ .متعددند فرسوده

رساانی، های تبلیغای و اطاال های آموزشی و ترویجی و انجام فعالیتساکنان از طریق فعالیت

های جلاب یناهزمساازی (، شافا NGOیل دفتار توساعۀ محلای )تشاک مشاارکتی، نهادسازی

ها و تجارب اجتماعی سااکنان، ی، افزایش مهارتاعتمادسازهای منفی، مشارکت، یذ  نگرش

و وجاود فرهناگ  خواهافزایش انگیزۀ ساکنان برای نوسازی، نظاام مادیریت شاهری مشاارکت

 شوند.جلب مشارکت مردم می مشارکتی از جمله راهکارهایی است که موجب

یاک طارح  صاورتبه همین سبب نوسازی بافت فرسودۀ محلۀ جمهوری شهر تهران به 

مشارکتی که ساکنان آن درآمد پایینی دارند، به عنوان نمونه، بررسی و تحلیل شاده اسات. ایان 

به عناوان تواند مرکزی شهر تهران و با پیشینۀ تاریخی، می بخش گیری درمحله با توجه به قرار

بنابراین به منظور دساتیابی باه ؛ ی فرسوده مطرح شودهابافتیک الگوی نوسازی مشارکتی در 

های فرسودۀ شهری باید راهکارهای مناسب مشخص شود. به ایان پایدار بافت اهدا  نوسازی

توانناد تاا یاد شاایان مای« مردمی»و « جویانهمشارکت»های رسد که رهیافتلحاظ به نظر می

این پژوهش به دنبال تبیین  های توسعه را آسان کنند.ها را جبران و اهدا  برنامهکاستی توجهی

تارین ی فرسوده و همچناین مناسابهابافتاقتصادی در نوسازی -ی اجتماعیهاشاخصنقش 

 باشد.ی فرسوده میهابافتاستراتژی نوسازی 
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 نظری پژوهش چارچوبپیشینه و 

ای و جوامع ایلی و طایفهباستان  یونانشهرهای در دولت توانیمفهوم مشارکت را م هاییشهر

 بقیهو زنان  یگانگانب بردگان، به جز ی تاریخیشهرهاکرد. در  جویییپایران قبل از اسالم 

 یتشهر عضویریت مد در شورای شدندیشهروند محسوب مکه  یاعضای جامعه در صورت

 کردند.می خود به توسعه شهر کمکمشارکت ه و با داشت

توسعۀ »و « مشارکت» مفهوم ،اقتصادی یهادنبال شکست برنامه به و 1950 ۀاز اواخر ده

 یابیها در دستبرنامه ینا ناتوانیمهم در مبایث توسعه مطرح شد.  یمفهومعنوان به « اجتماعی

 یابیاجرا و ارز ی،که فقدان مشارکت در طرای یت کردتصور را تقو ینبه اهدا  خود، ا

ی امحلهیزی ربرنامهمزایای مشارکت مردم در است.  آنها را فراهم کرده یناکام ینۀا، زمهبرنامه

یی منابع و افزاهمی، توانمندساز، ترآسانین مالی تأمشامل انطباق با قوانین، اعتبار دمکراتیک، 

گیری بهتر، ساختن جامعۀ محلی، کسب نتایج بهتر، یمتصمدر دسترس قرار گرفتن منابع بیشتر، 

معصومی ) شودیمنیازهای عمومی و در نهایت توسعۀ پایدار  برآوردنی، ایرفه آموزش

شود. در ریزی مشارکتی محسوب میاساس برنامهاجتما  محلی  محله و (.67: 1380اشکوری،

دارای محلی اوالً اجتما  ت. شاخصه مطرح اسسه توان گفت می محله و تعریف اجتما  محلی

زندگی و با در کنار یکدیگر گروهی از مردم  کهجغرافیایی  حدودهیک م یا یک عنصر فیزیکی

مشترکی هستند که به های ثانیاً اعضای یک اجتما  معموالً دارای ویژگی همدیگر تعامل دارند.

هایی ند درباره ویژگیتوانند به عنوان یک گروه تعریف شوند. هر چها میواسطه این ویژگی

ها از اجتماعی به اجتما  دیگر توان دست به تعمیم زد، زیرا که این ویژگیکه مهم هستند نمی

های زندگی ها ،فرهنگ، زبان، قومیت، مذهب، اصالت نژادی و شیوهکند، ولی ارزشفرق می

یک اجتما  بایستی ثالثاً به خاطر دو مالک مذکور،  روند.اغلب از عوامل عمده آن به شمار می

کنند. این توصیف می "هاسازگاری منافع و خواست"ی باشد که آنرا به عنوان شاخصدارای 

ریزان در نتیجه برنامه، ای برخوردار استریزان توسعه از اهمیت ویژهویژگی از نقطه نظر برنامه

 عقاید آنان را کسب کنند آنهاتوانند با مردم محلی مشورت کرده و از طریق کار با می

 (.126: 1982، 1)کانیرس

                                                           
1. Conyerss 
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 مطرح 1992 سال در چمبرز ای به شکل مدون؛ اولین بار توسطتوسعه محله مطالعات

 عنوان بار اولین نیز مالهوترا .دادند ادامه را آن..و پال، شارما، رامانا همچون افرادی و بعدها شد

 کار از آمده دستهب تجارب از استفاده با را هند روستاهای در محلی توسعه و هدفمند مداخله

 فر،صابری) برد کارهب( 1999)شوکال  مثل افرادی یا و( 1997) تاتا سسهثم مثل، سساتیثم

 تا است افراد هایتوانایی پرورش بر ناظر چیزی هر از بیش محلی توسعه رویکرد(. 44: 1391

پیتمن، و  فیلیپس) کنند فصل و یل کارا و مستقل شکلی به را خود اجتما  مهم مسائل بتوانند

در کنار آن  . براساس این رویکرد، دولت به تنهایی بازیگرعرصه توسعه نیست و(61: 2009

: 1380 )ایمانی جرجامی، باید مشارکت دارند ها و نهادهای غیردولتی نیزها، انجمنشرکت

 انسان آن مرکز و باشد زادرون که دارد معنی زمانی فقط توسعه است معتقد استرین (. پل52

 خصائل از آگاهی گرنمایان که دارد معنی وقتی توسعه .جامعه محلی باشد و بعدی چند

 .باشد نظر مورد وساکنان جامعه فرهنگی هویت تایید و مردم خا  فرهنگی

یرهای تعب سوءدر ایران به خوبی هنوز تحقق نیافته و با  "شهرسازی مشارکتی"تجارب 

ین اعتبار مالی تأمی ساختمانی از طریق هاپرویهکردن مردم در اجرای سهیم مثالً؛ آمیخته است

تهران و  22 یراً در منطقۀاخسازی شمال تهران و از جمله طرح نواب و مجتمع هاپرویهاین 

 ،هاپرویهشوند. با توجه به نظریات مشارکت، این یمی مشارکتی تلقی هاپرویهکرج 

 اند و مشارکت شهری در آنها ضعیف است.مسکونی و تجاریفروش وایدهای یشپ

بود که بر  1371ی شهرسازی مشارکتی طرح شهر سالم در سال هاپرویهیکی دیگر از 

آبان  13یس شد. این طرح ابتدا در کوی تأسهای بین بخشی یهمکارپایۀ اقدامات مشارکتی و 

طقۀ شهر ری را تحت پوشش قرار تمام من 1377در سال  و واقع در شهر ری تهران اجرا شد

یباً وضعیت بهداشتی و اجتماعی محلۀ سیزده آبان را تقر(. این طرح 62: 1380طهماسبی، داد )

 ی اجتماعی را کاهش داد.کاربزهارتقا بخشید به ویژه میزان 

مشارکت مردم در ساماندهی محلۀ مسلم ابن عقیل در کاشان است که با  تجربۀ دیگر،

لم ابن عقیل و با همکاری شهرداری صورت گرفت. روابط اجتماعی یئت مسهمحوریت 

یل تعریض معابر، قبگویی به نیازهای شهروندان از های مذهبی برای پاسخیئتهمستحکم در 

یس تأسشکل گرفت.  از اعتبار مردم استفادهایجاد فضای سبز و ایجاد فضاهای عمومی با 

و راهنمایی، ایداث سالن ورزشی، بهسازی  ابتدایی مدارس درمانگاه مجهز در سه طبقه،

ی هاطرحهمگی از طریق دفاتر  الحسنهقرضی صندوق اندازراهگذرهای موجود در محله و 
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ریزها را فراهم های مشارکت مردم در برنامهمشارکتی انجام پذیرفت که تا یدودی زمینه

، دستور کار قرن بیست و یکم برنامه عنوان به "21 محلی دستور" 1992 سال در ساخت.

و مردم  مسئوالن با تشویق دستورالعمل این .مطرح کردند مشارکت محلی تقویت برای عملی

 محلی سطح و دولتی در خصوصی هایبخش میان همکاری هایبرنامه توسعه برای محلی

 ، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد(.21دارد )دستورالعمل  تاکید

دارد،  فرهنگی گیریانسانی و ایدئولوییک است که جهت یفعالیت ،توسعه میسرا، عقیده به

 محلی در است. توسعه ارگانیک تحول و تغییر یک نمایانگر ،خود تبلور در هم و محتوا در هم

 هر فرهنگی هایارزش و محله هر مشخص شرایط با باید و است فرهنگیهای ارزش اکتساب

: 1388 لطیفی،) باشد مکان و زمان ضروریات و شرایط به بسته و باشد داشته تطابق جامعه

 توسعه :است آمده "OECD کشورهای در محلی توسعه برتر تجربیات" گزارش . در(85

 محلی افراد یا نهادها آن در که شود محسوب فرایندی بعنوان وسیع ایگستره با مفهومی محلی

 ها، منابعفعالیت تثبیت یا ایجاد، تقویت منظور به تا دهندمی سازمان معین محلی در را خود

 به پایین تالش واقع در مفهوم این .گیرند کار به ممکن وجه بهترین به را محلی و سرزمینی

های زیستگاه در ییات کیفیت و شغلی هایدرآمدها، فرصت بهبود برای محلی کنشگران باالی

 ویژههب نیازها و الزامات تدارک برای یکومت و بازار هایسیاست ناکارآمدی به پاسخ در آنان

 به توجه با .شودمی محسوب ساختاری تعدیل عمل مورد مناطق و یافته توسعه کمتر مناطق در

 شناسایی آن هد  که است محلی مقیاس در مثبت تحول از نوعی محلی شد،توسعه بیان آنچه

 برمشارکت مبتنی فرایندی از و است محلی و مادی منابع اعتبار محلی، افزایش مشکالت

 و فیزیکی، اجتماعی شرایط بهبود جهت در محله یک ساکنان میان در باورانه خود و داوطلبانه

 با مسایل مرتبط تمامی شامل ایمحله . توسعه(20: 1384 وهودنسی، رفیعیان) اقتصادی است

میان این  که است زیستمحیط و آموزش امنیت، اجتماعی، رفاه مشارکت، اقتصاد، مسکن،

 اجتماعات پایه توسعه بر ایمحله توسعه راستا این دارد. در نیز ارتبا  متقابلی وجود عناصر

 اجتما  که است معتقد« بارتون». کندمی ریزیشالوده را شهر پایداری و نشیندمی بار به محلی

 سرچشمه هویت ایساس از و فضا به انسان وابستگی از که است کیفی مفهومی بیشتر محلی،

است. اول: تاکیدبرفرآیندها، ابعاد نهادی مدیریتی،  اجتماعی و مکانی بعد دو دارای و گیردمی

نقش  پذیری عمومی وتشکل محله مبنا. دوم: مسولیت دولتی وسازی ونقش سازمان غیرظرفیت

جای دیدگاه صر  عرضه توسعه دهندگان اجتما  محلی که گرایش به رویکرد توانمندسازی به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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سازی دهندگان که در آن به یداقلهای توسعه تدارک نیازها است. سوم: عامل گرایش و

شهروندان توجه شده است.  تفویض اختیار به سطوح محلی و های دولتی ودخالت سازمان

مدیریت  ریزی وهای قدیم در برنامهها و مهارتچهارم: طرح رویکردهای جدیدی که شیوه

 با ایتوسعه محله :گفت توانمی تردقیق و ترکامل تعریفی کشد. درشهری را به چالش می

 منطقه همان دقیق و واقعی شناخت اساس بر و هر محله جماعت خا  شرایط به توجه

 از و شودمی انجام و تدوین گرانتسهیل و نظارت منطقه همان مردم توسط و جغرافیایی

محور،  محله برنامه یک در .شودمی خودداری هازمینه این در واقعی غیر و ذهنی هایتعمیم

 مشکالت و مسائل اولویت اطالعات، تعیین آوریها، جمعمشارکت گیریشکل در آن اعضای

 .گیرندمی برعهده را موثری نقش جماعت توسعه و وضعیت بهبود برای منابع شناسایی و محله

 زندگی جماعت در که شودمی شرو  افرادی تالش با هافعالیت کانون چهارچوب این در

 اطالعات، ارزیابی تفسیر و آوریجمع جمله از سطحی هر برای را اولیه مسئولیت آنها کنند،می

 خواهند عهده بر مشکالت این با مواجهه برای هااستراتژی تدوین و مشکالت منابع، شناسایی

ای که ، سرمایهبیانگر فرایندی است که براساس آنای توسعه محله. (17: 1389 مدنی،) داشت

یابد تا کیفیت استفاده از آن است، افزایش می اجتما  به صورت بالقوه قادر به جمع آوری و

 ای شامل تمام مسائل مرتبط به مسکن،. پس توسعه محلهزندگی مردم محله بهبود پیدا کند

مسائل زیست محیطی  ، رفاه اجتماعی، امنیت، آموزش وتوسعه اقتصادی، مشارکت شهروندان

ای محله(.توسعه 1385 )قاسمی ودیگران، میان تمام این عناصر نیز ارتبا  متقابلی وجود دارد و

افزایی ن یل مشکالت را با اتکا به همای است که توابر پایه توسعه اجتماعات محله

پایداری  نشیند وآورد به بار میاجتماعی به دست می های طبیعی، کالبدی، انسانی وسرمایه

 (.62: 1388 کند )خاکپور،ریزی میشهر را شالوده

رویکرد سنتی نیاز مبنا  -1توسعه اجتما  محلی دو رویکرد اصلی قابل بررسی است:  در

 -2 های فنی معتقد است.ای متاثر از عوامل بیرونی دانسته و به ارزشمقولهکه توسعه را 

دارد: همچنین به را به تمام نیازهای انسانی معطو  می رویکرد دارایی مبنا که توجه خود

 (. 5-3: 1383 )مطلبی، داردنفعان تاکید میمشارکت ذی توسعه از درون و

شده  1ریزی برای مردمبرنامهیگزین جا ،ی با مردمریزبرنامهی، آموزش هایدر نظام امروزه

 هاییوهدر نوسازی و بهسازی به ش یمشارکت مردم یریکارگبه(. 1387 )راهنما، است

                                                           
1. Planning with People, Planning for People 
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مندان استفاده یرفه یرو سا گرانیلاز تسه ین زمینهاوج گرفت و در ا 1990 ۀامروزی، در ده

شهری ر و شهرنشینی، توسعه محالت در ایران با وجود سابقۀ دیرینۀ شه (.1388 ی،)ضراب شد

 70در طی  ای نسبتاً جدید است و تقریباًاقتصادی و کالبدی پدیده-در ابعاد مختلف اجتماعی

به دلیل عدم توازن ای (. توسعه محله1384فالمکی، ) سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است

های جامع اجرای طرحهای شهری و جمعیت فزاینده آنها در قالب تهیه و بین زیرساخت

اهمیت و  1350یابد. تا اینکه در دهۀ ای می( اهمیت ویژه1346شهری از برنامۀ سوم عمرانی )

ها و مقاالت مطرح های تاریخی و فرسوده با برگزاری سمینارها و نگارش کتابجایگاه بافت

رنامۀ دوم توسعۀ در بتحوالت سیاسی اجتماعی در ایران  با توجه به (.1382ایمدیان، ) شودمی

های فرسودۀ شهری در ( دفتر بهسازی و نوسازی بافت1374-78جمهوری اسالمی ایران )

صورت های قدیمی بهها مسئلۀ بافتشود و از این سالوزارت مسکن و شهرسازی تأسیس می

های گیرد. تنها در این برنامه، سازماندهی بافتقانونی و مدون مورد توجه مسئوالن قرار می

ی هاطرحتهیۀ اجرای »صورت کتبی در بخش عمران شهری با عنوان دار شهری بهسئلهم

مطرح شد و تشکیالت « دار شهریهای مسئلههزار هکتار بافت 4نوسازی و بهسازی برای 

یی در هاشعبهبا « سازانمسکنهای شرکت»جدیدی در وزارت مسکن و شهرسازی با عنوان 

(. همچنین به 1380زاده، های قدیم شهری ایجاد شد )مهدیفتها برای اییای بامراکز استان

های مادر تخصصی در های قدیم شهری شرکتمنظور تسریع روند بهسازی و نوسازی بافت

فعالیت « دفتر عمران و بهسازی»ها به نام نوایی مختلف جغرافیایی با دفاتری در مرکز استان

سهم دولت( و به وزارت مسکن و شهرسازی  %51دولتی بوده )با یمهنها کنند. این شرکتمی

 (.1384اند )مهندسین مشاور باوند، وابسته

ی فرسوده به منظور جلب مشارکت شهروندان در بهسازی و هابافت یلگریتسهدفاتر 

ی فرسوده شکل گرفته است. سطوح مشارکت در سطح یک کشور بسیار هابافتنوسازی 

توان بر اساس پهنۀ جغرافیایی و قلمرو مشارکت در سه یمطور کلی متنو  و گسترده است. به

مقیاس، سه نو  مشارکت سیاسی، اجتماعی و محلی را از هم دیگر تشخیص داد. مشارکت 

گیرد و معطو  به یمدر مقیاس کالن و پهنۀ مرزهای سیاسی سرزمین صورت  معموالًسیاسی 

کند که ممکن است عمل می قدرت سیاسی است. مشارکت اجتماعی در مقیاس میانی و خرد

ی امنطقهای و یهنایبخشی از یک شهر یا محدودۀ یک استان باشد و امور معطو  به فرهنگ 

گیرد. مشارکت شهری و محلی در مقیاس خرد که پهنۀ جغرافیایی آن یک محله یا را در بر می
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مردم ی و جلب مشارکت بخشانسجامبرای  یلگریتسه. دفاتر استناییه و یتی یک شهر 

( مفهوم مشارکت را به نحوی روشن 1996)1شری ارنشتاین کنند.یممحلی و بومی تالش 

قدرت شهروندی به کار گرفت و برای  یرشهروندی را با تعب مشارکت کرد. وی یبندسطح

به نظر وی در  (.1384یبیبی و رضوانی، کرد ) مشارکت استفاده نردبان ۀاستعاراز آن  یحتوض

 یبرای مشارکت وجود ندارد. در پلکان دوم که بحث آگاه یقدرت یا یرون یچه ،پله ترینیینپا

مورد  یت مشارکتاز وضع یاست و تنها آگاه یواقع یرگیری است عمدتاً غتصمیم اینداز فر

ی سازآگاه ایندقسمت فر ینا ؛قرار دارد یرسانو اطال  یبحث آگاه ،نظر است. در پلکان سوم

از  یاست. در پلکان چهارم که مشورت و مشاوره است قبل از اجرا با نظرسنج شهروندان

جدی قلمداد  یادز ها،نظر ،صوری داشته باشد ۀاگر جنب یول شویممی شهروندان مطلع هاینظر

بهتر همراه با کودکان و  ییشهرها»عنوان ا ( در اثر خود ب2002) 2دیوید دریسکل شوند.ینم

 ی در زمینۀمبایث یده،به چاپ رس یونسکو به وسیلۀکه « (ی مشارکتبرا یینوجوانان )راهنما

 :است یمبتن یلذ اصل سه رمعتقد است، مشارکت ب. وی کندیمشارکت و انوا  آن طرح م

که در  یمردمب(  باشد. ینفع ساکنان محلبه  یداز همه، با یشاول و پ ۀتوسعه در وهلالف( 

 موضوعات اطالعات را در آن محدوده و ترینیقدق کنند،یم یریزی زندگمورد برنامه ۀمحدود

 یشتریسهم ب ،پذیرندمی یماتتصماز را  یراتتأث یشترینکه ب یمردم پ( مرتبط با آن دارند.

 (1384ی، رضوان یدیسع یبی و)یبگیری دارند یمبرای مشارکت در روند تصم

 یانجیگریم، نظریۀ انجام شد یتانیابر یروزکه به سفارش دفتر معاون نخست یقیدر تحق

ریزی برنامه ینۀیال کاربردی در زم ینو در ع یقعم مبایث است و یاوی شده( مطرح 2004)

در  ،بورزم یق. در تحقشودیم یشنهادبه یداکثر رساندن مشارکت پ و برای است یمشارکت

کت مشابه، از جمله مشار یممفاه برکردن مرز آن مشخص و یریزی مشارکتمفهوم برنامه یقتدق

آن چه تاکنون وجود داشته،  کندیق بیان میتحق ینشده است. ا یدتأک یعموم ۀو مشاور

کردن ، آسانتسهیلگری مفهوم .)همان( یریزی مشارکتبوده و نه برنامه یمشارکت عموم

یان، م ینهم آمده باشند. در اخا  گرد یگروه است که ممکن است با هدف یک یتموفق

گروه، دانش خود را به کار  یاناست که با اطال  کامل از روندها و تعامالت م یکس تسهیلگر

                                                           
1. Sherry Arnstein 

2. David Driskell 
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 یبه صورت یجهنت ینزمان ممکن، بهتر یندر کمتر کهآورد  ی را فراهمتا ساختار بنددیم

 است. ایند توسعهکنندۀ فر، سادهتسهیلگر، لذا. یدیاصل آ یمشارکت

 دهندیمحروم شکل م یاالً جامعههد  را معمو ، جامعۀفرسوده یهادر نوسازی بافت

 ین. به همکنندیاقدام م یتوانمندی گروه برای ندرت به صورت خودجوش که در آن افراد به

یل تسهشرایط و  یندازدب یانرا به جر ایندفراین در محله که بتواند  یگروه یامنظور وجود فرد 

 یتوسعۀ محل ایندمختلف، فر یهابا استفاده از روشتسهیلگر ضروری است.  را فراهم سازد،

مدیران با  کند.یاجرای آن کمک مه و بی کرده طرای ،توسعه یگرانباز یررا با مشارکت سا

 به جای مردمتسهیلگر . کنندیم یتخود فعال یرامونپ یطساکنان محله برای بهسازی مح کمک

و  هایدگاهد ،آن نیاکه مردم در جر کندکمک می ایندیفربه ایجاد  بلکه فقط گیرد،ینمیم تصم

خود  یتد هونای طرایی شوند که بتوانهای شهر باید به گونهمحله .نظراتشان را مطرح سازند

 خدمات یلگریتسهدفاتر  محله عرضه کند. شهروند هویت خود را به شهر و و به شهروند را

ی، اقتصاد، معمار ی یقوقی متشکل از کارشناسان اجتماعی شهرسازی،امجموعهنوسازی 

ی مرتبط با شهر و شهرنشینی است که وظیفۀ آن هاتخصصیقوقی و سایر  یزی شهری،ربرنامه

ی نوسازی یا ترغیب ساکنان به هاپرویهی، پیگیری اجرای نهادسازی، سازآگاهی، اعتمادساز

 در یامحلهو پایدار  جانبههمهی موجب شده توسعۀ امحلهنوسازی است. این رویکرد توسعۀ 

های یتفعالیجاد شود. تقویت سرمایۀ اجتماعی عامل اصلی ایجاد و شکوفایی محالت شهری ا

ی گامی است برای تحقق نوساز یلگریتسهاین دفاتر در محالت شهری است. ایجاد دفاتر 

 ی بومی محالت شهری.هاارزشید بر تأکی با امحلهو توسعۀ  محوراجتما توسعۀ پایدار 

 

 تحقیقروش 

( SWOTیزی راهبردی )ربرنامهیری از فرایند و مدل گبهرهتحلیلی با -روش پژوهش توصیفی

(، ماتریس GOSP) روشو اطالعات پرداخته شده است. همچنین از  هاداده تجزیه و تحلیل به

و جداول  SWOT استفاده شده است. بر اساس مدل هادادهسنجش برای ارزیابی و تحلیل 

ز آن تدوین انداچشمو  مشارکتی نوسازی محله مشخص یزیربرنامهمعیارها و اهدا   مربوطه،

شود. در نهایت برنامۀ اجرایی برای محدودۀ مورد مطالعه تدوین شده است. محلۀ جمهوری یم

ی که از شمال به امحله. استشهرداری تهران  11منطقۀ  3ۀ ناییۀ گانششیکی از محالت 

 و از، از غرب به خیابان شهید نواب صفوی خیابان آزادی، از جنوب به خیابان آذربایجان
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به  و غربشود. این محله از سمت شمال یممحدود  و گلشنسمت شرق به خیابان زار  

شود. یممحدود  زادهجمالشرق به محلۀ  و از، از جنوب به محلۀ اسکندری 10و  6منطقۀ 

 یدفتر خدمات نوسازنفر ذکر شده است ) 1175 یدود ،1391این محله در سال  جمعیت

 5/23 یجمهور ۀمحل یهکتار 45از کل مسایت  (.1391ی، و جمهور یمحالت یر، اسکندر

 7/6 و معابر ۀشبکبه درصد  32هکتار معادل  8/14 ،یمسکون یدرصد به فضا 51هکتار معادل 

 یاست که در فضا یافتهاختصا   یشهر هاییکاربر یردرصد به سا 17هکتار معادل 

 یکاربر سرانۀ منطقه است. یانگیناز م یشتردرصد ب 10معابر  ۀشبک در و درصد 7 یمسکون

مربع بوده که در  متر 19محله را به خود اختصا  داده  یسطح فضا یشترینکه ب یمسکون

و  یمسکون یابعاد وایدهای نشانگر کوچک متر کمتر است؛ که 3موجود منطقه  ۀبا سران یسهمقا

 .استمحالت منطقه  یآن نسبت به برخ یباال درصد و ینینشآپارتمان ۀغلب

 

 ی پژوهشهاافتهی و هاداده

طریق دفتر و تشکیل از یدها تهدو  هافرصتمحله و همچنین  ضعف و شناسایی نقا  قوت

و پرسشنامه  مصایبهو مطالعات میدانی شامل مشاهده،  های راهبری نوسازی محلهیتهکم

 هاضعفین ترمهمآوری شد. اعضای این دفاتر از طریق مشارکت مردم به شناسایی دقیق جمع

های ینهزمکارشناسی، کمیتۀ راهبری محلی،  در جلسات ؛ وپرداختندی مطرح هاقوتو 

سنجی سازند. در این جلسات شناخت و ظرفیتیممشارکت ساکنان را برای نوسازی فراهم 

ی برای مشارکت مردم نهادسازل درونی و بیرونی با کمک افراد با نفوذ و معتمد محلی و عوام

 شود. یمفراهم 

 توسعه محله جمهوری با تأکید بر نوسازی مشارکتی (IFE) داخلی عوامل ارزیابی ماتریس .1 جدول

 تحلیل عوامل داخلی محلۀ جمهوری 

S وزن رتبه ضریب هاقوت 
 0.15 3 0.05 و... اشتغال درصد سواد، یلقب از جمعیتی کیفی یهاشاخص باالبودن 1
 0.06 2 0.03 محله در جمعیت تراکم بودنپایین 2
 0.12 3 0.04 محله در شورایاری مردمی اجتماعی تشکل یریگشکل 3
 0.2 4 0.05 عریض هایدسترسی و معابر با داخلی منظم ارتباطی ۀشبک مراتبسلسله وجود 4
 0.06 2 0.03 محله ساخت و بافت با فضا تناسب 5
 0.15 3 0.05 بحران بروز مواقع در مناسب دسترسی امکان 6
 0.18 3 0.06 محله در خطی یتاکس و اتوبوس مترو، هاییستگاها به دسترسی 7
 0.16 4 0.04 اصلی شریانی محورهای به دسترسی 8
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 0.15 3 0.05 محله در سبز یفضا و درمانی یبهداشت و آموزشی کاربری از برخورداری 9

10 
 در آن یرتاأث و جمهاوری میادان از بعاد تاا توییاد از نواب زیرگذر طرح اتمام
 محله ترافیکی بار کاهش

0.04 2 0.08 

 0.06 2 0.03 محله شمال محور در السیریعسر یراناتوبوس جامع خطو  طرح اتمام 11

 1.37 جمع

W وزن رتبه ضریب هاضعف 
 0.28 4 0.07 محله بخش دو بین یگسستگ و محله وسط از جمهوری شریانی محور عبور 1

2 
 محورهاای باه آن باار یالتحم و محلاه غرب و شمال در سنگین ترافیک وجود

 (اسکندری و کلهر) داخلی
0.05 2 0.1 

 0.12 3 0.04 محله اهالی به دهییسسرو برای فرهنگی فضای نبود 3
 0.06 2 0.03 محله در جمعیتی کیفی یهاشاخص بودنپایین 4
 0.12 3 0.04 محله غربی یۀیاش امتداد در باألخص محله در اجتماعی هاییبآس بروز 5
 0.15 3 0.05 محله بخش هر در محله پاتوق و محله جنوبی بخش در سبز فضای کمبود 6
 0.08 2 0.04 کالبدی بافت یا محله مرز تناسب عدم 7
 0.21 3 0.07 محله یکالبد ساختار و بافت نو  یلدل به محله مرکز یجادا امکان عدم 8
 0.1 2 0.05 محله در هوا و صوتی آلودگی بودنباال 9
 0.12 3 0.04 تبلیغاتی هایآگه و تابلوها از ناشی بصری آلودگی بودنباال 10
 0.2 4 0.05 آن عرض و کفپوش نظر از روهایادهپ نامناسب وضعیت 11

 1.54 جمع

 2.91  1 داخلی عوامل کل جمع

 

 توسعه محله جمهوری با تأکید بر نوسازی مشارکتی( EFE) خارجی عوامل ارزیابی ماتریس .2 جدول
 محلۀ جمهوری تحلیل عوامل خارجی 

O وزن رتبه ضریب هافرصت 
 0.06 2 0.03 کنترل جمعیت هایمحدودیت اعمال وتعیین نقش محله در طرح جامع  1
 0.12 3 0.04 پایین جمعیتتراکم  2
فضاهای مورد نیاز  تأمین وطرح نوسازی بافت فرسوده  در مجدد طرایی ایجادامکان  3

 جامعه
0.05 3 0.15 

 0.24 4 0.06 امکان استفاده از تسهیالت جهت نوسازی وایدهای مسکونی در بافت فرسوده 4
 0.12 3 0.04 آموزش عالی کشوری مرکزه نزدیکی ب 5
 0.06 2 0.03 در محل اسالمی آزادوجود مراکز آموزش عالی مثل دانشگاه  6
 0.18 3 0.06 )چمران، انقالب( تهراناصلی  هایشاهراهموقعیت ارتباطی مناسب و نزدیکی به  7
 0.15 3 0.05 فرهنگی و کردهتحصیلوجود اقشار  8

 1.08 جمع

T وزن رتبه ضریب تهدیدها 

1 
 تقسیم وخیابان جمهوری  طریق ازپیوستگی محله  انفصال و ایمحلهتقسیمات غلط 

 بخش دوآن به 
0.06 3 0.18 

2 
اساسی مورد نیاز جمعیت محله از جمله  رفاهی وخدماتی  هایسرانه نبود وکمبود 
 آینده در نیازها افزایش و درمانی و بهداشتی، ورزشیفرهنگی،  فضاهای

0.05 3 0.15 

 0.21 3 0.07 نیاز مورد ۀسران تأمینبرای  فضا شدیدمحدودیت   3

4 
 تشدید و نیازها افزایشکمبود پارکینگ در محله،  و خودرو توقف ومحدودیت پارک 

 ترافیکی
0.05 2 0.1 
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 0.18 3 0.06 نهادمردم هایفعالیتعدم گسترش کافی  مردمی و هایمشارکتکمبود یا نبود  5

6 
مختلف  هایگروهنیازهای  تأمینبودن امکانات گذراندن اوقات فراغت برای ناکافی
 جنسی سنی و

0.04 3 0.12 

 0.06 2 0.03 کارآفرینی با توجه به نیازها هایفعالیتنبود امکانات مناسب برای توسعۀ  7
 NGO-CBU 0.05 3 0.15 نهادمردم هایفعالیتعمومی وعدم گسترش کافی  هایمشارکتضعف  8
 0.18 3 0.06 مشارکت اجتماعی در سطح جامعه ۀبودن میزان تجربه در زمینپایین 9
 0.15 3 0.05 فرسودگی بافت کالبدی محله 10
 0.28 4 0.07 محله مهاجرنشینبودن میزان باال 11
 0.15 3 0.05 ساکنان محله بین دربودن ارتباطات و تعامالت اجتماعی پایین 12
 1.91  جمع جمع

 2.99  1 کل عوامل خارجی محلۀ جمهوریجمع 

 
 ریزیو تعیین نوع برنامه عوامل استراتژیک بندیاولویت .3 جدول

 محلۀ جمهوری swotهای اولویت 

S ضریب هاعامل 
 مدت نظر از ریزیبرنامه

 بلند میان کوتاه
1s 0.18 محله در خطی تاکسی و اتوبوس مترو، هایایستگاه به دسترسی  * * 
2s 0.16 اصلی شریانی محورهای به دسترسی  * * 
3s 0.15 محله در سبز فضای و درمانی بهداشتی و آموزشی کاربری از برخورداری * *  
4s 0.15 و... اشتغال درصد سواد، قبیل از جمعیتی کیفی هایشاخص باالبودن   * 
5s 0.15 بحران بروز مواقع در مناسب دسترسی امکان  *  
1w 0.28 محله بخش دو بین گسستگی و محله وسط از جمهوری شریانی محور عبور  * * 
2w 0.21 محله کالبدی ساختار و بافت نو  دلیل به محله مرکز ایجاد امکان عدم   * 
3w 0.2 روها از نظر کفپوش و عرض آنوضعیت نامناسب پیاده  * * 
4w 0.15 محله بخش هر در محله پاتوق و محله جنوبی بخش در سبز فضای کمبود * *  
5w  0.12 های تبلیغاتیآلودگی بصری ناشی از تابلوها و آگهیباالبودن * *  
1o 0.24 امکان استفاده از تسهیالت جهت نوسازی وایدهای مسکونی در بافت فرسوده  * * 
2o 0.18 های اصلی تهران )چمران، انقالب(موقعیت ارتباطی مناسب و نزدیکی به شاهراه   * 
3o 0.15 کرده و فرهنگیوجود اقشار تحصیل  *  
4o 0.15 امکان ایجاد طرایی مجدد در طرح نوسازی بافت فرسوده و تأمین فضاهای مورد نیاز جامعه   * 
5o 0.12 تراکم پایین جمعیت * *  
1t 0.28 باال بودن میزان مهاجرنشین محله * *  
2t  0.21 محدودیت شدید فضا برای تأمین سرانۀ مورد نیاز  * * 
3t 0.18 ای و انفصال پیوستگی محله از طریق خیابان جمهوری و تقسیم آن به دو بخشتقسیمات غلط محله   * 
4t 0.18 نهادهای مردمهای مردمی و عدم گسترش کافی فعالیتکمبود یا نبود مشارکت * *  
5t 0.18 تجربه در زمینۀ مشارکت اجتماعی در سطح جامعه بودن میزانپایین * *  

6 t 
های خدماتی و رفاهی اساسی مورد نیاز جمعیت محله از جمله فضاهای کمبود و نبود سرانه

 فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و افزایش نیازها در آینده
0.15 * *  
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 استراتژیک تعیین الویت راهبردهای. 1نمودار 

 

استفاده ( SWOT) هر بخش برای تعیین وضعیت کلی راهبردهای محلۀ جمهوری از وزن

دست آمده است و در باال ی هر عامل بههاوزناز مجمو   کنیم. هر بخش ضریبی دارد کهیم

. وزن هر بخش را در محور مربوطه پیدا و به استذکر شد. این محور شبیه دستگاه مختصات 

تر بود، یلمتماتر و یدهکششود که به هر طر  که یمکنیم. شکلی ترسیم یمهم دیگر وصل 

دهد که شکل ترسیم یمجدول مختصات نشان  وضعیت راهبردهای آن منطقه است. ۀدهندنشان

به سمت راهبرد تدافعی کشیده شده است؛ در نتیجه راهبرد منتخب محلۀ جمهوری راهبردی 

 تند از:عبار آنراهبردهای  است؛ کهتدافعی 

 ی.و کالبد یاجتماع یدارمحله به منظور کاهش ناپا ۀبافت فرسود یسامانده .1

 .مشارکت یشبه منظور افزا یاو پاتوق محله یحیمراکز تفر یجادا .2

 .در محله یمداریادهپ یتتقو به منظور یراهیادهپ یرهایمس یجادا .3

 .محله یبصر یدد یتتقو برای یبصر یمایتابلوها و بنرها و س یسامانده .4

 .محله یچندمنظوره به منظور کاهش کمبودها هاییکاربر یجادا .5

 .در سطح محله ینسبز نو یفضاها یجادا .6

 یکی.و تراف یصوت یمنظور کاهش بار آلودگدر داخل محله به یکیتراف هاییتمحدود یجادا .7

 ی.علم یهاپاتوق یبرا یمانند کتابخانه و مکان یو مراکز فرهنگ یامحله یسراها یجادا .9

های یتمسئولی هد  و هاگروهشده که یبندزمانبدون بیان یک برنامۀ اجرایی مدون و 

گونه برنامۀ راهبردی به ویژه در یچهبه خوبی مشخص شده باشد،  آنمجریانِ طرح و برنامه در 

ین برنامۀ نخواهد پوشید به این منظور در این بخش به تدو به خودیوزۀ شهری، جامۀ عمل 
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اجرایی برای محدودۀ مورد مطالعه پرداخته شده است. در ذیلِ برنامۀ اجرایی تدوین برای 

هد  و هزینۀ  گروه محالت مورد مطالعه، به تفکیک، راهکار، اقدام به تفکیک بازۀ زمانی،

 شده است. آوردهشده زدهتخمین
 

 (SWOT) سواتماتریس  .4 جدول

SWOT 

 O هافرصت

محله در طرح جاامع و تعیین نقش  (1
های کنتااارل اعماااال محااادودیت

 جمعیت

 تراکم پایین جمعیت (2

امکان ایجاد طرایی مجدد در طرح  (3
نوسازی بافت فرسوده و تأمین 
 فضاهای مورد نیاز جامعه

امکان استفاده از تساهیالت جهات  (4
نوسااازی وایاادهای مسااکونی در 

 بافت فرسوده

نزدیکاای بااا مرکااز آمااوزش عااالی  (5
 کشوری

آماوزش عاالی مثاال وجاود مراکاز  (6
 دانشگاه آزاد اسالمی در محل

موقعیت ارتباطی مناسب و نزدیکی  (7
های اصااالی تهاااران باااه شااااهراه

 )چمران، انقالب(

کرده و وجاااود اقشاااار تحصااایل (8
 فرهنگی

 T تهدیدها

ای و انفصاال پیوساتگی محلاه از طریاق خیاباان تقسیمات غلاط محلاه (1
 جمهوری و تقسیم آن به دو بخش

های خدماتی و رفاهی اساسای ماورد نیااز جمعیات هکمبود و نبود سران (2
محله از جمله فضاهای فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درماانی و افازایش 

 نیازها در آینده

 محدودیت شدید فضا برای تأمین سرانۀ مورد نیاز  (3

محدودیت پارک و توقف خودرو و کمبود پارکیناگ در محلاه، افازایش  (4
 نیازها و تشدید ترافیکی

هاای های مردمی و عادم گساترش کاافی فعالیتنبود مشارکتکمبود یا  (5
 نهادمردم

باودن امکاناات گذرانادن اوقاات فراغات بارای تاأمین نیازهاای ناکافی (6
 های مختلف سنی و جنسیگروه

هاای کاارآفرینی باا توجاه باه نبود امکانات مناسب برای توسعۀ فعالیت (7
 نیازها

نهااد های مردمهای عمومی و عدم گسترش کافی فعالیتضعف مشارکت (8
NGO-CBU 

 بودن میزان تجربه در زمینۀ مشارکت اجتماعی در سطح جامعهپایین (9

 فرسودگی بافت کالبدی محله (10

 بودن میزان مهاجرنشین محلهباال (11

 بودن ارتباطات و تعامالت اجتماعی در بین ساکنان محلهپایین (12
 S نقاط قوت

های کیفی جمعیتی از قبیل سواد، درصد باالبودن شاخص (1
 اشتغال و...

 بودن تراکم جمعیت در محلهپایین (2

 گیری تشکل اجتماعی مردمی شورایاری در محلهشکل (3

ارتباطی منظم داخلی با معابر  مراتب شبکۀوجود سلسله (4
 های عریضو دسترسی

 تناسب فضا با بافت و ساخت محله (5

 مواقع بروز بحران امکان دسترسی مناسب در (6

های مترو، اتوبوس و تاکسی خطی دسترسی به ایستگاه (7
 در محله

 دسترسی به محورهای شریانی اصلی (8

برخورداری از کاربری آموزشی و بهداشتی درمانی و  (9
 فضای سبز در محله

اتمام طرح زیرگذر نواب از تویید تا بعد از میدان جمهوری  (10
 و تأثیر در کاهش بار ترافیکی محله

السیر در رانی سریعاتمام طرح خطو  جامع اتوبوس (11
 محور شمال محله

حداکثر  –استراتژی حداکثر
(SO) 

 تقویت مدیریت محلی و شورایاری (1
های ساماندهی کالبدی بافت (2

 فرسودۀ محله
ای برای های محلهایجاد پاتوق (3

 های اجتماعی مختلفگروه
ساماندهی معابر برای عبور و مرور  (4

 معلولین
وسایل یمل و نقل عمومی بهبود  (5

 برای رفاه معلوالن
های رفاهی تقویت و ایجاد کاربری (6

 و سبز محله
بهبود سیمای بصری و ایمن شبکۀ  (7

 هاارتباطی و کوچه

 (STحداقل ) –استراتژی حداکثر (1
 ایجاد کاربری سبز با روش نوین در محله (2

 محلههای مورد نیاز های چندمنظوره برای تأمین کاربریایجاد کاربری (3

 ای و اجتماعیتقویت و ایجاد سراهای محله (4

اندازی نهادها و مثسسات عمومی در جهت مشارکت ایجاد و راه (5
 ایمحله

ای در جهت افزایش مشارکت های اجتماعی محلهتقویت فعالیت (6
 ایمحله

 دهی به محلههای مناسب در مرکز محله برای هویتایجاد کاربری (7

12)  

 W نقاط ضعف

جمهوری از وسط محله و گسستگی  عبور محور شریانی (1
 بین دو بخش محله

ترافیک سنگین در شمال و غرب محله و تحمیل باار آن  (2
 به محورهای داخلی )کلهر و اسکندری(

 دهی به اهالی محلهنبود فضای فرهنگی برای سرویس (3

 های کیفی جمعیتی در محلهبودن شاخصپایین (4

اد های اجتماعی در محلاه بااألخص در امتادبروز آسیب (5

 (OTحداکثر ) –استراتژی حداقل
محاوری در محلاه باا تقویت پیااده (1

 روکاهش سواره

هاای چنادمنظوره باه ایجاد کاربری (2
 منظور تأمین کمبودهای محله

ایجاد مرکز محله با ایجاد کاربرهای  (3
 متناسب و تقویت یس تعلق

هااای ساااماندهی تابلوهااا و آگهی (4

 (WTحداقل ) –استراتژی حداقل
ساماندهی بافت فرسودۀ محلاه باه منظاور کااهش ناپایادار اجتمااعی و  (1

 کالبدی

 ای برای افزایش مشارکتایجاد مراکز تفریحی و پاتوق محله (2

 مداری در محلهراهی برای تقویت پیادهایجاد مسیرهای پیاده (3

 ساماندهی تابلوها و بنرها و سیمای بصری برای تقویت دید بصری محله (4

 های چندمنظوره به منظور کاهش کمبودهای محلهایجاد کاربری (5

 ایجاد فضاهای سبز نوین در سطح محله (6
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 یاشیۀ غربی محله

کمبود فضای سبز در بخش جنوبی محله و پاتوق محلاه  (6
 در هر بخش محله

 عدم تناسب مرز محله یا بافت کالبدی (7

عدم امکان ایجاد مرکز محله به دلیل نو  بافت و ساختار  (8
 کالبدی محله

 بودن آلودگی صوتی و هوا در محلهباال (9

هااا آگهیباااالبودن آلااودگی بصااری ناشاای از تابلوهااا و  (10
 تبلیغاتی

 روها از نظر کفپوش و عرض آنوضعیت نامناسب پیاده (11

 تبلیغاتی

روهااا بااه منظااور ساااماندهی پیاده (5
 رویتشویق مردم به پیاده

ای و هاااای محلاااهایجااااد پاتوق (6
ای به منظور استفادۀ بهیناه از منطقه

 قشرهای فرهنگی و دانشگاهی

رو راه و کاهش از ساوارهایجاد پیاده (7
به منظاور اساتفادۀ بهیناه از مراکاز 

ویااات فضااااهای دانشاااگاهی و تق
 تفریحی

 های فرسودۀ محلهساماندهی بافت (8

های ترافیکای در داخال محلاه باه منظاور کااهش باار ایجاد محدودیت (7
 آلودگی صوتی و ترافیکی

مراکز فرهنگی مانناد کتابخاناه و مکاانی بارای ای و ایجاد سراهای محله (9
 های علمیپاتوق
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 GOSP جدول .5 جدول
 (Policiesسیاست ) (Strategiesراهبرد ) (Objectivesاهداف خرد ) (Goalsاهداف کالن ) اندازچشم ردیف

1 

ای با محله
مشارکت 

شهروندان فعال 
امر در 
 ریزیبرنامه

افزایش مشارکت مردمی  -
ها و سازیدر تصمیم
های گیریتصمیم
 ای؛محله

بهبود ارتبا  میان 
شهروندان و مدیران 

 شهری.

آموزش شهروندان در امر  .1
 مشارکت؛

ها و ایجاد فضاهایی برای بیان ایده .2
 نظرهای مردمی؛

توجه به پیشنهادهای مردمی در  .3
 زمینۀ توسعۀ محله؛

ها و قوانین، طرحشفافیت در 
 ها.اجرای برنامه

رسانی قوانین و مقررات روزبه -
 مشارکت شهروندان؛

ایجاد فضاهای مناسب به منظور نمایش  -
 ایهای توسعۀ محلهها و برنامهطرح

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ  -
 ؛مسئوالن شهرداری و مردم محل

مندی از ساکنان به منظور بیان بهره -
 بهتر محله؛ هایی برای توسعۀایده

آموزش راهکارهای مشارکت بهینۀ  -
 مردم

 یمایت شورایاری محله

های پیشنهادی رسانی مصوبات و برنامهاطال  -
 شهرداری در زمینۀ محله در سطح محله

یضور مسئوالن شهرداری در سراهای محله  -
و یا مسجد محله به منظور پاسخگویی به 

صورت ماهانه و یا یداقل نظرهای مردم به
 بار؛ماه یک هر دو

ها و ارائه نظرها های پیشنهادقراردادن صندوق -
در سطح محله به منظور برقراری پیوند بیشتر 

 میان مردم و شورایاری محله؛

 های پیشنهادی نخبگان؛یمایت مالی از طرح -

 تهیۀ بروشورها به منظور آموزش مشارکت مردمی -

2 
محیطی مطلوب 
برای سکونت 
 ساکنان محله

کمی بهبود وضعیت  -
های خدماتی در کاربری

 سطح محله؛

بهبود وضعیت کیفی  -
های خدماتی در کاربری

 سطح محله؛

تغییر محله از محله  -
ای محور به محلهخودرو

 محور؛پیاده

افزایش تعامالت 
 اجتماعی درون محله

افزایش سطح و سطوح  .1
 های خدماتی؛کاربری

ها استقرار فضایی مطلوب کاربری .2
فضایی در  به منظور ایجاد عدالت
 سطح محله؛

بهبود وضعیت شبکۀ معابر و  .3
 روهای درون محله؛پیاده

کاهش تردد وسایل نقلیه در درون  .4
 محله؛

های ترکیبی در درون ایجاد کاربری .5
 محله؛

ایجاد مسیرهای ویژه برای  .6
 سواریروی و دوچرخهپیاده

های مزایم از خارج کردن کاربری
 ؛درون محله

 ون محله؛هایی در درایجاد پارکینگ

های شبکۀ ایجاد فضاهایی در کناره
معابر درون محله )استقرار مبلمان 
شهری مناسب( به منظور برقراری 
 تعامالت اجتماعی بین ساکنان؛

کنترل وسایل نقلیه در درون محله و 
مسدود کردن برخی معابر به وسیلۀ 

های فلزی به منظور جلوگیری محافظ
 از ورود خودروهای عبوری؛

کمی و کیفی فضاهای سبز در بهبود 
 بخش جنوبی محله؛

نوسازی وایدهای مسکونی درون 
 محله؛

های مناسب در محله و ایجاد پارک
کنترل سرعت خودروها به منظور 

مندی بیشتر کودکان از فضای بهره
 معابر درون محله؛

ایجاد مرکز محله و مراکز کوی به 
 -های فرهنگیمنظور انجام فعالیت

 ری تعامالت اجتماعیبرقرا مذهبی و

های جاذب سفر به کردن کاربریملزم
تأمین پارکینگ؛ کنترل و محدود کردن 

سرعت خودروها بهبود وضعیت 
 روها در درون محله؛پیاده

هایی در سطح تهیۀ راهنماها و نقشه -
محله به منظور شناسایی بهتر موقعیت 

 اماکن مختلف؛

 بهبود وضعیت مبلمان شهری؛ -

رای استقرار پلیس ایجاد فضاهایی ب -
خصو  در محله در درون بافت به

 مرکز محله؛

استفاده از یاشیۀ معابر درون محله به  -
های فرهنگی و منظور فعالیت

 های شهروندیآموزش

 
 
 

های محله به هایی در ورودیاستقرار پارکینگ -
منظور جلوگیری از تردد وسایل نقلیۀ خارجی 

 به درون محله؛

در مسیرهای پرتردد بهبود وضعیت مبلمان  -
 محله؛

رو معابر در نظرگیری یداکثر عرض سوارهدر -
 متر؛ 12درون محله با توجه به نقش معبر 

ایجاد دو خانۀ فرهنگ در درون محله یکی  -
 در شمال و دیگری در جنوب محله؛

 ایجاد دو پارک در شرق و غرب محله؛ -

های پر سر و صدا در خروج کاربری -
 ز محله؛مجاورت وایدهای مسکونی ا

 بهبود وضعیت کفپوش معابر؛ -

بهبود وضعیت شیب، سطوح باالآمدگی و  -
 فروافتادگی معابر؛

در نظر گرفتن یک متر از عرض معابر پرتردد  -
 محله به مسیر ویژه دوچرخه؛

سرویس بهداشتی در نقا   5تا  4دادن قرار -
 مختلف محله؛

نظرگیری یداقل مسایت قطعات در -
 متر مربع؛ 250وایدهای مسکونی نوساز تا 

در نظر گرفتن دو مکان برای استقرار پلیس  -
 محله؛

ایجاد فضاهای عمومی به صورت پلکان،  -
های خطی به منظور میدان محلی و پارک

 ها؛یضور جمعیت و تعامل اجتماعی در آن

راه به صورت ایجاد دو مسیر ویژه پیاده -
 غربی در محله؛ -جنوبی و شرقی -شمالی

انوان به منظور ایجاد یک پارک محلی ب -
برقراری تعامالت اجتماعی میان بانوان محله 

 با یکدیگر
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ای منبعث محله
های از آموزه

 -شهر ایرانی
 اسالمی

فضایی  -بهبود کالبدی
محله به منظور دستیابی 

-ای ایرانیبه محله
 اسالمی

 اسالمی -کالبد ابنیۀ ایرانی .1

 اسالمی -ای ایرانیفضای محله

 منظور اماکن به بهبود وضعیت نماهای -
 دستیابی به شهر ایرانی اسالمی؛

مندی از معماری اسالمی در طرایی بهره -
 ساخت محدوده؛بناهای تازه

مندی از ایجاد عدالت فضایی در بهره
 ایخدمات محله

در نظر گرفتن یداکثر طبقات به منظور اشرا   -
 کمتر ابنیه به یکدیگر؛

ی از کارگیرها به عدم بهساختن ساختمانملزم -
 نماهای غربی؛

برقراری تعادل میان توزیع فضایی جمعیت و 
 خدمات در سطح محله

4 
توجه به عوامل  -

پیشران نوسازی 
 محله

 ای نوساز و پایدارمحله

های با سود بانکی کم به اعطای وام -
ساکنان محل به منظور نوسازی 

 وایدهای مسکونی؛

طرایی بروشورهای تبلیغاتی در  -
گذاری در امر سرمایهزمینۀ سود 

 نوسازی محله؛

های آموزشی به ساکنان تهیۀ جزوه -
، آثار، هامحل در زمینۀ ضرورت

های مختلف و ها و روشطرح
تجارب کشورهای دیگر در این 

 ؛زمینه

برگزاری جلساتی با صایبان امالک  -
مشاعی به منظور یل و  -ایورثه

فصل سریع مسائل مربو  به بهسازی 
طعات و یا خریداری و نوسازی این ق

آنها به وسیلۀ شهرداری برای تسریع 
 نوسازی محله؛

 

بهبود وضعیت قوانین و مقررات در  -
 زمینۀ بهسازی، نوسازی شهری؛

هایی به منظور توجه بیان یمایت -
گذاری در بخش خصوصی به سرمایه

 های فرسوده و قدیمی شهری؛بافت

آموزش ساکنان محله در زمینۀ بهسازی  -
حالت شهری، و نوسازی م

 توانمندسازی ساکنان برای نوسازی

ها در یذ  موانع و محدودیت -
 های یقوقی و ثبتی امالک؛زمینه

گذاران بخش معرفی محدوده به سرمایه -
خصوصی و تالش در جهت متقاعد 

 گذاری در محله؛ها به سرمایهکردن آن

نیاز امر ارتقای وضعیت اقتصادی پیش .1
 نوسازی محله؛

نیاز امر آموزشی پیشارتقای وضعیت  .2
 نوسازی محله؛

نیاز امر نوسازی ارتقاء وضعیت یقوقی پیش .3
 محله؛

 
یعنی  رسیم؛راهبردهای مختلف برای محلۀ جمهوری تعیین شد. یال به مریلۀ آخر می

تعیین کنیم در مجمو  چه نو  راهبردی برای محلۀ جمهوری مناسب بوده و سمت و سوی 

دهیم. در مجمو  چهار است. این مریله را در یک محور انجام میراهبردهای ما به کدام سو 

راهبردهای . 3. راهبردهای تدافعی؛ 2 راهبردهای تهاجمی؛. 1 شود:نو  راهبرد تعیین می

 کارانه.. راهبردهای محافظه4رقابتی؛ 

 عبارتند از: شهری یریتسطح فرهنگ ساکنان و مد ارتقایآموزش برای  یهابرنامه

 یهابرنامه اجرای شهری؛ یرانبرای آموزش به ساکنان و مد یزیرو برنامه هایازمندین شناسایی

 یهامهارت آموزش ؛برای ساکنان یآموزش یهابرنامه اجرای شهری؛ یرانبرای مد یآموزش

 .آموزش مشارکت، آموزش اصول شهروندی ی،زندگ

نیز شامل  ساکنان( یتیبلو اقتصادی ساکنان )رفع فقر قا یتوانمندسازی اجتماع یهابرنامه

 اجرای موجود؛ یوکارهاکسب ساماندهی ها؛آن یتو تقو یمحل ۀجامع هاییتظرف شناسایی

 بیان اشتغال ساکنان؛ و هایینهزم یشجهت افزا ییتوانا ایجاد توسعۀ مهارت ساکنان؛ یهاطرح

 باشند.می جذب منابع اقتصادی یشنهادهایپ
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 تعیین مثثر؛ یگرانباز شناساییتوان به می ینانآفرجلب مشارکت نقش یهابرنامهاز 

با در  یگرانباز ۀمداخل یزانم یینتب در روند نوسازی محله؛ یگراننقش هر کدام از باز یتاهم

دادن دخالت و جلب مشارکت آنها؛ یگرانبا باز تعامل محله؛ یازهایو ن هایژگیو نظر گرفتن

به همراه  یگرانمربو  به باز یهاپرویه انجام گیری؛یمسازی و تصمیمتصم اینددر فر یگرانباز

ها و چارچوب تعریف نهادی؛ و یباتترت تبیین و اقتصادی؛ یاجتماع یهاتبرآوردها و توج

 اشاره کرد. هادستورالعمل

اقدامات و  ینو تدو تهیهعبارتنداز:  ینانآفریضور نقش یلو تسه سازیینهزم یهابرنامه

در  یردرگ یهابا نهادها و ارگان تعامل ها؛و مشوق یالتتسه بینییشپ نوسازی؛ یژهو یاهبرنامه

اقتصادی و  ی،اداری، فن ی،موانع یقوق کاهشنوسازی محدوده به منظور تحقق برنامه؛  ۀبرنام

افزا و محرک ارزش یهاپرویه )تعریف ثروت یدتول یهابرنامههای دیگر از برنامه .ینهامانند ا

 هاییتتوسعۀ فعال یاانتقال  فرسوده؛ یهابافت ۀبه سمت توسع هایهسرما هدایت ؛توسعه

  است. (در محله گذارییهبه سرما یقها و تشومحله یشأن سکونت باالبردن اقتصادی موجود؛ و

 شناختاشاره نمود که شامل:  بسترسازی و نهادسازی یهابرنامه در آخر باید به

نظر آنها در  یافتمعتمدان و در یهابا گروه مذاکره ی؛ساکنان محل هاییتو ظرف هایژگیو

جهت مشارکت فعاالنه در  نفوذیو ذ نفعیذ یهااعتماد گروه جلب نوسازی محله؛ ایندفر

 ینهادهای موجود در محله و بررس شناخت یگران؛ساکنان و باز یتظرف ارزیابی نوسازی محله؛

و  یبه منظور یضور در نهادهای محل یگرانباز یتظرف بررسی ساکنان؛ یانآنها در م یگاهجا

 یانمثثر در جر یهابا یضور افراد و گروه ینوسازی محل یتۀکم تشکیل تعامل با ساکنان؛

مختلف  یهاگروه ینهادهای توانمندسازی ساکنان به منظور سامانده تشکیل نوسازی محله؛

 .(1390اکبری،  ؛ علی1390عندلیب، ) یشغل
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 گیرییجهنتبحث و 

یک  ای تنهای فرسوده و توسعه محلههابافتسازد نوسازی نتایج این پژوهش مشخص می

فرایند فنی نیست و فرایندهای اجتماعی اقتصادی از جمله جلب مشارکت مردمی از طریق 

بدون  فرسوده یهابافت ینوسازی دارد. در نوسازای کنندهیینتعیلگری نقش تسهدفاتر 

مشارکت  ایسعه محلهوت هاییاستساجرای  مشارکت و نظارت مردم موفق نخواهد بود.

خواهد  یشتریب موفقیت یشهر یکپارچۀ یریتالب مدقبه صورت فعال و مستمر در  یمردم

 یلگری بافت فرسودۀ شهری در محلۀ مورد مطالعه با افزایش روندتسهیس دفاتر تأس داشت.

ابطۀ معناداری دارد. این دفاتر نمادی از تسهیل مشارکت مردم در فرسوده ر نوسازی بافت

یر محله و یژه نخبگان، افراد بانفوذ مدوبهکردن مردم  ه و هماهنگهای فرسودنوسازی بافت

 تر گردند.یزی، اجرا و نظارت بهینه باید فعالربرنامه... به منظور شورایاران، هنرمندان و

اییانًا به مشارکت در  ی فرسودۀ محلۀ جمهوریهابافت این مورد که شهروندان ساکن

ستیز آنها مربو  نیست بلکه در به روییۀ مشارکت  ی نوسازی تمایل زیادی ندارند،هاپرویه

، عدم اطمینان (اعتمادی به شهرداری )به عنوان متولی اصلی پرویهیباین بین عواملی همچون 

بودن ایساس تعلق به محیط، ایینپ یوزه،ی قانونی در این هاضمانتساکنان از وجود 

در بین  شده ادراکبودن کیفیت زندگی بودن میزان ماندگاری خانوارها در محله، پایینپایین

یدوار نبودن ساکنان به ارتقای سطح ام ها،اطال  کافی ساکنان در خصو  پرویه عدم ساکنان،

از جمله عوامل  هاخانوادهادی بودن وضعیت اقتصپایین و باالخرهزندگی محله در آینده 

اند که در پرویۀ نوسازی بافت فرسوده مانع مشارکت بهینۀ ساکنان یو اجتماعاقتصادی 

یت چندان مطلوبی وضع ی یادشدههاشاخص بر اساسه این معنا، خانوارهایی که ب شوند؛یم

تمایلی به  سان چندانینا و به اندمحلهی فرسودۀ هابافتندارند، مخالف پرویۀ نوسازی 

ین عدم مشارکت شهروندان ساکن محله در این گونه ؛ بنابرامشارکت در این پرویه ندارند

 گردد.یبرمی آنها و فرهنگاجتماعی  و بافتمعیشتی  به اقتضای عوامل هاپرویه

 شود که:یمدر قبال پرویۀ نوسازی بافت فرسوده پیشنهاد 

 مشارکت مردمی. و جلبی اعتمادسازگری به منظور های تسهیلیکتکن. استفاده از 1

 ی ساکن محله.خانوارها. توانمند سازی اقتصادی 2

. استفاده از نظرها و پیشنهادهای مالکان درگیر در محدودۀ پرویۀ نوسازی بافت فرسودۀ 3

که باعث ینادادن مریله به مریلۀ ساکنان در فرایند تحقق طرح، عالوه بر و مشارکتمحله 
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ی هاارزششود، باعث یفظ یمافزایش مشارکت شهروندان ساکن محله برای تحقق طرح 

 شود.ساکنان بومی نیز می اجتماعی

یس دفتر تسهیلگری بافت فرسودۀ شهری در محالت مورد تأسبا توجه به اینکه پس از 

رسوده، به طور های فساز به ویژه مربو  به تجمیع بافتوی ساختهاپروانهمطالعه، تعداد 

داری افزایش یافته است و اینکه این دفاتر نمادی از تسهیل مشارکت اجتماعی در نوسازی معنا

افزوده شده و بیانگر  های فرسوده و ناپایدار جدیدی است که پس از آن سال به محدودهبافت

ه تنهایی، ی فرسوده بهابافتتوان استنتاج کرد که نوسازی یم، استبعد اجتماعی این موضو  

پس ای دارند؛ کنندهیینتعدر آن نقش  ست و فرایندهای تسهیلگری اجتماعییک فرایند فنی نی

  ی فرایند اجتماعی هم است.نوع

و در واقع هد  اصلی ایداث  ین راهبرد دفاتر تسهیلگریترمهماینکه  در نظر گرفتنبا 

های فرسوده جلب مشارکت مردمی و به ویژه نخبگان در دستیابی به اهدا  نوسازی بافت آنها،

ویژه نخبگان و ( و جلب مشارکت مردمی به1388یس این دفاتر )از سال تأسبوده است و با 

های فعال، روند رو به رشدی در نوسازی غیر متمرکز و جامع در محلۀ مورد افراد و گروه

  توان به درستی فرضیۀ فوق را به اثبات رساند.یماست،  مطالعه قابل مشاهده

توان موارد ذیل را به اختصار به عنوان یافته و نتیجۀ نهایی یم با توجه به مطالعات تحقیق

ید به امر و نقش تسهیلگری در آن بیان کرد. در نهایت تأکتحقیق در مورد نوسازی مشارکتی با 

 شود:پیشنهادهای زیر ارایه می

های بومی یک محدوده و توجه به مسائل اجتماعی از طریق یژگیویۀ طرح متناسب با ته -

تواند یکی از شرو  اساسی نوسازی یمی فرسوده هابافتین به آفرارزشهای هدایت کاربری

 ی فرسودۀ شهری محسوب شود.هابافت

ران، هنرمندان و افراد بانفوذ محله مانند شورایامحالت )کردن نخبگان یری و همراهگبهره -

ی فرسودۀ هابافتنوسازی  سازی و تشویق مردم در مشارکت درافراد شاخص( به منظور آگاه

 .استشهری یک ضرورت 

تسهیلگری و رفع موانع اداری، اجرایی و یقوقی نوسازی از طریق تحقق مدیریت یکپارچۀ  -

 یری باالتری خواهد داشت.پذتحققشهری و تدوین رییم یقوقی نوسازی 
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مندی ساکنان از خدمات عمومی، به منظور ها و ارتقای سطح بهرهتملک و اجرای زیرساخت -

بهبود کیفیت سکونت، فعالیت و فراغت. کسب موفقیت در این امر باید یکی از اهدا  اصلی 

 های فرسودۀ شهری باشد.تسهیلگری در نوسازی مشارکتی بافت

ی فرسوده به عنوان عامل انگیزشی هابافتان نظر گرفتن مزایا و تسهیالت برای ساکن در -

 توان به موارد زیر اشاره کرد:یممشارکت آنها؛ از این مزایا 

 های مسکونی به صورت تقریباً رایگانصدور پروانۀ ساختمان. 

  ی.بندپهنهمربع مطابق ضوابط  متر 150اعطای یک طبقۀ تشویقی در قطعات بیش از 

  متر مربع با  150اعطای یک طبقۀ تشویقی دیگر در طبقات تجمیعی به مسایت بیش از

 یلی.تفصطرح  ضوابطمتر مطابق  8رعایت عرض معبر یداقل 

  یب و نوسازی وایدهای تخری در فرایند گذارسپردهاعطای تسهیالت بانکی بدون

 مسکونی.

 ر  اینکه گذرها پس از واگذاری رایگان عرصۀ گذرها به مالکان امالک تجمیعی به ش

 تجمیع عملکرد خود را از دست بدهند.

  متر مربع. 100ایتساب ضریب پارکینگ نیم برای قطعاتی با میانگین مسایت کمتر از 



   127     ... مشارکتی رویکرد با ایمحله توسعۀ راهبردهایشماعی/ 

 

 منابع

 .50شمارۀ  ،هایمجله شهردار .یرناپذناکارآمد و تحقق یتوسعۀ شهر یهاطرح .(1382) رضا یان،ایمد

 یپژوهش یمجله علم .یشهر یزیربرنامه یدگاهاز د یشهر یتجمع یشافزا .(1382) یعل ایمدیان،
 .1مشهد، شمارۀ  یدانشگاه فردوس ،اییهو توسعۀ نای یاجغراف

، نشر نی .ید بر جامعۀ روستایی ایرانتأکتوسعۀ روستایی با  (.1383)غالمرضا ، غفاریازکیا، مصطفی و 
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 مقدس. مشهد .ی فرسوده شهریهابافتین همایش بهسازی و نوسازی اول بخت(.

سازمان نوسازی شهر تهران در  یلگریمرور تجارب دوساله تسه(. 1390کاوه ) یاجی علی اکبری،

 .15شمارۀ  .نشریۀ اینترنتی نوسازی .نوسازی یدفترهای محل

 دانشگاه کردستان. .های کهن شهریی و نوسازی بافتبهساز (.1389همکاران )یبیبی کیومرث و 

 .شهرداری تهران .انشهرداری تهر 11طرح تفصیلی منطقۀ (. 1385پارت )مهندسین مشاور 

ی هاطرحگزارش شناخت و بررسی (. 1391) یو جمهور یمحالت یر، اسکندر یدفتر خدمات نوساز
 سازمان نوسازی شهر تهران. .باالدست

 انتشارات دانشگاه تهران. .تهران .یشهر یریتمد .(1381)یحه مل ی،محسن و مقصود یدس یبی،یب

 یسانسفوق ل نامۀیانپا .یراندر ا سازیو شهر ینیتحول شهرنش یرس .(1352) محسن یدس یبی،یب

 دانشگاه تهران. ی،گروه شهرساز ی،شهرساز

 یروسمحلۀ س یمشارکت یو نوساز یبهساز ی،طرح سامانده .(1383) ی،شهر یسازمان عمران و بهساز
 مشاور شارمند. ینمهندس .تهران

 یهادر نوسازی بافت تسهیلگریدر باب  ینکات (.1390) یایمدید و علی نو سعیدی رضوانی،

 .5-1.13ۀ شمار . سال دوم.یه اینترنتی نوسازینشر .فرسوده

یلگری نوسازی در تسهاندازی دفاتر یس و راهتأسیلگری؛ تسه (.1390تهران )شرکت نوسازان شهر 
 انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران. .های فرسودۀ شهر تهرانبافت

های یکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافترو .(1387) یرانتهیرا و سایه فرید الم ضرابی،

 مقدس. مشهد .ی فرسوده شهریهابافتاولین همایش بهسازی و نوسازی  فرسودۀ شهری.

فصلنامۀ مدیریت مرجان ذکائی،  :ترجمه .الگوی مشارکت اجتماعی در ایران (.1380) طهماسبی، سوسن
 .، تهران5، شمارۀ شهری



 1394 تابستان و بهار ،1 شمارۀ هفتم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ     128 

 

 .یاجتماعی هااز شبکه گیریبهره یکردبارو یمحلۀ شهر ینوسازریزی برنامه .(1390) ین.ام ی،عابد
 دانشگاه تهران. ی،ارشد، گروه شهرساز یکارشناس نامهیانپا

 ی فرسوده با مشارکت ساکنان؛هابافتی نوساز (.1387) یاکبریرضا و کاوه یاجی علی عل عندلیب،

 نشر ری پور. سازمان نوسازی شهر تهران.. رانشهر ته 15بخت: منطقۀ شهید خوب محلۀ

 سازمان .چاپ دومتهران های فرسوده، یرکتی نو در شهر نوسازی بافت(. 1386) یرضاعل عندلیب،

 نوسازی شهر تهران. نشر ری پور.

 نوسازی شهری تهران، سازمان. های فرسودۀ شهر تهرانیند نوسازی بافتفرا (.1386) یرضاعل عندلیب،

 ری پور. نشر

ی فرسودۀ اهبافتههای نوسازی و بهسازی سیاست راهبردها وی نو به: گاهن (.1386) یرضاعل عندلیب،

 سازمان نوسازی شهر تهران، نشر ری پور. شهر تهران.

 .نشر فضا .تهران .یدر تجارب مرمت شهر یریس .(1384) .منصور ی،فالمک

مشارکتی( در مقیاس خرد شهری محور )یزی مردم ربرنامه (.1388) یراندوو اسماعیل  زهره فنی،

 . 79-103 .98 .ش ،ۀ تحقیقات جغرافیاییفصلنام .زنجان آباداسالم)محله( نمونه موردی: محلۀ 

 .10 .. شماهنامۀ منظر ی اجتماعی در تحقق نوسازی.هامثلفهپرویه صبر؛ نقش (. 1389) یدمجروستا، 

30-26. 

سازمان برنامه و  .شهر فعال و مدیریت توسعۀ پایدار شهری .(1380) معصومی اشکوری، سید یسن

 .بودجۀ تهران

 ، شمارۀ سوم.هفت شهر ۀفصلنام .مرکز شهر تهران یبه سامانده یاجمال ینظر .(1380) جواد یزاده،مهد

تهران )طرح  یخیمرکز تار یبخشساختار و روان یدطرح تجد .(1384) مشاور باوند ینمهندس
 .مشاور باوند ینمهندس .(یرامونیو بافت پ یوچه مروک یو بهساز یسامانده
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