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چکيده
با اجراي ناموفق طرحهاي بهسازي و نوسازي شهري ،پديده جديدي بنام پايداري در برنامهريزي شهري مورد توجه قرار گرفت .از عمده هترررین
رويکردها در زمينه پايداري ،بازآفريني شهري میباشد .در اين روش احياء ،بح ادنورهش تکراشم ث ن گياج  اه      وی ییژهای پ ادي مییینمايددد .واژه
مشارکت امروزه يکي از خب شهاي اساسي در فرهنگ توسعه به شمار میرود .مشارکت فرايندي اجتماعي ،عمومیو يکپارچه است که هدف آن
مشارکت دادن عموم مردم در همه مراحل توسعه میباشد .به نظر میرسد که اين رويکرد در بافتهاي فرسوده شهري با توجه به وسعت دامنه و
يها و نارسائيها اتخاذ نمود .بدين منظور در
شدت مسائل گريبانگير اين بافتها ،کارآمدترين رويکردي است که میتواند براي مواجهه با کاست 
اين مقاله ضمن ارائه مباحث نظري ،نقش مشارکت مردم در بازآفريني مورد تاکيد قرار گرفته و در ادامه به بررسي مشارکت مردم در بازآفريني
محله سيروس پرداخته و ابعاد مشارکت و تمايل آنان در اين زمينه مورد بررسي قرار میگ ري ددد .پ  هدافتسا اب رضاح شهوژ ا شور ز تو و يفيص    
حهاي و اقدامات انجام ش هنومن رد هد   
تحليلي و با يک ديدي جامع نگر نشان میدهد که با وجود توجه چند به مشارکت مردمي در برنامه و طر 
موردي ،اين رويکرد هنوز نتوانسته است به نتا جي مطلو يب در اين زمينه دست يابد .نتا جي اين بررسي نشان میییده يعاسم کيرشت فعض هک د      
شها اي اساس هعلاطم دروم هيحان ي     
گروههاي مختلف و يذ ربط (مديريت يکپارچه ) در برنامههاي بازآفريني از مه مممترررین دال ب لي ر لاچ زو ششش ششش
میباشد .بدين منظور رويکردي موثرتر همچون توانمند سازي اجتماع محلهای براي اس مه ياهورين زا هدافت ه ب  ه و هر ر تهج رد نا
محله مذکور در راستاي اهداف توسعه پايدار مطرح میگردد.

واژگان کليدي :بازآفريني ،مشارکت مردمي ،بافت شهري ،محله سيروس
یباشد.
 .1اين مقاله برگرفته از رساله دکتری م 
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مقدمه
ناپايداري توسعه شهري مهمترين چالش هزاره سوم است .شهرهاي بزرگ ،اکن ره زا شيب نو     زم يوجتسج رد نا

  

يرويه شهرها بهههعن او ننن پدی ییدهای چند
بنيادهاي توسعه پايدار هستند .مشکالت و معضالتي که بر رشد و گسترش ب 
یتوان در مواردي چ رهش نورد ياهرفس هلصاف شيازفا نو ييييييييييي  ،ب تسيز تالکشم زور    
وجهي مترتب است را م 
محيطي ،کمبود فضاهاي باز و همگاني ،افزايش هزين ننههااي زيرس خا ت ييي  ،نارس خاس ريز رد ييا تتتتتتتهااي ش رد يره
تهاي آشکار ميان بافتتتهااي ق ديدج و يميد   
بافتهاي مرکزي شهر ،محدوديت ظرفيتهاي مديريتي و فني ،تفاو 
شهري و وجود نابرابري رفاهي ميان ساکنان شهرها و ...بيان نمود .امروزه صاحبنظران عرصه برنامهريزي شهري تنها
یتوانند محملي براي تحقق مفه و يرادياپ مو
یدانند که م 
راه جلوگيري از رشد روزافزون شهرها را رشد از درون م 
اجتناب از گسترش لجام گسيخته شهر باشد .بدين ترتيب ،توسعههاي آتي در داخل مرزهاي شهر ص ترو

یگ دري
می ی

که مطرحترین نظريههاي مرتبط با چنين توسعهای ،توسعه پايدار شهري ،ايده توسعه ميان افزا يا تئوري ش هدرشف ره   
یباشد .بنابراين بخ و نکسم زاين و رهش تيعمج هدنيآ دشر مظعا ش      
و در ادامه ايده بازآفريني پايدار شهري م 
یتوان از طريق ساماندهي بافتهاي موجود ،افزايش متعادل تراکم ،نوسازي و بازسازي من و هدوسرف قطا
خدمات را م 
حهااي
یتوان گفت ک رط ه حح حح
احياء و ساماندهي محالت شهري برآورده ساخت .با توجه به تعريف بازآفريني شهري م 
بازآفريني شهري سعي در استفاده از پتانسيلهاي موجود در مناطق فرسوده دارند .يعني سعي دارند که با بهرههگیرییی
از مشارکت گسترده عمومي با صرف کمترين بودجه ،حيات اجتماعي و رونق اقتصادي را به بافت برگرداند ( Aeni,

 .)2007: 4در حال حاضر حضور بيش از يک چهارم جمعيت شهري کشور در اين مح ود د دههاا حکايت تيمها زا    
موضوع دارد .اقداماتي که تا کنون انجام شده (مداخالت مستقيم دولت و شهرداريها) ،عمدت ًاًا به جابه ج تيعمج ييا   
یدهد که تحقق اهداف بازآفريني بدون حضور و مشارکت همه ک درم( هصرع نيا نارگ شن مم ممم مممممم،
انجاميده و نشان م 
مديريت شهري و دولت بهویژه نهادهاي متولي زير ساختها و بخش خصوصي) دست يافتني نيست و اين مهمترين
اصل در بازآفريني بافتهاي شهري است .ديدگاه توسعه پايدار در بازآفريني شهري ،حل مشکالت شهري را است هداف
از نيروهاي توانمند درون زا در محالت شهري يعني ،گروهها و اجتماعات محلي بهعنوان سرمايههاي اجتماعي که از
یدانددد .در ب اب ينيرفآزا   
جايگاه و کارکرد ویژهای از لحاظ و توسعه تنظيمات اجتماعي در شهر برخوردار هستند ،می ی
تلفيق دو نظريه توسعه پايدار و مکتب محيط گرايان فرهنگي ،رهيافتهاي مشارکتي و توانمند سازي جوام يلحم ع   
یگيرد .بدين صورت هدف بازآفريني در بافتهاي شهري ،بهبود ساختار فضا يي و تقويت تيوه    
در اولويت قرار م 
مکاني از طريق نمادهاي اجتماعي در راستاي استفاده از سرمايههااي اجتم سا يعا تتتتت .از طرف ينيرفآزاب درکيور ي    
یدهد که فراگير ،رقابت آميز و از لحاظ محيط رادياپ ي   
شهري يک راهبرد يکپارچه از فرايند تصميم سازي را ارائه م 
یکند ک يارب ه   
است .اين رويکرد ،يکپارچه است زيرا زمینهای براي همکاري توافق و اتح داجيا کيژتارتسا دا     می ی
مشارکت گروههاي دينفع و طرح ديدگاههايشان درمورد فرسودگي شهري ،مشکالت و شيوههااي ح ورض نآ ل ري   
ت .بن مزال نياربا
است .الزمه بازآفريني شهري پايدار ،همکاري اجتماعات محلهای و رسيدن ب ومع قفاوت ه م سا ي تتت ت تتتت
است يک اتحاد و ائتالف استراتژيک تشکيل ش ظ و دو ر رگ تيف ووو ووووههااي ذينف بهر و تکراشم يارب ع ر ف ي ر دنيا      
بازآفريني شهري توسعه يابد (.)Pourahmad, Keshavaez, 2010: 78
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با توجه به مزایای ارائه شده در دیدگاه بازآفرینی و به دليل تاکيد اصلي آن بر رويک سوريس هلحم رد يتکراشم در     
واقع در منطقه  21تهران مورد توجه قرار گرفت تا بدين طريق با استفاده از الگوه زا يعمج يتکراشم يا

ياهورين     

همه بهره وران در جهت ساماندهي بافتهاي فرسوده در راستاي نيل ب دياپ هعسوت فادها ه ا هب ر ر یگ ه ر دددددد ددددددد .محله
ک ط فر
سيروس از محلههاي قديمي تهران است که به علت کمبود امکانات و خدمات و تجهيزات ش ره ييي از يک ک
نفوذ کاربريهاي تجاري و فرامنطقهاي از ط فر

ديگررر ،بخش

و

ک نم هدو و
ز داي ييي از س انکا ننن ق ميد ييي محل ار ه ترک ک

واحدهاي مسکوني به خصوص در لبههاي محله تبديل به انبار و کارگاه و در ضمن سکونتگاه کارگران اين واح اهد
شده است .بخشي از واحدهاي مسکوني درون بافت مخروبه و متروکه شده و بهصورت مأمن معتادان ،فروشندگان و
توزيع کنندگان مواد مخدر و مجرمين و کجروان اجتماعي درآمده و باعث ناامني اجتماعي و در نتيجه دام هب ندز ن   
گريز جمعيت شده است .موضوع مشارکت مردمي در بافتهاي فرسوده بخصوص در بافت فرسوده محل سوريس ه   
یتواند بهعنوان تفکري خالق توسط طراحان شهري مورد توجه قرار گيرد تا بتواند يک ش رد ار ديدج طيار   
تهران م 
يک مجموعه خاص به وجود آورد ( .)Ernawati, 2005: 6اين شرايط حرکت به س ار يموب هعسوت يو

زفا ا و شي   

سبب جذب افراد به اين مکانها خواهد شد و عالوه بر آن مانع از جابه جا يي افراد و انتقال آنها به مکانهاي ديگر
و از بين رفتن بنيانهاي زندگي اجتماعي بومي خواهد شد .ضرورت اين مسئله در حف ب هارمه تفاب نامزمه ظ ا    
جوامع ساکنين آنها م 
یباشد ( .)Trotter, 2001: 32نياز به درک اين پيچيدگي در جوامع و س خا ت سوريس هلحم را    
تنها از طريق تالشهاي مثبت مردم ساکن در بافت منطقه امکان پذير خواه ش د دد ددد .ب درم تکراشم تروص نيد مي     
حها يي با مشارکت مردم منطقه در راستاي بازآفريني محله سيروس صورت گرفته است .اما هدف کلي
مشخص و طر 
تحقيق حاضر ارزيابي نتايج مشارکت شهروندان و ارائه مشکالت و در نهايت ارائ يجرت لح هار ه ج رد ي

اب هطبار

   

یباشد.
حهاي بازآفريني بافت فرسوده محله سيروس م 
طر 
یباشد که با توجه به ماهيت مطالب و ن دروم عوضوم عو    
روش تحقيق مذکور از نوع کاربردي ،توصيفي -تحليلي م 
مطالعه بر روش جامع نگري تاکيد دارد .بدين منظور در مرحله مطالعات کتابخانهای ،طرحهاي تفض هقطنم يلي     21و
طرح بهسازي محله سيروس تهران ،کتابها ،مقاالت و پايان نامههاي زيادي مورد بررسي قرار گرفت .مباني نظ و ير
شناسا يي محدوده مورد مطالعه نيز مورد توجه قرار گرفت .در مرحله مطالعات م  ليمکت اب ينادي پپپ پپپپرسش مان ههه ،م نازي
توجه و عالئق مردم در طرحهاي بازآفريني در قالب انواع مشارکت به دست آمده و سپس با توجه به اطالعات جمع
آوري شده و با تکيه بر طرح بازآفريني محله سيروس با رويکرد مشارکت مردمي ،نقاط ضعف و مش هئارا نآ تالک   
شده است .در ادامه براي معرفي رويکرد برتر در زمينه جذب مشارکت مردمي پرسشنامههاا يي ته نينکاس نايم و هي    
توزيع گرديد و در نهايت با ورود به محيط  SPSSو مباني نظري اشاره شده تجزيه و تحليل دادهها صورت پذيرفت.
مباني نظري
قو
ی برخ ييي از من طا ق ق
شهر تهران امروز از ساختار کالبدي و عملکردي متناسب با نيازش برخوردار نيست .شکلگیری ی
ط و معيارها ييي
محالت شهرهاي بزرگ ازجمله کالنشهر تهران بنا به داليل متعدد به گونهای بوده است کههه باا ض باو ط ط
یباشد .اين بافتهاا
شهرسازي و معماري ا يخ ر مغاير داشته و به نوعي وصله ناجور به تن شهرها خصوص ًاًا کالن شهر م 
ت ش ره ييي آن نيززز فرس دو هه شدهه و
به مروز زمان فرسودهتر شدهه و ع وال هه بررر فرس گدو ييي کالبد ييي  ،ش کب ههه تاسيسات ت
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یدهند .در حال حاضر حجم عظيم بافتهاي فرسوده در کالنشهر تهران به حدود
کارکردهاي شهري خود را از دست م 
تهااي
یرسد که اين مقدار در منطقه  21تهران بيش از يک سوم سطح منطقه را فرا گرفتههه استتت .بافت ت
 3000هکتار م 
فرسوده منطقه  21ويژگ 
يهاي گوناگون دارند که براساس طرح تفضيلي منطقه در انواع زير قابل طبقه بندي هستند:
ص ،بدنههااي ش ره ييي و فض اها ييي ارزش نم ددد
بافتهاي تاريخي و ارزشمند که بصورت مجموعهها ،تک بناهاي شاخ باقي ماندهاند و نيازمند مرمت بافت و بناها و بهساز يي هستند مانند :مجموعه بازار تهران و مجموعه ارگ.
بافتهاي قديمي فرسوده که بقاياي ساختار تهران قديم را در خود جا ييي دادهانددد ول ييي بههه رغممم داشتننن عناصر يييارزشمند ،وضعيت عمومي بافت آنها نامناسب است مانند محالت سنگلج ،عودالجان و امامزاده يح يي و چاله م ادي ننن
حهاي ويژه مداخله و سامان دهي و باززنده سازي هستند.
نيازمند طر 
یشودد و
بافتهاي فرسوده و نابهنجار که کيفيت محيطي بسيار نازلي دارند ،عناصر ارزشمندي در آنهاا يافتتت نمی ینيازمند طر 
حهاي سامان دهي بافت هستند مانند دروازه غار (.)Azadi, 2012: 105

یتواند بعنوان يک فرايند جامع و پيچيده ح الکشم ندرک ل ت    
از نظر روبرت اسکايس ) 2000 ( 1بازآفريني شهري م 
شهري و ساماندهي اوضاع بافتهاي فرسوده مرتبط با شرايط محيطي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي هر منطقهای در
نظر گرفته شود .براي محققان امروزي بازآفريني شهري به معناي دخالت يا نفوذ خالق در محيط ساخته شده موجود
تهااي ش رظن رد يره   
یباشد و بعنوان اساس توسعه پايدار و حافظ ارزشهای جوامع در جهت رشد و توسعه باف 
م
گرفته م 
یشود ( .) Moldoveanu, Loan Franc, 2014: 42اين رويک در

مت ثأ ررر از نظر ييي ههااي شهرس يتکراشم يزا   

آخرين دهههاي قرن بيستم ميالدي است که هدف آن باال بردن ميزان مشارکت مردم در تغ يي رات سازمان فضا يي شهر
یرا بعنوان يک يلصا ناکرا زا ي     برنامهههر ربهار( دوخ يزي ددد دددد ،مش و تکرا
است .رويکرد بازآفريني ،مشارکت مردم 
یدهددد.
پايداري) در نظر دارد و آن را در تمامي مراحل طرحهاي شهري ،برنامهر رارق هجوت دروم ارجا و يزي       می ی
مشارکت شهري همان شرکت و حضور جدي ،فعال ،آگاهانه ،ارادي و سازمان يافته و مؤثر يگانهاي سازنده جامعه
شهري يعني افراد ،خانوار ،گروهها و نهادها و سازمانها و بخشهاي عمومي و خصوصي در فعاليتهااي اقتص دا ييي ،
اجتماعي ،فرهنگي زندگي شهري براي نيل به اه فاد

ش هعماج يعمج ه تسا ير

((((( (((((( CNCHS, 1996: 322 from

یهااي گروووههااي ب مو ييي  ،عام درم ه مم ممم،
 .)Nejaty Hosseini, 2000: 8مشارکت مردمي سبب توجه به تص يم مممگیری ی
گروههاي ذي نفع مرتبط و يا س يمصت ريا م نريگ  ددد ددددههاا ک ام ليم ناشياهتکراشم ه

شهاای
د ار ر يريگراک هب         رو 

یانگيزد ،م 
دموکراتيک براي نيل به اهداف مفروض بر م 
یشود (.)Hall, Jenkins, 1998: 114
يبدليل احداث مس نک
برنامه بازآفريني بافتهاي فرسوده شهري به دليل امکان استفاده از ظرفيتهاي قابل توجه و ب 
و توسعه دسترسي به خدمات شهري در آن بهعنوان يکي از برنامههاي سياست ورد هعسوت  نن نننزاي ش بوسحم يره   
میشود .ليکن تحقق اين برنامه به دليل سرمايه گذاري هنگفت نآ زاين دروم  اب رايسب حطس هب هجوت

هدرتسگ

       

حهااي
بافتهاي فرسوده جزء با مشارکت مردم و بخش غيردولتي امکان پذير نيست .مشارکت واقع رد مدرم ي    طرح ح
بازآفريني از يک سو سبب شکلگیری طرحها در راستاي نيازها و خواستهاي ساکنين شده و برنامهريزي پ هب نييا   
1

. Robert & Sykes
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حها را افزايش و پايداري طرح در تم نيمز يما هه هههها
باال را امکان پذير نموده است و از سوي ديگر قابليت اجرا يي طر 
افزايش میيابد .اهميت اين بعد از برنامهريزي بازآفريني به ان زاد ههای است رد هزورما هک  ،رادياپ هعسوت ياهلدم       
مشارکت مردمي و زندگي جمعي و سياستها و روشهاي تصميم سازي مرتبط آن بهعنوان يکي از جنبهههه يساسا يا   
توسعه پايدار مطرح شده است (.) JomehPour, 2000: 76
جدول :1انواع مشارکت در رهيافت بازآفريني شهري
نوع مشارکت

ناحيه تحت پوشش

انواع مشارکت جويان

يک مکان يا ناحيه کوچک براي

توس شخب ناگدنهد هع صوصخ

قراردادهاي مشترک

مثال مرکزشهر

انجمن مسکن ،ادارات محلي

تجاري متقابلي را ايجاد میکند

مش رد تکرا

و نارمع     

فعاليتها
يييييييييي ،

توسعه تجاري بدون انگيزه سود ک عفانم ه   

مشارکت از طريق هياتهاي

نواحي مشخص براي بازآفريني،

اجتماعات خرد مخصوص ًاًا اعامتجا ت   

بازآفريني مبتني بر اجتماعات مخصوص ًاًا رد

توسعه و عمران

براي مثال واحدهاي همسايگي

مستقل از هياتهاي عم تارادا و يمو

رابطه با ايجاد و گسترش منافع اجتماعي ،از

محلي

آنجا که اجتماعات خرد منفعت رظن رد ار ي   
نمیگيرند ،تمامي مازاد در داخل ه هب تاي   
گردش در میآيد.

مش  تکرا ا قيرط ز

         

بخش يا گستره شهر

بخش خصوصي

جستجوي مک ربراک رارقتسا تهج ينا دددد ددددد،
ارتقاء رش و د س راذگ هيامر ييييي  ،توج هب ه   

سازمانهاي غير رسمي

مش الک تت ت ،اتخ عفانم هک يياهدربهار ذا        
متقابلي را براي گروووههااي ذينف دوجوب غ   
یآورد.
م

مش  قيرط زا تکرا د رتاف       

دفات  کي زا ر ت مي

شهر يا زير منطقه

زا لکشتم هيوناث           

ته اا اي
مش ي نايوج تکرا ا کرش زا  تتتت ت تت 

شهري و زير منطقهای

تقبل وظايف متعدد در يک چارچوب زماني
مشخص

تض سم هعسوت و نارمع ينما ت لق زا         
یگردد
مشارکت جويان تشکيل م 

مشارکت راهبردي

زير منطقه ،متروپليتن

ش ها
تمامي بخ 

اقدام بهعنوان يک سازمان دهنده اوليه ب يار
فعاليت ،اقدام بهههعن او ننن يارب امنهار کي    
توسعه ،اجرا بواسطه ش صخ

ثال ثثث  ،اق ماد

بهعنوان يک س  هدننک تياده نامزا د رگي     
سازمانها به عالوه شرکتهاي توسعه.
Source: Laurini, 2002: 46

شکل :1جايگاه مشارکت در ابعاد توسعه پايدار
Source:UNESCO, 2005.
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بنابراين آنچه که در تحقق کامل ديد طراحان بازآفريني بايد مورد تاکيد قرار گيرد مشارکت بهره برداران و بخص صو
ساکنين بافت در فرايند معاصر سازي م 
یباشد (.)Habibi, Rezvane, 2005: 20
يافتههاي تحقيق
محدوده مورد مطالعه
محله س هلحم نارهت يرهش تاميسقت رد سوري      

 17در منطقههه 21است دودح هک     

 40هکت و دراد تحاسم را

يخ ابانهاي  15خرداد در شمال ،ري در شرق ،مولوي در جنوب و مصطفي خميني در غرب محدوده آن را مش صخ
ميکند (شکل شماره .)1در سه گوشه آن تقاطعهاي مهمي چون ميدان قيام ،چهارراه مولوي و چهارراه سيروس ق رار
گرفتهاند ،اما با ايجاد پل هوا يي بر روي يخ ابان ري و تعريض اين محور ،گوشه چهارم وضعيت نابه ساماني دارد که
با تخريب بناهاي مجاور يخ ابان شکلي مخروبه پيدا کرده است .شکل اين بلوک شهري بزرگ مانند ذوزنقهاي ن مظنما
است که بلندترين ضلع آن در امتداد  15خرداد  710متر طول و کوچکترين ضلع دربر ري  500مت و دراد لوط ر

ود   

ضلع مجاور مولوي و سيروس به ترتيب  056و  700متر امتداد يافتهاند.

شکل  :2موقعيت محله سيروس در منطقه  12و تهران
Source: Authors

بافت محله سيروس و محلههاي اطراف شکلي اندامواره اي دارند که شبکهاي از گذرها و بن بستها س خا ت يطابترا را   
آنها را تشکيل ميدهد .اين بافت تاريخي تا آغاز قرن حاضر به تدريج و متناس  تيعمج شرتسگ اب ب وووو ووووو فعاليتها
بهصورتي منسجم رشد يافته است ،اما از آن پس با احداث خيابانها يي که ا  ار تفاب ني ا  هتسسگ مه ز وووو ووووو ش کب هههاي
شطرنجي را به وجود آورده وضعيتي دوگانه پيدا کرده است .به اين معني که در امتداد خيابانننها ييي اص نام يل ن دد ددد 15
خرداد ،مصطفي خميني(سيروس) ،مولوي و ري رديفي از ساختمانهاي با کارکرد تجاري و اداري و عم لکش يمو   
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گرفتهاند که ترکيبي برون گرا دارند ولي در درون اين بلوکها بافت قديمي چندان تحول نيافته و شبکههاا ب نامه ه   
صورت قبلي باقي است و بناها رو به فرسودگي و ويراني گذاشتهاند .بخش شرقي بازار تهران که در مجاورت محله
سيروس قرار دارد از بخشهاي شمالي و غربي آن بسيار کم رونق تر است و بيشتر واح  تالآ نهآ هضرع ياهد ووو وووو
ابزار (بر غربي سيروس) ،الستيک و پالستيک (در امتداد کوچه سر پولک وناصر) ،ل  هدرخ مزاو وو ووو دست ود  ممم (ب رازا
سيد اسماعيل)و مواد غذا يي (در اطراف چهار مولوي) فعاليت دارند.
ميزان تمايل مشارکت ساکنين محله سيروس
مشارکت و همياري ساکنين محالت در برگيرنده حوزههاي مختلف مرتبط با ساکنين و گروههاي سني مختلف ساکن
ميباشد .اين امر از طريق ظرفيت سازي و آماده سازي ساکنين ميسر ميباشد که اولين مهمترين گاممم ،اط عال

رس نا ييي

به ساکنين در خصوص مسائل و مشکالت موجود و محسوس در محل س نوک تتت آنهاا و س هئارا سپ    راهکارهاا و
يباشد .رويکردهاي برنامهريزي چون برنامهريزي مش تکرا ييي
الگوهاي مشارکتي در خصوص حل مسائل و مشکالت م 
و برنامهريزي ارتباطي از نمونههاي دستيابي به راه حلها و راهکارهاي مبتن ييي بر مش کرا تتت و همفکر ييي اجتماع تا
انساني ميباشد .انواع مشارکت از نظر نوع فعاليت مشارکت کننده به چهار دسته تقسيممم م يييشودد :ال تکراشم )ف   
ذهني و فکري :در مشارکت فکري و ذهني شخص کمک فکري مينمايد براي مثاللل نم يييت او ننن به م دراو ييي چوننن،
شرکت در جلسات حل مشکل شوراها ،ارائه نظر در اج ار ييي پ ور ژژژههاا ،ش رد تکر بح ثثثها ييي مختلف

ش ره ييي در

ارگانهاي مختلف ،بحث در کارگاههاي شهري در مورد مسائل و معضالت روزم عماوج هر    ش ره ييي  ،اظه زا رظن را   
ت استتت .ب)
طريق پرسشنامهها و ...اشاره نمود .در اين نوع مشارکت فکر و ذهن مشارکت کننده بسيار ح زئا اهميت ت
مشارکت مالي :که در آن عامل اصلي موارد مالي ميباشد .مث ًالًال ميتوانيم به کمک نقدي در اجراي پروژهها ،کمک به
سازمانهاي غير دولتي ،کمک به اجراي طرحهاي عام المنفعه شهري و ...اشاره نما يي م .ج) مشارکت فيزيک ييي  :ک رد ه
آن مشارکت ،خود مشارکت کننده يا افرادي که او انتخاب مينمايد است .در اين نوع مش ب سک ره تکرا ست هههه ههههه بههه
تخصص و توانا يي خود در بهبود بخشي به محيط زيست خود همکاري م يييکنددد .مث ًالًال لودج رد تکراشم     کش ييي
يخ ابان بهصورت کار بدون مزد توسط اهالي محله و يا پاکسازي شهر يا کوهستان از زبالهها ،در روز خاص ييي از س لا
ت ،مش تکرا
بهصورت سمبوليک که درواقع سادهترين نوع مشارکت است .د) مشارکت ابزاري :که اين ن کراشم عو تت تت
يزند .اين نوع مش ود هب تکرا   
کننده با در اختيار گذاردن وسايل ،امکانات و ابزار شخصي خود دست به مشارکت م 
دسته ابزاري منقول و غير منقول تقسيم ميشود .در ابزاري منقول مث ًالًال وردوخ

شخص ييي مش نک تکرا ن رد هد    اخت اي ررر

پروژه قرار ميگيرد .در مورد ابزاري غير منقول هم مثل واگذاري و فروش ملک به دولت يا عقب

نش ني ييي س خا ت نام

براي گشايش معبر را ميتوان مثال آورد .بنابراين اتخاذ رويکردي که زمينههاي اقتصادي فرايند نوس زا ييي و در نتيجههه
جلـب مشارکتهاي مردمي را فراهم کند ،از موارد مهم يـ است که در مقياس طرحهاي توسعه ش ره ييي بايددد م رظند
قرار گيرد (.)Andalib, 2006: 2
با پرسشگري از اهالي محله در مورد نحوه مشارکت آنها ب م ا دد ددديريت شهررري طبق يافتتههااي ج ود للل ش رام هه ()2
مشارکت فيزيکي با  % 54 /5و مشارکت ابزاري با  % 34 /5در ردههاي اول و دوم و مشارکت مالللي و ع  مد هه هههيچ ن عو
مشارکت جمع ًاًا با  % 11در رده سوم را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به شرايط اقتصادي -اجتماعي خاص محله
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مشارکت مالي و ابزاري درصد پا يي ني را به خود اختصاص داده است .از آنجائيکه مهمترين س مر اايه ايننن اجتماع تا
یباشددد .در م کف تکراشم درو ررر رررري و
نيروي کار فراوان است ،مشارکت فيزيکي از درصد بسياري باال يي برخوردار م 
ذهني ،پرسش شوندگان امکان تحقق اين امر را در حد صفر ميدانستند در نتيجه در جوابهاي خود ت جو هههي ب نآ ه
ن س حط
نداشتند .مديران شهري در منطقه 21شهرداري تهران هنوز به چنين باوري نرسيدهاند که م  زا مدر ااين ن

اگآ هه هههي

برخوردارند و بهتر از هر مهندسي به چگونگي رفع کمبودها و مشکالت خود آگاهي دارند .بعالوه مش کف تکرا رر ررري
مردم هنوز از جايگاه قانوني در تصميمگیریها برخوردار نيست و هنوز نتوانسته است نقش و جايگاه تع يي نکنندههاي
حهاي باز آفريني باف 
در طر 
یو
تها به دست روآ  دد ( .)Akbarpour, et al, 2011: 15ب امآ نينچ لاح نيا ا ررررر ررررررگیری ی
حهاي بازآفريني با مشارکت مردمي در محله سيروس شد.
پرسشگري نقطه آغازيني براي ايجاد طر 
جدول :2به چه نحو حاضر به مشارکت هستيد؟
از نظر شما مشارکت چيست

فراواني

مشارکت نميکنم

11

د ر صد

درصد فراواني

5 .5

5 .5

مشارکت فيزيکي

109

5 . 54

60

مشارکت ابزاري

96

5 . 34

5 . 94

مشارکت مالي

11

کل

5 .5
200

100

100
-

Source: Research Findings, 2010.

بازآفريني محله سيروس از طریق رويکرد مشارکت مردمي
یباشد که ب و تفاب يگدوسرف ليلد ه   
محله سيروس يکي از محالت قديمي شهر در مجاورت بازار بزرگ تهران م 
عدم امکان دسترسي مناسب و وجود بافتهاي ريزدانه با مشکالت فراواني مواجه بود .پس از انج اعلاطم ما ت هيلوا     
مقرر گرديد که محله مورد بازسازي و احياء قرار گيرد .طرح ساماندهي اين محله از س و يلاها يو

 تراظن اب ا هراد     

یباشد .متوليان طرح ب اد تيولوا ا د س هب ن ه لماع      
بهسازي و نوسازي وزارت مسکن و شهرسازي در حال اجرا م 
خواست و نياز مردم ،همچنين ميزان بازگشت اقتصادي طرح و ميزان تاثيز گذاري در بافتتتهااي پيرام هب مادقا نو    
اجراي طرح نمودند .براي تع يي ن اين سه اولويت مطالعاتي صورت گرفتتت .ازجملههه ب درم تساوخ نييعت يار م زا 

  

یس جنا اب دش يع ام     
يهاي مردمی ی
طريق تکميل پرسشنامه و ايحاد دفتر محلي اقدام شد .همچنين براي جلب همکار 
تها افزوده شود.
اقدامات زير بر ميزان مشارک 
 همکاري و همدلي با مردم  -ايجاد دفتر محلي  -آگاهي دادن به مردم و روشن ساختن طرح براي آنها -حس سانمودن مردم نسبت به سرنوشتشان  -اعتماد سازي در ميان مردم نظير کانونهاي تملک براي عدهای و دادن امتيازهاي
مثبت و سودآوري  -دادن وام با شرايط ويژه به ساکنين.
همچنين در جريان طرح تالش شود تا نوعي اتفاق نظر ميان ارگانهاي مختلف و دستاندرکاران نظ  ري سس سسسازمان آب،
سازمان برق و شهرداري ...بوجود آيد .به اين ترتيب اولويتها مشخص شد ،ساکنين توجيه شدند و همک يرا
جلب شود .از طرف ديگر ميان ارگانهاي مختلف هماهنگيها و اتفاق نظر بوج و دمآ دو
مناسب شروع گرديد.

آنهاا

اب حرط بسن تامدقم ت      ٌاٌا
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بدين ترتيب مشارکت مردم در محله سيروس بهترين روش براي درمان مناطق فرسوده منطقه اعالم شد .ام رد ا ا ني
ی انديشه مشارکت در محله ،اين نگرش هنوز بصورت علمي
ميان موانع بسياري وجود داشت که با وجود شکلگیر 
ديده نشده است و تا زمانيکه از پشتوانه فلسفي کارساز و راهگشا برخوردار نگردد ،نمیتواند جزئي از فرهنگ درآيد
و گسترش يابد ( .)Elshoki, 2004: 34بنابراين با وجود قرار دادن مردم محل ينيرفآزاب دنيارف بلق رد سوريس ه      
شهري بعنوان شرکت کنندگان فعال ،در زمينههاي توسعه اجتماع و نظام برنامهريزي در محله مشکالتي به شرح ز ري
وجود داشت که در جدول زير به کامل به آنها اشاره شده است.
جدول :3مشکالت مرتبط با مشارکت مردم محله سيروس در فرايند بازآفريني شهري
حوزهها

زير حوزهها

مشکالت

دستيابي به نمايندگي در امر

 -نياز به تضمين نمايندگي از طرف کل جامعه

شهري
مش يقح تکرا ق مامت رد ي       

 -مشارکت کامل در تصميمگیری و نه اقدام نمايشي

مراحل

مسائل مربوط
به توسعه
اجتماع

جدي گرفتن جوامع

 عدم موفقيت گروههاي بزرگ سرمايه گذاري در تشخيص اينکه م هلحم مدر   یتوانند بصورت مستقل به اهداف دست يابند.
سيروس م 

نياز به حمايت

 نياز به حمايت مردم کم درآمد محله سيروس و لزوم حضور آنان در جلساتآموزشي و گردهما يي ها

مقياس زماني

یباشد
 نياز به زمان در مشاوره و گفتگو ،ايجاد اطمينان م  -نيازمندي به زمان در مشارکت اجتماعي

قدرت

 رويارو يي سازمانهاي کوچک با موانع و چالشهااي بزرگ هک يياج رد ي    سازمانهاي بزرگ موفق هستند.

مسائل مربوط به
نظام برنامهريزي

ظرفيت

تهاي رهبري جامعه و ن هبرجت زي   
 -نياز به فعاليتهاي اقتصادي بيشتر و مهار 

حفظ افراد در طول زمان

 -مشکل از دست دادن افراد کليدي.

نظام برنامهريزي

 -وجود فرصتهاي بسيار محدود ب عا تهج )مدرم( هعماج يار ترا هب ض

آن براي کمک به "خود پشتيبان شدن" پروژههاي بازآفريني
   

برنامهريزي صورت گرفته.
 فقدان مهارتهاا و من ياهدحاو نورد رد عبا    برنامهههر  تهج يزي ت قيوش    مشارکت عمومي بيشتر
Source: Research Findings, 2010.

مشارکت مردمي در مفهوم عام و فراگير خود گردهم آ يي و تشکل آگاهانه و خودج مج شو عع عععي از م رد نکاس مدر   
يک محدوده است و مشارکت واقعي زماني محقق ميشود که آنها براي بهبود وضعيت مسکن و محيط مسکوني به
شيوهاي غيرانتفاعي و بر اساس گزينش آگاهانه و ارادي عمل کنند .با اين همه به رغم منافع و ضرورتهاي آشکار و
بهااي
نهان ،به داليلي چون برتري طلبي متخصصان و تحصيلکردگاننن و فاص درم زا نتفرگ هل ممم مممم ،وج وچراچ دو بب بب
خشک و بوروکراسي فلج اداري ،طرح مسائل در قالبي نامفهوم و ناآشنا برااي م در ممم ،فرساايش تدررريجي حساس سسيت
ن
مردم نسبت به مسائل ،مشکالت سازماني و نهادي مشارکت مردمي و نيز مسائلي چ وگمهان نو نن ننني س  رد نانکا ااين ن
تهااي
بافتها ،درآمد اندک ،فقدان نهادهاي مشارکتي و پشتوانههاي حقوقي ،راهکارهاي مشارکتي در بازآفريني بافت ت
فرسوده ناشناخته مانده است .عالوه بر مشکالت ارائه شده ،به دليل شناخت نادرستي که برنامهههر ازي ننن و مس زا نالوئ
ت
تصور بکارگيري راهکارهاي مشارکتي دارند پايههاي اساسي اين امر تخريب شد و زمين ننههااي الزم برااي مش کرا ت ت

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 4931
 90فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

واقعي مردم محله سيروس پديد نيامده است .از ديگر سو ذکر اين نکته ضروري است که محل دوجو اب سوريس ه     
یدهد
موقعيت معتبر مرکز شهري و دسترسي به فرصتهاي اشتغال ،روز به روز ارزشهای اقتصادي خود را از دست م 
در نتيجه سرمايه گذاران بخش خصوصي رغبتي در احياء و ساخت و ساز بافت دنهاوخن سوريس هلحم هدوسرف       
داشت .اما ساکنان محله قديمي که هنوز نسبت به محله خود تعلق خاطر دارند و صاحبان مشاغل واحدهاي پيرام نو
یتوانند نقش اساسي را ايفا نمايند .همراه هورگ ود نيا ي    
محله دو گروهي هستند که در بازآفريني محله سيروس م 
با ترغيب و تشويق مسئولين محلي و مديران بخش خصوصي نتايج مشارکت مردمي را در مسير مطلوبتری ه تياد
خواهد نمود .اين هدف زماني دست يافتي خواهد شد ک شم ه اا ااارکت هدفمن مدرم د    بهههعن او ننن پا مه ساسا و هي ه    
پروژههاي شهري تلقي شود و تضمين شايستگي مردم محلي ،تمل يلحم مدرم تعفنم و يلحم تيامح و ک هب    
حداکثر ممکن خود دست يابد .بدين منظور مردمان ساکن در محلههاي مرکزي ازجمله در نمونه م يدرو

   

یتوانند
می ی

در بطن فرايند بازآفريني باقي بمانند و به حيات جامعه خود در روشي موثرتر کمک نمايند.
رويکرد توانمند سازي اجتماع محلهای

1

حهااي ش يره
در بحث مديريت شهري و اقدامات توسعهای ضرورت مشارکت مردم رد ي طرح ح
يهاي اساسي در پ يادارا مممهاا و رويکرده يا
محلههاي مرکزي ،به دليل دگرگون 

ازجملههه ب ينيرفآزا

توسعهههای و ناکارآم انرب يد مم مممههااي

یگيرد .بدين منظور رويکرد توانمند سازي اجتم يعا
برنامهريزيها ،از طرحهاي نخبه گرايانه و اقتدار مئابانه نشات م 
یتواند موثرتر عمل نمايد .رويکرد توانمند سازي بر
محلهای براي رفع مشکالت اشاره شده در منطقه مورد مطالعه م 
ديدگاه فقرزدا يي استوار است و در توسعه پايدار انساني محور با تکيه بر مشارکت شهروندان و مديريت شهري پيش
یرود .نيلسون (  ) 2008توانمند سازي اجتماع محلهای را فرايند کنش اجتم يعا
م

یدان ار تکراشم هک د
می ی

رد نيب     

یدهد و باعث مداخله اف يمصت رد دار م رتنک و يزاس  لللل للللل ،براب ير
یکنند ،افزايش م 
افرادي که احساس بي قدرتي م 
یشود .از آنجا که جوامع محلي کنترل کمي ب نيارف ر دد دددهاا دارنددد ،فاقد
برخورداري از منابع و بهبود کيفيت زندگي م 
منابع مالي هستند و کانالي براي ارائه ديدگاههاي  دنرادن دوخ (( ((( )Shin, 2010: 544توانمن يلحم عماوج يزاس د     
یرسد .توانمند سازي در سطح محلهای داراي نت هب يجيا   
خصوص ٌاٌا در بافتهاي تاريخي و فرسوده ضروري به نظر م 
یباشد :ارتقاي تجربه و توانش ،بهبودي در ساختار گروه و ظرفيتها ،حمايت محيطي و ارتق و عبانم يا
شرح زير م 
نيز باعث کاهش موانع محيطي و اجتماعي می ی
یش  دو ( ( .)Amichai, Hamburger, 2008: 1777ب مناوت نييبت يار ند    
یگيرند و
سازي اجتماع محلهای محققاني چون پاتنام (  ) 1993و کلمن (  ) 1990آن را به منزله دارا يي جوامع در نظر م 
معتقدند که در اين رويکرد رابطهای محکم ميان مولفههاي سطوح مشارکت مدني و اعتماد (ب و يدرف ني

و )يداهن

انسجام اجتماعي وجود دارد .قبل از بررسي مولفههاي مذکور در نمون دروم ه ييييي  ،تعر ا مادکره في زز ززز ا لوم ني فف فففههاا
یباشد .ضمن اشاره به تعريف از مشارکت در ص لبق تاحف ييييي  ،اعتم رارق فيرعت دروم ار ماجسنا و دا      
ضروري م 
یدهيم:
م

1

. Community Empowerment
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اعتماد :اعتماد از عناصر ضروري براي تقويت همکاري بوده و حاصل پيش بيني پذيري رفتار ديگ رد هک تسا نار   
یشود اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهتر دامتعا کي   
يک جامعه کوچک از طريق آشنا يي نزديک با ديگران حاصل م 
یيابد .ضرورت ًاًا نوع دوم اعتم يمعت دامتعا ار دا م زين هتفاي      
غير شخصي يا شکل غير متسقيمي از اعتماد ضرورت م 
ینامند که براي جامعه سودمندتر تلقي م 
م
یشود (.)Tavasoli, Mousavio, 2005
انسجام :انسجام اجتماعي داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي يک جامعه است .به عبارتي انس ب رظان لک رد ماج ر    
ميزان و الگوي رابطه متقابل بين کنشگران ،گروهها و نهرف هدرخ گگ گگ
گهااي تم  تسا هتفاي زيا ((( (((( Azkeya, Ghaffari,
.)2004: 286
تحليل رويکرد توانمند سازي اجتماع محلهای در محله سيروس
رويکرد توانمند سازي اجتماع محلهای از مفاهيم جديدي است که در تحقق طرحهااي ش رارق هدافتسا دروم يره     
یتشکيل شده است .ا هس ني    مؤلفههه
یگيرد و همان طور که اشاره شد از سه مؤلفه اعتماد ،انسجام و مشارکت مردم 
م
در يک رابطه متعامل قرار گرفتهاند و هر کدام تقويت کننده ديگري هستند .رويکرد توانمند س عامتجا يزا    محلهههای
صههاي اصلي را براي اجراي تحقق رويکرد مشارکت مردمي ،اعتماد و انسجام میداند و ک دوبن تروص رد ه    
شاخ 
آن فاصله ميان مردم و مسئولين ايجاد و منجر به عدم بهرهگیری از اين رويک  تياهن رد و در ت تکراشم حطس لزن      
خواهد شد .بدين منظور براي تحليل رويکرد توانمند سازي اجتماع محلهای در نمونه موردي 80 ،پرسشنامه بصورت
تصادفي ميان ساکنين توزيع و تکميل گرديد .پرسشها در سه مع درف( دامتعا راي ييييييي  -نه و ماجسنا )يدا

تکراشم    

همراه با زير معيارههاي آن مطرح شد .در بررسي توصيفي نتايج پرسشنامهها بايد اذعان داشت که بيش از  70درصد
از پاسخ دهندگان در تمامي سئواالت مطرح شده در بررسي اعتماد نهادي نسبت به نهادهاي د و رهش روما رد ليخ
محله اعتماد کمي دارند .بيشترين ميزان عدم اعتماد در ميان نهادها به ترت هلحم يانما تئيه و جيسب لماش بي و     
یباشد .در زمينه اعتماد فردي پاسخ
کالنتري و شوراي حل اختالف و صندوق قرض الحسنه و در نهايت شهرداري م 
دهندگان نسبت به اعتماد بين فردي بصورت خنثي پاسخ دادهانددد .در بررسي مؤلفههه انس ينکاس ماج ن ندقتعم  د هک 

   

یدهد که مشارکت س نينکا
انسجام مناسبي ميان آنان وجود دارد و اما در بررسي آخرين مؤلفه يعني مشارکت نشان م 
یباشد .در تحل اد يگتسبمه لي دددددههاا
پا يي ن ارزيابي شده است و علت اين امر به دليل پا يي ن بودن اعتماد بين نهادي م 
در محله سيروس به بررسي رابطه همبستگي ميان متغير مستقل و وابسته بوسيله آزمونهاي مناسب همبستگي پرداخته
یباشددد .در
شده است .مهمترین آزمون همبستگي مورد استفاده در اين قسمت ،آزمون همبستگي ض يقفاوت فير    می ی
یشود .سطح معني داري که به اختصار آن
صورت معني داري ،رابطه همبستگي ميان متغير وابسته و مستقل پذيرفته م 
یدهند در تحقيق حاضر عباتست از  .Sig<=0/05رابط و دامتعا ياهرايعم ريز نايم يگتسبمه ه     
را با  Sigنشان م 
ت .در ج ريز لود   
انسجام بهعنوان متغير مستقل بر معيار مشارکت بهعنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار گرفته است ت
رابطه همبستگي معني دار ميان اين متغيرها ارائه شده است.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 4931
 92فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول  :4بررسي رابطه همبستگي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته در محله سيروس
معيارها

مشارکت

اعتماد بين فردي

1/250

0/ 067

اعتماد نهادي

1/ 316

0/681

انسجام

0/9 69

0/450

Sig

Value

Source: Research Findings, 2010.

یدهد ،ميان معيار اعتماد بين فردي و معيار مشارکت رابط يگتسبمه ه   
همان طور که آمار و ارقام جدول ( )4نشان م 
معني داري وجود دارد و اين رابطه مثبت است .به عبارتي با اف درف نيب دامتعا شياز ييييييييي  ،م شيازفا تکراشم نازي    
یده گرا شقن هک د ا نننن نننننهااي نه تکراشم اب يدا    
یيابد .در بررسي رابطه ميان اعتماد نهادي و مشارکت نش نا می ی
م
یشودد .در ک رامآ جياتن ل    
همبستگي معني داري وجود دارد .اين حالت در معيار انسجام و مش يد زين تکرا ده     می ی
توصيفي در محله سيروس حاکي از آن است که علي رغم باال بودن مولفههاي اعتماد بين فردي و انس لحم رد ماج هه ههه،
ط
اعتماد پا يي ن نهادي وجود دارد .به عبارتي ساکنين اعتماد پا يي ني به نهادهاي تأثیر گذار دارند و اين مهم يک اقن زا ي طط طط
ضعف در تحقق طرحهاي شهري است .بدين ترتيب بايد راهکاره زا و يداهن دامتعا شيازفا تهج رد ييا

يم ان      

برداشتن فاصله مردم و نيروهاي تصميم گير در فرآيند شهري مورد توجه ق ریگ رار دد ددد .بن رب رد نياربا ر درکيور يس    
مشارکت جويانه از طريق توانمند سازي اجتماع محلهای در نمونه موردي دو سطح مديران ،دستاندددرکاران و م مدر
بايد بهطور همزمان مورد توجه قرار گيرد .بدين منظور در جهت بک يحص يريگرا ح

رويک ينيرفآزاب رد روکذم در    

یشود:
محله سيروس ،برنامه و تسهيالتي بدين صورت بايد در نظر گرفته م 
تاندرکاران:
الف) مديران و دس 
تاندرکاران اعم از برنامهريزان ،مشاوران و مديران و مجريان و تسهليگران.
برگزاري نشستهاي آموزشي با همه دس آموزش تسهیلگران  -برنامهريزي مشترک براي هم نوا يي در امر اجرا با اتکاء به ابزارهاي مشترک و نگاه مشترکب)مردم:
تقويت بنيانهاي استواري محله با رويکرد توسعه درون زا  -بازشناس امرس ي ييييي ههااي اجتم وجوم يعا دد ددد  -تقويتاعتماد عمومي
 آشکار سازي سرمايهها  -هدايت مشترک به سوي منابع محليیتواند با تاکيد بر ديدگاه راهبردي (بهههعن او ننن يک ناکرا زا ي   
طرح توانمند سازي اجتماع محلهای در بافت فرسوده م 
اصلي بازآفريني شهري) ،اجراي پروژههاي کوچک مقياس با مشارکت ساختارهاي اجتماعي را در سطوح محله مورد
توجه قرار دهد .از آنجا که ساختار اجتماعي بافتهاي شهري عنصر هوشمند نظام ساختاري بافت میباش نياربانب د   
یتواند از طريق کاربرد دانائي ،کارائي بافتهاي شهري ازجمله بافت فرسوده را ارتقاء بخشد .ا نيرتهب زا يکي ني    
م
یباشد.
شيوه انتقال قدرت به ساختارهاي اجتماعي م 
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نتيجهگيري
لترين و مقبولترين رويکردها در جهت ن هب لي   
امروزه در نظامهاي برنامهريزي شهري مشارکت بعنوان يکي از اصي 
اهداف برنامهريزي ازجمله پايداري پذيرفته شده است .اين رويکرد ب قا تارکفت يارجا زا يريگولج ا تدا رگر ا ناي ههههه هههههه،
یگ ري دد .ب وظنم نيد رر ررر بافت هدوسرف    
نقش همه بهره وران را در اجراي طرحهاي شهري ازجمله بازآفريني در نظر م 
محله سيروس مورد توجه قرار گرفت تا رويکرد مورد نظر مورد بررسي قرار گيرد .با بررسي معيارهاي بافت فرسوده
یشود که از سه ضلع انسان ،فضا و فعاليت تنها به بحث فضا توجه شده و به
شهر تهران و نمونه موردی ،مشخص م 
شاخصهاي مربوط به انسان و فعاليت در اين تعريف توجهي نشده است .نپرداختن ب رد يناسنا دعب ه

هيضق نيا      

موجب شده است تا اغلب طرحهاي مرتبط با بافت فرسوده با عدم مشارکت واقعي مردم روبرو شود .چنانچه تحقيق
حاضر نشان داده است که ميزان تحقق الگوي مشارکتي در بازآفريني بافت فرس اونعب سوريس هلحم هدو ن يکي  زا   
محلههاي شهر تهران ،چه در تهيه و چه در اجرا مولفههاي يک ط راد ار يتکراشم حر ا دقا و هدوبن  ا رد يلمع تام   

  
  

جهت توانمند کردن مردم صورت نگرفته است .بنابراين با توجه به عدم تمايل مش يلام تکراشم صوصخب تکرا     
ساکنان نواحي فرسوده محله سيروس به واسطه توان اقتصادي پا يي ن و وجود اعتماد پا يي ن نهادي در بين س انکا ننن ،هر
گونه برنامهريزي براي بهسازي و بازآفريني منطقه بايد در راستاي توانمند سازي اقتصادي ساکنين و اجتماع محلهههای
یگ در دد .ا ني
صورت گيرد .بدين صورت طرح توانمند سازي اجتماع محلهای در بازآفريني محله سيروس پيشنهاد می ی
یافتد و نتيجه سهيم شدن ساختارهاي اجتم رد يعا
طرح يک فرآيند باز و جاري است که در يک محيط پويا اتفاق م 
یبودن و استمرار داشتن مداخالت میباشد .ط حر
قدرت است و وجه مشخصه آن تدريجي بودن ،نهادي بودن ،مردم 
مذکور مشکالت و نقاط ضعف ديگر طرحها را در بازآفريني محله سيروس را تا حد زيادي برط فر

ومن دهاوخ ددد دددد.

همان طور که نتايج تحقيق نشان داد توانمند سازي اجتماعي محلهای بهعنوان يک منبع ب لصاح هک لعفلاب و هوقلا     
تعامالت و هنجارهاي گروهي و اجتماعي است با تسهيل و گسترش روابط اجتماعي و ايجاد و انس و يعامتجا ماج
یتواند زمينه مناسب را براي مشارکت در طرحهاي شهري فراهم نمايد .بعنوان مث مناوت درکيور لا ن يزاس د     
رفاه م 
یتواند براي افزايش اعتماد بين نهادي از اشتراکات مذهبي و وجود هيئت يانما    
اجتماع محلهای در محله سيروس م 
محليه بهعنوان عاملي مهم در زمينه ايجاد انگيزه ب رهب تکراشم يار ه گ  ررر ررررفت  شيپ و ه ش ار مزال طر تيقفوم يارب      
حهاي شهري فراهم نمايد.
طر 
تقدیر و تشکر
در نهایت کمال تشکر و قدردانی را از مرکز مطالعات و برنامهریز شهری تهران ابراز مینماییم.
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