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 با توجه به شاخص های توسعه پایدار
  )مطالعه موردي: بافت فرسوده کوي سجادیه(

 

 ملیحه نیک نیا
کارشناس•ارشد•طراحی•و•برنامه•ریزی•شهری•ومنطقه•ای

•مدرس•دانشگاه•آزاد•اسالمی•واحدمشهدو•موسسه•آموزش•عالی•خاوران
 nikniaEmail_159	@yahoo .com

چکیده 
مشارکت•را•مي•توان•به•معناي•شرکت•و•حضور•جدي،•فعال،•آگاهانه•و•ارادي،•سازمان•یافته•و•مؤثر•افراد،•گروهها•
و•سازمانهاي•شهري•در•فعالیتهاي•اقتصادي•اجتماعي•و•فرهنگي•زندگي•شهري•براي•نیل•به•اهداف•جمعي•شهري•دانست.
اگرچه•مشارکت•به•شکل•نوین•آن•در•قالب•یک•فعالیت•سازمان•یافته•و•به•معناي•دخالت•همه•جانبه•مردم•در•فرآیندهاي•
سیاسي،•اقتصادي،•اجتماعي•و•فرهنگي•که•زندگي•آنها•را•تحت•تأثیر•قرار•مي•دهد•عمال•از•دهه•1960•مطرح•گردید،•اما•
تجربیات•جهاني•نشان•مي•دهد•که•دهه•1980•به•بعد•در•برنامه•هاي•توسعه•و•همچنین•توسعه•شهري•توجه•فزاینده•اي•
به•رویکرد•مشارکتي•صورت•گرفته•است•تا•جایي•که•در•حال•حاضر•مشارکت•شهري•رمز•موفقیت•پروژه•توسعه•شهري•و•
همچنین•یکي•از•معیارهاي•ارزیابي•عملکرد•نظام•مدیریت•شهري•و•ارکان•آن•)شورا•و•شهرداري(•است.•شهرمشهد•داراي•
بافتهاي•فرسوده•متعدد•اعم•از•تاریخي•،میاني•و•حاشیه•اي•مي•باشد•که•به•تدریج•و•به•دالیل•مختلف•در•حال•نابودي•
است.•شاید•پاره•اي•از•علل•اساسي•این•مرگ•تدریجي•عدم•مشارکت•وحضور•جدي•مردم•در•برنامه•هاي•و•طرح•ها•توسعه•
شهري،•عدم•ارتباط•دو•سویه•بین•مردم•و•مدیریت•شهري•و•عدم•هماهنگي•بین•سازمان•هاي•مسئول•باشد.•این•نوشتار•بر•
آن•است•تا•ضمن•بررسي•دیدگاه•هاي•صاحبنظران•در•این•زمینه،•شناخت•میزان•و•نحوه•مشارکت•مردمي•در•وضع•موجود•
بافت•فرسوده•کوی•سجادیه•را•مورد•توجه•قرار•دهد•و•سپس•به•بررسي•عوامل•مؤثر•بر•مشارکت،•پیش•شرط•هاي•اصلي•
تحقق•مشارکت•،•موانع•و•بازدارنده•ها•آن•بپردازد•و•در•پایان•روشهاي•جلب•مشارکت•مردم•با•توجه•به•شاخص•های•توسعه•

پایدار•در•بافتهاي•فرسوده•را•بیان•نماید

واژگان کلیدي:••مشارکت•مردمی،پابداری،توسعه••ي•پایدار،بافت•فرسوده•

مقدمه 
یکی•از•مهمترین•مسائل•و•موضوعاتی•که•در•گذشته•و•حال•در•شهرهای•ایران•مورد•بی•توجهی•قرار•گرفته•است،•
عدم•توجه•به•احیای•بافت•های•فرسوده•شهری•می•باشد•که•این•موضوع•باعث•ایجاد•مشکالت•زیادی•برای•ساکنین•بوده•
که•از•جمله•آن•می•توان•به•عدم•خدمات•رسانی•شهری•مناسب•،•عدم•ایمنی•در•برابر•بالیای•طبیعی•وعدم•حفظ•و•مرمت•
میراث•فرهنگی•محدود•در•بافت•های•فرسوده•شهری•می•باشد•که•این•مشکالت•به•تدریج•به•جا•به•جایی•و•ترک•ساکنین•

و•مالکین•این•بافتها•به•بافتهای•مجاور•منجر•شده•است•.•
با•توجه•به•وجود•مشکالت•فوق،•به•تدریج•مسئولین•ذیربط•در•صدد•ساماندهی•این•نوع•بافتها•در•قالب•طرح•های•
نوسازی•و•بهسازی•بافتهای•فرسوده•برآمده•اند•.•با•این•وجود•حفاظت•و•مرمت•حتی•در•پوسته•کالبدی•اش•بسیار•هزینه•
بردار•و•زمان•بر•است•و•تجربه•های•موجود•در•این•زمینه•گویای•عدم•موفقیت•و•نیل•کامل•به•اهداف•این•طرح•ها•می•باشد.•
از•طرفی•نیز•عدم•شناسایی•درست•از•نیروها•و•استعدادهای•بالقوه•ای•که•می•توانند•در•کاهش•هزینه•و•زمان•تهیه•طرح•
های•بهسازی•مؤثر•واقع•شوند•و•آگاهی•از•مشکالت•بافتهای•فرسوده•داشته•باشند•،•در•عدم•موفقیت•کامل•طرح•های•

بهسازی•جایگاه•ویژه•دارد•.
تحقیقات•میدانی•در•تجربیات•ایران،•به•خوبی•شکاف•بین•مسئوالن•و•متخصصین•از•یک•سو•و•نظرات•اهالی•محالت•
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را•از•سوی•دیگر•نشان•می•دهد•که•بدین•ترتیب•دسته•بندی•می•شوند:•عدم•اعتماد•به•مسئوالن•و•کارشناسان•عدم•توجه•
مسئوالن•به•لزوم•اطالع•رسانی•به•مردم•متولی•بودن•دولت•و•دولتی•شدن•امر•احیا،•باعث•شده•تا•مردم،•احساس•مالکیت•
و•تعلق•نداشته•باشند،•از•سوی•دیگر،•رجعت•خارج•از•قوانین•مدنی•در•چارچوب•دیرینه•شناسی•شهرهای•اسالمی•نیز،•
می•تواند•به•عنوان•ابزاری•برای•خصوصی•سازی•امور،•مورد•سوء••استفاده•قرار•گیرد•و•در•حین•دور•شدن•از•سلطه•گری•دولتی•
متخصصین،•باید•در•ادامه•،•مسئولیت•پذیری•دولتی•درخصوص•هزینه•های•بهداشت•عمومی•و•امنیت•تردد•و•یا•دسترسی•
به•آموزش•رایگان•را•تأکید•کرد.•از•تجربیات•جهانی،•به•مدیریت•یکپارچه••شهر•به•عنوان•فرایندی•فرابخشی•می•رسیم•و•در•
تجربیات•ایرانی،•به•تناقض•در•قوانین•و•مسئولیت•ها•به••خصوص•بین•وزارت•کشور،•استانداری•ها،•شهرداری•ها•و•شوراهای•
به•تضعیف• از•سوی•دیگر• آرای•قوه••قضائیه• اداری•و•مصوبات•مسکن•و•شهرسازی•و• از•یک•سو•و•دیوان•عدالت• شهر•
چارچوب•قانونی•مداخالت•شهری•و•در•نتیجه،•غیر•قابل•اجرا•بودن•بخش•عمده•ای•از•طرح•های•موجود•می•رسیم.•همراه•با•
فقدان•مدیریت•یکپارچه••شهر،•فقدان•راهبردهای•اطالع•رسانی•شفاف،•به•اعتبار•پیشنهادات•برای•راهبردهای•اطالع•رسانی•

می•افزاید.

مشارکت عمومي و مدیریت مشارکتي
برخالف•دهه•هاي•گذشته•که•سیاست•مداران•و•مدیران•محلي•تصمیم•گیري•را•با•کمترین•مشارکت•مردمي•انجام•
مي•دانند،••امروزه•چنین•به•نظر•مي•رسد•که•یک•راهبرد•اصالح•فرایند•هاي•برنامه•ریزي،•باز•گذاشتن•و•مشارکتي•کردن•
آن•است) تي بیتلي،1384(.•مشارکت•با•بحث•توسعه،••مخصوصاٌ•توسعه•پایدار•جایگاه•ویژه•اي•را•در•برنامه•ریزي•و•جریلن•
توسعه•در•کشور•هاي•در•حال•توسعه•پیدا•کرده•است.•مشارکت•در•طرح•ها•و•پروژه•هاي•اجرایي•گسترش•و•اهمیت•زیاد•

دارد)رهنما، محمدرحیم، 1388(.

مشارکت
امروزه•از•مشارکت•به•عنوان•شاه•بیت•طرح•هاي•شهري•یاد•مي•شود؛•چرا•که•پروژه•هاي•شهري•در•ارتباط•تنگاتنگ•
با•کیفیت•محیط•زندگي،••نوسانات•اقتصادي•،•شرایط•زیست•محیطي•و•عوامل•گوناگوني•است•که•انسان•ها•و•گروه•هاي•
انساني•را•در•برابر•منافع•یا•زیان•ها•قرار•مي•دهد.•توجه•به•خواست•مردم•در•برنامه•ریزي،•تعیین•اولویت•ها•و•روش•هاي•

اجرا••،•اساسي•ترین•سیاست•توسعه•شهري•به•شمار•مي•رود.•
در•محیط•هاي•شهري•دنیاي•مدرن،•مردم•به•دلیل•در•اختیار•داشتن•امکانات•فراوان•براي•جابه•جایي•غالباً•کمتر•
به•تشریک•مساعي•در•»مکان«•مي•پردازند•و•چندان•مراقبتي•هم•از•آن•به•عمل•نمي•آورند.••در•صورت•مشارکت•نیز•تنها•
به•»شراکت•در•ساز•و•کار•شهر•بدون•شعور•واقعي•بر•آن«•اکتفا•مي•کنند.••این•قبیل•اعمال•تنها•سهم•بري•از•سیماي•شهر•
محسوب•مي•شود•و•نمي•توان•آن•ها•را•مشارکت•خواند.••امروزه•عامه•مردم•در•مقایسه•با•گذشته،•از•وقت،•آزادي•و•محیط•
فیزیکي•گسترده•تري•برخوردارند.•اما•به•جاي•استفاده•از•این•مزایا،••بیشتر•اوقات•خود•را•در•گرفتاري،••هیجانات•کاذب•و•
در•بي•حوصله•گي•و•بي•قراري•سپري•مي•سازند.••بدین•ترتیب•مسئولیت•هاي•محیطي•بر•عهده•مستحفظان•بیگانه،•که•

عناویني•چون•مدیریت•حفاظت•یا•کمیته•عمومي•را•یدک•مي•کشند،•رها•گردیده•است•.
مشارکت•باید•با•مفهوم•»امکان•مداخله•کساني•که•از•حضور•در•صحنه•فعالیت•و•سهیم•شدن•در•آن•محروم•مانده•
اند«،••قطعیت•یابد.••با•توجه•به•این•مطلب،••مشارکت•به•فعالیتي•بدل•مي•شود•که•مردم•براي•مدت•مدیدي•از•دخالت•در•
آن•منع•شده•اند.••این•فعالیت•مفهومي•وسیع•و•چند•جانبه•دارد.••از•جوانب•الزامي•آن•مي•باید•»تصمیم•گیري«•و•»دخالت•

در•امر•برنامه•ریزي«•را•بر•شمرد )امیر یار احمدي، محمود، 1387(.
با•اینکه•مشارکت•را•به•معناي•حضور•و•دخالت•مردم•در•تعیین•سرنوشت•اقتصادي،••اجتماعي•و•سیاسي•و•فرهنگي•
خود•مي•دانند.•ولي•در•رابطه•با•نوع•مشارکت•مي•توان•تعاریف•مختلفي•از•آن•ارائه•داد.•اگر•مراد•کمک•مردم•به•انجام•
اموري•باشد•که•دولت•مي•خواهد•و•خود•تصمیم•مي•گیرد•و•خود•انجام•مي•دهد،••این•یک•نوع•مشارکت•با•تعریف•خاص•
خود•است•و•اگر•واداشتن•مردم•به•انجام•امري•باشد•که•هم•مورد•نظر•دولت•و•هم•مورد•قبول•مردم•است،••مشارکت•تعریف•
دیگري•دارد.•اگر•مراد•از•مشارکت•همکاري•مردم•براي•واگذاري•مالکیت•هاي•خود•و•رها•کردن•آن•براي•دولت•باشد،••این•
نیز•تعریف•خود•را•دارد.•بنابراین•مالحظه•مي•گردد•که•در•هر•شهر•و•حتي•منطقه•توقع•خاص•از•مردم•مي•رود•و•منظور•از•

مشارکت•عبارت•خواهد•بود•از•همراهي•و•همکاري•آنها•با•پروژه•هاي•مورد•نظر•در•آن•محله.
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اجزاء مشارکت
مشارکت•درگیری•ذهنی،عاطفی،•فیزیکی•و•مالی•اشخاص•در•موقعیت•های•گروهی•وجمعی•است•که•آنان•را•بر•
می•انگیزد•تا•برای•دستیابی•به•اهداف•گروهی،•یکدیگر•را•یاری•رسانند•و•در•مسؤولیت•کار•شریک•شوند.•مشارکت•از•سه•

جزء•اصلی•تشکیل•شده•است:•
• درگیری•و•یاری•رساندن•	
• همکاری•	
• مسؤولیت•پذیری	

مشارکت•تنها•یکي•از•راههاي•برانگیختن•شراکت•فراگیر•گروه•هاست•و•باید•همراه•با•دیگر•استراتژي•ها•بکار•
برده•شود•تا•ما•را•در•رسیدن•به•اهداف•یاري•دهد

سطوح مشارکت
"مشارکت "حلقه•اتصال•روابط•و•اقدامات•این•سه•بخش•است•که•در•عین•تأمین•منافع•خاص•،••هدف•مشترکي•
را•تأمین•مي•کند•و•به•تحقق•آن•سرعت•مي•بخشد•،•سطوح•مشارکت•با•توجه•به•نوع•طرح•و•زمینه•سازي•هاي•اجتماعي•

و•مدیریتي•آن•در•شش•سطح•زیر•تعریف•مي•شود:
• مشارکت•در•تصمیم•سازي•وتصمیم•گیری	
• مشارکت•در•سرمایه•گذاري	
• مشارکت•در•اجرا	
• مشارکت•در•سنجش•و•بازنگري•	

تشکیل•نهادهاي•مدني•با•اهداف•اجتماعي•و•اقتصادي•مي•تواند•مردم•را•در•کلیه•سطوح•فعال•نماید.این•امر•
مستلزم••توجه•به•زیر•ساخت•ها•مي•باشد•.

دیدگاه های مختلف درباره  مشارکت مردم
دیدگاه•اول•،•مشارکت•را•در•قالب•میزان•تمایل•به•اظهار•نظر•در•میان•مردم•مطرح•کرده•و•لذا•آن•را•یک•پدیده•

فرهنگی•قلمداد•می•کند•.•
در•دیدگاه•دوم•،•مشارکت•به•مفهوم•بسیج•منابع•غیر•دولتی•در•اجرای•طرح•ها•و•برنامه•های•شهری•بیان•

گردیده•است•.•
از•نظر•دیدگاه•سوم•،•مشارکت•یک•پدیده•سیاسی•است•تا•اداری•.•مشارکت•یعنی•قدرت•شهروندان•.•

توسعه پایدار
••توسعه•پایدار،•توسعه•اي•بلند•مدت•است•که•نسل•هاي•آینده•را•نیز•دربر•مي•گیرد.•توسعه•در•خور•و•پایدار•

درصدد•فراهم•آوري•استراتژي•ها•و•ابزاري•است•که•بتواند•به•پنج•نیاز•اساسي•پاسخ•دهد:
1• ادغام•حفاظت•و•توسعه•.
2• برآورده•ساختن•نیازهاي•پایه•انساني.
3• تحقق•برابري•و•عدالت•اجتماعي.
4• •ایجاد•خودکفایي•اجتماعي•و•تنوع•فرهنگي.
5• •نگهداري•از•یکپارچگي•زیست•محیطي•)رحیمي،1383(..

سیاست هاي اصولي توسعه پایدار
توسعه•پایدار•بر•سه•محور•اصلي•تکیه•دارد•:

1• حفظ•منابع•کمیاب•اعم•از•طبعي•یا•انساني•.
2• رشدکمي•و•کیفي•تولیدات•اعم•از•صنعتي،کشاورزي•یا•خدماتي.
3• بهبود•شرایط•فرهنگي،•اجتماعي•و•آزادي•هاي•اساسي•در•صورت•مدیریت•صحیح•منابع،همگام•با•تأمین•رشد•.

فزاینده•و•پایدار•تولیدات•با•حفظ•احترام،•عزت•نفس•و•کرامت•انسان)رحیمي،1383(.
4• .
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اهداف توسعه پایدار
وسعه•پایدار•باید•اهداف•ذیل•را•دنبال•کند:•

• پایداري•سطح•رشد•اقتصادي•باال•و•اشتغال•	
• پیشرفت•اجتماعي•با•شناخت•نیازهاي•افراد	
• محافظت•موثر•از•محیط•زیست•و•استفاده•خردمندانه•از•منابع•طبیعي	
• تمرکز•توسعه•بر•مردم•و•برقراري•عدالت•براي•نسل•هاي•جاري•و•اینده•)بارتون ،1379(.	
• 	

ویژگي هاي توسعه پایدار
.)  Pricopi, 2005(•:•توسعه•پایدار•باید•داراي•مشخصه•هاي•زیر•باشد•که•عبارت•اند•از

• بهره•وري	
• عدالت	
• انعطاف•پذیري	
• ثبات	
• اثرات•و•نتایج•بلند•مدت•	
• همبستگي	
• مشارکت•و•شفافیت•	
• ممانعت•پیش•گستر	
• 	

ابعاد توسعه پایدار
توسعه•پایدار•در•یک•رابطه•سیستماتیک•در•یک•نظام•متعامل•و•پویا•در•مفاهیم•زیر•قابل•بحث•مي•باشد)مشارزاده 

وصبري، 1388( .
1• ابعاد•فیزیکي-•بیولوژیکي)زیست•محیطي(.
2• ابعاد•اجتماعي.



43
-4

4 
اره

شم

84

ابعاد•توسعه•
پایدار

زیر•شاخص•هاشاخص•هاي•توسعه•پایدار

• ارتباطات•اجتماعي•سالم•که•شامل•همیاري•و•همکاري•و•یاري•و....تعاون
شود.

• برقراري•پیوند•عاطفي•بین•مجموعه•شهري•و•مردم.احساس تعلق
)شعار•شهرما•خانه•ما(

• حفظ•مکان•عاري•از•جنایت•و•تجاوزکاهش معضالت اجتماعي
• ارتقاء•ایمني•و•امنیت•اجتماعي•و•فضایي•

مشارکت

• مشارکت•مردم•در•برنامه•ریزي•و•استراتژیهاي•توسعه
• فرصت•هاي•مساوي•براي•تمام•افراد•در•تصمیماتي•که•زندگي•آن•ها•

را•تحت•تاثیر•قرار•مي•دهد
• استقبال••و•پشتیباني•از•حضور•سازمان•هاي•غیردولتي•

• جلب•مشارکت•فراگیر•شهروندان•در•اداره•امور•محلي
• بستر•سازي•و•ایجاد•انگیزه•مشارکت•شهروندي•وهمبستگي•اجتماعي•

در•نگهداري•شهر

• سالمتي•و•حفظ•بهداشت•محل•سکونت•براي•همهبهداشت وسالمت

رفاه وآسایش اجتماعي

• ارتقاء•کیفي•سطح•زندگي•ساکنین
• حفظ•روحیه•اجتماعي•و•فرهنگي•شهرو•روابط•شهروندان•با•محیط•

کالبدي•شهر
• سعي•در•حذف•نابرابریهاي•ناشي•از•دگرگوني•ارزش•هاي•اجتماعي،••

اقتصادي•و•فرهنگي
• تثبیت•جمعیت•شهر•قدیم•و•جلوگیري•از•دگرگوني•هاي•بافت•

جمعیتي
• تمهیدات•الزم•و•مناسب•گذران•اوقات•فراغت•براي•تجدید•قواي•آحاد•

جامعه

آموزش و اطالع رساني
• دسترسي•کافي•به•اطالعات•عمومي

• افزایش•آگاهي•نسبت•به•محیط•زیست•و•حفظ•کلیت•آن
• تامین•آموزش•شغلي•و•آموزش•عمومي•براي•کمک•به•نیروي•کار•براي•

نیازهاي•آینده
• توجه•به•تعلیم•و•تربیت•همگاني

)منبع:•نگارنده(

محدوده•ي مورد مطالعه 
شیعیان• امام• مرقد•شریف•هشتمین• وجود• برکت• به• ایران،• مذهبي• بزرگترین•شهر• و• کالنشهر• دومین• مشهد• شهر•
جهان،•پیشینه•اي•1200•ساله•دارد.•وسعت•این•شهر•حدود•300•کیلومتر•مربع•و•جمعیت•آن•در•سال•1385•حدود•
2•میلیون•و•427•هزار•نفر•بوده•است•)رهنما•و•برادران•قاسمی،1388(محدوده•ي•مطالعاتي•مورد•نظر•»کوي•سجادیه«•
با•احتساب•عرصه•ي•دو•گود•شهید•احمدي•و•فخار•واقع•در•جنوب•غرب•منطقه•ي•پنج•شهرداري•مشهد•و•در•مجاورت•
حرم•مطهر•رضوي•در•ضلع•شمال•شرق•آن•واقع•شده•است.•این•محدوده•داراي•1361•خانوار•و•5463•تن•جمعیت•

است•)خاکپور•و•دیگران،•1388(.•

جدول•شماره1:•شاخص•های•توسعه•پایدار
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جدول شماره2 : ارزیابي و تحلیل وضعیت) اجتماعی – اقتصادی و طراحی شهری( بافت فرسوده کوي سجادیه 

محدوديت  threatفرصتopportunityضعف weaknessقوتstrengthزمينه

اجتماعي- 
اقتصادي

• همزیستي•مسالمت•	
آمیزگروههاي•مختلف•

فرهنگي•و•قومي
• تشریک•مساعي•شهروندان•	

در•اجراي•آداب•و•رسوم•
اجتماعي•و•فرهنگي•و•

مذهبي
• عملکردهاي•در•آمد•زاي••	

خدمات•خاص•تعمیرات•
خودرو•در•غرب•و•شرق•بافت

• جواني•ساختار•سني•جمعیت•	
و•فراواني•نیروي•کار•بالقوه

• اظهار•تمایل•زنان•و•دختران•	
جهت•مشارکت•در•فعالیتهاي•

اقتصادي

• تراکم•باالي•جمعیت•بویژه•	
در•شرق•بافت

• باال•بودن•نرخ•بیکاري•و•	
اشتغال•کاذب

• باال•بودن•قیمت•زمین•	
،•بناو•اجاره•بها•براي•

ساکنین
• اشتغال•به•کار•بسیاري•از•	

سالخوردگان•بافت
• باال•بودن•نرخ•اعتیاد•و•	

بزهکاریهاي•اجتماعي•در•
پهنه•شهري

• زمینه•هاي•مناسب•جهت•	
مشارکت•بخشهاي•غیر•
دولتي•در•بازسازي•و•
بهسازي•شهري•بافت

• امکان•تقویت•لبه•هاي•	
بیروني•جهت•ارتقاء•نقش•

تجاري•و•کارگاهي•به•
محدوده•منطقه••شهري•،•

شهري•و•فراشهري
• امکان•تبدیل•کارگاهها•	

و•انبارهاي•متروکه•به•
واحدهاي•اقتصادي•فعال

• امکان•بهبود•شرایط•	
اقتصادي•ساکنین•و•تواتمند•
سازي•آنها•به•دلیل•ارزشمند•

تر•شدن•زمین•و•بنا•به•
دنبال•مطلوب•سازي•پهنه•

شهري
• حذف•کانونهاي•نابهنجار•	

اجتماعي•و•فرهنگي•در•
بافت•و•افزایش•ضریب•

امنیت•اجتماعي•در•پهنه•
شهري•از•طریق•بهسازي•با•
احیاء•کالبدي-•فضایي•بافت

• ضعف•مالي•صاحبان•و•	
مالکان•درون•بافت•جهت•

سرمایه•گذاري•در•امر•
بهسازي•و•احیاء•بافت

• تهي•شدن•تدریجي•	
بافت•از•برخي•خدمات•
و•فعالیتهاي•اقتصادي•

اشتغال•زا
• تنزل•کیفیت•کالبدي•و•	

مرتبه•اجتماعي•مساکن•
موجود•به•دلیل•فرسودگي•

ادواري
• ضعف•کنترل•انتظامي•در•	

برخورد•با•جرایم•درون•
شهري•به•دلیل•غیر•
استاندارد•بودن•معابر•

• عدم•تمایل•سرمایه•گذاران•	
خصوصي•براي•سرمایه•
گذاري•در•درون•بافت•

طراحي 
شهري

  شاخص هاي توسعه پایدار                                                                    زیر شاخص ها

وجود•میل•باز•مانده•از•کوره•
رستگار•بعنوان•یک•نشانه•

و•شاخص•محله•اي•و•حتي•
منطقه•شهري

مطلوبیست•و•کیفیت•نسبتاً•
باالي•فضاي•سبز•پارک•

رستگار•بعنوان•نقطه•مکث•
موثر•جهت•اسکان•موقت•

جمعیت•زایر

معماري•نا•متناظر•مسجد•
مجاور•پارک•از•منظر•

امتداد•بصري•با•مجموعه•
حرم•مطهر

عدم•توازون•فعالیت•
مسیرهاي•حرکتي•بافت•
به•دلیل•شرایط•نامطلوب•

معابر
تجاوز•فضاهاي•مسکوني•

به•داخل•حریم•راه•آهن•در•
جنوب•بافت

امکان•شکل•دهي•یک•مرکز•
محله•در•بخش•مرکزي•و•

استقرار•خدمات•و•تجهیزات•
شهري•در•آن•به•دلیل•وجود•

فضاي•باز•کافي
وجود•زمینهاي•بایر•بویژه•
در•لبه•هاي•شمالي•جهت•
ارائه•الگوي•بهینه•تجاري•

به•لبه•ها
امکان•ایجاد•یک•فضاي•باز•
و•کمربند•سیز•حائل•میان•
حریم•راه•آهن•و•منطقه•
مسکوني•جنوب•بافت•

عدم•اعمال•یک•الگوي•
معماري•متناسب•با•

شرایط•اقلیمي•،•فرهنگي•
و•اجتماعي•و•بصري•در•

پهنه•شهري
عدم•توجه•به•معماري•
بناها•توسط•مالکان•به•

دلیل•ضعف•اقتصادي•آنها
فقدان•ضوابط•ویژه•

معماري•بنا•
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•••••مشارکت
	•بر•اساس•فرمول•کوکران،تعداد•196•نفر•براي•پرسش•نامه•مورد•نیاز•بودکه•با•احتمال•ریزش•برخي

پرسشنامه••ها،•200•نفر•از•رؤساي•خانوارهاي•ساکن•کل•محله•به•صورت•تصادفي•در•سال•1390مورد•انتخاب•
گردیدند.•در•تجزیه•و•تحلیل•اطالعات•از•نرم•افزارهایی•همچون•Excel•و•Spss•استفاده•شده•است.•

•  رضایت ساکنان از وضعیت عمومي محل زندگي خود 	

راضي• خود• زندگي• محل• عمومي• وضعیت• از• مردم• 43درصد• نامه• پرسش• از• گردیده• آمارحاصل• براساس•
57درصد•ساکنین•ناراضي•هستند.

• ایجادتغییرات در محله مسکوني خود)رویکرد مداخله(	

براساس•آمار•بدست•آمده•از•پرسش•نامه•،بیشترین•درصد•)47%(•و)24%(به•گزینه•هاي•)ب(•و•)الف(•یعني•
به•ترک•محله•هستم.)جابجایي(• موافقم)بهسازي(•و•مجبور• اجتماعي•و•محیطي•محله• بهبود•وضعیت• و• با•اصالح•
وکمترین•درصد)8,5%(و)9,5%(•به•گزینه•هاي•)ج(و)ه(یعني•کل•محله•باید•مجدد••طراحي•وساخته•شود.)بازسازي(

و•به•وضع•موجود•رضایت••دارم.•)تثبیت(•اختصاص•دارد.

افزایش همکاري ساکنان در نوسازي محله
	بهبود خدمات رساني در محله و جلب رضایت ساکنان

براساس•آمار•بدست•آمده•از•پرسش•نامه•91درصد•مردم•
موافق•این•مطلب•هستند•که•بهبود•خدمات•

رساني•در•محله•و•جلب•رضایت•ساکنان
••باعث•افزایش•همکاري•ساکنین•در

•نوسازي•محله•شان•را•فراهم•مي•آورد
•البته•9درصدساکنین•هم•نظري•نداشتند.

	 توجه به خواسته هاي ساکنین محله و استفاده از نظرات آنها در تصمیمات

به•••••••••••••••• توجه• که• هستند• مطلب• • این• موافق• 87درصدساکنین• نامه• پرسش• از• آمده• بدست• آمار• براساس•
خواسته•هاي•ساکنین•محله•و•استفاده•از•نظرات•آنها•در•تصمیمات•باعث•افزایش••همکاري•مردم•در•نوسازي••محله•

را•فراهم•مي•آورد••البته•13درصدساکنین•هم•نظري•نداشتند.
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	استفاده از توانایي ساکنین محله در ساخت و ساز

براساس•آمار•بدست•آمده•از•پرسش•نامه•81درصد•مردم•موافق•این•مطلب•هستند•که•استفاده•از•توانایي•ساکنین•محله•
در•ساخت•و•ساز•باعث•افزایش•همکاري•مردم•در•نوسازي•محله•را•فراهم•مي•آورد•البته•6درصد•مخالف•و•12درصد•ساکنین•هم•

نظري•نداشتند.

• مهمترین تأثیر مشارکت و همکاري در نوسازي بافت فرسوده محله) اهداف مشارکت(	

	  امکان اشتغال و استفاده از نیرو هاي محلي در ساخت بناها، تهیه و مدیریت طرح

آنچه•از•نتیجه•این•سوال•از•ساکنین•حاصل•گردیده•،مبین•آن•است•که•88•درصد•ساکنین•موافق•و•تنها2درصد•مردم•
مخالف•این•مطلب••هستند•که•یکي•از•مهمترین•تأثیرات•مشارکت•و•همکاري•در•نوسازي•محله•،امکان•اشتغال•و•استفاده•از•نیرو•

هاي••محلي•در•ساخت•بناها،•تهیه•و•مدیریت•طرح•مي•باشد

	نوسازي با سرعت بیشتري اجرا خواهد شد وکسب زودترسود حاصل از ارزش افزوده ساختمانها

براساس•آمار•بدست•آمده•91درصد•ساکنین••بر•این•عقیده•استوار•هستند•که•مشارکت•و•همکاري•در•نوسازي•
بافت•فرسوده•محله•،•باعث•مي•شود•که•نوسازي•با•سرعت•بیشتري•اجرا•شود•وکسب••زودتر•سود•حاصل•از•ارزش•افزوده•

ساختمانها•را•به•همراه•خواهد•داشت

	  اعمال نظرات و خواسته هاي ساکنین محله در طرح ها

براساس•آمار•بدست•آمده•85•درصد•ساکنین••براین•عقیده•استوار•هستند•که•مشارکت•و•همکاري•در•نوسازي•
بافت•فرسوده••محله•،•باعث•مي•شود•تا•نظرات•و•خواسته•هاي•ساکنین•محله•در•طرح•ها••اعمال•شود.

	آموزش و افزایش آگاهي هاي شهروندي

آنچه•از•نتیجه•این•سوال•از•ساکنین•حاصل•گردیده•،مبین•آن•است•که•93•درصد•ساکنین•موافق••این•مطلب•
هستند•که•یکي•از•مهمترین•تأثیرات•مشارکت•و•همکاري•در•نوسازي•بافت•فرسوده•محله•این•است•که•آموزش•و•آگاهي•

هاي•شهروندي•را•افزایش•مي•دهد.

	.احساس مسئولیت اجتماعي و شهروندي در مشارکت کنندگان بیشتر مي شود

براساس•آمار•بدست•آمده•95•درصد)تقریبا•اکثر•(ساکنین•براین•عقیده•استوارهستند•که•مشارکت•و•همکاري•در•
نوسازي•بافت•فرسوده•محله•،•احساس•مسئولیت•اجتماعي•و•شهروندي•را•در•مشارکت•کنندگان•افزایش•میدهد.
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	.امنیت در محله به سبب محافظت و نظارت گروهي بیشتر مي شود

این• نامه•پرشده•،40درصد•ساکنین•بسیار•موافق•و55درصد•هم•موافق•• از•پرسش• براساس•آمار•بدست•آمده•
مطلب•هستند•که•مشارکت•و•همکاري•در•نوسازي•بافت•،•امنیت•در•محله•را•به•سبب•محافظت•و•نظارت•گروهي•بیشتر•

مي•کند.

بررسي شاخص 
برقراري مدیریت مشارکتي درمحله با بهره گیري و باززنده سازي شیوه هاي مشارکت مردم 

در تصمیمات بر پایداري داخلي بافت تأثیر مثبت دارد.
براي•بررسي•این•فرضیه•ابتدا•ماتریسي•را•که•متشکل•از•افراد•پاسخ•دهنده•و•سواالتي•که•مربوط•به•برقراري•
مدیریت•مشارکتي•درمحله•مي•باشد،•تعریف•مي•کنیم.•سپس•با•ضرب•این•ماتریس•در•ماتریس•ضرایب•چهار•متغیر•به•

صورت•زیر•حاصل•مي•شود:
1-•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•محیطي-•کالبدي•
2-•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•فردي-•اجتماعي•

3-•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•اقتصادي•
4-•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•داخل•بافت•

بنابراین•مي•توان•فرضیه•را•به•سه•زیر•فرضیه•نیز•تقسیم•کرد.ابتدا•به•بررسي•فرضیه•کلي•مي•پردازیم.

فرضیه1: برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري داخل بافت تاثیر مثبت دارد.
براساس•ضرب•ماتریسها•متغیري•به•نام•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•داخل•بافت،•تشکیل•
شد.•این•متغیر•کیفي•رتبه•اي•مي•باشد•که•از•یک•تا•100•رتبه•بندي•شده•است.•هر•چه•رتبه•به•100•نزدیکتر•باشد•
نشاندهنده•تاثیر•بیشتر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•داخل•بافت•مي•باشد.این•متغیر•را•با•عدد•70•

مقایسه•مي•کنیم.•اگر•از•70•بزرگتر•باشد،•فرضیه•تایید•مي•شود.
براي•این•منظور•از•آزمون•ناپارامتري•ویلکاکسون•استفاده•مي•شود.•نتایج•به•صورت•زیر•است.

           

   جدول شماره 3: مقایسه رتبه هاي متغیر تاثیر برقراري مدیریت مشارکتي در محله بر پایداري داخل بافت

مجموع•رتبه•هامیانگین•رتبه•هاتعداد
197101/8520064مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•بزرگتر•است
31236مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•کوچکتر•است
0مواردي•که•متغیر•با•عدد•70•برابر•است

200کل
••••••••••••••••••••••••••••)منبع:نگارنده(

براساس•جدول•باال•اکثر•پاسخ•دهندگان•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•را•بر•پایداري•زیاد•مي•دانند،•
زیرا•نمره•اي•که•197•نفر•آنها•از•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•داخل•بافت•کسب•کرده•اند،•از•

    70•بیشتر•است.

  جدول شماره4:نتیجه آزمون ویلکاکسون براي فرضیه چهار

Z•12/223-آماره

0/000سطح•معني•داري

•••••••••••)منبع:نگارنده(
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براساس•جدول•باال•چون•سطح•معني•داري•از•0/05•کمتر•است،•بنابراین•با•اطمینان•95•درصد•مي•توان•گفت،•
به•عبارت• است،• بیشتر• از•70• بافت• پایداري•داخل• بر• برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله• تاثیر• متغیر• رتبه•هاي•

دیگر:
برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري داخل بافت تاثیر مثبت دارد.

فرضیه1-1: برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري محیطي- کالبدي تاثیر مثبت 
دارد.

براساس•ضرب•ماتریسها•متغیري•به•نام•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•محیطي-•کالبدي،•
تشکیل•شد.•این•متغیر•کیفي•رتبه•اي•مي•باشد•که•از•یک•تا•100•رتبه•بندي•شده•است.•هر•چه•رتبه•به•100•نزدیکتر•
باشد•نشاندهنده•تاثیر•بیشتر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•محیطي-•کالبدي•مي•باشد.این•متغیر•را•

با•عدد•70•مقایسه•مي•کنیم.•اگر•از•70•بزرگتر•باشد،•فرضیه•تایید•مي•شود.
براي•این•منظور•از•آزمون•ناپارامتري•ویلکاکسون•استفاده•مي•شود.•نتایج•به•صورت•زیر•است.

جدول شماره 5: مقایسه رتبه هاي متغیر تاثیر برقراري مدیریت مشارکتي در محله بر پایداري محیطي- کالبدي

مجموع•رتبه•هامیانگین•رتبه•هاتعداد
197101/8520064,00مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•بزرگتر•است
312,0036,00مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•کوچکتر•است
0مواردي•که•متغیر•با•عدد•70•برابر•است

200کل
)منبع:نگارنده(

•••••••••••
براساس•جدول•باال•همه•پاسخ•دهنده•گان•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•را•بر•پایداري•محیطي-•
کالبدي•زیاد•مي•دانند،•زیرا•نمره•اي•که•197•آنها•از•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•محیطي-•

کالبدي•کسب•کرده•اند،•همه•از•70•بیشتر•است.
        

 جدول شماره 6: نتیجه آزمون ویلکاکسون براي فرضیه 1-1

Z•12/223-آماره
0/000سطح•معني•داري

براساس•جدول•باال•چون•سطح•معني•داري•از•0/05•کمتر•است،•بنابراین•با•اطمینان•95•درصد•مي•توان•گفت،•
رتبه•هاي•متغیر•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•محیطي-•کالبدي•از•70•بیشتر•است،•به•عبارت•

دیگر:
برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري محیطي- کالبدي تاثیر مثبت دارد.

فرضیه 1-2: برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري فردي- اجتماعي تاثیر مثبت 
دارد.

براساس•ضرب•ماتریسها•متغیري•به•نام•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•فردي-•اجتماعي،•
تشکیل•شد.•این•متغیر•کیفي•رتبه•اي•مي•باشد•که•از•یک•تا•100•رتبه•بندي•شده•است.•هر•چه•رتبه•به•100•نزدیکتر•
باشد•نشاندهنده•تاثیر•بیشتر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•فردي-•اجتماعي•مي•باشد.این•متغیر•را•

با•عدد•70•مقایسه•مي•کنیم.•اگر•از•70•بزرگتر•باشد،•فرضیه•تایید•مي•شود.

)منبع:نگارنده(
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براي•این•منظور•از•آزمون•ناپارامتري•ویلکاکسون•استفاده•مي•شود.•نتایج•به•صورت•زیر•است.

جدول شماره 7:مقایسه رتبه هاي متغیر تاثیر برقراري مدیریت مشارکتي در محله بر پایداري فردي- اجتماعي

مجموع•رتبه•هامیانگین•رتبه•هاتعداد
19196,0018336,00مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•بزرگتر•است
0.00.00مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•کوچکتر•است

9مواردي•که•متغیر•با•عدد•70•برابر•است
200کل

)منبع:نگارنده(
•••••••••••••

فردي-• پایداري• بر• را• در•محله• مدیریت•مشارکتي• برقراري• تاثیر• گان• پاسخ•دهنده• اکثر• باال• براساس•جدول•
پایداري• بر• محله• در• مدیریت•مشارکتي• برقراري• تاثیر• از• آنها• نفر• اي•که•191• نمره• زیرا• دانند،• زیاد•مي• اجتماعي•

فردي-•اجتماعي•کسب•کرده•اند،•از•70•بیشتر•است.

   جدول شماره 8: نتیجه آزمون ویلکاکسون براي فرضیه 2-1

Z•12/059-آماره
0/000سطح•معني•داري

••)منبع:نگارنده(
•••••••••••••

•براساس•جدول•باال•چون•سطح•معني•داري•از•0/05•کمتر•است،•بنابراین•با•اطمینان•95•درصد•مي•توان•گفت،•
رتبه•هاي•متغیر•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•فردي-•اجتماعي•از•70•بیشتر•است،•به•عبارت•

دیگر:

برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري فردي- اجتماعي تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 1-3: برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري اقتصادي تاثیر مثبت دارد.

براساس•ضرب•ماتریسها•متغیري•به•نام•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•اقتصادي،•تشکیل•
شد.•این•متغیر•کیفي•رتبه•اي•مي•باشد•که•از•یک•تا•100•رتبه•بندي•شده•است.•هر•چه•رتبه•به•100•نزدیکتر•باشد•
نشاندهنده•تاثیر•بیشتر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•اقتصادي•مي•باشد.این•متغیر•را•با•عدد•70•

مقایسه•مي•کنیم.•اگر•از•70•بزرگتر•باشد،•فرضیه•تایید•مي•شود.
براي•این•منظور•از•آزمون•ناپارامتري•ویلکاکسون•استفاده•مي•شود.•نتایج•به•صورت•زیر•است.

           
 جدول شماره 9: مقایسه رتبه هاي متغیر تاثیر برقراري مدیریت مشارکتي در محله بر پایداري اقتصادي

مجموع•رتبه•هامیانگین•رتبه•هاتعداد
17794,3416698,50مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•بزرگتر•است
863,31506,50مواردي•که•متغیر•از•عدد•70•کوچکتر•است
15مواردي•که•متغیر•با•عدد•70•برابر•است

200کل

••••••••••••••••••••)منبع:نگارنده(
براساس•جدول•باال•اکثر•پاسخ•دهندگان•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•را•بر•پایداري•اقتصادي•زیاد•
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مي•دانند،•زیرا•نمره•اي•که•177•نفر•آنها•از•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•اقتصادي•کسب•
کرده•اند،•از•70•بیشتر•است.

       جدول شماره 10: نتیجه آزمون ویلکاکسون براي فرضیه 3-1

Z•11/187-آماره
0/000سطح•معني•داري

•)منبع:نگارنده(
•••••••••••••

توان• اطمینان•95•درصد•مي• با• بنابراین• است،• از•0/05•کمتر• داري• باال•چون•سطح•معني• براساس•جدول•
گفت،•رتبه•هاي•متغیر•تاثیر•برقراري•مدیریت•مشارکتي•در•محله•بر•پایداري•اقتصادي•از•70•بیشتر•است،•به•عبارت•

دیگر:

     برقراري مدیریت مشارکتي در محله در پایداري اقتصادي تاثیر مثبت دارد

نتیجه گیری
با•اولویت•به•ویژگی•اقتصادی•و•فرهنگی•محله••مورد•مداخله،• نگاه•کالبدی•و•فیزیکی•باید•به•نگاه•توسعه•ای•
نیز،• پایدار• توسعه•• در• شهری،• زندگی• بودن• انسان•محور• باشد.• مشارکت• به• منوط• پایدار• توسعه•• در• و• شود• تبدیل•
محور•است•و•با•توجه•به•مشارکت•مردم•و•سازمان•های•محلی،•برای•ایجاد•حس•شهروندی•و•تعلق•به•محالت•در•بین•
شهروندان،•می•بایستی•ساختار•طرح•های•جامع•سنتی•را•تغییر•داد.•راه•برون•رفت•از•تناقض•بین•احیا•و•بازسازی•و•حفظ•
هویت•فرهنگی،•پرمانع•و•دشوار•است.•اگر•اصل•انسان•محوری•)یعنی•شهروند•محوری(•را•بپذیریم،•باید•عنوان•کرد•که•
این•طی•راه•پر•هزینه•و•زمان•بر،•بدون•مشارکت،•میسر•نیست.•اگر•همه••دست•اندرکاران،•شناخت•و•ادراک•از•مفاهیم•و•
مبانی•نظری•نداشته•باشند،•مشارکت•فقط•به•شعار•تبدیل•می•شود.•ولی•آنگاه•که•تفاهم•بر•سر•مفاهیم•و•مبانی•نظری•
وجود•داشته•باشد،•پایداری•توسعه••شهری•معطوف•به•مشارکت،•آنقدر•زمان•بر•و•هزینه•بر•خواهد•بود•که•همه••تسهیالت•
در•جهت•اهداف•مشترک،•بسیج•شوند•.هم•فکری•و•همدلی•همه•نهادهای•مؤثر•بر•توسعه••شهری•الزم•است•تا•بتوان•
راهکارها•و•راهبردهایی•را•تدوین•و•عملیاتی•کرد•که•ضمن•برخورداری•از•عزم•سیاسی•برای•پیشگیری•از•بحران•های•

آتی،•از•حمایت•های•مالی•منسجم•مبتنی•بر•اولویت•های•شهروندان•برخوردار•باشند.
کارشناسان•و•متخصصین،•خود•نیز•یکپارچه•به•امر•مشارکت•باور•ندارند•و•عنوان•کرده•اند•که•هرج•ومرج•وضعیت•
مدیریت•شهری،•عدم•تخصیص•بودجه••کافی،•به•عرصه••تجاری•کشانده••شدن•حفظ•میراث•فرهنگی•و•مشروط•بودن•

مشارکت•مردم•از•مصادیق•ناکارآمدی•شعارهای•مشارکت•می•باشند.

اهداف، راهبرد وراهکار موثرجهت مشارکت در طرحهاي بهسازي و نوسازي بارویکرد توسعه   
پایدار

هدف: دستیابي به الگوي مطلوب مدیریت مشارکتي   
راهبرد•1:•اعطاي•تسهیالت•مالي•

راهکار•1-1:•اعمال•تخفیف•در•هزینه•پروانه•هاي•ساختماني•و•امتیازات•ویژه•اي•براي•تجمیع•امالک•و•احداث•
واحد•هاي•مسکوني•و•اقامتي.

راهکار•1-2:•اعطاي•تراکم•تشویقي•رایگان•به•میزان•ده•درصد•در•صورت•تجمیع.
راهکار•1-3:•اعطاي•تخفیف•پروانه•ساختماني•در•صورت•رعایت•ضوابط•ایمني•و•زیبایي•در•ساخت.

راهکار•1-4:•براي•آن•دسته•از•مالکیني•که•با•همسایگان•مجاور•خود•شریک•شده•و•امالکشان•را•تجمیع•کنند،•
طبق•یک•برنامه•مدون•با•ارائه•مساحت•بیشتر،•امتیازات•ویژه•اي•نیز•برخوردار•شوند.

شاخص های توسعه پایدار: مشارکت-•جذابیت•و•خوانایي
راهبرد•2:•تأمین•نیروي•انساني•بومي•

راهکار•1-2:•ترتیب•دادن•گروهي•بعنوان•جمعي•از•ساکنین•)مردان(•محله•که•توانایي•و•تمایل•به•انجام•کارها•
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شاخص های توسعه پایدار:•مشارکت•
راهبرد3:•افزایش•اعتماد•عمومي•ساکنان•به•مسئوالن•و•دستگاه•هاي•ذیربط

راهکار•1-3:•برقراري•جلسات•مشترک•بین•نمایندگان•مردم•با•شهردار•در•راستاي•حل•مشکالت•بافت•
فرسوده

راهکار•2-3:•اعمال•نظرات•و•خواسته•هاي•ساکنین•محله•در•طرح•ها•و•تصمیمات•اتخاذي.
راهکار•3-3:•فراهم•کردن•اسکان•موقت•براي•مالکان•متقاضي•مشارکت•در•امر•فروش•و•نوسازي•امالک•با•ارائه•

امکانات•الزم•و•کافي•براي•سکونت.
راهکار•4-3:•ارائه•چشم•انداز•آینده•طرح•بافت•فرسوده•براي•ساکنان•به•جهت•آشنایي•و•رضایت•دروني•آنها•از•

برنامه•هاي•آتي.

شاخص های توسعه پایدار:•مشارکت
راهبرد•4:•ایجاد•تشکل•هاي•محلي•مورد•نیاز•در•زمینه•هاي•مختلف•به•منظور•واگذاري•برخي•مسئولیت•هاي•

مدیریتي•و•نظارتي•به•شهروندان
راهکار•1-4:•ایجاد•گروه•هاي•نظارتي•و•امنیتي•محلي•متشکل•از•ساکنان•محله•)بعنوان•پلیس•محله(.

راهکار•2-4:•تشکیل•یگ•گروه•ویژه•ارتباط•و•اطالع•رساني•به•صورت•متقابل•بین•اهالي•محل•و•مدیران•و•
سرمایه•گذاران•

راهکار•3-4:•ایجاد•کمیته•سواد•آموزي•در•محله•متشکل•از•باسوادان•خود•محله

شاخص های توسعه پایدار:•مشارکت•-•آموزش•و•اطالع•رساني
راهبرد•5:•تشویق•ساکنان•به•ماندگاري•و•ادامه•سکونت•در•بافت

راهکار•1-5:•تسریع•در•اجراي•برنامه•ها•و•بهبود•عملکرد•ها•و•خدمات•رساني.
راهکار•2-5:•هویت•بخشي•به•محله•از•طریق•نامگذاري•کوچه•ها•بر•اساس•نام•ساکنان•و•هم•محله•اي•هاي•

شناخته•شده•و•قابل•تقدیر•محله•یا•رویداد•ها•و•خاطرات•مشترک•ساکنان•بافت

شاخص های توسعه پایدار:•ارتقاء•کیفیت•زندگي•-•احساس•تعلق
راهبرد•6:•ایجاد•مراکز•اطالع•رساني•و•فرهنگي•-•آموزشي•محلي•

راهکار•1-6:••تامین•فضاهاي•باز•و•ایجاد•فضاهاي•همگاني•جدید•شهري•جهت•افزایش•حضور•شهروندان•در•
بافت•فرسوده.

راهکار•2-6:•اهتمام•و•تشویق•سرمایه•گذاري•در•احداث•کاربري•هاي•فرهنگي•همچون•کتابخانه.
راهکار•3-6:•برقراري•برنامه•هاي•آموزشي،•تفریحي•از•جانب•خانه•فرهنگ•شهرداري•در•بافت

راهکار•4-6:•رسیدگي•به•مساجد•محل•و•نوسازي•آنها•و•افزایش•تعداد•آنها•در•صورت•نیاز•و•تمایل•ساکنان•به•
تجمعات•فرهنگي•در•آنها.

شاخص های توسعه پایدار:•آموزش•و•اطالع•رساني•-•مشارکت
.راهبرد•7:•اهتمام•در•جذب•و•تشویق•سرمایه•گذاران•خصوصي

راهکار•1-7:•تدوین•راهکار•از•جانب•شهرداري•جهت•جذب•سرمایه•گذار•خصوصي.
راهکار•2-7:•اهتمام•در•مورد•مشارکت•و•همکاري•بانک•ها،•موسسات•اعتباري•و•دولتي•جهت•سرمایه•گذاري•در•

طرح•هاي•اقتصادي.
راهکار•3-7:••مشارکت•با•بخش•خصوصي•جهت•احداث•مجتمع•هاي•تجارتي•و•مسکوني.

راهکار•4-7:•تشکیل•نهادهاي•مشارکتي•مانند•شرکت•هاي•تعاوني،•سهامدار•پروژه،•شرکت•هاي•سهامي•عام•
وخاص•و...•با•هدف•ساماندهي•منابع•مالي•خرد•و•کالن•جهت•اجراي•طرح.

راهکار•5-7:•اطالع•رساني•و•فرهنگ•سازي•براي•جلب•مشارکت•مالکین•و•سرمایه•گذاران•خرد.
راهکار•6-7:•جذب•کمک•هاي•خیریه•از•جانب•خیرین•جهت•ایجاد•فضاهاي•فرهنگي.

شاخص های توسعه پایدار:•مشارکت



43
-4

4 
اره

شم

93

ومسئولین  ساکنین  خواستهاونیازهای  بررسی 
جهت بازنگری در طرح

و  مسئوالن  به  ساکنان  عمومی  اعتماد  افزایش 
دستگاه های ذیربط

امر  در  ساکنین  تمایل  و  توانایی  از  استفاده 
بهسازی ونوسازی بافت

اعطای تسهیالت مالی

با  به چهره  ارتباط چهره  و  بافت  بهتر  شناخت 
مردم

جذب و تشویق سرمایه گذاران خصوصی

تشکیل دفتر محلی از سوی مشاور

سکونت  ادامه  و  ماندگاری  به  ساکنان  تشویق 
در بافت

سکونت  ادامه  و  ماندگاری  به  ساکنان  تشویق 
در بافت

مشارکت پایدار در نگهداری از بافت

حضور  با  ومشترک  مستمر  جلسات  برگزاری 
مسئولین، مشاورطرح و ساکنین

مشارکت در طرح نوسازی و بهسازی 
بافت

چگونگی تحقق الگوي مطلوب مشارکت در بهسازی و نوسازی 
بافت فرسوده با رویکرد توسعه پایدار

افزایش انگیزه و رقبت به بهبود شرایط موجود

ایجاد مراکز اطالع رسانی و فرهنگی -آموزشی 
محلی

نمودار 14- دستیابی به الگوی مطلوب مشارکت

شناخت بهتر بافت و ارتباط چهره به چهره
 با مردم
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