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  چکیده

معرفی  گرمحور است که از سوي دولت حزب کار هي پیشرو و منطقا برنامه)، NDCمعامله جدید براي اجتماعات (

محله در نقاط  39در  همداخلبراي ساله  10ي ا برنامهبه اجرا گذاشته شد،  1999شد. این برنامه که در سال 

. طی کرد یممیلیون پوند براي طول مدت این برنامه دریافت  50حدود  NDCمختلف کشور است و هر مشارکت 

یی چون ها نهیزمي از مداخالت را در ا گستردهر اجتماعات و مشاوره به آنها و نیز انواع این برنامه، هر محله حضو

پیشگیري از جرم، سالمت، آموزش، مسکن و محیط فیزیکی و از کار افتادگی از بدنه مرکزي برنامه دریافت 

ت حاصله در و تغییرا NDC. در این مقاله، رابطه بین انواع مختلف محالت منتخب براي برنامه کرد یم

. در اینجا شواهد کند یم، سرمایه اجتماعی و پویایی مسکونی را در یک دوره چهارساله ارزیابی مندي رضایت

NDC  دهنده رفع فاصله بین نواحی  ي از سایر محالت خارج از برنامه مقایسه شده است. نتایج نشانا نمونهبا

NDC  محالت است. البته در برخی از  نیتر محرومدر  ویژه مسکونی، به مندي رضایتو سایر نواحی بر حسب

ي سرمایه اجتماعی تغییر اندك بوده است. ممکن است این امر در نتیجه توقف انتقاالت بزرگ محله یا ها سنجه

در تفسیر  کند یمپیشنهاد آنها روي داده باشد. پژوهش حاضر  تر فعالاز سوي ساکنان  NDCترك محالت 

شیار وباید ه ،زمینه محلی ي بازآفرینی بدون تصریح شفاف پیشها برنامهي محالت در طول ها یخروجتغییرات در 

ي فیزیکی محالت ها رساختیزي کلیدي توجه کرد. بهبود ها شاخصریز بر  ریز و برون پویایی درونتأثیر بود و به 

ارها را براي ماندن، خانو لزوماًمسکونی در بر داشته باشد، لیکن این امر  مندي رضایتنتایج مهمی در  تواند یم

  جاي رفتن و نقل مکان به جاهاي دیگر تشویق نخواهد کرد. هب
  

  تغییر محالت، پویایی مسکونی، بازآفرینی، سرمایه اجتماعی. ها: کلیدواژه

  

                                                             
1. Beatty, C. & Cole, I. (2009). Stability, residential satisfaction and the dynamics of change: Evidence from the New Deal 
for Communities programme in England. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 3(2): 141-153. 
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  مقدمه. 1

 ،1استي مسکن و بازآفرینی شهري حاکم بوده ها استیسکه بر مباحث سیاستی اخیر در » پایداري اجتماع«بحث در باب 

ایجاد نرخ باالي بازگشت سرمایه که  :ابتر مانده است ،ي نیاز به ارتقاي پایداري اجتماعها دغدغهواسطه  فرض به طور پیش اغلب به

یی در اجتماع و تضعیف سرمایه اجتماعی محلی شود و بر اغتشاش و در نتیجه انزجار دامن بزند. اعتمادزا) باعث تهدید اهداف (باز

نی رسیدن به یک تعادل بهینه بین ایستایی و تغییر، هر چند اجرایی کردن این مرز بهینه بسیار دشوار است. در واقع، پایداري یع

بیشتر احتمال اغتشاش جمعیتی با سرعت باالي پویایی را دارند؟ در پی یک برنامه بازآفرینی یکسان، کدام  ها محلهکدام 

اط بین نوع محله و تغییر در رضایت از اسکان، احساس تعلق در محله و ي محالت مختلف با هم تفاوت خواهد کرد؟ ارتبها یژگیو

ي پژوهشی از ارزیابی ملی برنامه معامله ها افتهدر مقاله حاضر با ارجاع به برخی ی سؤاالتفهم ساکنان از بهبود محله چیست؟ این 

  .اند شدهجدید براي اجتماعات در انگلستان بحث و بررسی 

محله  39اعات طرح ابتکاري بزرگ مقیاس، بلندمدت، منطقه محور و با بودجه دولتی براي بازآفرینی معامله جدید براي اجتم

ساله با  10) به اجرا در آمد و براي یک دوره 2001و  1999هاي  محروم در انگلستان است. این برنامه در دو مرحله (در سال

دامه خواهد داشت. هدف از پروژه کاهش فاصله بین این محالت ا ها پروژهمیلیون پوند براي هر کدام از  50ي حدود ا بودجه

در پنج حوزه اصلی است: آموزش، بیکاري، سالمت، مسکن و محیط فیزیکی و  ها یخروجي از ا مجموعهمحروم با متوسط ملی در 

محور به  رویکرد اجتماع ویژه از آنجا که این برنامه تعهدي ضمنی به یک طلبانه است، به جاه NDCنگر برنامه  جرم. رویکرد کل

میلیارد پوند بودجه  1,54هاي مشارکتی دارد. در شش سال نخست برنامه، حدود  بازآفرینی و با مشارکت قوي ساکنان در هیئت

شده  نیتأم NDCگذاري مستقیم  ها صرف شده که دوسوم آن از سرمایه ) توسط این هیئت2006و  2005ي سال ها متیق(با 

  ).NRU/ODPM, 2005( است

انجام داده و موارد زیر را  Ipsos MORIاز خانوارها قرار دارد که  NDCي نظرسنجی اه افتهبر مبناي ی عمدتاًاین مقاله 

  بررسی کرده است:

 شناسی، نگرشی و خانواري؛ چگونگی تمایز بین انواع محالت مشمول در برنامه بر مبناي مشخصات منتخب جمعیت 

  ساله و دالیل پشت این روندها؛ 4از محله، پویایی اجتماع و اهداف آن در طول یک دوره تغییر در فهم و دریافت ساکنان 

 هاي ساکنان نواحی  چگونگی مقایسه واکنشNDC هاي ساکنان در نواحی محروم خارج  عنوان یک کل، با سایر گروه به

NDC. 

هاي  در سال ها ینظرسنجاست. این  NDCمحله  39از خانوارها یک نظرسنجی بزرگ دوساالنه از ساکنان  NDCنظرسنجی 

ي ساکنان، روحیات و تمایالت آنها به دست ها یژگیوبخشی و طولی درباره  ي بینها دادهانجام شدند و  2006و  2004، 2002

. نتایج کلی در کند یمرا از چندین روش مختلف میسر  NDCدادند. طراحی نوآورانه نظرسنجی خانوار ارزیابی تغییرات در نواحی 

، اما از آنجا که خانوارهاي قدیمی اند کردهي فراهم ا هیناحبینشی از تغییرات  2006و  2004، 2002ي سال ها ینظرسنجزمان 

، همواره میزانی از اغتشاش جمعیتی در یک محله وجود دارد. این شود یمیا ساکنان جدید وارد محله  کنند یممحالت را ترك 

ي تغییر با دقت صورت گیرد. به ها دادهالشعاع قرار بدهد و باید تفسیر  ي نتایج کلی را تحتا مالحظهطور قابل  به تواند یمپدیده 

                                                             
  . براي مثال:1

Communities and Local Government (2003), ‘Sustainable communities: Building for the future’, Communities and Local 
Government, London; and Communities and Local Government (2006), ‘Strong and prosperous communities: The Local 
Government White paper’ 2 vols, Communities and Local Government, London. 
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عنوان مثال، خانوارهایی  هاي مختلف با هم، باید اثر برخی عوامل را هم در نظر گرفت. به ي سالها نمونهاختصار، هنگام مقایسه 

ها، اغلب درآمد  . خانوارهاي جایگزین آنکنند یمي بهتر ترك ها فرصت، محله را براي کسب ابدی یمکه درآمدشان افزایش 

؛ بنابراین فارغ از پیشرفت خود محله کنند یمکمتري دارند و در فاکتورهایی نظیر اشتغال، سالمت و آموزش امتیاز کمتري کسب 

اغتشاش «میل به چیزي که  ي ساکنان محالت رو به افول بگذارند. اینها یژگیودر این دوره ممکن است گاهی نتایج ناشی از 

  از واقعیت باشد. تر کمرنگکننده یا  ، بدان معنا که تغییرات شرایط خانوارها در محله ممکن است گمراهشود یمنامیده  1»نزولی

براي دریافت درك بهتر از پویایی تغییر باید خانوارهاي خارج شده از محله ردیابی شوند و مشخصات خانوارهاي ورودي با 

مقایسه شود و تغییرات در طول زمان در میان ساکنان ) Cole, Lawless, Manning and Wilson, 2007( ندگانشو خارج

. براي دوره اند ماندهمانده بررسی شود. این مقاله بر آن دسته از ساکنان محله متمرکز است که در طول زمان در محله باقی  باقی

نفر دیگر از نواحی  458و  NDCفرد پاسخگو از نواحی  499هزار و  5مل ، نمونه مورد بررسی شا2006و  2002زمانی بین 

  محروم است.

  NDCشناسی از برنامه  استخراج یک گونه. 2

ي دارد. ا عمده، مشخصات محالت و ساکنان از یک مشارکت تا مشارکت بعدي تفاوت NDCواسطه طبیعت گسترده برنامه  به

ي بازآفرینی کمک ها برنامهپوشی شود. عاملی که اغلب به انتخاب نواحی براي  چشم دتوان یماین تفاوت، بالقوه مهم است، ولی 

ي مشابه ها يبند یا رتبه 2ي محرومیت چندگانهها شاخصبندي  کمک کرد،) امتیاز حاصل از رتبه NDCکه در برنامه  (چنان کند یم

مشکل  Aحظه را پنهان کنند، ممکن است در ناحیه ي داخلی قابل مالها تفاوت توانند یمي ترکیبی ازهایامتاست. البته این 

 جا جابهدغدغه اصلی سطح تحصیالت پایین باشد. در نتیجه، نسخه بازآفرینی ممکن است  Bبیکاري شدید باشد، ولی در ناحیه 

می باشد. مالحظه مه تواند یماین محالت با نواحی رشد اقتصادي و رفاه نسبی » ارتباط«عنوان مثال، سطح  متفاوت باشد. به

ي اصلی بین ها تفاوتارزیابی ملی از برنامه نوسازي بازار مسکن که یک طرح ابتکاري دیگر در سطح ملی در انگلستان بود، 

ي ا شکنندهبا بازار  تر پراکندهبازارهاي مسکن داخل یا در اطراف شهرهاي بزرگ را که حائز پویایی رشد و توسعه هستند با نواحی 

  ).Leather et al., 2006( تلفی از مداخالت مورد نیاز بود شناسایی کردکه در آنها انواع مخ

ي مختلف داشته باشند و این ها تیاولوي مختلف ها مشارکتباعث شود  تواند یمطبیعت متفاوت مشکالت در سطح محلی 

امر همچنین نتایج را نیز تحت  . اینشود یمي مختلف سیاستی آشکار ها حوزهبین  ها نهیهزامر در انواع مداخالت اجرایی و توزیع 

نظیر » تر نرم«ي ها شاخصو خواه  کنند یمنظیر تعداد ساکنان محلی که کار پیدا » سخت«ي ها سنجه؛ خواه دهد یمقرار  ریتأث

ار ي کا منطقهي و فروا منطقهمتفاوت  کامالًي ها نهیزمي تحت معامله جدید براي اجتماعات در ها مشارکتنگاه به محله و اجتماع. 

قرا دهد. مسائلی نظیر قابلیت استطاعت  ریتأثتواناییشان را در ایجاد تغییر از طریق مداخالت تحت  تواند یمکه در عوض  کنند یم

پذیرند. در اینجا، از منظر تغییرات در یک  می ریتأثي کار و گردش مالی جمعیت به شدت از این مسئله ها فرصتخرید مسکن، 

ي مشابه را به تعداد قابل مدیریتی از انواع ها شاخصهي با ها NDCشناسی ارائه شده که  ا گونهبرنامه، یک چارچوب منظم ی

  بندي کرده است. محالت دسته

 تر مناسبو غیره)  IMDشناسی (تفکیک از لحاظ منطقه یا نوع سکونتگاه یا امتیاز  جاي تحمیل یک عامل، چارچوب یا گونه به

ي حاصل از این ها خوشهالگوها را تعیین کنند و  NDCاز مشخصات هر کدام از درجات  ها ادهددانسته شد که اجازه بدهیم تحلیل 

                                                             
1. Downward churn 
2. Indices of Multiple Deprivation 
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با  NDC 39ي مختلف مردم و محالت را در ها مؤلفهکند  لذا این تحلیل تالش می بندي قیاسی مورد استفاده قرار داده شود، دسته

شاخص از  37از موقعیت ابتدایی مناطق در  1ده شده در جدول شناسی نشان دا بخشی در نظر گیرد. گونه 5بندي  استفاده از طبقه

  2به دست آمده است. 1مراتبی وارد بندي سلسله زمان شروع برنامه شکل گرفته و با استفاده از تحلیل خوشه

طور واضح، تعداد  ، شرکاي همسان به نظر نرسند و نیز بهاند گرفتهیی که در یک رده قرار ها NDCممکن است برخی از 

بدین شکل در ادامه تشریح شده است. همچنین براي  ها مشارکتبندي  ي مختلف برابر نیست. دلیل دستهها ردهدر  ها مشارکت

  نشان دادن ویژگی هر خوشه یک نام توصیفی به آن اختصاص یافته است.
  

  NDCي ها مشارکتبندي  . طبقه1جدول 
  

  

ي این خوشه آمار بیکاري باال و کیفیت جمعیت در ها NDC، در 2002: در زمان نظرسنجی اول از خانوارها در سال 1خوشه 

، احتمال پایین بودن درآمد یا متعاقباًنی قرار داشت. سن کار پایین بود. به نحوي که سالمت عمومی و ذهنی جمعیت در سطح پایی

ناپایدار بود و احتمال ترك محالت توسط  نسبتاًباالتر بود. جمعیت  ها NDCوابستگی به مزایاي بیکاري در آنها نسبت به سایر 

 نسبتاً) و سهم توانستند یمندر آن محل را داشتند (میل به ترك داشتند، ولی » افتادن دام به«جمعیت بیشتر بود و مردم احساس 

باالیی از جمعیت از شرایطشان، از آن ناحیه و از کیفیت کلی زندگی ناراضی بودند. ساکنان همچنین کمتر احساس تعلق به 

اجتماع محلی را داشتند. در میان همه نواحی، مردم این نواحی ترس بیشتري از وقوع جرم و جنایت داشتند، آمار ثبت جرم و 

محالت این خوشه بیشترین مشکالت را  دیرس یمکالت ناحیه محور نظیر متروکه شدن منطقه باالتر بود. به نظر جنایت و مش

  نامیده شد.» حوزه محرومیت«داشته باشند و بنابراین، این خوشه با نام 

                                                             
1. Ward’s hierarchical cluster analysis 

  :مقاله زیر را ببینیدکاربرده شده،  . براي بحث بیشتر در مورد روش به2
Beatty, C., Foden, M., Lawless, P. and Wilson, I. (2008), ‘New Deal for Communities: A synthesis of new programme wide 
evidence: 2006–07’, NDC National Evaluation Phase 2 Research Report 39, Department for Communities and Local 
Government, London. 
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ساکنان این خوشه بیشتر پایدار بوده و جمعیت غالب آنها سفید بود.  نسبتاً 2002: چهارده ناحیه در این خوشه در سال 2خوشه 

کردند. احتمال ماندن آنها در  و کیفیت سکونتگاهشان را خوب تصور می دندیرس یماز سایرین از سکونتگاه خود راضی به نظر 

ي این خوشه مراقب ها NDCشوندگان در  باالیی از مصاحبه نسبتاًنداشتند. کسر » در دام گیر افتادن«محل بیشتر بود و احساس 

قانونی و وجود  عنوان جایی براي زندگی وجود داشت و به مشکالتی از قبیل بی ند. نرخ باالیی از نارضایتی از محله بهسایرین بود

طور  بود. ساکنان به ها خوشهمناطق متروك، آمار دزدي باال و جرم ثبت شده اشاره شد. البته سطح محرومیت فردي کمتر از سایر 

داشتند. در  ها خوشهیشتري در کار داشتند و تعهد باالتري در بازار کار نسبت به سایر ي بها تیصالحمتوسط سالمت باالتر و 

ي از خانوارهاي وابسته به مزایاي دولتی یا کم درآمد در این خوشه وجود داشت. ساکنان این خوشه از دیگر تر نییپانتیجه، سهم 

نامگذاري » پایدار و همگن« 2ه است. نواحی متعلق به خوشه هاي اخیر بهبود و ارتقا یافت سو کمتر معتقد بودند منطقه در سال

  .اند شده

ي لندن از سایر ها NDCي مختلف، ها یژگیوگذاري آن بوده است. از منظر  : جغرافیاي خوشه سوم باعث نام3خوشه 

NDC ود در این نواحی ر از متوسط کل بیشتر بود و انتظار می ها خوشهدر جاهاي دیگر متفاوت بودند. تنوع نژادي این  ها

دهندگان در این خوشه باالترین نارضایتی را از سکونتگاه خود داشتند و  ي اجتماعی سهم باالتري داشته باشند. پاسخها مسکن

بیشترین احساس در تله افتادن و میل به نقل مکان را داشتند. بیش از محالت دیگر معتقد بودند مردم محله مراقب یکدیگر 

، جرائممطلوب بود. ترس از  نسبتاًي موجود در سطح منطقه ها یژگیویفیت زندگی در محله راضی بودند. البته هستند و کمتر از ک

بود. ساکنان  ها NCDقانونی، تخلیه سکنه یا محیط محله مشابه یا کمتر از متوسط کل  ثبت شده و مشکالت بی جرائم

NDC و سطح سالمت، صالحیت و مهارت کاري در میان جمعیت در طور متوسط کمترین محرومیت را داشتند  ي این گروه بهها

وابستگی به مزایاي دولتی یا  نیتر نییپاسن کار این محالت نسبت به بقیه باالتر بود. کمترین آمار بیکاري یا مستمري بگیري و 

ا در مدرسه در میان همه ي لندن همچنین باالترین نتایج رها NDCدرآمدي خانوارها در این نواحی وجود داشت. خانوارهاي  کم

ها کسب کرده بودند. یک استثنا در این تصویر کلی از نتایج و آمار باالتر از متوسط تنها در حوزه مسکن بود، لذا، این طبقه  گروه

»NDC نامیده شد.» ي لندنها  

اکن در این خوشه را درصد کل جمعیت س57داشت؛  ها خوشهي باالترین تنوع نژادي را در تمام ها NDC: این گروه 4خوشه 

از متوسط بودند. نسبت  تر نییپاي سالمت ها شاخصداد. ساکنان این گروه در  پوستان و اجتماعات اقلیت نژادي تشکیل می سیاه

پایدار  نسبتاً توان یمبود. نواحی داخل این خوشه را  ها NDCبگیران و نرخ بیکاري در سطح متوسط  درآمد، مقرري ي کمها خانواده

بود. ساکنان کمتر از متوسط تمایل به نقل مکان داشتند و  ها NDCو رضایت از محل سکونت نیز معادل متوسط تمام دانست 

گریزي  ثبت شده و در نتیجه میزان قانون جرائمساکنانی که کمی از متوسط باالر بودند، احساس در دام افتادگی داشتند. آمار کل 

باال بود و خانوارهاي این گروه بیشترین ترس از وقوع جرائم را  نسبتاًي شبانه ها يدزده سطح قرار داشت. البت نیتر نییپانیز در 

ي سطح ناحیه ها مشخصه. سایر کردند یمداشتند و نسبت به آمار متوسط، سکنه بیشتري پس از تاریکی شب احساس ناامنی 

گذاري ریتأثداشتند، چرا که حس امکان » اجتماع بودن احساسِ در«باالیی از ساکنان این نواحی  نسبتاًمطلوب بودند: کسر  عمدتاً

در  شان هیناحدر عوض، سهم کمتر از متوسط مردم بر این باور بودند که ». همسایگان مراقب هم هستند«داشتند و معتقد بودند 

  د.نامیده شدن» متنوع و کمی شکوفا«دو سال گذشته بهبود یافته یا کیفیت زندگی خوب است. نواحی این گروه 

پایین در این نواحی به  نسبتاًآمار بیکاري باال و جمعیت در سن کار با صالحیت پایین و سالمت  2002: در سال 5خوشه 

ي محروم بسیاري داشت و ها بخشدرآمد یا وابسته به مزایاي دولتی بودند. این نواحی  خورد. بخش عمده ساکنان کم چشم می

باالیی از  نسبتاًین بود. برخی شواهد از اغتشاشات جمعیتی حکایت داشتند و جمعیت نتایج نمرات درسی کودکان در مدارس پای
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طور کلی پایدار بود و ساکنان  ، ولی جمعیت بهاند بودهي به محله دیگر ا محلهدر حال نقل مکان از  دائماًسال گذشته  5ساکنان در 

عنوان جایی براي  از محله خود به ها خوشهین خوشه نسبت سایر یی نداشتند. مردم اجا جابهاحساس گیر افتادن در تله و تمایل به 

خوب است. این افراد  شان محلهکیفیت زندگی در  کردند یمزندگی راضی بودند. همچنین از سکونتگاه خود راضی بود و احساس 

نان تعهد بیشتري به سرمایه مراقب هم هستند. در مجموع، ساک ها يا محله حس تعلق بیشتري به اجتماع داشتند و معتقد بودند هم

یا احساس ناامنی بعد از تاریکی  جرائم، کمترین تعداد مردم در این خوشه ترس از ها خوشه. از میان همه دادند یماجتماعی نشان 

شده کمتر از متوسط بود و مشکالت وابسته به ناحیه نظیر بیکاري و ترك ناحیه و مشکالت  ثبت جرائمطور کلی،  شب داشتند. به

در دو سال گذشته  شان منطقه کردند یماي از ساکنان این خوشه احساس  در حد متوسط بود. قسمت عمده باًیتقرمحیط فیزیکی 

  .اند شدهنامیده » محروم و اجتماعی شده«ارتقا پیدا کرده است. نواحی این بخش در اینجا، مناطق 

جمعیت  دهد یمرا مقایسه کرده است. این جدول نشان ناحیه مورد مطالعه  39در هر ناحیه از  ها NDCمشخصات  2جدول 

معادل  باًیتقر ها خوشهي با هم دارند. معدل نسبت جمعیت مردم غیرسفیدپوست در همه ا مالحظهي مختلف تفاوت قابل ها خوشه

ی بوده است و از سایر نواح تر نییپا، ها تیصالحاز منظر تحصیالت و  NDCاین نسبت در سایر نواحی است. خانوارهاي نواحی 

  این وضع در شاخص بیکاري و استفاده از مزایاي اجتماعی بدتر است.

  

  (درصد از کل ساکنان) ها خوشه. مشخصات 2جدول 

  
  ها خوشه

  ها NDCهمه 
سایر 

  5  4  3  2  1  نواحی

  23  24  17  57  47  7  13  جمعیت غیرسفید

  28  33  39  40  26  34  36  *بدون تحصیالت دانشگاهی

  42  57  64  39  67  51  59  جتماعیبخش ا مستأجر

  32  41  49  39  38  35  55  خانوار بیکار

  در میان جمعیت در سن کار *
  

  پویایی تغییر در انواع مختلف محالت. 3

بود. در این بخش از مقاله تغییرات در  2002شناسی فوق بر مبناي تحلیل آماري در زمان اولین نظر سنجی در سال  گونه

. معامله جدید براي اجتماعات، یک برنامه بلندمدت بازآفرینی شناخته اند شدهپس از آن تحلیل و تفسیر سال  4در طول  ها یخروج

که ده سال ادامه داشته است. علت تداوم برنامه وجود مشکالتی از قبیل کاریابی، سالمت، کمبود مسکن و نظایر آنها بود.  شود یم

 کند یم. ترکیب خانوارها در طول چرخه عمرشان تغییر کنند یمل زمان تغییر محالت و خانوارها واحدهایی زنده هستند که در طو

که این  کنند یمي شدید اجتماعی و اقتصادي، نوساناتی را در محیط مادي پیرامون خود تجربه ها تیمحرومو خانوارهاي با 

  قوي هستند. کامالًنوسانات اغلب 

، »انتقالی«به تمایز بین انواع فقر  1در انگلستان، اسمیت و میدلتون عنوان مثال در یکی از مطالعات اخیر درباره فقر به

طی دو سال اخیر کاهش یافته است، » هسته فقر«در حالی که تعداد خانوارهاي در  اند، ارجاع و اشاره کرده» مداوم«و » متوالی«

  مرزهاي  داخل به متوالی صورت به شان، زندگی شرایط تغییر با که کنند یم زندگی فقر مرز در قبل به نسبت جمعیت از باالتري سهم

                                                             
1. Smith and Middleton 



 

 7 

 

 در انگلستان» معامله جدید براي اجتماعات«شواهدي از برنامه  مندي مسکونی و پویایی تغییر:پایداري، رضایت

  بیان کردند: ها آن. شوند یمفقر کشیده شده و خارج  
  

عنوان مثال از  انداز سیاست بدین نحو نیست که تغییرات به شکلی ثابت روي بدهد (به نیاز به باز و وسیع کردن چشم«... 

استی پویا الزم است تا تغییرات را فرآیندهایی در طول مسیر بیکاري به اشتغال یا از فقر به این بین بردن آن). برعکس، سی

  .)Smith & Middleton, 2007( »زندگی ببیند
  

براي تغییر محالت در طول یک دوران بازآفرینی مورد استفاده قرار داد؟ آیا چگونه شرایط  توان یمانداز مشابه را  آیا یک چشم

  ند مدت بازآفرینی گنجانده شوند؟ي بلها برنامهدر  تواند یمرو به تغییر محالت 

الذکر را ارزیابی کرده است. تعادل  ي فوقها NDCهاي طولی خانوار، میزانی از تغییرات انواع  مقاله حاضر بر مبناي نظرسنجی

 NDCمقایسه شده است تا میزان تأثیر (مثبت یا منفی)  2006و  2004، 2002هاي  کلی تغییر نیز با نتایج سایر نواحی در سال

  مشخص شود.

  رضایت از محله. 4

دهد. در سال  نشان داده شده است. این جدول میزان رضایت مردم را در طول زمان نشان می 3تغییرات محالت در جدول 

درصد از سایر 9عنوان جایی براي زندگی راضی بودند. این مزیان، حدود  درصد نمونه طولی از محله خود به5/62، تنها 2002

الی  2002سال ( 4بود. با گذشت  تر عقب) ODPM, 2003( )کشوردرصد از میانگین کل 24) (و NDCبرنامه  نواحی (خارج از

درصد رشد رضایت دست یافتند که بیش از دو برابر سایر نواحی است (در مقیاس ملی، این آمار 10به حدود  NDC)، نواحی 2006

از سایر نواحی بودند،  تر عقبسال، اندکی  4همجنان بعد از  2006در سال  NDCدر طول زمان ثابت باقی ماند). هر چند نواحی 

  از بین رفت. باًیتقر ها آناما فاصله بین 

  

  عنوان جایی براي زندگی ه. جمعیت راضی از محله ب3جدول 

  شناسی گونه
  تغییر درصد  درصد ساکنان

2002  2004  2006  2002-2004  2004-2006  2002-2006  

  9/11  - 2/0  1/12  0/64  2/64  1/52  . حوزه محرومیت1

  2/11  2/4  0/7  1/74  9/69  9/62  . پایدار و همگن2

  1/9  1/3  1/6  3/72  3/69  2/63  . لندن3

  2/6  1/0  1/6  7/66  6/66  5/60  . متنوع و کمی شکوفا4

  5/8  8/2  7/5  2/77  4/74  7/68  شده . محروم و اجتماعی5

  8/9  8/2  0/7  3/72  5/69  5/62  ها NDCجمع 

  3/4  9/3  5/0  7/75  9/71  4/71  یسایر نواح

  

حوزه «درصدي بین نواحی 6/16اختالف  2002. در سال کنند یمالبته این آمارهاي تجمعی تنوع وسیع شرایط را پنهان 

از  مندي رضایت) در رضایت از محله وجود داشت. میزان ارتقاي 5(خوشه » محروم و اجتماعی شده«) و 1(خوشه » محرومیت

) متفاوت بود. تغییرات در طول زمان هم متفاوت بود. 4(خوشه » متنوع و کمی شکوفا«نواحی  2/6تا » رومیتحوزه مح«در  9/11

سال  4و سایر نواحی در  ها NDCافزایش یافت. فاصله بین آمار کلی  NDCطور کلی، میزان رضایت در طول زمان در نواحی  به
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هاي نخست در  اثر برنامه در سال دهد یمزایش یافت. این مسئله نشان طور مالیمی اف ابتدایی کاهش یافت، البته پس از آن به

ها نادیده انگاشته  ي جدید پس از سالها يگذار العمل مثبتی ناشی از دیدن سرمایه عنوان عکس به احتماالًنواحی حوزه محرومیت (

ي اصلی نرخ بیکاري، ها چالشوفا که شدن محالت مورد مطالعه) بیشتر بوده است. رضایت از محله در نواحی متنوع و کمی شک

مدت از طریق مداخالت  ي ارتقاي کوتاهها برنامهي تحصیلی بود، از همه کمتر بوده است. این عوامل با ها تیموفقسالمت و 

  .ابندی ینمبهبود  NDCبازآفرینی نظیر 

 کنند یممیزان ساکنانی که فکر . دهد یممیزان احساس ارتقاي محله در دو سال گذشته از سوي ساکنان را نشان  4جدول 

انتظار داشت این اختالف در  توان یماز سایر محالت باالتر است و  NDCمحدوده محل سکونتشان ارتقا یافته است، در محالت 

و  2002هاي  ). افزایش مثبت آمار بین سال2006درصد در سال 8/12به  2002درصد در سال 4/7طول زمان افزایش یابد (از 

به طرز  2006تا  2004هاي  توجه بود، ولی سرعت ارتقاي احساس ارتقاي محالت توسط شهروندان در فاصله سال قابل 2004

 نسبتاً(حوزه محرومیت و پایدار و همگن) سهم » تر ثابت«شناسی محله، در نواحی  ي کاهش یافت. از منظر گونها مالحظهقابل 

ویژه در دو سال  طور مشهودي افزایش یافت (به سال آینده به 4این آمار در پایینی از ساکنان معتقد به ارتقاي محالت بودند و 

  نخست).

  . بهبود و ارتقا محله در دو سال گذشته4جدول 

  شناسی گونه
  تغییر درصد  ساکنان (درصد)

2002  2004  2006  2002-2004  2004-2006  2002-2006  

  9/20  4/3  5/17  7/38  4/35  8/17  . حوزه محرومیت1

  5/24  5/3  0/21  5/40  0/37  0/16  ار و همگن. پاید2

  3/16  8/2  5/13  1/47  3/44  9/30  . لندن3

  0/19  2/3  8/15  4/41  2/38  5/22  . متنوع و کمی شکوفا4

  6/5  - 1/3  7/8  6/45  7/48  1/40  شده . محروم و اجتماعی5

  7/18  2/2  4/16  7/42  5/40  1/24  ها NDCجمع 

  2/13  2/1  0/12  9/29  6/28  7/16  سایر نواحی

  

ي کمتر محروم بودند ها NDCناحیه محل سکونتشان ارتقا یافته است، در  کردند یمتصور  2002کسانی که در سال 

)NDC هاي بعد در این نواحی چندان بارز نبود. از سوي دیگر، ارتقاي  ، ولی افزایش در سال»)متنوع و کمی شکوفا«ي لندن و ھا

، حتی کمتر 2002ي سال ها مصاحبهدرصدي شهروندان رضایتمند در زمان 40روع پس از ش» محروم و اجتماعی شده«نواحی 

بارزي بر نظرات مردم درباره تغییرات مثبت در محالت داشته  ریتأث NDCمحدوده مداخالت  کند یمهم بود. تصویر کلی تأیید 

عنوان  ، بهمندي رضایتراي افزایش . فضا بکنند یماست، ولی تصاویر کلی مسیرهاي مختلف کار بر حسب نوع محله را پنهان 

مثال در نواحی حوزه محرومیت نسبت به نواحی متنوع و کمی شکوفا بیشتر است. این مسئله باید در تفاسیر عملکرد جداگانه 

NDC مدنظر قرار گیرد. ها  

گذاري شده است،  محور که بر تعهد ساکنان پایه عنوان یک برنامه اجتماع به NDCبا تمام تمرکز  دهد یمنشان  5جدول 

افزایش  2006تا سال  2002دارند و سایر نواحی از سال » احساس تعلق به اجتماع« NDCفاصله متوسط آنهایی که در نواحی 

گیري را در میان نواحی  ي لندن بیشترین اوجها NDC، نتایج براي ها خوشهدرصد). در بین  7/4تا  6/1جزئی داشته است (بین 
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 در انگلستان» معامله جدید براي اجتماعات«شواهدي از برنامه  مندي مسکونی و پویایی تغییر:پایداري، رضایت

NDC اندك  نسبتاًبر حسب نوع محالت  ها تفاوتروي داده است. البته  تر نییپالبته این اوج با پایه اندکی نشان داده است. ا

ها باعث  ي بوده و این برنامها محلهي متعددي در حال تجربه انتقاالت هاNDC است. یک احتمال براي این پدیده آن است که

هاي صورت گرفته  گفت آن است که تالش توان یماز توضیحاتی که . یک دیگر شوند یمي اجتماعی ها شبکهیی در ها ییجا جابه

شود و باعث شده است سایرین احساس نادیده گرفته  براي جلب مشارکت ساکنان تنها باعث مشارکت اقلیت فعال اجتماع می

  شدن داشته باشند.

. کند یمرا در محله ارزیابی  1یماعاجتنشانگر الگوي پاسخ به سؤالی از نظرسنجی است که اتصال مردم به سرمایه  6جدول 

مراقب «ها  اي مردم و هم محله کنند یمدهندگان به نظرسنجی، احساس  که آیا پاسخ شود یمانجام  سؤالاین کار با پرسیدن این 

ي مختلف نتایج به یکدیگر نزدیک است، ولی همچنان اختالفات روشنی وجود دارد. امتیاز ها خوشهیا خیر. در » هم هستند

باالست و در طول مدت نظرسنجی این وضعیت حفظ شده  نسبتاً» پایدار و همگن«و » محروم و اجتماعی شده«ي ها شهخو

در شهر صحیح بوده و نشان » احساس اجتماع«فهم مردم از کاهش  کند یمي خوشه لندن اثبات ها NDCدر  تر نییپااست. امتیاز 

از یک دوره » متنوع و کمی شکوفا«مقاومت کرده است. نتایج نواحی  NDCمحور  این خوشه در مقابل برنامه اجتماع دهد یم

  ساکنان در این نواحی است. 2نظرسنجی تا دوره بعد نوسان داشته است که نشانگر سرعت باالتر تغییر و تحول

  

  . احساس تعلق به اجتماع5جدول 

  شناسی گونه
  تغییر درصد  ساکنان (درصد)

2002  2004  2006  2002-2004  2004-2006  2002-2006  

  2/4  4/0  8/3  1/45  6/44  8/40  . حوزه محرومیت1

  2/5  3/1  9/3  6/43  3/42  4/38  . پایدار و همگن2

  0/8  9/0  2/7  7/47  8/46  6/39  . لندن3

  6/3  2/0  4/3  7/49  5/49  1/46  . متنوع و کمی شکوفا4

  1/7  0/5  1/2  5/51  5/46  4/44  . محروم و اجتماعی شده5

  9/5  6/1  3/4  6/46  0/45  7/40  ها NDCجمع 

  2/10  5/4  7/5  3/51  8/36  1/41  سایر نواحی

  

  »مردم مراقب هم هستند«. پاسخ اینکه 6جدول 

  شناسی گونه
  تغییر درصد  ساکنان (درصد)

2002  2004  2006  2002-2004  2004-2006  2002-2006  

  3/4  5/1  8/2  5/67  1/66  2/63  . حوزه محرومیت1

  8/3  3/0  5/3  7/72  5/72  0/69  . پایدار و همگن2

  2/2  - 1/0  4/2  8/56  9/56  5/54  . لندن3

  1/0  - 5/6  6/6  7/65  2/72  6/65  . متنوع و کمی شکوفا4

                                                             
  مفهوم، نگاه کنید به:  این مورد در بیشتر بحث . براي1

Office of National Statistics Social Analysis and Reporting Division. (2001). Social capital A review of the literature. 
London: Office of National Statistics. 
2. Turnover 
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  0/1  - 8/1  8/2  7/71  5/73  7/70  . محروم و اجتماعی شده5

  6/2  - 8/0  4/3  6/67  4/68  0/65  ها NDCجمع 

  7/4  0/4  7/0  8/73  8/69  1/69  سایر نواحی

  

محالت محروم از  شود یمي پویایی مسکونی است. اغلب بیان ها دغدغهاي که در اینجا پوشش داده شده،  آخرین مسئله

که ناپایداري و کاهش انسجام اجتماعی را در پی دارد. البته  برند یمدرجه باالي تغییر و تحول مسکونی نسبت به سایر نواحی رنج 

 ,Bailey & Livingston( شناسی روي نخواهد داد نترل متغیرهاي جمعیتنشان داد هنگام ک 1مطالعه اخیر بنیاد ژوزف رونتري

 سؤالپاسخ ساکنان به این  7یی از توانایی تا عمل تمایز قائل شویم. در جدول جا جابهولی مهم است که در عالقه به  ،)2007

که از سال  دهد یمم آمار افرادي را نشان این جدول افزایش مداو کنند. از محله خود نقل مکان  خواهند یم ها آنآمده است که آیا 

. اطالعات این شود یمداشتند. البته روندي مشابه نیز در سایر نواحی دیده  NDCتمایل به نقل مکان از نواحی  2006تا  2002

  .کنند ینمتر از وفاداري به محله ابراز  حسی قوي لزوماًساکنان محالت مرکز برنامه بازآفرینی  کنند یمجدول بیان 

باالیی از  نسبتاًاینگونه اندیشید درصد  توان یم. )Hickman et al., 2007( اند دهیچیپي پویایی خانوار متنوع و ها محرك

یی که ها آن( رندیگ یمبه دلیل بهبود شرایطشان چنین تصمیمی  قاًیدقافرادي که تمایل به نقل مکان از حوزه محرومیت دارند، 

به  خواهند یمکار را به محض کسب فرصت انجام خواهند داد). نسبت باالیی از ساکنان که  بشوند، این جا جابه توانند یم

NDC نشانگر بازار  احتماالًبه حدود یک نفر از هر دو نفر افزایش یافته است. این مسئله  2006ي لندن نقل مکان کنند تا سال ها

از جاهاي  محدودتریی جا جابه(جایی که فرصت انتقال یا  هم در میان مستأجران مسکن اجتماعی تر فشردهو  تر یرقابتمسکن 

نردبان مسکن  تر نییپاي ها پلهدیگر است) و هم در میان نسبت بسیار کوچکتري از مالکان است که در تقالي حفظ جاي پایی در 

ده است، ولی به واسطه ي از زمان ایجاد شا دورهدهندگان به نقل مکان در طول  هستند. ممکن است تمایل بسیاري از این پاسخ

  ».اند افتادهدر دام «بینانه  ي واقعها نهیگزنبود 

  

  شان محله. ساکنان متمایل به نقل مکان از 7جدول 

  شناسی گونه
  تغییر درصد  درصد ساکنان

2002  2004  2006  2002-2004  2004-2006  2002-2006  

  7/8  9/7  9/0  4/39  5/31  7/30  . حوزه محرومیت1

  7/3  9/1  8/1  9/29  1/28  2/26  ن. پایدار و همگ2

  6/8  3/7  3/1  3/49  0/42  8/40  . لندن3

  8/2  8/0  0/2  2/32  5/31  5/29  . متنوع و کمی شکوفا4

  8/4  0/5  - 2/0  3/31  3/26  5/26  . محروم و اجتماعی شده5

  4/5  1/4  3/1  9/35  7/31  4/30  ها NDCجمع 

  7/7  7/5  0/2  5/33  8/27  8/25  سایر نواحی

  

احساس ساکنان  8است؟ جدول  سؤاالتدهندگان به  ري تا چه حد معرف سازگاري مشخصات جامعه آماري پاسخچنین تصاوی

NDC  سال،  4میل رفتن داشتند، پس از  2002. از میان کسانی که در سال کند یمرا تأیید » در دام افتادن«لندن از تجربه

                                                             
1. Joseph Rowntree Foundation 
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تمایل به باقی ماندن در محل خود  2002وم آنهایی که در سال س درصد همچنان همین عزم را داشتند. عالوه بر این، یک8/72

یی داشتند و جا جابهخواست کمتري براي  2002در سال » پایدار و همگن«عزم رفتن کرده بودند. نواحی  2006داشتند، در سال 

  سال بعد هم همین روند وجود داشت. 4در 

  

  2006و  2002ال ي سها پاسخ. تغییر در عزم به نقل مکان، مقایسه 8جدول 

  شناسی گونه

ــانی کـــه در ســـال   2002درصـــد کسـ

نقل مکـان کننـد و در سـال     خواستند یم

  هنوز قصد نقل مکان داشتند. 2006

ــال     ــه در سـ ــانی کـ ــد کسـ  2002درصـ

نقل مکان کنند، ولی در سـال   خواستند ینم

  تصمیم به نقل مکان گرفته بودند. 2006

  2/27  8/66  . حوزه محرومیت1

  3/19  6/59  همگن . پایدار و2

  2/33  8/72  . لندن3

  1/20  2/61  . متنوع و کمی شکوفا4

  5/20  1/61  شده . محروم و اجتماعی5

  2/23  8/64  ها NDCجمع 

  4/20  1/71  سایر نواحی

  

 کننده باشند. ممکن است نرخ بازآفرینی در نرخ تغییر و تحول مسکونی ممکن است گاهی گمراه ریتأثاین تصاویر در ارتباط 

باالتر تغییر و تحول عالمت بهبود و ارتقاي نسبی در ناحیه تلقی شود (بدین معنا که محالت داراي نرخ باالتر تغییر و تحول، 

). بر عکس، نرخ کمتر پویایی ممکن است به سادگی اند کردهیی کسب ها فرصتبراي ترك شدن از سوي ساکنان منابعی دارند یا 

، در مقابل اعتماد به نفس خود محالت، باشد. تحلیل حاضر تر عیوسآن بازار مسکن  محصول آمال عقیمی باشد که مسئول

از  دتریمفصورت منفرد در مقابل عملکرد سایرین در همان خوشه  به ها NDC ریتأثممکن است ارزیابی  دهد یمپیشنهاد 

  حدوده پژوهش حاضر است.گیري بر مبناي مقایسه نتایج کل برنامه باشد. این ارزیابی البته خارج از م نتیجه

  بندي جمع. 5

ي که یک مجموعه نواحی ا نمونهدر  NDCناحیه  39این مطالعه برخی الگوهاي در حال ظهور را از تحلیل طولی ساکنان در 

 )، مورد شناسایی و موشکافی قرار داده است. این کار از طریق سه بعد درمیا دهینام» سایر نواحی«گلچین شده است (و بقیه را 

و اینکه چگونه انواع مختلف نواحی در طول زمان  ها NDCتحلیل حاضر صورت گرفته است: طبیعت اختالفات موجود در میان 

ردیابی  2006و  2004، 2002هاي  ي سالها ینظرسنج؛ تغییر برداشت ساکنانی که در هر یک از اند کردهنسبت به سایرین تغییر 

  نواحی. و سایر NDC؛ مقایسه بین نواحی اند شده

ي نبوده و در سایر ا نهیزمي فاکتورهاي وجود دارد. این اختالف تنها در ا مالحظهاختالفات داخلی قابل  ها NDCدر بین 

نیز وجود دارد.  2006تا  2002ي خروجی در سرعت و جهت تغییر پاسخ ساکنان در طول دوره زمانی چهار ساله از سال ها شاخص

تضاد و اختالف وجود داشته باشد، تالش شد  ها مکاني از ا گستردهي با چنین مجموعه ا برنامهدر ناپذیر است  در حالی که اجتناب

 ها NDCدهنده نتایج تجمعی در  نشان ها یبررسطور کلی،  بندي شوند. به ي توصیفی کلیدي خوشهها شاخصبر مبناي  ها NDCتا 

، 2002. در خصوص تغییرات در طول زمان (اند دهیرس غیرمحروم NDCي محروم به نواحی ها NDCهستند، به این صورت که 
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در دوره  تر انهیمگونه است: ارتقاي بارز در نظرات مردم درباره محله در دوسال نخست و ارتقاي  )، تصویر کلی این2006و  2004

طول زمان در یک  اینگونه بحث کرد که انتظار پیشرفت ممتد رو به باال با سرعت یکسان در توان یم. 2006تا  2004زمانی 

  بینانه است؛ روند واقعی همچنان رو به رشد است، اما با سرعتی کمتر. برنامه، انتظاري غیر واقع

ویژه در  در مراحل ابتدایی و به ها مشارکتبسیاري از  کنند یمبیان ) NRU/ODPM, 2005( یملشواهد ارزیابی 

برسند. در » بردهاي سریع«تا به  اند کردهمتمرکز » محل محور«هاي محیطی و کاهش جرم تالششان را بر اقدامات  ارتقابخشی

آموزش و سالمت). در سایر موارد،  مثالًتر هستند ( وارد شد که نتایج آنها بلندمدت» فردمحوري«ي ها طرحادامه تأکیدات بر 

NDC تخریب، بازتوسعه و ساخت مجدد یی در محالت آغاز کردند (نظیر جا جابهبراي ) تري کننده (و منقطع تر يادیبنمداخالت  ها

  .ترند دهیچیپتر و  ، منافع این اقدامات بلند مقیاسمجدداًیی انبوه). جا جابهو 

و سایر نواحی در  ها NDCو سایر نواحی، ارزیابی برخی روندها دشوار است. فاصله نتایج  ها NDCدر اختالف بین عملکرد 

» سرمایه اجتماعی«ه در دو سال گذشته کمتر شده است. البته نتایج مربوط به از ناحیه و میزان بهبودي ناحی مندي رضایتمسئله 

. ممکن کنند یم(روي هم رفته) کسب  ها NDCهات سایر نواحی امتیاز باالتري از جو از برخی  دهند ینمچنین روندي را نشان 

اي داشتند یا جذب  طلبانه دهنده جاه نتقالي اها برنامههایی است که NDCاست این پدیده نشانگر درجه انقطاع و تغییر و تحول 

یک برنامه بازآفرینی  ریتأثطور کلی،  در جاهاي دیگر و ترك محالت توسط آنها باشد. به تر فعالتوسط ساکنان  ها فرصت

تقویت  مثبت نسبی در ریتأثتغییرات را در برداشت ساکنان داشته است. شناسایی هرگونه  نیبارزترمحور بر محیط فیزیکی  اجتماع

  پویایی اجتماع و ایجاد سرمایه اجتماعی در مقیاس کل برنامه دشوارتر است.

ي اجتماعی و اقتصادي محالت باید مورد بررسی گیرد و مسیر تغییرات محله هنگام ها یژگیودرك  دهد یماین مقاله پیشنهاد 

ول زمان در نواحی مختلف، خطري در مقایسه نظیر به هرگونه تغییر در ط ریتأثي بازآفرینی مهم است. در ارزیابی ها برنامهاجراي 

ي کلی ها استیسالگویی از پیش موجود را پی گرفته و  NDCي ها مشارکتي اجرا براي ها برنامهنظیر محالت وجود دارد. 

د، به نحوي پذیرتري در برنامه الزم باش ي ناحیه محور آینده، اقدامات انعطافها طرحیکسانی را پوشش دادند. ممکن است براي 

موضوع اصلی آژانس  مکرراً، که 1»سازي مکان«که توازن مداخالت را بتوان با پویایی محالت خاص کوك کرد. ترویج ایده 

تر بسته به مشخصات  ي نوسازي بلندمدتها برنامهبوده است، با این رویکرد همنوایی خوبی دارد. اغلب،  2اجتماعاتو  ها خانه

گرفته از مهاجرت به بیرون و درون محالت به شکل  قفل شوند و به تغییرات شکل توانند یمرح جمعیت برجا در زمان شروع ط

پویایی مسکونی در نتایج رو به تغییر در سطح محله به صورتی کاربردي تا جاي  ریتأثناکافی پاسخ دهند؛ بنابراین مهم است 

باشد.  ها تیموقعخروج جمعی خانوارها براي جذب  تواند یمممکن در نظر گرفته شود و بپذیریم با ارتقاي شرایط، یک پاسخ 

هدفی مهم براي بسیاري محالت باشد، ولی درجه تغییر و تحول ناشی از پویایی افزایش یافته رو به درون  تواند یمپایداري بیشتر 

  ندهند.این را نشان  لزوماًي از موفقیت باشد نه شکست؛ حتی اگر تغییرات نتایج در محالت ا نشانهمحالت 

ي اجرا، محاسبات دیگري براي تشخیص هدف توازن مداخالت در افزایش تغییر و تحول مسکونی ها برنامهبنابراین در تدوین 

ي اجتماعی موجود) یا کاهش آن (با تقدیر از ها شبکهبراي دمیدن روح تازه به اجتماعات مواجه با فرسایش مداوم  مثالًالزم است (

ت تصدي یا کاهش تعداد خانوارهاي انتقالی را در پی دارد). این امر به سادگی با نظارت و مرور رژیمی وفاداري به محله که تثبی

. به هر حال چنین رویکردي شود ینمکه میل دارد سازگاري رویکرد را ارج بنهد یا با بسته استاندارد اقدامات یک برنامه هماهنگ 

                                                             
1. Place making 

2 .Homes and Communities Agency5 حدود ساالنه بودجه با گلیسان بازآفرینی و مسکن جدید آژانس عنوان به 2008 دسامبر در : این آژانس 

  .شد اندازي راه گذاري سرمایه براي ها سازمان سایر و مسکن هاي انجمن محلی، مقامات اي، هاي زیرمنطقه بین شرکت در توزیع براي پوند میلیارد
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 در انگلستان» معامله جدید براي اجتماعات«شواهدي از برنامه  مندي مسکونی و پویایی تغییر:پایداري، رضایت

واسطه عواقب خواسته یا  ي را تجربه خواهند کرد، خواه بها مالحظهقابل  در طول زمان عمر یک طرح محالت تغییرات ردیپذ یم

. چگونگی کار با این تر عیوسناخواسته، عواقب مداخالت سیاستی، الگوهاي پویایی و خواه با روندهاي اقتصادي یا اجتماعی 

  ازي در سطح محلی است.زمان کسب نتایج مثبت در محالت چالشی اساسی است که روبروي فعاالن نوس تغییرات و هم
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  چکیده

را بررسی » نوسازي بازار مسکن«نیاز براي کسب سطح کامل تعامل جامعه با فرایند ي موردها مهارتاین مقاله 

در فرایند تعامل جامعه؛ موانع  ها آنداشتن  وران کلیدي و سطوح دست شده شامل نقش بهره . موارد بررسیکند یم

ي موردنیاز براي ها مهارتوران از فرایند تعامل است که به  آمدن تعامل سطح کامل؛ و انتظارات بهره دست به

بازي بانک  محوطه. این مقاله روش تحقیق کیفی به همراه مطالعه موردي طراحی شود یمافزایش تعامل منتهی 

افزار تحلیل داده  موشکافانه با استفاده از نرم ي و تحلیل دادهآور جمعدهد.  تاپ در بلکبرن را مورد استفاده قرار می

ي مورد نیاز براي به دست آوردن ها مهارتي مطالعه موردي، ها افتهشد. ی انجامبه کمک کامپیوتر  NVivoکیفی 

سطح کامل تعامل جامعه در فرایند نوسازي بازار مسکن را مورد شناسایی قرار داد؛ این فرایند براي مشاوره با 

دهنده میزانی از تعامل بود، اما در واقع به توانمندسازي جامعه نیانجامید. اگرچه  گذاري شد و نشان جوانان هدف

آید. این مقاله دانشی نو از  یی از آن به دست میها درسبه پایان رسیده، ولی  نوسازي بازار مسکن برنامه

  .دهد یمارائه  نوسازي بازار مسکني مورد نیاز براي تعامل در فرایند ها مهارت
  

  نوسازي بازار مسکن، انگلستان، تعامل جامعه، بلکبرن. ها: کلیدواژه

  

                                                             
1. Kasim, R. (2011). Identifying skills needs for improving the engagement of young communities in the Housing Market 
Renewal process: A case study of neighbourhood facilities in Blackburn, England. Journal of Urban Regeneration & 
Renewal, 5(1): 75-92. 
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  مقدمه. 1

ي اقتصادي و اجتماعی مواجه بودند. بسیاري از ها تیمحرومیی از شمال و مرکز انگلستان با ها قسمتاز اواسط قرن بیستم، 

ي ها محلهي متروك و خالی، ها خانهدر ایجاد  ها دهیپدي صنعتی به دلیل نرخ بیکاري و جنایت باال از بین رفتند. این ها تیفعال

در واکنش به این محرومیت اقتصادي و  2003منطقه دخیل بودند. حکومت بریتانیا در سال غیرجذاب و مردم در حال ترك 

ویژه در شمال و مرکز انگلیس، معرفی کرد. این  اجتماعی، دستورکار جوامع پایدار را براي مهار و ارتقاي مناطق شناسایی شده، به

ي اجتماعی و ها تیمحرومسال بعدي  20تا  15آن در ي ایجاد کرد که از طریق تر بزرگقضیه چارچوبی براي برنامه عمل 

شده در سراسر انگلیس مهار شوند. یکی از راهبردها مهار تقاضاي پایین و ترك مسکن در مناطق  ي شناساییها محلهاقتصادي در 

  شناسایی شده شمال و مرکز بود.

قرارداد جدید «اد. این ابتکارات شامل برنامه ارائه د 1حکومت ابتکاراتی براي تسهیل مشکل تقاضاي پایین و مسکن نامطلوب

وضع شده » توافقات عمومی«یک راهبرد ملی براي نوسازي محله و تعدادي اهداف عملکرد مختص محله یا ، 2»براي جوامع

طلبانه  بود. این برنامه جاه 3توسط حکومت بودند. اقدام ابتکاري دیگري که از سوي حکومت انجام شد، برنامه نوسازي بازار مسکن

به دنبال مهار شکست بازار مسکن در برخی مناطق شمالی و مرکزي بود. این برنامه اندکی پس از انتشار گزارشی در مورد 

 .)TLGRSC, 2002( شد، معرفی 2002در مارس  5انتخاب مناطق تهیکمو  4نقل دولت محلی و ي خالی توسط بخش حملها خانه

  ي متروك بود.ها خانهدعوت به اقدام فوري در مورد تقاضاي پایین و  ها آناین گزارش سه توصیه اصلی داشت که یکی از 

در مناطق شمالی و مرکزي را اعالم کرد؛ » نوسازي بازار مسکن« 6محدوده پیشگام 9بعد از انتشار گزارش، حکومت ایجاد 

شایر  استافورد ،دیتشیگ/ وکسلین ی ساید،مرس / سالفورد،منچستر نگ شرقی،بیرمنگام/ سندول، لنکشایر شرقی، هال/ رایدی«

  .7»شمالی، اولدهم/ راکدیل و یورك شایر جنوبی

میلیون پوندي در طول سه سال دریافت کردند. هدف مشخصی براي برنامه در آن مقطع  500ي ا بودجهاین مناطق پیشگام 

ي و گذار هیسرماي متروك از طریق ها خانهدیده از  ي پایدار براي جوامع آسیبها حل ایجاد راه«اعالم نشده بود، ولی هدف کلی 

  .)ODPM, 2002( بود» نوآوري

معرفی شد. هدف کلی  2003در فوریه  8عنوان بخشی از دستورجلسه جوامع پایدار ابتدا به» نوسازي بازار مسکن«جزئیات 

ي فرسوده با مسکن مدرن پایدار از طریق تخریب و بازسازي یا ها خانهبرنامه مستلزم اقدام پایدار و رادیکال براي جایگزینی 

 2004ي که در سال ا مطالعه. )ODPM, 2003( است ها خانه تر کمتعداد  بعضاًو  ها خانهنوسازي بود که به معنی ترکیب بهتري از 

 ها خانهمسکن فقط به وضعیت فیزیکی  انجام شد، نشان داد شکست بازار )2004( 9از طریق کمپین حفاظت از انگلستان روستایی

 ها خانهمربوط نیست، بلکه فاکتورهاي غیرفیزیکی مانند محرومیت اجتماعی، اقتصادي و مشکالت محیطی هم بر عدم محبوبیت 

اثبات کردند که دالیل تقاضاي کم در مناطق پیشگام را به سه رشته اصلی از  )2001( همکارانو  10دارند. این قضیه را نوین ریتأث

                                                             
1. Unpopular housing 
2. New Deal for Communities (NDC) 
3. Housing Market Renewal (HMR) 

4. Transport, Local Government: (مترجم) .شود یولت محلی شورایی است که از طرف مردم منطقه براي مدیریت آن بخش یا منطقه انتخاب مد 
5. Regions Select Committee 
6. Pathfinder 
7. Birmingham/Sandwell, East Lancashire, Hull/East Riding, Manchester/Salford, Merseyside, Newcastle/Gateshead, 
NorthStaffordshire, Oldham/Rochdale and South Yorkshire 
8. SustainableCommunities Agenda 
9. Campaign to Protect Rural England 
10. Nevin 
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 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

بعدتر نتیجه گرفتند  )2001( همکاراني نامحبوب خالصه کردند. نوین و ها محلهرواج افتادن سهام مسکن؛ مازاد سهام مسکن و 

  .اند کردهکمک  این سه عامل اصلی به ترك محله و شکست بازار مسکن در مناطق پیشگام شناسایی شده

طور که اعتراضات ساکنان محلی بر مقیاس  ي جوامع محلی نیز بررسی شود. همانها آرماندر همین حال، الزم بود 

نشان داد،  )Clover, 2004, 2005; Ungoed-Thomas, 2005( انگلستاندر یکی از مناطق پیشگام در شمال  ها يپاکساز

ي پیشنهادي خرید اجباري و ها طرحي بین نیات پیشگامان و انتظارات جوامع محلی وجود داشت. جوامع محلی مدعی شدند ا حفره

. معترضان خواهان شود یمتخریب هزاران خانه نامناسب در مناطق پیشگام موجب مهاجرت اجباري و مانع از تشکیل جوامع پایدار 

را مجبور به نقل مکان کند. ناسازگاري بین  ها آناقدامی بودند که مردم را براي زندگی در مناطق پیشگام تشویق کند، نه اینکه 

ي پیشنهادي ها طرحي احتمالی امدهایپو  ها نهیگزي پیشگامان نشان داد برخی از واژگان، گذار هدفي جوامع محلی و ها آرمان

و » نوسازي بازار مسکن«ر منطقه براي جوامع محلی واضح نیستند. این موضوع دخالت کم جوامع محلی در فرایند پیشگامان د

 را برجسته ساخت. شانیها محلهفرصت ندادن براي در نظر گرفته شدن نقطه نظرات آنان در طراحی 

 House of( شدشناسایی » ار مسکننوسازي باز«در ادامه، ضرورت نیاز به تعامل جوامع محلی براي موفقیت فرایند 

Common, 2005(. وران درگیر در  ي، نیازمند این بود که تمامی بهرهزیر برنامهخصوص در کارهاي  چارچوب قانونی گسترده، به

. اگرچه حکومت تعامل با جوامع )ODPM, 2003, 2004( ، تعامل با جوامع محلی را به کار بگیرندنوسازي بازار مسکنفرایند 

را جدي گرفته بود و از پیشگامان هم همین انتظار را داشت، راهنمایی از طرف حکومت در رابطه با تعامل با جوامع بسیار  محلی

اگرچه پیشگامان به واسطه چارچوب قانونی مجبور بودند با جوامع ). House of Common, 2005( نداشتنادر بود و وجود 

وران  داشته باشند، براي ارتقاي تعامل با جوامع، بهره 1، تعامل سطح کاملبازار مسکننوسازي محلی در مراحل ابتدایی فرایند 

وران دیگر داشتند. براي پاسخ به این موضوع  ي ضروري متفاوتی از بهرهها مهارت، نیاز به نوسازي بازار مسکنفعال در فرایند 

برد تعامل با جامعه خود را معرفی کرد که نیازمند تعامل که یکی از پیشگامان شمال انگلیس بود، راه 2»الویت ایست النکشایر«

. )Elevate East Lancashire, 2005( بود نوسازي بازار مسکنمقامات محلی و همتایانشان با جوامع محلی در فرایند تحویل 

 وسازي بازار مسکنندر فرایند  ها آنکردن نحوه تعامل جوامع محلی یا میزان نیاز به فعالیت  اگرچه این راهبرد در مشخص

  نیاز بود. نوسازي بازار مسکنیی براي ارتقاي تعامل سطح کامل جامعه در فرایند ها مهارتشکست خورد. شواهد نشان داد 

مورد توجه قرار  4»گروه کار شهري«، براي اولین بار در گزارش 3ي ضروري براي مدیریت ابتکارات بازآفرینیها مهارتکمبود 

و  ها مهارترا براي تشخیص کمبود  5يا منطقه. این گزارش پپیشنهاد تنظیم مراکز منبع )Urban Task Force, 1999( گرفت

را به  6»سر جان ایگان«فعالیت بهتر متخصصان شهري ارائه کرد. پنج سال بعد، حکومت به این مسئله واکنش نشان داد و 

، 2005در سال  7»اجالس سران جوامع پایدار«ایگان و طی ي جوامع پایدار منصوب کرد. در نتیجه گزارش ها مهارتریاست تیم 

اولویت خود را بر  »آژانس جوامع و منازل«)، در لیدز اعالم و برپا شد. 9آکادمی جوامع پایدار قبلی با نام( 8»آژانس جوامع و منازل«

  ح بریتانیا قرار داد.ي مورد نیاز براي ارائه جوامع پایدار در سطها تخصصو  ها مهارتي از ا گستردهآموزش سطح 

                                                             
1. Full level of engagement 
2. Elevate EastLancashire 
3. Regeneration 
4. Urban Task Force 
5. Regional resource centres 
6. Sir John Egan 
7. Sustainable Communities Summit 
8. Homes and Communities Agency (HCA) 
9. Academy for Sustainable Communities 
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ي عمومی مانند کار با دیگران، ارتباط و ها مهارتبر اهمیت  ها يا حرفهي نشان داد ا حرفهي موجود صالحیت ها مدلمرور 

ي توسعه، کار و رویکردهاي ها مدلي آنان ثبت شده بود. این ا حرفهي ها تیفعالهایی که در  حل مسئله واقف هستند؛ مهارت

) و شامل این موارد هستند: )1996( 1»چیتام و شیورز«ذکرشده توسط شدند (ي استاندارد مشاغل بریتانیا یافت اه مدلي در ا حرفه

، )Reynolds & Snell, 1988( 3، رویکرد شاغل انعکاسی)Mansfield & Mathews, 1985( 2مدل صالحیت شغلی

و اخالقیات و  )Cheetham & Chivers, 1998( 5ي اصلیها مهارت ،)Schon, 1983; Nordhaug, 1990( 4ها تیصالحفرا

ي خود داشتند. این مقاله به دنبال ها حرفهنقاط ضعف و قوت خود را درون بستر  ها مدل. این )Eraut et al., 1994( 6ها ارزش

ي ضروري جهت دستیابی به تعامل سطح کامل جامعه ها مهارتي موجود براي پرداختن به تقاضاي ها مدلتحقیق درباره توانایی 

  است. نوسازي بازار مسکندر فرایند 

ي مورد نیاز براي تعامل جوامع محلی با ها مهارتي منجر به شناسایی کمبود در ا حرفهي موجود صالحیت ها مدلفهم 

حیاتی  7عنوان نیازهاي آموزشی و تعلیمی به ها مهارتشد. همچنین این  نوسازي بازار مسکنوران مختلف فعال در فرایند  بهره

 Hartley, 2002; Egan & ODPM, 2004; Turner & Townsend( براي ارائه جوامع پایدار در بریتانیا تشخیص داده شدند

Group, 2004; Neighbourhood Renewal Unit, 2004; Martin & Hall, 2002; Sterling, 2001(.  

فعاالن  مانند مختلف وران بهره وسیله به سطح کامل جامعه تعامل آوردن دست به براي موردنیاز يها مهارت شناسایی بر این مقاله

در بانک تاپ، بلکبرن و پیشگام ایست النکشایر متمرکز است. براي رسیدن به این هدف، این مقاله موارد  نوسازي بازار مسکن

نع موا -3؛ اند شدهبا جامعه که اجرا  تعامل از سطوحی -2امل؛ مختلف در فرایند تعوران  نقش بهره -1: کند یمذیل را بررسی 

ي تحقیق از مطالعه موردي در بانک تاپ ها افتهوران از فرایند تعامل. ی انتظارات متفاوت بهره -4دستیابی به تعامل سطح کامل؛ 

ADF ،را نوسازي بازار مسکنوران مختلف در فرایند  ي موردنیاز براي دستیابی به تعامل سطح کامل جامعه توسط بهرهها مهارت 

  .کند یمتوجیه 

  تعریف تعامل جامعه در ابتکارات بازیابی. 2

ي ها نهبدکه ارتباطی دو طرفه بین  شود یمیی استفاده ها تیفعالبراي در برگرفتن طیف کاملی از » تعامل جامعه«عبارت 

شدن نیازهایشان به بهترین نحو  و چگونگی برآورده شانیها دگاهیدوسیله تشویق آنان براي ابراز  خدمات عمومی و جوامع محلی به

البته این اطمینان وجود دارد که تمام جوامع به دنبال ایجاد مکانی بهتر براي . )Rogers & Robinson, 2004( کنندرا تقویت 

 ارائه در عمومی نهادهاي و جوامع بین کاري روابط توسعه و فرآیند به همچنینباشند. تعامل جامعه  زندگی، کار و تفریح می

 .)Rogers & Robinson, 2004( گذارند می تأثیر گیري تصمیم بر محلی جوامع که شود حاصل اطمینان تا دارد اشاره خدمات

اعم از تهیه اطالعات و  تواند یمتعریف تعامل جامعه آسان نیست، اگرچه با در نظر گرفتن موارد مختلف در شرایط متفاوت 

. بدون فهم مشترك و روشن از اینکه تعامل )Arnstein, 1969( مشاوره تا تفویض قدرت و کنترل به شهروندان را شامل شود

تعریف تعامل جامعه بدین شرح است:  نیتر جیرادرجه تعامل جامعه قابل ارزیابی نیست.  امعه در یک بستر معین به چه معناست،ج

  .)Rogers & Robinson, 2004( »یجمعفرصت، ظرفیت و تمایل افراد براي کار دسته جمعی براي شکل دادن زندگی «

                                                             
1. Cheetham and Chivers 
2. Jobcompetence model 
3. Reflectivepractitioner approach 
4. Meta-competencies 
5. Core skills 
6. Ethics and values 
7. Education andtraining 
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 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

در  کنند یمیی که دخالت جامعه را ترویج ها سازماناشاره کرده است، اگر  )1994( 1»جوزف راون تري«طور که بنیاد  همان

» جوزف راون تري«استدالل . خورد یمارائه پیشنهادشان در مورد سطح مشارکت شفاف نباشند، اجراي مشارکت جامعه شکست 

واسطه پیوند ناکافی بین مدل  به توانند یمشد. وي بیان کرد رویکردهاي مشارکتی  دییتأ )2001( 2»کلیور«بعدها از سوي  )1994(

  فعالیت فردي و ساختار اجتماعی مورد نقد قرار بگیرند.

ي شهري و زیر برنامهبه افزایش تعامل جامعه پی برد. از زمان اولین فعالیت  توان یمي بریتانیا زیر برنامهاز توسعه مشارکت در 

 20ریزي بریتانیا وجود داشت، ولی به طور رسمی بیش از  انه برنامهي از مشارکت عمومی در ساما درجه، 1947در سال  3کشوري

). اگرچه مشارکت عمومی جامعه از طریق 1968ي شهري و کشوري زیر برنامهفعالیت شد (سال بعد به صورت قانون نوشته 

 هیناحو بر پایه دو  )Skeffington Report, 1969( شدي گنجانده زیر برنامهدر فرایند  1969در سال  4گزارش اسکفینگتون

ي در بریتانیا از زیر برنامه. توسعه مشارکت در فرایند )Thomas, 1995( بود» فرایند توسعه برنامه«و » فرایند کنترل توسعه«

این  .)Arnstein, 1969( شد یمشناخته » نردبان مشارکت«شد و با نام  منابعی متأثر است که به طور گسترده به آن ارجاع می

ي در ایاالت متحده، مورد زیر برنامه، هنگام نوشتن در مورد دخالت شهروندان در فرایندهاي )1969( تایناولین بار آرنشموضوع را 

انجامد. وي نردبان مشارکت را با هشت پله و سه درجه از  بحث قرار داد. این رویکرد در مقاله به فهم سطح تعامل در جامعه می

  ).1شکل داد (مشارکت توضیح 

) که شامل اطالعات؛ 2شکل داد (پنج سطح از مشارکت را پیشنهاد  )1994( 5تاین، ویلکوکسس نردبان مشارکت آرنشبر اسا

دهد هر چقدر سطح  ي جمعی؛ فعالیت جمعی و حمایت از ابتکارات جامعه مستقل بود. سطح مشارکت نشان میریگ میتصممشاوره؛ 

  وران کمتر خواهد بود. باشد، درجه کنترل و تعهد مبتکر و بهره تر نییپامشارکت 

وران مختلف در مورد مواضع  ) براي آموزش بهره2شکل ( دهد یمسطح مشارکتی که اولین بعد چارچوب مشارکت را شکل 

 شوندمل شناسایی وران در فرایند تعا ي بهرهها تیمسئولو  ها نقشسئله مهمی است که مفرایند تعامل توسعه یافته است. 

)Wilcox, 1994(. وران مختلف در  و مشارکت براي تشریح ارتباط بین بهره 6نتیجه اینکه، عباراتی نظیر مشاوره، دخالت

 ;Sterling, 2001; Rogers & Robinson, 2004( قابل جایگزینی با یکدیگر هستند مرتباً ي تعامل جامعهها تیفعال

Arnstein, 1969; Thomas, 1995(.  ي سطح کامل تعامل جامعه به ها تیفعالدر این مقاله عبارت تعامل جامعه براي اشاره به

   به دست آمده است. نوسازي بازار مسکنوران مختلف در فرایند  که توسط بهره رود یمکار 

  

  

  

  
  

  )Arnstein, 1969( پله. نردبان مشارکت با هشت 1شکل 

                                                             
1. Joseph RowntreeFoundation (JRF) 
2. Cleaver 
3. Town and Country PlanningAct 
4. Skeffington 
5. Wilcox 
6. Involvement 
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  )Wilcox, 1994( مشارکت. سطح 2شکل 

  کار بازآفرینی برنامهتعامل جامعه و . 3

 & Rogers( 1ي که راجرز و رابینسونا مطالعهتعامل جامعه از اواسط دهه نود در مرکز برنامه کار بازآفرینی قرار داشته است. 

Robinson, 2004(  که براي اولین بار توسط حکومت براي برنامه چالش  کند یمانجام دادند، مفهوم تعامل جامعه را برجسته

مطرح و بحث شد. هر دو برنامه بر یک شراکت کاري تأکید داشتند که جامعه  3»بودجه بازآفرینی واحد«و سپس برنامه  2شهري

کومت به کار ي حها بخشبراي تسهیل و تأثیر کمک پیشنهادي برخی از » بودجه بازآفرینی واحد«، 1994را درگیر کند. در سال 

نشان داد یک پروژه زمانی استوار و پایدار خواهد بود که تعامل » بودجه بازآفرینی واحد«ي ها پروژهگرفته شد. یک ارزیابی از 

  .)Rogers & Robinson, 2004( شودمرحله ممکن تلفیق  نیتر ییابتداعنوان بخشی از فرایند تحویل از  جامعه به

حکومت، هم  4، برنامه کلیدي در رویکرد ملی نوسازي محله»قرارداد جدید براي جوامع«اهمیت تعامل جامعه همچنین در 

مناطق  نیتر محروممنطقه از  39در  2000. این برنامه که در سال )Social Exclusion Unit, 2000( مورد بحث قرار گرفت

ي اقلیت را ها گروهپوستان و  ي ایمانی و سیاهاه گروهخصوص جوانان،  ي مختلف جوامع محلی، بهها گروهشد، باید  سیتأسانگلیس 

نشان داد که الزامات اجراي تعامل جامعه در فرایند تحویل » قرارداد جدید براي جوامع«ي ها برنامه. تجربه کرد یمدرگیر 

قرار است  چطور» قرارداد جدید براي جوامع«مشکالتی را به وجود آورده است. براي مثال نبود نسخه و فرمانی که نشان دهد 

ي جوامعی که قرار به ها گروهي از عدم اطمینان در مورد ساختار ا درجهي جوامع مختلف را مدیریت کند یا وجود ها گروهتعامل با 

  .)Rogers & Robinson, 2004( مشارکت داشتند

عنوان نیاز کلیدي موفقیت برنامه بازآفرینی را  نشان داد حکومت اهمیت تعامل جامعه به اًیقوي هر دو ابتکار بازآفرینی ها نشانه

نشان داد موفقیت » قرارداد جدید براي جوامع«و » بودجه بازآفرینی واحد«ي به دست آمده از ها درسشناسایی کرده است. 

  است. تر محتملبراي توسعه محله خود به شکل دلخواه  ها آنبازآفرینی با تعامل کامل جوامع از طریق حمایت 

مشارکت کنند.  ها حل در محله خود درگیر شوند و براي توسعه راه مؤثراینکه بسیار مهم بود جوامع محلی در مشکالت نتیجه 

جوامع محلی در  تجربهبا  نوسازي بازار مسکن ي بازآفرینی مانندها برنامهاین موضوع براي حصول اطمینان از این بود که فهم از 

، جوامع موجود نوسازي بازار مسکنادي را بفهمند و از آن رضایت داشته باشند. در تناقض نباشد و جوامع محلی طرح پیشنه

. این موضوع کمک کرد افتد یم شان محلهاز اتفاقی بود که براي  ها آنمبتنی بر ادراك  ها آنعوامل نوسازي بازار بودند. اعمال 

  ماهیت منطقه در آینده مشخص شود.

  ، در راهبردهاي تعامل جامعه برخی از پیشگامان اشاره»مسکن بازار نوسازي«در فرایند  آگاهی از اهمیت تعامل جامعه افزایش

                                                             
1. Rogers andRobinson 
2. City Challenge programme 
3. Single Regeneration Budget (SRB) 
4. National Strategy forNeighbourhood Renewal 
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 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

براي اتصال  BNGسالفورد و راهبرد ارتباطی  -شده بود. راهبردهاي تعامل جامعه شامل راهبرد تعامل جامعه الویت و منچستر

  بود. 1نیوکسل گیت شد

  »بازار مسکننوسازي «راهنماي تعامل جامعه در فرایند . 4

تا زمان بیانیه ذیل از طرف  نوسازي بازار مسکنراهنماي مخصوصی براي تعامل جامعه در فرایند  دهد یمشواهد نشان 

ي جدید رو به جلوي پیشگامان، رویکردهاي ها برنامهانتظار خواهد داشت  2وزیر دفتر نماینده نخست«حکومت وجود نداشت: 

جامعه را اجرا کند که براي شرایط خاص آن جامعه طراحی شده باشد. در صورت عدم واضح و قابل قبولی براي تعامل 

. این بیانیه در واکنش به گزارش کمیته )House of Common, 2005( »بخشی این موارد، بودجه قطع خواهد شد رضایت

ي بود ا هیتوصصادر شد که شامل  يا منطقهي محلی و ها حکومتي، زیر برنامهوزیر در مورد مسکن،  منتخب دفتر نماینده نخست

کند. اگرچه ممکن است بیانیه  منتشرمبنی بر اینکه حکومت باید راهنمایی براي تنظیم چگونگی درگیرشدن جوامع محلی را 

 ,Clover, 2005a, b; Ungoed-Thomas( باشدي پیشگامان ها تیفعالدر مورد  ها رسانهمذکور واکنشی به پوشش منفی 

2005; Flanagan, 2005( عنوان شاهدي بود که حکومت تعامل  منتخب گزارش داد، این بیانیه به تهیکمکه  طور همان، ولی

نیازمند تفصیالت بیشتري در  ها هیتوصجامعه را جدي گرفته است و از پیشگامان هم همین انتظار را دارد. با این وجود این 

 ریپذ هیتوجمنظور اطمینان از اینکه براي جوامع محلی در مناطق پیشگام قابل اجرا و  و الزامات ویژه به 3يگذار استیسراهنماي 

حکومت موافق است که . «کنند یمپیشنهاد شده است، بدون شک به این فرایند کمک  الًیذیی مانند اینکه ها ییراهنماباشند. 

فرینی از جمله برنامه پیشگام، حیاتی است. ما مدارك و شواهد مشاوره با ي بازآها تیفعالمشاوره با جوامع براي موفقیت تمام 

 »عنوان بخشی از بررسی پیشگامان زیرنظر داریم. در آن مقطع نیاز به راهنمایی بیشتر را مدنظر قرار خواهیم داد جوامع را به

)House of Common, 2005(.  

ممکن است در دست تهیه باشد، ولی در  نوسازي بازار مسکنفرایند  این بیانیه نشان داد راهنمایی مخصوص تعامل جامعه در

اشاره شد مشکالتی در مورد راهنماي  قبالًطور که  همان .)House of Common, 2005( نداشتآن زمان مشخص وجود 

ي ندهایفرای در تعامل جامعه وجود داشت، با این وجود پیشگامان بر اساس وظایف قانونی خود ملزم به مشارکت با جوامع محل

بر زندگی  ، کهنوسازي بازار مسکني به بزرگی ا برنامه، از جمله دستورات تخریب یا خرید اجباري بودند. با نوسازي بازار مسکن

. در دیرس یمدر رابطه با تعامل جامعه ضروري به نظر  تر ملموسهزاران نفر در مناطق محروم تأثیرگذار بود، نیاز به یک راهنماي 

گونه تجربه یا چارچوب مشخصی  که هیچ افتاد یموران  به دست بهره نوسازي بازار مسکنغیر این صورت تعامل جامعه در فرایند 

  براي مشارکت جوامع محلی نداشتند.

معه در ي براي به کار انداختن تعامل جاگذار هیسرماي بین عملکرد و ا رابطهعالوه، هیچ هدفی تعیین نشده بود و همچنین  به

اگرچه هنوز انتظاري از حکومت وجود داشت که  )House of Common, 2005( هیانیباساس  بر مناطق پییشگام وجود نداشت.

 کنندمحله را دنبال  4اصلی کار خود کنند و به صورت عمومی راهنماي نوسازي هستهپیشگامان، تعامل جامعه را ضمیمه 

)Neighbourhood Renewal Unit, 2004(،  ندارددستورالعملی وجود  عمدتاً نوسازي بازار مسکنولی براي )ODPM, 

 که از تحقق این راهنما اطمینان حاصل کندندارد تا بتواند نوآوري محلی را تحریک کند. در نتیجه ساختارهایی وجود  )2003

                                                             
1. BNG Communication Strategy forBridging Newcastle Gateshead. 
2. Office of deputy of prime minister 
3. Terms of policyguidance 
4. Neighbourhood Renewal Guidance 
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)Neighbourhood Renewal Unit, 2004(خواهد بود، ولی  1ي محلی. نقش واضح مسئولیت محلی در اینجا همکاري راهبرد

که پیشگامان باید راهنماي نوسازي  ردیگ یمواضح نیست. این موضوع کنار این قرار  نوسازي بازار مسکننقش آن در فرایند 

  .)House of Common, 2005( کنندمحله را دنبال 

  

  )Wilcox, 1994; Elevate, 2005( »نوسازي بازار مسکن«سطوح نردبان تعامل جامعه در فرایند . 1 جدول

  اهداف تعامل جامعه  سطوح تعامل جامعه

  تصمیم نهایی را در اختیار جامعه محلی قرار دادن  توانمندسازي 

  حل ارجح ها و شناسایی راه شراکت با جامعه محلی در همه وجوه تصمیم از جمله توسعه جایگزین  همکاري

هاي عمومی  ها و خواسته براي اطمینان ازاینکه نگرانیکار مستقیم با جامعه محلی در طول فرآیند   نقش داشتن

  شوند. فهمیده و در نظر گرفته می

  ها، راهکارها و تصمیمات گرفتن بازخورد جامعه محلی از تحلیل  مشاوره

ها براي فهم مشکل،  دار و متوازن براي جامعه محلی در جهت کمک به آن تهیه اطالهات هدف  دادن اطالعات

  ها حل ها و راه تها، فرص جایگزین

  

، این مطالعه را به »ضعف در تعامل جامعه که به خوبی توسعه یافته باشد«و » نبود یک چارچوب تجویزي حکومت«ترکیب 

سوق داد. شواهد  نوسازي بازار مسکني مورد نیاز براي ارتقاي سطح تعامل جامعه در فرایند ها مهارتي ها حفرهسمت بازشناسی 

. این موضوع به شوند ینموران مختلف اجرا  طور کامل در مناطق پیشگام توسط بهره مشخص کرد فرایندهاي تعامل جامعه به

ها نبود، بلکه یک راهنماي کتبی مبنی بر چگونگی انجام این فرایند وجود نداشت. این ساختارهاي تعامل  دلیل عدم توانایی آن

ي یا ریگ میتصم. هیچ توازنی در مشارکت در )House of Common, 2005( بودندجود و غیررسمی مو ریغ جامعه ضعیف،

ي خوبی از تحقق تعامل ها مثالوران مختلف، شامل جوامع محلی، طی این فرایند وجود نداشت. اگرچه  تقسیم قدرت میان بهره

دهی استوار و راهنمایی کمی از  ي عملی، جهتها گزاره جامعه در مناطق پیشگام مختلف وجود داشت، در هر دو زمینه راهبردي و

  سازي شود، وجود داشت. طرف حکومت در مورد اینکه این فرایند چطور باید پیاده

ضروري بود. اجراي یک تعامل جامعه سطح  نوسازي بازار مسکنشکی وجود نداشت که تعامل جامعه براي موفقیت فرایند 

  بود. نوسازي بازار مسکنوران مختلف درگیر در فرایند  و دانش مورد نیاز بهره ها مهارتسازي  کامل نیازمند متنوع

نوسازي بازار «ي مورد نیاز براي تعامل سطح کامل با جامعه در فرایند ها مهارتچارچوب شناسایی . 5

  »مسکن

: دادن اطالعات؛ مشاوره؛ درگیرشدن و کند یمرا اتخاذ  )2005( تیالویافته از سوي  این مقاله چهار سطح از راهبردهاي توسعه

. به عالوه این مقاله پنج سطح از کند یمي تعامل جوامع محلی را فراهم ا هیپاتوانمندسازي که براي مقامات محلی اصول 

کند. این پنج سطح مشارکت به این شرح هستند:  بیان می )1994س (لکوکیویافته را نیز اتخاذ کرده است که  مشارکت توسعه

ي جمعی؛ عمل جمعی؛ پشتیبانی. بر اساس هر دو اصل راهبردهاي تعامل جامعه، این مقاله سطحی ریگ میتصماطالعات؛ مشاوره؛ 

  از نردبان تعامل جامعه را ایجاد کرده که در جدول یک شرح داده شده است.

                                                             
1. Local Strategic Partnership 
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 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

تعامل جامعه اجرا شده توسط شناسایی  منظور ي ضروري بهها مهارتدر ادامه یک نردبان تعامل جامعه براي آگاهی از 

  ).3وران مختلف در فرایند تعامل جامعه بود (شکل  وران مختلف طی فرایند ایجاد شد که به دنبال شناسایی جایگاه بهره بهره

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  »نوسازي بازار مسکن«ي الزم براي فرایند ها مهارت. نردبان تعامل جامعه براي آگاهی از 3شکل 

  

را شناسایی » نوسازي بازار مسکن«ي مورد نیاز براي تعامل جامعه در فرایند ها مهارتجزئیات اینکه این چارچوب چگونه 

سازي شد تا  موردي در منطقه بانک تاپ پیاده مطالعهعنوان یک  چارچوب به شرح داده شده است. در ادامه این 4در شکل  کند یم

  را شناسایی کند.» نوسازي بازار مسکن«کامل با جوانان در فرایند ي مورد نیاز براي تعامل ها مهارت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ــکل  ــایی  4ش ــارچوب شناس . چ

ي ضروري براي تعامـل  ها مهارت

نوسـازي  جامعه کامل در فراینـد  

 بازار مسکن
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  بانک تاپ بازيمطالعه موردي: منطقه . 6

 زمینه پس  

پوند براي ساخت یک زمین  135000 1بود. بارو» نوسازي بازار مسکن« هیسرماي پیشگام تحت ها پروژهبانک تاپ یکی از 

بازي اختصاص داده بود و براي اطمینان از اینکه طراحی زمین بازي مطابق خواست جوانان منطقه بانک تاپ باشد با مرکز زندگی 

، 3»سن بارناباس و سن پاول«ی ، در مجاورت مدارس ابتدای2006. زمین بازي در سپتامبر کرد یمهمکاري  2سالم بلکبرن شمال

 6و  5ي ها شکلیک مرکز سالمت و چند خانه شخصی، ساخته و تکمیل شد. نقشه سایت و عکس زمین بازي بانک تاپ در 

  آورده شده است.

  

  

  

  

  

  

. نقشه سایت زمـین  5شکل 

ــاپ    ــک ت ــد بان ــازي جدی ب

  (مقامات محلی بلکبرن)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. زمـین بـازي بانـک    6شکل 

  موردي) تاپ (مطالعه

 دالیل انتخاب زمین بازي جدید بانک تاپ  

وران مختلف درگیر در فرایند تحویل  عنوان پروژه مطالعه موردي این بود که بهره دلیل انتخاب پروژه زمین بازي بانک تاپ به

  پروژه، در فرایند تعامل جامعه تجربه داشتند.

                                                             
1. TheBorough 
2. Blackburn North Healthy Living Centre 
3. St Barnabas & St Paul 
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 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

 ها آني الزم و نحوه تخصیص ها مهارتي فرایند تعامل براي شناسایی و آگاهی از ها تجربهوران مختلف،  در عمق فهم بهره

  وران مختلف در سطوح تعامل جامعه بسیار مهم بود. به بهره

اند که  عنوان کاربران درگیر بودند. این گروه خاص همیشه به عنوان گروهی شناخته شده عالوه در این پروژه جوانان به به

 ,Hart( ینیب و غیرقابل پیش ها خواستهدر  گرا واقعتجربه؛ ناتوان در درك مسائل پیچیده؛ غیر : بی1ت استسخ ها آندسترسی به 

کلیدي مطرح  سؤالخصوص مسائل مربوط به جوانان. این مطالعه  . مسائل زیادي از این پروژه قابل یادگیري است، به)1997

به ترتیب زیر بودند:  ها الؤسها در فرایند تحویل پروژه.  مشارکت آن کند؛ براي مشخص کردن خواسته جوانان از این پروژه و می

شدن صدایشان شوید؟ آیا انتظارات شما برآورده شده است؟ فهم  باعث شنیده دیتوان یمآیا صداي شما شنیده شده است؟ چطور 

  مختلف درگیر در پروژه شد.وران  ي الزم براي بهرهها مهارتي موجود و ها مهارتمنجر به شناسایی حفره بین  ها جواب

وران  ي ضروري براي دستیابی به سطح کامل تعامل جامعه با بهرهها مهارتتجربه این پروژه، این مقاله را در شناسایی 

  بانک تاپ کمک کرد. 2منطقهدر چارچوب توسعه  نوسازي بازار مسکنمختلف در فرایند 

  ي تحلیلها روشآوري داده و  جمع. 7

  .کند یمآوري مدارك استفاده  دي از چهار منبع اصلی جمعپروژه مطالعه مور

 ها مصاحبه  

نوسازي تیم  ندهینمامصاحبه متفاوت با حضور یک  جلسهساختار یافته و پایان باز انفرادي در سه  ي حضوري نیمهها مصاحبه

و چهار نفر از جوانانی  4»استرپشرکت بوت «، یک نماینده از 3»مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال«، سه نماینده از بازار مسکن

 10می،  31ي ها خیتارانجام شد که در فرایند تعامل مرکز اجتماع بانک تاپ مشارکت داشتند. جلسات مصاحبه به ترتیب در 

  برگزار شد. 2006آگوست  24آگوست و 

 جلسات مذاکره با ساکنان محلی  

غرب  نزدیک زمین بازي با همکاري افسر تعامل محله شمالدو جلسه مذاکره با ساکنان محلی و والدین بانک تاپ ساکن در 

نفر از  17با حضور  ها جلسهو انتظارات ساکنان و والدین از زمین بازي بود. این  ها دگاهیدآوري  برگزار شد. هدف این جلسات جمع

  برگزار شد. 2006آگوست  10ي و جوال 26ساکنان بانک تاپ به تاریخ 

 گروه متمرکز  

 2006آگوست  24متمرکز با نوجوانان منتخب درگیر در فرایند تعامل در زمین بازي جدید بانک تاپ در یک جلسه گروه 

 9نوجوان بین  9برگزار شد. این جلسه گروه متمرکز به کمک مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال پیش برده شد. این جلسه با حضور 

  ن از فرایند تعامل تحویل زمین بازي جدید انجام شد.بینشی از تجربیات و انتظارات آنا سال براي دریافت 13تا 

 بازبینی اسناد  

پروژه مشاوره «مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال تهیه کرده است. عنوان آن  تنها سند قابل دسترسی براي این مطالعه را

که با رویکرد  داد یمان را توضیح بود. این سند نحوه انجام گام به گام فرایند تعامل با جوان» 2005جوانان زمین بازي بانک تاپ 

                                                             
1. Hard to reach group 
2. Area of Development Framework (ADF) 
3. Blackburn North Healthy Living Centre (BNHLC) 
4. Bootstrap Enterprises 
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. این سند فقط براي دیرس یمو به تصمیم نهایی کار گذاشتن وسایل زمین بازي  شد یممشارکت کودکان در فرایند تعامل شروع 

  و ارجاع داخلی تهیه شده بود. استفاده

 تحلیل محتوا  

از تحلیل محتوا استفاده شد. این روش تحلیل داده شناسایی مسائل مهم از حجم باالي رونوشت  ها دادهبودن  به دلیل کیفی

در فرمت مایکروسافت ورد رونوشت و ضبط شد. سپس این اسناد  ها مصاحبه. تمام )Weber, 1985( ساخترا ممکن  ها مصاحبه

، مدیریت پر بازده و NVivoشدند. هدف اصلی استفاده از ، وارد اسناد پروژه NVivoکیفی  دادهافزار تحلیل  با استفاده از نرم

.) بود. شوند یم، گره نامیده NVivo(که در واژگان  ها رستهي کیفی به وسیله شناسایی، ذخیره و پیوند ها دادهکاوش عمقی 

عنوان وسیله  بود. همچنین به ها گرهکاربردن دستی اسناد یا متون و ایجاد یا دستکاري  عملکردهاي اصلی آن شامل ذخیره و به

بر  شتریببا تأکید  )Miles & Huberman, 1994( ساختارتسهیل فرایند تحلیل داده به وسیله انطباق مشاهدات با تئوري یا 

، ها دهیا، راهی براي گرفتن و آمیختن NVivoدر » گره«ي مصاحبه بود. یک ها دادهي کلیدي پدیدار شده از ها گرهشناسایی 

  ي متن است.ها دادهتعاریف عبارات در صورت کیفی بودن افکار و 

  ها افتهو ی ها دادهتحلیل . 8

 در فرایند تعامل ها آنوران درگیر و وظایف  بهره  

وران مختلف  ور مختلف در فرایند تعامل زمین بازي بانک تاپ درگیرند. این بهره ي تحقیق نشان داد پنج بهرهها افتهی

قبل از شروع فرایند  ها تیمسئول. این وظایف و اند داشتهرساندن فرایند تعامل  انجام و تخصیص وظایف مختلفی در به ها تیمسئول

وران به دو دسته تیم فرایند تعامل و  نشان داده شده است، این بهره 7که در شکل  طور همانتعامل به وضوح تعریف شده بودند. 

م فرایند تعامل شامل مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال، شرکت بوت استرپ و گروهی از وران تی بهره تیم طراحی تقسیم شدند.

بارو و معمار » نوسازي بازار مسکن«وران تیم طراحی شامل مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال و تیم  جوانان بودند. درحالی که بهره

وران در  نده میزان مشارکت اجرایی هر کدام از بهرهده ي متفاوتی داشتند که نشانها تیمسئولو  ها نقشطراح بودند. هر تیم 

  فرایند تعامل بود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطالعه موردي)تاپ (وران مختلف درگیر در فرایند تعامل جامعه و تخصیص وظایف براي زمین بازي جدید بانک  . بهره7شکل 
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 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

. در فرایند تعامل، کرد یمعنوان نفر میانی بین هر دو تیم در فرایند تعامل فعالیت  یک مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال، به

ي آور جمع. هدف اصلی به کارگیري این فرایند تعامل، کرد یممرکز زندگی سالم بلکبرن شمال فرایند تعامل با جوانان را هدایت 

  تا حد ممکن بود. ي جوانان در مورد تجهیزات و امکانات زمین بازي در بانک تاپها دهیا

یی براي لوازم بازي و امکانات زمین بازي بود. ها دهیابراي رسیدن به این هدف، نقش جوانان انتخاب، طراحی و پیشنهاد 

جوانان نبود، بلکه  ندهینماعنوان  نقش مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال در تیم طراحی، در تقابل با نقشش در تیم تعامل، فقط به

 ها دهیاعنوان نماینده جوانان، حصول اطمینان از شمول  عماري هم بود. نقش مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال بهدستیار طراحی م

ي پیشنهادي جوانان در طراحی نهایی زمین بازي بود. سپس معمار طراح با مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال همکاري ها طرحو 

ي برنامه و الزامات قانونی را در زمین ها تیمحدودمورد لوازم بازي با توجه به ي اصلی جوانان در ها انتخابکردند تا هر تعداد از 

  بازي بگنجانند.

کرد،  دییتأبارو همکاري کرد. تیم بارو » نوسازي بازار مسکن«ي، با تیم زیر برنامهمعمار طراح، در انطباق با الزامات قانونی و 

نوسازي «ي و الزامات قانونی و بودجه تخصیص یافته بوده است. تیم زیر برنامهطراحی نهایی لوازم زمین بازي در محدوده مجاز 

یی که باید پیاده ها پروژهي ها تیمحدودبارو همچنین با مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال در راستاي تعیین اهداف و » بازار مسکن

  سازي شوند، همکاري کرد.

ور مختلف در فرایند تعامل جامعه پروژه تحویل زمین بازي بانک تاپ  هپنج بهر کند یمي تحقیق تشریح ها افتهبنابراین، ی

طورکه در  وران مختلف قبل از انجام فرایند تعامل به وضوح تعریف شده بودند. همان و وظایف این بهره ها نقشدرگیر بودند. 

و توجیه سطوح تعامل جامعه اجرا  در تعیین ها آنوران مختلف درگیر و تخصیص وظایف  مطالعه موردي شناسایی شد، نقش بهره

  شده توسط هر کدام در فرایند تعامل قابل توجه بود.

 وران مختلف سطوح تعامل جامعه توسط بهره  

در همه سطوح  باًیتقرمرکز زندگی سالم بلکبرن شمال  دهد یمنشان  ها افتهتوضیح داده شده است، ی 8طور که در شکل  همان

  (دادن اطالعات، مشاوره، همکاري، توانمندسازي بخشی) نقش داشته است.

  

  

  

  

. سطوح تعامل جامعه 8شکل 

وران مختلف در  براي بهره

فرایند تعامل جامعه یراي 

زمین بازي جدید بانک تاپ 

  (مطالعه موردي)

  

وران  بارو در چهار سطح دادن اطالعات، مشاوره، نقش داشتن و همکاري درگیر بود. دیگر بهره» نوسازي بازار مسکن«تیم 

نظیر شرکت بوت استرپ در سه سطح دادن اطالعات، مشاوره و نقش داشتن درگیر بودند، در حالی که معمار طراح در دو سطح 
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داشتن و مشاوره از تعامل  از جوانان با دو سطح نقش همچنین نشان داد گروهی ها افته(نقش داشتن و همکاري) درگیر بود. ی

وران مختلف  طور کامل توسط بهره )، سطوح تعامل جامعه به8شکل ( قیتحقي ها افتهجامعه درگیر بودند. نتیجه اینکه بر اساس ی

  درگیر در فرایند تعامل تحویل زمین بازي بانک تاپ اجرا نشدند.

 موانع اجراي تمام سطوح تعامل جامعه  

وران مختلف در سه جستار  )، موانع اجراي سطوح کامل تعامل جامعه توسط بهره8و  7ي تحقیق (شکل ها افتهبر اساس ی

)؛ بنابراین این وظایف و 7و وظایف متفاوتی در فرایند تعامل داشتند (شکل  ها نقشوران مختلف،  گیري شدند. اول، بهره نتیجه

وران مختلف در فرایند تعامل بودند. این  اجرا شده توسط بهره تعامل جامعه کننده سطوح مختلف ي متفاوت منعکسها نقش

وران مختلف فقط خودشان را  و وظایف متفاوت درست قبل از اجراي فرایند به وضوح تعریف شده بودند. از این رو، بهره ها نقش

مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال  دهد یمن نشا ها افتهشان کردند. همچنین ی شده به گروه درگیر سطوح مرتبط با وظایف محول

خصوص در سطح توانمندسازي، در جاي  ، بهها آن). در واقعیت نقش 8تمام سطوح تعامل جامعه را طی کرده است (شکل  باًیتقر

  خود نبود.

مفهوم  هدد یمي تحقیق نشان ها افته). ی8و  7شکل نبود (وران مختلف درگیر در فرایند تعامل یکسان  دوم، مشارکت بهره

شوندگان ادعا کرده بود، اگرچه جوانان قهرمانان این  طور که یکی از مصاحبه وران جا نیفتاده بود. همان تشریک قدرت در بین بهره

پروژه بودند، از میزان بودجه تخصیص یافته یا چگونگی مدیریت مالی پروژه آگاهی نداشتند. عالوه بر این تصمیمات نهایی در 

نوسازي «ي تعیین شده توسط تیم زیر برنامهم بازي خواسته شده توسط جوانان، باید در محدوده الزامات قانونی و مورد طراحی لواز

. به عالوه اگرچه این تیم مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال را براي هدایت فرایند تعامل با جوانان توانمند بود یمبارو » بازار مسکن

. شد یمگرفته  ها آنبارو وابسته بود و توسط » نوسازي بازار مسکن«حی زمین بازي به تیم کرده بود، تصمیم نهایی در مورد طرا

شده توسط جوانان نداشت. نتیجه  کننده لوازم بازي طراحی نیتأممرکز زندگی سالم بلکبرن شمال، هیچ قدرتی حتی براي انتخاب 

ال را براي هدایت تعامل با جوانان توانمند کرده بود تا بارو، مرکز زندگی سالم بلکبرن شم» نوسازي بازار مسکن«اینکه تیم 

و مرزهاي تعریف شده توسط خود را به دست آورد. مرکز  ها تیمحدودي تازه جوانان در مورد وسایل بازي در چارچوب ها دهیا

ي مطرح شده توسط ها دهیازندگی سالم بلکبرن شمال در مورد نحوه انجام فرایند تعامل با جوانان اختیار کامل داشت، ولی تمام 

 بارو» نوسازي بازار مسکن«گرفت که توسط تیم  ي قرار میزیر برنامهجوانان باید در محدوده بودجه، الزامات قانونی و 

بارو قطعی و انتخاب شده بود. هیچ » نوسازي بازار مسکن«توسط تیم  قبالًي شده بودند. به عالوه محل زمین بازي ریگ میتصم

  ي نداشتند.رأوران در فرایند تعامل درگیر نبودند و حق  کدام از جوامع محلی یا دیگر بهره

خصوص یک راهنما در مورد نحوه تعامل با  / بازآفرینی، بهنوسازي بازار مسکنسوم، راهنماي تعامل جامعه در طول فرایند 

وران درگیر در تعامل  شوندگان، بهره بازي جدید در دسترس نبود. طبق ادعاي یکی از مصاحبهجوانان در مورد تحویل یک زمین 

با جوانان نیازمند راهنماهایی بودند تا از پاسداري عالیق جوانان در طول فرایند تعامل اطمینان حاصل شود. این راهنمایی فقط 

راي حصول اطمینان از قابل دسترس بودن هدف اجراي فرایند کردن مشارکت جوانان در فرایند تعامل نبود، بلکه بمؤثربراي 

، در )House of Common, 2005( داشتتعامل هم بود. اگرچه راهنماي عمومی براي تعامل جامعه و کار با جوانان وجود 

ز موانع دستیابی به عنوان یکی ا در دسترس یا قابل استفاده نبود. نبود دسترسی به راهنماي تعامل جامعه به نوسازي بازار مسکن

ي تحقیق سه مانع اصلی براي دستیابی به سطح کامل تعامل ها افتهسطح کامل توانمندسازي جامعه شناخته شد. نتیجه اینکه ی

  کرد. شناسایی پیشگام هیناح شرقی، النکشایر بلکبرن، ،ADF تاپ، بانک بازي زمین تحویل فرایند در مختلف وران بهره توسط جامعه



 

 29 

 »:نوسازي بازار مسکن«جوان در فرایند  جامعههاي مورد نیاز براي افزایش تعامل ناسایی مهارتش

 ي در بلکبرن، انگلستانامحلهموردي امکانات  مطالعه

  وران از فرایند تعامل جامعه در فرایند تحویل بهرهانتظارات  

ي ها افتهدر پنج زمینه خالصه کرد. ی 2طبق جدول  توان یموران از فرایند تعامل را  ي تحقیق نشان داد انتظارات بهرهها افتهی

با فهم و تعامل  ها رابطه ي نزدیک با جوانان است. اینا رابطه) تصدیق کرد کلید ارتقاي سطح تعامل جامعه ایجاد 2تحقیق (جدول 

ي آینده در ها پروژهباید فرصت بیشتري به جوانان براي مشارکت در  اند کردهوران تصدیق  . بهرهابندی یمنزدیک با آنان تحقق 

داده شود. با انجام  ها آني در مورد موضوعات مربوط به ریگ میتصمحوزه مسئولیت محلی آنان و همچنین قدرت بیشتري براي 

نظر  مورد احترام و اعتماد هستند. کار تیمی یکی دیگر از کلیدهاي موفقیت فرایند تعامل از نقطه کنند یماین کار، جوانان احساس 

کامل ي ضروري براي تعامل ها مهارتوران داراي قدرت بیشترین نیاز به  وران بر این نظر بودند که بهره بهره تاًینهاوران بود.  بهره

  با جوانان را دارند.

  

  وران از فرایند تعامل جامعه تحویل زمین بازي بانک تاپ (مطالعه موردي) . خالصه انتظارات بهره2جدول 

 موضوعات کلیدي اصلی وران بهرهلیست انتظارات 

 توسعه روابط نزدیک ؛نیاز به ایجاد تعامل بیشتر با جوانان -

 ؛ارتباط بهترایجاد روابط خوب با جوانان از طریق  -

 .ترند کینزدمردم به جوانان  -

 قدرت بیشتري دادن ؛صحیح شنیده شود يها کانالصداي جوانان از  -

 ؛عنوان بخشی از پروژه انگاشته شوند جوانان باید به -

 ؛گیري به جوانان داده شود مقدرت بیشتري براي تصمی -

 .محلی خود باشند منطقه ندهیآ يها پروژهجوانان باید بخشی از  -

 احترام، حقوق، اعتماد و اعتقاد ؛کند یماعتماد و اعتقاد به جوانان به اجتماع و جامعه کمک  -

 ؛اعتماد جوانان براي کار با بزرگساالن به دست آورده شود -

 .محلی آنان يها سیسروحقوق جوانان براي داشتن صدا و شنیده شدن در طراحی  -

 کار تیمی ؛مربوط است ها آنکه به  يا پروژهاحترام و ارزش قائل شدن براي انتظارات جوانان در هر  -

 ؛بازي محوطهاعتماد به جوانان براي نگه داري و تمیزي  -

 .مختلفی که در فرایند تعامل درگیرندوران  بهرهکار تیمی در میان  -

 مورد نیاز براي افراد داراي قدرت يها مهارت توسعه براي افراد داراي قدرت يها مهارت -

 وران مختلف درگیر در فرایند تعامل مهارت الزم براي بهره  

ي ضروري (جدول ها مهارتوران مختلف درگیر در فرایند تعامل را شناسایی کرد. این  ي الزم بهرهها ترمهاي تحقیق ها افتهی

بر اساس میزان درگیربودن  ها مهارتي بند تیاولووران مختلف است. این  ي مربوط به بهرهها مهارتي ها تیاولو) به شکل 3

کننده سطوح تعامل جامعه و  در فرایند تعامل منعکس ها نقشبا سطوح تعامل جامعه در فرایند تعامل بود. وظایف و  ها آن

دارند وران که با تعامل جوانان سر و کار  ان داد بهرهي تحقیق نشها افتهي مورد نیازي است که باید فراگرفته شوند. یها مهارت

ي بیشتري ها مهارتورانی که تعاملی با جوانان ندارند، به  مرکز زندگی سالم بلکبرن شمال و شرکت بوت استرپ)، نسبت به بهره(

  نیاز دارند.
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  يریگ جهینت. 9

سطح کامل تعامل جامعه براي تحویل پروژه زمین آوردن  دست وران مختلف در به این مقاله بینشی در مورد تجربیات بهره

یی مشخص براي دستیابی به سطح کامل تعامل جامعه ها مهارتنیاز به  کند یمي تحقیق اثبات ها افتهبازي بانک تاپ ارائه داد. ی

حیاتی  زار مسکننوسازي باتعامل جامعه براي موفقیت فرایند  دهند یموجود دارد. شواهد نشان  نوسازي بازار مسکندر فرایند 

  وجود ندارد یا بسیار نادر و دور از دسترس است.  نوسازي بازار مسکناست، ولی یا راهنماي مخصوصی براي این موضوع در 

  

  وران مختلف ي تخصیص یافته براي بهرهها مهارتي ها تیاولو. 3جدول 

 وران مختلف یافته براي  بهره ي تخصیصها مهارتي ها تیاولو

نوسازي بازار مسکن  معمار طراحی جامعهسطوح تعامل 

 بارو

مرکز زندگی سالم  شرکت بوت استرپ

 بلکبرن شمال

 جوانان

 دادن اطالعات  فهم جوانان فهم جوانان فهم جوانان 

 ي جوانانها خواسته ي جوانانها خواسته  

 لوازم بازي لوازم بازي  

 مشاوره ارتباط ارتباط ارتباط ارتباط 

 ها دگاهیدبیان  مشاوره مشاوره  

 داشتن نقش اعتمادسازي گوش دادن گوش دادن گوش دادن گوش دادن

 احترام به جوانان احترام به جوانان احترام به جوانان احترام به جوانان

 کار با جوانان کار با جوانان  ریزي طراحی برنامه

 تعامل با جوانان تعامل با جوانان  

 توسعه روابط توسعه روابط  

اعتمادداشتن و مورد    

 اعتماد بودن

 همکاري  سازي مذاکرات تیم  سازي مذاکرات تیم سازي مذاکرات تیم

 توانمندسازي  مدیریت بودجه   

  

تعامل داشته  نوسازي بازار مسکني قانونی مجبور بودند با جوامع محلی در فرایند ها چارچوبواسطه  درعین حال پیشگامان به

ن نشان داد جوامع نوسازي بازار مسکپیشبرد فرایند  نحوهي محلی در رابطه با ها مخالفتي محلی و ها رسانهباشند. پوشش منفی 

نوسازي بازار هستند. این مقاله براي ارتقاي تعامل جامعه در  نوسازي بازار مسکناز حدي که باید درگیر فرایند  تر کممحلی 

ي دانشگاهی و ها مهارتالزم براي دستیابی به سطح کامل تعامل جامعه را شناسایی کرده است که بیشتر از  يها مهارت، مسکن

نوسازي بازار وران درگیر در فرایند  ي تحقیق همچنین نشان داد باید بهرهها افتهمحور تمرکز دارند. ی ي جامعهها مهارتي بر ا حرفه

ی بر حمایت از اهداف کسب و کار سازمانی فاصله بگیرند و به سمت اهداف ، بیشتر از نحوه تفکر متداول خود مبنمسکن

خصوص در  یی از آن بهها درس توان یمبه پایان رسیده است،  نوسازي بازار مسکنمحور حرکت کنند. اگرچه فرایند  جامعه

  ي بازآفرینی گرفت.ها پروژهمالحظه تحقیقات آینده در مورد تعامل جامعه در 
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  چکیده

در محالت محروم تبیین شد. » سرزندگی«و با هدف ارتقاء  2001برنامه ناظران خیابان در بریتانیا در آوریل سال 

یز، بلکه به آم خشونتبرنامه مذکور بر این فرض استوار است که اغلب معضالت محلی نه به دلیل جرائمِ جدي و 

شوند. بر اساس مفروض پنداشتن چنین ساختاري براي معضالت  یمادبانه ایجاد  یبو رفتارهاي  ها مزاحمتدلیل 

آمیز بودن  یتموفقتوان منطقِ  یم» سرمایه اجتماعی«و نیز تمایل به ایجاد » نظریه پنجره شکسته«محلی، 

صل از ارزیابی ملی در برنامه عملکرد مداخالتی نظیر برنامه ناظران خیابان را درك کرد. با استفاده از شواهد حا

به چه نحوي با هم  ها آندهد ساختارها و تجاربِ معضالت محلی و شدت  یمناظران خیابان، نوشتار حاضر نشان 

ي نظیر ناظران خیابان و توقعات پیش روي آن ا برنامهي پیش روي براي درك اثرگذاريِ ها چالشکند.  ینمبرابري 

هاي  یريگ موضعتواند به  یمهاي مختلف محقق ساختن مداخالت این برنامه  هیوشسازد. ضمن آنکه  یمرا روشن 

خود به معضالت اجتماعی  هایی با منافع قابل مشاهده منجر شود. این مسئله به خودي یتفعالمتفاوت نسبت به 

  دیگري منجر خواهد شد که بدان پرداخته نشده است.
  

  یرها.متغ یريپذ تحقق ی،اجتماع یهپنجره شکسته، سرما یهنظر یابان،خ ناظران ها: کلیدواژه

  

                                                             
1. Sin, C.H. (2009). The introduction of Street Wardens as a social policy intervention in Britain targeting the regeneration of 
local communities: Theory and practice. Journal of Urban Regeneration & Renewal, 1(4): 389-400. 
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  مقدمه. 1

محالت و » سرزندگی«با هدف ارتقاء  2001در آوریل سال  1روزی نخست) با نظارت دفتر معاونت SWPطرح ناظران خیابان (

  هدف زیر صورت گرفت: 4تمرکز بر 

 حفظ و نگهداري ظاهر کالبدي خیابان؛  

 جلوگیري از رفتارهاي ضد اجتماعی؛  

  ؛ها آنکاهش جرائم و ترس از وقوع  

  2اجتماعی یتشمولپرورش )DCLG, 2006.( 

عنوان بخشی از راهکاري جدید براي  ي مشابه در زمینه مداخالت اجتماعی بهها طرحمعرفی برنامه ناظران خیابان و سایر 

مقابله با معضالت همیشگی و وابسته به هم از زوال محیطی و اجتماعی در مناطق محروم و داراي نرخ اشتغال پایین است. این 

شوند که ساختارهاي مشخصِ مشکالت در  یمی منتج از اثرگذاري برنامه تبیین مداخالت مبتنی بر مفروضات صریح و ضمن

  سازد. یمرا آشکار  ها آني محلی و نحوه مقابله با ها حوزه

را روشن کند. با استفاده از  الذکر فوقمقالۀ پیش رو با ارائه نظریات و منطق نهفته در برنامه ناظران خیابان سعی دارد فرضیات 

ي است که در سطح محلی از تر گستردههاي اجتماعی، که بخشی از ارزیابی  یتمحرومبررسی مشکالت ناشی از  شواهد حاصل از

برنامه ناظران خیابان به عمل آمده، مقاله حاضر سعی در مقایسه شواهد تجربی با نظریات پشتیبانِ این برنامه دارد. این امر نشان 

هاي طیف وسیعی از  یدگاهدیی در ها تفاوتیکسان نیستند؛ در عوض  ها آندهد چگونه ایجاد مشکالت محلی و شدت  یم

ي موجود در درك اثرگذاريِ مداخالتی نظیر برنامه ناظران خیابان و سطح توقعات از ها چالشنفعان محلی وجود دارد. این امر  يذ

  سازد. یمرا روشن  ها آن

، به راحتی قابل سنجش اند دادهیی اجتماعی را هدف قرار گرا ولشمدهد مداخالتی که تقویت  یمدر ادامه، این مقاله نشان 

ي قابل ها چالشدشوار است که حاکی از  ها آنهاي نتایج بالقوه  یژگیویري و تبیین گ اندازهنبوده و به طور مشخص تشخیص و 

یري خدمات محلی در پذ حققتتوجه موجود بر سر راه مداخالت سیاست اجتماعی با ماهیت مشابه در فرهنگ ذاتاً عملکردمحورِ 

  بریتانیا است.

  پیشینه ناظران خیابان. 2

خواسته شد گزارشی براي کمک به درك ساختار پیچیده  3هاي اجتماعی یتمحروماز واحد مبارزه با  1990در اواسط دهه 

کمک به راهبرد دولت در ي مستمند در بریتانیا شده است. این گزارش براي ها مکانمشکالت تهیه کند که موجب محروم ماندن 

  راستاي مقابله با مشکالت اجتماعی بومی در نظر گرفته شده بود.

) براي در نظر گرفتن چگونگی ارتقاي کیفیت خدمات در 4ها یاستسي اجرایی ها گروههجده گروه از متخصصان (شامل 

ي ها گروهاظران محله را با استخدام ي نها برنامهها، وظیفه مشخص بررسی  یاستسمحالت فقیر تأسیس شدند. گروه اجرایی 

  ارزیابی این مسئله بپردازد که آیا این ي گشت، ناظران، سرایداران یا کارگران حمایتی محله بر عهده داشت تا بهها گروهمتنوعی از 

                                                             
1 .Office of the Deputy Prime Minister (ODPM):  

  م. مسئولیت اداره دفتر نخست وزیر به دپارتمان جوامع محلی و دولت محلی واگذار شد. 2006ماه می سال  5در تاریخ 
2. Social Inclusion 
3. Social Exclusion Unit (SEU) 
4. Policy Action Teams (PATs) 
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 یک مداخله مبتنی بر سیاست اجتماعی در بریتانیاعنوان به یابانخ ناظران برنامه یمعرف

 با هدف بازآفرینی جوامع محلی: تئوري و عمل

  .)Home Office, 2000( ي از مشکالت محلی ارائه کنندا مجموعهقادر هستند طرحی ملی براي مقابله با  ها گروه

گنجانیده شد. این استراتژي که  1»محالت نوسازياستراتژي ملی طرح اقدام براي «ي اجرایی سیاست در ها گروههاي  افتهی

جامعه بسیار  88هاي اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی در  یتمحروممنتشر شد، با هدف رسیدگی به دالیل پیچیده  2001در ژانویه 

  ی بر این باور است که ناظران قادر هستند:محروم انگلستان انجام شد. سیاست مل

  بخش خود ترس از جرائم را کاهش دهند؛ یناناطمبه جرائم رسیدگی کنند و با حضور  -

  منظور حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی گرد هم آورند؛ اعضاي جامعه را به -

 .)Social Exclusion Unit, 2001( چرخه زوال در محیط کالبدي را از میان بردارند -

کارگیري ناظران  این وظایف بر اساس ساختار ویژه ماهیت مشکالت و منطق موازي از اینکه چرا مداخالت بر اساس به

  تواند تأثیرگذار باشد، مشخص شده است. یم

هاي مشخص یا تأکیدات نسبی بر مداخالت را تجویز  یتفعالدر حالی که دستیابی به چهار هدف ذکر شده واضح است، طرح، 

ي نوآورانه محلی براي مشکالت محلی در نظر گرفته شده بود. عدم وجود دستوري ها حل راهکند. این امر با هدف تشویق  نمی

عمل  ها آنهاي طرح ناظران محله، طیف گسترده اهداف طرح و بسترهاي متنوعی که این طرح در  یتفعالمشخص نسبت به 

هاي  یتفعالي بیش از حد، انگار سادههاي انجام شده از سوي ناظران است. با وجود خطر  یتفعالنماید، نشان از گستردگی  یم

ی، عملیات اجرایی، اقدامات ده گزارشی، زن گشتانجام شده توسط ناظران خیابان به هشت دسته گسترده تقسیم شده است: 

سازي در جامعه. البته هر یک از موارد مذکور از تعدادي  یلتسهو  کننده منحرفهاي  تیفعالمستقیم، بهبود وضعیت، حمایت، 

  ).1اقدامات متفاوت، اما مرتبط تشکیل شده است (جدول 

از انواع دیگر مداخالت بهره  ها طرحی و گزارش هسته انواع مداخالت در این طرح هستند و تعداد محدودي از سایر زن گشت

  جویند. یم

 داخالت ناظران خیابانم .1 جدول

  اقدامات اجرایی  توصیف  مداخله

  یزن گشت
بازرسی، بررسی، مشاهده، مداخله،   ی واضح در محدوده طرح توسط ناظرانزن گشت

  بخشی، بازدید یناناطم

  ي شواهد، پیگیريآور جمعمشاهده، ضبط،   ی مشکالت توسط ناظران به خدمات مرتبطده گزارشمشاهده و   یده گزارش

  اجرایی عملیات
ي محلی، جریمه مسائل و الصاق اطالعیه ها قدرتامکان دستوردهی ناظران به 

  یل نقلیه رها شدهوساي بر رویی جا جابه

ی، هشداردهی، برخورد رسان اطالعخدمات 

  کردن

  اقدامات مستقیم
کردن،  جا جابهسازي،  اقدام کردن، پاك  برخورد مستقیم ناظران به هنگام وقوع مشکالت

  يگر واسطهردن، مداخله ک

  بهبود وضعیت

ی به ساکنان رسان اطالعکاهش احتمال وقوع مشکالت به کمک ناظران از طریق 

هاي  یوهشتوان از وقوع مشکالت جلوگیري نمود یا  یمدر مورد اینکه چگونه 

  ها آنکردن  حل

  ی، مشاوره دادنرسان اطالع

  حمایت

و راهنمایی افراد یا  ها آنهمکاري ناظران با افراد جامعه در راستاي حمایت از 

  ي مختلف به خدمات دیگرها گروه

ی، بازدید، رسان کمکبخشی،  یناناطم

ی، رسان اطالعتعامالت، گفتگو کردن، 

  یده آرامش

                                                             
1. National Strategy Action Plan for Neighborhood Renewal 



 

 

 1400خردادماه  |58شماره  |دوازدهمسال  |نتی نوسازينشریه اینتر

 

36 

هاي  یتفعال

  کننده منحرف

جلوگیري از وقوع  ها در محدوده طرح توسط ناظران به منظور یتفعالهماهنگی 

  مشکالت

  منحرف کردن

سازي در  یلتسه

  جامعه

همکاري ناظران با جامعه به منظور حمایت از ایشان و کمک در راستاي مشارکت 

  جامعه و اقدامات ایشان

بخشی، گفتگو،  یناناطمتعامل کردن، 

  یرسان اطالع

  ساختار مشکالت. 3

با  1980در میان سایرین اشاره دارند درك از افزایش جرائم و ترس از جرائم در بریتانیا از دهه  )1988( 1»شاپلند و وگ«

احترامی  یبرفتارهاي آزاردهنده، «دریافت اینکه نگرانی عموم در مورد جرائم محلی شامل جرائم جدي یا خطرناك نبوده و بیشتر 

ها ترافیک، افراد جوان و محیط زیست را شامل  ینگرانمشترك در را مدنظر دارد. سه حوزه  )Morgan, 1987( »ها مزاحمتو 

  شود. ینمعنوان نقش اصلی نیروهاي پلیس شناخته  شود. این مسائل به یم

ي جدید نیز باید براي مقابله با این ها روشاز آنجا که نگرانی در مورد چنین مسائلی افزایش پیدا کرده است، این عقیده که 

ترین  يجدپیشنهاد شده است مناطقی با  .)Shapland & van Outrive, 1999( نیز گسترش یافته استمشکالت توسعه یابند 

پذیر براي  یتمسئولهستند به احتمال زیاد قادر نخواهند بود مجموعه افراد  رو روبهمشکالت ناهنجاري و تخریب محیط زیست 

. این امر با ایده سرمایه اجتماعی (نگاه کنید به )Shapland & Vagg, 1988( ها را ترتیب دهد يناهنجارشرکت در مقابله با 

یر با لباس مشخص در محله یا ناظران محله از آنجا توسعه یافت که تصور بگ حقوقبخش بعد) مرتبط است. مفهوم حضور فردي 

  .شد در برخی مناطق این عملکرد براي کاهش وقوع جرائم جزئی و رفتارهاي نامناسب سودمند خواهد بود می

  »سرمایه اجتماعی«و » پنجره شکسته«منطق موجود در طرح ناظران محله: . 4

یی از قصور و اختالل در سطوح مرتبط با افراد از جمله ها نشانهکنند وجود  یمچنین استدالل  )1982( 2»ویلسون و کلینگ«

ایشان خواهد داشت. این  نفس اعتمادبهي شکسته، تأثیر گسترده و نامناسبی بر احساسات عموم از جمله اضطراب و ها پنجره

دهد  یمي شکسته که نشان ها پنجرهیی از قبیل ها نشانهي بوده و با ا چرخههاي شهري  یتمحرومشود که  یمنظریه چنین مطرح 

دارد که  دهد. چنین وضعیتی این پیغام را به همراه یمها رخ  یبتخري از ا چرخهدهند و بنابراین  ینمافراد به یک محدوده اهمیتی 

کنندگان نظریه پنجره شکسته بر این باور  یفتوصیدکننده، تشدمنظور حل مسائل  با مداخله به». دهد ینمکس اهمیتی  یچه«

تواند خنثی شده و در برخی موارد به جهت مثبت پیش روند، در حالی که مطالعات مختلفی در حمایت و  یمهستند زوال کیفیت 

، با این )Hope & Foster, 1992; Skogan, 1990( تلف تئوري پنجره شکسته وجود داردي مخها جنبهین مخالفت با همچن

به  ها آندهد تا از تبدیل  یمها را مورد توجه قرار  يناهنجارهاي پایین  یاسمقهمه، این نظریه بر توسعه مداخالتی تأثیر دارد که 

  تر جلوگیري شود. يجدجرائم 

تواند با  یمهمراه با نظریه پنجره شکسته، این تفکر که مداخالت با هدف خلق سرمایه اجتماعی در جوامع محلی محروم 

هایی از سازمان  یژگیوگذاري به بحثی محبوب تبدیل شد. سرمایه اجتماعی به  یاستسها مقابله کند در مجامع  يناهنجار

جتماعی اشاره دارد که موجب تسهیل هماهنگی و مشارکت در جهت منافع متقابل ، هنجارها و اعتماد اها شبکهاجتماعی از جمله 

 ,Putnam( ي اجتماعی نمود پیدا کندها گروههاي محلی و  یاستسي دوستی، طرح همسایگی، ها گروهتواند به شکل  یمشده و 

  براي زیادي مزایاي شود و می تعلق حسایجاد  کند و باعث شود این اشکال از تعامالت به پیوند افراد کمک می یمتصور ). 2000

                                                             
1. Shapland & Vagg 
2. Wilson & Kelling 
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 یک مداخله مبتنی بر سیاست اجتماعی در بریتانیاعنوان به یابانخ ناظران برنامه یمعرف

 با هدف بازآفرینی جوامع محلی: تئوري و عمل

  جوامع خواهد داشت.

نهادهاي حکومت محلی این توانایی را دارند که به تقویت انواع اشکال سرمایه اجتماعی در جوامع بپردازند. بر این اساس این 

ی تأثیرگذار باشد و حدود آن یري سرمایه اجتماعگ شکلقادر است بر توانایی جامعه در  ها دولتباور وجود دارد که سیاست و عمل 

، به این ایده منجر شده است که مدیریت »اطمینان حضور«تر از  یینپارا تعیین کند. این استدالل، به همراه نیاز براي سطوح 

  تواند هم پاسخگوي جامعه محلی باشد و هم بر آن تأثیر بگذارد. یممحله 

  شواهد تجربی -طرح ناظران خیابان. 5

پردازد که یکی از چهار هدف ایجاد طرح ناظران  یمی اجتماعی شمول همهرسی نقش ناظران خیابان در پرورش این مقاله به بر

پردازد. دوم آنکه انواع  یمها  یدگاهدي از ا گستره. در ابتدا این مطالعه به ساختار مشکالت مرتبط در مناطق محلی در استخیابان 

هایی تا چه حد ممکن است مناسب بوده  یتفعالمداخالت انجام شده توسط ناظران خیابان را در مقابله با مشکالت و اینکه چنین 

ان بر در تأثیرگذاري یک مداخله، از قبیل تأثیر نگهبان خیاب ها چالشدهد. سوم، با بررسی  یمو/یا تأثیرگذار باشند مورد بررسی قرار 

  رسد. یمي بند جمعی اجتماعی به شمول همهپرورش 

  مطالعه -الف

) است. ارزیابی مذکور شامل دو 2005تا  2002ران خیابان (از سال ي از طرح ناظتر گستردهرو برگرفته از ارزیابی  یشپتحقیق 

ین ده منطقه نمونه موردي که همچنبرنامه در طرح ناظران خیابان و  121سطح است: ارزیابی در مقیاس طرح با نگاه به تمامی 

ي شده از طریق طیف وسیعی از آور جمعانجام شده است. این مقاله بر اساس اطالعات  ها آنهاي عمیق کیفی در  یبررس

  خالصه شده، طرح شده است. 2ابزارهاي پژوهش که در جدول شماره 

  

 هاي ارزیابی در طرح و نمونه موردي ابزارهاي تحقیق استفاده شده در مقیاس .2 جدول

  توصیف  ابزار تحقیق  مقیاس ارزیابی

  طرح
  1مدیران طرح نامه پرسش

  بروندادها نامه پرسش

  ي مدیران طرحها برداشتها و  یدهایافته براي پرسش ساختار نامه پرسش

  مختلف انجام شده توسط ناظران یافته در مورد تناوب اقداماتساختار نامه پرسش

  نمونه موردي
  2ساختاریافته مصاحبه نیمه

  نظرسنجی از ساکنان

کننده و  یتهدانفعان مختلف از جمله مدیران طرح، ناظران، اعضاي گروه  يذانجام مصاحبه با 

  ي همکارها سازماننمایندگانی از 

  موردينمونه  10سایت از  6یک نظرسنجی نمایانگر انجام شده در 

  مشکل محرومیت اجتماعی -ب

ي از موضوعات از پیش شناسایی شده ا مجموعه) از ایشان خواسته شد به SMQمدیران طرح ( نامه پرسشدر اولین سري از 

مشکلی «، »مشکل است(«ذیلِ هر یک از چهار هدف برنامه نگاه کنند و وجود یا عدم وجود مشکل در هر زمینه را مشخص کنند 

، »مشکل بسیار بزرگی است«عنوان مثال،  ؛ ضمن آنکه میزان جدي بودن هر مشکل را نیز تعیین کنند (به»)دانم ینم«، »نیست

بودن برخی از مشکالت  شیوع و میزان جدي»). دانم ینم«، »مشکلی نیست«، »مشکل کوچکی است«، »مشکل بزرگی است«

  ارائه شده است. 4و  3ناشی از محرومیت اجتماعی در جداول 

                                                             
1. Scheme managers’ questionnaire (SMQ) 
2. Semi-structured interviews (SSI) 
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 فراوانی مشکالت محرومیت اجتماعی گزارش شده توسط مدیران طرح .3 دولج

  مجموع  دانم ینم  بدون مشکل  مشکل  بدون پاسخ  مشکالت

  فقدان حس اجتماع

  محرومیت اجتماعی نوجوانان

  محرومیت اجتماعی سالمندان

  ي اجتماعیها سازماننبود 

  ي قومی در اقلیتها گروهمحرومیت اجتماعی 

  یري جنسیتیگ جهتمحرومیت اجتماعی بر اساس 

  سایر موارد

  مجموع

0  

0  

0  

0  

0  

0  

9/95  

7/13  

8/87  

1/81  

0/77  

5/59  

8/56  

4/32  

1/4  

9/56  

1/8  

1/8  

5/13  

5/36  

4/28  

1/35  

0  

5/18  

1/4  

8/10  

5/9  

1/4  

9/14  

4/32  

0  

8/10  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

  نکته: ارقام نوشته شده به درصد است.

  

در بین مشکالت منتج از محرومیت اجتماعی و به تشخیص مدیران » فقدان حس جامعه محلی«دهد  یمنشان  3جدول 

یاد شده است. البته » بزرگ«یا » بسیار بزرگ«عنوان مشکلی  طرح، باالترین رتبه را داشته است، عالوه بر این، عمدتاً از آن به

بدین معنا که دستیابی به این مفهوم  )؛Halsey, 1974; Hillery, 1955( تاس ساز مشکلخود  به خودي» جامعه محلی«مفهوم 

در تالش براي نجات این مفهوم از دام معانی به  )1987( 1یر است. بالمرپذ امکانآل وجود دارد،  یدهاي ا جامعهدر تصویري که از 

دارند: تمرکز بر روابط اجتماعی محلی و  نقش محوري» جامعه محلی«کند که در گفتمان پیرامون مفهوم  یمدو عنصري اشاره 

 حس تعلق خاطر.

 شدت مشکالت محرومیت اجتماعی گزارش شده توسط مدیران طرح .4 جدول

  مشکل کوچک  مشکل بزرگ  مشکل بسیار بزرگ  مشکالت

  محرومیت اجتماعی نوجوانان

  فقدان حس اجتماع

  ي قومی در اقلیتها گروهمحرومیت اجتماعی 

  سالمندانمحرومیت اجتماعی 

  ي اجتماعیها سازماننبود 

  یري جنسیتیگ جهتمحرومیت اجتماعی بر اساس 

  سایر موارد

  مجموع

9/18  

9/18  

1/8  

8/6  

1/4  

4/1  

1/4  

9/8  

2/43  

1/31  

9/14  

7/25  

9/18  

0  

0  

1/19  

9/18  

8/37  

8/33  

6/44  

5/36  

1/31  

0  

29  

  نکته: ارقام نوشته شده به درصد است.

  

یابد  یمبه احتمال زیاد رجوع به جامعه محلی بیشتر در موقعیتی بروز «این فرضیه را طرح کردند که  )1998( 2»لیسی و زدنر«

با استفاده از رجوع به جامعه محلی  )1999( 3عنوان مثال، برنی ؛ به»ین حالت خود قرار دارندتر شکنندهکه ساختارهاي جامعه در 

گسیخته با اتکا بر ایده دفاع شخصی در برابر تهدید جرم و بزه وادار به ي از هم ا جامعهسازد که آیا  یماین پرسش را مطرح 

  خواهد شد.» جامعه محلی«بازسازي 

                                                             
1. Bulmer 
2. Lacey & Zedner 
3. Burney 
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 یک مداخله مبتنی بر سیاست اجتماعی در بریتانیاعنوان به یابانخ ناظران برنامه یمعرف

 با هدف بازآفرینی جوامع محلی: تئوري و عمل

از وجود رابطه میان فقدان حس جامعه  دهندگان پاسخدهد برخی از  یمي موردي نشان ها نمونهي کیفی منتج از ها داده

مشکالت موجود ناشی از عدم «چنین گفت:  کنندگان شرکتز عنوان مثال، یکی ا محلی و ترس از جرائم آگاه هستند؛ به

وجود روح جامعه است. مردم با یکدیگر آشنا نیستند. ترس از جرم، حمالت خیابانی در روزهاي نزدیک کریسمس، و 

  کننده) یتهدا(عضو گروه ». وقایعی از این دست

  (مدیر طرح)» نی فقدان حس جامعه محلی] هستند.کاهش جرائم و ترس از جرم و جنایت... به نوعی دستاورد آن [یع«... 
  

رابطه میان انسجام جامعه محلی و شیوع جرم و جنایت و سایر اشکال اختالالت اجتماعی از سوي بسیاري از افراد مورد 

بیست جامعه محلی موجود در انگلستان را مورد بررسی  )1989( 1»سمپسون و گرووز«عنوان مثال،  بررسی قرار گرفته است. به

هاي  یدوست، ساالن همي دوستی ها گروهاند که کنترل اجتماعی گوشه و کنارهاي خیابان توسط  یدهرسقرار داده و به این نتیجه 

گر سمپسون اظهار ي با کاهش نرخ جرم و جنایت در ارتباط هستند. در جاي دیا گونهمحلی و مشارکت در نهادها هر کدام به 

ي عمومی و یک ها عرصهي آشنایی پراکنده از ساکنان، کنترل اجتماعی اندك ها شبکهاعتمادي،  یبکند محالتی که به واسطه  یم

شوند، با ریسک باالتري از جرم و جنایت،  یمي داوطلبانه محلی تعریف ها انجمنپایگاه نهادي ضعیف با مشارکت اندك 

  .)Sampson, 1999; Sampson & Raudenbush, 1999( رهاي نابهنجار جوانان مواجه هستنداختالالت اجتماعی و رفتا

ترین  یاصلبیان شد؛  دهندگان پاسخسایر عوامل نیز حین ارائه توضیحات بیشتر براي تشریح فقدان روح جامعه محلی توسط 

جام جامعه محلی منتج از آن است. در گفتگو با عوامل در میان موارد بیان شده، رابطه میان طراحی محیط کالبدي و فقدان انس

شد که حاصل محرومیت اقتصادي یا  یمي موردي نوعی احساس انزوا دریافت ها نمونهدر مطالعه  دهندگان پاسخبرخی از 

 شهرِ  به مثابه قَمري نسبت به«ي موردي ها نمونهعنوان مثال، یکی از  ي پیشین بود؛ بهها دههیزي در ر برنامهتصمیمات ضعیف

شد که از باقی  یمواسطه فرودگاه از شهر جدا اُفتاده بود... و همیشه بدین صورت درك  اصلی طراحی شده و به لحاظ جغرافیایی به

 ).Head Street Scene» (شهر دور اُفتاده است

یی که ها قولیزي یکپارچه توسط بسیاري از افراد بیان شده بود، هنوز حالتی بدیهی نیافته بود. نقل ر برنامهرغم آنکه دیدگاه  به

  کند؛ در ادامه آمده ماهیت بسیاري از چنین مشاهداتی را آشکار می

  

ی هیچ فروشگاهی نبود، هیچ مرکز، تاالر یا هر چیزي مثل آن براي اجتماع وجود ندارد. هیچ وسیله حمل و نقل عموم«

ودند و وجود نداشت و در واقع حمل و نقل موجود صرفاً به این دلیل تأمین شده بود که در اینجا یک مرکز پزشکی زده ب

ي ا مغازه(ساکن و مالک » کنند یمي اتوبوسرانی مبلغی را پرداخت ها شرکتکار خود به  پزشکان براي رسیدن به محل

  محلی در سایت).
  

عنوان  شود؛ به یمکالن مقیاس به طراحی ضعیف واحدهاي مسکونی در مقیاس خُرد منجر  یزير برنامهترکیب چنین مسائل 

نیز ساخته  ها خانوادهشوید که کالً حتی براي  یمبروید، متوجه  ها آپارتماناگر شما به «نوشته شده بود  ها پرسشنامهمثال، در 

 تر کوچکي حتی از آن هم ها خوابکوچک هستند و اتاق ها بسیار  ينهارخور، و ها آپارتمان. منظورم آن است که اند نشده

  (نگهبان خیابان).» کنند یمدانم مردم چگونه در اینجا زندگی  ینمشوند. اصالً  یم

هاي خود وارد تعامل  یههمساشود و با  گیري مردم می هایی از این دست احتماالً موجب گوشه یطمحدهد  یمشواهد نشان 

  رسند؛ نوعی حس انزوا میترتیب به  شوند و بدین نمی
  

  روي خانه در را به تنها پنج خانه 200هر  از روز بزنید، ولی از ساعت هر در ي راا خانه هر توانید به آنجا رفته و درِ یمشما «

                                                             
1. Sampson & Groves 
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» بندند و حتی اطالع ندارند که با چه کسانی همسایه هستند یمي خود را ها خانهدر  ها آنشما باز خواهد کرد. بنابراین، 

  گهبان خیابان).(ن

بندند و از  ي خود را میها خانهنیز در  ها آني کوچک دارند، ها بچهکنند و  یمیی هستند که به آنجا نقل مکان ها خانواده«

بودن محروم  از امکان اجتماعی ترها بزرگو حتی  ها آنباز کردن در به روي دیگران هراس دارند، به همین ترتیب، کودکان 

نیز خواهد انجامید، زیرا والدین به دلیل گیرافتادن در آپارتمانی  ها خانهجریان به بروز مشکالتی در داخل  شوند. البته این یم

  (نگهبان خیابان).» شوند یمکوچک و جدااُفتاده از سایرین به شدت مضطرب 
  

به طیفی از مسائل نه فقط به محیط کالبدي، بلکه » فقدان حس جامعه محلی«ي کیفی کامالً مشخص است که ها دادهاز  

» فقدان حس جامعه محلی«هاي نمونه موردي نشان داد  یتسانفعانِ مختلف محلی در  يذدیگر نیز وابسته است. مصاحبه با 

رود. بدین ترتیب، بر وابستگی متقابل بسیاري  یمآمده یا مصداقی از آن به شمار » محرومیت اجتماعی قشر جوان«اغلب در کنار 

هاي اشتغال  یتموقع همیی براي جوانان، هم به لحاظ گذران اوقات فراغت و ها فرصته گذارد. فقدان از موضوعات محلی صح

 اند کردهشد که نوجوانان حسی قوي به قلمرو پیدا  یمشد. ضمن آنکه به این مسئله نیز اشاره  یممحلی، اغلب از سوي افراد بیان 

ي پیشین خود هستند. بنابراین، ها نسلینیِ کامالً متفاوت از ب جهانیِ دارودسته و پیدا کردن ده شکلکه شامل دفاع از منطقه، 

شاکی بوده و در عین حال معتقدند کار دیگري براي انجام دادن نیست، » ها یابانخچرخیدن نوجوانان در «یافتن افرادي که از 

هاي نمونه موردي نیز  یتسا؛ به طوري که حتی در خالل بازدید از )Loader, Girling & Sparks, 1998( بسیار راحت و متداول است

  کنند: بسیاري از افراد به این مسئله اشاره و بیان می
  

ي مختلف است، جوانانی که در این محل ها دارودسته... مشکل جوانان و  رسد یمین مشکلی که به نظر من تر بزرگ«

دهند؛ منظورم از این رفتارها سروصدا  یمو نابهنجاري از خود نشان  هستند باعث مزاحمت شده و رفتارهاي ضد اجتماعی

هاي شکسته، شواهدي مبنی بر مصرف مواد و مواردي از این دست است. من فکر  يبطرکردن، زباله ریختن، رها کردن 

عاً جلسات و کنم واقعاً الزم است براي ساخت تسهیالت بیشتر براي جوانان در این محل هزینه شود و همچنین واق یم

رویدادهاي مختلفی با حضور جوانان برگزار شود. ما به شدت از کمبود فضا در بخش شمالی محل براي برپایی باشگاه 

  (نگهبان خیابان).» بریم یمجوانان یا داشتن فضایی براي کودکان رنج 

ان است، باید بگویم اینجا حتی یک عنوان فردي که مخالف وجود باشگاه جوان وجود ندارد. به ها بچهامکانات کافی براي «

در  ها آنباز باشد و فضایی براي جمع شدن  ها آنشب براي  9تواند تا ساعت  یمي که ا کافهکافه براي جوانان وجود ندارد؛ 

دهند جایی  یمترجیح  ها بچهساعات پس از تعطیلی مدارس باشد، چرا که به رغم وجود فضاهایی در همین حول و حوش، 

در اینجا قطعاً به کافه یا جایی مثل آن  ها آننروند، چون در صورتی که بیرون بروند ممکن است وارد دعوا شوند. بنابراین، 

  (نگهبان خیابان).» نیاز دارند
  

اغلب بسیار پیچیده است و با درجاتی از شک و تردید همراه است. » زنند یمدر خیابان پرسه «نگرش نسبت به نوجوانانی که 

دانند؛  ینمدهد همه افراد حضور جوانان محلی را به مثابه یک تهدید  یمدر سالفورد نشان  )1998( 1یتل واك  مطالعهعالوه بر این، 

  کند: یمهاي نمونه موردي نیز این مشاهدات را تأیید  یتساطوري که پژوهش در  به
  

... اما این ترس وجود دارد که هر نوجوانی شیشه را  اند، ترسید یستادهانباید از تمامی نوجوانانی که در یک گوشه از خیابان «

گیرم. این ترس  یمسال  16خصوص نوجوانان باالي  ه... ب شکسته و وارد خانه شما شود. این احساسی است که من از

  (مسئول ناظران خیابان)....»  بینند یمچه  ها خانهاز پنجره  ها آنوجود دارد که 
  

                                                             
1. Walklate 
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 یک مداخله مبتنی بر سیاست اجتماعی در بریتانیاعنوان به یابانخ ناظران برنامه یمعرف

 با هدف بازآفرینی جوامع محلی: تئوري و عمل

شود. پژوهش  ینمي مختلف محلی به صورتی مشابه تجربه ها گروهتوسط » ی نوجوانان در خیابانزن پرسه«بنابراین، مشکل 

اند که  یدهعق نفعان محلی بر این يذدهد اغلب  یمکند و نشان  ي موردي نیز مشاهدات باال را تایید میها نمونهصورت گرفته بر 

رسد مشکالت منتج از محرومیت اجتماعی نوجوانان و  یمبیشتر از سایرین از نوجوانان هراس دارند. در نتیجه به نظر  تر مسنافراد 

نوجوانان و جوانان در شب... چون بسیاري از افراد مسن به دلیل هراسی که از جوانان دارند، «افراد مسن با هم در پیوند هستند: 

  (نایب رئیس انجمن ساکنان).» روند ینماز خانه بیرون  ها غروبروند. بنابراین، بعد از غروب خورشید یا  ینمبه مغازه  ها شب

فقدان حس «ي دخیل در این طرح به برجسته کردن ها آژانسنفعان کلیدي از  يذبر این اساس، در حالی که مدیران طرح و 

دادند. پیمایشی که از ساکنان در سطح  یمهاي متمایزي در این زمینه نشان  گاهیددگرایش داشتند، ساکنان محلی » جامعه محلی

کردند روح جامعه محلی به  یمدرصد از ساکنان محلی احساس 51دهد در حالی که  یمیک مطالعه موردي به عمل آمد، نشان 

درصد نیز معتقد بودند 7و » ود داردنسبتاً وج«کردند این حس  یمدرصد احساس 35، »خیلی وجود ندارد«یا » وجود نداشته«کل 

عنوان مشکلی قابل توجه از سوي اغلب  به» فقدان روح جامعه محلی«بنابراین، ». خیلی وجود دارد« شان محالتاین حس در 

عنوان مشکالت اصلی بیان شده بودند. بدین ترتیب،  ساکنان شناسایی نشده بود؛ در عوض، رها کردن مدفوع سگ و ترافیک به

اي غیررسمی در جوامع محلی (حتی اگر لزوماً مطابق امور مرسوم نباشند) در بسیاري از محالت مورد مطالعه وجود داشت. پیونده

هاي نمونه موردي طرف مصاحبه واقع شده بود، نیز بیان شد:  یتسااین مسئله حتی توسط یکی از ناظران خیابان که در یکی از 

... [اما]  ي آن چنین هستندساز مسکني ها شرکتاست... تقریباً تمام امالك شورا یا  مددرآ کماینجا یک جاي محروم با اقشار 

از  )2002( 1»پرکینز و النگ«ي ساز مفهوم(نگهبان خیابان). با این حال، در » نحوي اداره اینجا را در دست دارند ساکنان خود به

است؛ الگوهاي رسمی شامل اثر اقدامات جمعی   سرمایه اجتماعی، دو گونه الگوهاي رفتاري رسمی و غیررسمی شناسایی شده

ي مختلف مشارکتی ها حالتیافته و نیز مشارکت رسمی در نهادهاي جامعه محلی است. پیمایش از ساکنان نشان داد نرخ  سازمان

  .اند شدهنمایش داده  5ها در جدول شماره  است. یافته رسمی در فرآیندهاي مدنی بسیار پایین
  

 هاي مدنی . مشارکت ساکنان در فعالیت5 جدول

  سایر اعضاي خانوار  دهندگان پاسخ  گونه فعالیت مدنی

  5  13  ی در گروه ساکنان یا مستأجرانرسان هم هبحضور 

خودجوش ی در رویداد یا فعالیتی که توسط جامعه محلی یا نهاد رسان هم هبحضور 

  .ترتیب داده شده باشد
15  8  

  4  3  ی در باشگاه جوانان یا امکانات مربوط بدانرسان هم هبحضور 

  57  75  کدام از موارد هیچ

  0  1  دانم/ قابل اجرا نیست ینم

  : ارقام نوشته شده به درصد است.نکته

  

کنند که  یم، چنین استدالل اند کردهکه بر روي مسئله انسجام اجتماعی در زمینه محله کار  )1999( و همکاران 2سیلبِرن

و نهادهاي برخاسته از جامعه محلی تمایل دارند بیشتر بر انرژي و تعهد گروهی قلیل از اعضاي فعالِ خود تکیه کنند که  ها گروه

ن وابستگی بیش از حد به شماري اندك از افراد یکی از دالیلی متصل هستند. ای تر منفعلي از اعضاي تر بزرگبه گروه جانبی 

  ی داشته و تأثیرات زودگذري بر پرورش روح جامعه محلی دارند.مدت کوتاهي داوطلبانه عمر ها گروهاست که برخی جوامع محلی و 

                                                             
1. Perkins & Long 
2. Silburn 



 

 

 1400خردادماه  |58شماره  |دوازدهمسال  |نتی نوسازينشریه اینتر

 

42 

ي محتمل ها راهعنوان یکی از  به توان یممشاهده شده است، میزان تعهد مورد نیاز بر عهده افراد گذاشته شده و این مسئله را 

منظور عضویت در  عنوان مثال، براي جلب مشارکت ساکنان محلی به براي وارد شدن ناظران خیابان با جوامع محلی پنداشت؛ به

  گروه راهبري طرح نگهبانی مشکالتی وجود داشت:

  

عنوان مثال، تبدیل شدن به بخشی از گروه راهبردي به معناي پذیرش  کنند، اما به یمساکنان در برخی از جلسات شرکت «

کنم ساکنانِ ما از این قسمت به سالمت رد شدند. در نهایت، گروه راهبردي  یمتعهدات به مراتب بیشتري است و من فکر 

  (رئیس).» دبا عضویت چند تن از ساکنان تشکیل شد، اما تشکیل این گروه کار نسبتاً سختی بو
  

  دهد: یمادغام شده و نشان » جامعه محلی«تر مشارکت با خودگزینشی  یرسمي ها حالتعالقگی به  یب
  

ید، جایی که به دلیل فقدان چهارچوب سیاسی با ا شدهخُب شما وارد بحث بازآفرینی کالسیک مشکالت جوامع محلی «

انگر اصول دموکراتیک خواهد بود، در حالی که این در واقع موقعیتی روبرو هستید که هر کس لب به سخن باز کُند، نمای

چیزي جز مزخرف نیست. بنابراین، افرادي با دستورکارهایی وجود دارند که در برگیرنده منافع همه نیست و من فکر 

اکثریت  کنم این دقیقاً همان چیزي است که هرکس در جریان بازآفرینی با آن مخالف است؛ ساکنانی از جهنم که براي یم

  (رئیس).» پشیزي اهمیت قائل نیستند

 چالش موجود براي ناظران خیابان -ج

نشان داد هر دو مداخله شامل مداخالت پشتیبان و  ها طرحمصاحبه با هر دو گروه کارمندان اصلی و عملیاتی در خالل 

هاي علّی این  یزممکان. اثر مشخص و اند بودهیی اجتماعی همراه گرا شمولگر جامعه محلی همراه با اثرگذاري مطلوب بر  یلتسه

  .اند شدهبیان  6مداخالت در جدول شماره 

  

 گرایی اجتماعی پذیري هدف شمول کننده به تحقق مداخالت کمک .6 جدول

  اثرِ مورد نظر  مکانیزم تغییر  مداخله

  کننده یانپشت

حمایت از جامعه محلی موجب تقویت اعتماد در آن شده و مردم 

 سازد. یمرا از دسترسی به خدمات موردنیاز مطمئن 

سازد و از افراد نیازمند  پیوندهایی درون جامعه محلی می

کند. بدین وسیله از انزواي افراد  یمکمک حمایت 

پذیر جلوگیري شده و جامعه نیز از دسترسی به این  یبآس

  کند. یماطمینان حاصل حمایت 

گر جامعه  یلتسه

 محلی

جامعه محلی بهتر قادر خواهد بود با کمک ناظران خیابان با 

مشکالت پیش رو مقابله کند. سرمایه اجتماعی یک حوزه 

تواند مسئولیت ارتقاء  یمرسد که آن جامعه  یمشهري به میزانی 

  محیط کالبدي و اجتماعی محلی خود را بر عهده گیرد.

گزارش مشکالت از سوي جامعه محلی و مشارکت در 

  دهد. یمرویدادها / نهادهاي جامعه محلی را افزایش 

به موازات ارتقاء سطح اعتماد در جامعه محلی، روح 

 جرائمجامعه محلی نیز کسب شده و توانایی جلوگیري از 

طور  یابد و به یمو رفتارهاي ضد اجتماعی نیز افزایش 

  ز جرم و جنایت منجر خواهد شد.کلی به کاهش ترس ا

  

این برنامه قادر به بیان نظري نحوه عملکرد این تمهیدات هستند، عمالً بسیاري از ناظران متوجه  اندرکاران دستدر حالی که 

 اي مستمر است که اغلب مشروط بر یهروشدند مقابله با معضالت ناشی از محرومیت اجتماعی و دستیابی به انسجام جامعه محلی 

هایی نیست که به راحتی قابل شناسایی و تعریف هستند. شواهدي وجود دارد که نشان  یخروجتنظیم اهداف روشن یا رسیدن به 

ین بوده و آگاه هستند که احتمالِ آن ب واقعدهد، ناظران خیابان در مورد توانایی خود براي مقابله با مشکالتی از این دست  یم
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 یک مداخله مبتنی بر سیاست اجتماعی در بریتانیاعنوان به یابانخ ناظران برنامه یمعرف

 با هدف بازآفرینی جوامع محلی: تئوري و عمل

دار و  یشهرین کار نباشد؛ ضمن آنکه این درك وجود دارد که گرچه مشکالت موجود مسائلی هست که هیچ منفعت آشکاري در ا

دشوار است. بنابراین، مداخالت باید به صورت  ها آنعمیق نیستند، اما اغلب به هم مرتبط هستند و در نتیجه مقابله مؤثر با 

از  ها آنگردند و در تعامل با  یم» چرایی«جوانان دنبال  عنوان مثال، ناظران خیابان اغلب در فعالیت گزینشی صورت گیرند؛ به

کنند. اما به طور کلی، این شناخت حاصل شده است که محرومیت اجتماعی در بین جوانان  یمیانه استفاده گرا عملرویکردي 

در واقع از » جوانان«داد که مشکالت  یمعنوان مثال، یکی از ناظران خیابان چنین توضیح  تر است. به یطبسي به مراتب ا مسئله

  ».هاست آنتأثیرات بعدي زوال زندگی خانواده و نابودي محله در اطراف «

دشواري سنجش میزان موفقیت در یک فرهنگ عملکردمحور احتماالً مانعی قابل توجه بر بروز توانایی ناظران خیابان براي 

عنوان مثال،  اختن به مشکالت مربوط به محرومیت اجتماعی است؛ بهحفظ تعامل پیوسته و پایا با جوامع محلی جهت پرد

یريِ مرتبط با سه هدف از گ اندازههاي قابل  یخروجتوانستند  یم ها طرحآشکار ساخت این  ها پرسشنامهي شده از آور جمعي ها داده

» یی اجتماعیگرا شمولتقویت «که به  را بیان کنند، در حالی که داده حاصل از هر فعالیتی ها آنچهار هدف تعریف شده براي 

اي بامعنا  یوهشدر مورد اطالعاتی که باید در این زمینه ثبت کرده یا اتخاذ  ها طرحمربوط باشد، حتی وجود خارجی نداشت، چرا که 

  عملکرد روشنی نداشتند. ها آني آور جمعبراي 

 دهنده نشانکه توسط دولت کار جدید پیشنهاد شده است،  گذارانه یاستسبرنامه ناظران خیابان مشابه برخی دیگر از مداخالت 

هاي مورد انتظار، ضمنِ دادن فضاي کافی براي تأمین  یخروجتمایل دولت به حفظ شفافیت تا جاي ممکن در خصوص 

که نوآوري و توانند یا باید محقق شوند. رویکرد مزبور بر این فرض استوار است  یم ها طرحاي است که این  یوهشیري در پذ انعطاف

نویسد، براي دولت  یم )2001( که روز طور همان. )Blair, 2000( کند یمي محلی خالقانه را در بین افراد ترغیب ها واکنشبروز 

یري است. پذ تحققهاي  یزممکاندهی به  یتاولوآنچه مهم است، بیانِ آشکار رویکرد پساایدئولوژیک کار و دولت بدون «کار جدید، 

هاي مختلف اجرایی کردن یک  یوهش». ها باشد، مبتنی بر پاسخگویی است یهروبدین لحاظ نتیجه نهایی بیش از آنکه شامل 

. ممکن است، ناظران خیابان به قیمت نادیده )Sin, 2008( هاي متنوعی ختم شود یخروجتواند به  یمبرنامه در سطح محلی 

بر انواعِ مشخصی از مشکالت متمرکز شوند، بخصوص اگر در مقابله با یک مشکل موفق گرفتن سایر مشکالت موجود، صرفاً 

  باشند یا احساس کنند مشکل مزبور احتیاج بیشتري به اقدام مستقیم ایشان دارد:

  

... [چرا که بیشتر] به این مسئله بستگی دارد  اند رفتهي این طرح از بین انداز راهگویم که تمامی مشکالت با  ینماما من «

عملکرد بهتري  ها آنکه چطور با این مشکالت دست و پنجه نرم کرده باشند و مواردي وجود دارد که این طرح در مورد 

خیلی اثرگذار بوده، در حالی که  ها آنهاي رها شده و چیزهاي مشابه آن، که طرح در مورد  ینماشخصوص  هداشته است، ب

» توان در این موارد از طرح استفاده نکرد یماثرگذار بوده و در صورتی که شما بخواهید  تر کمر مورد برخی موضوعات د

  (نگهبان خیابان).
  

در صورتی که انجام یک اقدام رایج باشد، بدین معناست که در ناظران شب به رغم دستیابی به موفقیت در کاهش انواع 

یابد که نشان دادن  یمویژه در جایی افزایش  . این ریسک بهاند بستهمشخصی از مشکالت، چشم خود را بر روي سایر معضالت 

شود. عالوه  یمبدل  الصه شده و به اساسی براي تضمین منابع مالی آتی طرحهاي محسوس خ یخروجموفقیت در نمودارهایی با 

عملکرد موفقی دارند، ممکن است این مسئله به  ها آنبر معضالتی متمرکز شوند که در مقابله با  ها طرحبر این، در صورتی که 

  رضایت از طرح نیز منجر شود:

  

  فکر من و بوده ثابت رقم این که است زیادي مدت زنیم. االن یم سر ها آن به که داریم سالمند ساکن 53 ما کنم، فکر«
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دهیم ازعملکرد خود راضی  یمیم، اما در آنچه انجام ا شدهگویم که ما در کار خود سست  ینم...  کنم که ما موفق بودیم یم

  (سرپرست ناظران).» هستیم

 گیري یجهنت. 6

عنوان بخشی از ارزیابی طرح  مقاله حاضر شواهد تجربی را با منطق نهفته در برنامه ناظران خیابان مقایسه کرد؛ این شواهد به

بیان شده، میان انواع مختلف » پنجره شکسته«که در نظریه  طور همانیی اجتماعی بوده و گرا شمولناظران خیابان در حوزه 

نفعان محلی آشکار شد و  يذط درونی مشهود است. نتایج حاصل از طیف وسیعی از مشکالت پیش روي افراد محلی، رواب

و رفتارهاي  جرائم، ترس از جرائمعنوان مثال، ارتباط میان معضالت محیطی و  ي مختلف این نظریه قطعاً درست است؛ بهها جنبه

  ي موردي آشکار بود.ها نمونهضد اجتماعی در بسیاري از 

شدن سایر مشکالت قابل ترجمان نیست. در حقیقت،  ي از مشکالت الزاماً به حلا مجموعهمقابله با  با این حال، مشخص شد

شد؛ به  یمطور مداوم مورد تأکید واقع  ي از معضالت به هم پیوسته و پیچیده محیطی و اجتماعی بها مجموعهدشواريِ تغییر 

گذاري اجتماعی نظیر برنامه ناظران خیابان بسیار  یاستس خصوص معضالت مربوط به محرومیت اجتماعی در مداخالت مبتنی بر

هاي این قبیل مشکالت به لحاظ ساختاري طی زمان تثبیت شده بودند، در حالی که در خصوص  یشهریز بود، چرا که برانگ چالش

ه این معضالت وجود تنوعی از مشکالت ناشی از محرومیت اجتماعی وفاق نظر وجود دارد، در درك میزان جدي بودن و تجرب

در بین ساکنان محلی و در » فقدان روح جامعه محلی«رسد که موضوع  یمعنوان مثال، به نظر  هاي مختلفی وجود دارد؛ به یدگاهد

عنوان یک مشکل مطرح بود. عالوه بر این، تجربه  به تر کمنفعان کلیدي که در تأمین خدمات محلی درگیر بودند،  يذقیاس با 

ي ها صورتي مختلف جامعه محلی به ها بخشاي چندوجهی بود که  یدهپدنیز  ها بدانوانان یا منسوب مشکالت مربوط به ج

  مختلف با آن دست به گریبان بودند.

به ساختار ماهیت و میزان جدي بودن مشکالت محلی باید توجه شود، زیرا این موارد بر توقعی که از مناسب و در نتیجه مؤثر 

سرمایه «رود، به شدت اثرگذار است. عالوه بر این، تکیه بر وجود و قدرت  یمگذاري اجتماعی  یاستسبودن مداخالت مبتنی بر 

منظور ورود ایشان در تعاملی سازنده در مداخالتی نظیر برنامه ناظران خیابان نیازمند  در جوامع محلی محروم به» اجتماعی

ي رسمی تعامل با جامعه محلی چندان مؤثر نبوده است و در جایی که ها کانالدهد  یمتر است. شواهد نشان  یقدقهاي  یبررس

جامعه محلی باشد. توانایی ناظران خیابان براي  دهنده نشاني گسترده نیست که به خوبی ا مجموعهوجود دارند نیز احتماالً جاذبِ 

منظور تقویت حس  عه محلی بهي مختلف جامها بخشتا حد زیادي به تعامل مداوم با » سرمایه اجتماعی«کمک به ساخت 

ي نظیر برنامه ناظران خیابان در محقق ساختن پایدارِ ا مداخلهیی اجتماعی و انسجام جامعه محلی وابسته است. بسندگی گرا شمول

ت هایی و توازن میان مداخال یتفعالي محلی، تعهد کارکنان به چنین ها طرحتعامالت بامعنا به شدت وابسته به منابع در دسترسِ 

  گیرد. یممختلفی است که از سوي ناظران خیابان صورت 

یی گرا شمولدهد در حالی که ناظران خیابان براي خود نقشی حیاتی در تقویت  یمشواهد حاصل از این ارزیابی نشان 

ده و بیان مشهود بو تر کمهاي  یتفعالاجتماعی و انسجام جامعه محلی قائل هستند، به این مسئله نیز واقف هستند که چنین 

خصوص زمانی که تأمین منابع  و به ها آنمنظور نشان دادن موفقیت  ها و نتایج آن به صورت کمی دشوار است. بنابراین، به یخروج

باید این قابلیت را داشته باشند که معیاري ملموس از خروجی و نتایج به دست  ها طرحدر طوالنی مدت مطرح است،  ها آنمالی 

قابل شمارش و هاي ملموس و فوري به راحتی  ياثرگذارهاي مرتبط با برخی اقدامات ناظران خیابان با  یتفعال دهند، در حالی که

ي نداشته و در ا زودبازدهیی اجتماعی چنین منافع گرا شمولمربوط به تقویت انسجام جامعه محلی و  گزارش است، اقدامات
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 یک مداخله مبتنی بر سیاست اجتماعی در بریتانیاعنوان به یابانخ ناظران برنامه یمعرف

 با هدف بازآفرینی جوامع محلی: تئوري و عمل

گیرند. در نتیجه ممکن است، نمونه تعامل پایدار و  یمطر حذف شدن قرار فرهنگی عملکردمحور از ارائه خدمات در بریتانیا در خ

  یز باشد.آم مخاطرهبامعنا، به ویژه زمان بحث از محدودیت منابع، 
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  چکیده

هاي اخیر، در پاسخ به فرآیندهاي انقباضی (کاهش  مقاله، روابط دولت مرکزي و محلی بریتانیا طی دههدر این 

هاي بازآفرینی  هایی معموالً در قالب طرح جمعیت) شهرهاي بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. چنین سیاست

هاي جهانی از  در اروپا و زمینه اند. پرداختن به مفهوم شهرهاي انقباضی و موقعیت بریتانیا شهري تعریف شده

دهد کدام  موضوعات مورد بحث در این مقاله است. رئوس مطالب مقاله شامل ادبیاتی است که در آن نشان می

هایی از تکامل سازمانی  بازآفرینی با قدرت مرکزي همکاري داشته و کدام همکاري نداشته است، پس از آن نمونه

شته مطرح شده است. در نهایت، هنگامی که تعداد زیادي از محققان اذعان در لیورپول در بیش از دو دهه گذ

اي همچون لیورپول نشان  کنند بریتانیا شاهد سیاست بازآفرینی شهري به شدت متمرکز بوده است، نمونه می

ن هاي محلی، عامل بسیار مهم به شمار رفته و این موقعیت به هیچ عنوان به سادگی آنچه تاکنو دهد جنبش می

مرکزي در این  -ارائه شده، نیست. براي ارائه تصویري روشن، هدف این مقاله بر آن است به درك روابط محلی

اندازهایی بپردازد که به اهمیت و سهم بالقوه عوامل محلی در فرایند  ها و همچنین اثبات علمی چشم سیاست

هاي  در خصوص برنامه 2010ر ماه می سال بازآفرینی شهري اشاره دارد. چنین توجهاتی پس از سخنرانی ملکه د

 گرایی و عدم تمرکز قابل مشاهده است. دولت جدید بریتانیا مبنی بر الیحه قانونی محلی
  

  گرایی، لیورپول. شهر انقباضی، انقباض، بازآفرینی شهري، روابط دولت مرکزي و محلی، محلی ها: کلیدواژه

  

                                                             
1. Couch, C. & Cocks, M. (2011). Underrated localism in urban regeneration: The case of Liverpool, a shrinking city. Journal 
of Urban Regeneration & Renewal, 4(3): 279-292. 
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  مقدمه. 1

اند که  طی پنجاه سال گذشته، بسیاري از شهرهاي کوچک و بزرگ بریتانیا، انقباضات شدیدي (کاهش جمعیت) را تجربه کرده

نشینی بوده است. اگرچه در حال حاضر شهرنشینی در  از رکود و بازسازي اقتصادي و همینطور فرآیند حومهطور گسترده ناشی  به

بسیاري از شهرهاي انگلیس مجدداً رونق یافته است، اما انقباض جمعیتی در نواحی مرکزي شهرها همچنان قابل مشاهده است و 

گذارد. کاهش جمعیت، مشکالتی به همراه دارد (همچون رها کردن  یر میاین امر بر بازار مسکن اجتماعی پیرامون این نواحی تأث

فروشی محلی و اثرات اجتماعی و  ، مساکن خالی از سکنه، ورشکستگی مراکز خرده1اراضی و عدم احساس مسئولیت نسبت به آنها

مقابله با این روند در پیش گرفته منظور  اي به محاسبه شده 2محیطی ناشی از آنها)، از این رو الزم است مداخالت سیاسی زیست

قابل تقسیم است. » بازآفرینی«یا » شهري«هاي  هایی در بریتانیا، به دو مقوله سیاست شود. بخش اصلی چنین سیاست

هاي بازآفرینی شهري قصد دارد از طرق مختلف (همچون تالش در زمینه بازآفرینی اقتصاد محلی، نوسازي بافت کالبدي  سیاست

  ه با معضالت اجتماعی در محیط) به مبارزه با کاهش جمعیت بپردازد.شهر و مقابل

مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله  3هاي مورد اشاره در ارتباط با روابط دولت مرکزي و محلی در این مقاله، سیاست

اي خاص به آن  حاضر، تمرکزگرایی فزاینده قدرت در بریتانیا در سی سال گذشته مورد بحث قرار گرفته است و در این میان اشاره

ت به رغم برخی اصالحات مبنی بر واگذاري قدر کنند و علی دسته از نواحی شده است که با کاهش جمعیت دست و پنجه نرم می

نواحی محلی، تعهداتی براي بازآفرینی شهري آنها نیز وجود دارد. همچنین پیشنهاداتی ارائه شده است، اما این فرآیند تنها یک راه 

هاي پیشگام در اجرا و توسعه هستند. این مسئله به بعد از  نیست، این نواحی همواره مدعی همکاري خود در زمینه سیاست

هاي دولت ائتالفی جدید به  ، ملکه در سخنرانی خود مبنی بر رئوس برنامه2010شود. در ماه می سال  انتخابات اخیر مربوط می

اي نزدیک پرداخت. این الیحه منجر به ایجاد  گرایی و عدم تمرکزگرایی در آینده اي قانونی در خصوص محلی معرفی الیحه

الجمله بازآفرینی شهري شد. سؤالی که  ابعاد سیاست عمومی، منمنظور عدم تمرکزگرایی در بسیاري از  اي از اقدامات به مجموعه

  اي هستند. هاي اضافه گردد این است که آیا مقامات محلی آماده پذیرفتن چنین مسئولیت مطرح می

با توجه به تحقیقات میدانی و مشاهدات انجام شده در لیورپول، هدف این مقاله، قرار دادن لیوپول در میان مناظرات دولت 

رکزي و محلی در خصوص پاسخ به شهر در زمینه انقباضات جمعیتی مواجه با آن است. پس از بحث مختصري در خصوص م

شود  شهرهاي انقباضی، به ادبیات تمرکزگرایی قدرت نگاهی انداخته شده است. در این ادبیات، بر خالف عنوان آن، بیان می

ن، مقاله به دنبال تقویت مفهوم دیگري از روابط دولت مرکزي و محلی با شود. پس از آ گرایی تأثیرات مهمی را موجب می محلی

هاي محلی مربوط به شهر انقباضی و مواجه با تمرکزگرایی شدید  هایی از طرح توجه به بازآفرینی شهري است، از این رو نمونه

  (لیورپول) ارائه شده است.

  شهرهاي انقباضی .2

اي در سطح قاره اروپا و  آغاز شد. این مناظره به صورت گسترده 2000ل سال بحث در خصوص شهرهاي انقباضی از اوای

هاي سیاسی  آمریکاي شمالی صورت گرفت، اما لزوماً براي بریتانیا امتیازي به همراه نداشت. با توجه به دالیل، عواقب و واکنش

بدین صورت تعریف ) 2007» (ویچمن«وسط ترسد. شهر انقباضی  نسبت به انقباض در بریتانیا، این موضوع به نظر جدید می

                                                             
1. Land abandonment and dereliction 
2. Policy interventions 
3. Central–local government relations 
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نفر ساکن) بوده و در بیش از دو  10000شود که پیش از این پرجمعیت (با حداقل  اي گفته می شهر انقباضی به ناحیه«شود:  می

همراه  به اي از شهر مواجه شده است، چنین شهري متحمل تحوالت اقتصادي سال گذشته با کاهش جمعیت در بخش گسترده

  .)Blanco et al., 2009( »در ساختارهاي خود است بحران

هاي  ، بین سال1والت و رینییت . در اطلس شهرهاي انقباضی، در ایاالت اس)Oswalt, 2004( اي جهانی است انقباض پدیده

بیش از نیز  1990شهر بزرگ، به صورت موقت و قابل توجه با کاهش جمعیت مواجه بودند، در سال  350، بیش از 2000تا  1950

معتقد است ) 2006(. رینییت )Oswalt and Rieniets, 2006( چهارم شهرهاي بزرگ جهان با پدیده انقباض مواجه شدند یک

این گفته با درك عمومی » شهرها در همه جا از آلمان، آمریکا تا روسیه، چین، آفریقاي جنوبی یا شیلی در حال انقباض هستند.«

. تقابل رشد )UNFPA, 2007( ر با بیش از نیمی از جمعیت در سراسر جهان در تناقض استبند و با نسبت به شهرنشینی بی

اساس  ، در شرق آمریکا، اروپا و شرق آسیا به لحاظ فضایی متنوع است. بر3»شهرهاي انقباضی«و کم شدن تعداد  2ها مگاسیتی

شهر بزرگ  20ت متحده گویاي آن است که از بین در ایاال 2006عنوان مثال سرشماري سال  و همکاران، به 4اظهارات هوالندر

اند. شهرهایی همچون بوفالو، کلولند، دترویت، پیتسبرگ و  هاي شدید مواجه بوده ، شانزده شهر با انقباض1950در سال 

 دادنداز دست  سوم از جمعیت خود را ، بیش از نیمی از جمعیت و شهرهایی همچون بالتیمور و فیالدلفیا حدود یک5لوییس سنت

)Hollander et al., 2009(. 

در اروپا کردند. آنها دریافتند شمار  1960از سال  اقدام به بررسی روندهاي رشد جمعیت شهري 6»تورك و میخنکو«

رو  2005تا  2000هاي  طور پیوسته در حال افزایش و در بین سال به 2000و  1960هاي  در اروپا، بین سال» شهرهاي انقباضی«

بر این مشخص شد نیمی از شهرهاي مورد بررسی آنها، پیش از  عالوه .)Turok & Mykhnenko, 2007( وده استبه نزول ب

اند. تقسیمات جغرافیایی روشنی از این شهرها وجود دارد، به این ترتیب که اکثر شهرهاي  این تجربه اخیر انقباض را چشیده

غربی اروپا قرار دارند. این معضل در آلمان شرقی  شد در غرب و جنوبر حالشرقی و غالب شهرهاي در  انقباضی در شرق و شمال

نفر)  330،000، نسبت به بیشترین حد جمعیت خود (7. جمعیت هاله)Bontje, 2004; Lötscher, 2005( نیز به شدت وجود دارد

نفر)  713،400ن آن (درصدي جمعیت نسبت به حداکثر میزا32با کاهش  8درصد کاهش داشته و در مجاورت آن، لیپزینگ30

اند.  مواجه بوده است. در بریتانیا کاهش جمعیت غالباً در شهرهاي شمالی کشور اتفاق افتاده است که پیش از این نیز صنعتی بوده

  دهد. ، روند تغییرات جمعیت در شهرهاي منتخب واقع در میدلندز و شمال انگلستان را نشان می1جدول شماره 

  

  جمعیت در شهرهاي منتخب انگلیسی. روند تغییرات 1جدول 

  ))2009) و برآورد میان دوره (1981- 2001منبع: سرشماري جمعیت بریتانیا ((

  2009  2001  1991  1981  شهر
  تغییرات (%)

2001-1981  

  تغییرات (%)

2009-2001  

  6/0  -9/14 442،300  439،473  471،440  516،690  لیورپول

  2/23  -5/13 483،800  392،819  425،586  454،271  منچستر

                                                             
1. Oswalt and Rieniets state 
2. Mega-cities 
3. The duel process of growing mega-cities and declining shrinking cities 
4. Hollander 
5. Buffalo, Cleveland, Detroit, Pittsburgh and St. Louis 
6. Turok and Mykhnenko 
7. Halle 
8. Leipzig 
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  5/9  - 9/7 284،300  259،536  274،912  281،803  سلانیوک

  3/5  - 0/4 1،028،700  977،087  987،449  1،017،691  مبیرمنگا

  6/6  - 3/5 547،000  513،234  521،816  541،975  لدیشف

  

هاي بازآفرینی بوده است.  طرحپاسخ سیاسی به انقباض جمعیت در بریتانیا طی چهار دهه گذشته در قالب اصالحاتی از طریق 

توان  هاي دیگري نیز دارند، از آن جمله می هاي بازآفرینی، عالوه بر مقابله با کاهش جمعیت، هدف الزم به ذکر است چنین طرح

 ها به دنبال بازآفرینی نواحی متأثر از ی اشاره کرد. این طرحطیمح ستیز، بهبود 1به توسعه اقتصادي محلی، مداخالت اجتماعی

تر و خواهان بازگشت کاسبان و مردم به منطقه است. با دلواپس شدن دولت مرکزي  کاهش جمعیت و تبدیل آنها به نواحی جذاب

هاي بیشتري در ابعاد مختلف  ها و انتقادات کارشناسان به تدریج مسئولیت نسبت به انقباضات و نتایج متأثر از آن و از طرفی بحث

 ;Harding, 1989; Davies, 2001( دیده بر دوش دولت قرار گرفت ت بیشتر آسیبسیاست بازآفرینی شهري در محال

Sullivan et al., 2004(  جدول)ها از طریق روابط دولت مرکزي و محلی مورد توجه قرار  ). طی سه دهه اخیر، این طرح2

  گرفت.

  1990هاي بزرگ بازآفرینی دولت مرکزي از سال  . سیاست2جدول 

  مقابله با انقباض و پیامدهاي آن  توضیحات  سیاست/ سند سیاسی

  2وکار هاي کسب شهرك

1990-1981  

اتحادیه توسعه شهري 

1998-1981  

ریزي به منظور تشویق  هاي برنامه بار مالیاتی و کنترل

هاي بازآفرینی  گذاري، کاهش یافت. آژانس سرمایه

با تحمیل نواحی رها شده شهري سعی بر  دولت مرکزي

  از اراضی بالاستفاده داشتند. استفاده اقتصادي

تأثیر غیرمستقیم از طریق تحریک توسعه اقتصادي 

توجهی بودجه براي نواحی  ممکن است. مقدار قابل

محروم اقتصادي تأمین شده است که غالباً با کاهش 

  جمعیت مواجه هستند.

  چالش شهر

1992-1998  

بودجه دولت مرکزي براساس یک رقابت به مقامات  

داده شد تا با مشکالتی که ساکنان این  محلی تخصیص

  گذاران بالقوه در بازآفرینی مقابله کنند. نواحی و سرمایه

گذاران داخلی در این  هدف از این سیاست، جذب سرمایه

نواحی است که به دنبال آن بهبود اقتصادي و جذب 

  جمعیت به وقوع خواهد پیوست.

صندوق واحد چالش بودجه 

  بازآفرینی

2007-1994  

تأمین بودجه براي بازآفرینی کالبدي، اجتماعی و 

محیطی از طریق رقابت در قالب فرآیند مناقصه صورت 

  .پذیرد می

هدف از این سیاست، احیاي نواحی به لحاظ کالبدي، 

منظور جذب  تر کردن آنها به اجتماعی، اقتصادي و جذاب

  مهاجر است.

  قرارداد جدید براي جوامع

2008-1998  

برنامه جامع بازآفرینی با هدف تغییر اجتماعی، 

ی و اقتصادي در بین محالت منتخب است. طیمح ستیز

اند و  این نواحی از سوي دولت مرکزي مشخص شده

  اجراي آن بر عهده شرکاي محلی است.

اي که مردم  گونه به دنبال ایجاد محالتی پایدار است، به

  خواهان زندگی در آن باشند.

وسعه هاي ت آژانس

  اي منطقه

1999  

اي از راهبردهاي توسعه اقتصادي  هاي منطقه آژانس

هاي تأمین مالی توسعه در سراسر  اي و پروژه منطقه

کنند. آنها به دولت مرکزي پاسخگو  منطقه استفاده می

  هستند.

یک طرح بزرگ توسعه اقتصادي با هدف نوسازي 

  بري مردم از منافع آن است. اقتصادي محلی و بهره

هاي بازآفرینی  شرکت 

  1999 شهري

ها براي  سازي شرکت اندازسازي و هماهنگ چشم 

  بازآفرینی شهري در نواحی منتخب نیازمند

هدف تجهیز جمعیت در حال افزایش از طریق بازآفرینی 

  کالبدي و اقتصادي است.

                                                             
1. Social inclusion 
2. Enterprise Zones 
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  مقابله با انقباض و پیامدهاي آن  توضیحات  سیاست/ سند سیاسی

تعهدي جدید بر نوسازي 

  محالت

2001  

  بیانیه مهم سیاسی با هدف نوسازي محله 

محرومیت در محالت شهري منجر به گسترش 

جایی آنها به سمت  هریزي جمعیت از شهرها و جاب بیرون

  حاشیه شهر شده است.

  طرح نوسازي بازار مسکن

2003  

برنامه عظیم مرمت مسکن، تخریب و احداث مسکن  

ویژه در شمال و  خورده بازار مسکن (به در نواحی شکست

  میدلند انگلستان)

هدف از این سیاست، تغییر بازار در بسیاري از موارد 

خورده مسکن مراکز شهري و تبدیل آنها به  شکست

  مکانی جذاب و کارآ براي ساکنان است.

   هاي مقابله با تمرکزگرایی راه. 3

به  1980هاي  کار بریتانیا در طول سال نظران و در اشاره به اقدامات دولت محافظه توسط صاحب 1»تمرکزگرایی«اصطالح 

  هاي سیاسی از این قرار است: دودهاز تمرکزگرایی جامعه و مح 2وجود آمد. تعریف هاردینگ
  

را به عهده گرفتند. هاي مورد عالقه خود، مسئولیت تدوین و اجراي سیاست  مقامات مرکزي همراه با ائتالفی از گروه«

ها و واحدهاي اداري  هاي قانونی براي نمایندگی منابع مالی، فیزیکی و اطالعاتی تحت کنترل مقامات خواهد بود و پایه

 ).Harding, 1989: 23» (گیري خواهد شد و همینطور قواعد بازي، در دولت مرکزي تصمیم 3خاص
  

م عدم تمرکزگرایی وجود دارد، سیستمی که در آن فرد محلی منتخب در مقابل تعریف ارائه شده از سوي هاردینگ، سیست

هاي دولت مرکزي است. بحث پیرامون  اي در تعیین سیاست و اقدام محلی، به دور از کنترل داراي قدرت مستقل و قابل مالحظه

وزیر، توجه همگان را به این  ت، معاون نخس2010تمرکزگرایی قدرت انگلستان تاکنون نیز ادامه داشته است. در واقع در ماه می 

جز جزیره مالت) است. دولت  حقیقت کشاند که انگلستان به لحاظ افزایش مرکزي میزان مالیات، تمرکزگراترین دولت در اروپا (به

ه تمرکزگرایی و تعامالت دموکراتیک شده است و... با دادن قدرت ب ائتالفی تازه روي کار آمده انگلستان، موظف به ترویج عدم

. در بین )HM Government, 2010( از راه رسید 4شوراهاي محلی، جوامع، محالت و افراد، پایان دوره دولت باال به پایین

 ;Davies, 2001( نظران مشاجراتی مبنی بر روند افزایشی تمرکزگرایی در طول سی سال گذشته وجود دارد بسیاري از صاحب

Sullivan et al., 2004( بازآفرینی شهري، روند مذکور (با توجه به تعاریف مطرح شده از سوي هاردینگ) از انتخابات . با نگاه به

هاي  ، دولت به ارائه اقداماتی در جهت کاهش خودمختاري دولت1980آغاز شد. در اوایل سال  1979کار سال  دولت محافظه

گذاري صنعتی و تجاري پرداختند و  ایت از سرمایهتأسیس شدند و به حم 5»گذاري مناطق سرمایه«محلی پرداخت. به دنبال آن، 

هاي بزرگ  به منظور توسعه مجدد بخش 6هاي توسعه شهري ریزي محلی کاسته شد. شرکت برنامه هاي در این مسیر سهم کنترل

نوعی به دور ها، نمودي قوي از قدرت مرکزي بوده و به  رهاشده شهري با تمرکز بر لندن و بنادر لیورپول ایجاد شدند. این شرکت

پرداختند. ثبت زمین خالی با مالکیت عمومی نیازمند در  ریزي محلی در تصمیمات مربوط به کنترل توسعه می زدن مقامات برنامه

اي به حذف  طور گسترده اختیارگذاري زمین عمومی مازاد از سوي مقامات دولتی با آب و برق است. بنابراین، سیاست بازآفرینی به

گذاري و توسعه به نمایندگان دولت مرکزي و بخش خصوصی  هاي مربوط به سرمایه ک محلی و انتقال مسئولیتدموکراتی کنترل

  ).Couch, 2003: 111انجامید (

                                                             
1. Centralisation 
2. Harding 
3. Particular agency or administrative 
4. Top-down government 
5. Enterprise zones 
6. Urban development corporations 
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، تمرکزگرایی بیشتري مشاهده شد. 1، با لغو شوراي بزرگ لندن و شوراهاي شش حومه متروپلیتن1980در اواسط سال 

مهم در توسعه اقتصادي و بازآفرینی در محدوده محلی خود برخوردار بودند. استدالل  2يها شوراهاي حومه متروپلیتن از محرك

اند که از حدود وظایف قانونی مقامات  دولت در خصوص این شوراها مبنی بر است که آنها براي خود به تعریف نقشی پرداخته

  یه از قدرت غیرضروري است.و این سه ال )Harding, 1989( اند تر تجاوز کرده هاي پایین مرکز و ردیف

هاي  کار در اغلب نواحی به استثناي نواحی مرکزي شهر و محدوده (که با پیروزي حزب محافظه 1987پس از انتخابات سال 

اقدام «انقباضی به اتمام رسید)، وزیر جدید شهرهاي مرکزي منصوب شد و اندکی پس از آن، اسناد استراتژي جدید تحت عنوان 

کار توجه اندکی نسبت به شایستگی و ارزش  تهیه شد. در این سند، دولت محافظه )Cabinet Office, 1988( 3»براي شهرها

اي مذکور، تنها هشت بار به مقامات محلی، آن هم با  صفحه 32دهد. در سند  مقامات محلی در فرآیند بازآفرینی شهري نشان می

ها برعهده دولت مرکزي قرار گرفته و اذعان شده  حها، تقریباً تمام طر برخوردي منفی و انتقادي، اشاره شده است. در این سیاست

ها نتیجه حضور دولت مرکزي، نمایندگان و شریکان بخش خصوصی آنها است. منظور از این شراکت، روابط  است تمام موفقیت

صوصی بین دولت مرکزي و محلی نیست، بلکه به معنی رابطه بین دولت (غالباً در شکل نماینده دولت مرکزي) و سازندگان خ

  .)Couch, 2003( است

با تمرکز بر بازآفرینی شهري و دولت محلی منتشر شد. بحث اصلی این گزارش، نقش  4، گزارش کمیته بازرسی1989در سال 

  .)Audit Commission, 1989( ارزش شدن آنها توسط دولت مرکزي است تر مقامات محلی و کم قوي

بازآفرینی شهري مشاهده شد. تا آن زمان، دستورکارها پراکنده شده بودند و توجهی در رویکرد  ، تغییرات قابل1990در سال 

رغم به  هاي دخیل در فرآیند بازآفرینی شهري بسیار دشوار و از هم گسیخته شده بود. علی هماهنگی بین بسیاري از محرك

کار نیز روشن شده است که  محافظه رخ داد، این موضوع حتی براي دولت 5حاشیه رانده شدن مقامات محلی که در دوره تاچریسم

 6و قانون مسکن 1989هاي تغییر با روي کار آمدن دولت محلی  چینین موقعیتی قابل دفاع و ماندگار نخواهد بود. اولین نشانه

ویق کننده در اجرا تش پدیدار شد. این قانون به وجود آورنده نواحی نوسازي بود و مقامات محلی را براي رسیدن به نقشی هدایت

در سال  7هاي مناقصه رقابتی براي بودجه بازآفرینی شهري معرفی شد: ابتدا، چالش شهري ، برنامه1990. در اوایل سال کرد می

1992 )de Groot, 1992; Davoudi & Healey, 1995 (1994در سال  8و سپس چالش صندوق بودجه بازآفرینی )Tilson 

et al., 1994; Fordham, Hutchinson & Foley, 1999; Rhodes, Tyler & Brennan, 2003(ها نیازمند  . این برنامه

ها است تا پیشنهادات ارائه شده درخصوص بودجه مورد بررسی قرار گیرد.  حضور مقامات محلی، همراه با مشارکت سایر سازمان

چراکه پس از یک دهه خصومت  رسید، چالش شهري، در مقایسه با رویکردهاي پیشین بازآفرینی شهري، متفاوت به نظر می

دولت ملی علیه دولت محلی موجب شد به مقامات محلی در تأسیس تشکیالت براي نواحی مورد نظر راهبردها، نقشی مرکزي 

گرایی، پارامترهاي تخصیص منابع مالی و  رغم توانمندسازي محلی . علی)Davoudi & Healey, 1995: 79( داده شود

  صاص بودجه براي پیشنهادات، در دست وزیران دولت ملی باقی ماند.تصمیمات قطعی در خصوص اخت

  محلی و مرکزي دولت بین روابط ابعاد تمامی گرفتن نظر در منظور به 9»لرد خانه« عنوان تحت اي کمیته ،1995 سال در

                                                             
1. The Greater London Council and six metropolitan county councils 
2. Drivers 
3. Action for Cities 
4. Audit Commission report 
5. Thatcherism 
6. Housing Act 
7. City Challenge 
8. Single Regeneration Budget Challenge Fund 
9. House of Lords committee 
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رضایت در روابط دو گزارشی از سوي این کمیته منتشر شد که گویاي عدم وجود  1996. در سال )Hill, 2000( تأسیس شد

، برنامه عظیم تمرکززدایی در پاسخ به گزارش فوق 1997. با روي کار آمدن دولت حزب کارگر در سال )Hill, 2000( طرف بود

توجهی روي  توجهی در رابطه با تمرکززدایی از سوي دولت مطرح شد، در عمل، تغییرات غیرقابل تهیه شد. اگرچه شعارهاي قابل

و  )Davies, 2001: 215( را پیش گرفتند 2تري کند که دولت جدید حزب کارگر، تمرکزایی معتدل ونه مطرح میاینگ 1داد. داویس

بگوید نفوذ دولت مرکزي بر دولت محلی به جاي کمتر شدن در حال بیشتر شدن  تواند یماینکه در این میان یک طرف از دور 

و همکارانش بر این باور بودند دولت مرکزي انگلستان همچنان  3، سولیوان2004). در سال Davies, 2001: 216است (

  و )Sullivan et al., 2004: 245( اي بر نمایندگان کلیدي دولت محلی دارد نفوذهاي قابل مالحظه
  

که  اي در هم پیچیده است، چنان سال گذشته، روابط دولت مرکزي و محلی در انگلستان به طور فزاینده 20در طول «

اند مجدداً با تخصیص غیرمستقیم منابع، تنظیم استانداردهاي خدمات و ایجاد الگوهاي نحوه  ملی تالش کرده هاي دولت

هاي اصالحات  نظران درخصوص ضرورت و عواقب برنامه هاي محلی را کنترل کنند. اگرچه صاحب حکومت محلی بر دولت

 .)Sullivan et al., 2004: 263( »اند ها را پذیرفته برنامه هاي وارده از سوي این اختالف نظر دارند، اما همگی میزان ضربه
  

معتقد است سیستم حکومتی جدید که براي نفوذ خود سیاستی نپنداشته است، در حالی که آنها ادعا داشتند از چنین  4ویلسن

 ،)Wilson, 2003( باشد دربرداشته 5کند عرصه سیاسی محلی بیشتر از آنکه گفتمان چندسطحی سیاستی برخوردارند. او بیان می

اگرچه وجود دارد، حضور عامالن بزرگ و اصلی در  7است و مشارکت زیرمجموعه عوامل ملی 6داراي حکومت چندسطحی

هاي زیرمجموعه حکومت مرکزي است،  که از ویژگی 8افتد. چندگانگی حزبی گیري نتایج سیاسی به ندرت اتفاق می شکل

  ).Wilson, 2003( نیست 9زبیکننده ساختار قدرتمند تعدد ح منعکس

تأسیس  10هاي بازآفرینی شهري اي از اقدامات را در راستاي بازآفرینی شهري آغاز کرد. شرکت حزب کارگر جدید مجموعه

 1994که پیش از این در سال  11شده را بر عهده گیرند. مشارکت انگلیسی وسازهاي کالبدي در نواحی طراحی شدند تا ساخت

اي  هی توسعه منطقه در ابتدا بسیاري از اختیارات این سازمان به سازمان ملی تأسیس شد، مجدداً نونما شد. عنوان یک سازمان به

هاي  و نظارت بر شرکت 12هاي جدیدي همچون بازآفرینی مزرعه ذغال، روستاهاي هزارساله واگذار شد، اما بعد از آن مسئولیت

ترین نواحی موجود در کشور در  ، منابعی را براي بازآفرینی محروم13د جوامعبازآفرینی شهري بر دوش آنها نهاده شد. برنامه جدی

نیاز روزافزون به هماهنگی بین  ،)Geddes, Fuller & Geddes, 2007( 14نظر گرفت. در مشارکت راهبردي محلی

ی سطوح محلی بین مؤسسات شهري پیچیده در حال رشد در نظر گرفته شد. این اهداف، کمبودهاي موجود در زمینه پیوستگ

  مختلف مدیریتی و خدماتی شهر را نمایان ساخت. از این رو دولت چنین پیشنهاد داد:
  

  خصوصی، عمومی، هاي بخش است که شرح بدین اي وجود دارد و آن اي بسیار ساده راهبردي محلی، ایده در پس مشارکت«

                                                             
1. Davies 
2. Creeping centralisation 
3. Sullivan 
4. Wilson 
7. Multi-level dialogue 
6. Multi-level governance 
7. Sub-national actors 
8. Plurality 
9. Pluralist 
10. Urban Regeneration Companies (URC) 
11. English Partnerships (EP) 
12. Coalfield community regeneration, millennium villages 
13. New Deal for Communities 
14. Local Strategic Partnerships (LSPs) 
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شوند و در یک چارچوب واحد فراگیر و هماهنگ محلی همکاري هاي مختلف باید به دور یکدیگر آماده  داوطلب و اجتماع

پردازند و  ها تنظیم شود و فهرستی از خدمات مورد نیاز تهیه شود؛ کسانی که به ارائه خدمات مختلف می کنند: اولویت

ها نشان داده کنندگان محلی، تصاویر روشن از جایگاه آن کنندگان از این خدمات گرد هم آیند و به سایر مشارکت استفاده

  ).Social Exclusion Unit, 2001( »تر و قابل اجراتر داده شود شود و به آنها اجازه حرکت به سمت ساختارهاي ساده
  

 هاي محلی دیده شده است گرایی و روشن ساختن مسئولیت مشارکت راهبردي محلی به عنوان روشی براي ترویج محلی

)Geddes, Fuller & Geddes, 2007.(  

   استثنائات روند تمرکزگرایی. 4

دهند این موقعیت چندان  ها نشان می رغم اینکه این مباحث به تمرکزگرایی در سی سال گذشته اشاره دارد، سایر ادبیات علی

هاي  گرایی موضوع اقدامات دولت مرکزي نیست و نمونه نظران بر این باورند، محلی هم ساده نبوده است. تعداد بسیاري از صاحب

 2گانتانو و لولس ، دي1منظور روشن ساختن دیدگاه نظریه رژیم هاي دولتی در این خصوص وجود دارد. به روشنی از اقدامات سازمان

منظور تعریف پارامترهاي قطعی رژیم شهري ایجاد  هاي نهادي ملی به اشاره دارند؛ زمینه 3هایی همچون بیرمنگام و شفیلد به نمونه

  دهد، ، اما چنانچه تجربه بیرمنگام، دترویت و شفلید نشان می)Stone, 1989, 1993( شدند
  

ویژه آنکه،  ها بوده است، به دهی به ساختار دولت محلی و تعریف سیاست هاي محلی، صرفاً ابزاري در شکل سیاست«

تنها با تفاوت در ، 1980هاي سیاسی بیرمنگام و شفیلد در اوایل سال  هاي موجود بین ساختارهاي حکومتی و سازمان تفاوت

  .)Di Gaetano & Lawless, 1999» (هاي محلی قابل توضیح است سیاست
  

هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي یک محله  کند، ویژگی ، بیان می4ویلسن نیز با دیدگاهی مشابه، به نقل قولی از کارمایکل

 بینی شود و واکنش محالت و نتایج حاصل از آن پیشهاي ملی بر محالت به کار گرفته شود  اثرگذار سیاست  تواند در شیوه می

)Carmichael, 1995(.  
  

مراتب اداري صحیح است، اما باید به یاد  تردید، در دولت حزب کارگر جدید روابط با مقامات محلی از لحاظ سلسله بی«

ولی از کارمندان هاي جدید به همان اندازه که محصولی تخصصی در دولت محلی هستند، محص داشت بسیاري از طرح

  .)Wilson, 2003» (دولتی نیز است (مشکل در ماهیت عملکردگرایی دولت بریتانیا است)
  

هاي  شکاف«هاي دولتی در زمینه توسعه اقتصادي و فرآیندهاي بازآفرینی، مبانی نظري پیرامون مفهوم  مسئله سازمان

. براي پی بردن به مفهوم شکاف نهادي در )Amin & Thrift, 1994; MacLeod, 1997; Raco, 1998( است 5»نهادي

گرایی مد نظر قرار  نمونه موفق دیگري از محلی )2007( مطالعه نحوه مدیریت توسعه اقتصادي در بیرمنگام، کولسن و فراریو

 1980دهند. در این نمونه، به سنت قوي مشارکت در امور شهر و اهمیت نقش شوراي شهر در توسعه اقتصادي شهر از سال  می

  :اند افتهیدرشده است. آنها درخصوص شوراي شهر  اشاره
  

ها متعهد  عالقه همگان بوده و در روابط نهادي و مشارکترین سازمان محلی است، این سازمان مورد  شوراي شهر بزرگ«

 هاي فعال غیررسمی در شهرها حضور داشت. این شورا هاي رسمی و شبکه است... شوراي شهر مستقیماً در اغلب مشارکت

  -  سازمان از یکی شهر شوراي تردید بی داشت، دستورکارهاي رایج محلی را ارتقا داد و خط اول ترویج این دستورکارها قرار

                                                             
1. Regime theory perspective 
2. Di Gaetano and Lawless 
3. Birmingham and Sheffield 
4. Carmichael 
5. Institutional thickness 
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 گرایی در بازآفرینی شهري: نمونه موردي لیورپول، (شهري با انقباضات جمعیتی)گرفتن محلی کمدست

  .)Coulson & Ferrario, 2007: 608( »رود هاي کلیدي به شمار می
  

 هاي مجدد بدون حضور دولت محلی قوي محقق نخواهد شد هاي بزرگ و توسعه دولت مرکزي دریافت بسیاري از طرح

)Coulson & Ferrario, 2007(. »1»استوکر و یانگ )ر دفاعیه مبنی بر گرایی اشاره دارند و چها به اهمیت محلی )1993

انداز، هدایت و  دهند. اظهارات آنها مبنی بر تأمین این موارد است: چشم بازآفرینی شهري براي مقامات محلی پیشنهاد می

  هاي شهري. گیري هماهنگی، مسئولیت محلی و دادن مشروعیت در تصمیم

دهد چگونه  کند و نشان می ت را تشریح میسال گذشته این نظرا 20هاي بازآفرینی محلی لیورپول در  اي از طرح مجموعه

رغم تمرکزگرایی بیش از حد قدرت بر بازآفرینی شهري، برخی از محالت به ایجاد ساختارهاي نهادي خود پرداخته و  علی

  دهند. طور موثر انجام می هاي سیاسی خود را به طرح

  انداز لیورپول تا چشم 2بازآفرینی شهري در لیورپول: از شرکت توسعه اسپیک گارستون. 5

، این شهر به تدریج 1930غربی انگلستان قرار دارد. از اواسط سال  لیورپول در دهانه خروجی رودخانه مرسی و در شمال

جمعیت خود را از دست داد و طی چند سال اخیر این روند نزولی تثبیت شده است. لیورپول بندري موفق در طول قرن نوزده 

هاي اقتصادي و همچنین از بین رفتن اشتغال در بخش صنعتی در بین  رن بیستم، رکودي در فعالیتشد، طی ق محسوب می

شد. این اوضاع، در ترکیب با فرآیند  3، منجر به ظهور دوره مهاجرفرستی از این شهر مهم مرکزي1980تا  1970هاي  سال

هاي  تاکنون، لیورپول شاهد طرح 1970د. از سال هاي مرکزي شهر ش نشینی، منجر به وقوع کاهش شدید جمعیت در بخش حومه

 .)Meegan, 2003; Murden, 2006; Couch, 2003( بازآفرینی متعدد با هدف از بین بردن روند کاهشی جمعیت بوده است

  به بعد است. 1990هاي اواسط سال  توجه از طرح اي قابل طرحی که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است، نمونه

خورده در دور دوم بودجه چالش شهر تأسیس  مناقصات شکست ، در خارج از1996ه اسپیِک گارستون در سال شرکت توسع

 Liverpool City( میلیون پوند براي بازآفرینی مرکز شهر شرقی، در دور اول به موفقیت رسید 5/37شد. لیورپول با برنده شدن 

Challenge, 1995(اي دیگر براي بازآفرینی منطقه اسپیک گارستون واقع در حومه جنوبی  برنامهها،  . با مشارکت سایر سازمان

اي براي دور دوم مناقصات باشد. اما این مناقصات به دلیل تشخیص دولت مبنی بر اختصاص سهم  عنوان پایه شهر تهیه شد تا به

هایی دارد که بدان  ائه شده از سوي آنها شایستگیرهبر شورا معتقد بود طرح ار 4هاي اضافی در لیورپول ناموفق ماند. زیادي از پول

توجه نشده است (به دلیل مجاورت منطقه اسپیک گارستون با فرودگاه و شبکه بزرگراهی، در توسعه اقتصادي معاصر شهر، 

تن قرار با اقدام به بس منظور انجام طرح خود، کند)، از این رو با هدف ایجاد یک شرکت پیوسته به عنوان یک موتور عمل می به

درصدي شوراي شهر لیورپول منعقد 5/19درصدي مشارکت انگلیسی و سهم 5/80مشارکت انگلیسی کرد. این قرارداد با سهم 

  سهام مشارکت انگلیسی را از آن خود کرد. 6غربی ، شرکت تازه تأسیس توسعه شمال1998در سال  5شد.

 8بود. خود منتخب نواحی تجاري توسعه و 7کالبدي نیبازآفری رساندن انجام به گارستون اسپیک توسعه شرکت هدف
                                                             
1. Stoker and Young 
2. The Speke Garston Development Company (SGDC) 
3. Conurbation 
4. Former leader of Liverpool City Council, interview, 25th July, 2008. 
5. Former Chief Executive of Liverpool Vision, interview, 20th October, 2008. 
6. North West Development Agency (NWDA) 
7. Former Chief Executive of Speke Garston Development Company, interview, 23rd October, 2008, cited in Cocks, M. 
(2010), ‘Institutional thickness and Liverpool: Exploration of a methodology’, unpublished PhD thesis, University of 
Liverpool, Liverpool, p. 185. 
8. Former Speke Garston Development Company employee, interview, 26th July, 2010. 
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هاي تحت مالکیت خود مذاکره کند. شرکت  رکت به دلیل برخورداري از امالك، قادر بود مستقیماً با سازندگان در خصوص زمینش

که در همان منطقه تأسیس شده بود، توانست با بودجه پروژه  1توسعه اسپیک گارستون با همکاري شرکاي اسپیک گارستون

، شرکت توسعه اسپیک گارستون مسئولیت 2بازآفرینی کار کند. همکاري دو شرکت موجب شد تا دو رویکرد با هم ترکیب شوند

رش، مراقبت از بازآفرینی کالبدي و ایجاد اشتغال را برعهده داست و شرکت شرکاي اسپیک گارستون متمرکز بر آموزش، پرو

 ,Speke Garston Development Company( هاي داوطلبانه بود کودکان، امنیت اجتماعی، سالمت و نیازهاي جامعه و بخش

. هر دو شرکت مذکور در یک ساختمان استقرار یافتند. در طول شش سال از انجام پروژه، شرکت توسعه اسپیک گارستون )2002

موقعیت شغلی ایجاد  4600گذاري جدید در جنوب لیورپول شد و عالوه بر آن  ون پوند سرمایهمیلی 223کردن  موفق به سرازیر

ها، توسعه پارك تجاري دهانه رودخانه مرسی،  گذاري این سرمایه .)Speke Garston Development Company, 2002( کرد

(همچون تغییر ساختمان سابق ترمینال هوایی به هتل و هاي متروکه  اي از ساختمان پارك صنعتی بولوارد و توسعه مجدد مجموعه

گیري شرکت سومی تحت عنوان مسکن جنوب  ، طرح محلی موجب شکل1999مرکز ورزشی) را در برداشت. پس از آن، در سال 

شرایط و سکونتگاه شورا در منطقه به سازمان مسکن جنوب لیورپول انتقال داده شد و آنها موظف به بهبود  5000شد.  3لیورپول

ها  . این طرح)Couch, 2003(بودند 4میلیون پوند از صندوق چالش نوسازي دولت 43مدیریت مسکن اجتماعی با بودجه مالی 

را  6متعلق به انجمن بازآفرینی شهري بریتانیا 5آنقدر موفق بودند که چندین جایزه از جمله جایزه بهترین اقدام در بازآفرینی شهري

  .)Speke Garston Development Company, 2002( از آن خود کنند

طور قابل توجهی از طریق حضور شرکت شرکاي انگلیسی (و پس از آن سازمان مسکن جنوب  ها به اگرچه این بازآفرینی

لیورپول) در شرکت توسعه اسپیک گارستون به دولت مرکزي وابسته است (هم به لحاظ سازمانی و هم مالی)، باید توجه داشت 

، رئیس شرکت شرکاي انگلیسی (آقاي آلن 1990و تأسیس ساختارهاي نهادي خاص، حاصل طرح محلی است. در اواخر راهبرد 

منظور تمرکز ویژه بر نوسازي کالبدي مرکز شهر لیورپول را تسلیم شوراي  کاکشو) طرحی مبنی بر لزوم ایجاد شرکت بازآفرینی به

آقاي کاکشو پیش از این در  8تأسیس شد. 7انداز لیورپول وار شهر، شرکت چشمشهر لیورپول کرد. با تصویب طرح مذکور در نزد ش

توسط ارتش جمهوري  1996با زمینه کاري بازآفرینی کالبدي مرکز شهر منچستر طی بمباران سال  9شرکت منچستر هزارساله

شهر لیورپول هم ردیف با سابقه هاي وي در خصوص بازآفرینی مرکز  . توصیه)Williams, 2003( ایرلند به فعالیت مشغول بود

یکی شده بود تا دالیل  10، توسط دولت حزب کارگر با نیروي وظیفه شهري1998پیشین خود بود. شرکت منچستري در سال 

هاي عملی براي  حلی اندازي براي شهرهاي انگلیسی تدوین کرد و راه کاهش جمعیت شهري را شناسایی کند، این شرکت چشم

، )1999( گزارش نهایی نیروي وظیفه ).Urban Task Force, 1999: 1( ه شهرها و محالتشان ارائه دادبازگرداندن جمعیت ب

ها پس از مدت اندکی توسط دولت شکل گرفتند. لیورپول یکی از  هاي بازآفرینی شهر بود و این شرکت مبنی بر پیشنهاد شرکت

  تازه شرکت مدل، این ). در2000شفیلد در سال  و 1999سال  راز منچستر شرقی د عبارتند ها طرح است (مابقی پایلوت سه طرح

                                                             
1. Speke Garston Partnership (SGP) 
2. Former Chief Executive of Speke Garston Development Company, interview, 23rd October, 2008, cited in Cocks, M. 
(2010), ‘Institutional thickness and Liverpool: Exploration of a methodology’, unpublished PhD thesis, University of 
Liverpool, Liverpool, p. 185. 
3. South Liverpool Housing (SLH) 
4. Government’s Estate Renewal Challenge Fund 
5. Best Practice in Regeneration 
6 .British Urban Regeneration Association (BURA) 
7. Liverpool Vision (LV) 
8. Former Chief Executive of Liverpool Vision, interview, 20th October, 2008. 
9. Manchester Millennium Company (MMC) 
10. Urban Task Force 
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 گرایی در بازآفرینی شهري: نمونه موردي لیورپول، (شهري با انقباضات جمعیتی)گرفتن محلی کمدست

  کننده طرح کاکشو بوده و قادر به تغییر آسان و سریع وضعیت شرکت بازآفرینی شهري شد. تأسیس در لیورپول، دنبال

(با و سازمان تازه تأسیس مسکن جنوب لیورپول  LCCشرکت بازآفرینی شهري، شریکی مابین شرکت شرکاي انگلیسی و 

، مدیر اجرایی 2اعضاي هیئت مدیره شامل اعضایی از بخش خصوصی (همچون آقاي تري لیهی 1اهداف مالی اروپایی) است.

اندازسازي، ترویج و توسعه، ارائه تسهیالت و  و اهل لیورپول) است. این شرکت اقدام به چشم 3اي بزرگ تسکو فروشگاه زنجیره

انداز  ک زمین و انجام کار نپرداخت. این قرارداد توسط شوراي شهر لیورپول و شرکت چشم، اما مستقیماً به تمل4سازي کرد ظرفیت

انداز لیورپول نقش  سال، شرکت چشم 9طی بیش از  5عنوان نوعی تسهیالت فنی براي شوراي شهر به کار گرفته شد. لیورپول به

توان به مورد زیر اشاره  ها می اشت که از جمله این پروژههاي بازآفرینی مناطق متعدد در مرکز شهر خواهد د توجهی در پروژه قابل

  کرد.

هاي میراث جهانی واقع در مجاورت رودخانه مرسی، در جایی که از مرکز شهر  (مجموعه ساختمان 6»ده پییر«الگویابی مجدد 

و مرکز گفتگو در  7جدید هاي تجاري، ساخت یک فضاي )؛ این طرح شامل کانال ارتباطی جدید، توسعه مجدد بخشکند عبور می

  است.» پییرهد«سابق در جنوب  8محل بندر پادشاه

(با چارچوب  9گیري راهبردي انداز لیورپول در این توسعه نقش اصلی را داشت، آنها از طریق شکل اگرچه شرکت چشم

 ,Skidmore, Owings and Merrill( مبنی بر طرح توسعه راهبردي مراکز شهري) 1999راهبردي بازآفرینی شهري در سال 

Inc et al., 2000( ها  و نشان آشکار بودن در دستورکار جدید بازآفرینی شهر، نقش غیرمستقیمی نیز در تعدادي دیگر از طرح

(سازنده بخش  10انداز لیورپول نقشی اساسی در جذب گروسونور عنوان نمونه، شرکت چشم . به)Cocks, 2010( کنند بازي می

(تحت عنوان  2008فروشی و فراغتی و افتتاح آن در سال  هاي خرده خصوصی) و یک میلیارد پوند سرمایه براي توسعه مجتمع

انداز از جمله عواملی بود که ما را در خصوص  گوید، چشم . مدیر پروژه توسعه می)Parkinson, 2008( ) داشت11لیورپول یک

  ، مدیر پروژه لیورپول یک).12ت (رد هلمسساخ لیورپول جدي و سرسخت می

رغم این واقعیت که  انداز لیورپول، مجدداً موجب روي کار آمدن فرآیند محلی طرح و فعالیت شد. علی پیدایش شرکت چشم

د عنوان اولین مورد بود، بای انداز لیورپول به هاي بازآفرینی شهري و به دنبال آن شرکت چشم دولت ملی مسبب تأسیس شرکت

  عوامل محلی را نیز در نظر داشت که پیش از نیازهاي ملی اقدام به تشکیل چنین نهادي در لیورپول کردند.

(اولین  13تري از کناره رودخانه مرسی (شامل قلب لیورپول)، به دومین دور اهداف مالی اروپایی ، مناطق گسترده2000در سال 

دست یافت. انتقادهایی نسبت به دور اول مبنی  2006است) تا پایان سال افق  1999تا پایان سال  1994هاي  دور مربوط به سال

(بدنه پاسخگوي برنامه)،  14غربی بر عدم استراتژیک بودن تخصیص بودجه وجود داشت. در پاسخ به انتقادات، مقامات دولت شمال

تهیه دیدند این راهبردها تحت عنوان نواحی گذاري در امتداد رودخانه مرسی را  اي از نواحی استراتژیک براي سرمایه مجموعه

                                                             
1. Former Chief Executive of Liverpool Vision, interview, 20th October, 2008. 
2. Terry Leahy 
3. Tesco 
4. Former Chief Executive of Liverpool Vision, interview, 20th October, 2008. 
5. Former Chief Executive of Liverpool Vision, interview 20th October, 2008, cited in Cocks, M. (2010), ‘Institutional 
thickness and Liverpool: Exploration of a methodology’, unpublished PhD thesis, University of Liverpool, Liverpool, p. 240. 
6. remodelling of the Pier Head 
7. New arena 
8. Kings Dock 
9. Strategy shaping 
10. Grosvenor 
11. Liverpool One 
12. Rod Holmes 
13. Second round of European Objective One funding 
14. Government Office for the North West (GONW) 
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تغییر یافت. پنج مورد از آنها در لیورپول  2گذاري بود و سپس به نواحی استراتژیک براي سرمایه 1استراتژیک براي توسعه فضایی

شرق، اخیراً تحت (یا در نزدیکی  3لین المللی)؛ محور اج قرار داشت: مرکز شهر، اسپیک گارستون (اخیراً تحت عنوان دروازه بین

 4محور بندرهاي شمالی سبفتُن و لیورپول (دروازه آتالنتیک و بعدها تحت عنوان ساحل شمالی)؛ گیلمس عنوان دروازه شرقی)؛

غرب، در توافق با  پیرو موفقیت شرکت توسعه اسپیک گاستون، شوراي شهر و سازمان توسعه شمال 5دروازه). 580(نزدیک به 

تر،  تواند به صورت کامالً کارآ در شهرهاي گسترده تصمیم گرفتند که مدل مورد استفاده می 6تون،شرکت توسعه اسپیک گاس

از  2002، به کار گرفته شود. شرکت توسعه اسپیک گاستون در سال »گذاري نواحی استراتژیک براي سرمایه«ردیف با اهداف  هم

عنوان اقدامی مشترك از سوي  به 7سعه اراضی لیورپول، نهادي جدید تحت عنوان شرکت تو2003کار دست کشید و در سال 

 ,Liverpool Land Development Companyو شوراي شهر لیورپول تأسیس شد ( غرب اي شمال سازمان توسعه منطقه

). اختیارات این سازمان همانند شرکت توسعه اسپیک گاستون بود، اما در چهار منطقه منتخب از نواحی استراتژیک 9 :2008

پول داراي رانداز لیو گذاري در لیورپول قرار دارد. این مناطق، مشمول مرکز شهر نیست؛ یعنی جایی که شرکت چشم سرمایه

  هاي مشایه است. اهداف کلیدي شرکت توسعه اراضی لیورپول بدین شرح است: مسئولیت

  منظور دستیابی به توسعه اقتصادي؛ استفاده مفید از اراضی متروك به -

  محیطی؛ هاي بزرگ زیرساختی و بهبود شرایط زیست پروژهاجراي  -

  هاي بزرگ منتخب؛ پیشرفت و مدیریت پروژه در پروژه -

  گذاري مهم؛ هاي سرمایه عنوان فرصت هاي شخصی به گذاري و پروژه رقابت و بازاریابی براي نواحی استراتژیک سرمایه -

  .)Liverpool Land Development Company, 2008: 12( هاي توسعه ایجاد، بازاریابی و مدیریت فرصت -

اگرچه شرکت توسعه اراضی لیورپول، شریک سه شرکت اشاره شده بود، تفاوت آن با شرکت توسعه اسپیگ گاستون عدم 

برخورداري از امالك بود. هنگامی که شرکت توسعه اسپیک گاستون بسته شد، اراضی مورد تملک آن نیز به سازمان توسعه 

که بعدها با آژانس (غرب و شرکت شرکاي انگلیسی  اي بین سازمان توسعه شمال داده شد. پس از آن، گزینه غرب انتقال شمال

ملی مسکن و اجتماع ادغام شد) و شوراي شهر لیورپول مورد توافق قرار گرفت؛ مبنی بر آن که شرکت توسعه اراضی لیورپول 

غرب  ازمانی را برعهده گیرد. پیش از این، سازمان توسعه شمالتواند مسئولیت و قدرت تجارت اراضی تحت تملک شرکاي س می

عنوان سرمایه کرد. این اراضی بر  بینی تشیکل شرکت توسعه اراضی لیورپول، اقدام به خرید اراضی در لیورپول به به واسطه پیش

دوباره، تغییر نهادي شرکت  و 8اند خریداري شده» گذاري نواحی استراتژیک سرمایه«هاي  اساس اهداف تنظیم شده در برنامه

هاي ملی  هاي محلی بوده است و البته باید همکاري آژانس توسعه اسپیک گاستون به شرکت توسعه اراضی لیورپول، نتیجه طرح

  غرب) را نیز به یاد آورد. غرب و شرکت شرکاي انگلیسی و مقامات دولتی شمال (سازمان توسعه شمال

 تجارت شرکت تأسیس به اقدام 9تجاري ارتباطات و لیورپول بازرگانی اتاق با مشارکت لیورپول ، شوراي شهر2000در سال 

  کرد. 10لیورپول

                                                             
1. Strategic Spatial Development Areas 
2. Strategic Investment Areas’ (SIAs) 
3. Edge Lane corridor 
4. Kirkby Gillmoss 
5. Former Liverpool Land Development Company employee, interview, 26th July, 2010. 
6. Former Chief Executive of Speke Garston Development Company, interview, 30th July, 2010. 
7. Liverpool Land Development Company (LLDC) 
8. Former Liverpool Land Development Company employee, interview, 26th July, 2010. 
9. Liverpool Chamber of Commerce and Business Link 
10. Business Liverpool 
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 گرایی در بازآفرینی شهري: نمونه موردي لیورپول، (شهري با انقباضات جمعیتی)گرفتن محلی کمدست

 Liverpool( براي کسب و کار جامعه کرد 1گذاري داخلی، اقدام به ایجاد یک فروشگاه خدمات چندگانه این شرکت با سرمایه

Daily Post, 2006(اشتغال محله. آنها همچنین به هدایت استراتژیک مشاغل ش) محور و آموزش  هري، مراکز آموزش و پرورش

هاي  پرداختند. عالوه بر این، شرکت تجارت لیورپول، اقدام به تعریف بسته 2هاي کوچک و متوسط ها) و حمایت از شرکت طرح

آغاز به کار کرد.  . این آژانس توسط مدیر اجرایی شورا)Cocks, 2010( تر به شهر کرد گذارهاي بزرگ توسعه براي جذب سرمایه

انداز لیورپول و شرکت توسعه  ، ادغام شرکت تجارت لیورپول را با شرکت چشم3، رهبر شورا، وارِن برَدلی2006در اواخر سال 

شد.  تر نمودن توسعه اقتصادي در شهر محسوب می اراضی لیورپول پیشنهاد داد. این اقدام بخشی از حرکتی بزرگ به سمت ساده

زمانی که کلر بردلی در اوایل سال جاري بر سر کار آمد، «در دسامبر همان سال گزارش داد:  4ست لیورپولپ روزنامه دیلی

هاي اجتماعی کوچک) برایش یک  ها پوند بودجه تا گروه هایی با میلیون (از سازمان 5شرکت 80همکاري شورا در کنار بیش از 

ردند، بسیاري از مدیران منتخب و غیرمنتخب که در مقابل آنها قرار زد ک شوك بود. در همان زمان، رهبران تجاري به او گوش

  .)Neild, 2006( »گذاري، توسعه و رشد اقتصادي چندان موافق نیستند دارند، با سرمایه

هاي  وکار در سراسر شهر، شوراي شهر موفق به تهیه طرح نوع کسب 1500با کمک مشاوران بردلی و همچنین مشاوره با 

هاي خود را بیان  ها و دیدگاه ها شد. پس از آن به صورت عمومی از کسبه لیورپول خواسته شد تا ایده ادغام شرکتتفصیلی براي 

، طرح مذکور به انجام رسید، سه سازمان مذکور با یکدیگر ادغام 2008تا آوریل  2007. از آوریل )McDonough, 2007( کنند

نام گرفت. امید است که با این اقدام، قدمی در راه  6»انداز لیورپول چشم شرکت جدید«شدند و یک سازمان واحد تشکیل شد و 

منظور انجام  هاي شهري براي ایجاد بازآفرینی اقتصادي و قادر ساختن رهبران تجاري به تر کردن امور، بهبود ظرفیت ساده

  7.اقدامات فعال و مؤثر در حرکت شهر به سمت بازآفرینی کالبدي و اقتصادي برداشته شود

انداز لیورپول، همچون شرکت توسعه اراضی لیورپول، فاقد اراضی تحت تملک خود بود. از این رو  شرکت جدید چشم

تنظیم شد و سازمان، اختیار مذاکره از طرف دارندگان زمین را داشته باشد (همچون اراضی شرکت توسعه  8اي نامه تفاهم

اضی لیورپول قرار گرفت). ترکیب شرکت تجارت لیورپول با دو سازمان غرب که پیش از این در اختیار شرکت توسعه ار شمال

تري نسبت به توسعه اقتصادي در شهر اتخاذ شود، با به وجود آمدن شرکت  گرا (غالباً کالبدي) موجب شد رویکرد جامع توسعه

یري نیروهاي محلی و همینطور آموزش گذاران ایجاد شد، به کارگ انداز لیورپول، ظرفیتی داخلی براي مذاکره با سرمایه جدید چشم

هاي محلی،  پذیري آنها میسر شد. پرپوزال اخیر دولت ائتالفی درخصوص مشارکت شرکت منظور افزایش تحقق هاي محلی به طرح

انداز لیورپول با شرکاي مرسی  شوراي شهر را بر آن داشت تا طی یک کمیسیون به بررسی امکان ترکیب شرکت جدید چشم

منظور تشکیل یک هیئت مدیره واحد براي توسعه اقتصادي کناره رودخانه مرسی بپردازد. این  محلی توسعه اقتصادي) به(سازمان 

خواهد شد، بدان معنا که بعدها نهادهاي محلی توسعه اقتصادي بیشتري در لیورپول،  LEPترکیب منجر به تشکیل بالقوه 

  9مسئولیت به عهده خواهند گرفت.

                                                             
1. One-stop shop 
2. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 
3. Warren Bradley 
4. The Liverpool Daily Post 
5. Quangos 
6. The new Liverpool Vision (NLV) 
7. Councillor Warren Bradley, quoted in McDonough, T. (2007), ‘Bradley calls for views on economic body proposals’, 
Liverpool Daily Post, 29th January, p. 21, obtained online from Lexis Nexis Library (www.lexisnexis.com), p. 21. 
8. Memorandum of understanding 
9. New Liverpool Vision employee, interview, 26th July, 2010. 
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  گیري یجهتحلیل و نت. 6

هاي محرك و نهادهاي محلی  تاکنون، اهمیت طرح 1990کند از سال  نمونه لیورپول که در باال به آن اشاره شد، بیان دارد می

هاي ملی تأمین بودجه (همچون شرکاي انگلیسی و توسعه  هاي بازآفرینی شهري است، اما سازمان به لحاظ تعداد و بزرگی طرح

ها زمانی است که عوامل  ها دارند. شروع به کار واقعی این سازمان عملی مهمتري را در این طرحغرب) نقش اجرایی و  شمال

هاي محلی بازآفرینی شهري قابل مشاهده است. منچستر  به کار کنند. قطعاً لیورپول تنها شهري نیست که در آن طرح محلی آغاز

عنوان  هاي ترویج گردشگري و رویدادهاي فرهنگی به شهر طرحبه آن اشاره شد، در این  تر هایی است که پیش از دیگر نمونه

. اقدامات )Carlsen & Taylor, 2003( ابزاري براي نمایش شهر و محرکی براي نوسازي شهري مورد استفاده قرار گرفت

منظور تشویق به  بهتوان در بیرمنگام مالحظه کرد، زمانی که شوراي شهر اقدام به الگویابی مجدد مرکز شهر  مشابه دیگري را می

اشاره کرد که در آن  1غربی واقع در آمپتون جنوبی توان به اسکله ، همچنین می)Hubbard, 1996( گذاري داخلی کرد سرمایه

 ,Lowe( اي در داخل شهر ایجاد و به دست شوراي شهر کنترل و این اقدام حیاتی موجب نجات شهر شد مرکز خرید منطقه

2005(. 

گرایی  هاي مورد اشاره گویاي آن هستند که محلی یدي بر مبانی نظري ذکر شده در ابتداي مقاله است، نظریهها، تأی این نمونه

سال گذشته از اهمیت زیادي برخوردار بوده است؛ اگرچه روند  20در پاسخگویی انگلستان به فرآیند انقباضی جمعیت در طول 

هاي جدید به همان اندازه که  بسیاري از طرح«ات ویلسن مبنی بر رسد اظهار تمرکزگرایی را دنبال کرده است. به نظر می

در رابطه با مورد لیوپول از  )Wilson, 2003( »محصولی تخصصی در دولت محلی هستند محصولی از کارمندان دولتی نیز است

ر و نهادهاي تأسیس شده ، شوراي شه)1993( هاي یانگ و استُکر صحت بیشتري برخوردار است. عالوه بر این، در تأیید دیدگاه

ها در سراسر  گذاري ها و سرمایه سازي استراتژي هاي محلی، یکپارچگی و هماهنگ حل قادر به درك مشکالت محلی و ایجاد راه

اندازسازي استراتژیک پرداخته و  ها هستند. روشن است در این فرآیند، شوراي شهر به رهبري و چشم نواحی و بین تمام آژانس

  سازي را تضمین کرده است. هاي محلی در امر تصمیم حضور سازمان

اند،  هاي متمادي انقباض جمعیت، تجربه کرده اگرچه بسیاري از شهرهاي بریتانیا، یک دهه شهرنشینی مجدد را پس از سال

رینی شهري گذاري طوالنی مدت و پایدار در بازآف اما باید به خاطر داشت پیش از هر چیزي، شهرنشینی مجدد نیازمند سرمایه

است. در مرحله دوم، نیاز به تعریف فرآیندي جامع وجود دارد. بسیاري از شهرها، همچنان داراي مناطق شهري با انقباض جمعیتی 

الخصوص در محالت مرکزي شهر و پیرامون مسکن اجتماعی دولتی، این امر به روشنی نمایان است. براي حمایت  هستند، علی

  ناپذیر است. گذاري راهبردهاي بازآفرینی شهري تا مرحله اجرا، اجتناب رمایهاز این نواحی، تداوم در س

گرایی نیازمند تغییر فرهنگی  در لیورپول، طرح اخیر دولت ائتالفی در خصوص حرکت به سمت تمرکززدایی و محلی

گرایی در شهر در  متمایز از محلیرسد سنتی  توجهی در طول اجرا نیست (با توجه به مدیریت بازآفرینی شهري). به نظر می قابل

طول دو دهه گذشته وجود داشته و این در طول زمان به تمرکزگرایی تغییر یافته است. در واقع در یک بستر فاقد تمرکزگرایی، 

 هاي مورد استفاده شهري است. با حمایت شرکاي راهبردي محلی، لیورپول و سایر این اقدامات نیازمند کار بیشتر بر روي شیوه

گرایی از سوي دولت  هاي بازآفرینی شهري با دستورکار محلی رسند که مکانی مناسب براي مسئولیت شهرهاي مشابه به نظر می

  ائتالفی باشد.

                                                             
1. West Quay in Southampton 
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  چکیده

نحوي که رسیدگی  رسد، به می نظر ناپذیر به ي فرسوده شهري و مسائل منتج از آن اجتنابها توجه به مقوله بافت

ردد و متولیان خاصی جهت پیشبرد بازآفرینی گ گیري ملی طرح می رین سطوح تصمیمبه این موضوع در باالت

سیر تحول و تکوین رویکردهاي  .جمله نوسازي شهري تبیین گردیده است شهري با رویکردهاي مختلف من

 .را تصدیق نموده است ها نگر با این بافت جانبه رخورد همهشهري لزوم ب دار مسئلهي ها برخورد با بافتنیز متنوع 

گران میانی و کارگزاران مدیریت شهري در سطح  تسهیل عنوان بهاي)  دفاتر نوسازي (توسعه محلههمچنین 

سابق) با تراکم باالي  آباد خانیمحله تختی ( .اند محالت داراي بافت فرسوده شهري در شهر تهران مستقر شده

پروژه تجمیعی  ؛ي فرسوده شهري بوده استها یکی از محالت هدف نوسازي بافت ،و نفوذناپذیريریزدانگی 

توان ماحصل این فرآیند دانست  بناي این رویکرد که آن را می سنگ عنوان به ،گرفته در سطح محله تختی شکل

است که در مراحل مختلف اجتماعی و اقتصادي ساکنین محله داشته  ،ي مختلف کالبديها ات متعدد بر جنبهتأثیر

  آزمون گزارد. توان در بوته می هریک از نتایج و اثرات آن را

  

                                                             
شده توسط دفتر توسعه  تهیه» بر کوچه عدالت تأکیداقتصادي تجمیع و نوسازي در محله تختی با  –ارزیابی اثرات اجتماعی«. مقاله برگرفته از پژوهش 1

  است. 98-99اي محله تختی در سال  محله
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  مقدمه. 1

ي ها ي عظیم جمعیتی در دههها جایی برخوردار در نواحی فرودست شهري که نتیجه جابه بروز پدیده بدمسکنی و محالت کم

ي فرسوده شهر تهران داراي ها بافت .یفیت شده استي شهري با سطح نازل کها سبب پیدایش بافت ،بوده است 60و  50، 40

ي اصلی کالبدي تعیین ها % از جمعیت شهر تهران در آن سکونت دارند. شاخص15هکتار بوده و در حدود  3268مساحتی بالغ بر 

ناسب به بافت فرسوده شهري مطابق مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري، ناپایداري، ریزدانگی قطعات و فقدان دسترسی م

، ها قانون شهرداري 48متولی نوسازي ابنیه فرسوده شهري مقتبس از قانون  عنوان بهباشد. سازمان نوسازي شهر تهران  می معبر

داده و محوریت  اي) قرار سیس دفتر خدمات نوسازي (توسعه محلهأي اساسی و اقدامات در دستور کار را تها یکی از برنامه

گذاران و ارائه  ي فرسوده با جذب مشارکت ساکنان، سرمایهها ر تجمیع و نوسازي امالك واقع در بلوكي این دفاتر را بها فعالیت

  گري دفاتر خدمات نوسازي بنا نهاده است. تسهیلي نوسازي و با استفاده از ظرفیت ها مشوق

هکتار بافت  53رسودگی (% ف65نفر جمعیت و  22000شهرداري تهران با بیش از  12منطقه  4محله تختی، واقع در ناحیه 

ازي شد و اند صورت پایلوت در آن راه گري (خدمات نوسازي) به تسهیلدفتر ، 1388فرسوده)، یکی از محالتی است که از سال 

پروژه تجمیع و نوسازي ابنیه فرسوده کوچه  ،طی سالیان اخیر .اند پروانه تجمیعی نوسازي شده 145پالك در قالب  445تاکنون، 

و مسائل متعدد پیش روي پیشبرد این پروژه قرار گرفته است که در  ها چالش ،در این اثنی. ین محله کلید خورده استعدالت در ا

  ادامه در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.

  بررسی ادبیات، رویکردها و تجارب مرتبط با موضوع. 2

  شناخت ادبیات نظري مرتبط با رویکردهاي نوسازي. 2-1

گر  اي متناسب با رویکردهاي غالب، نیروهاي متأثر و هدایت شهري در هر دوره هاي نوسازي و بازسازي برنامهها و  سیاست

ها و ابعادي معرف  هاي محیطی، اقتصادي و اجتماعی شهرها داراي مشخصه (اجتماعی، سیاسی و اقتصادي) و نیز شرایط و ویژگی

حلی براي این  اي متاخر نیست و مدیریت شهري همواره به دنبال راه پدیده هاي شهري اند. فرسودگی بافت دوره و سیاست آن بوده

جایی مداوم  وساز، افزایش جمعیت شهري، جابه هاي ساخت مسئله بوده است. امري که در دوران معاصر با تغییر فنون و فناوري

  هاي شهري سرعت یافته است. گذاري و کارکردهاي پهنه جمعیت و تغیر ارزش

گیري دولت مدرن و به ویژه رشد سریع جمعیت  حل مسائل شهرها اگرچه قدمتی طوالنی دارد اما با شکلتالش براي 

هاي مدیریت شهري به سرعت تغییر  شهرنشین و تبدیل شهرنشینی به الگوي غالب سکونت انسانی است که رویکردها و سیاست

 یعنی جهان جمعیت از نیمی از بیــش تاریخ طول در بار یننخســت براي 2008). در سال 1397یابد (ایزدي،  کند و تنوع می می

 2030 ســال تا رقم این که ودش می بینی پیش و کرد دخواهن زندگی شــهري مناطق در نفر میلیون سیصد و میلیارد سه حدود

  .)1388 پور، برك( یابد افزایش رنف میلیارد پنج حدود بــه

هاي کهن و تاریخی شده است.  اي به بافت ئل شهري همواره توجه ویژهدر میان رویکردهاي مدیریت شهري و حل مسا

اند اما به دلیل تغییرات  اي از زمان مرکز انباشت سرمایه سیاسی و اقتصادي و قطب جاذب جمعیت بوده هایی که در دوره بافت

اند. پرسش کلیدي در مدیریت  اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، شهرسازي و معماري امروزه در تضاد با شرایط جدید قرار گرفته

هاي تاریخی  رسانی، حفظ جمعیت شهري و حفاظت از ارزش ها چگونگی حفظ حیات شهري، خدمات شهري در ارتباط با این پهنه

  است.
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 و قدیمی هستۀ. است گذاشته جاي بر تاریخی و قدیمی يها بافت بر توجهی قابل اتتأثیر شهرنشــینی، ســریع توسعۀ

 مذکور هاي بافت فرســودگی و تخریب خود که شده شکل تغییر دچار پیوسته زیاد مهاجران جمعیت اسکان رايب شهرها، تاریخی

 یافته تکوین و گرفته شــکل طوالنی زمان فرایند در که هستند هایی بافت فرسوده، و قدیمی هاي بافت. است داشته همراه به را

 منطقی عملکرد داراي زمان ايمقتض به گذشــته در ها بافت این اگرچه. اند دهش گرفتار حاضر عصر تکنولوژي محاصرة در امروز و

 خود ســاکنین نیاز گوي جواب اغلب و بوده کمبودهایی دچار عملکردي و اختاريس لحاظ از امــروز ولی بودند، یمراتب لهسلس و

  ).16: 1386 همکاران، و حبیبی( نیستند

  :هستند از جمله هاي تاریخی با مسائل متعددي مواجه بافت

 ؛هاي اقتصادي و سبک زندگی عدم تطابق کالبد و فعالیت در نتیجه تغییر فعالیت  

 ؛بودن سرانه فضاهاي خدماتی مانند فضاي سبز، فعالیت فرهنگی، بهداشت و پارکینگ پایین  

 ؛عدم دسترسی و نفوذناپذیري  

 ؛هاي اقتصادي جذاب جمعیت غیرساکن ایجاد کاربري  

 ؛اع شهريدف تعدد فضاهاي بی  

 ؛کمبود فضاهاي عمومی مناسب براي فعالیت جمعی  

 ؛کاهش مداوم ارزش سکونتی  

 ؛ها و انبارها افزایش ارزش اقتصادي در قالب تولیدي  

  ،1389از بین رفتن ارزش تاریخی و حفاظتی (پوراحمد(.  

ندهی وضعیت بافت تاریخی ها معطوف به ساما گذاري ها و سیاست ریزي در چنین شرایطی بخش بزرگی از نظریات، برنامه

هایی که با مسائل کالبدي، اقتصادي و اجتماعی متعددي مواجه هستند. رویکردهاي ساماندهی وضعیت  شهرها است. بافت

ها، بخش خصوصی و  ها با تعریف نقش دولت هاي شهري به لحاظ تاریخی به چند دوره قابل تقسیم است. این دوره بافت

  شوند.  به وضعیت کالبدي از یکدیگر متمایز میهاي محلی در ساماندهی  گروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1397هاي ناکارآمد شهري در جهان (حبیبی،  هاي توسعه شهري در محدوده نمودار روند تحول سیاست. 1شکل 
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  رویکردهاي مرمت شهري پیش از بازآفرینی. 2-2

م، استالین در مسکو و هیتلر در برلین، شاه عباس هاي گسترده موسولینی در ر هاي معروف تاریخی مانند نوسازي نوسازي

هاي کالن در شهرهاي بزرگ هر دوره متأثر از شرایط  هایی از نوسازي نمونه...  صفوي در اصفهان، سلطان سلیمان در استانبول و

توان گفت چنین رویکردهایی تالش براي ساخت مجدد شهر بر اساس  تاریخی، اقتصادي و سیاسی است همچنین می

زمان با  همبودند.  بایست تجسم عینی آن می هاي کالبدي می ها و سایر مؤلفه هاي خاصی است که شهرها، بناها، راه ایدئولوژي

اي  ر به تغییرات عمدهمــۀ دوم قرن نوزدهم به بعد منجاقدامات حفاظتی و نگاهداشت آثار تاریخی و ارزشمند، دو جریان هم از نی

هایی از  ب بخشارون هوســمان در پاریس با تخریهاي شهري گردید. نخست اقدامات بــ بافتاجتماعی  -در سازمان فضایی

سایرکشورها گردید، از هاي شهري  یع که خود سرمنشاء مداخالت وسیعی در بافتمحــالت پر جمعیت و احداث بولوارهاي وس

ه پا به مرحله ا و حل مشکالت شهرهاي قدیمی کهگویی به نیاز  ي صیانتی انگلستان براي جوابها وي دیگر قوانین و برنامهس

  .)16: 1386 ،صنعتی گذارده بودند (فالمکی

  

  )1392مقایسه رویکرد بازسازي و نوسازي شهري (بحرینی،  .1جدول 

کردها
روی

  

  محیطی بعد زیست  بعد اجتماعی  بعد کالبدي  اقتصادي بعد
ها و  اندیشه

  رویدادهاي مؤثر

ساز
باز

ي
  

 يداقتصا بر رشد تأکید 

 ازي پـیـامـدهـاي بازس

  هریزي رفا جنگ برنامه

 تسلط اقتصاد کینزي  

 گــذاري بخــش  ســرمایه

  یعموم

 مسکن انبوه  

 هاي ضربتی پروژه  

 عهاي جام بازسازي  

 هـاي   محله سازي پاك

  فقیرنشین

  عـــدم توجـــه بـــه

مسائل و پیامـدهاي  

  اجتماعی اقدامات

  فقـــدان اهمیـــت و

اي هــــــــــ ارزش

ــت محیطــی در  زیس

ــدامات  ــه اق مجموع

  اي عهتوس

 هـاي مدرنیسـتی   آرمان 

 تیـ تسلط فلسـفی عقالن 

  ابزاري

 سیاسی يها يکتاتورید  

  ریـزي مبتنـی بــر    برنامـه

  نگاه از باال به پایین

ساز
نو

 ي
ي)

ساز
ت/ به

حیا
جدید

جدد/ ت
سعه م

(تو
     توسعه اقتصادي عـالوه

  بر توسعه کالبدي

  ــارکت ــاز مش ــا آغ  يه

ــی و خصوصـــ   یدولتـ

 يها شرکت يریگ شکل

 أکیدتتوسعه و عمران با 

  بر بازدهی اقتصاد

  ــعه ــداوم توس ــاي  ت ه

ي همــراه بــا   دلبــ کا

هاي اجتماعی  بازنگري

دن بـــا شـــ و مـــوازي

هاي سـاماندهی   بحث

  در توسعه مجدد

 اسیمق هاي کالن طرح 

  هاي جدي و توسعه

 د رتـوجـه بـه رویک

ــیب ــی  آســ شناســ

ري یپیگ اجتماعی با

عه سهاي تــو هپروژ

 اي اجتماعیه هگرو

  زدایی از  محرومیت

ــدودهم ــاي  حــ هــ

 امرکزي شهره

  نگــــاه تلفیــــق 

اجتماعی و انسـانی  

  به مرمت شهر

  ــداوم ـــدان ت فــقـ

هاي  ارزشاهمیت و 

ــت محیطــی در  زیس

  اقدامات توسعه

 ــأثیر ــرش تـ ــاي  نگـ هـ

اجتمــــاعی در حیطــــه 

  ازي و مرمتشهرس

 هـاي   عدم موفقیت پروژه

  مقیاس و انبوه کالن
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  بازآفرینی شهري. 2-3

 يشهر ینیبازآفرلید طبیعی، بخشی از یک تمامیت زنده است که در معرض نابودي قرار دارد. معناي بازتو بازآفرینی به

اقدام،  نی. در اشود یمنجر م یتیو فعال يکالبد ییفضا یاصل يها یژگیبا حفظ و دیجد يشهر ياست که به خلق فضا يندیفرآ

را با  ییو معنا يماهو يها تفاوت م،یقد يشهر يبا فضا یاساس يها که ضمن شباهت شود یم جادیا يدیجد يشهر يفضا

 ددمج اختاردهیس کـه اسـت رديراهب هريش یبازآفرین زراوت اداعتق بـه ).1396(حبیبی،  گذارند یم شیبه نما میقد يفضا

  :کنـد می بترکی رزی فمختل ايه روش بـا را همنطق -شـهر مجدد خلق و مجـدد یمهندس ی،محیط و یاجتماع ادي،اقتص

 ی؛محیط رديراهب دافاه هب دستیابی منظور هب هريش ترةگس در ديکالب ددمج اختاردهیس از داومم ديینفرا ادایج   

 دن؛ش یجهان راتمخاط با همواجه رايب اداقتص و اغلمش در وعتن ادایج   

 و وم؛س شبخ اداقتص و اجتماعی اقدامات قطری از یاجتماع ايه توانمندي تتقوی   

 1397(حبیبی،  دارپای توسعۀ وبچارچ یـک در منطقه ـ شهر يراب یمحیط و هريش زيری برنامه .( 

 ایو  دیجد يروابط شهر جادیدر ا ینو که همگ يها یژگیو و تازه طیمنطبق بر شرا دیجد ییسازمان فضا دیتول یعنی ینیبازآفر

 يها و حفظ ثروت یرهنگف يها توجه به حفظ ارزش کردیرو نیا . درافتد یموجود مؤثر م ایکهن  يدوباره روابط شهر فیتعر

به موازات  یفیک يها متعدد، توجه به اقدام يها يکاربر يجا به يکاربر نوع کی يدارا يوسازها انتقاد از ساخت ،یخیو تار یبوم

 .)1390یدفر، ؤآبادي و م است (زنگیمشهود  رهیغ وی اجتماع يها مشارکت گروه ،یکم يها اقدام

شود. سه موضوع  اي بزرگ مقیاس، در مقیاس محله و روابط همسایگی را شامل میه بازآفرینی شهري در این دوره پروژه

  :شود کلیدي در بازآفرینی شهري مطرح می

  ؛دارد سروکاراقتصادي  -موضوعات اجتماعی با نیاز به یک رویکرد جامع که )1

  ؛بلندمدتراهبردي یکپارچه  ازاند تدوین چشم )2

  .داریپادر پیش گرفتن اهداف توسعه  )3

هاي سرزنده، سالم، قابل زندگی و به لحاظ اقتصادي پویا هستند. به بیان دیگر بازآفرینی پس از  این رویکرد محیط شهرها در

هاي  اجتماعی، سرزندگی و رونق اقتصادي. کیفیت محیط-هاي فرهنگی بر ویژگی تأکیدهاي یکپارچه، با  سوي نگرش انتقادات به

را این گونه تعریف  هاي بازآفرینی شهري اصول حاکم بر تمامی برنامهان عمومی حرکت کرد. وزرات مسکن و شهرسازي ایر

 کند: می

 ؛گر دولت گر و تسهیل نقش حمایت 

 ؛نقش محوري مدیریت شهري 

 هاي شهري، نـه در یـک محـدودة منفک و جدا از شـهر، بلکه همپیوند بـا ساختارهاي رویکرد شهرنگر (حل چالش 

 ؛صورت چندوجهی) شهر و به تر کالن

 هاي  محدوده کالبدي اعی، اقتصادي وت اجتماز مداخالتی که منجر به از هم گسیختگی باف محوري و پرهیز رویکرد محله

 ؛هدف شود

 ؛رتقاضامحو  

 ؛توجه به زمینه 

 ؛سویه و از باال به پایین) مشارکت مردمی (پرهیز از رویکردهاي یک 



 

 

 1400خردادماه  |58شماره  |دوازدهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

 

70 

 ؛توسعه درونی و پایدار اجتماعات محلی کید ویژه برأت 

 ؛هاي هدف ها و محدوده بندي محله اساس رعایت اولویت ها بر ریف برنامهتع 

 ي (پوراحمد کالبد و یمحیط تعی، زیساالت شهري در تمامی ابعاد اقتصادي، اجتمکمان به پیشگیري و حل مشأتوجه تو

 .)1389و همکاران، 

 
  )1390آبادي و مویدفر،  ثر در بازآفرینی شهري (زنگیؤهاي م دیدگاه. 2 جدول

   

  معرفی و شناخت محدوده مورد مطالعه. 3

  و بعد از اقدامات نوسازي1390و شرایط عمومی کوچه عدالت قبل از سال  ها شناخت ویژگی. 3-1

درصد از جمعیت محله 90نفر جمعیت که حدود  24000شهرداري تهران با بیش از  12منطقه  4محله تختی، واقع در ناحیه 

گري (خدمات نوسازي) به صورت پایلوت  تسهیلدفتر 1388یکی از محالتی است که از سال   هاي بافت شهري، ساکن در بلوك

 در) تختی محله( مطالعه مورد اند. محدوده پروانه تجمیعی نوسازي شد 145پالك در قالب  445ازي شد و تاکنون، اند در آن راه

 خیابان توسط شرق از شوش، خیابان توسط جنوب از وي،مول خیابان توسط شمال از محله این. است قرارگرفته شهرداري 4 ناحیه

 مجاور محالت با پیوندي هم از باالیی سطح اجتماعی لحاظ به. است شده محدود اسالمی وحدت خیابان وسیله به غرب از و خیام

 اجتماعی گونیهم این که اي  گونه به غربی، مختاري خیابان امتداد در محله غربی قسمت با الخصوص علی است مشاهده قابل

  .است گردیده محله هر دو در مشابه و همسان کالبدي بافت ایجاد موجب

  

  
  

  

  

  
  

  

  موقعیت محله تختی. 2شکل 
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معبر) و ناایمن و  ناپذیر (به جهت استقرار نامناسب تیرهاي چراغ برق، عرض کمنفوذپالك، گذري  85گذر عدالت با دارا بودن 

کاري) در حوزه میانی محله تختی بوده است که سطح نازل وضعیت  اي اجتماعی و بزهه ناامن (مناسب بروز انواع ناهنجاري

  معیشتی ساکنین مزید بر علت شده بود تا پیشبرد روند نوسازي در این محل با مشکل مواجه شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تغییرات کالبدي کوچه عدالت قبل و بعد از نوسازي. 3شکل 
  

  عدالت قبل و بعد از نوسازي مقایسه وضعیت کالبدي کوچه. 3 جدول

 شاخص 1390سال  تا  1398سال  در

 ها تعداد پالك  81  16

  میانگین مساحت ابنیه  مترمربع 48 متر مربع 38/226

 مجموع مساحت ابنیه مترمربع 34/3831 98/3621

 ها بست عرض معبر موجود بن متر 5/1تا  8/0 متر 6تا  49/3

 ت پالكترین مساح بزرگ مترمربع 90 88/936

 ترین مساحت پالك کوچک مترمربع 22 39/36

  ي موجودها بست تعداد بن  5 3

  هاي موجود بست مجموع طول بن  29/151 01/82
  

بر  تأکیدي زمانی در فرآیند نوسازي محله تختی با ها شناسایی رویکردها، قوانین و مداخالت در دوره. 4

 کوچه عدالت

هاي زمانی  در راستاي نوسازي و توسعه محله به ویژه گذر عدالت نیاز به تبیین دوره گرفته منظور شناخت اقدامات صورت به

شده در مقاطع  توان چنین گفت که بخش عمده اقدامات انجام متفاوت منطبق بر نقاط عطف اساسی اجتناب ناپذیر است، می

ت شهري است، به نحوي که با اتخاذ مختلف زمانی تابع شرایط اقتصادي و سیاسی حاکم بر شهر منشعب از رویکرد حاکمی

را شاهدیم فارغ از  وساز ساخترونق و رشد کمی در  ،ات کافیتأمینراهبردهاي انبساطی مدیریت شهري و اعطاي تسهیالت و 

 88هاي تبیینی به تفکیک سال از سال  منظور دوره برآیند مثبت یا منفی این راهبردهاي حاکم در بلندمدت و منفعت عمومی. بدین

  ر ادامه قابل مشاهده است.د

 گیري فرآیند نوسازي : نقطه آغازین شکل88 سال  

یراي فرآیند ورود به محله و شناخت متقابل نهاد توسعه محله و موضع مورد نظر است. مطالعات و سوابق  گام نخست 

کوچه عدالت بوده است. در سنگ بناي طرح نوسازي  »86-آباد خانیطرح منظر «گرفته در ارتباط جامعه هدف  مطالعاتی انجام
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هسته مرکزي  عنوان بهیافته از الگوي ارگانیک مورفولوژي خودانگیخته این محله  نظر شکل شرایط کالبدي بافت مورد 88سال 

تر  خصوصی با مدول انسانی با عرض حدود یک متر که از یک گذر کمی عریض بست نیمه بوده است که معابر بن آباد خانیمحله 

شدن این بافت  محوري معابر بوده است. فرسودگی عملکرد و کالبد و تبدیل مانده از اجبار خودرو ند. این معابر مصونا منشعب شده

  اي جز تخریب و نوسازي نداشت. هاي اجتماعی، با توجه به محدودیت منابع چاره قدیمی به محل بروز آسیب

  توانمندسازي -: اعتمادسازي90تا  88سال  

شده؛ بافت جمعیتی به لحاظ فرهنگی  هاي پیشتر بیان دار به لحاظ مشخصه مسئلههاي  گونه بافت قدام در اینبا توجه به موانع ا

 اي افراد نسبتاً ویژه زمانی که صحبت از محدودیت حقوق مالکانه اقتصادي و اجتماعی حساسیت اقدام را دو چندان کرده بود. به

گیري از تجربیات مشابه  عمر کار و فعالیت ایشان باشد. از این رو با بهره ضعیف به لحاظ اقتصادي و معامله بر سر ماحصل یک

هاي مستعد صورت پذیرفت. اقدام کلیدي در  هاي توانمندسازي مالی خانواده موازي و پیشین، جلب اعتماد ساکنین در غالب طرح

ی در این پروژه بوده است. برخی از اقدامات گري میانی و نه کارفرمای تسهیلاین زمینه یکی شدن و راهبري جامعه محلی با نقش 

  اند از: سازي و جلب اعتماد در این دوره عبارت تبلیغی، ترویجی در زمینه آگاه

 ؛نشینی برگزاري کارگاه آموزشی آپارتمان   

 ؛).از طریق بنر، بروشور، تراکت و .. رسانی ( انجام اقدامات تبلیغاتی و اطالع  

 ؛کیت و شهرونديبرگزاري کارگاه آموزش حقوق مال   

 .... برگزاري کارگاه آموزشی ایمنی در برابر زلزله در راستاي مخاطرات بافت فرسوده شهري و 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جلسات توانمندسازي ساکنین محلی. 4شکل 

  شروع اقدامات کالبدي نوسازي گذر91سال :  

ه به ویژه کوچه عدالت نمودي کالبدي گرفته در خصوص نوسازي ابنیه فرسوده محل مجموعه اقدامات صورت 91در سال 

پالك از ضلع شمالی گذر شکل گرفت، پیرو قرار داد مشارکت منعقده تحت حکمیت  5یافت و نخستین پروژه تجمیعی متشکل از 

 ،گرفته با تشریک مساعی شکل  ،ناپذیري گذر دلیل نفوذ ساز در گذر شکلی قانونی و حقوقی یافت. به و دفتر تعهد اجراي ساخت

اي  گونه جا شد و بازخورد این اقدام در سطح محله به هیکی از موانع نوسازي جاب عنوان به ،هاي مانع دسترسی جایی تیر برق هابج

  اي مضاعف به دیگر ساکنین گذر مبنی بر تحقق پذیري نوسازي تزریق شد. بود که انگیزه
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  وضعیت اولین پروژه تجمیعی کوچه عدالت. 4 جدول

 تعداد پالك تجمیعی
مساحت کل 

 طبق سند

تعداد طبقات 

 مسکونی

تاریخ عقد قرارداد 

 مشارکت ساخت

میزان قدرالهسم 

 مالکین

 30/1 ضریب 900128 5 213 5

  پروژه تجمیعی  6: اوج روند نوسازي گذر، 92سال  

پیش از آن و پس هاي  در سطح تهران و مقایسه آن با سال 92تا  90هاي  هاي صادره در سال با بررسی وضعیت تعداد پروانه

درصدي داشته است که  200رشدي حدود  ،هاي صادره که کمیت پروانه طوري به ؛داري خواهیم شد متوجه اختالف معنا ،از آن

ها و سطح اشغال و همچنین افزایش  هاي مازاد، اعطاي تشویقی تراکم توان فروش تراکم می 12در منطقه  علت آن را خصوصاً

محله تختی و  ،کردن این جریان فارغ از منفی یا مثبت ارزیابی .ها دانست باالي اقتصادي پروژهپذیري  قیمت مسکن و توجیه

هاي تجمیع و  گیري پیاپی پروژه همچنین نکته شایان ذکر در خصوص شکل .کوچه عدالت استثنائی از این موج نبوده است

روند و راهبري این  تسهیل ته نقش دفتر توسعه محلی در اشتیاق و هیجان ناشی از نوسازي بین مالکین بوده است که الب ،نوسازي

پالك در محله شکل گرفت و ساخته شد که در تصاویر و  25پروژه تجمیعی با  6در این بازه زمانی  ها انکارناپذیر است. پروژه

  نقشه ذیل قابل مشاهده است. 

  

  

  

  

  

  
  

  در کوچه عدالت 92هاي تجمیعی سال  وضعیت پروژه. 5شکل 
  

  1396تا پایان سال  1380ي صادره در بافت فرسوده شهر تهران از سال ها گزارش آماري پروانه. 5 جدول
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  در کوچه عدالت 92هاي تجمیعی سال  . وضعیت پروژه6 جدول

تعداد پالك 

 تجمیعی

مساحت کل 

 طبق سند

تعداد طبقات 

 مسکونی

تاریخ عقد قرارداد 

 مشارکت ساخت

میزان قدرالهسم 

 مالکین

 35/1 1391 6 و 5 1303 25

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1396  تا 1380 سال از صادره يها پروانه تعداد تغییرات روند نمودار. 6شکل 

  مرحله تثبیت شرایط بعد از گذار و دگرگونی 95-93سال  

. تنها یک پروژه انجام پذیرفت ،در طول دوسال بعد از آن ،ي ضلع شمالی گذرها نوسازي در اکثر پالك گیري پس از شکل

ي انقباضی مجدد مدیریت شهري در سطح کالن در صدور پروانه تخریب ها ی از توقف نسبی روند نوسازي ناشی از سیاستبخش

و نوسازي ساختمان و مالك عمل قرارگیري طرح تفصیلی جدید شهر تهران بود و بخشی دیگر از علت کندي رشد نوسازي در 

الب پروژه تجمیع و قترین تغییر و تحول کالبدي در بافت سکونتی محله در  بزرگ گیري چینی براي شکل ارزیابی و زمینه ،این گذر

و انرژي مجموعه توسعه محلی صرف رفع موانع  یدر واقع مقدار زیادي از حجم زمان .پالك بود 58مقیاس با حدود  نوسازي بزرگ

  .شداین پروژه  گیري حقوقی و مالکیتی در شکل

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  1395تا  1393هاي  جمیعی کوچه عدالت در سالهاي ت وضعیت پروژه. 7شکل 

  تا کنون: تکمیل نوسازي گذر با بزرگترین پروژه تجمیعی امالك فرسوده مسکونی 96سال 

با برگزاري  ،نشده جهت این امر ي نوسازيها پس از جلب رضایت مالکین الباقی پالك ،در گام نهایی نوسازي گذر عدالت

با  .ترین الگوي تجمیع امالك مورد اجماع قرار گرفت بهینه ،رسازي و معماري وقت منطقهبرگشتی با معاونت شه و جلسات رفت

هاي انتقادي به  چه از دید مسئولین و دستگاه مدیریت شهري به لحاظ نگاه ،با چنین مقیاسی هاي زیاد پروژه توجه به حساسیت

رو و عدم تطابق سبک  جاي آنان از وضعیت پیش هي بها چه از دیدگاه ساکنین و نگرانی ؛این سبک دگردیسی بافت قدیمی شهر

هاي سازنده از بابت عدم اجراي تعهدات و  و همچنین نگرانی ؛هاي مسکونی با تعداد واحد زیاد زندگی ایشان با سکونت در مجتمع



 

 

 

 با تأکید بر کوچه عدالت اقتصادي تجمیع و نوسازي در محله تختی –ارزیابی اثرات اجتماعی

75 

طابق آنچه در تصویر در نهایت م ؛مالک و ... 127ي حقوقی ناشی از مشارکت با ها تسهیالت وعده داده شده به ایشان و گرفتاري

و قرارداد مشارکت با حمایت و پشتیبانی مادي و معنوي  شد بلوك مسکونی مجزا تشکیل 3قابل مشاهده است پروژه در قالب 

گذاري و  در این پروژه نهاد دولتی و عمومی دخالتی در مقوله سرمایه، تالش بر این بوده استسازمان نوسازي انعقاد گردید. 

ترین نتایج حاصل از  از مهم .نداشته باشد و تنها این سازمان نقشی نظارتی و کنترلی بر جریان امور داشته باشدعواقب متعاقب آن 

واسطه افزایش عرض گذر، رفع  هتوان رفع تهدیدات بالیاي طبیعی، ارتقا کیفیت سکونتی محله ب گیري این پروژه می شکل

  ست.دان ماندن در محلدفاع و ترغیب ساکنین قدیمی به  فضاهاي بی

  

  96هاي تجمیعی کوچه عدالت در سال  وضعیت پروژه. 7 جدول

تعداد پالك 

 تجمیعی

مساحت کل طبق 

 سند

تعداد واحد 

 مسکونی

زیربناي خالص 

 کل

میزان قدرالهسم 

 مالکین

52 2372 135 9983 1,48 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  پالك کوچه تختی 50وضعیت پروژه تجمعی . 8شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پالك 50وضعیت کنونی کوچه عدالت و تجمیع . 9شکل 

  شناسی منتخب روش. 5

  بر کوچه عدالت تأکیدروش بررسی اثرات اجتماعی اقدامات نوسازي در سطوح مختلف با . 5-1

  بر افزون .است سنجش قابل آنها دادن قرار ارزیابی مورد و اجتماعی مفاهیم تعریف با نوسازي و تجمیع اجتماعی اثرات
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صورت غیرمستقیم قابل بررسی است. در پژوهش  کالبدي نیز به-ي اقتصادي و محیطیها اثرات اجتماعی از طریق شاخص، نای

اصلی بر روي اثرات مستقیم و  تأکیدشده با توجه به محوریت داشتن مفهوم مشارکت جامعه محیطی در فرایند نوسازي  انجام

هاي محله پایدار شهري به لحاظ اجتماعی در این بخش مبناي  شاخص غیرمستقیم اجتماعی تجمیع و نوسازي قرار داشت.

  .ها قرار گرفت طراحی پرسش

است که  یابی به محیطی مطلوب براي شهروندان دستاي  با توجه به اینکه هدف از نوسازي/ بازآفرینی شهري/ توسعه محله

  :رضایت از سکونت تعریف و سنجیده شدندگذار بر روي تأثیرمتغیرهاي  ،موجب رضایت آنها از سکونت در محله شود

 ط همسایگی بر روي رضایت از سکونترواب تأثیر )1

 میزان ارتباط میان همسایگان بعد از نوسازي  

 اعتماد میان همسایگان بعد از نوسازي  

 رعایت قوانین مرتبط با فضاهاي مشاع آپارتمان از سوي همسایگان  

 سایگانداري ساختمان از سوي هم هاي نگه پرداخت هزینه  

 هایی مانند دزدي، مزاحمت و مصرف مواد در آپارتمان وضعیت آسیب  

 وضعیت مشارکت و همبستگی بر روي رضایت از سکونت تأثیر )2

 مشارکت همسایگان در رسیدگی به پاکیزگی و مدیریت کوچه محل سکونت بعد از نوسازي  

 ها بعد از نوسازي هاي اجتماعی مانند مراسم عزاداري یا جشن مشارکت همسایگان در برنامه  

 مشارکت همسایگان در مراسم شخصی مانند عروسی و عزا همسایگان  

 مشارکت همسایگان در رسیدگی به مشکالت مالی یا خانوادگی همسایگان بعد از نوسازي  

 هاي قومی مختلف در یک آپارتمان پس از نوسازي سکونت گروه  

 ن پس از نوسازيفرهنگی ساکن در یک آپارتما-هاي قومی ارتباط میان گروه  

 افزایش جمعیت و امنیت اجتماعی  

 تعلق خاطر ساکنان جدید نسبت به محله  

 وضعیت امنیت و خدمات رسانی در فضاها و معابر عمومی بر روي رضایت از سکونت تأثیر )3

 روشنایی) تأمینوآمد در معبر به دلیل نوسازي (افزایش عرض معبر و  وضعیت امنیت رفت  

  دمات عمومیخ تأمینافزایش جمعیت و  

 وضعیت نظافت محله در نتیجه تعریض معبر  

 یابی به خدمات ماشین آتش نشانی و آمبوالنس در نتیجه تعریض معبر دست  

 هاي محله در نتیجه تعریض و بازگشایی معبر یابی به سایر بخش سهولت دست  

 پذیربودن محله سکونت )4

 بازگشت ساکنان قدیمی به محله پس از نوسازي  

 راد به سکونت در نتیجه نوسازيافزایش تمایل اف  

 افزایش اعتماد به نهادهاي اجرایی در نتیجه نوسازي  

  امنیت اجتماعی در ارتباط با افزایش جمعیت محله  
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  :اند مستقیم و وابسته به متغییرهاي اقتصادي و کالبدي مورد سنجش قرار گرفته صورت غیر هاي اجتماعی که به شاخص

 آن بر روي کیفیت زندگی و رضایت از سکونت تأثیرهاي بناي مسکونی و  ویژگی )1

 سیستم فاضالب  

 سیستم گرمایشی و سرمایشی  

 مقاومت واحد مسکونی در برابر زلزله  

 آن بر روي رضایت از سکونت تأثیرشده و  نوسازي هاي معماري واحد ویژگی )2

 تبدیل فضاهاي مشترك میان چند خانوار به فضاهاي خاص هر واحد  

 افزایش مساحت ساختمان  

 فزایش فضاهاي تفکیک شده در واحد مسکونیا  

 احساس امنیت اجتماعی با تغییر محل سکونت از خانه تک واحد به آپارتمان )3

  روشنایی تأمینامنیت اجتماعی در ارتباط با تعریض معابر و  )4

  .شوند محیطی در بخش مرتبط تعریف می -هاي اقتصادي و کالبدي شاخص

  بر کوچه عدالت تأکیدت نوسازي در سطوح مختلف با روش بررسی اثرات اقتصادي اقداما. 5-2

متغیرهاي اقتصادي نیز در ارتباط با واحد مسکونی تعریف و  ،با توجه به تمرکز نوسازي در محله تختی بر روي واحد مسکونی

   :سنجیده شدند

  افزایش ارزش اقتصادي واحد مسکونی )1

 متراژ واحد مسکونی  

 قیمت متراژ واحد مسکونی  

 سکونی تحت مالکیتتعداد واحد م  

 پارکینگ واحد مسکونی  

  داري از بنا هاي اقتصادي نگه هزینه )2

 هاي اقتصادي براي مشارکت در تجمیع و نوسازي مشوق )3

 ودیعه مسکن  

 وام  

 مالکیت واحد مسکونی )4

 تک مالک  

 اي اي به ورثه ورثه  

 اي به تک مالک ورثه  

 انتقال مالکیت  

 نوسازي بر درآمدزایی از واحد مسکونی تأثیر )5

  جاد فرصت شغلی براي ساکنان محله در فرایند نوسازيای )6
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  بر کوچه عدالت تأکیدمحیطی اقدامات نوسازي در سطوح مختلف با  -روش بررسی اثرات کالبدي. 5-3

   :گذار باشدتأثیرهاي اجتماعی و اقتصادي  تواند بر روي سرمایه محیطی تجمیع و نوسازي می -اثرات کالبدي

 ساختمان بر روي روابط خانوادگی و رضایت از سکونت (رضایت از سکونت) تغییرات فضایی درون تأثیر )1

نشانی و آمبوالنس به  هاي حمل زباله، آتش رسانی در قالب دسترسی ماشین بر شیوه خدمات تأثیرات کالبدي در قالب تأثیر )2

 واحد مسکونی (مطلوب بودن سکونت)

 تأثیرروشنایی (امنیت اجتماعی و  تأمیندر قالب تعریض معبر و ات کالبدي در قالب امنیت رفت و آمد براي ساکنان تأثیر )3

 آن بر سرمایه اجتماعی)

 ات کالبدي و افزایش جمعیت ناشی از آن (شناخت و اعتماد به همسایگان)تأثیر )4

 آن بر روي رضایت از سکونت تأثیرخدمات و  تأمین )5

  تحلیل. 6

  قبل و بعد از نوسازي ي اقتصادي و اجتماعی ساکنانها هیسرماتحلیل وضعیت . 6-1

داري  هاي نگه هایی نظیر مساحت واحد مسکونی، قیمت واحد مسکونی، پارکینگ، هزینه سرمایه اقتصادي ساکنان با شاخص

  گرفت.  قرار ارزیابی مورد حاضر پژوهش در شغلی فرصت ایجاد و مسکن ودیعه مبلغ ساختمان، بودن درآمد تأمین محل ساختمان، از

  ایه اقتصادي با توان گفت سرم می

 ؛افزایش مساحت واحد مسکونی   

 و ؛افزایش قیمت متراژ واحد مسکونی، اضافه شده پارکینگ به واحد مسکونی  

 ؛داري از ساختمان هاي نگه کاهش هزینه  

  افزایش یافته است. 

شته است. مسکن در قالب یک پشتیبان اقتصادي نقش مهمی دا همبلغ ودیع تأمینبراي این افزایش سرمایه اقتصادي 

همچنین باید در نظر داشت کاربري عمده در محله تختی مسکونی است اگر واحد مسکونی محل درآمد مالک در قالب تولیدي، 

توان در فرایند نوسازي با  هایی است که می ایجاد فرصت شغلی یکی از زمینه یابد. انبار و اجاره باشد امکان مشارکت کاهش می

محلی منجر به گردش سرمایه در سطح محله شود؛ این فرایند نیازمند درخواست نهادهاي گیري از نیروي متخصص  بهره

  اي براي آن وجود نداشته است. باالدست و جلب مشارکت سازندگان است که تاکنون برنامه

  

 

 

 

 

 


  افزایش سرمایه اقتصادي مالکان در نتیجه تجمیع و نوسازي بر مبناي مالکیت واحد مسکونی. 10شکل 
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  بایست یک نکته را مدنظر داشت؛ جامعه ساکن در محله تختی پیش از نوسازي شامل بر  بررسی سرمایه اجتماعی میدر 

 هاي قومی محدود؛ گروه   

 سابقه طوالنی سکونت و همسایگی؛  

 ؛ ووابط گسترده و اعتماد باال، رچهره به آشنایی چهره  

 ؛انوادگیهاي خ هاي اجتماعی و همکاري در برنامه مشارکت در برنامه

  .بوده است

هاي جمعیتی ترکیب فرهنگی دچار دگرگونی شده است و این  در شرایط کنونی به دلیل تجمیع و نوسازي و ورود گروه

شده نیست. مهاجرپذیري در بافت فرسوده نیز وجود دارد و ترکیب جمعیتی و فرهتگی آنجا نیز  دگرگونی محدود به بافت نوسازي

اما شرایط کلی محله بر روي نگرش و شیوه  ؛شده بررسی شده است این پژوهش بافت نوسازي دستخوش تغییر شده است. در

  :هاي زیر سنجیده شده است گذار بوده است. سرمایه اجتماعی با شاخصتأثیرتحلیل مسائل ساکنان 

 یا کاهش یافته است  اعتماد شامل بر میزان و شکل ارتباط با همسایگان: میزان اعتماد و روابط اجتماعی در میان مالکان

جایی مداوم ساکنان دیگر واحدهاي  یا به شبکه روابط پیش از نوسازي محدود مانده است. ساکنان قدیمی جابه

دانند. شده را دلیل شکل نگرفتن رابطه عمیق و اعتماد می نوسازي

 هاي خانوادگی. میزان  رنامهداري و مراقبت از فضاي عمومی محله و همکاري در ب هاي اجتماعی، نگه مشارکت در برنامه

هاي خانوادگی کاهش یافته است. این شکل از مشارکت نیازمند  هاي اجتماعی و همکاري در برنامه مشارکت در برنامه

مدت است. شاخص مراقبت از فضاهاي عمومی بهبود یافته است. ارتباط طوالنی

  نشینی و نبود  ساخت. آپارتمان را فراهم می چهره به هرهچشبکه روابط با همسایگان. تعداد کم واحد مسکونی امکان ارتباط

دهد. فضاي عمومی در سطح محله امکان ایجاد ارتباط را کاهش می

 فرهنگی. تنوع قومی و فرهنگی در نتیجه تجمیع و نوسازي افزایش یافته است و این به  -انسجام در قالب تنوع قومی

ست اما به دلیل نبود امکان و فضاي برقراري ارتباط این شکل از روابط هاي متفاوت ا معناي آشنایی و ارتباط با فرهنگ

یابد. عمق چندانی نمی

  روشنایی افزایش یافته است. در مقابل افزایش  تأمینامنیت اجتماعی: امنیت با تغییرات کالبدي مانند تعریض معابر و

ت.تا حدي موجب احساس ناامنی شده اس چهره به چهرهجمعیت و کاهش شناخت 

توان گفت تجمیع و نوسازي با تمرکز بر روي واحد  می

منفی بر روي سرمایه اجتماعی محله تختی  تأثیر ،مسکونی

  .نگذاشته است

  

  
  

. تحلیل سرمایه اجتماعی بافت 11شکل 

شده در نتیجه نوسازي متمرکز بر واحد  نوسازي

  مسکونی
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  :منفی به دنبال داشته است اتتأثیربودن توسعه به نوسازساختن واحد مسکونی  اما محدود

 هاي ساکن قدیمی و جدید وجود نداشته است. ریزي براي ایجاد فرصت تعامل و ارتباط میان گروه برنامه  

 قومی جدید چه در سطح مدیریت شهري و -هاي فرهنگی هاي مشارکتی اجتماعی مبتنی بر دعوت و پذیرش گروه برنامه

  ها وجود دارد. نشده است و سطحی از تنش و درگیري میان گروههاي محلی تعریف  چه در سطح نهادها و گروه

 ها وجود ندارد. فضاي عمومی براي حضور و ارتباط میان گروه

  تحلیل دالیل تداوم سکونت مالکان در کوچه عدالت یا محله تختی و ارتباط آن با نوسازي. 6-2

شده و  هاي واحد مسکونی نوسازي ویژگی ،نخست ؛ستشده بر مبناي دو شاخص قابل تحلیل ا تداوم سکونت در بافت نوسازي

هاي زیر قابل  تغییرات کالبدي و اجتماعی مرتبط با نوسازي در سطح محله. تداوم سکونت در این پژوهش با شاخص ،دیگري

  :تحلیل است

 ده است. تمرکز افزایش سرمایه اقتصادي: تجمیع و نوسازي سرمایه اقتصادي خانواده در قالب واحد مسکونی را افزایش دا

شود تا افراد تمایلی به تغییر و ریسک بر روي سرمایه و خروج از محله  سرمایه در قالب یک واحد مسکونی سبب می

  نداشته باشند.

  خدمات واحد مسکونی: افزایش ایمنی ساختمان، تجهیزات واحد مسکونی (سیستم فاضالب و سرمایش و گرمایش)، بهبود

فضا، راحت تر شدن سکونت به دلیل انتقال سرویس بهداشتی و حمام به داخل ساختمان سطح بهداشت به دلیل تفکیک 

ها به ویژه زلزله سبب مطلوب شدن سکونت در واحد مسکونی شده و تمایل به تداوم سکونت  و مقاومت بنا در برابر آسیب

  دهد. را افزایش می

 یزان ارتباط، اعتماد و محدود شدن شبکه روابط کاهش م ،سو سرمایه اجتماعی: در دو سطح قابل بررسی است از یک

گیري براي  تواند عاملی بر کاهش تمایل به تداوم سکونت باشد و تصمیم اجتماعی به همسایگان پیش از نوسازي می

هاي  نشینی، پذیرش تفاوت اشکال جدید سرمایه در قالب روابط آپارتمان ،دیگر سوياز تر کند.  ترك محله را آسان

تواند تمایل به تداوم سکونت را افزایش دهد. اما این سرمایه اجتماعی در  شارکت در مدیریت شهري میفرهنگی و م

هاي آموزشی و فرهنگی تعریف و  بایست برنامه صورت بالقوه وجود دارد و براي تقویت و گسترش آن می محله تختی به

  .اجرا کرد

 هاي محله و  شنایی، پاکیزگی محله و دسترسی به سایر بخشرو تأمینرسانی: بهتر شدن وضعیت معابر،  امنیت و خدمات

شود. تر شدن سکونت و در نهایت تداوم تمایل به سکونت می شهر سبب مطلوب

خدمات، ایجاد و گسترش فضاهاي  تأمینتوجهی به  بر نوسازي واحد مسکونی و بی محلهتمرکز توسعه  ،در مقابل

ترین دالیل  دفاع شهري از اصلی ها و پراکندگی فضاهاي بی خواب تنعمومی، عدم رسیدگی به وضعیت معتادین و کار

  نارضایتی از سکونت در محله تختی و تمایل به ترك محله است.

توان گفت که تجمیع و نوسازي تمایل مالکان واحدهاي فرسوده براي سکونت را تقویت کرده است و انگیزه ترك محله را  می

فرایند  ،سو موجب شده است تا از یک ...)خدمات و  تأمینتوجهی به سایر ابعاد ( آن و بی بودن بعدي کاهش داده است. اما یک

ساکنان  ،از سوي دیگر؛ و مانده نیز از شرایط محله ناراضی باشند بازگشت مالکان قدیمی بسیار محدود باشد و ساکنان قدیمی باقی

  ه را ترك خواهند کرد.در صورت امکان مالی محل ،داده شده دلیل شرایط توضیح جدید به
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گیري  شدن مدت سکونت، گسترش شبکه روابط اجتماعی، شکل شود طوالنی این نارضایتی میان هر دو گروه باعث می

اعتماد، مشارکت در مدیریت محله و احساس تعلق خاطر به آن و در مجموع افزایش سرمایه اجتماعی به وجود نیاید و شاخص 

  اي قرار داشته باشد. در شرایط شکنندهتمایل به تداوم سکونت در محله 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ات نوسازي با تکیه بر واحد مسکونی بر روي تمایل به تداوم سکونتتأثیر. 12شکل 

  مکانی قبل و بعد از نوسازي خاطر تعلقتحلیل . 6-3

هران فاقد بناهاي ارزشمند در بافت تاریخی شهر ت طور کلی محله تختی با وجود قرارگیري آباد قدیم و به محدوده خانی

اي  بخش هستند. در چنین شرایطی تعلق خاطر محله هاي هویت ها ریزدانه و فاقد نشانه تاریخی و معماري مرتبط است. عموم خانه

  شود.  بودن معماري تعریف می مند گویی به نیازها و هویت شنایی با فضا، پاسخآبر مبناي میزان  عمدتاً

تواند در صورت  گیرد و می شده در این شرایط در تقابل با بافت معماري پیشین قرار نمی وسازيسبک جدید معماري بافت ن

  بخش تبدیل شود. اجراي درست خود به عنصر هویت

تواند سبب ایجاد تعلق خاطر  روشنایی، دسترسی آسان در نتیجه تجمیع و نوسازي می تأمینسهولت سکونت، تعریض معابر و 

محور و ایجاد  هاي اجتماع خدمات، برنامه تأمینها به تنهایی کارآمد نیستند و نیاز به  لفهؤظر داشت این مشود. اگرچه باید در ن

  بخش وجود دارد. ی با عناصر هویتمفضاهاي عمو

  تحلیل دالیل انتخاب واحدهاي نوسازي شده از سوي ساکنان جدید. 6-4

  :د که دالیل سکونت آنها نیز متفاوت استشده در چند گروه قابل تفکیک هستن ساکنان واحدهاي نوسازي

 اند. ملک  مالکان واحدهاي فرسوده: ملک فرسوده یا تنها یک مالک داشته است که پس از نوسازي نیز در آن ساکن شده

  اي بوده است و یک ورثه سهم سایر ورثه را خریداري کرده است. فرسوده ورثه

 غیرمحلی هستند؛ ساکنان قدیمی ساکن در بافت فرسوده سرمایه  اًمالکان واحدهاي جدید: مالکان واحدهاي جدید عمدت

شده را ندارند. مالکان جدید در دو گروه اصلی قابل شناسایی هستند. بازنشستگان مشاغل دولتی  مالی خرید واحد نوسازي
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اند. این گروه  جر اجاره دادهأکه با دریافت حق بازنشستگی خود واحدي را محله تختی خریداري کرده و آن را به مست

  هاي میانی و شمالی تهران سکونت دارند.  در بخش عمدتاً

اند و زمان سفر به  که واحدي در محله تهران خریداري کرده...  ساکنان شهرهاي دیگر مانند اصفهان، مشهد، اهواز و

  شوند. تهران در آن ساکن می

 بافت فرسوده محله هستند که براي بهتر شدن  شوند. تعدادي مالک هاي بسیار متنوعی را شامل می جران: گروهأمست

کنند. این گروه جمعیت کمی دارند  شرایط واحد مسکونی اقدام به اجاره دادن واحد فرسوده و اجاره گرفتن واحد نوساز می

  چون تفاوت مبلغ اجاره واحد فرسوده و نوساز بسیار باال است و مالکان قدیمی توان پرداخت اجاره را ندارند.

هاي جوان هستند که محله تختی را  اند این گروه عمدتا خانواده ان که تا پیش از این ساکن در محله تختی نبودهجرأمست

تر محالتی مانند حسن آباد، فرهنگ و منیریه  و قیمت مناسبت 12به دلیل شرایط مطلوب نسبت به محالت دیگر منطقه 

  شوند. جا می لیل شرایط اقتصادي هر یک یا دو سال جابهبه د کنند. بسیاري از اعضاي این گروه عمدتاً انتخاب می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 شده در محله تختی دالیل انتخاب واحدهاي نوسازي. 13شکل 

  گیري نتیجه. 7

 لحاظ به اما ؛شود می شامل را تختی محله کل جمعیت و مساحت از پایینی درصد ،جمعیت و مساحت اساس بر عدالت کوچه

اینکه پروژه پنجاه پالك در  ،هاي فرسوده آن تجمیع شده است و دیگر اینکه تمام پالك ،نخست :استداراي اهمیت  ،اجتماعی

 .گرفته و اجرا شده است آباد قدیم اولین و بیشترین تعداد پروژه تجمیعی شکل آن شکل گرفته است. همچنین در محدوده خانی

  :ه استات اجتماعی بر روي سطح محله تختی بودتأثیرها داراي  این ویژگی

هاي ساکن باال به پایین بوده است و مردم نقشی  هاي تجمیع و نوسازي ارتباط نهادهاي اجرایی با گروه تا پیش از پروژه )1

سازي و آموزش، جلب مشارکت،  معناي گفتگو با اهالی، آگاه و نوسازي به میعهاي توسعه شهري نداشتند. تج در طرح

گیري  یندهاي حقوقی، کالبدي و اقتصادي محله است. به همین دلیل شکلحضور داراي توان اثرگذاري ساکنان در فرا

ها با توان بالقوه یک شهروند  معناي آشنا شدن سایر گروه تجربه تجمیع و نوسازي باي اولین بار و نیز در مقیاس کالن به

 اي دارد. گذار در مقیاس محلهتأثیرگیري و فعالیت  است که قابلیت تصمیم
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هاي شهرسازي  یگر اثرات تجمیع و نوسازي است. شهروندانی که با حقوق خود از طریق مشاهده پروژهگري از د مطالبه )2

کنند و هم با  گري می اند هم براي تجمیع و نوسازي پالك فرسوده خود از نهادهاي اجرایی مطالبه مشارکتی آشنا شده

 کنند. شوند و حقوق خود را مطالبه می میخدمات و ... درگیر  تأمینسایر مسائل حوزه شهري نظیر وضعیت معابر، 

نشینی براي ساکنان محله تختی بوده است. ساخت واحد مسکونی  ترین موانع نوسازي دافعه فرهنگی آپارتمان یکی از مهم )3

ه اند این مواجه آباد قدیم آغاز شده است و اهالی با آن آشنا شده در قالب آپارتمان شاید براي نخستین بار در محدوده خانی

نشینی و نیز معرفی راهکارهاي حل مسئل سبب شده است تا نگرش  نزدیک و آشنایی با شرایط، نیازها و مسائل آپارتمان

 نشینی تغییر کند. منفی اهالی نسبت به آپارتمان

 دلیل بافت فرسوده ریزدانه و وضعیت معابر آن داراي تصویر مطلوب بیرونی براي سایر باد قدیم بهآ محدوده خانی )4

هاي محله نبوده است. تجمیع و نوسازي و بهبود کیفیت زندگی به معناي تغییر تصویر بیرونی این بخش بوده است  شبخ

 مطلوب گذاشته است. تأثیرهاي محله  و بر روي نوع ارتباط ساکنان این بخش با ساکنان سایر بخش

آباد  حدود آنها شده است. محدوده خانیهاي قومی مختلف در یک آپارتمان سبب آشنایی و ارتباط هرچه م سکونت گروه )5

قدیم به دلیل پایین بودن بهاي اجاره مقصد مهاجرانی از سایر شهرها بوده است امري که به دلیل برهم زدن ترکیب 

فرهنگی در  -هاي متفاوت قومی قومی و جمعیتی واکنش منفی ساکنان قدیمی را به دنبال داشته است. با سکونت گروه

مثبت نیازمند مداخله و پشتیبانی نهادهاي اجرایی و  تأثیرشود. اگرچه این  ح ارتباط ناگزیر بیشتر مییک آپارتمان سط

 محلی است.

آباد قدیم داراي  هاي فرسوده کوچه عدالت و اجراي تعداد باالیی پروژه تجمیعی در خانی نوسازي و تجمیع تمامی پالك

  :ات اقتصادي بر روي محله تختی بوده استتأثیر

هاي ریزدانه با مسائل حقوقی متعدد نشان داد که امکان  فی محله به سازندگان یکی از این اثرات است. تجمیع پالكمعر )1

 گذاري اقتصادي را کاهش داد. تعریف و اجراي پروژه در این محله وجود دارد و نگرانی سازندگان براي سرمایه

ها  اي بودند براي روي تمایل ساکنان سایر بخش راژ فرسودهمت افزایش سرمایه اقتصادي ساکنانی که تنها مالک پالك کم )2

هاي ساکنان از دست دادن تنها سرمایه یعنی خانه است. با مشاهده  گذار بوده است. یکی از نگرانیتأثیربراي مشارکت 

هاي  ها و افزایش سرمایه اقتصادي مالکان تمایل مالکان پالك شدن آپارتمان هاي تجمیعی و ساخته پیشرفت پروژه

 فرسوده افزایش یافته است.

آباد قدیم که به دلیل شرایط کالبدي در حال از  ات اقتصادي است. محدوده خانیتأثیرتغییر ارزش اقتصادي محله از دیگر  )3

شد با افزایش سرمایه اقتصادي در قالب  اي ناامن شناخته می محدوده عنوان بههاي اجتماعی بود و  دست دادن سرمایه

وساز توانست تا ترکیب سرمایه اقتصادي در سطح محله را تغییر داد و با سکونت مالکان و مستاجران جدید ارزش امالك ن

  داري کند. از این سرمایه اقتصادي نگه

این بنابر ؛شود کوچه عدالت بر اساس مساحت و جمعیت درصد پایینی از مساحت و جمعیت کل محله تختی را شامل می

اما به چند دلیل تغییرات کالبدي آن داراي اهمیت  .گذار بر روي شرایط کلی محله دانستتأثیرتوان  تغییرات کالبدي آن را نمی

  :است

 تعریض معبر امکان تردد وسائل نقلیه شخصی )1

 نیازهاي ساکنان به خدمات مرتبط تأمیننشانی و آمبوالنس و  آوري زباله، آتش تعریض معبر و دسترسی ماشین جمع )2

 ب و جوي آبآوري فاضال ساماندهی جمع )3
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 روشنایی تأمین )4

 افزایش امنیت رفت و آمد )5

هاي محله به مشارکت در تجمیع و نوسازي  هاي تشویق ساکنان سایر بخش توان از جمله محرك تغییرات کالبدي باال را می

  دانست.

  منابع

 جامع مدل از استفاده با طبرسی »محله مشارکت« پروژه ). ارزیابی1391ایزدي، محمدسعید و کاظمی اندریان، محمدسعید ( -

  ).42و  41(3شهري. هفت شهر،  بازآفرینی

 ي(از بازساز يشهر ينوساز يها استیوس کردهایرو). 1392سعید و مفیدي، مهرونوش (محمدبحرینی، سید حسین و ایزدي،  -

  .)9(3مطالعات شهري،  .)داریپا يشهر ینیتا بازآفر

رویکردي نو در  عنوان بهشناسی بازآفرینی شهري  سیر تحول مفهوم). 1389( مهناز ،کشاورز و کیومرث ،حبیبی، احمد ،پوراحمد -

  ).1(1اسالمی،  -مطالعات شهري ایرانی .ي فرسوده شهريها بافت

 ل.چاپ او ي کهن شــهري.ها ازي بافتازي و نوسبهس ).1386( مشکینی، ابوالفضل و پوراحمد، احمد و حبیبی، کیومرث -

  کردستان و سازمان عمران و بهسازي شهري. ارات دانشگاه انتش ن:کردستا

  .)62(4هفت شهر،  .ها و ضرورت ها دگاهی: ديشهر ینیبازآفر استیس). 1397حبیبی، محسن و خیري، سمانه ( -

، ي فرسوده: برزن شش بادگیري شهر یزدها رویکرد بازآفرینی شهري در بافت). 1391( سعیده ،یدفرؤم و علی ،آبادي زنگی -

  .)9(5شهر،  آرمان معماري و شهرسازي
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  در فرآیند بهسازي مشارکتی کوچه صادقی

  

  مهدي حقینویسنده مسئول: 

  محبوبه شهرابی، بهناز خدادادي/ طرح، نقش و آمایشمهندسین مشاور : مجري/ همکاران

  صفا، شهید اسدي، زاهد گیالنی و دهقاندفتر توسعه محلی / 13منطقه 

  1396- 1397:  سال اجرا

  

  05806 :تجربهشماره 

  

  

  

  

  چکیده

 را آن و دانسته خورده شکست را شهر مدیریت متمرکز تجربه شهري، مدیریت حوزه نظران صاحب بیشتر امروزه

 اصلی يها دغدغه از یکی مشارکت شهروندان جلب رو این از .دکنن می ارزیابی ناموفق مشارکت شهروندان بدون

 عمومی حوزه برماسها  زعم به که آنچه و شهري عمومی فضاهاي .دشومی شهري محسوب نوین يها مدیریت

 ارتباطی زمینه آوريفراهم با توانند می امکان و بالقوگی عرصه مثابه به که است فضاهایی جمله از گیرد می نام

 وضعیت به دستیابی و متفاوت فضایی تجربه موجب مختلف اقتصادي و اجتماعی طبقات از افراد بین مند کنش

 یعنی آن، با مرتبط تئوري و عمل میدانِ مثابه به عمومی حوزه به توجه .گردد شهري ریزيبرنامه امر در کتیکدیال

 اندیشمندانی تئوري با و غرب دنیاي در اخیر دهه دو در شهروندان مشارکت با آن رابطه و ارتباطی ریزي برنامه

 شهري مسائل جمله از مختلف مسائل به نظریات این پاسخگویی دلیل به تدریج به و گرفته ریشه هابرماس چون

 ي بهسازي مشارکتی کوچه صادقی نیزدر تجربه .است دوانده ریشه ما جامعه جمله از نیز جوامع سایر در امروزه

 ي خرد مقیاس در سطح بافت فرسوده وجود داشتها در اینجا مسائلی از جمله تعدد پروژه .این مدل پیگیري شد

 که منابع مالی و انسانی شهرداري به تنهایی توانایی پاسخگویی به آن را ندشت، بنابراین تالش شد تا با ارائه یک

 از این رو فرآیند اقدامات طبق .زیست خود، این مهم به انجام برسد مدل از مشارکت اهالی در بهسازي محیط

 ماهه، بهسازي مشارکتی کوچه صادقی 9رسانی آغاز و طی یک فرآیند  بخشی و اطالع نردبان مشارکت از آگاهی

 کالبدي به زیرسازي و نقاشی دیواري و نصب گلدان و منشور که در گام اول و در حوزه اي بهسازي .حاصل شد

اجرا  شناسی مسائل تا نیازسنجی و آسیب کامل از مرحله اي برنامه به ارائهاجتماعی  شهروندي منجر شد و در حوزه

برنامه را  منظور نگهداشت دستاوردهاي کالبدي و اجتماعی این و ایجاد نوعی نوعی سرمایه اجتماعی قابل اتکا به

   .با خود به همراه داشت
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  معرفی محدوده پروژه و بیان مسئله .1

آفرینی در فضاهاي  حضور و نقش بنابراین تجربه .است زیستن فضاهاي در ها انسان ما فعال درگیري مستلزم اجتماعی زندگی

محله   کوچه صادقی در بافت فرسوده .خوردگی به محیط زیستن هر شهروند باشد تواند یکی از مصادیق تعلق و گرهعمومی می

آیی  گونه فضاهاي عمومی به منظور گردهمهاي این محدوده کمبود اینقرار دارد که یکی از ویژگی 13منطقه  1صفا در ناحیه 

کمبود فضاهاي عمومی در وضع موجود این محله، ریزدانگی بناها نیز مزید بر علت عالوه بر  .افراد و ایفاي نقش موثر در آن است

با خرید و تخریب امالك خصوصی همراه باشد  ي باال و الزاماًها شده که ایجاد هر گونه فضاي عمومی در مقیاس محله با هزینه

 مالك این محدوده در قالب سبک اجاره دادنکه خود عالوه بر موانعی همچون عدم دسترسی به مالکین، انتفاع غیررسمی از ا

مدت،  مدت و شاید میان ي قانونی، اقتصادي و اجتماعی زیادي پیش روي خود دارد و بنابراین در کوتاهها چالش ...مجردنشینی و 

حضور و  تجربهي موجود محله به منظور تقویت ها تصور ایجاد فضاي عمومی در مقیاس محله دور از ذهن باشد و باید از ظرفیت

ي مالی و نیروي ها ي خردمقیاس در سطح این ناحیه که با ظرفیتها از طرفی تعدد پروژه .عمومی بهره جست مشارکت در عرصه

بندي رسیدگی به مسائل از سوي شهرداري شده و همین امر رسیدگی به  لویتوانسانی شهرداري آن تطابق ندارد، منجر به ا

اعتمادي بین  تواند منجر به ایجاد تنش و بی می له را مشمول زمان نموده که همین موضوعمشکالت خردمقیاس و متعدد مح

مدیریت متمرکز به مشارکت جویانه با  همه این موارد لزوم تغییر رویکرد مدیریت شهري از شیوه .ساکنین و شهرداري شود

 دانند و می یی هستند که مشکالت راها رین گروهساکنینی که هم با پرداخت عوارض، سهمی در درآمد شهرداري دارند و هم بهت

براي پیاده نمودن این  اي نمونه عنوان بهبنابراین کوچه صادقی  .نماید می کمک گرفت را مطرح ها توانند در حل آن از آن می

  .رویکرد انتخاب گردید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ندر شهر تهرا 13موقعیت منطقه  .1شکل 
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 در فرآیند بهسازي مشارکتی کوچه صادقی جلب مشاکت مالی ساکنان

  

  

  

  

  

  

  

  

  اموقعیت کوچه صادقی در محله صف .2شکل 

  

  

  

  تصاویر کوچه قبل از اقدام .3شکل 
  

  ترین مشکالت و مسائل پیش روي تیم دفتر مهم .1جدول 

  مقیاس  مسئله  بعد

  اقتصادي

  منطقه/ ناحیه  هابراي رسیدگی به تمام آن ي خردمقیاس و محدودیت بودجهها تعدد پروژه

  هدف محله/ کوچه  سطح پایین مالی ساکنین

  منطقه  پایین بودن درآمد پایدار شهرداري از محل وصول عوارض

  کالبدي

  ناحیه/ محله  کمبود فضاهاي عمومی

  هدف کوچه  عدم وجود رنگ و نشاط در فضاهاي عمومی

  کوچه هدف  فرسودگی بناها

  محله/ کوچه هدف  عدم تفکیک زباله و انباشت آن در ورودي کوچه  زیست محیطی

  اجتماعی

  کوچه هدف  تضاد منافع و نیازها بین ساکنین وجود

  کوچه هدف  اعتماد پایین به مدیریت شهري

  محله/ کوچه هدف  ي از طریق آنساز نبود اقدام مشابه در سطح محله و ناحیه به منظور فرهنگ

  مدیریتی
  منطقه/ ناحیه  ریزي مشارکتی نبود مکانیسم برنامه

  ناحیه  تغییر مدیران
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  اهداف و راهبردهاي اجراي پروژه  .2

 عمومی عالئق مسائل و پیرامون افراد نظر تبادل و بحث محل حوزه اینت. اس عمومی افکار گیري شکل عمومی بستر حوزه

 تبادل و بحث به عمومی منافع سر بر شهروندان حوزه این در .آید می حساب به عمومی افکار زایش براي مناسبی شرایط و است

 که شغلی هاي هگرو و تجاري مؤسسات در موجود مقاصد و کاالیی روابط حوزه برخالف این در سخن دیگر به .پردازند می نظر

 حوزه این در ورود حق .است جمعی خیر و کنندگان عموم شرکت منافع تأمین هدف است، خصوصی و مادي منافع ها آن محور

 جایگاه در تأثیري هیچ اقتصادي ویژه امتیازات هب ،خاص امتیازات و اجتماعی هايتفاوت .است شده تضمین شهروندان همه براي

 ترین بنابراین مهم .بنابراین در طرح حاضر نیز این اهداف و اصول محترم شمرده شده است .ندارد حوزه این در افراد موقعیت و

 نیروي تأمین و تأمین مالی مدیریت، و گیري تصمیم در بعد مشارکت سه مشارکت شهروندان در طرح حاضر ایجاد تجربه هدف

  راهکارهاي رسیدن به هدف حاضر عبارتند از: نتری مهم .گام است به انسانی از طریق یک فرآیند مشارکتی کامل و گام

 ها استفاده از مشارکت همه ساکنین بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آن 

 ماعی ساکنیني تحکیم روابط اجتساز زمینه 

 ارتقاي زیبایی بصري کوچه و تزریق رنگ و ارتقاي حس سرزندگی و نشاط بین اهالی 

  ارتقاي حس تعلق 

 تمرین مشارکت در بهسازي فضاهاي عمومی 

 داشت طرح  کردن مردم در نگه سهیم 

  ناحیه، سراي محله،جلب همکاري نهادهاي مختلف در سطح محله در اقدامی مشارکتی کنار یکدیگر از جمله شهرداري 

  هاي فعال در سطح محله سمن

  ي مهم ها تاریخ .3

 گونه که در فرآیند اقدامات اشاره خواهد شد، این طرح شامل سه کارگاه شناخت، تحلیل، تصمیم و اجرا بوده که سایر همان

اشاره شده  2در جدول ترین مراحل این طرح  تاریخ مهم ،بر این اساس .شده است می ها الشعاع برگزاري این کارگاه اقدامات تحت

  است.

  تاریخ مراحل مهم اجراي پروژه .2جدول 

  تاریخ  مرحله  تاریخ  مرحله

  05/1397  جشن افتتاحیه کوچه  20/04/1396  انتخاب کوچه منتخب

  07/1397  کارگاه چهارم  15/06/1396  برگزاري کارگاه اول

  12/1397  پیگیري پرداخت فیش عوارض ساکنین  10/07/1396  اقدامات اجرایی منتج از کارگاه اول

  05/1398  طراحی و تدقیق اقدامات  7/08/1396  برگزاري کارگاه دوم

  08/1398  تخصیص بودجه اقدامات گام دوم  10/10/1396  آغاز عملیات اجرایی گام اول

  11/1398  آغاز عملیات اجرایی گام دوم  25/01/1397  برگزاري کارگاه سوم

 

  



 

 91 

 

 در فرآیند بهسازي مشارکتی کوچه صادقی جلب مشاکت مالی ساکنان

  فرآیند انجام کار  .4

رسانی، ادراك،  طرح حاضر برگرفته از نظریه برنز در خصوص مشارکت شهروندان است که آن را در چهار سطح آگاهی

گرفته در هر کدام از این  در جدول زیر اقدامات صورت .)Sanoff, 2000: 10-11بندي نموده است ( سازي و اجرا طبقه تصمیم

   .چهار مرحله ارائه شده است

  بندي اقدامات بهسازي مشارکتی کوچه صادقی سطح .2جدول 

  اقدام  مرحله  سطح  بندي گام

  گام نخست:

  اعتمادسازي

رسانی و  آگاهی

  شناخت

  پردازي ایده

 یی با مشارکت واقعی خود اهالیها تصمیم به اجراي کارگاه 

 ي محلی و مدیریت شهري و انتخاب ها پایش محله و نظرسنجی از گروه

  صادقی  کوچه

  برگزاري کارگاه اول
 چهره با ساکنین به سانی و برقراري ارتباط چهره اطالع 

 ساز تشکیل کارگاه داخل کوچه در جوي صمیمی و اعتماد  

  ادراك و تحلیل

  شهرداري اجراي اقدامات خردمقیاس خروجی کارگاه اول با کمک   يساز اعتماد

  برگزاري کارگاه دوم

  اول توسط خود مردمتحلیل مشکالت مطرح شده در جلسه 

 استخراج اقدامات خرد و قابل انجام با مشارکت مالی و اجرایی اهالی 

 منظور خرید گلدان  آوري مبلغی از هر خانواده به جمع  

  يساز تصمیم

  تدوین نقش براي هر کدام از ساکنین در اجراي طرح   تحلیل اقدامات

رایزنی با هنرمندان و 

  نهاد ي مردمها گروه

  جویی در  منظور صرفه مذاکره با دانشجویان دانشگاه هنر تهران بهرفتن و

 ها هزینه

 منظور مستندسازي اقدامات رایزنی با گروهی مستندساز به 

 زیست) (فعال در زمینه محیط سازمان غیردولتی جبهه سبز  

  اجرا

  انجام اقدامات 

 خروجی نهادي به منظور اخذ مجوز اجراي اقدامات  برقراري ارتباطات بین

 ها کارگاه

 توسط هنرمندان و ساکنین و شهرداري ها اجراي برنامه  

  برگزاري کارگاه سوم

 جشن مشارکت 

 ریزي براي پایداري اقدامات توسط نظارت و مشارکت خود اهالی برنامه 

 توزیع فیش عوارض نوسازي و پسماند بین ساکنین و توضیح گام دوم اقدامات  

  گام دوم:

هـاي  اجراي طرح

تـر  مقیاس بزرگ

گیـري از   با بهـره 

ظرفیـــت مـــالی 

ــوارض   ــیش ع ف

نوسازي و پسماند 

  ساالنه

رسانی و  آگاهی

  شناخت
  بسترسازي

 منظور  جلب نظر ایشان به بازدید مدیران ارشد شهرداري و سازمان نوسازي و

  موافقت با بازگشت مبلغ فیش عوارض ساکنین به خود کوچه

  ادراك و تحلیل

  برگزاري کارگاه اول

 توضیح در خصوص موافقت مدیران شهري با برگشت مبلغ فیش ساالنه اهالی 

 به منظور اجراي سایر اقدامات کوچه

 نظرسنجی در خصوص اقدامات مورد نیاز کوچه در گام دوم  

  برگزاري کارگاه دوم
 توزیع فیش عوارض میان ساکنین و پیگیري پرداخت آن 

  دارد ساکنینی که مبلغ باالییجلب نظر شهرداري در خصوص تقسیط فیش.  

  يساز تصمیم
طراحی و نظرسنجی 

  اقدامات

 ها بعدي اقدامات مد نظر اهالی به منظور ادراك بهتر برنامه راحی سهط 

 ها نظرسنجی نهایی از ساکنین به منظور انتخاب بهترین گزینه  

  برآورد مالی  اجرا

 برآورد مالی طرح و تناسب با پرداخت عوارض ساکنین  

 یدیه تخصیص بودجه الزم اقدامات از مدیریت شهري أیت اخد 

 عقد قراداد با پیمانکار به منظور آغاز عملیات اجرایی گام دوم  
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 در فرآیند بهسازي مشارکتی کوچه صادقی جلب مشاکت مالی ساکنان

  موانع موجود در فرآیند اجرا  .5

  .ارائه نمود 4 توان در قالب جدول می کار گرفته شد را هترین موانع اجراي پروژه و راهکارهایی که براي رفع آن ب مهم

  

  ها موانع اجراي پروژه و راهکارهاي رفع آن .4جدول 

  راهکارها  موانع اجراي پروژه  نوع مانع

  اقتصادي
هاي استطاعت مالی ساکنین در تامین تمام هزینهعدم 

  طرح

 ي خیرها از طریق مشارکت گروه ها تامین بخشی از هزینه  

 ي طرح (خرید گلدان از بازار گل، استفاده از ها کردن هزینه کم

  ي دانشجویی به منظور نقاشی کوچه) ها گروه

- اجتماعی

  فرهنگی

  حد فاصل کارگاه اول و دوم ساز انجام اقدامات خرد اعتماد   کمبود اعتماد ساکنین به عملکرد مدیریت شهري

  تضاد منافع بین خود ساکنین

  نوشتن لیست تمام معضالت و بحث گروهی در خصوص

  بندي تا رسیدن به نتیجه مشترك بین اهالی لویتوا

 سفیدان و معتمدین در جلسات به منظور  استفاده از ظرفیت ریش

  حصول توافق بین اهالی

  هاي خوداعتماد به نفس اهالی و اعتقاد به قابلیتعدم 

 منظور انجام اقدامات بر مبناي  نین بهکتقسیم وظیفه بین سا

و جلسات فردي خارج از  ها شناختی که از آنان در خالل کارگاه

کارگاه حاصل آمد، بودن نیروهاي دفتر در مواقع ضروري کنار 

  ساکنین 

منزل با ساعت کاري عدم تطابق ساعت حضور اهالی در 

  دفتر

  حضور در روزهاي تعطیل و ساعات غیراداري در کوچه و برگزاري

  .که بتوان حضور حداکثري اهالی را داشت ها در این زمان ها کارگاه

  ساختاري

زدن از چنین اقداماتی براي  اتکا و مثال نبود تجربه قابل

  اهالی در سطح محله و منطقه
 االمکان مشابه ي حتیها و یا نمونه ي خارجیها استفاده از نمونه  

تغییرات مدیریتی (تغییر شهردار ناحیه در فاصله کارگاه 

  دوم تا شروع اقدامات)

  تالش براي حراست از دستاوردهاي پروژه و اقناع مدیریت جدید در

  سویی با اقدامات جهت هم

و  شناسی بودن تشکیالت مدیریت شهري براي آسیب بسته

  طریق مشارکت مردمیحل مشکالت از 

 گیري با اهالی توسط تیم دفتر که اعتقاد به این کار داشتند و  ارتباط

جهت اجراي برخی اقدامات و در  استفاده از پرسنل شهرداري صرفاً

  جبهه دوم اقدامات

عدم امکان تخصیص مستقیم بخشی از درآمد حاصل از 

  عوارض ساالنه یک کوچه به همان کوچه

 شهرداري منطقه و سازمان نوسازي در خصوص یدیه از أیاخذ ت

برابر مبلغ واریزي عوارض اهالی براي اقدامات  3تخصیص 

  بهسازي محیطی کوچه

  دستاوردها  .6

ماهه تلقی شود، اما در  30 ورد این پروژهاترین دست مهم عنوان بهشاید به ظاهر، زیباسازي و ساماندهی منظر کوچه صادقی 

ي اطراف ها ترین دستاورد این پروژه تغییر در ذهن و نظر ساکنین این کوچه و کوچه اي، مهمواقع از نظر تیم دفتر توسعه محله

شان و همچنین اعتقاد و باور به توانایی خود در تغییر فضاي عمومی محیط  نسبت به کارایی مدیریت شهري در رفع مشکالت

  .نام برد ،کنند که به شهرداري پرداخت میاي  ود و کارایی عوارض ساالنهسکونت خ
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  هترین دستاوردهاي پروژ مهم .5جدول 

  دستاورد  بعد

  کالبدي

  زیباسازي منظر کوچه صادقی

  تفکیک زباله از مبدأ و عدم تجمع زباله در ورودي کوچه

  کاهش شدید و نزدیک به صفر نصب برچسب تبلیغاتی در کوچه

  داشت طرح با توجه به مشارکت مالی و فکري در اجراي این طرح افزایش رغبت ساکنین به نگه

  ساختاري

ي ها مین مالی و اجراي پروژهأحل، ت شناسی، ارائه راه ایجاد یک نمونه کامل از قابلیت و ظرفیت اهالی محله در خصوص آسیب

  خردمقیاس شهري

تهران از کوچه و ترغیب مدیریت شهري به گسترش و حمایت از چنین  بازدید مدیران کالن شهرداري و شواي شهر

  ییها پروژه

  ي خالقانه به منور گسترش و تداوم اقدامات ها و ایده ها حل ارائه راه

- اجتماعی

  فرهنگی

  طرح)ي انتهایی ها نامه ي اطراف به مدیریت شهري (بر طبق پرسشها افزایش نسبت اعتماد ساکنین کوچه صادقی و کوچه

سال  10تغییر در نگرش مردم به عوارض ساالنه و باور به کارایی و مثمرثمربودن آن (یکی از ساکنین پس از قریب به 

  ).عوارض خود را بعد از این طرح پرداخت نمود

  

  

  

  

  

  

  

  تصویر قبل و بعد از اجراي پروژه .4شکل 

   تداوم .7

کند برقراري دیالوگ بین همسایگان حول محور بهسازي و ساماندهی میآنچه تداوم این پروژه در کوچه صادقی را تضمین 

، نقاشی دیواري، عدم انباشت زباله در ورودي کوچه، ها داشت از گلدان نگه .ماهه بوده است 18مشکالت آن در قالب یک برنامه 

رفته است نشان از تغییر نگرش یی که در اختیار اهالی قرار گها عدم نصب برچسب تبلیغاتی یا کندن سریع آن توسط کاردك

کوچه صادقی نیز  ساکنین کوچه صادقی نسبت به حس شهروندي و تعلق به کوچه خود دارد، تغییري که از عوض شدن چهره

  .تر باشد تواند مهممی

  موارد زیر به توانمی هاویژگی این جمله از .نماید می ممکن دیگر نقاط در را آن تداوم دارد که امکان ییها ویژگی پروژه این
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  اشاره نمود:

 بودن پروژه به لحاظ مالی مقیاسخرد 

 بودن پروژه به لحاظ مساحت و محدوده مداخله خردمقیاس 

 زودبازده بودن اقدامات و در نتیجه ترغیب بیشتر ساکنین به مشارکت در آن 

 ي براي اقدامات بعدي از طریق ایجاد نمونه موردي موفق بومیساز سازي و اعتماد زمینه 

 ي بعدي این رویکردها شدن مدیریت شهري با این رویکرد و در نتیجه حمایت از حرکتآشنا 

  ها  آموخته .8

  پروژههاي  ترین آموخته مهم .6جدول 

  توضیحات  آموخته

بـودن   حس مفیـد 

  ایجاد کنید

 فعلیت رساندن برخیتوان با به  می این کار را .ایجاد حس مفید بودن مشارکت اهالی در مراحل ابتدایی بسیار مهم است

 ثر بوده و داراي اثرؤها مورده نمود و این نوید را داد که جلسات و صحبتآدر جلسات اولیه بر ها نظرات خردمقیاس آن

  .تواند باشد می مستقیم بر محیط زندگی آنان

شناســــــــایی 

ــویت در  عضــــ

  ها انجمن

 تمایالت بر ها تشکل و ها گروه ،ها مننهادها، انج در شهروندان رسد عضویت می این پروژه به نظر تجربه به توجه با

 عضویت آن در شهروندان نهادهایی که نظرگرفتن در با ثیرگذار است وأمشارکتی ت هاي فعالیت در حوزه آنها مشارکتی

 و ارتباطات ارتقاء و ها آن گیري نیز شکل و ها نسازما و نهادها گونه این تقویت براي بستر زمینه و نمودن فراهم دارند،

  .رسد می نظر به ضروري ها آن جلب مشارکت جهت در بیشتر تالش و ها نسازما و نهادها با این شهرداري تعامل

  بشناسید

 ...ي صنفی، مذهبی و ها ي جانبی که در سطح محله دارند، عضویت در تشکلها سابقه سکونت اهالی در محله، فعالیت

 گر ارتباط تیم با ساکنین استفاده کنید، این موضوع تسهیل ها تعامل با ساکنین از آنتواند اطالعات مناسبی باشد که در  می

  .منظور پیشبرد امور استفاده کرد توان از ارتباطات ساکنین به می بود و در مواقع حساس

  افزایش آگاهی

 نسبت به اقدامات قبلیما نشان داد عدم مشارکت اهالی در مراحل نخست تا حد زیادي ناشی از عدم شناخت  تجربه

 یی از اقدامات شهرداري در خصوص برخی مشکالت در سطح محله داشتند که باها الها سؤ هر کدام از آن .شهرداري بود

  .ي شهرداري، از آن رفع ابهام شد و راحت تر توانستند با طرح ارتباط برقرار کنندها پاسخ به آن و توضیح محدودیت

  اصرار نکنید

 گیري، تأمین مالی و تأمین نیروي انسانی بدانیم، بیشتر حوزه عمومی را به سه دسته مشارکت در تصمیم اگر مشارکت در

 از احترام بگذارید و اصرار به گرفتن مشاکت مالی یا اجرایی ها گیري دارند، به نظر آن ساکنین تمایل به مشارکت در تصمیم

 توان از ه هر کدام از ساکنین را در کدام یک از این سه دسته میشود ک می مشخص ها همه ساکنین نکنید، از خالل کارگاه

  .مشارکتش استفاده نمود

  صادق باشید

 مشارکت در گام پیش رفت و جایزه به ي پایین شروع کرد و گامها ي باالي نردبان مشارکت باید از پلهها براي رسیدن به پله

 مقدمه وارد شود یکباره و بی داد تا انگیزه کافی براي پیمودن گام بعدي ایجاد شود، نمی ها کننده هر گام را به مشارکت

 گیرد اگر مانعی پیش روي اقدامات قرار می .مراحل باالي مشارکت شد و انتظار داشت مردم همراهی و همکاري کنند

 شوند و به شما می شان را متوجه شدن نظرات دهند یا دلیل عدم اجرایی می حل صادقانه با اهالی مطرح کنید، یا به شما راه

  .شوند اعتماد نمی بی

  صبور باشید

 تعلق، احساس پردازند، می نقادي به آمده، هم گرد خود عالقۀ مورد مسائل دربارة گفتگو و بحث براي گران کنش که زمانی

باشید  پس نیاز است که صبور .است مشترك و جمعی رفتارهاي براي اي مهمقد که آید می وجود به جمعی و وفاق وابستگی

  .باشید ها قدم تا رسیدن به یک نتیجه مشترك همراه آن به و قدم
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 مدوازدهــــسال 

 58شماره 

 1400خرداد 

 

  

  

  

   ریزي از طریق مردم در کوچه قنات برنامه

  

  مهدي حقینویسنده مسئول: 

بشیر خادملو، زهرا توحیدي، سارا / طرح، نقش و آمایشمهندسین مشاور : مجري/ همکاران

  بهناز خدادادياالسالم،  ثابت، محبوبه شهرابی، نازي شیخ

  صفا، شهید اسدي، زاهد گیالنی و دهقاندفتر توسعه محلی / 13منطقه 

  1392- 1397:  سال اجرا

  

  05807 :تجربهشماره 

  

  

  

  

  چکیده

 را آن و دانسته خورده شکست را شهر مدیریت متمرکز تجربه شهري، مدیریت حوزه نظران صاحب بیشتر امروزه

 اصلی يها دغدغه از یکی مشارکت شهروندان جلب ،رو این از .کنند می ارزیابی ناموفق مشارکت شهروندان بدون

 ریزي از طریق مردم در کوچه قنات این مدل پیگیري در تجربه برنامه .شودمی شهري محسوب نوین يها مدیریت

 در اینجا مسائلی از جمله کمبود فضاهاي عمومی در سطح محله صفا، فشردگی و تراکم باالي جمعیتی و .شد

 ساختمانی در محله، وجود فضاهاي رهاشده و ناایمن در سطح محله با مالکیت شهرداري، عدم اجرایی بودن طرح

 یی از جمله نوساز بودن بناها و قرار دادن بناهاي نوساز در دستور خریدها واسطه در نظر گرفتن واقعیت هتفصیلی ب

 یی بدون دید و دسترسی عمومی و عدمها شهرداري، جانمایی نامناسب فضاهاي خردمقیاس محلی در مکان

 اي قرار گیرد که روي تیم دفتر توسعه محله وجهی پیشاي چند لهئاعتماد مردم به مدیریت شهري باعث شد تا مس

 ،از این رو .ي نه براي مردم بلکه از طریق مردم یابدریز براي پاسخ به آن چاره را در مراجعه به خود مردم و برنامه

 ساله که همچنان نیز ادامه دارد، در گام نخست اعتماد اهالی به تیم دفتر جلب و سپس 6ي ریز طی یک برنامه

 نواقص طرح تفصیلی با راهنمایی و اجماع نظر اهالی اصالح گردید و در ادامه با تغییر کاربري ملک شهرداري از

 ي مجاور آن وها پالك این فضا و تملک یک فضاي رهاشده به فضایی عمومی و در دسترس، زمینه براي توسعه

 اهالی حاصل به یک فضاي عمومی با ابعاد و مساحت درخور و قابل استفاده براي تعداد بیشتري از ها تبدیل آن

 ان و طراحان شهري نیست، بلکه درونریز دستاورد مهم این طرح آن است که پاسخ در دفتر برنامه .گردیده است

 کافی است از پشت میز بلند شویم و به میان .کنند می یط زندگیمحالت و در ذهن مردمی است که در آن مح

   .پاسخ را خواهیم یافت مردم برویم، قطعاً
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  معرفی محدوده پروژه و بیان مسئله .1

آفرینی در فضاهاي  حضور و نقش بنابراین تجربه .است زیستن فضاهاي در ها انسان فعال درگیري مستلزم اجتماعی زندگی

محله  کوچه صادقی در بافت فرسوده .خوردگی به محیط زیستن هر شهروند باشد تواند یکی از مصادیق تعلق و گرهعمومی می

آیی  منظور گردهم گونه فضاهاي عمومی بههاي این محدوده کمبود اینقرار دارد که یکی از ویژگی 13منطقه  1صفا در ناحیه 

  .ثر در آن استؤافراد و ایفاي نقش م

ر علت شده که ایجاد هر گونه فضاي عالوه بر کمبود فضاهاي عمومی در وضع موجود این محله، ریزدانگی بناها نیز مزید ب

با خرید و تخریب امالك خصوصی همراه باشد که خود عالوه بر موانعی  ي باال و الزاماًها عمومی در مقیاس محله با هزینه

ي ها چالش ...مجردنشینی و  دادن همچون عدم دسترسی به مالکین، انتفاع غیررسمی از امالك این محدوده در قالب سبک اجاره

مدت، تصور ایجاد فضاي عمومی در  مدت و شاید میان وي خود دارد و بنابراین در کوتاهنی، اقتصادي و اجتماعی زیادي پیش رقانو

عمومی  حضور و مشارکت در عرصه ي موجود محله به منظور تقویت تجربهها مقیاس محله دور از ذهن باشد و باید از ظرفیت

  .تبهره جس

ي مالی و نیروي انسانی شهرداري آن تطابق ندارد، ها مقیاس در سطح این ناحیه که با ظرفیتي خردها از طرفی تعدد پروژه

رسیدگی به مسائل از سوي شهرداري شده و همین امر رسیدگی به مشکالت خردمقیاس و متعدد محله را  بندي اولویتمنجر به 

همه این موارد  .مادي بین ساکنین و شهرداري شوداعت تواند منجر به ایجاد تنش و بی می مشمول زمان نموده که همین موضوع

مدیریت متمرکز به مشارکت جویانه با ساکنینی که هم با پرداخت عوارض، سهمی در  لزوم تغییر رویکرد مدیریت شهري از شیوه

کمک گرفت را  ها توانند در حل آن از آن می دانند و می یی هستند که مشکالت راها درآمد شهرداري دارند و هم بهترین گروه

  .نمودن این رویکرد انتخاب گردید اي براي پیاده نمونه عنوان بهبنابراین کوچه صادقی  .نماید می مطرح

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  موقعیت کوچه قنات در محله صفا .1شکل 
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ي نیازمند تملک بر ها هاشور زرد مشکی: پالك

  یی فرسودهها اساس طرح تفصیلی مصوب، خانه

نیازمند تملک بر اساس طرح رنگ قرمز: پالك 

  تفصیلی مصوب، ساختمانی نوساز

هاي گذشـته توسـط    رنگ آبی: فضایی که سال

صورت پارکینگ  به شهرداري تملک، تخریب و

  .شده است می استفاده

رنگ زرد: پیشنهاد دفتر در خصوص تملک این 

بـه پـالك آبـی     هـا  نمودن آن و اضافه ها پالك

ـ    ک شـده  رنگ که قبالً توسـط شـهرداري تمل

  .است

  موقعیت محدوده طراحی .2شکل 

  

  ترین مشکالت و مسائل محدوده مهم .1جدول 

  تصویر  مشکل  بعد

  کالبدي

بودن کالبدي و جمعیتی و کمبود  فشردگی و متراکم

  فضاي سبز و فضاي عمومی در سطح محله صفا
  

  کمبود مبلمان شهري در طول محور منصوري

  

واسطه عدم  هبحرانی بایمنی پایین فضا در مواقع 

دسترسی خودروهاي امدادي و فرسودگی و منظر 

  نامناسب فضا

  

- اجتماعی

  فرهنگی

فضاي رهاشده و تجمع معتادین و ایجاد حس ناامنی 

  براي ساکنین
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  محیطی زیست

  ایجاد حریق در فضا

  

  نهر نامناسب و آلوده مجاور فضا

  

  اهداف و راهبردهاي اجراي پروژه  .2

 عمومی عالئق مسائل و پیرامون افراد نظر تبادل و بحث محل حوزه این .است عمومی افکار يگیر شکل عمومی بستر حوزه

 تبادل و بحث به عمومی منافع سر بر شهروندان حوزه این در .آیدمی حساب به عمومی افکار زایش براي مناسبی شرایط و است

 که شغلی يها هگرو و تجاري مؤسسات در موجود مقاصد و کاالیی روابط برخالفحوزه  این در سخن دیگر به .پردازندمی نظر

 حوزه این در ورود حق .است جمعی خیر و کنندگان عموم شرکت منافع تأمین هدف است، خصوصی و مادي منافع ها آن محور

 و جایگاه در تأثیري هیچ اقتصادي ویژه امتیازات هب خاص امتیازات و اجتماعی هايتفاوت .است شده تضمین شهروندان همه براي

 ترین بنابراین مهم .بنابراین در طرح حاضر نیز این اهداف و اصول محترم شمرده شده است .ندارد حوزه این در افراد موقعیت

 مدیریتي از طریق مردم براي ریز برنامه ریزي و ایجاد تجربهفرآیند برنامه مشارکت شهروندان در هدف طرح حاضر ایجاد تجربه

  ترین راهکارهاي رسیدن به هدف حاضر عبارتند از: مهم .شهري است

 پذیري طرح تفصیلی افزایش تحقق 

 مین فضاي عمومی درون بافت متراکم محلهأت 

 ها استفاده از مشارکت همه ساکنین بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آن 

  دفاع و رهاشده بیارتقاي امنیت از طریق ساماندهی فضاهاي 

 ،جلب همکاري نهادهاي مختلف در سطح محله در اقدامی مشارکتی کنار یکدیگر از جمله شهرداري ناحیه، سراي محله 

  هاي فعال در سطح محله سمن

  ي مهم ها تاریخ .3

تا  پروژه، از انتخاب آني مهم ها تاریخ 2 در جدول .ساله آغاز گردیده و همچنان نیز ادامه دارد 6این طرح در یک بازه زمانی 

  .تمرحله کنونی ارائه شده اس
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  تاریخ مراحل مهم اجراي پروژه .2جدول 

  تاریخ  مرحله

  11/1392  انتخاب محدوده هدف

  12/1392  ورود به محله

  12/1392  گاو اول: تغییر پوسته طرح تفصیلی

  10/1393  بسترسازي تغییر

  04/1396  گام دوم: تغییر کاربري زمین

  08/1396  سازي تغییرفرهنگ 

  01/1397  آغاز عملیات اجرایی

  10/1397  تثبیت اقدامات

  02/1398  گام سوم: تداوم و توسعه اقدامات

  فرآیند انجام کار  .4

  .سال ارائه شده است 6گرفته در طول  صورتدر جدول زیر اقدامات 

   

  ي شهري مشارکتی پاتوق قناتریز اقدامات برنامه بندي سطح .3جدول 

  اقدام  مرحله  گام

  گام نخست:

  سازي تغییر زمینه

  پردازي ایده
 ي محلیها شناخت محله با استفاده از اسناد فرادست، مشاهدات میدانی، ارتباط با گروه •

  انتخاب محدوده هدف مستخرج از کلیه مطالعات  •

ورود به محله و 

  اعتمادسازي
  روزه  3ي مناسبتی در یک رویداد ها برگزاري برنامه •

 کارگاه اول: تغییر پوسته

  طرح تفصیلی

 نظر جهت تغییر مد تهیه ماکت از کوچه و محدوده •

  ي محلیها ت نماینده گروهئبرگزاري جلسه با حضور مدیران شهري، اهالی، هی •

  مرحله اول تغییرات:

  تغییر نرم

 سازي و نقاشی دیواره ملک شهرداري جداره •

  نظرسنجی و اخذ بازخورد اهالی از طرح •

  ي گام بعديریز ي محلی و برنامهها برگزاري جلسه با حضور نماینده گروه •  تحلیل اقدامات

کارگاه دوم: تغییر 

  کاربري
  برگزاري جلسه در مسجد محله با حضور تمامی اهالی و تصمیم بر تغییر کاربري فضا •

  برگزاري برنامه مناسبتی براي کودکان در فضاي پاتوق  •  سازي تغییر فرهنگ

  دوم:گام 

  آغاز تغییرات

  سازي، نصب وسایل ورزشی، نصب روشنایی، کاشت فضاي سبز کف •  آغاز فرآیند اجرایی

  تثبیت اقدامات
 شده هاي مناسبتی در فضاي ایجادبرگزاري برنامه •

  شده سازي فضاي ایجاد منظور فعال ي محلی بهها ي از ظرفیت گروهگیر بهره •

ي تداوم و ریز برنامه

  شده توسعه فضاي ایجاد

 فضاي پاتوق با خریداري امالك پیرامونی تصویب توسعه •

  فضاي عمومی  طراحی فاز یک و دو توسعه •

  شروع به تملک امالك پیرامونی  •  اجراي گام دوم
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  موانع موجود در فرآیند اجرا  .5

  ها ترین موانع اجراي پروژه و راهکارهاي رفع آن مهم .5جدول 

  راهکارها  موانع اجراي پروژه  نوع مانع

- اجتماعی

  فرهنگی

  کمبود اعتماد ساکنین به عملکرد مدیریت شهري

 تکـانی   ساز در بدو ورود به محله نظیر کوچـه  انجام اقدامات اعتماد

ــه ســاکنین مشــارکت مردمــی، اهــداي  ــدان گــل ب ــده در  گل کنن

  تکانی، برگزاري نمایشگاه  کوچه

 عنـوان  بـه تضاد منافع بین خود سـاکنین، برخـی   

کردنـد و   جاي پارك خودرو به این فضا نگاه مـی 

برخی به دنبـال تغییـر آن و تبـدیل بـه فضـایی      

  .عمومی براي محله بودند

     مشـکالت  برگزاري جلسه در مسجد پنج تـن آل عبـا ع و احصـا

  ؛سفیدان محله کوچه با حضور ریش

 ت تمــام معضــالت و بحــث گروهــی در خصــوص ســنوشــتن لی

  ؛مشترك بین اهالی تا رسیدن به نتیجه بندي اولویت

  استفاده از ظرفیت ریش سفیدان و معتمدین در جلسات به منظور

  .حصول توافق بین اهالی

اقنـاع مـدیریت شــهري نسـبت بــه تغییـر طــرح     

  اساس نظر مردمتفصیلی بر 

   شاید سخت ترین بخش این پروژه همین قسمت ابتدایی بود کـه

با برگزاري جلسه در مسجد و حضـور اقشـار مختلـف، و تکـرار و     

ممارست این موضوع از طریق نهادهاي مردمی، به نتیجه رسید و 

مدیریت شهري قبول کرد که طرح تفصیلی خود را بر اساس نظر 

  .مردم تغییر دهد

  ساختاري

ممانعت مدیران شهري با در اختیار گذاشتن ملک 

خود کـه قابلیـت سـاخت و سـاز و یـا تهـاتر بـا        

ي خود با پیمانکاران را داشت و واگذاري ها بدهی

  آن در جهت ایجاد فضاي عمومی

 جـایی   هتهیه طرح توجیهی نسبت به سودآوري مالی و حقوقی جاب

ي داخـل  هـا  موقعیت فضاي عمومی که هم هزینه تملک پـالك 

ي قبلـی کـه   هـا  کـرد و هـم از تملـک    طرح تفصیلی را کمتر می

  .گرفت می ورتاي ص استفاده بهینه ،شهرداري انجام داده بود

تغییــر شــهرداران و مــدیران تغییــرات مــدیریتی (

  ي تا اجراي طرح)ریز سازمان در طول زمان برنامه

 اي و ممارسـت ایـن    حفظ و ثبات تیم مستقر در دفتر توسعه محله

اهداف و فرآیندي که از روز نخسـت تعریـف شـده بـود و     تیم بر 

  مدیران جدید با خود نمودن همراه

نبودن انجام این پروژه براي مـدیریت   لویتودر ا

شهري با توجـه بـه اینکـه در معبـر اصـلی قـرار       

نداشت و مقیاس عملکردي آن نیز باال نبـود کـه   

درخواست زیاد مردمی براي انجام آن باشد و مهم 

همه هزینه بـر بـودن آن بواسـطه نیـاز بـه      تر از 

  .تملک چندین پالك بود

 ي متعدد اعضاي شوراي شهر، مدیران ارشـد  ها دادن بازدید ترتیب

ســازمان نوســازي و شــهرداري منطقــه از موقعیــت و اســتفاده از 

ت امناي مسجد و شورایاري ئي محلی همچون هیها ظرفیت گروه

جلسات مدیریتی و در محله صفا و مطرح نمودن مکرر موضوع در 

نمودن ایـن بحـث بـه یکـی از موضـوعات مهـم در        نتیجه تبدیل

سال از اولـین   4پس از  تا نهایتاً ي مدیریت شهريها يریز برنامه

سـیس فضـاي   أجلسات تیم دفتـر در کوچـه، بودجـه ت   ها و  برنامه

  .عمومی اخذ شد

   دستاوردها .6

ساله تلقی شود، اما در واقع از نظر تیم دفتر  6ي ترین دست آورد این پروژهمهم عنوان بهشاید به ظاهر، احداث پاتوق قنات 

ریزي شهري و تغییر در برنامه ترین دستاورد این پروژه ایجاد یک تجربه از مشارکت دادن مردم در پروژه اي، مهمتوسعه محله
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و  ها آن هم توسط مردم که شاید عنصر پنهان طرح اند،ي شهري تعیین نمودهریز هایی است که کارشناسان برنامهو برنامه ها طرح

  .ارائه شده است 6در جدول برخی دیگر از دستاوردهاي این پروژه  .ي شهري بلوپرینتی باشندها برنامه

  

  پروژه  تعدادي از دستاوردهاي .6جدول 

  دستاورد  بعد

  کالبدي

  مسکونی و جمعیتی فضاي عمومی در یک بافت متراکم و فشرده ایجاد

  دفاع افزایش امنیت از طریق ساماندهی فضاي بی

فراهم  ها یی که در صورت آتش سوزي، امکان اطفاء حریق براي آنها افزایش ایمنی از طریق خارج نمودن فضا از اتوموبیل

  .نبود

  ساختاري

ي هـا  با واقعیت ي شهري متناسبها ایجاد یک نمونه کامل از قابلیت و ظرفیت مردم در خصوص نظارت و حتی تغییر طرح

  محلی

بازدید مدیران کالن شهرداري و شواي شهر تهران از کوچه و ترغیب مدیریت شهري بـه گسـترش و حمایـت از اقـدامات     

  مشارکتی با مردم

به فضاهاي عمـومی کـه پـس از ایـن      ها شدگی امالك متعلق به مدیریت شهري و در نتیجه تبدیل آنشکستن تابوي رها

   .مقیاس دیگر در این محله و محالت مجاور ایجاد گردیدفضاي عمومی خرد 5فاصله دو سال،  پروژه اتفاق افتاد و به

 - اجتماعی

  فرهنگی

ي پیرامون آن بـه مـدیریت   ها الخصوص ساکنین کوچه خسرو منصوري و کوچه افزایش نسبت اعتماد ساکنین محله و علی

  شهري 

  ایجاد بستري براي تعامالت اجتماعی اهالی

  ي مناسبتی توسط مدیریت شهري، مسجد و خود ساکنینها ایجاد بستري براي اجراي برنامه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تصاویر قبل و بعد از اجراي پروژه .3شکل 
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  تداوم  .7

کند برقراري دیالوگ بین همسایگان حول محور بهسازي و قنات را تضمین میآنچه تداوم این پروژه در پاتوق محله 

دخیل نمودن مردم از همان ابتدا در این فرآیند ضامن حفظ و دوام  .ساله بوده است 6ساماندهی مشکالت آن در قالب یک برنامه 

زمان هیچ وقت موضوع پاتوق قنات به نحوي که با تغییر مدیران در سطح منطقه و سا به ؛بوده است ها آن در طول این سال

نگهداشت از وسایل ورزشی، نقاشی دیواري، عدم انباشت زباله در فضاي پاتوق، نشان  .حاشیه نرفته و از حرکت باز نایستاده است

نیز در  تداوم این اقدام .از تغییر نگرش ساکنین اطراف پاتوق و پیوند این فضاي عمومی با متنی دارد که در آن ایجاد شده است

هاي همجوار پاتوق این  نکته جالب در تملک پالك .ي شده استریز ي مجاور برنامهها این فضا از طریق تملک پالك قالب توسعه

ثري داشته و پیمانکار تملک این و اضافه نمودن آن به پاتوق نقش مؤدر اقناع مالکین براي فروش ملک خود  ها است که همسایه

   .ها نیز ساکن و اهل همین محله و کوچه بوده است پالك

   ها آموخته .8

  پروژههاي  ترین آموخته مهم .7جدول 

  توضیحات  آموخته

  حس مفیدبودن ایجاد کنید

 توان با به فعلیت می این کار را .ایجاد حس مفید بودن مشارکت اهالی در مراحل ابتدایی بسیار مهم است

 در جلسات اولیه براورده نمود و این نویـد را داد کـه جلسـات و    ها آنرساندن برخی نظررات خردمقیاس 

  .تواند باشد می ثر بوده و داراي اثر مستقیم بر محیط زندگی آنانؤها مصحبت

  آشتی با مردم

آشتی بـا   دنیی در مقیاس شهر نیازمها ي چنین پروژهریز سد طرحر می تجربه این پروژه به نظر به توجه با

نیاز اسـت از پشـت    .ي شهري امري نیست که در پشت درهاي بسته صورت گیردریز برنامه .مردم است

 يریـز  ي شهر به میان مـردم و مـوقعیتی کـه بـراي آن برنامـه     ها الؤمیزها بلند شده و به دنبال پاسخ س

  .منظور از گاهی همیشه است ؛جاست گاهی پاسخ همان .کنیم برویم می

  بشناسید

ي جانبی که در سطح محله دارنـد، عضـویت در   ها حله، قومیت، باورها، فعالیتسابقه سکونت اهالی در م

اسـتفاده   ها تواند اطالعات مناسبی باشد که در تعامل با ساکنین از آن می ...ي صنفی، مذهبی و ها تشکل

سـت  ا جامعه محلی ارتباط گرفت و یا همه را اقناع نمـود، کـافی   با همه کنید، نیاز نیست و شاید نمیشود

بینیـد کـه ادامـه     می ها را با خود همراه کنید،و افراد کلیدي هر محدوده را شناسایی کنید و آن ها گاه گره

  .راهبري خواهند کرد ها مسیر را آن

  افزایش آگاهی

ما نشان داد عدم مشارکت اهالی در مراحل نخست تا حد زیادي ناشی از عدم شناخت نسـبت بـه    تجربه

یی از اقـدامات شـهرداري در خصـوص برخـی     هـا  الؤسـ  هـا  هر کدام از آن .بوداقدامات قبلی شهرداري 

ي شهرداري، از آن رفـع ابهـام   ها مشکالت در سطح محله داشتند که با پاسخ به آن و توضیح محدودیت

  .تر توانستند با طرح ارتباط برقرار کنند شد و راحت

  اصرار نکنید

ي، تـأمین مـالی و تـأمین نیـروي     گیـر  مشارکت در تصمیماگر مشارکت در حوزه عمومی را به سه دسته 

احتـرام بگذاریـد و    هـا  ي دارند، به نظر آنگیر انسانی بدانیم، بیشتر ساکنین تمایل به مشارکت در تصمیم

شود که هر  می مشخص ها اصرار به گرفتن مشاکت مالی یا اجرایی از همه ساکنین نکنید، از خالل کارگاه

  .توان از مشارکتش استفاده نمود کدام یک از این سه دسته میکدام از ساکنین را در 

  صادق باشید
گام پیش رفت و  به ي پایین شروع کرد و گامها ي باالي نردبان مشارکت باید از پلهها براي رسیدن به پله

 .دداد تا انگیزه کافی براي پیمودن گام بعدي ایجاد شـو  ها کننده جایزه مشارکت در هر گام را به مشارکت
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مقدمه وارد مراحل باالي مشارکت شد و انتظار داشت مردم همراهـی و همکـاري    باره و بی شود یک نمی

دهند  می حل یا به شما راه ؛صادقانه با اهالی مطرح کنید ،گیرد روي اقدامات قرار می اگر مانعی پیش .کنند

ساله  6راز همراهی  .شوند نمیاعتماد  شوند و به شما بی می شان را متوجه شدن نظرات یا دلیل عدم اجرایی

  .در این نکته نهفته است

  صبور باشید

 نقـادي  بـه  آمـده،  هـم  گـرد  خـود  عالقـۀ  مـورد  مسائل دربارة گفتگو و بحث براي گران کنش که زمانی

 و جمعـی  رفتارهاي براي اي مقدمه که آید می وجود به جمعی و وفاق وابستگی تعلق، احساس پردازند، می

 هـا  قدم تا رسیدن به یک نتیجه مشترك همـراه آن  به است که صبور باشید و قدم پس نیاز .است مشترك

  .باشید
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  ساناز فناییمهندسین مشاور آرمانشهر/ : مجري/ همکار

  قلمستانامیربهادر و  - منیریه، امیریه، فروزشدفتر توسعه محلی / 11منطقه 

  1397- 1398:  سال اجرا

  

  05808 :تجربهشماره 

  

  

  

  

  چکیده

است که بیشترین میزان فرسودگی را در  11منطقه  2امیربهادر، یکی از محالت چهارگانه ناحیه  -محله فروزش

توجهی از مشکالت  روست. بخش قابل ها با کمبود جدي روبهناحیه داشته و همچنین به لحاظ خدمات و سرانه

محیطی نیز مزید بر علت شده و عالوه بر کاهش کیفیت زندگی، چهره محله را مخدوش کرده بود، از سوي  زیست

هاي گذشته، تراکم جمعیتی را افزایش داده بدون این که خدمات مورد نیاز رویه در سال دیگر ساخت و سازهاي بی

مون بناي ارزشمند چارسوق چوبی به ویژه پیرا ، جنوب محله فروزش و به1397محله تأمین شده باشد. در سال 

محیطی در سطح کیفی نامناسبی قرار داشته و تالش مدیریت شهري براي حل مسائل این محدوده  لحاظ زیست

هاي ساز آسیب به نتیجه مطلوب نرسیده بود. تجمع بیش از حد زباله عالوه بر مشکالت زیست محیطی، زمینه

زاده و شهید توسلی با  مجد، صالحهاي رضائیدان شده بود. کوچهاجتماعی مانند تجمع زباله گردان و معتا

، دفتر توسعه محلی با 1397ماه سال بودند. در مهر رو محیطی و اجتماعی روبه مشکالت بیشتري به لحاظ زیست

شده در قالب برنامه توسعه اجتماعی محله، اقدام به تشکیل نهادي از ساکنین  هدف کاهش یا رفع مسائل یاد

ده مورد نظر کرد با این رویکرد که بخشی از مسائل محله با مشارکت حداکثري ساکنین مرتفع گردد. در محدو

شده  هاي ارائهسازماندهی شده و پس از آموزش» همیاران محله فروزش«نهایت گروهی از ساکنین با عنوان 

طقه و همچنین سراي محله توسط دفتر توسعه محلی و با مشارکت حداکثري مدیریت شهري در سطح ناحیه و من

و در زمان نگارش این مطلب  فعالیت خود را آغاز کرده 1397فروزش، شروع به فعالیت کرد. این گروه از مهرماه 

هاي انجام شده توسط اعضاي گروه، بخش دهد. با تالش) همچنان به فعالیت ادامه می1398ماه  (بهمن

نه زباله و زباله گردان مرتفع شده و گروه در پی بهبود شرایط محیطی محله در زمی توجهی از مشکالت زیست قابل

  باشد. هاي خود می و گسترش دامنه فعالیت
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 معرفی محدوده پروژه و بیان مسئله. 1

محدوده جغرافیایی محله فروزش، از شمال به 

خیابان بشیري و محله امیریه، از جنوب به خیابان 

مولوي و محله آگاهی، از شرق به خیابان وحدت 

اسالمی و محله سنگلج و از غرب به خیابان ولی عصر 

شود. جمعیت کل محله و محله قلمستان محدود می

خانوار بوده و جمعیت  8600نفر در  25000حدود 

باشد.  می خانوار 2600نفر و  7600محدوده طرح 

هکتار  5/54 هکتار از 6/9همچنین محدوده طرح 

  گیرد.  مساحت کل محله را در بر می

  

  

  

. نقشه محله فروزش و محدوده طرح 1شکل 

  )1397پاییز  -(دفتر توسعه محلی

  

باشد که با مسائل و امیربهادر می -نیز نشان داده شده است، بخشی از محله فروزش 1شکل مورد مداخله که در  محدوده

رغم تالش مدیریت شهري در این بخش از محله، انباشت  رو بود. علی محیطی روبه هاي زیستت جدي در زمینه آلودگیمشکال

گردان و  شده و این امر منجر به حضور زبالهاز ساعات شبانه روز مشاهده می ها در بسیاريبستها و بنزباله در ورودي تمام کوچه

رسید تنها نظر می محیطی محدوده نیز مسائل فرهنگی و انسانی بوده و به ترین علت مسائل زیستپیامدهاي آن شده بود. مهم

  دهد.باله را در محدوده نشان میوضعیت تجمع ز 2حل مسئله نیز ایجاد تغییر توسط خود ساکنین محله باشد. شکل  راه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1397پاییز  - دفتر توسعه محلینبش کوچه کامران ( - . وضعیت پسماند در کوچه رضائی مجد2شکل 
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 برنامه توسعه اجتماعی محله فروزش (محله پویا)

 اهداف و راهبردهاي اجراي پروژه. 2

به این هدف نفعان بود و براي دستیابی  ترین هدف از اجراي این پروژه حل مشکالت محدوده با مشارکت ساکنین و ذيمهم

  دهد.اهداف و راهبردهاي پروژه را نشان می 1شد. جدول شماره باید نهادي متشکل شده و سازماندهی می

   

  )1398ماه  بهمن - (دفتر توسعه محلی اهداف و راهبردهاي پروژه. 1 جدول

  راهبرد  هدف

  نفعان جلب مشارکت همه ذي  محیطی و اجتماعی محله حل مشکالت زیست

  تشکیل و هدایت نهاد مردمی  ریزي مشارکتی برنامهالگوسازي 

  سازي ساکنین در حل مسائل محله فعال  افزایش سرزندگی و نشاط اجتماعی

 هاي مهم تاریخ. 3

با امضاي اساسنامه  1397آبان  20آغاز شد. و سپس در  1397فعالیت مستقیم دفتر براي اجراي این پروژه از نیمه مهرماه 

آذر آموزش به اعضاي گروه ادامه یافته و پس آن  25آبان تا  27فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. از توسط اعضاي گروه 

ارزیابی و پایش توسط اعضاي گروه  1397اسفند  26هاي خرد محلی کردند. در اعضاي گروه شروع به تعریف و اجراي پروژه

  دهد. هاي گروه را نشان میتاریخ فعالیت 2ه یافت. جدول شماره ي گروه ادامها فعالیت 1398فروردین  18انجام شده و از 

 

  )1398ماه  بهمن - (دفتر توسعه محلی هاي مهم اجراي پروژهتاریخ. 2 جدول

  رویداد یا برنامه  تاریخ

  انمند عالقهنشست رسمی با فعالین و   6/08/1397

  امضاي اساسنامه گروه  20/08/1397

  هاي آموزشیبرگزاري کارگاه  2/10/1397تا  27/08/1397

  چاپ کارت شناسایی و شروع به کار اجرایی  2/10/1397

  نظران و مسئولین اندیشی با صاحب برگزاري نشست هم  14/11/1397تا  10/1397//9از 

  نفعان هاي خرد محلی با مشارکت ذي اجراي پروژه  25/12/1397تا  28/11/1397از 

  ارزیابی توسط اعضاي گروهبندي و  نشست جمع  26/12/1397

  ریزي براي سال جدید برنامه  18/01/1398

  تهیه پوستر آموزشی توسط اعضا  25/01/1398

  رسانی توسط اعضا تهیه بروشور اطالع  15/02/1398و  8/02/1398

  چهره در سطح محله توسط اعضاي گروه به رسانی و آموزش چهره اطالع  06/11/1398تا  22/02/1398از 

  هاي حمایتی (ویژه سالمندان) توسط اعضاي گروه تعریف پروژه  10/06/1398

  هاي خرد زیباسازي به مناسبت استقبال از بهار در محله تعریف پروژه  13/11/1398

 انجام کار فرآیند. 4

  محله مدیریت با نشستی ابتدا فروزش، محله جنوب اجتماعی و کالبدي مشکالت و مسائل به توجه با ،1397 ماهمهر در
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ي محله گفتگوهایی ها هایی با حضور ساکنین در اماکن عمومی محله برگزار شد. همچنین در کوچه و در پی آن نشست برگزار شد

هم رسانند. در  شد که در روز و ساعت مشخص در سراي محله حضور به مندان دعوت هبا ساکنین انجام شده و در نهایت از عالق

ادامه مسائل محله مطرح شده و برخی از تجارب مشابه و تصویري از آینده اقدام براي حاضران تشریح شده و لزوم تشکیل گروه 

 ها ها و پیگیري زاري نشستو تداوم آن براي دستیابی به اهداف مطرح شده و موضوع لزوم صرف وقت و انرژي و نظم در برگ

ان اقدام به امضاي اساسنامه کردند و با مند عالقهمورد تأکید قرار گرفت. پس از تکمیل و انجام اصالحات مربوط به اساسنامه، 

شدن متن اساسنامه اعضاي گروه  زمان با نهایی نفر شکل گرفت. هم 12، نفر هسته اصلی گروه با 12امضاي اساسنامه توسط 

همیاران «تخاب نام براي گروه کردند و نام همیاران سبز محله فروزش براي گروه انتخاب شد. نام گروه در ادامه به اقدام به ان

تغییر یافت. در ادامه اعضاي گروه پیشنهاد کردند که براي هر فرد کارت شناسایی تهیه شود و با پیشنهاد دفتر بنا » محله فروزش

ه به صورت مشارکتی طراحی شود. در این مرحله به پیشنهاد اعضاي گروه، قرار شد شد که کارت شناسایی و لوگو براي گرو

  اي در حال روییدن، داشته باشد.  لوگوي گروه، نمادي از چارسوق چوبی و جوانه

  

  

  

  

  

  

  )1397 - دفتر توسعه محلی( نمونه کارت شناسایی گروهو  . لوگوي گروه3شکل 

  

مندان تشکیل شده و مسائل اولیه مورد بحث و گفتگو  هتبادل نظر با ساکنین و عالقهایی براي براي شناسایی مسائل، نشست

  هاي مشکالت محدوده از دیدگاه ساکنین به شرح زیر مشخص شد.قرار گرفت و و در نهایت اولویت

 زباله و دفع پسماند 

 هاي سطحی فاضالب و آب 

 رویه ساز بی و ساخت 

 خرابی کفسازي معابرکمبود فضاي سبز 

 عبر توسط کسبه چارسوقسد م 

 کمبود روشنایی در برخی معابر 

 تراکم جمعیت 

 جانوران موذي 

 مواد مخدر و امنیت 

 ایمنی 

 ارزش تاریخی رو به افول 

 حمل و نقل و کمبود پارکینگ 
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 برنامه توسعه اجتماعی محله فروزش (محله پویا)

 آلودگی صوتی ناشی از رفت و آمد وسایل نقلیه 

  

  

  

  

 

 بندي مسائل محله از نظر اعضاي گروه اولویت. 4 شکل

  )1397 -(دفتر توسعه محلی

  

هایی با موضوع تدقیق مسائل و ارائه راهکارهاي پیشنهادي با حضور متخصصین و مسئولین پس از بیان مسائل کلی نشست

 انجام شد. 

  

  

  

  

  

  

  . نشست اعضاي گروه با متخصصین (اساتید دانشگاه، مدیر کلینیک فضاي سبز منطقه)5شکل 

  )1397 -دفتر توسعه محلی(

  

  

  

  

  

  

  

  ابوسعید، قائم مقام شهردار ناحیه) 112. نشست اعضاي گروه با متخصصین و مسئولین (ریاست کالنتري 6شکل 

  )1397 -دفتر توسعه محلی(

  

ي اولیه مورد نیاز به اعضاي ها ي آموزشی براي اعضا برگزار شده و تالش شد تا مهارتها گیري گروه، کارگاه پس از شکل

  هاي آموزش داده شده به اعضا عبارت بودند از:  گروه آموزش داده شود. مهارت

 هاي حل مسئله مهارت 
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 ساده زبان به نویسی پروژه 

 گیري  حمایت 

 کار گروهی 

مندي  هشده توسط اعضاي گروه و با توجه به حوزه عالق بندي مسائل مطرح هاي آموزشی و اولویتکارگاه پس از برگزاري

  هاي تخصصی با موضوعات زیر شکل گرفت:  اعضا، کارگروه

 زباله و دفع پسماند  -1

 فضاي سبز  -2

 هاي سطحی و جانوران موذي دفع آب -3

 سازي و آسفالت  کف -4

 هاي اجتماعی آسیب -5

 زیباسازي محله -6

  

 )1397 -دفتر توسعه محلی( ها بین اعضا موضوعی و مسئولیت تقسیم کار. 3 جدول

  شرح وظایف  همکاران  سرگروه  موضوع

  زباله و پسماند
خانم مهیندخت مشکزاد، 

  خانم بلقیس فراهانی

پور،  خانم ناصح، خانم عبدي، آقاي صالح

خانم وجدي، خانم کمالی، خانم امینی، 

آقاي کمندي،  پور، خانم واسعی، خانم رئیس

آقاي خرازي، خانم پورعلیجانی، خانم 

  یوسفی

ساماندهی دفع زباله، تفکیک زباله از مبدأ، 

هاي زباله، ساماندهی جمع  ساماندهی باکس

  آوري زباله

  خانم زهرا وجدي  فضاي سبز
آقاي امینی کیا، خانم شهبازي، خانم رئیس 

  پور، خانم رئوفی، آقاي طالبلو، خانم یوسفی

افزایش و ساماندهی فضاي سبز، پیگیري 

  نصب و نگهداري گلدان

ــع آب ــاي  دف ه

ــطحی،  ســـــ

  جانوران موذي

  پور آقاي حسن صالح
آقاي کمندي، آقاي خرازي، خانم 

  عبدمنافی

پیگیري ساماندهی نهر کوچه توسلی و 

  تبدیل به کانیوو

ــازي و  کفســـ

  آسفالت
  ها سازي کوچه ساماندهی آسفالت و کف  خانم کمالی، خانم صادقی، خانم امینی کیا  آقاي کمندي

ــیب ــاي  آسـ هـ

  اجتماعی
  گردها دفاع و زباله ساماندهی فضاهاي بی  خانم وجدي، خانم انتظامی، آقاي صالح پور  آقاي فراهانی

  زاده خانم عاطفه رمضانعلی  زیباسازي محله

خانم وجدي، خانم سرلک، خانم واسعی، 

آقاي کمندي، آقاي صالح پور، خانم 

  کمالی، خانم فراهانی 

هاي آلوده، نقاشی دیواري،  پاکسازي جداره

  آمیزي دیوارهاي آلوده، حذف زوائد رنگ

  

ي کوچک ها در ادامه و پس از بیان مسائل و مشکالت و ارائه راهکارهاي پیشنهادي اعضاي گروه، تبدیل پیشنهادها به پروژه

  کردند.  ها مورد نیاز بود که در این زمینه اعضاي گروه اقدام به نوشتن مسائل عمده و راهکارهاي آن به صورت خرد پروژه

 ساماندهی دفع زباله 
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 برنامه توسعه اجتماعی محله فروزش (محله پویا)

  چه توسلی و جانوران موذيساماندهی نهر کو 

  تملک زمین و ساخت فضاي سبز 

  گردها و معتادان متجاهر کاهش زباله 

  ها و فضاي سبز عمودي در نماي ساختمان ها احداث باغچه در کوچه 

  و دیوارهاي آلوده ها سازي نماي خانه زیبا 

  بست مهر و بن هاي متروکه و مخروبه ابتداي رضائی مجد، بن بست همایون تملک و تخریب پالك  

ریزي براي اجراي  هاي اصلی پیشنهادهاي اعضا و انتخاب سرگروه براي پیگیري هر پیشنهاد، برنامه پس از بیان سرفصل

  .انجام شد 5و  4 هاي بر اساس جدولترتیب اولویت  به ها گزینه

  

 )1397 -دفتر توسعه محلی( ي مورد پیگیري به ترتیب اولویتها انتخاب پروژه. 4 جدول

  متولی اصلی  10تا  5یب اهمیت از ضر  شرح پروژه

  شهرداري ناحیه، ساکنین  10  ساماندهی دفع زباله

  ساکنین  10  گرد کاهش معتادان زباله

  شهرداري منطقه، شهرداري ناحیه  10  هاي متروکه و مخروبه تملک و تخریب پالك

  شهرداي منطقه  10  تملک زمین و احداث فضاي سبز عمومی

  شهرداري منطقه  10  جانوران موذي ساماندهی نهر کوچه توسلی و

  اداره فضاي سبز منطقه  10  احداث باغچه و فضاي سبز عمودي

  شهروندان  8  زیباسازي نماها

  شهرداري ناحیه  8  تجهیز مبلمان شهري و بازگشایی معابر

  

  )1397 - (دفتر توسعه محلی شناسایی حامیان و متولیان پروژه. 5 جدول

  نهادهاي حامی  اقدام مشارکتی  شرح پروژه

  شهرداري ناحیه، خدمات شهري منطقه  تغییر سیستم جمع آوري زباله  ساماندهی دفع زباله

  اداره بازیافت منطقه  تفکیک زباله توسط شهروندان  گرد کاهش معتادان زباله

  هاي متروکه و مخروبه رفع خطر پالك
تخریب و تسطیح زمین ابتداي 

  رضایی مجد
  شهرداري منطقه و ناحیه

  تملک زمین و احداث فضاي سبز عمومی
تملک اتوبان کودك و تبدیل 

  به فضاي سبز
  شهرداري منطقه

  معاونت فنی و عمرانی منطقه  تبدیل نهر به کانیوو  ساماندهی نهر کوچه توسلی و جانوران موذي

  احداث باغچه و فضاي سبز عمودي

نصب باکس گل در محلهاي 

تجمع زباله و نصب گلدان در 

  ها پنجرهمقابل 

  اداره فضاي سبز منطقه

  شهرداري ناحیه  نقاشی دیوارهاي آلوده  زیباسازي نماها

  تجهیز مبلمان شهري و بازگشایی معابر
نصب نیمکت و قطع درختان 

  خشکیده
  شهرداري ناحیه
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 پیگیري اجرا. 4-1

دسته تقسیم شدند. دسته نخست اقداماتی با توجه به انواع مسائل مطرح شده و راهکارهاي پیشنهادي، اقدامات اجرایی به دو 

که بدون کمک سایر نهادها و توسط ساکنین قابل انجام بودند و دسته دوم اقداماتی که نیازمند اجرا توسط مدیران شهري بودند. 

ی ریزي مشترك پرداختند و درمورد دسته دوم پس از شناسای در مورد دسته نخست داوطلبین اقدام مشخص شدند و به برنامه

  هایی با هر یک برگزار شد.  نهادهاي مربوطه نشست

 شناسایی نهادهاي دخیل  

شدند و تنها نهاد خارج از این حوزه  می به مدیریت شهري در سطح منطقه و ناحیه محدود ، عمدتاًها نهادهاي دخیل در پروژه

گرفت. پس از شناسایی نهادهاي دخیل  می هاي اجتماعی باید مورد مراجعه قرار نیروي انتظامی بود که جهت کمک به رفع آسیب

ادهاي مربوطه مراجعه شده و سپس از هر یک دعوت شد تا در نشست عمومی گروه مشارکت ابتدا به اتفاق نمایندگان گروه به نه

  نمایند. 

 جلب حمایت و مشارکت حامیان و دخیالن  

پس از برگزاري نشست با مسئولین و با هماهنگی شهردار محترم منطقه، بازدیدهاي مشترکی براي بررسی مسائل و 

صورت عینی مورد تحلیل قرار گرفته و در زمان  این بازدیدها مسائل و مشکالت بهراهکارهاي پیشنهادي اعضا انجام شد. در 

  کردند.  می شدند و یا مطالب جدیدي را عنوان می اي نیز به گروه اضافه بازدید افراد تازه

  

  

  

  

  

  

  )1397 - . بازدید مشترك (اعضاي گروه و مدیران شهرداري ناحیه) (دفتر توسعه محلی7شکل 

  صورت مشارکتی بهاجراي پروژه 

هاي پیشنهادي خود دعوت به عمل آورده و نمایندگان اعضاي گروه پس از چند نشست، از مدیران ناحیه براي حمایت از طرح

مدیریت شهري ابتدا در نشستی با اعضاي گروه شرکت کرده و سپس به بازدید از محله پرداختند. در ادامه بخشی از اقدامات 

شده  ساکنین توسط شهرداري ناحیه و اداره فضاي سبز منطقه و ناحیه انجام شد. از جمله اقدامات انجاماجرایی مورد درخواست 

  توان به موارد زیر اشاره کرد.کنون میتا

 ساماندهی دفع پسماند 

ه و بنا آوري زباله در محدوده تغییر یافت با توجه به درخواست و پیگیري اعضاي گروه و موافقت شهردار ناحیه، سیستم جمع

به محدوده مراجعه کند. همچنین هماهنگی براي دریافت زباله  ،هر شب براي دریافت زباله ساکنین بر شد خودروي زباله

ها، جهت  بست رسانی به ساکنین از راه نصب بنر در ورودي بن خشک در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه انجام شد. اطالع
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هاي اصلی (که امکان تخلیه و  آوري شده و فقط در خیابان سطح محله جمع هاي زباله از تحویل زباله انجام شده و باکس

  شستشوي مداوم داشتند) باقی ماند.  

 گرد کاهش معتادان زباله 

با توجه به اقدام ساکنین براي تفکیک زباله و همچنین کاهش چشمگیر زباله در سطح محله در طول روز، حضور زباله 

رسانی به  آوري زباله، به آموزش و اطالع گردها کاهش یافت. اعضاي گروه همزمان با اجراي برنامه تغییر سیستم جمع

توسط اعضاي گروه تهیه و نصب پوستر با موضوع تفکیک زباله در  سایر شهروندان پرداختند. از اقدامات مهم انجام شده

توسط خود  ها ها بود. این پوستر ها جهت نصب در تابلوي اعالنات ساختمان محله و همچنین تحویل پوستر به آپارتمان

  نسخه چاپ شد.  200اعضا تهیه و توسط دفتر در 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . تهیه پوسـتر بـا موضـوع تفکیـک زبالـه     8شکل 

  )1398 -دفتر توسعه محلیتوسط اعضاي گروه (

 هاي متروکه و مخروبه رفع خطر پالك  

هاي متروکه و مخروبه محدوده، پالك متروکه انتهاي کوچه به  هاي اجتماعی تعدادي از پالكبا توجه به خطرات آسیب

هاي اجتماعی،  اره آسیبگیري دوب (توسط شهرداري ناحیه)، تخریب و براي پیشگیري از شکل 18794067کد شناسایی 

 دیواره آن بازسازي شد. 

 

ــکل ــر و  . 1 ش ــع خط رف

هـاي اجتمـاعی بـا     آسیب

ساماندهی ملـک ابتـداي   

دفتـر  ( کوچه رضایی مجد

  )1397 -توسعه محلی
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 تملک زمین و احداث فضاي سبز عمومی  

عنوان  و همچنین پیشینه اتوبان کودك به ها با توجه به نبود فضاي سبز همگانی در محله فروزش و لزوم تأمین سرانه

فضاي سبز عمومی، پیگیري تملک اتوبان کودك در نشست با شهردار محترم منطقه مطرح شده و در ادامه تملک این 

مترمربع در جریان تملک  2044بان کودك به مساحت خود گرفته و در حال حاضر زمین اتو تري به زمین شکل جدي

  توسط شهرداري منطقه و تبدیل به فضاي سبز عمومی است. 

  

  

  

  

  

  . موقعیت زمین اتوبان کودك10شکل 

  )1397 -(دفتر توسعه محلی

  ساماندهی نهر کوچه توسلی و جانوران موذي  

محیطی بسیاري بوده و محل تجمع جانوران  زیستي ها متر، منشا آلودگی 245نهر سرپوشیده کوچه توسلی به طول 

آوري این نهر و تبدیل آن به کانیوو  هاي گذشته تالش ساکنین براي جمع هاي آلوده شده است. در طول سال موذي و آب

سازي آن انجام داد و در  به نتیجه نرسیده بود. گروه همیاران محله فروزش در سال گذشته تالش بسیاري براي پاك

 1398در مرداد ماه سال  ،در نهایت ،گیريهاي حمایت ي مستمر اعضاي گروه و استفاده از انواع روشها پیگیري نهایت با

 نهر کوچه توسلی ساماندهی شود.  1398با تبدیل این نهر به کانیوو موافقت شده و بنا شد تا پایان سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1398 - دفتر توسعه محلی( توسلی مستندات پیگیري ساماندهی نهر سرپوشیده کوچه. 11 شکل
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  احداث باغچه و فضاي سبز 

ي اعضاي گروه، تأمین و تجهیز فضاي سبز و افزایش سبزینگی در محله بود. در ابتدا خواستار احداث ها یکی از دغدغه

کاشته شود. هاي تجمع زباله گلدان نصب شده و در گلدان درختچه و گل  اما بعد پیشنهاد کردند که در مکان ؛باغچه بودند

و با تالش سرگروه فضاي سبز (خانم وجدي)  واگذار شد ها ها و آبیاري آنها به ساکنین کوچه مسئولیت نگهداري از گلدان

گلدان در نبش  31توانست گلدان دریافت کند. به این ترتیب  می هر کوچه به شرط معرفی یک یا چند نماینده

  داري از آنها نیز به ساکنین سپرده شد.هاي محدوده قرار گرفت و مسئولیت نگه بست بن

  

   
  
  
  
  
  

  
  
  

  )1397 -دفتر توسعه محلی. افزایش فضاي سبز با مشارکت ساکنین و پیگیري اعضاي گروه (12شکل 

  

ها در فصل گرما، اقدام به تهیه و نصب پوستر با  شدن گل با شروع فصل گرما اعضاي گروه براي پیشگیري از خشک

  کردند. موضوع آبیاري گیاهان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )1398 - دفتر توسعه محلی. نگهداري از گیاهان توسط اعضاي گروه (13شکل 

 زیباسازي نماها 

هاي محله داده و این موضوع از  شدن برخی دیوارهاي محله، چهره ناخوشایندي به کوچه ها و رها فرسودگی ساختمان

بود. در آستانه سال نو تعدادي از اعضاي گروه تصمیم گرفتند عواملی است موجب کاهش حس تعلق خاطر ساکنین شده 
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ها کنند. براي این موضوع دیوارهاي ییشنهادي  که با مشارکت یکدیگر و حمایت شهرداري ناحیه اقدام به زیباسازي جداره

کت ساکنین اقدام سپس اعضاي گروه با مشار .انتخاب شده و ابتدا شهرداري ناحیه با پوشاننده، آلودگی اولیه را پاك کرد

  ها کردند.  آمیزي دیوارها و گلدان به نقاشی و رنگ

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  نقاشی دیواري توسط ساکنین و با مدیریت اعضاي گروه. 14 شکل

  )1397 -دفتر توسعه محلی(

 اجرا در فرآیند موانع موجود. 5

توان اشاره کرد. با توجه به کمبود شده در ذهن دخیالن می برساختههاي زمینه توان به پساز موانع موجود در فرایند اجرا، می

هاي موجود در ذهن شهروندان، دفتر توسعه محلی با هاي نوین مشارکت و کلیشهویژه در زمینه تجربه هاي مشارکتی بهتجربه

مدیریت شهري و حاکمیت از بودن اعتماد شهروندان نسبت به  رو بوده است. پایین هایی در این زمینه روبه مسائل و چالش

همواره تضادها و  ،آمیز شهروندان نسبت به امر مشارکت همواره طی مسیر را دشوار کرده است. رویکرد شبههکه مشکالتی است 

ویژه در  هاي موجود در سراهاي محالت بهعنوان مانعی در اجراي کار وجود داشته است. تجربه هایی را ایجاد کرده که بهتعارض

برداران براي تهیه مستندات از سازي، شبهه سندسازي را براي مخاطبین ایجادکرده است. همچنین تالش برخی بهره مورد مستند

 هایی بود که در اجراي پروژه ایجاد شد.  پروژه در حال انجام دفتر توسعه محلی نیز از موانع و چالش

 دستاوردها. 6

لی، ایجاد حساسیت نسبت به محل زندگی بین ساکنین و توجه به نقش ترین دستاورد این پروژه از نظر دفتر توسعه محمهم

ایشان در حل مسائل محله بود. در این مرحله برخی از اعضاي گروه دستاورد خود را افزایش حس تعلق خاطر نسبت به محل 
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تالش و مشارکت ساکنین از  دانند. ایجاد امید به بهبود بازندگی، آشنایی با همسایگان و افزایش شادابی و نشاط در محله می

  دهند. پیش و پس از اجراي پروژه را نشان می  15 دستاوردهاي این پروژه است. شکل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  )1398و  1397 - هاي گروه (دفتر توسعه محلی تغییر چهره محله در اثر فعالیت .15 شکل

  

پذیري مشارکت در جامعه محلی بود که در نهایت  آزمون امکان همچنین یکی از دستاوردهاي پروژه براي دفتر توسعه محلی،

رسد با درس آموختن از تجربه موجود و با کاستن از خطاها و قبولی دست یافت و به نظر می آل، اما به نتیجه قابلنه به نتیجه ایده

  بود.  توان به ایجاد نهادهاي پایدار محلی امیدواربرداري از این تجربه می همچنین با الگو

 تداوم. 7

اما از آنجائی که یکی از اهداف  .به پایان رسید 1398عنوان برنامه توسعه اجتماعی محله، در مرداد ماه  شده به پروژه تعریف

شده  دفتر در این پروژه پایداري نهاد بوده است، تمام تالش خود را براي این موضوع به کار برده و ارتباط مستمر خود با نهاد ایجاد

اما  ؛ماه نکته مثبتی است 15) به مدت بیش از 1398فظ نموده است. پایداري نهاد تا تاریخ نگارش این مطلب (بهمن ماه را ح

کم یک سال دیگر فعالیت دفتر در راستاي تقویت این نهاد ادامه داشته باشد. همچنین اعضاي گروه پیشنهاد  الزم است که دست

   مراحل آن در دست انجام است. اند که ثبت گروه همیاران محله را داشته

 ها آموخته. 8

  نقش شهري مدیریت که مواردي در مگر بوده قبول قابل شده انجام اقدامات نحوه مجموع در دهدمی نشان اقدام نحوه پایش
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 اقدام و ریزي برنامه تمام که بود این بر دفتر تصمیم پروژه، این در. است کرده دنبال بیشتري شدت با را ریز برنامه و گیرنده تصمیم

 سمت به جلسه شد، می جلسات در حضور به دعوت شهري مدیران برخی از که مواردي در اما .شود صورت مشارکتی انجام به

 از اي رسانه استفاده همچنین. باشد می بیشتر مدیریت نیازمند که بود مسائلی از نکته این و رفت می پیش مدیریتی دستورات

 توانست می که بود محلی نهاد منطقی گرفتن شکل راه در موجود مشکالت از واقعی، چندان نه تبلیغات و شده انجام اقدامات

 دخیالن، مشارکت میزان زمینه در. شدمی گروه از بیشتر حمایت و مداخله لزوم موجب و کند وارد گروه به جدي يها آسیب

 مشارکت مناسبی شیوه به شهري مدیران و گروه اعضاي شامل مشارکت يها پایه همه واقع در و بوده بخش رضایت وضعیت

 سبز فضاي مدیریت همچنین و زباله آوري جمع شیوه تغییر زمینه در ویژه به ریزي برنامه زمینه در ناحیه شهري مدیریت. داشتند

 عمل تحسین، سزاوار و جویانه مشارکت بسیار گروه، اعضاي نظر با محدوده سبز فضاي افزایش براي هماهنگی زمینه در منطقه

که این شیوه مواجهه باعث افزایش اعتماد گروه به مدیریت شهري شده و انگیزه اعضاي گروه را براي مشارکت و ادامه  کردند

 معدود از حاصل تجربه. بود اجرا و ریزيبرنامه در جانبه چند مشارکت فرایند این قوت نقطه ترین مهم فعالیت افزایش داد. شاید

 قبول قابل کنون تا نیز گروه اعضاي مشارکت. کرد تنظیم ساکنین نظرات مبناي بر را خود برنامه شهري مدیریت که بود مواردي

 از بعد، 97 مرداد پایان در. است بوده مستمر بهبود حال در و یافته افزایش بلکه ،نیافت کاهش تنها نه زمان طول در و بوده

پیدا  بهتري عملکرد روز هر گروه اعضاي و است شده اصالح تجربه به بنا نیز گروه عملکرد يها شیوه منظم، نشست 42 برگزاري

 از یکی اًقطع که پیماید می را درستی مسیر گروه رسد می نظر به اما ؛هستند هدایت و حمایت نیازمند همچنان چند هر. کردند

 درستی به امکان، حد تا آن، ارکان همه که است محور مشارکت برنامه از موفق نسبتاً تجربه موجود، مشکالت رغم علی آن، دالیل

  .اندکرده ایفاي نقش
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  چکیده

 بسیاري از شهروندان است. از سویی وکار و فعالیت، روزانه مورد استفاده عنوان یک ابرفضاي کسب بازار تهران به

 رسانی در چنین فضایی خدماتهاي نگهداري و  حجم باالي فعالیت و تردد اجتماعی، خود عاملی در افزایش هزینه

 تهران بزرگ بازار زند. در تر شدن این مسئله دامن می است. از سوي دیگر شرایط خاص کالبدي بازار نیز به پیچیده

 چیزي آن و دارند چیز یک در ریشه جملگی که یافت را کالن و خرد مشکالت و مسائل از اي مجموعه توان می

 ساختار در وظایف و ها نقش تعریف از پس که چرا. اجتماعی و مدنی مسئولیت از زدن سرباز و وادادگی جز نیست

 انجام هاي هزینه تناسب به و شدند دار عهده را وظایف از بسیاري دولتی و عمومی بخش قدرت، توزیع مدرن

 به نسبت مسئولیت حس که رفت پیش جا بدان تا فرایند این. شد دریافت برداران بهره از نیز خدمات و وظایف

 نفوذ رخوت به عمق جان شهروندان و نیز فقدان حس .رفت بین از کم کم نیز وکار کسب و زیست فضاي

 مسئولیت نسبت به خود، دیگران و محیط؛ موجب بروز مشکالت متعددي در بازار بزرگ تهران شده است. بنابراین

 سازي و جلب مشارکت ي نیز در حساسهدف اصلی بازیابی سرمایه اجتماعی بازار است. از این رو راهکار راهبرد

 ازي پویش با عنوان دست به کاراند براي برون رفت از این چالش در راه حل راهشهروندان است. به همین منظور 

 متولد شد و بعد از گذشت چهل روز ها شیم دیده شد، پویشی که با تاکید بر پاکیزگی و نظافت بازار در بازار کفاش

 ج مثبت و مطلوب توانست جایگاه حمایتی محکمی در بازار بدست آورد و با آغاز فعالیت در دواز انجام کار با نتای

  ي بازار گسترش یابد.ها زمینه دیگر به سایر راسته
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 معرفی محدوده پروژه و بیان مسئله. 1

 ها ي قدیمی و پرتردد بازار تهران است، بازار کفاشها انتخاب شد، این راسته از راسته ها محدوده پروژه در گام اول بازار کفاش

 نوع فعالیت شامل سه سکانس فضایی است. حجم شود، که به لحاظ معماري و می را شامل ها از سبزه میدان تا کوچه کبابی

 در پایین شهروندي فرهنگ و دسترس، در زباله هاي سطل کمبود ،)برداران بهره و فعالیت گسترده حجم دلیل به( زباله تولید باالي

 زباله، وجود با! کند می بدل دان زباله به روز از ساعاتی در را تهران بازار واقع به که هستند نامبارکی مثلث ضلع سه دورریزها امحاء

 رو این از. است خشک پسماند /زباله زمره در بازار در شده تولید زباله عمده که آن ویژه به. نیست انتظار از دور نیز گرد زباله حضور

: بازیافت کاران پیمان زعم به( گردها زباله و شهرداري پیمانکاران میان تعارض گردي، زباله جمله از اجتماعی هاي ناهنجاري بروز

  .است مسئله این تبعات کمترین محیطی آلودگی افزایش و!) دزد زباله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ها در بازار بزرگ تهران . محدوده بازار کفاش1شکل 

  پروژه اجراي راهبردهاي و اهداف. 2

ویژه کسبه قدیمی و  بسیاري از کسبه، به .است اجتماعی سرمایه بازیابی و عمومی مشارکت جلب پروژه این از اصلی هدف

شد. نخست باال بردن کرکره حجره، و پس از آن آب و  سفیدان بازار دورانی را به یاد دارند که روز کاري با دو اقدام آغاز می ریش

اقدامات  جمعی بابایست به بازیابی روحیه مشارکت  ها. براي گام نخست می روي مغازه و محوطه سراها و راسته به جارو کردن رو

  ».هاي بزرگ هاي کوچک، موفقیت گام«، به تعبیري ؛کوچک اقدام کرد

بخشی  بخشی و جلب مشارکت)، هماهنگی بین طور کلی فرایند کار در این پروژه در سه فاز اجرایی (بسترسازي و آگاهی به 

  .دارسازي فرایند) قابل پیگیري استسازي و پای (جلب حمایت و همکاري نهادهاي عمومی دخیل) و نظارت و پایش (جریان
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  گام اول:

بخشی و  بسترسازي، آگاهی

  جلب مشارکت

 یابی سنجی و مشکل عارضه • 

  کالبدي مسائل -بررسی پیامدهاي اجتماعی و محیطی  •

  معلولی -شناسایی زنجیره مسئله و روابط علی  •

 سازي (پروپاگاندا) شناسایی افراد تأثیرگذار و گروه •

 بخشی و آگاهی سازي جریان •

  اندازي کمپین گیري در قالب راه ترویج و حمایت •
   

  گام دوم:

  هماهنگی و اجراي طرح

 
  ربط اندیشی با همکاري نهادهاي ذي برگزاري نشست هم •

 سازي و آموزش چهره به چهره رسانی و فرهنگ بخشی، اطالع آگاهی •

  تولید محتوا و طراحی پیام •

   

  گام سوم:

  پایدارسازينظارت، پایش و 

 
 پایش و ارزشیابی طرح  •

 هاي اجتماعی مدیریت و پایدارسازي جریان در شبکه •

  بررسی اثرات اجتماعی اجراي طرح •

  

 فازبندي فرایند اجرایی. 2شکل 

  مهم يها تاریخ. 3

  ها آنگرفته و تاریخ  هاي مهم صورت . فعالیت1جدول 

  تاریخ  عنوان فعالیت  ردیف

  01/04/98  میدانیآغاز مشاهده و مصاحبه   1

  15/04/98  ي مشارکتیها آغاز برگزاري کارگاه  2

  15/05/98  ها آغاز عملیاتی پویش در بازار کفاش  3

  30/06/98  کسب باز خورد مثبت و نتیجه گذاري مطلوب  4

  12/07/98  12تقدیر توسط شهرداري منطقه   5

  12/08/98  آغاز پویش در زمینه ایمنی در بازار سیدولی  6

  10/10/98  خرداد 15آغاز گام دوم پویش با تاکید بر نظافت و پاکیزگی در پیاده راه   7

  18/11/98  ها آغاز پویش در زمینه مرمت و مقاوم سازي در بازار کفاش  8

اقدامات 

اجرایی

هماهنگی بین بخشی

نظارت و 

پایش
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  انجام کار فرآیند. 4

  فرایند انجام کار شامل موارد زیر است: 

 مشاهده و پیمایش میدانی  

 چهره به مصاحبه عمیق چهره  

 ي مشارکتیها برگزاري کارگاه  

 سازي سازي و شبکه گروه  

 گیري رسانی، ترویج و حمایت اطالع  

 تولید و مدیریت محتوا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گام به . فرایند گام3شکل 

  

ابتدا براي بررسی ابعاد موضوع با پیمایش میدانی به مشاهده اتفاقات و نحوه دور ریز زباله توسط کسبه و بازاریان و شهروندان 

گردها، حاکی از عدم رضایت همگی  هاي عمیق و گفتگو با کسبه، شهروندان، کارگران شهرداري و حتی زباله پرداخته شد، مصاحبه

افزوده این حوزه  آوري پسماند حکایت از درآمد قابل توجه و ارزش جمع اظهارات افراد فعال در حوزهاز وضعیت موجود بود.  ها آن

دارد، در مقابل مدیران شهري از کافی نبودن اعتبارات در این خصوص گالیه دارند. در هر حال فارغ از فرایند اجرایی و ابعاد مالی 

شود. مطالعات پایه شامل  اي بلند باال را شامل می نفعان متعددي است که زنجیره ذيو اقتصادي؛ حل این مسئله در گرو مشارکت 

مصاحبه و مشاهده میدانی براي بررسی ابعاد مسئله است، به همین منظور تسهیلگران با حضور در محدوده و صحبت با کسبه و 

با بازاریان و  ي مشارکتیها حل، کارگاه ابی به راهگردها به شناسایی مسائل و مشکالت پرداختند و براي دستی مردم و حتی زباله

  عوامل شهرداري ناحیه برگزار شد.

گران صورت گیرد. از این رو  سازي توسط تسهیل رسانی در خصوص اجراي برنامه، الزم بود زمینه براي ترویج و اطالع

عات دقیق همراه با جزئیات الزم در خصوص چهره در دستور کار قرار گرفت. الزم بود که اطال به رسانی و آموزش چهره اطالع

همکاري کسبه با عوامل شهرداري و پویش به شکل شفاف بیان شود. همچنین بنرها و بروشورهاي  اجراي طرح پایلوت و نحوه

  نفعان توزیع گردید. رسانی نیز در معرض دید کسبه و مراجعین قرار گرفت و میان ذي اطالع
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تالش شد تا با عالقمندان به مشارکت، گروهی ساخته شود و برنامه اقدامات در قالب یک با پیمایش میدانی انجام شده،  

آموزان و دانشجویان است، تسهیلگران تالش  ها شامل مدیریت شهري، بازاریان، دانش پویش اجتماعی دنبال شود. این گروه

ها در  شیم بپردازند. این گروه_کار_به_دست#اي را تشکیل دهند و به گسترش فرهنگ  کنند تا در بین عالقمندان زنجیره می

ها و افراد  شود. جهت تأثیرگذاري بیشتر در پویش تالش شد تا از حمایت گروه شبکه اجتماعی واتساپ و اینستاگرام مدیریت می

ازاریان، ها، دانشجویان، ب مختلف جلب شود. چرا که این کار جز با مشارکت و همراهی سایر اعضا پیش نخواهد رفت. رستوران

گیري بود. به همین منظور نیازمند اقدامات ترویجی مانند چاپ  اساتید دانشگاه و مدیریت شهري از جمله جامعه هدف براي حمات

  کارت عضویت، فرم عضویت و پوسترهاي تبلیغاتی است. 

 هاي رسانه در شده یهته هاي خوراك و گرفت صورت کلیپ ساخت و فیلمبرداري و مستندنگاري با محتوا، مدیریت و تولید

 شامل فضا، این در انتشار براي مطلب تولید و است مجازي شبکه در فعالیت پویش اصلی رموز از. شد منتشر مجازي اجتماعی

  .دارد شده ایجاد موج و جریان پایدارسازي و اولیه سازي جریان در اي عمده نقش که گردد می محتوا مدیریت

پردازي و اقدام و ترویج و تولید محتوا و تحلیل  شناسی تا ایده اندازي یک کمپین از آسیب طور کلی فرایند گام به گام راه به

  تواند به تدقیق و انتخاب جامعه هدف کمک نماید.  سازي می شود. براي این مهم شبکه بازخوردها را شامل می

 اجرا در فرآیند موانع موجود. 5

ي میدانی شاهد موج گسترده بی اعتمادي در بازاریان نسبت به مجموعه ها پویش، براساس مشاهده و مصاحبهقبل از آغاز 

حاکی از آن بود که به دلیل پرداخت عوارض بحث نگهداشت و زیبایی بازار به عهده شهرداري است  ها شهرداري بودیم، صحبت

حس مسئولیت شهروندان به فضاي عمومی ناراضی بود، در ضلع  و در ضلع مقابل نیز شهرداري از عدم پرداخت عوارض و نبود

کردند و در نبود سطل زباله، زباله  می سوم حضور گسترده شهروندان و خریداران در بازار بود که تنها به قصد خرید به بازار مراجعه

ستاي افزایش اعتماد و افزایش کردند. با توجه به موارد گفته شده اقدامات در را می در دست خود را در فضاي عمومی رها

رکاران صورت گرفت، با مصاحبه عمیق از هر گروه، انتظارات از طرف مقابل استخراج شد و در راستاي اند همکاري بین همه دست

برآورده شدن انتظارات وظایفی براي ذینفوذان مشخص شد و وظیفه اصلی و شروع کار از طرف مجموعه شهرداري آغاز شد تا 

ي تعامل و ها کم زمینه ي مجازي کمها ه کسبه و شهروندان نشان داده شود، با اطالع رسانی اقدامات در شبکهنیت ب حسن

  همکاري شکل گرفت.

مانع دیگر در پیشبرد کار نبود حمایت مادي و معنوي از طرف کارفرما بود، این پویش کامال داوطلبانه و با عالقه شخصی 

شد و نیازمند تهیه و مدیریت محتوا بود، و این موضوع نیاز به  می ئولیت در قبال آن بیشترادامه یافت با پیش رفت پویش حس مس

چندان دور براي اقدامات اینچنین پشتوانه مالی در  پشتیبانی مالی داشت که از طرف کارفرما اتفاق نیفتاد، امید است در آینده نه

  نظر گرفته شود.

  وردهاادست. 6

گفته شد مشکل اصلی نبود اعتماد و روحیه همکاري بین کسبه، بازاریان و شهروندان نسبت به  گونه که در بخش موانع همان

ورد این پویش را افزایش تعامل و روحیه مشارکت اترین دست مهم .مجموعه شهرداري بود و انتظارات متقابلی که برآورده نشده بود

ي ها مکاري جایگزین شد. در هفتههبا اعتماد و کم کماعتمادي موج بی .بین این سه گروه: بازاریان، خریداران و شهرداري بود

  و اعتماد زخمی شد بیشتر تعامل و همکاري هفته دو گذشت با ولی ؛بودیم شهرداري عوامل با بازاریان همکاري عدم اول شاهد
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  هرچند هنوز نیاز به مداوا دارد و این مسیر همچنان ادامه دارد. ؛رفت کم رو به بهبود پیش کم

روز از آغاز پویش و مستندنگاري هر روزه در یک ساعت مشخص نشان  40در ادامه افزایش تعامل و همکاري، با گذشت  

ي ها اکیزگی آن بودیم و در هفتهکم شاهد تمیزي و پ کم ،ها که در ابتداي پویش با حجم انبوه زباله مواجه بودداد که بازار کفاش

نفعان و  امري که در ابتداي پویش طبق اظهارنظر همه ذي .تمیز و پاکیزه بود آخر در طول روز و بعد از ساعت کاري بازار کامالً

که از طرف همه بازیگران خواسته  مشهود است. به صورتی ممکن شد و اثرات آن کامالً ،نفوذان امري محال و غیرممکن بود ذي

  ي دیگر بازار گسترش یابد.ها د تا پویش در راستهش

ورد بزرگی بود که حاصل مشارکت شهرداري، بازاریان اتفاوتی دستشدن بی افزایش حس مسئولیت نسبت به محیط بازار و کم

  گري موفق دفتر توسعه محلی بازار بود. و شهروندان با تسهیل

 تداوم. 7

دلیل دغدغه و خواست بازاریان براي  کید بر پاکیزگی و تمیزي بازار، بهأها با ت اشپس از موفقیت فاز نخست پویش در بازار کف

عنوان پیشانی و ویترین بازار براي گام دوم انتخاب شد و عملیات  میدان به خرداد و سبزه 15راه  گسترش پویش به سایر نقاط، پیاده

و حوزه دیگر نیز آغاز به فعالیت نمود. عالوه بر بحث همچنین پویش دست به کار شیم در د .اجرایی آن در دست اقدام است

براي  بنابراین .ي اصلی استها سازي بازار از دغدغه بحث ایمنی و بحران و همچنین مرمت و مقاوم ،پاکیزگی و زیبایی بازار

پایلوت ایمنی انتخاب  عنوان بهنشانی مستقر در بازار  با هماهنگی با آتش ،ترین بخش بازار است ولی که ناایمن ایمنی، بازار سید

با  ها اولین قدم ها در بازار کفاش ،سازي بازار ي آموزشی در دست فعالیت است. براي مرمت و مقاومها شد و با برگزاري دوره

 :شیم با سه رنگ در سه حوزه در بازار تهران شناخته شده است_کار_به_دست#همکاري کسبه بازار برداشته شده است. پویش 

  .سازي با رنگ طالیی ی و زیباسازي با رنگ آبی، ایمنی با رنگ قرمز و مرمت و مقاومپاکیزگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شیم _کار_به_دست#. پویش 4شکل 

  در بازار تهران
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 ها آموخته. 8

شیم بیانگر این است که ایران داراي سرمایه اجتماعی بسیار قوي و _کار_به_دست#درس آموخته اصلی از تجربه پویش

خصوص بازاریان همیشه در مواقع  شویم که ایرانیان و به نگاهی به تاریخ گذشته داشته باشیم، متوجه می چنانچه نیم .استبنیادي 

بازاریان هر صبح کاري  .اند توجه نبودهشدند و نسبت به محیط اطراف بینوعان خود دست به کار می سختی براي کمک به هم

 وظایف و ها نقش تعریف از کردند. تا اینکه پس می روي مغازه در فضاي عمومی آغاز هبخود را با آب و جاروي مغازه و محدوده رو

 و وظایف انجام هاي هزینه تناسب به و شدند دار عهده را وظایف از بسیاري دولتی و عمومی بخش قدرت، توزیع مدرن ساختار در

 نیز وکار کسب و زیست فضاي به نسبت مسئولیت حس که رفت پیش جا بدان تا فرایند این. شد دریافت برداران بهره از نیز خدمات

ساختار کالبدي  نبدون در نظر گرفت ؛چرا که انتظار داشتند در قبال پرداخت هزینه، شاهد وظایف محوله باشند .رفت بین از کم کم

  پیچیده بازار و حجم تردد بسیار گسترده در آن. 

هستند با روحیه مشارکت بسیار باال که نیازمند صداقت و همراهی شیم ثابت کرد مردم همان مردم _کار_به_دست#پویش 

براي ایجاد محیط بهتر تالش  ها آنچشم ببیند که مسئوالن بخش عمومی و دولتی صادقانه دوشادوش  مسئولین هستند و اگر به

  شوند و بازوي پیشرفت کار خواهند شد.خودشان هم دست به کار می ،کنندمی

 تغییري با همت خودمان آغاز شیم از دیدگاهی برخاسته که باور دارد هر_کار_به_دست#پویش «این پویش با شعار 

چه هر فرد نسبت به محیط اطراف خود مسئول باشد و قدم کوتاهی در این مسیر  شروع به فعالیت کرد و ثابت کرد چنان »شود می

  .تواند رویاي ناممکن را ممکن سازدمی ،بردارد

آوري کمک براي  کنند و در جمع می شیم به شعاري تبدیل شد که بازاریان براي هر امر خیر به آن استناد دست به کار 

  .اند کردهزده و یا مقابله با تأثیرات اقتصادي ویروس کرونا نیز با این شعار فعالیت  وطنان سیل هم

  

  

  

  

  

  

  

ز شـعار  . استفاده بازاریـان ا 5شکل 

  براي امور خیر» دست به کار شیم«
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  معرفی

  »اي پیشخوان توسعه محله«

  

  05810 :معرفیشماره 

  

  

  

  

  مقدمه

 شده ایجاد هاي ظرفیت و اي هتوسعه محل دفاتر سوي از اخیر هاي سال در محالت توسعه برنامه تدوین به توجه با

 شهرداري محور محله رویکرد به عنایت با و محلی و ملی سطوح در بازآفرینی ستادهاي و بازآفرینی ملی سند ذیل

 ابعاد به پرداختن براي مناسبی شرایط تهران، شهر توسعه سوم برنامۀ عملیاتی شدن و ریزي برنامه در تهران

 تهران شهر محالت عموم نیز و ناکارآمد و فرسوده بافت داراي محالت بازآفرینی و نوسازي توسعه، از جامعی

تا  شد با محوریت برنامه توسعه محالت شهر تهران ایجاد می اي امانهبایست س از این رو می .است شده فراهم

ضمن نمایش جزئیات مربوط به میزان توسعه یافتگی هر محله، امکان مقایسه محالت شهر تهران با یکدیگر را 

س سازمان نوسازي أسیمراسم گرامیداشت پنجاهمین سال ت همزمان با 1398فراهم نماید. این سامانه در بهار 

ضمن تحلیل جزئیات مربوط به اي  وسعه محلهتسامانه پیشخوان  .قرار گرفت برداري هرسماً مورد بهر شهر تهران

در توان  شود و می می توسعه یافتگی در مقیاس محلی، یک ابزار تصمیم ساز براي مدیران ارشد شهري محسوب

 نیز سیر زمانی تحوالت در ابعاد گوناگون توسعه محالت را در سامانه پیشخوان مشاهده نمود. اینه آیند هاي سال

  .پردازد می هاي اجرایی تولید سامانه مذکور مطالعات ابتدایی و گامتفصیل به به یادداشت 
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  اي محلهتوسعه  پیشخوان. 1

 و تأیید«، »برنامه تدوین«، »محله شرایط تحلیل و پردازش داده، گردآوري«گام  چهار شامل محله  توسعه ریزي برنامه فرآیند

که در آخرین مرحله، اطالعات نهایی در سامانه پیشخوان بارگذاري  باشد می» بازنگري و پایش و ارزیابی اجرا،«و » برنامه تصویب

 و» اجتماعی« ،»اقتصادي« ،»کالبدي«طور کلی داراي چهار بخش  هاي ب محله توسعه پیشخوان شده و قابل نمایش خواهد بود.

  . باشد می »شهري حکمروایی«

پس از آن به فرم  .تواند از روي نقشه شهر تهران، منطقه و سپس محله مورد نظر خود را انتخاب نماید هر کاربر در ابتدا می

باشد و این  یافتگی محله می هاي توسعه صات عمومی و شاخصمشخصات عمومی محله منتقل خواهد شد. این فرم شامل مشخ

  امکان را فراهم آورده تا کاربر تمامی اطالعات کلی از محله را در یک نگاه مشاهده نماید. 

یک از این  معیار در سامانه پیشخوان قرار دارد. هر 16باشند و مجموعاً  هر کدام از ابعاد چهارگانه داراي تعدادي معیار می

سنجه در سامانه  90اند. نتایج برنامه توسعه براي هر محله در قالب  یند تعدادي سنجه آماري (کمی) شکل گرفتهارها از برمعیا

  شود. بندي می معیار دسته 16پیشخوان منعکس و در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  پیشخوان توسعه محلهنمونه . 1شکل 

  

در این نماید.  را براي کاربران فراهم میو مقایسه بین محالت امکان اخذ گزارش از سامانه بخش نهایی سامانه پیشخوان 

اساس منطقه، محله، بعد، معیار و سنجه محالت را با یکدیگر مقایسه نمود. این مقایسه به دو صورت براي  توان بر بخش می

  یت خواهد بود:ؤکاربران قابل ر

 مقایسه محالت به تفکیک سنجه 

 یافتگی اساس میزان توسعه مقایسه محالت بر  
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 ايپیشخوان توسعه محله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقایسه محالت . امکان 2شکل 

  در پیشخوان توسعه محله

  

  موارد زیر اشاره نمود: توان به از دیگر امکانات این سامانه می

 یافتگی محالت شهر تهران ان توسعهمیز  

 ر شهریافتگی محله د رتبه توسعه   

 یافتگی یک محله به تفکیک هرکدام از ابعاد چهارگانه درصد توسعه  

 یافتگی شهر تهران به تفکیک هرکدام از ابعاد چهارگانه درصد توسعه  

 گانه در یک نگاه 16هرمحله با شهر تهران در هرکدام از معیارهاي یافتگی  امکان مقایسه درصد توسعه  

 یافتگی محله در نسبت به محالت دیگر در هر بعد رتبه توسعه  

 یافتگی هر معیار با معیار دیگر در یک محله و کل شهر تهران امکان مقایسه توسعه  

ها  دهد که برخی از آن نیز در اختیار کاربران قرار میسامانه پیشخوان براي هر محله از شهر تهران اطالعات دیگري را 

  عبارتند از:

 نرخ بیکاري  

 نرخ باسوادي  

 تعداد خانوار در واحد مسکونی  

 سرانه مسکن  

 میانگین قیمت مسکن نوساز  

 میانگین مساحت واحدهاي نوساز  

 متوسط زمان دسترسی به حمل و نقل عمومی  

 هاي فرسوده درصد نوسازي پالك  

 سهم نوسازي حاصل از تجمیع  
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 هاي خدماتی وضع موجود سرانه  

 هاي محله و بافت فرسوده آن و ...) مشخصات عمومی محله (شامل: مساحت محله و بافت فرسوده آن، تعداد پالك  

 (... شامل: جمعیت محله و بافت فرسوده آن، تراکم جمعیتی ناخالص و) اطالعات جمعیتی محله 

  در مدیریت شهري ساز ؛ یک ابزار تصمیماي توسعه محلهپیشخوان . 2

در  را یشهري نقش اساس تیریاطالعات شهري و مد هاي تمسیاطالعات و س ،ها هداد یکنون یکیدر جوامع الکترون 

اطالعات  ستمیو بهبود عملکردهاي شهري در قالب س ییکارا سطح شیافزا .کنند یم فایا شهرهامدیریت کالن در  گیري متصمی

 یامر نقش اساس نیقادر است در اWeb GIS   تکنولوژيو  است یهاي شهري مکان دادههمراه اغلب  شهري، تیریشهري و مد

ی از اطالعات چند سامانه دیگر بیو ترک یستمیس یاسلوب با ازهاین نیبه ا ییبه منظور پاسخگو اي پیشخوان توسعه محله .کند فایا

و  اي لهتخصص در مجموعه دفاتر توسعه محشده توسط کارشناسان م آوري اطالعات تحلیل همچنین جمعدر شهرداري تهران و 

از  استفادهایجاد شده است.  شهري تیریاطالعات شهري و مد ستمیس یمفهوم یمنظور طراح به ،امبن نر و مکانگ عجام ديیبا د

در  شهر تهران و خصوصاً محالت داراي بافت فرسوده رامحالت  یکنون مشکالت شده، قادر است با مشخصات ذکر ستمیس نیا

ه نگاه مدیران ارشد شهري که از زاوی دهد نمایش یبه مقدار قابل توجههاي جامانده از توسعه  قالب میزان توسعه یافتگی و مولفه

. یکی از باشد ندهیآ بخش هاي یادشده در شهر تهران در پذیري هو توسع کارایی سبب افزایش تواند میاین حوزه  گیران مو تصمی

اساس  در محالت داراي بافت فرسوده، تخصیص عادالنه منابع از طریق بودجه ساالنه بر گیري یمتصمهاي  ترین بخش مهم

ات متخصصین این اي را فراهم نموده است تا نتایج حاصل از مطالع زمینهپیشخوان . این باشد میمحله  گر لیتسه ينهادها  برنامه

تواند  موارد زیر می اي در پیشخوان توسعه محلهبخش در محالت هدف، قابلیت نمایش و مقایسه را در یک نگاه داشته باشد. 

  مورد استفاده قرار بگیرد:ساز  عنوان یک ابزار تصمیم به

 تدوین برنامه هاي شورایاري محالت 

 یافتگی و یا توسعهنیافتگی  توسعهبندي در میزان  راساس اولویته ساالنه به محالت بتوزیع عادالنه منابع و بودج  

  گرفته در محالت بیشتر  یافته براساس اقدامات صورت اي در محالت کمتر توسعه توسعه محله هاي و زمینهبسترها افزایش

 یافته شهر تهران توسعه

 عد توسعه محله لفهؤشده در م معضالت ثبتظور رفع من همقایسه ابعاد توسعه بین متوسط هر محله و شهر تهران بهاي هر ب 

 اي هاي جدید توسعه محله ها در برنامه هاي قبل و انعکاس آن هاي دوره بررسی میزان موفقیت در برنامه 

 هاي عمرانی، بهسازي و بازآفرینی حجم پروژه ریزي هي محالت هدف در برنامبند ولویتا 

  خدماتی وضع موجود در محالت کمتر برخوردار هاي سرانهارتقاء سطح 
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Abstract 

This paper considers central–local relationships in the UK’s response to processes of 

‘shrinkage’ (depopulation) in its major cities during recent decades. Such policies have 

most frequently taken the form of urban regeneration initiatives. The paper discusses the 

concept of shrinking cities, and places the UK in a European and global context. It then 

outlines the literature that discusses the extent to which regeneration has, or has not, been 

associated with an increasing centralisation of power, before presenting a series of 

examples of institutional evolution in Liverpool over the past two decades. The paper 

concludes that, while many scholars argue that the UK has seen increased centralisation of 

urban regeneration policy, the case of Liverpool illustrates that local mobilisation has been 

a significant factor, and that the situation is therefore not quite as simple as often presented. 

In providing such illustrations, the paper aims to contribute to the understanding of central–

local relations in this field of policy, as well as substantiate theoretical perspectives which 

point to the significance and potential contribution of local actors in the urban regeneration 

process. Such considerations are particularly timely following the announcement in the 

May 2010 Queen’s speech of the new UK Government’s plans for a localism and 

decentralisation bill. 
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Abstract 

The Street Wardens Programme (SWP) in Britain was set up in April 2001 with the 

intention of improving the ‘liveability’ of deprived neighbourhoods. The SWP is founded 

on the assumption that most local problems are characterised by nuisances and incivilities 

rather than serious or violent crime. Based on this construction of local problems, the 

‘broken windows theory’ and the concomitant desire to build ‘social capital’ underpins the 

logic of how an intervention such as the SWP may be successful. Using evidence from the 

national evaluation of the SWP, this paper demonstrates how constructions and experiences 

of local problems and their severity are not unitary. This poses challenges to the 

understanding and expectation of how an intervention such as the SWP can be effective. 

Variable implementation of programme interventions can also lead to bias towards 

activities with more visible pay-offs. This can lead to other entrenched social problems 

being untouched. 
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Street Wardens, broken windows theory, social capital, variable implementation. 
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Abstract 

This paper investigates the skills necessary for attaining a full level of community 

engagement in the Housing Market Renewal (HMR) process. It explores: the roles of key 

stakeholders and their levels of involvement in the community engagement process; the 

barriers to attaining a full level of community engagement; and the stakeholders’ 

expectations from the engagement process, which led to the skills requirement for 

improving community engagement. The paper applies qualitative research with case study 

design of Bank Top play area in Blackburn. Rigorous data collection and analysis using 

NVivo computer-aided qualitative data analysis software was employed. Findings from the 

case study identified the skills required to attain a full level of community engagement in 

the HMR process aimed at consulting young people and showed some engagement, but this 

did not really empower the community. Even though the HMR programme has ended, 

lessons can still be drawn from it. This paper generates new knowledge about the skills 

required for engagement in the HMR process. 

Keywords 

Community engagement, housing market renewal, skills, young communities. 
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Abstract 

The New Deal for Communities (NDC) programme is the flagship area-based programme 

introduced by the Labour Government. Launched in 1999, it involves a ten-year 

programme of intervention in 39 neighbourhoods across the country, with each NDC 

partnership receiving about £50m for the duration of the programme. Community 

involvement and consultation form a central plank of the programme, and a wide range of 

interventions have been introduced in the domains of crime prevention, health, education, 

housing and the physical environment, and worklessness. This paper examines the 

relationship between different types of neighbourhoods selected for the NDC programme 

and changes in household satisfaction, social capital and residential mobility over a four-

year period. The paper compares evidence from NDCs with a sample of other 

neighbourhoods outside the programme. The results show a closing of the gap between 

NDCs and comparator areas in terms of residential satisfaction, especially in the most 

disadvantaged neighbourhoods. There is, however, little change in terms of some measures 

of social capital. This may be the result of disruptions caused by programmes of major 

neighbourhood transformation, or because some of the more ‘active’ residents left the NDC 

areas during the period. The paper suggests the need for caution in interpreting changes in 

local outcomes during regeneration programmes, without a clear specification of the 

neighbourhood context and a grasp of the impact of inward and outward mobility on key 

indicators. Improvements in the physical infrastructure of neighbourhoods can bring 

important gains in residential satisfaction, but this will not necessarily encourage 

households to stay put rather than move on elsewhere. 
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