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راهبردهای توسعۀ محلهای با رویکرد مشارکتی از طریق دفاتر تسهیلگری
(مورد مطالعه :بافت فرسوده محلۀ جمهوری شهر تهران)
علی شماعی

*1

تاریخ دریافت - 1394/06/22 :تاریخ پذیرش1394/12/09 :
چکیده
پژوهشگران و برنامه ریزان راهبردهای متعددی را در زمینۀ توسعۀ محالت شهری و روستایی مطرح ساختهاند .این
راهبردها غالباً به دالیل مختلف از جمله عدم بومیسازی برنامهها ،ضعف مشارکت مردمی ،نارسایی جنبههای
اجرایی ،کمبود بودجه و  ...با چالشهایی روبرو بوده است .این پژوهش بهمنظور دستیابی به نوسازی مشارکتی با
رویکرد توسعۀ محلهای در محلۀ جمهوری شهر تهران انجام گرفته است .روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی بوده
که با بهرهگیری از مدل  GOSP، SWOTصورت گرفته است .برای جمعآوری دادهها و اطالعات از روش
کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه محلهای تنها
یک فرایند فنی نیست و فرایندهای اجتماعی از جمله جلب مشارکت مردمی از طریق دفاتر تسهیلگری نقش
تعیینکنندهای در نوسازی دارد .نوسازی بافتهای فرسوده بدون مشارکت و نظارت مردم موفق نخواهد بود.
اجرای سیاستهای تسهیلگری و مشارکت مردمی به صورت فعال و مستمر در قالب مدیریت یکپارچۀ شهری
موفقیت بیشتری خواهد داشت .تأسیس دفاتر تسهیلگری بافت فرسودۀ شهری در محلۀ مورد مطالعه با افزایش
روند نوسازی بافت فرسوده رابطۀ معناداری دارد .این دفاتر نمادی از تسهیل مشارکت مردم در نوسازی بافتهای
فرسوده و هماهنگکردن مردم بهویژه نخبگان ،افراد بانفوذ محله از جمله شورایاران ،هنرمندان و ...بهمنظور
برنامهریزی ،اجرا و نظارت بهینه محله ضروری است.
کلیدواژهها :توسعه محلهای ،شهرسازی مشارکتی ،بافت فرسودۀ شهری ،دفاتر تسهیلگری ،محلۀ جمهوری شهر
تهران.

 .1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی تهرانShamaiali@yahoo.com .
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مقدمه و بیان مسئله
از سالهای  1950به بعد دوران تسلط پارادایم برنامهریزی از «باال به پایین» چهار چوب فکری
و اجرایی اغلب دانشگاهها ،موسساات تحقیقااتی وآموزشای و مادیریتی را شاکل مایداد .اماا
بهتدریج رویکرد توسعه محلای و اجتماا محلای باه رغام ساابقه نسابتا طاوالنی در متاون و
نوشتارهای علمی و اجرایی ،در اواخر دهه  1980در قالب توسعه محلای و باه عناوان مبحثای
اساسی مورد توجه قرار میگیرد .در این دهه با توجه به نگرش ویژه به سالولهای عملکاردی
شهر در قالب اجتماعات محلهای به عنوان مفهومی جدیدتر مطرح میگردد .اهادا

توساعه از

پایین با توجه به نهادها و گروههای محلای و ناییاهای ،توساعه واقعای دمکراتیاک یکپارچاه،
هویت محلی ،بهرهبرداری از عوامل محلی تولید ،تکنولاویی مناساب ،تاامین نیازهاای اساسای
مردم ،روابط اجتماعی و اقتصادی مناسب ،توسعه درونزا و نظام بازار مطلوب بود.
آنچه در استراتژیهای توسعه از پایین مهام اسات توجاه باه ماردم محلای و چگاونگی
تضادهای بخش دولتی ،محلی و کنترل روابط محلی و ملی و نیروهای باالقوه درونزای محلای
میباشد .اساس رویکرد توسعه محلهای ،افزایش مشارکت باه معناای افازایش توانمندساازی و
اعتماد به نفس مردم و نظارت آنها را به دنبال داشت .وقتی مردم محلی از توانمندی برخاوردار
شوند ،امکان کار جمعی فراهم میشود .این روش زمانی بیشتر مورد توجه قارار گرفات کاه از
سالهای 1960روشهای کمی و کیفی مرسوم در مطالعه جوامع روستایی و شهری به باد انتقاد
گرفته شد و سواالتی مطرح شد از قبیل اینکه :چه گروههایی کمتر به بازی گرفتاه میشاوند و
به مشارکت چه کسانی بیشتر باید توجه شود و چگونه  .پاسخ این سواالت ،از طریق مشارکت
مردم بهویژه نخبگان در فرایند توسعه محلی امکانپذیر است.
بافت محالت شهری بافتی است که در فرایند زمان و مکان با مشارکت مردم شکل گرفته
و امروزه در اثر عدم مشارکت ،فرسوده شده است ،این بافت در گذشاته و باه مقتضاای زماان
دارای عملکردهای منطقی و پایداری بوده ولی امروزه به دلیل عادم همااهنگی دولاتمردان و
مردم از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار فرسودگی شده است.
توسااعه از درون ،یکاای از خصوصاایات شااهرهای ایراناای اسااالمی اساات ،شااهروند بااا
خلقوخوی فرهنگی خود هویت و مدنیت شهری را شکل میدهد .خوداتکایی ،خودبسندگی و
خودآوندی که همگی از جلوههای مشارکت مردمی است در فرهنگ شهروند ایرانای مفااهیمی
آشنا و نماد هویت تمدن ایرانی است (ایمدیان.)1382 ،
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طبق شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ،وسعت پهنههاای ناپایادار
شهری در تهران  14794هکتار بوده که تنها  3268هکتاار آن باه دلیال داشاتن هار ساه شار
فرسودگی (ناپایداری ،نفوذناپذیری و ریزدانگی) به عنوان بافت فرسوده مصوب شده و نیازمند
مداخلۀ هماهنگ و جدی است .این پهنهها که بخش اعظم آنهاا در نیماۀ جناوبی تهاران واقاع
است ،طیفی از بافتهای تاریخی ،میانی ،یاشایهای و امااکن غیار رسامی را در بار مایگیارد.
پهنههای فرسوده نه تنهاا از لحااظ کالبادی بلکاه از لحااظ اجتمااعی ،اقتصاادی ،کاارکردی و
زیستمحیطی فرسوده شده اند .بنابر این توجه به نوسازی آنهاا بارای اتقاای بهاره وری بهیناه
شهری ،کاهش خسارات ناشی از مخاطرات محیطی و انسانی ،تحقق عادالت اجتمااعی و رفاع
محرومیتهای ساکنین این بافتها و استفاده از پتانسیلهای محلهای از ضرورتهای یاکم بار
برونرفت از این وضعیت است .نوسازی بافتهاای فرساوده ،اصاوالً اماری اسات کاه بادون
مشارکت مستقیم ساکنان این مناطق امکانپذیر نیست؛ بنابراین اقدامات توسعۀ محلی نوساازی،
لزوم تمرکززدایی در مدیریت اجرایی طرحهای نوسازی را میطلبد .ایان امار مساتلزم توساعۀ
ظرفیتهای محلی و به تبع آن تحقق مشارکتهای اجتماعی در فرایند نوسازی اسات .باه ایان
منظور ،پیشبینی نهادهای میانی با هد

ترویج نوسازی و باه عناوان پال ارتبااطی میاان نهااد

مدیریت نوسازی و مردم و تمرکز اقدامات نوسازی در نهادهای مردمی ،یکی از ضرورتهاای
یاضر است .در ایران در چند دهه اخیرمفهوم مردم ساالری و دستیابی باه چشامانداز مطلاوب
شهری در افق سال  1404مطرح شده است این مساله مستلزم اقدامات پایهای متعددی است .به
نظر میرسد توسعه محلهای از جمله رویکردهای قابل توجه در تحقق مردمسااالری و توساعه
زیرساختهای شهری باشد .شهر تهران نیز با توجه باه گساتردگی درابعااد مختلاف کالبادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،مدیریتی ،اقتصادی و ...نمیتواند شاهد توسعه پایدار شهری گاردد
مگر آنکه شهروندان آن به معنای واقعی یضور فعالتر و آگاهاناه در برناماهریزیهای ساطوح
خرد محلهای داشته باشند .تمامی آنچه تحت عنوان شاورایاری ،مادیریت محلاه ،سیاساتهای
محله محور و امثالهم مطرح میشود مادام که با مشارکت معنادار مردمی همراه نشاود اثاربخش
نخواهد بود .مدیریت محله در سال  1389در راستای تحقق این چشمانداز و تسهیل در اجرای
برنامههای شهرداری تهران ،در چارچوب سیاستها و مصوبات شورای اسالمی شهر تهران ،باا
تأکید بر جلب ،ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خردمندانه شهروندان در اداره اماور
شهر ایجاد گردید .توسعه محلهای زمینه ساز پیشبرد توسعه اجتماعی-فرهنگی مدیریت شاهری
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و توسعه پایدار شهری با تأکید بر عناصر هویت بخش ترویج سبک زندگی ایرانای-اساالمی و
مدیریت تغییرات فرهنگای-اجتمااعی از طریاق فاراهم کاردن زمیناه یضاور ماثثر ماردم در
تصمیمگیریها و اداره امور شهر در مقیاس محلهای است .مادیریت محلاه در شاهر تهاران باه
عنااوان نماااد تحقااق توسااعه اجتماااعی در ماادیریت شااهری بااا بهرهگیااری از خاارد جمعاای و
تواناییهای فکری و مشورتی شورایاران ،مدیران و نخبگان محالت شهر تهران در کنار تجرباه
اجرایی مدیران و کارشناسان شهرداری اساتید و فرهیختگان و نظارت مسئوالنه اعضای شورای
شهر بر اساس رویکرد توسعه محلهای امکانپذیر است.
یکی از مظاهر جلب مشارکت شهروندان در نوسازی محاالت ایجااد دفااتر تساهیلگری
است .با این فرایند مشارکت مردم در زمینههای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی میتوان به توسعه
محلهای پایدار دست یافات .مشاارکت عماومی مهمتارین مقولاه در فرایناد توساعۀ محلاهای
شهرهاست (آمادو 1و همکاران .)599 :2009 ،نوساازی مشاارکتی در ساه گاام اساسای انجاام
میپذیرد :اول :اعتقاد درونی و جدی برنامهریزان و مدیران به مشارکت مردم .دوم :کاهش سهم
دولت در نظام تولید و افزایش نقش نظارتی و هدایتی و تسهیلکننده آن .سوم :تشکیل جواماع
و نهاد سازی از طریق اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی است .اجتماعات محلی باه عناوان
نزدیکترین سطح به ساکنان بافتهای فرسوده بایاد در برناماهریزی و اجارا و نظاارت ایفاای
نقش کنند .با این یرکت به جای برنامهریزی برای سااکنان باه برناماهریازی باا سااکنان روی
آوردهایم .این نکته یائز اهمیت است که منظور از مشارکت در نوسازی سپردن همۀ وظایف و
مسئولیتها بر دوش ساکنان نیست بلکه همکاری و هماهنگی مسئولین و مردم است.
بر اساس بررسیهای بهعملآماده در نوساازی بافاتهاای فرساودۀ شاهر تهاران ،زمیناۀ
مشارکت مردمی و هدایت و نظارت بهینۀ شهرداری به خوبی فراهم نشده است .چرا که اساسااً
تاکنون مردم به ویژه نخبگان باه عناوان مخاطاب ،در تعامال باا شاهرداری شاریک نباودهاناد.
شهرداری در بعضی از موارد با خرید امالک بافتهای فرسوده با مشارکت بسیار ضعیف ماردم
و نخبگان اقدام به ساخت پرویههاای عمرانای کارده کاه بسایاری از آنهاا آسایبهاایی را در
فضاهای شهری به دنبال آورده است .دالیل آن هم عمدتاً مربو به عاواملی همچاون ،کاارایی
پایین سیستم هماهنگکنندۀ دولتی برای گروهها و قشرهای متعدد اجتماعی برمیگردد.

1. Amado
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بررسیهای اولیه نشان میدهند بسیاری از فضاهای داخل بافت فرسودۀ محلۀ جمهاوری
در منطقۀ  11شهرداری تهران کاراییهای الزم را ندارند ،به طوری که نه تنها توقعات اجتماعی
و سهولت تعامالت ساکنان را برآورده نمیساازند ،بلکاه باه سابب شاکل کالبادی و اساتقرار
مکانیشان موجب شکلگیری فضاهای بیدفا شهری و رشاد جرمخیازی و آلاودگی بصاری
شدهاند .به نظر میرسد با نظارت دولت و مشاارکت ماردم (سااکنان) نوساازی پایادار تحقاق
مییابد .دستیابی به مشارکت فعال مردمی تنهاا در کناار شاناخت فرهناگ و مساائل اجتمااعی
ساکنان بافت فرسودۀ محله امکانپذیر است و هر محله با ساختار اجتماعی و فرهنگای خاا
خود نیازمند راهکار اجرایای متفااوتی اسات .آداب و رساوم متفااوت محلاه در تماامی ابعااد
مشارکت بر اصول برخورد با آن تأثیرگذار است .شیوههای جذب مشارکت سااکنان بافتهاای
فرسوده متعددند .تغییر نگرش مسئوالن نسبت باه موضاو مشاارکت ،ارتقاای ساطح آگااهی
ساکنان از طریق فعالیتهای آموزشی و ترویجی و انجام فعالیتهای تبلیغای و اطاال رساانی،
نهادسازی مشاارکتی ،تشاکیل دفتار توساعۀ محلای ( ،)NGOشافا ساازی زمیناههای جلاب
مشارکت ،یذ

نگرشهای منفی ،اعتمادسازی ،افزایش مهارتها و تجارب اجتماعی سااکنان،

افزایش انگیزۀ ساکنان برای نوسازی ،نظاام مادیریت شاهری مشاارکتخواه و وجاود فرهناگ
مشارکتی از جمله راهکارهایی است که موجب جلب مشارکت مردم میشوند.
به همین سبب نوسازی بافت فرسودۀ محلۀ جمهوری شهر تهران به صاورت یاک طارح
مشارکتی که ساکنان آن درآمد پایینی دارند ،به عنوان نمونه ،بررسی و تحلیل شاده اسات .ایان
محله با توجه به قرارگیری در بخش مرکزی شهر تهران و با پیشینۀ تاریخی ،میتواند به عناوان
یک الگوی نوسازی مشارکتی در بافتهای فرسوده مطرح شود؛ بنابراین به منظور دساتیابی باه
اهدا

نوسازی پایدار بافتهای فرسودۀ شهری باید راهکارهای مناسب مشخص شود .به ایان

لحاظ به نظر میرسد که رهیافتهای «مشارکتجویانه» و «مردمی» مایتوانناد تاا یاد شاایان
توجهی کاستیها را جبران و اهدا

برنامههای توسعه را آسان کنند .این پژوهش به دنبال تبیین

نقش شاخصهای اجتماعی-اقتصادی در نوسازی بافتهای فرسوده و همچناین مناسابتارین
استراتژی نوسازی بافتهای فرسوده میباشد.
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پیشینه و چارچوب نظری پژوهش
ریشههای مفهوم مشارکت را میتوان در دولتشهرهای یونان باستان و جوامع ایلی و طایفهای
ایران قبل از اسالم پیجویی کرد .در شهرهای تاریخی به جز بردگان ،بیگانگان و زنان بقیه
اعضای جامعه در صورتی که شهروند محسوب میشدند در شورای مدیریت شهر عضویت
داشته و با مشارکت خود به توسعه شهر کمک میکردند.
از اواخر دهۀ  1950و به دنبال شکست برنامههای اقتصادی ،مفهوم «مشارکت» و «توسعۀ
اجتماعی» به عنوان مفهومی مهم در مبایث توسعه مطرح شد .ناتوانی این برنامهها در دستیابی
به اهدا

خود ،این تصور را تقویت کرد که فقدان مشارکت در طرایی ،اجرا و ارزیابی

برنامهها ،زمینۀ ناکامی آنها را فراهم کرده است .مزایای مشارکت مردم در برنامهریزی محلهای
شامل انطباق با قوانین ،اعتبار دمکراتیک ،تأمین مالی آسانتر ،توانمندسازی ،همافزایی منابع و
در دسترس قرار گرفتن منابع بیشتر ،تصمیمگیری بهتر ،ساختن جامعۀ محلی ،کسب نتایج بهتر،
آموزش یرفهای ،برآوردن نیازهای عمومی و در نهایت توسعۀ پایدار میشود (معصومی
اشکوری .)67 :1380،محله و اجتما محلی اساس برنامهریزی مشارکتی محسوب میشود .در
تعریف اجتما محلی و محله میتوان گفت سه شاخصه مطرح است .اوالً اجتما محلی دارای
یک عنصر فیزیکی یا یک محدوده جغرافیایی که گروهی از مردم در کنار یکدیگر زندگی و با
همدیگر تعامل دارند .ثانیاً اعضای یک اجتما معموالً دارای ویژگیهای مشترکی هستند که به
واسطه این ویژگیها میتوانند به عنوان یک گروه تعریف شوند .هر چند درباره ویژگیهایی
که مهم هستند نمیتوان دست به تعمیم زد ،زیرا که این ویژگیها از اجتماعی به اجتما دیگر
فرق میکند ،ولی ارزشها ،فرهنگ ،زبان ،قومیت ،مذهب ،اصالت نژادی و شیوههای زندگی
اغلب از عوامل عمده آن به شمار میروند .ثالثاً به خاطر دو مالک مذکور ،یک اجتما بایستی
دارای شاخصی باشد که آنرا به عنوان "سازگاری منافع و خواستها" توصیف میکنند .این
ویژگی از نقطه نظر برنامهریزان توسعه از اهمیت ویژهای برخوردار است ،در نتیجه برنامهریزان
میتوانند با مردم محلی مشورت کرده و از طریق کار با آنها عقاید آنان را کسب کنند
(کانیرس.)126 :1982 ،1

1. Conyerss
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مطالعات توسعه محلهای به شکل مدون؛ اولین بار توسط چمبرز در سال  1992مطرح
شد و بعدها افرادی همچون پال ،شارما ،رامانا و..آن را ادامه دادند .مالهوترا نیز اولین بار عنوان
مداخله هدفمند و توسعه محلی در روستاهای هند را با استفاده از تجارب بهدست آمده از کار
مثسساتی مثل ،مثسسه تاتا ( )1997و یا افرادی مثل شوکال ( )1999بهکار برد (صابریفر،
 .)44 :1391رویکرد توسعه محلی بیش از هر چیزی ناظر بر پرورش تواناییهای افراد است تا
بتوانند مسائل مهم اجتما خود را به شکلی مستقل و کارا یل و فصل کنند (فیلیپس و پیتمن،
 .)61 :2009براساس این رویکرد ،دولت به تنهایی بازیگرعرصه توسعه نیست و در کنار آن
شرکتها ،انجمنها و نهادهای غیردولتی نیز باید مشارکت دارند (ایمانی جرجامی:1380 ،
 .)52پل استرین معتقد است توسعه فقط زمانی معنی دارد که درونزا باشد و مرکز آن انسان
چند بعدی و جامعه محلی باشد .توسعه وقتی معنی دارد که نمایانگر آگاهی از خصائل
فرهنگی خا

مردم و تایید هویت فرهنگی جامعه وساکنان مورد نظر باشد.

تجارب "شهرسازی مشارکتی" در ایران به خوبی هنوز تحقق نیافته و با سوء تعبیرهای
آمیخته است؛ مثالً سهیمکردن مردم در اجرای پرویههای ساختمانی از طریق تأمین اعتبار مالی
این پرویهها از جمله طرح نواب و مجتمعسازی شمال تهران و اخیراً در منطقۀ  22تهران و
کرج پرویههای مشارکتی تلقی میشوند .با توجه به نظریات مشارکت ،این پرویهها،
پیشفروش وایدهای مسکونی و تجاریاند و مشارکت شهری در آنها ضعیف است.
یکی دیگر از پرویههای شهرسازی مشارکتی طرح شهر سالم در سال  1371بود که بر
پایۀ اقدامات مشارکتی و همکاریهای بین بخشی تأسیس شد .این طرح ابتدا در کوی  13آبان
واقع در شهر ری تهران اجرا شد و در سال  1377تمام منطقۀ شهر ری را تحت پوشش قرار
داد (طهماسبی .)62 :1380 ،این طرح تقریباً وضعیت بهداشتی و اجتماعی محلۀ سیزده آبان را
ارتقا بخشید به ویژه میزان بزهکاری اجتماعی را کاهش داد.
تجربۀ دیگر ،مشارکت مردم در ساماندهی محلۀ مسلم ابن عقیل در کاشان است که با
محوریت هیئت مسلم ابن عقیل و با همکاری شهرداری صورت گرفت .روابط اجتماعی
مستحکم در هیئتهای مذهبی برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان از قبیل تعریض معابر،
ایجاد فضای سبز و ایجاد فضاهای عمومی با استفاده از اعتبار مردم شکل گرفت .تأسیس
درمانگاه مجهز در سه طبقه ،مدارس ابتدایی و راهنمایی ،ایداث سالن ورزشی ،بهسازی
گذرهای موجود در محله و راهاندازی صندوق قرضالحسنه همگی از طریق دفاتر طرحهای
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مشارکتی انجام پذیرفت که تا یدودی زمینههای مشارکت مردم در برنامهریزها را فراهم
ساخت .در سال " 1992دستور محلی  "21به عنوان برنامه قرن بیست و یکم ،دستور کار
عملی برای تقویت مشارکت محلی مطرح کردند .این دستورالعمل با تشویق مسئوالن و مردم
محلی برای توسعه برنامههای همکاری میان بخشهای خصوصی و دولتی در سطح محلی
تاکید دارد (دستورالعمل  ،21کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد).
به عقیده میسرا ،توسعه ،فعالیتی انسانی و ایدئولوییک است که جهتگیری فرهنگی دارد،
هم در محتوا و هم در تبلور خود ،نمایانگر یک تغییر و تحول ارگانیک است .توسعه محلی در
اکتساب ارزشهای فرهنگی است و باید با شرایط مشخص هر محله و ارزشهای فرهنگی هر
جامعه تطابق داشته باشد و بسته به شرایط و ضروریات زمان و مکان باشد (لطیفی:1388 ،
 .)85در گزارش "تجربیات برتر توسعه محلی در کشورهای  "OECDآمده است :توسعه
محلی مفهومی با گسترهای وسیع بعنوان فرایندی محسوب شود که در آن نهادها یا افراد محلی
خود را در محلی معین سازمان میدهند تا به منظور ایجاد ،تقویت یا تثبیت فعالیتها ،منابع
سرزمینی و محلی را به بهترین وجه ممکن به کار گیرند .این مفهوم در واقع تالش پایین به
باالی کنشگران محلی برای بهبود درآمدها ،فرصتهای شغلی و کیفیت ییات در زیستگاههای
آنان در پاسخ به ناکارآمدی سیاستهای بازار و یکومت برای تدارک الزامات و نیازها بهویژه
در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مورد عمل تعدیل ساختاری محسوب میشود .با توجه به
آنچه بیان شد،توسعه محلی نوعی از تحول مثبت در مقیاس محلی است که هد

آن شناسایی

مشکالت محلی ،افزایش اعتبار منابع مادی و محلی است و از فرایندی مبتنی برمشارکت
داوطلبانه و خود باورانه در میان ساکنان یک محله در جهت بهبود شرایط فیزیکی ،اجتماعی و
اقتصادی است (رفیعیان وهودنسی .)20 :1384 ،توسعه محلهای شامل تمامی مسایل مرتبط با
مسکن ،اقتصاد ،مشارکت ،رفاه اجتماعی ،امنیت ،آموزش و محیطزیست است که میان این
عناصر نیز ارتبا متقابلی وجود دارد .در این راستا توسعه محلهای بر پایه توسعه اجتماعات
محلی به بار مینشیند و پایداری شهر را شالودهریزی میکند« .بارتون» معتقد است که اجتما
محلی ،بیشتر مفهومی کیفی است که از وابستگی انسان به فضا و از ایساس هویت سرچشمه
میگیرد و دارای دو بعد مکانی و اجتماعی است .اول :تاکیدبرفرآیندها ،ابعاد نهادی مدیریتی،
ظرفیتسازی ونقش سازمان غیردولتی و تشکل محله مبنا .دوم :مسولیتپذیری عمومی و نقش
توسعه دهندگان اجتما محلی که گرایش به رویکرد توانمندسازی بهجای دیدگاه صر

عرضه
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و تدارک نیازها است .سوم :عامل گرایشهای توسعه دهندگان که در آن به یداقلسازی
دخالت سازمانهای دولتی و تفویض اختیار به سطوح محلی و شهروندان توجه شده است.
چهارم :طرح رویکردهای جدیدی که شیوهها و مهارتهای قدیم در برنامهریزی و مدیریت
شهری را به چالش میکشد .در تعریفی کاملتر و دقیقتر میتوان گفت :توسعه محلهای با
توجه به شرایط خا

جماعت هر محله و بر اساس شناخت واقعی و دقیق همان منطقه

جغرافیایی و توسط مردم همان منطقه و نظارت تسهیلگران تدوین و انجام میشود و از
تعمیمهای ذهنی و غیر واقعی در این زمینهها خودداری میشود .در یک برنامه محله محور،
اعضای آن در شکلگیری مشارکتها ،جمعآوری اطالعات ،تعیین اولویت مسائل و مشکالت
محله و شناسایی منابع برای بهبود وضعیت و توسعه جماعت نقش موثری را برعهده میگیرند.
در این چهارچوب کانون فعالیتها با تالش افرادی شرو میشود که در جماعت زندگی
میکنند ،آنها مسئولیت اولیه را برای هر سطحی از جمله جمعآوری و تفسیر اطالعات ،ارزیابی
منابع ،شناسایی مشکالت و تدوین استراتژیها برای مواجهه با این مشکالت بر عهده خواهند
داشت (مدنی .)17 :1389 ،توسعه محلهای بیانگر فرایندی است که براساس آن ،سرمایهای که
اجتما به صورت بالقوه قادر به جمع آوری و استفاده از آن است ،افزایش مییابد تا کیفیت
زندگی مردم محله بهبود پیدا کند .پس توسعه محلهای شامل تمام مسائل مرتبط به مسکن،
توسعه اقتصادی ،مشارکت شهروندان ،رفاه اجتماعی ،امنیت ،آموزش و مسائل زیست محیطی
و میان تمام این عناصر نیز ارتبا متقابلی وجود دارد (قاسمی ودیگران.)1385 ،توسعه محلهای
بر پایه توسعه اجتماعات محلهای است که توان یل مشکالت را با اتکا به همافزایی
سرمایههای طبیعی ،کالبدی ،انسانی و اجتماعی به دست میآورد به بار مینشیند و پایداری
شهر را شالودهریزی میکند (خاکپور.)62 :1388 ،
در توسعه اجتما محلی دو رویکرد اصلی قابل بررسی است -1 :رویکرد سنتی نیاز مبنا
که توسعه را مقولهای متاثر از عوامل بیرونی دانسته و به ارزشهای فنی معتقد است-2 .
رویکرد دارایی مبنا که توجه خود را به تمام نیازهای انسانی معطو

میدارد :همچنین به

توسعه از درون و مشارکت ذینفعان تاکید میدارد (مطلبی.)5-3 :1383 ،
امروزه در نظامهای آموزشی ،برنامهریزی با مردم ،جایگزین برنامهریزی برای مردم 1شده
است (راهنما .)1387 ،بهکارگیری مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی به شیوههای
1. Planning with People, Planning for People
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امروزی ،در دهۀ  1990اوج گرفت و در این زمینه از تسهیلگران و سایر یرفهمندان استفاده
شد (ضرابی .)1388 ،در ایران با وجود سابقۀ دیرینۀ شهر و شهرنشینی ،توسعه محالت شهری
در ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و کالبدی پدیدهای نسبتاً جدید است و تقریباً در طی 70
سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است (فالمکی .)1384 ،توسعه محلهای به دلیل عدم توازن
بین زیرساختهای شهری و جمعیت فزاینده آنها در قالب تهیه و اجرای طرحهای جامع
شهری از برنامۀ سوم عمرانی ( )1346اهمیت ویژهای مییابد .تا اینکه در دهۀ  1350اهمیت و
جایگاه بافتهای تاریخی و فرسوده با برگزاری سمینارها و نگارش کتابها و مقاالت مطرح
میشود (ایمدیان .)1382 ،با توجه به تحوالت سیاسی اجتماعی در ایران در برنامۀ دوم توسعۀ
جمهوری اسالمی ایران ( )78-1374دفتر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودۀ شهری در
وزارت مسکن و شهرسازی تأسیس میشود و از این سالها مسئلۀ بافتهای قدیمی بهصورت
قانونی و مدون مورد توجه مسئوالن قرار میگیرد .تنها در این برنامه ،سازماندهی بافتهای
مسئلهدار شهری بهصورت کتبی در بخش عمران شهری با عنوان «تهیۀ اجرای طرحهای
نوسازی و بهسازی برای  4هزار هکتار بافتهای مسئلهدار شهری» مطرح شد و تشکیالت
جدیدی در وزارت مسکن و شهرسازی با عنوان «شرکتهای مسکنسازان» با شعبههایی در
مراکز استانها برای اییای بافتهای قدیم شهری ایجاد شد (مهدیزاده .)1380 ،همچنین به
منظور تسریع روند بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری شرکتهای مادر تخصصی در
نوایی مختلف جغرافیایی با دفاتری در مرکز استانها به نام «دفتر عمران و بهسازی» فعالیت
میکنند .این شرکتها نیمهدولتی بوده (با  %51سهم دولت) و به وزارت مسکن و شهرسازی
وابستهاند (مهندسین مشاور باوند.)1384 ،
دفاتر تسهیلگری بافتهای فرسوده به منظور جلب مشارکت شهروندان در بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده شکل گرفته است .سطوح مشارکت در سطح یک کشور بسیار
متنو و گسترده است .بهطور کلی میتوان بر اساس پهنۀ جغرافیایی و قلمرو مشارکت در سه
مقیاس ،سه نو مشارکت سیاسی ،اجتماعی و محلی را از هم دیگر تشخیص داد .مشارکت
سیاسی معموالً در مقیاس کالن و پهنۀ مرزهای سیاسی سرزمین صورت میگیرد و معطو

به

قدرت سیاسی است .مشارکت اجتماعی در مقیاس میانی و خرد عمل میکند که ممکن است
بخشی از یک شهر یا محدودۀ یک استان باشد و امور معطو

به فرهنگ ناییهای و منطقهای

را در بر میگیرد .مشارکت شهری و محلی در مقیاس خرد که پهنۀ جغرافیایی آن یک محله یا
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ناییه و یتی یک شهر است .دفاتر تسهیلگری برای انسجامبخشی و جلب مشارکت مردم
محلی و بومی تالش میکنند .شری ارنشتاین )1996(1مفهوم مشارکت را به نحوی روشن
سطحبندی کرد .وی مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و برای
توضیح آن از استعارۀ نردبان مشارکت استفاده کرد (یبیبی و رضوانی .)1384 ،به نظر وی در
پایینترین پله ،هیچ نیرو یا قدرتی برای مشارکت وجود ندارد .در پلکان دوم که بحث آگاهی
از فرایند تصمیمگیری است عمدتاً غیر واقعی است و تنها آگاهی از وضعیت مشارکت مورد
نظر است .در پلکان سوم ،بحث آگاهی و اطال رسانی قرار دارد؛ این قسمت فرایند آگاهسازی
شهروندان است .در پلکان چهارم که مشورت و مشاوره است قبل از اجرا با نظرسنجی از
نظرهای شهروندان مطلع میشویم ولی اگر جنبۀ صوری داشته باشد ،نظرها ،زیاد جدی قلمداد
نمیشوند .دیوید دریسکل )2002( 2در اثر خود با عنوان «شهرهایی بهتر همراه با کودکان و
نوجوانان (راهنمایی برای مشارکت)» که به وسیلۀ یونسکو به چاپ رسیده ،مبایثی در زمینۀ
مشارکت و انوا آن طرح میکند .وی معتقد است ،مشارکت بر سه اصل ذیل مبتنی است:
الف) توسعه در وهلۀ اول و پیش از همه ،باید به نفع ساکنان محلی باشد .ب) مردمی که در
محدودۀ مورد برنامهریزی زندگی میکنند ،دقیقترین اطالعات را در آن محدوده و موضوعات
مرتبط با آن دارند .پ) مردمی که بیشترین تأثیرات را از تصمیمات میپذیرند ،سهم بیشتری
برای مشارکت در روند تصمیمگیری دارند (یبیبی و سعیدی رضوانی)1384 ،
در تحقیقی که به سفارش دفتر معاون نخستوزیر بریتانیا انجام شد ،نظریۀ میانجیگری
( )2004مطرح شده است و یاوی مبایث عمیق و در عین یال کاربردی در زمینۀ برنامهریزی
مشارکتی است و برای به یداکثر رساندن مشارکت پیشنهاد میشود .در تحقیق مزبور ،در
تدقیق مفهوم برنامهریزی مشارکتی و مشخصکردن مرز آن بر مفاهیم مشابه ،از جمله مشارکت
و مشاورۀ عمومی تأکید شده است .این تحقیق بیان میکند آن چه تاکنون وجود داشته،
مشارکت عمومی بوده و نه برنامهریزی مشارکتی (همان) .مفهوم تسهیلگری ،آسانکردن
موفقیت یک گروه است که ممکن است با هدفی خا

گردهم آمده باشند .در این میان،

تسهیلگر کسی است که با اطال کامل از روندها و تعامالت میان گروه ،دانش خود را به کار

1. Sherry Arnstein
2. David Driskell
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میبندد تا ساختاری را فراهم آورد که در کمترین زمان ممکن ،بهترین نتیجه به صورتی
مشارکتی یاصل آید .لذا ،تسهیلگر ،سادهکنندۀ فرایند توسعه است.
در نوسازی بافتهای فرسوده ،جامعۀ هد

را معموالً جامعهای محروم شکل میدهند

که در آن افراد به ندرت به صورت خودجوش برای توانمندی گروهی اقدام میکنند .به همین
منظور وجود فرد یا گروهی در محله که بتواند این فرایند را به جریان بیندازد و شرایط تسهیل
را فراهم سازد ،ضروری است .تسهیلگر با استفاده از روشهای مختلف ،فرایند توسعۀ محلی
را با مشارکت سایر بازیگران توسعه ،طرایی کرده و به اجرای آن کمک میکند .مدیران با
کمک ساکنان محله برای بهسازی محیط پیرامون خود فعالیت میکنند .تسهیلگر به جای مردم
تصمیم نمیگیرد ،بلکه فقط به ایجاد فرایندی کمک میکند که مردم در جریان آن ،دیدگاهها و
نظراتشان را مطرح سازند .محلههای شهر باید به گونهای طرایی شوند که بتوانند هویت خود
را به شهروند و شهروند هویت خود را به شهر و محله عرضه کند .دفاتر تسهیلگری خدمات
نوسازی مجموعهای یقوقی متشکل از کارشناسان اجتماعی شهرسازی ،معماری ،اقتصاد،
برنامهریزی شهری ،یقوقی و سایر تخصصهای مرتبط با شهر و شهرنشینی است که وظیفۀ آن
اعتمادسازی ،آگاهسازی ،نهادسازی ،پیگیری اجرای پرویههای نوسازی یا ترغیب ساکنان به
نوسازی است .این رویکرد توسعۀ محلهای موجب شده توسعۀ همهجانبه و پایدار محلهای در
محالت شهری ایجاد شود .تقویت سرمایۀ اجتماعی عامل اصلی ایجاد و شکوفایی فعالیتهای
این دفاتر در محالت شهری است .ایجاد دفاتر تسهیلگری نوسازی گامی است برای تحقق
توسعۀ پایدار اجتما محور و توسعۀ محلهای با تأکید بر ارزشهای بومی محالت شهری.
روش تحقیق
روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با بهرهگیری از فرایند و مدل برنامهریزی راهبردی ()SWOT
به تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات پرداخته شده است .همچنین از روش ( ،)GOSPماتریس
سنجش برای ارزیابی و تحلیل دادهها استفاده شده است .بر اساس مدل  SWOTو جداول
مربوطه ،معیارها و اهدا

برنامهریزی مشارکتی نوسازی محله مشخص و چشمانداز آن تدوین

می شود .در نهایت برنامۀ اجرایی برای محدودۀ مورد مطالعه تدوین شده است .محلۀ جمهوری
یکی از محالت ششگانۀ ناییۀ  3منطقۀ  11شهرداری تهران است .محلهای که از شمال به
خیابان آزادی ،از جنوب به خیابان آذربایجان ،از غرب به خیابان شهید نواب صفوی و از
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سمت شرق به خیابان زار و گلشن محدود میشود .این محله از سمت شمال و غرب به
منطقۀ  6و  ،10از جنوب به محلۀ اسکندری و از شرق به محلۀ جمالزاده محدود میشود.
جمعیت این محله در سال  ،1391یدود  1175نفر ذکر شده است (دفتر خدمات نوسازی
محالت یر ،اسکندری و جمهوری .)1391 ،از کل مسایت  45هکتاری محلۀ جمهوری 23/5
هکتار معادل  51درصد به فضای مسکونی 14/8 ،هکتار معادل  32درصد به شبکۀ معابر و 6/7
هکتار معادل  17درصد به سایر کاربریهای شهری اختصا

یافته است که در فضای

مسکونی  7درصد و در شبکۀ معابر  10درصد بیشتر از میانگین منطقه است .سرانۀ کاربری
مسکونی که بیشترین سطح فضای محله را به خود اختصا

داده  19متر مربع بوده که در

مقایسه با سرانۀ موجود منطقه  3متر کمتر است؛ که نشانگر کوچکی ابعاد وایدهای مسکونی و
غلبۀ آپارتماننشینی و درصد باالی آن نسبت به برخی محالت منطقه است.
دادهها و یافتههای پژوهش
شناسایی نقا قوت و ضعف محله و همچنین فرصتها و تهدیدها از طریق دفتر و تشکیل
کمیتههای راهبری نوسازی محله و مطالعات میدانی شامل مشاهده ،مصایبه و پرسشنامه
جمع آوری شد .اعضای این دفاتر از طریق مشارکت مردم به شناسایی دقیق مهمترین ضعفها
و قوتهای مطرح پرداختند؛ و در جلسات کارشناسی ،کمیتۀ راهبری محلی ،زمینههای
مشارکت ساکنان را برای نوسازی فراهم میسازند .در این جلسات شناخت و ظرفیتسنجی
عوام ل درونی و بیرونی با کمک افراد با نفوذ و معتمد محلی و نهادسازی برای مشارکت مردم
فراهم میشود.
جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEتوسعه محله جمهوری با تأکید بر نوسازی مشارکتی
تحلیل عوامل داخلی محلۀ جمهوری
قوت ها

ضریب

رتبه

وزن

0.05

3

0.15

2

0.06

3

0.12
0.2

S
1

باالبودن شاخص ها ی کیفی جمعیتی از قب یل سواد ،درصد اشتغال و...

2

پایین بودن تراکم جمعیت در محله

0.03

3

شکل گ یری تشکل اجتماعی مردمی شورایاری در محله

0.04

4

وجود سلسله مراتب شبکۀ ارتباطی منظم داخلی با معابر و دسترسیهای عریض

0.05

4

5

تناسب فضا با بافت و ساخت محله

0.03

2

0.06

6

امکان دسترسی مناسب در مواقع بروز بحران

0.05

3

0.15

7

دسترسی به ا یستگاه های مترو ،اتوبوس و تاکس ی خطی در محله

0.06

3

0.18

8

دسترسی به محورهای شریانی اصلی

0.04

4

0.16
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9

برخورداری از کاربری آموزشی و بهداشت ی درمانی و فضا ی سبز در محله

0.05

3

0.15

10

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

0.04

2

0.08

11

اتمام طرح خطو جامع اتوبوس ران ی سریع السیر در محور شمال محله

0.03

2

0.06

جمع
ضریب

رتبه

وزن

عبور محور شریانی جمهوری از وسط محله و گسستگ ی بین دو بخش محله

0.07

4

0.28

2

وجود ترافیک سنگین در شمال و غرب محلاه و تحم یال باار آن باه محورهاای
داخلی (کلهر و اسکندری)

0.05

2

0.1

3

نبود فضای فرهنگی برای سرویس دهی به اهالی محله

0.04

3

0.12

4

پایین بودن شاخص ها ی کیفی جمعیتی در محله

0.03

2

0.06

5

بروز آس یب های اجتماعی در محله باألخص در امتداد یاش یۀ غربی محله

0.04

3

0.12

6

کمبود فضای سبز در بخش جنوبی محله و پاتوق محله در هر بخش محله

0.05

3

0.15

7

عدم تناسب مرز محله یا بافت کالبدی

0.04

2

0.08

8

عدم امکان ایجاد مرکز محله به دل یل نو بافت و ساختار کالبد ی محله

0.07

3

0.21

9

باال بودن آلودگی صوتی و هوا در محله

0.05

2

0.1

10

باال بودن آلودگی بصری ناشی از تابلوها و آگه ی ها تبلیغاتی

0.04

3

0.12

11

وضعیت نامناسب پ یاده روها از نظر کفپوش و عرض آن

0.05

4

0.2

W
1

ضعف ها

1.37

جمع
جمع کل عوامل داخلی

1.54
2.91

1

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

ضریب

رتبه

وزن

0.03

2

0.06

3

0.12

O
1

تعیین نقش محله در طرح جامع و اعمال محدودیتهای کنترل جمعیت

2

تراکم پایین جمعیت

0.04

3

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

0.05

3

0.15

4

امکان استفاده از تسهیالت جهت نوسازی وایدهای مسکونی در بافت فرسوده

0.06

4

0.24

5

نزدیکی به مرکز آموزش عالی کشوری

0.04

3

0.12

6

وجود مراکز آموزش عالی مثل دانشگاه آزاد اسالمی در محل

0.03

2

0.06

7

موقعیت ارتباطی مناسب و نزدیکی به شاهراههای اصلی تهران (چمران ،انقالب)

0.06

3

0.18

8

وجود اقشار تحصیلکرده و فرهنگی

0.05

3

0.15

ضریب

رتبه

جمع
T

تهدیدها

1.08
وزن

تقسیمات غلط محلهای و انفصال پیوستگی محله از طریق خیابان جمهوری و تقسیم
آن به دو بخش

0.06

3

0.18

2

کمبود و نبود سرانههای خدماتی و رفاهی اساسی مورد نیاز جمعیت محله از جمله
فضاهای فرهنگی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی و افزایش نیازها در آینده

0.05

3

0.15

3

محدودیت شدید فضا برای تأمین سرانۀ مورد نیاز

0.07

3

0.21

4

محدودیت پارک و توقف خودرو و کمبود پارکینگ در محله ،افزایش نیازها و تشدید
ترافیکی

0.05

1

2

0.1
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5

کمبود یا نبود مشارکتهای مردمی و عدم گسترش کافی فعالیتهای مردمنهاد

0.06

3

0.18

6

ناکافیبودن امکانات گذراندن اوقات فراغت برای تأمین نیازهای گروههای مختلف
سنی و جنسی

0.04

3

0.12

7

نبود امکانات مناسب برای توسعۀ فعالیتهای کارآفرینی با توجه به نیازها

0.03

2

0.06

8

ضعف مشارکتهای عمومی وعدم گسترش کافی فعالیتهای مردمنهاد NGO-CBU

0.05

3

0.15

9

پایینبودن میزان تجربه در زمینۀ مشارکت اجتماعی در سطح جامعه

0.06

3

0.18

10

فرسودگی بافت کالبدی محله

0.05

3

0.15

11

باالبودن میزان مهاجرنشین محله

0.07

4

0.28

12

پایینبودن ارتباطات و تعامالت اجتماعی در بین ساکنان محله

0.05

3

0.15

جمع
جمع کل عوامل خارجی محلۀ جمهوری

جمع

1.91

1

2.99

جدول  .3اولویتبندی عوامل استراتژیک و تعیین نوع برنامهریزی
اولویتهای  swotمحلۀ جمهوری
عاملها

S

ضریب

برنامه ریزی از نظر مدت
کوتاه

میان

بلند

*

*

*

*

s1

دسترسی به ایستگاههای مترو ،اتوبوس و تاکسی خطی در محله

s2

دسترسی به محورهای شریانی اصلی

0.16

s3

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

0.15

s4

باالبودن شاخصهای کیفی جمعیتی از قبیل سواد ،درصد اشتغال و...

0.15

s5

امکان دسترسی مناسب در مواقع بروز بحران

0.15

*

w1

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

0.28

*

w2

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

0.21

w3

وضعیت نامناسب پیادهروها از نظر کفپوش و عرض آن

0.2

0.18
*

*
*

*
*

w4

کمبود فضای سبز در بخش جنوبی محله و پاتوق محله در هر بخش محله

0.15

*

*

w5

باالبودن آلودگی بصری ناشی از تابلوها و آگهیهای تبلیغاتی

0.12

*

*

o1

امکان استفاده از تسهیالت جهت نوسازی وایدهای مسکونی در بافت فرسوده

0.24

o2

موقعیت ارتباطی مناسب و نزدیکی به شاهراههای اصلی تهران (چمران ،انقالب)

0.18

o3

وجود اقشار تحصیلکرده و فرهنگی

0.15

 o4امکان ایجاد طرایی مجدد در طرح نوسازی بافت فرسوده و تأمین فضاهای مورد نیاز جامعه
o5
t1

باال بودن میزان مهاجرنشین محله

0.28

t2

محدودیت شدید فضا برای تأمین سرانۀ مورد نیاز

0.21

 t3تقسیمات غلط محلهای و انفصال پیوستگی محله از طریق خیابان جمهوری و تقسیم آن به دو بخش

*

*

*
*

*

0.15

تراکم پایین جمعیت

*

*

0.12

*

*

*

*
*

0.18

*
*

t4

کمبود یا نبود مشارکتهای مردمی و عدم گسترش کافی فعالیتهای مردمنهاد

0.18

*

*

t5

پایینبودن میزان تجربه در زمینۀ مشارکت اجتماعی در سطح جامعه

0.18

*

*

t6

کمبود و نبود سرانههای خدماتی و رفاهی اساسی مورد نیاز جمعیت محله از جمله فضاهای
فرهنگی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی و افزایش نیازها در آینده

0.15

*

*
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نمودار  .1تعیین الویت راهبردهای استراتژیک

برای تعیین وضعیت کلی راهبردهای محلۀ جمهوری از وزن هر بخش ( )SWOTاستفاده
میکنیم .هر بخش ضریبی دارد که از مجمو وزنهای هر عامل بهدست آمده است و در باال
ذکر شد .این محور شبیه دستگاه مختصات است .وزن هر بخش را در محور مربوطه پیدا و به
هم دیگر وصل میکنیم .شکلی ترسیم میشود که به هر طر

که کشیدهتر و متمایلتر بود،

نشاندهندۀ وضعیت راهبردهای آن منطقه است .جدول مختصات نشان میدهد که شکل ترسیم
به سمت راهبرد تدافعی کشیده شده است؛ در نتیجه راهبرد منتخب محلۀ جمهوری راهبردی
تدافعی است؛ که راهبردهای آن عبارتند از:
 .1ساماندهی بافت فرسودۀ محله به منظور کاهش ناپایدار اجتماعی و کالبدی.
 .2ایجاد مراکز تفریحی و پاتوق محلهای به منظور افزایش مشارکت.
 .3ایجاد مسیرهای پیادهراهی به منظور تقویت پیادهمداری در محله.
 .4ساماندهی تابلوها و بنرها و سیمای بصری برای تقویت دید بصری محله.
 .5ایجاد کاربریهای چندمنظوره به منظور کاهش کمبودهای محله.
 .6ایجاد فضاهای سبز نوین در سطح محله.
 .7ایجاد محدودیتهای ترافیکی در داخل محله بهمنظور کاهش بار آلودگی صوتی و ترافیکی.
 .9ایجاد سراهای محلهای و مراکز فرهنگی مانند کتابخانه و مکانی برای پاتوقهای علمی.
بدون بیان یک برنامۀ اجرایی مدون و زمانبندیشده که گروههای هد

و مسئولیتهای

مجریانِ طرح و برنامه در آن به خوبی مشخص شده باشد ،هیچگونه برنامۀ راهبردی به ویژه در
یوزۀ شهری ،جامۀ عمل به خود نخواهد پوشید به این منظور در این بخش به تدوین برنامۀ
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اجرایی برای محدودۀ مورد مطالعه پرداخته شده است .در ذیلِ برنامۀ اجرایی تدوین برای
محالت مورد مطالعه ،به تفکیک ،راهکار ،اقدام به تفکیک بازۀ زمانی ،گروه هد

و هزینۀ

تخمینزدهشده آورده شده است.
جدول  .4ماتریس سوات ()SWOT
)1
)2
)3
)4
SWOT
)5
)6
)7
)8

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11

)1
)2
)3
)4
)5

فرصتهاO
جاامع و
تعیین نقش محله در طرح )1
اعماااال محااادودیتهای کنتااارل
)2
جمعیت
تراکم پایین جمعیت
امکان ایجاد طرایی مجدد در طرح
تأمین
نوسازی بافت فرسوده و )3
جامعه
فضاهای مورد نیاز )4
امکان استفاده از تساهیالت جهات
مسااکونی در
)5
نوسااازی وایاادهای
بافت فرسوده
نزدیکاای بااا مرکااز آمااوزش 6ع)ااالی
کشوری
وجاود مراکاز آماوزش عاالی)7مثاال
دانشگاه آزاد اسالمی در محل
نزدیکی
موقعیت ارتباطی مناسب و )8
باااه شااااهراههای اصااالی تهاااران
)9
(چمران ،انقالب)
وجاااود اقشاااار تحصااایل )10
کرده و
)11
فرهنگی
)12

نقاط قوتS
باالبودن شاخصهای کیفی جمعیتی از قبیل سواد ،درصد
استراتژی حداکثر– حداکثر
اشتغال و...
()SO
پایینبودن تراکم جمعیت در محله
تقویت مدیریت محلی و شورایاری
)1
)1
شکلگیری تشکل اجتماعی مردمی شورایاری در محله
ساماندهی کالبدی بافتهای
)2
)2
وجود سلسلهمراتب شبکۀ ارتباطی منظم داخلی با معابر
فرسودۀ محله
)3
و دسترسیهای عریض
ایجاد پاتوقهای محلهای برای
)3
)4
تناسب فضا با بافت و ساخت محله
گروههای اجتماعی مختلف
)5
امکان دسترسی مناسب در مواقع بروز بحران
ساماندهی معابر برای عبور و مرور
)4
دسترسی به ایستگاههای مترو ،اتوبوس و تاکسی خطی
معلولین
)6
در محله
بهبود وسایل یمل و نقل عمومی
)5
دسترسی به محورهای شریانی اصلی
برای رفاه معلوالن
)7
برخورداری از کاربری آموزشی و بهداشتی درمانی و
تقویت و ایجاد کاربریهای رفاهی
)6
)12
فضای سبز در محله
و سبز محله
اتمام طرح زیرگذر نواب از تویید تا بعد از میدان جمهوری
بهبود سیمای بصری و ایمن شبکۀ
)7
و تأثیر در کاهش بار ترافیکی محله
ارتباطی و کوچهها
اتمام طرح خطو جامع اتوبوسرانی سریعالسیر در
محور شمال محله
استراتژی حداقل– حداکثر ()OT
نقاط ضعفW
محلاه باا
گسستگی تقویت پیاادهمحاوری در )1
عبور محور شریانی جمهوری از وسط محله و )1
کاهش سوارهرو
بین دو بخش محله
چنادمنظوره) باه
2
باار آن ایجاد کاربریهاای
ترافیک سنگین در شمال و غرب محله و تحمیل )2
منظور تأمین کمبودهای محله)3
به محورهای داخلی (کلهر و اسکندری)
کاربرهای
ایجاد مرکز محله با ایجاد )4
محله
نبود فضای فرهنگی برای سرویسدهی به اهالی )3
متناسب و تقویت یس تعلق )5
پایینبودن شاخصهای کیفی جمعیتی در محله
هااای
امتاداد ساااماندهی تابلوهااا و آگهی)6
بروز آسیبهای اجتماعی در محلاه بااألخص در )4

تهدیدهاT
تقسیمات غلاط محلاهای و انفصاال پیوساتگی محلاه از طریاق خیاباان
جمهوری و تقسیم آن به دو بخش
کمبود و نبود سرانههای خدماتی و رفاهی اساسای ماورد نیااز جمعیات
محله از جمله فضاهای فرهنگی ،ورزشی ،بهداشتی و درماانی و افازایش
نیازها در آینده
محدودیت شدید فضا برای تأمین سرانۀ مورد نیاز
محدودیت پارک و توقف خودرو و کمبود پارکیناگ در محلاه ،افازایش
نیازها و تشدید ترافیکی
کمبود یا نبود مشارکتهای مردمی و عادم گساترش کاافی فعالیتهاای
مردمنهاد
ناکافیباودن امکاناات گذرانادن اوقاات فراغات بارای تاأمین نیازهاای
گروههای مختلف سنی و جنسی
نبود امکانات مناسب برای توسعۀ فعالیتهاای کاارآفرینی باا توجاه باه
نیازها
ضعف مشارکتهای عمومی و عدم گسترش کافی فعالیتهای مردمنهااد
NGO-CBU
پایینبودن میزان تجربه در زمینۀ مشارکت اجتماعی در سطح جامعه
فرسودگی بافت کالبدی محله
باالبودن میزان مهاجرنشین محله
پایینبودن ارتباطات و تعامالت اجتماعی در بین ساکنان محله

استراتژی حداکثر– حداقل ()ST
ایجاد کاربری سبز با روش نوین در محله
ایجاد کاربریهای چندمنظوره برای تأمین کاربریهای مورد نیاز محله
تقویت و ایجاد سراهای محلهای و اجتماعی
ایجاد و راهاندازی نهادها و مثسسات عمومی در جهت مشارکت
محلهای
تقویت فعالیتهای اجتماعی محلهای در جهت افزایش مشارکت
محلهای
ایجاد کاربریهای مناسب در مرکز محله برای هویتدهی به محله

استراتژی حداقل– حداقل ()WT
ساماندهی بافت فرسودۀ محلاه باه منظاور کااهش ناپایادار اجتمااعی و
کالبدی
ایجاد مراکز تفریحی و پاتوق محلهای برای افزایش مشارکت
ایجاد مسیرهای پیادهراهی برای تقویت پیادهمداری در محله
ساماندهی تابلوها و بنرها و سیمای بصری برای تقویت دید بصری محله
ایجاد کاربریهای چندمنظوره به منظور کاهش کمبودهای محله
ایجاد فضاهای سبز نوین در سطح محله
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ایجاد محدودیتهای ترافیکای در داخال محلاه باه منظاور کااهش باار
)7
تبلیغاتی
یاشیۀ غربی محله
محلاه ساااماندهی پیادهروهااا بااه منظااور آلودگی صوتی و ترافیکی
کمبود فضای سبز در بخش جنوبی محله و پاتوق )5
ایجاد سراهای محلهای و مراکز فرهنگی مانناد کتابخاناه و مکاانی بارای
تشویق مردم به پیادهروی )9
در هر بخش محله
ایجااااد پاتوقهاااای محلاااهای و پاتوقهای علمی
)6
عدم تناسب مرز محله یا بافت کالبدی
عدم امکان ایجاد مرکز محله به دلیل نو بافت و ساختار منطقهای به منظور استفادۀ بهیناه از
قشرهای فرهنگی و دانشگاهی
کالبدی محله
ایجاد پیادهراه و کاهش از ساوارهرو
)7
باالبودن آلودگی صوتی و هوا در محله
باااالبودن آلااودگی بصااری ناشاای از تابلوهااا و آگهیهااا به منظاور اساتفادۀ بهیناه از مراکاز
دانشاااگاهی و تقویااات فضااااهای
تبلیغاتی
وضعیت نامناسب پیادهروها از نظر کفپوش و عرض آن تفریحی
ساماندهی بافتهای فرسودۀ محله
)8

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

شماعی /راهبردهای توسعۀ محلهای با رویکرد مشارکتی...
جدول  .5جدول
ردیف

چشمانداز

اهداف کالن ()Goals

اهداف خرد ()Objectives

-

GOSP

1

.1
افزایش مشارکت مردمی
مشارکت؛
محلهای با
در تصمیمسازیها.2و
ایجاد فضاهایی برای بیان ایدهها و
مشارکت
تصمیمگیریهای
نظرهای مردمی؛
شهروندان فعال
ای؛
محله
توجه به پیشنهادهای مردمی در
.3
در امر
بهبود ارتبا میان
زمینۀ توسعۀ محله؛
برنامهریزی
شهروندان و مدیران
شفافیت در قوانین ،طرحها و
شهری.
اجرای برنامهها.

2

افزایش سطح و سطوح
.1
بهبود وضعیت کمی
کاربریهای خدماتی؛
کاربریهای
خدماتی.در استقرار فضایی مطلوب کاربریها
2
سطح محله؛
به منظور ایجاد عدالت فضایی در
سطح محله؛
بهبود وضعیت کیفی
بهبود وضعیت شبکۀ معابر و
محیطی مطلوب کاربریهای خدماتی 3در.
پیادهروهای درون محله؛
برای سکونت
سطح محله؛
کاهش تردد وسایل نقلیه در درون
.4
ساکنان محله
تغییر محله از محله
محله؛
محلهای ایجاد کاربریهای ترکیبی در درون
خودرومحور به .5
پیادهمحور؛
محله؛
ایجاد مسیرهای ویژه برای
افزایش تعامالت .6
اجتماعی درون محله
پیادهروی و دوچرخهسواری

-

-

-

سیاست ()Policies

راهبرد ()Strategies

بهروزرسانی قوانین و مقررات-
مشارکت شهروندان؛

آموزش شهروندان در امر-

-
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اطال رسانی مصوبات و برنامههای پیشنهادی
شهرداری در زمینۀ محله در سطح محله

-

ایجاد فضاهای مناسب به منظور نمایش یضور مسئوالن شهرداری در سراهای محله
و یا مسجد محله به منظور پاسخگویی به
طرحها و برنامههای توسعۀ محلهای
نظرهای مردم بهصورت ماهانه و یا یداقل
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ
هر دو ماه یکبار؛
مسئوالن شهرداری و مردم محل؛
قراردادن صندوقهای پیشنهادها و ارائه نظرها
بهرهمندی از ساکنان به منظور بیان
در سطح محله به منظور برقراری پیوند بیشتر
ایدههایی برای توسعۀ بهتر محله؛
میان مردم و شورایاری محله؛
آموزش راهکارهای مشارکت بهینۀ
یمایت مالی از طرحهای پیشنهادی نخبگان؛
مردم
تهیۀ بروشورها به منظور آموزش مشارکت مردمی
یمایت شورایاری محله
خارج کردن کاربریهای مزایم از
درون محله؛
استقرار پارکینگهایی در ورودیهای محله به
ایجاد پارکینگهایی در درون محله؛
منظور جلوگیری از تردد وسایل نقلیۀ خارجی
ایجاد فضاهایی در کنارههای شبکۀ
به درون محله؛
معابر درون محله (استقرار مبلمان
بهبود وضعیت مبلمان در مسیرهای پرتردد
شهری مناسب) به منظور برقراری
محله؛
تعامالت اجتماعی بین ساکنان؛
کنترل وسایل نقلیه در درون محله و
درنظرگیری یداکثر عرض سوارهرو معابر در
مسدود کردن برخی معابر به وسیلۀ
درون محله با توجه به نقش معبر  12متر؛
محافظهای فلزی به منظور جلوگیری
ایجاد دو خانۀ فرهنگ در درون محله یکی
از ورود خودروهای عبوری؛
در شمال و دیگری در جنوب محله؛
بهبود کمی و کیفی فضاهای سبز در
بخش جنوبی محله؛
ایجاد دو پارک در شرق و غرب محله؛
نوسازی وایدهای مسکونی درون
خروج کاربریهای پر سر و صدا در
محله؛
مجاورت وایدهای مسکونی از محله؛
ایجاد پارکهای مناسب در محله و
کنترل سرعت خودروها به منظور
بهبود وضعیت کفپوش معابر؛
بهرهمندی بیشتر کودکان از فضای
بهبود وضعیت شیب ،سطوح باالآمدگی و
معابر درون محله؛
فروافتادگی معابر؛
ایجاد مرکز محله و مراکز کوی به
منظور انجام فعالیتهای فرهنگی-
در نظر گرفتن یک متر از عرض معابر پرتردد
مذهبی و برقراری تعامالت اجتماعی
محله به مسیر ویژه دوچرخه؛
ملزمکردن کاربریهای جاذب سفر به
قراردادن  4تا  5سرویس بهداشتی در نقا
تأمین پارکینگ؛ کنترل و محدود کردن
مختلف محله؛
سرعت خودروها بهبود وضعیت
درنظرگیری یداقل مسایت قطعات
پیادهروها در درون محله؛
وایدهای مسکونی نوساز تا  250متر مربع؛
تهیۀ راهنماها و نقشههایی در سطح
در نظر گرفتن دو مکان برای استقرار پلیس
محله به منظور شناسایی بهتر موقعیت
محله؛
اماکن مختلف؛

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بهبود وضعیت مبلمان شهری؛
ایجاد فضاهایی برای استقرار پلیس
محله در درون بافت بهخصو در
مرکز محله؛

-

-

استفاده از یاشیۀ معابر درون محله به
منظور فعالیتهای فرهنگی و
آموزشهای شهروندی

-

ایجاد فضاهای عمومی به صورت پلکان،
میدان محلی و پارکهای خطی به منظور
یضور جمعیت و تعامل اجتماعی در آنها؛
ایجاد دو مسیر ویژه پیادهراه به صورت
شمالی -جنوبی و شرقی -غربی در محله؛
ایجاد یک پارک محلی بانوان به منظور
برقراری تعامالت اجتماعی میان بانوان محله
با یکدیگر
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3

محلهای منبعث بهبود کالبدی -فضایی
از آموزههای محله به منظور دستیابی.1
شهر ایرانی -به محلهای ایرانی -
اسالمی
اسالمی

-

4

-

توجه به عوامل
پیشران نوسازی
محله

-

بهبود وضعیت نماهای اماکن به منظور در نظر گرفتن یداکثر طبقات به منظور اشرا
کمتر ابنیه به یکدیگر؛
دستیابی به شهر ایرانی اسالمی؛

-

کالبد ابنیۀ ایرانی -اسالمی
فضای محلهای ایرانی -اسالمی

اعطای وامهای با سود بانکی کم به
ساکنان محل به منظور نوسازی
وایدهای مسکونی؛

-

طرایی بروشورهای تبلیغاتی در
زمینۀ سود سرمایهگذاری در امر
نوسازی محله؛

-

-

بهرهمندی از معماری اسالمی در طرایی ملزمساختن ساختمانها به عدم بهکارگیری از
نماهای غربی؛
بناهای تازهساخت محدوده؛
ایجاد عدالت فضایی در بهرهمندی از برقراری تعادل میان توزیع فضایی جمعیت و
خدمات در سطح محله
خدمات محلهای

بهبود وضعیت قوانین و مقررات در
زمینۀ بهسازی ،نوسازی شهری؛
بیان یمایتهایی به منظور توجه
بخش خصوصی به سرمایهگذاری در
بافتهای فرسوده و قدیمی شهری؛.1

ارتقای وضعیت اقتصادی پیشنیاز امر
تهیۀ جزوههای آموزشی به ساکنان
نوسازی محله؛
محل در زمینۀ ضرورتها ،آثار ،آموزش ساکنان محله در زمینۀ
ارتقای وضعیت آموزشی پیشنیاز امر
بهسازی.
2
طرحها و روشهای مختلف و
محلهای نوساز و پایدار
و نوسازی محالت شهری،
نوسازی محله؛
تجارب کشورهای دیگر در این
نوسازی
برای
ساکنان
توانمندسازی
ارتقاء وضعیت یقوقی پیشنیاز امر نوسازی
.3
زمینه؛
محله؛
یذ موانع و محدودیتها در
امالک
صایبان
برگزاری جلساتی با
زمینههای یقوقی و ثبتی امالک؛
ورثهای -مشاعی به منظور یل و
فصل سریع مسائل مربو به بهسازی معرفی محدوده به سرمایهگذاران بخش
و نوسازی این قطعات و یا خریداری خصوصی و تالش در جهت متقاعد
آنها به وسیلۀ شهرداری برای تسریع کردن آنها به سرمایهگذاری در محله؛
نوسازی محله؛

-

-

-

-

راهبردهای مختلف برای محلۀ جمهوری تعیین شد .یال به مریلۀ آخر میرسیم؛ یعنی
تعیین کنیم در مجمو چه نو راهبردی برای محلۀ جمهوری مناسب بوده و سمت و سوی
راهبردهای ما به کدام سو است .این مریله را در یک محور انجام میدهیم .در مجمو چهار
نو راهبرد تعیین میشود .1 :راهبردهای تهاجمی؛  .2راهبردهای تدافعی؛  .3راهبردهای
رقابتی؛  .4راهبردهای محافظهکارانه.
برنامههای آموزش برای ارتقای سطح فرهنگ ساکنان و مدیریت شهری عبارتند از:
شناسایی نیازمندیها و برنامهریزی برای آموزش به ساکنان و مدیران شهری؛ اجرای برنامههای
آموزشی برای مدیران شهری؛ اجرای برنامههای آموزشی برای ساکنان؛ آموزش مهارتهای
زندگی ،آموزش مشارکت ،آموزش اصول شهروندی.
برنامههای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان (رفع فقر قابلیتی ساکنان) نیز شامل
شناسایی ظرفیتهای جامعۀ محلی و تقویت آنها؛ ساماندهی کسبوکارهای موجود؛ اجرای
طرحهای توسعۀ مهارت ساکنان؛ ایجاد توانایی جهت افزایش زمینههای اشتغال ساکنان؛ و بیان
پیشنهادهای جذب منابع اقتصادی میباشند.
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از برنامههای جلب مشارکت نقشآفرینان میتوان به شناسایی بازیگران مثثر؛ تعیین
اهمیت نقش هر کدام از بازیگران در روند نوسازی محله؛ تبیین میزان مداخلۀ بازیگران با در
نظر گرفتن ویژگیها و نیازهای محله؛ تعامل با بازیگران و جلب مشارکت آنها؛ دخالتدادن
بازیگران در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری؛ انجام پرویههای مربو به بازیگران به همراه
برآوردها و توجیهات اجتماعی و اقتصادی؛ تبیین ترتیبات نهادی؛ و تعریف چارچوبها و
دستورالعملها اشاره کرد.
برنامههای زمینهسازی و تسهیل یضور نقشآفرینان عبارتنداز :تهیه و تدوین اقدامات و
برنامههای ویژه نوسازی؛ پیشبینی تسهیالت و مشوقها؛ تعامل با نهادها و ارگانهای درگیر در
برنامۀ نوسازی محدوده به منظور تحقق برنامه؛ کاهش موانع یقوقی ،اداری ،فنی ،اقتصادی و
مانند اینها .از برنامههای دیگر برنامههای تولید ثروت (تعریف پرویههای ارزشافزا و محرک
توسعه؛ هدایت سرمایهها به سمت توسعۀ بافتهای فرسوده؛ انتقال یا توسعۀ فعالیتهای
اقتصادی موجود؛ و باالبردن شأن سکونتی محلهها و تشویق به سرمایهگذاری در محله) است.
در آخر باید به برنامههای بسترسازی و نهادسازی اشاره نمود که شامل :شناخت
ویژگیها و ظرفیتهای ساکنان محلی؛ مذاکره با گروههای معتمدان و دریافت نظر آنها در
فرایند نوسازی محله؛ جلب اعتماد گروههای ذینفع و ذینفوذ جهت مشارکت فعاالنه در
نوسازی محله؛ ارزیابی ظرفیت ساکنان و بازیگران؛ شناخت نهادهای موجود در محله و بررسی
جایگاه آنها در میان ساکنان؛ بررسی ظرفیت بازیگران به منظور یضور در نهادهای محلی و
تعامل با ساکنان؛ تشکیل کمیتۀ نوسازی محلی با یضور افراد و گروههای مثثر در جریان
نوسازی محله؛ تشکیل نهادهای توانمندسازی ساکنان به منظور ساماندهی گروههای مختلف
شغلی (عندلیب1390 ،؛ علی اکبری.)1390 ،
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش مشخص میسازد نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه محلهای تنها یک
فرایند فنی نیست و فرایندهای اجتماعی اقتصادی از جمله جلب مشارکت مردمی از طریق
دفاتر تسهیلگری نقش تعیینکنندهای در نوسازی دارد .نوسازی بافتهای فرسوده بدون
مشارکت و نظارت مردم موفق نخواهد بود .اجرای سیاستهای توسعه محلهای مشارکت
مردمی به صورت فعال و مستمر در قالب مدیریت یکپارچۀ شهری موفقیت بیشتری خواهد
داشت .تأسیس دفاتر تسهیلگری بافت فرسودۀ شهری در محلۀ مورد مطالعه با افزایش روند
نوسازی بافت فرسوده رابطۀ معناداری دارد .این دفاتر نمادی از تسهیل مشارکت مردم در
نوسازی بافتهای فرسوده و هماهنگ کردن مردم بهویژه نخبگان ،افراد بانفوذ مدیر محله و
شورایاران ،هنرمندان و ...به منظور برنامهریزی ،اجرا و نظارت بهینه باید فعالتر گردند.
این مورد که شهروندان ساکن بافتهای فرسودۀ محلۀ جمهوری اییان ًا به مشارکت در
پرویههای نوسازی تمایل زیادی ندارند ،به روییۀ مشارکت ستیز آنها مربو نیست بلکه در
این بین عواملی همچون بیاعتمادی به شهرداری (به عنوان متولی اصلی پرویه) ،عدم اطمینان
ساکنان از وجود ضمانتهای قانونی در این یوزه ،پایینبودن ایساس تعلق به محیط،
پایینبودن میزان ماندگاری خانوارها در محله ،پایینبودن کیفیت زندگی ادراک شده در بین
ساکنان ،عدم اطال کافی ساکنان در خصو

پرویهها ،امیدوار نبودن ساکنان به ارتقای سطح

زندگی محله در آینده و باالخره پایینبودن وضعیت اقتصادی خانوادهها از جمله عوامل
اقتصادی و اجتماعیاند که در پرویۀ نوسازی بافت فرسوده مانع مشارکت بهینۀ ساکنان
میشوند؛ به این معنا ،خانوارهایی که بر اساس شاخصهای یادشده وضعیت چندان مطلوبی
ندارند ،مخالف پرویۀ نوسازی بافتهای فرسودۀ محلهاند و به اینسان چندان تمایلی به
مشارکت در این پرویه ندارند؛ بنابراین عدم مشارکت شهروندان ساکن محله در این گونه
پرویهها به اقتضای عوامل معیشتی و بافت اجتماعی و فرهنگی آنها برمیگردد.
در قبال پرویۀ نوسازی بافت فرسوده پیشنهاد میشود که:
 .1استفاده از تکنیکهای تسهیلگری به منظور اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی.
 .2توانمند سازی اقتصادی خانوارهای ساکن محله.
 .3استفاده از نظرها و پیشنهادهای مالکان درگیر در محدودۀ پرویۀ نوسازی بافت فرسودۀ
محله و مشارکتدادن مریله به مریلۀ ساکنان در فرایند تحقق طرح ،عالوه بر اینکه باعث
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افزایش مشارکت شهروندان ساکن محله برای تحقق طرح میشود ،باعث یفظ ارزشهای
اجتماعی ساکنان بومی نیز میشود.
با توجه به اینکه پس از تأسیس دفتر تسهیلگری بافت فرسودۀ شهری در محالت مورد
مطالعه ،تعداد پروانههای ساختوساز به ویژه مربو

به تجمیع بافتهای فرسوده ،به طور

معنا داری افزایش یافته است و اینکه این دفاتر نمادی از تسهیل مشارکت اجتماعی در نوسازی
بافت های فرسوده و ناپایدار جدیدی است که پس از آن سال به محدوده افزوده شده و بیانگر
بعد اجتماعی این موضو است ،میتوان استنتاج کرد که نوسازی بافتهای فرسوده به تنهایی،
یک فرایند فنی نیست و فرایندهای تسهیلگری اجتماعی در آن نقش تعیینکنندهای دارند؛ پس
نوعی فرایند اجتماعی هم است.
با در نظر گرفتن اینکه مهمترین راهبرد دفاتر تسهیلگری و در واقع هد
آنها ،جلب مشارکت مردمی و به ویژه نخبگان در دستیابی به اهدا

اصلی ایداث

نوسازی بافتهای فرسوده

بوده است و با تأسیس این دفاتر (از سال  )1388و جلب مشارکت مردمی بهویژه نخبگان و
افراد و گروه های فعال ،روند رو به رشدی در نوسازی غیر متمرکز و جامع در محلۀ مورد
مطالعه قابل مشاهده است ،میتوان به درستی فرضیۀ فوق را به اثبات رساند.
با توجه به مطالعات تحقیق میتوان موارد ذیل را به اختصار به عنوان یافته و نتیجۀ نهایی
تحقیق در مورد نوسازی مشارکتی با تأکید به امر و نقش تسهیلگری در آن بیان کرد .در نهایت
پیشنهادهای زیر ارایه میشود:
 تهیۀ طرح متناسب با ویژگیهای بومی یک محدوده و توجه به مسائل اجتماعی از طریقهدایت کاربریهای ارزشآفرین به بافتهای فرسوده میتواند یکی از شرو اساسی نوسازی
بافتهای فرسودۀ شهری محسوب شود.
 بهرهگیری و همراهکردن نخبگان محالت (افراد بانفوذ محله مانند شورایاران ،هنرمندان وافراد شاخص) به منظور آگاهسازی و تشویق مردم در مشارکت در نوسازی بافتهای فرسودۀ
شهری یک ضرورت است.
 تسهیلگری و رفع موانع اداری ،اجرایی و یقوقی نوسازی از طریق تحقق مدیریت یکپارچۀشهری و تدوین رییم یقوقی نوسازی تحققپذیری باالتری خواهد داشت.
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 تملک و اجرای زیرساختها و ارتقای سطح بهرهمندی ساکنان از خدمات عمومی ،به منظوربهبود کیفیت سکونت ،فعالیت و فراغت .کسب موفقیت در این امر باید یکی از اهدا

اصلی

تسهیلگری در نوسازی مشارکتی بافتهای فرسودۀ شهری باشد.
 در نظر گرفتن مزایا و تسهیالت برای ساکنان بافتهای فرسوده به عنوان عامل انگیزشیمشارکت آنها؛ از این مزایا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


صدور پروانۀ ساختمانهای مسکونی به صورت تقریباً رایگان.



اعطای یک طبقۀ تشویقی در قطعات بیش از  150متر مربع مطابق ضوابط پهنهبندی.




اعطای یک طبقۀ تشویقی دیگر در طبقات تجمیعی به مسایت بیش از  150متر مربع با
رعایت عرض معبر یداقل  8متر مطابق ضوابط طرح تفصیلی.
اعطای تسهیالت بانکی بدون سپردهگذاری در فرایند تخریب و نوسازی وایدهای
مسکونی.



واگذاری رایگان عرصۀ گذرها به مالکان امالک تجمیعی به شر اینکه گذرها پس از
تجمیع عملکرد خود را از دست بدهند.



ایتساب ضریب پارکینگ نیم برای قطعاتی با میانگین مسایت کمتر از  100متر مربع.
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یبیبی ،سید محسن و مقصودی ،ملیحه ( .)1381مدیریت شهری .تهران .انتشارات دانشگاه تهران.
یبیبی ،سید محسن ( .)1352سیر تحول شهرنشینی و شهرسازی در ایران .پایاننامۀ فوق لیسانس
شهرسازی ،گروه شهرسازی ،دانشگاه تهران.

سازمان عمران و بهسازی شهری .)1383( ،طرح ساماندهی ،بهسازی و نوسازی مشارکتی محلۀ سیروس
تهران .مهندسین مشاور شارمند.
سعیدی رضوانی ،نوید و علی ایمدی ( .)1390نکاتی در باب تسهیلگری در نوسازی بافتهای
فرسوده .نشریه اینترنتی نوسازی .سال دوم .شمارۀ .5-1.13

شرکت نوسازان شهر تهران ( .)1390تسهیلگری؛ تأسیس و راهاندازی دفاتر تسهیلگری نوسازی در
بافتهای فرسودۀ شهر تهران .انتشارات سازمان نوسازی شهر تهران.
ضرابی ،المیرا و سایه فرید تهرانی ( .)1387رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسودۀ شهری .اولین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری .مشهد مقدس.

طهماسبی ،سوسن ( .)1380الگوی مشارکت اجتماعی در ایران .ترجمه :مرجان ذکائی ،فصلنامۀ مدیریت
شهری ،شمارۀ  ،5تهران.
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عابدی ،امین .)1390( .برنامهریزی نوسازی محلۀ شهری بارویکرد بهرهگیری از شبکههای اجتماعی.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه شهرسازی ،دانشگاه تهران.

عندلیب ،علیرضا و کاوه یاجی علی اکبری ( .)1387نوسازی بافتهای فرسوده با مشارکت ساکنان؛
محلۀ شهید خوببخت :منطقۀ  15شهر تهران .سازمان نوسازی شهر تهران .نشر ری پور.
عندلیب ،علیرضا ( .)1386نوسازی بافتهای فرسوده ،یرکتی نو در شهر تهران چاپ دوم .سازمان
نوسازی شهر تهران .نشر ری پور.
عندلیب ،علیرضا ( .)1386فرایند نوسازی بافتهای فرسودۀ شهر تهران .سازمان نوسازی شهری تهران،
نشر ری پور.

عندلیب ،علیرضا ( .)1386نگاهی نو به :راهبردها و سیاستهای نوسازی و بهسازی بافتههای فرسودۀ
شهر تهران .سازمان نوسازی شهر تهران ،نشر ری پور.
فالمکی ،منصور .)1384( .سیری در تجارب مرمت شهری .تهران .نشر فضا.
فنی ،زهره و اسماعیل دویران ( .)1388برنامهریزی مردم محور (مشارکتی) در مقیاس خرد شهری
(محله) نمونه موردی :محلۀ اسالمآباد زنجان .فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی ،ش.79-103 .98 .
روستا ،مجید ( .)1389پرویه صبر؛ نقش مثلفههای اجتماعی در تحقق نوسازی .ماهنامۀ منظر .ش.10 .
.30-26
معصومی اشکوری ،سید یسن ( .)1380شهر فعال و مدیریت توسعۀ پایدار شهری .سازمان برنامه و
بودجۀ تهران.
مهدیزاده ،جواد ( .)1380نظری اجمالی به ساماندهی مرکز شهر تهران .فصلنامۀ هفت شهر ،شمارۀ سوم.

مهندسین مشاور باوند ( .)1384طرح تجدید ساختار و روانبخشی مرکز تاریخی تهران (طرح
ساماندهی و بهسازی کوچه مروی و بافت پیرامونی) .مهندسین مشاور باوند.
Amado, M.P. Santos, C.V. Moura, E.B. & Silva, V.G. (2009). Public Participation
Sustainable Urban Planning” World Academy of Science, Engineering and technology,
No.53, Pp 597-603.

