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رویکرد دارایی مبنا ره یافتی نوین در سامان دهی بافت های 
فرسوده و تاریخی
نمونه مورد مطالعه: محله باغ آذری تهران

چکيده
بررسی رویكردهای مداخله در بافت های شهری نشان دهنده وجود تحوالت در آنها و تأكید بر احیای محالت 
های  دیدگاه  تغییر  درجهت  تحوالت  این  است.  پایدار  توسعه  نظریه  چهارچوب  در  های شهری  سلول  به عنوان 
است.  بر ظرفیت های محیطی موجود  مبتنی  و  اصالح طلبانه  به دیدگاه های  كالبدی  نگرش صرف  و  دوبعدی 
دیدگاه های اصالح طلبانه با ارائه رویكردهای جدید مداخله در بافت های ناكارآمد شهری در صدد استفاده از توان های بالقوه و 
بالفعل موجود در محیط برای توسعه و ادامه چرخه حیات محدوده های ناكارآمد شهری است. در این نوشتار كه 
از نوع توصیفی-تحلیلی است، برای تدوین چهارچوب نظری از روش اسنادی استفاده شده است و به وسیله ابزار 
پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده سایر اطالعات مورد نیاز از نمونه مورد مطالعه جمع آوری گردیده است. هم چنین 
برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده، نرم افزار Spss و Excel مورد استفاده قرار گرفت. مقاله حاضر در قالب 
برنامه ریزی محله محور، اقدام به تدوین مدلی جهت شناسایی دارایی های محلی و مشاركت ساكنان در تهیه طرح 
نمود و با كاربست مدل پیشنهادی در محله باغ آذری طرح سامان دهی محله را پیشنهاد داد تا با تأكید بر ساختار 
فضایی پیشنهادی، زمینه بهبود تعامالت و روابط مناسب اجتماعی میان ساكنان و حفظ و ارتقاء دارایی های محله 
را فراهم آورد. بررسی ها نشان می دهد كه ایجاد شبكه های اجتماعی قوی در قالب گروه ها و اجتماعات محلی و 
ایجاد زمینه ها و بسترهای الزم برای برقراری ارتباط میان ساكنان، می تواند به صورت بازخوردی مؤثر سبب حل 

مشكالت شهری و بهبود وضعیت ساكنان گردد.

كليدواژه ها: برنامه ریزی محله مبنا، مدل مشاركتی، دارایی های محلی، طرح سامان دهی، باغ آذری
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مقدمه
در گذشته برنامه ها و طرح های توسعه به منظور بهبود 
نگاهی  با  شهری  فرسوده  های  بافت  در  زندگی  كیفیت 
بافت ها  این  ساكنان  به  و  تهیه  مآبانه  قیم  و  دولت محور 
ابعاد  به  توجه  عدم  به دلیل  ها  طرح  این  شد.  می  تحمیل 
مختلف زندگی شهری، نه تنها در حل مسائل و مشكالت 
موجود ناتوان بوده بلكه بسیاری از آنها به مرحله اجرا نیز 
و شرایط  ها  به خواسته  توجهی  بی  آن  و  علت  اند  نرسیده 
ساكنان و به طور كلی مقوالت اجتماعی بوده است. در متون 
جدید توسعه و نوسازی شهری، با توجه به اهمیت نقش 
مردم در توسعه، از آنان به عنوان ثروت واقعی هر جامعه یاد 
می شود. اصطالح تخصصی توسعه از پایین به باال نیز ناظر 
بر نقش مشاركتی مردم است. مفاهیم اصلی مطرح شده در 
تصمیم  و  تصمیم سازی  ازجمله  اجتماعی  مشاركت  بحث 

مراحل  تمامی  نظارت مردم در  با مشاركت مردم،  گیری 
و  محلی  های  سازمان  نقش  بر  تأكید  اجرا،  و  برنامه ریزی 
پارادایم جدیدی در  از تدوین  سایر مفاهیم همگی نشان 
برنامه ریزی و مدیریت سطوح كالن و خرد شهری دارند 
)احمدزاده نانوا، 1387(. در دهه های اخیر با طرح دیدگاه 
رویكردهای  گسترش  و  محلی1  اجتماعات  پایدار  توسعه 
قالب  در  شهری  های  سلول  یا  واحدها  نوین2،  شهرسازی 
مشاركتی  بسترهای  ایجاد  به  ها  دولت  توجه  و  ها  محله 
برای افزایش تأثیرگذاری سطوح پایین تر و ابعاد ملموس 
زندگی شهری اهمیت یافته است. بر همین اساس مفهوم 
برنامه ریزي محله-مبنا3 مطرح می شود كه شامل دو نگرش 
نیاز-مبنا4 و دارایی-مبنا5 است. نگرش نیاز-مبنا  نیازهاي 
هر اجتماع محلی را مبنایی براي توسعه آن قرار می دهد 
كمیت  انسانی،  منابع  دارایی-مبنا  نگرش   در  درحالی كه 
قالب  در  محالت،  ساكنان  مشاركت  و  روابط  كیفیت  و 
»سرمایه هاي اجتماعی« و هم چنین سرمایه های كالبدی 
محله، ابزار و عواملی برای »توسعه محله«6 به حساب می 

با  مواجهه  در  اقدامات صورت گرفته  مرور  با  امروزه  آیند. 
دریافت  توان  می  به روشنی  تاریخی  و  فرسوده  های  بافت 
كه تنها نیازهای این جوامع مبنایی برای توسعه آنها قرار 
گرفته است و عماًل هیچ توجهی به پتانسیل های موجود 
در این گونه بافت ها، آن گونه كه شایسته و بایسته، نشده 
میان  تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  دیگر،  طرف  از  است. 
ساختار فضایي و اجتماعي محالت الزم است با دخالت و 
تغییر در هر كدام زمینه هاي بهبود وضعیت در بعد دیگر 
ایجاد گردد. شناسایي دارایی های اجتماعی محله، امكان 

به كارگیري آن را به منظور بهبود ساختار فضایي و كالبدي 
محله  دروني  رشد  ترتیب،  به این  و  می آورد  فراهم  محله 
آن  بر  مقاله حاضر سعی  در  براین اساس،  یابد.  مي  تحقق 
است تا در گام نخست با معرفی و تشریح این رویكرد زمینه 
تغییر نگرش شهرسازان، مدیران و مسئوالن امر به موضع 
بافت های فرسوده و تاریخی فراهم گردد؛ سپس با توجه 
به ادبیات مورد اشاره به تبیین شاخص هایی جهت تعیین 
دارایی های محلی پرداخته شده است. به منظور برداشت و 
تحت  مدلی  مطالعه،  مورد  نمونه  در  ها  شناسایی شاخص 
عنوان مدل دارایی-مبنا تدوین گردید و درنهایت اهداف، 
و  پیشنهادی  اقدامات  و  ها  برنامه  ها،  سیاست  راهبردها، 
طرح سامان دهی محله به منظور: الف- تثبیت دارایی های 

موجود؛ ب- ارتقاء دارایی های محلی ارائه گردیده است.

روش تحقيق
انجام  موردی  مطالعه ای  قالب  در  كه  حاضر  پژوهش 
تدوین  برای  است.  توصیفی-تحلیلی  تحقیقی  گرفته، 
استفاده  اسنادی  روش  از  تحقیق  این  نظری  چهارچوب 
شده است؛ به این صورت كه اطالعات مورد نظر با مراجعه 
های  سایت  پیشین،  های  پژوهش  نشریات،  ها،  كتاب  به 
مرتبط و ازطریق یادداشت و فیش برداری گردآوری شده 
روش  موردی،  مطالعه  یعنی  تحقیق،  از  بخشی  در  است. 
نیاز  مورد  اطالعات  و  گرفت  قرار  مورداستفاده  پیمایشی 
مشاهده جمع  و  مصاحبه  پرسش نامه،  ابزار  از  استفاده  با 

مورد  نمونه  تعداد  است،  ذكر  به  الزم  است.  شده  آوری 
مطالعه بااستفاده از فرمول »كوكران« تعیین شد و بر این 
معادل  خانوار،  با 2742  ای  جامعه  از  نمونه  اساس حجم 
احتماالت  با درنظرگرفتن  337 خانوار محاسبه گردید كه 
مربوط به غیر قابل استفاده بودن تعدادی از پرسش نامه های 
مورد  درمحدوده  پرسش نامه   350 مجموعاً  تكمیل شده، 
و   Spss نرم افزارهای  از  بااستفاده  و  گردآوری  مطالعه 
Excel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. هم چنین شناسایی 
و سنجش دارایی های محلی در نمونه مورد مطالعه، نیاز 
كه  داشت  آنها  معرف  های  شاخص  و  متغیرها  تدوین  به 
با توجه به مبانی نظری مذكور، تدوین گردید )جدول2(. 

دارایی های  از  نیاز  اطالعات مورد  تكمیل  برای  سپس 
مشاركت  با  سامان دهی  طرح  تهیه  درنهایت  و  محلی 
های  دارایی  از  استفاده  بر  تأكید  با  و  ساكنان  حداكثری 
اجتماعی(،  و  كالبدی  های  سرمایه  از  )اعم  شناسایی شده 
مدل مشاركتی شناسایی دارایی های محله و تهیه طرح )با 
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توجه به مبانی برنامه ریزی محله محور و رویكرد دارایی-
مبنا( تدوین گردید )تصویر2(.

مبانی نظری: برنامه ریزی محله محور
امروزه با آشكارشدن نتایج ضعیف راهكارهاي تجویزي، 
دولت محور و تهدیدكننده طرح هاي توسعه شهري ازجمله 
تخریب، اخراج و جابه جایی هاي اجباري، توجه دولت ها به 
است.  مدیریت جلب شده  و  ریزي  برنامه  تر  پایین  سطوح 
بدین ترتیب مفاهیم محله اي، بهره برداري از پتانسیل هاي 
اجتماع محلی و سیاست هاي اجتماع محور ازقبیل بهسازي 
خودیار، توانمندسازي، سیاست هاي اصالح طلبانه، به منظور 
توجه به تمام ابعاد زندگی شهري به ویژه بعد اجتماعی آن، 

مورد توجه متخصصان و مسئوالن قرار گرفته است.
درواقع، در چرخش از پارادایم سنتی به جدید، توجه 
برنامه ریزي و مدیریت شهري، از تمركز بر سیاست های »آجر 
و مالط« محوری و داشته های كالبدی بر سیاست های انسان 

محور و سرمایه اجتماعی به مثابه فاكتور اصلی در توسعه 
پایدار شهرها روی برگردانده است )محمدی و همكاران، 

.)91 :1387
محله-مبنا«  ریزی  »برنامه  مفهوم  اساس  همین  بر 
مطرح شده كه مبتنی بر مهندسی اجتماعی7 بوده و به جاي 
ابعاد مشخص فضا- به  نگرش كالن و مقیاس هاي ذهنی 

زمان8 در مقیاس محلی و ُخرد می پردازد و به جاي پرداختن 
به توده مكانیكی و غیر قابل مدیریت كالن شهري به واحدهاي 
ارگانیكی مشخص یعنی محالت شهري می اندیشد. در این 
رویكرد نگاه برنامه ریزی و مدیریت »از پایین به باال«، مبتنی 
بر توانمندسازی است و در آن بر منابع انسانی، سرمایه های 
اجتماعی و مشاركت ساكنان محالت تأكید می شود. برنامه 

ریزی محله-مبنا شامل دو نگرش »نیاز-مبنا« و »دارایی- 
مهندسان  همكاران، 1389: 42؛  و  )روستا  باشد  می  مبنا« 

مشاور رازاندیشان عمران، 1387(.
و  كم درآمد  محالت  معضالت  نیاز-مبنا،  رویكرد  در   
نابسامان شهری تمام حقیقت موجود در آنها تلقی می شود 
و نیازها، كاستی ها و مشكالت اجتماع محلی مبنایی برای 
توسعه قرار می گیرد. این تصویر منفی كه به عنوان نقشه از 
محله برداشت می شود، محور رویكرد مذكور قرار می گیرد 

و نتایج زیر را به همراه خواهد داشت:
- دیدن امور اجتماع محلی به عنوان لیستی از مشكالت 
و نیازها و وجود رهبرانی كه مستقیماً برای یافتن راه حل 

تالش می كنند.

و  بودجه  نیازها،  نقشه  براساس  منابع  گیری  هدف   -
كنندگان  فراهم  به سمت  ساكنان  به جای  را  مالی  امكانات 

خدمات هدایت می كند.
امر  این  بر  نیازها  نقشه  براساس  منابع  فراهم كردن   -
توانند  می  خارجی  كارشناسان  فقط  كه  كند  می  تأكید 
راهكار اصلی را تعیین كنند. بدین ترتیب روابطی كه باعث 
نه  كند  پیدا می  اهمیت  عوامل خارجی می شوند  دخالت 

روابط محله ای ها با هم.
ترشدن چرخه  باعث عمیق  نیازها  نقشه  به  اتكا  این   -
وابستگی خواهد شد و این باور برای ساكنان ایجاد می شود 
كه كیفیت بهتر زندگیشان به »مشتری«9 بودنشان وابسته 

است.
- چون استراتژی نیاز-مبنا فقط می تواند بقاء را تضمین 
نماید و ازآنجاكه انرژی تمام اجتماع محلی را مورد استفاده 
قرار نمی دهد، هرگز منجر به تغییر جدی یا توسعه اجتماع 

.)Kretzman et al, 1993( محلی نخواهد شد
عالوه  بر این، رویكرد نیاز-مبنا پیامدگراست و استحقاق 
این رو  از  و  كند  می  قلمداد  هدف  یك  خود  به خودی  را 
اهمیت درونی )ماهوی( دارد؛ زیرا تك تك اهداف به خودی 
تمایز  با  دیگر،  از سوی  آیند.  به شمار می  خود یك هدف 
پویایی  و  پیوندی  و مكان، هم  رفاه مردم  میان  قائل شدن 
مسائل اجتماع محلی را نادیده می گیرد )عارفی، 1380(. 

این نتایج منفی، ناكارآمدی رویكرد نیاز-مبنا را به تدریج 
نمایان ساخت و زمینه را برای توجه به توسعه متمركز بر 
ظرفیت ها و دارایی های اجتماع محلی فراهم كرد تا آنجا 
توسعه   1993 سال  در  »مك نایت«11  و  »كرتزمن«10  كه 
دارایی-مبنای اجتماع محلی )ABCD(12 را به عنوان راهی 
برای حل مشكالت ناشی از رویكرد نیاز-مبنا مطرح كردند 
)رحیمی، 1388: 44(. توسعه دارایی-مبنا مبتنی بر كشف 
و  اجتماع محلی است  های  و فرصت  ها  ها، ظرفیت  دارایی 
خاصی  توجه  محلی  اجتماع  های  دارایی  همه  میان  در 
دارایی هایی دارد كه به طور ذاتی در روابط اجتماعی،  به 
غیررسمی  و  رسمی  های  مشاركت  و  ها  انجمن  شبكه ها، 
كه  شد  حاصل  دلیل  به این  رویكرد  تغییر  این  موجودند. 
اجتماع  دار  معنی  توسعه  داد،  نشان  تاریخی  شواهد  همه 
متعهد  ساكنان  كه  داد  خواهد  رخ  هنگامی  فقط  محلی 
سرمایه گذاری روی خودشان و منابع شان شوند. این نگرش 
توضیح می دهد كه چرا به رغم تأثیر مثبت كمك های خارجی 
در توسعه دارایی ها، اجتماعات محلی هرگز با روند باال به پایین 
و از بیرون به درون ساخته نمی شوند. اكنون دست اندركاران 
باید بر پایه  اند كه تالش ها  توسعه محالت شهری دریافته 
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درک نقشه ای از دارایی ها، ظرفیت ها و توانایی های محلی 
و سازمان دهی آنها باشد. در مقایسه رویكرد دارایی-مبنا 
با نیاز-مبنا می توان مشاهده كرد كه دیدگاه دارایی-مبنا:

- با تأكید بر پیامد فرایندگراست، زیرا با بسیج دارایی های 
محلی نظیر سرمایه اجتماعی و كالبدی موجب ظرفیت سازی 

می شود.
- به دلیل بسیج دارایی های اجتماعی و كالبدی اجتماع 

محلی جامع نگر است.
و  اجتماعی  سرمایه  زیرا  است  ابزاری  اهمیت  واجد   -
كالبدی را به عنوان ابزاری برای سایر اهداف به كار می برد. 
این دو عامل شتاب دهنده برای ظرفیت سازی هستند و از 
ابزاری برای دیگر اهداف به شمار می روند )عارفی،  این رو 

1380: 23-24(، )جدول1(.
هم چنین كانینگام13 و مثی14 ویژگی های زیر را برای توسعه 

دارایی-مبنای اجتماعات محلی )ABCD( برمی شمرند:
به منظور  كه  دارایی-مبناست  رویكرد  یك   ،ABCD  -
ایجاد هرگونه تغییر با هدف توسعه از روش هایی كه مبتنی 
بر شناسایی و ترسیم نقاط قوت یك اجتماع محلی است 

به عنوان نقطه آغاز تغییر استفاده می كند.
- در میان همه دارایی هایی كه در اجتماع محلی وجود دارد، 
ABCD توجه خاصی به دارایی هایی دارد كه به طور ذاتی در 
روابط اجتماعی، شبكه ها، انجمن ها و مشاركت های رسمی 
اجتماعی  سرمایه  به عنوان  كه  دارند  وجود  غیررسمی  و 

شناخته می شوند.
مشاركتی15  رویكردهای  توسعه  اصول  بر   ،ABCD  -
توانمندسازی  و  فعال  مشاركت  آنها  در  كه  است  مبتنی 

اصول عملیاتی هستند.

- ABCD، راهبردی است درراستای دست یابی به توسعه 
اقتصادی پایدار كه از اجتماعات محلی نشأت می گیرد.

- ABCD به عنوان یك استراتژی برای توسعه اقتصادی 
پایدار بر ارتباطات میان بازیگران كالن در بخش خصوصی 
 ABCD ارتباطات  این  برای تقویت  و عمومی تكیه دارد. 
به  دست یابی  كند،  می  تقویت  را  فعال  شهروندی  تعهد 
خدمات و كاالهای عمومی و پاسخ گویی حكومت محلی را 
تضمین می كند. بنابراین ABCD هم از جامعه مدنی سود 
.)Mathie et al, 2002: 8( می برد و  هم به آن سود می رساند

دارایی های محلی
هر اجتماع محلی مجموعه ای از دارایی ها را دراختیار 
دارد.  »میتروفانوا«16، »كرتزمن« و »مك نایت« دارایی ها 
و ظرفیت هایی را كه برای بهبود كیفیت زندگی محالت 

وجود دارند، شامل موارد زیر می دانند:
مردمی كه تمایل دارند در انجام امور دخالت داده شوند 	•

- مشاركت مردمی؛
نوجوانان، 	• از سالخوردگان،  اعم  مردمی  های  گروه  كلیه 

اقلیت ها و بیكاران و ... كه دارای مهارت، تجربه، ظرفیت 
و اشتیاق برای همكاری هستند؛

مهارت ها، دانش و توانایی ها؛	•
تنوع محلی؛	•
درک تاریخ اجتماع محلی – ارزش های محلی؛	•
توانایی شناسایی و دست یابی به فرصت ها؛	•
زیرساخت ها، نهادهای پشتیبان و منابع فیزیكی؛	•
منابع مالی و اقتصادی؛	•
رهبری محلی؛	•

) Arefi, 2004 جدول 1. مقایسه رویكرد نیاز-مبنا و دارایی-مبنا )مأخذ: نگارندگان با اقتباس از

رویکرد دارایی-مبنارویکرد نياز-مبنا

- شناسایی نیازها و مشكالت )نقشه كردن نیازها(

- نگاه به محله به چشم یك مشكل
- عدم توجه به انتفاع حداكثر شهروندان

- برنامه ریزی از باال به پایین
- وابستگی كامل به كمك های خارجی 

- نگاه به شهروندان به عنوان دریافت كننده كمك
- پیامدگرا

- خدمات رسانی صرف به ساكنان
- تمایز بین مردم و مكان در فرایند توسعه

- كشف دارایی ها و ظرفیت ها )نقشه كردن دارایی ها(
- محله واجد دارایی ها و پتانسیل ها

- توجه به حقوق شهروندان به عنوان صاحبان اصلی 
- برنامه ریزی از پایین به باال

- خودكفایی و خالقیت 

- نگاه به شهروندان به عنوان یاری رساننده در برنامه ریزی
- فرایندگرا

- آموزش و توان مندسازی ساكنان
- هم پیوندی سیاست های مردم-مبنا و مكان- مبنا)جامع نگری(
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شراكت بین سازمان ها، مردم، سرمایه گذاران؛	•
و 	• شهروندی  های  انجمن   - سازمانی  درون  همكاری 

شبكه های اجتماعی؛
اجتماع 	• بافت  عینی  بخش  )به عنوان  محلی  نهادهای 

 Kretzman( مانند: مدارس، كتابخانه ها، پارک ها )محلی
.)et al, 1993

همه  میان  از  دارایی-مبنا،  رویكرد  این كه  به  توجه  با 
دارایی های اجتماع محلی، توجه خاصی به سرمایه های اجتماعی 
و كالبدی دارد؛ متغیرها و شاخص های انتخاب شده برای 
با توجه به ادبیات موضوع  پژوهش نیز در همین قالب و 

می باشد )جدول 2 و 3(.
مختلف  های  طرح  این كه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 

تصویر1. نمونه ای از نقشه دارایی های اجتماع محلی )مأخذ: نگارندگان 
)Kretzman et al, 1993  با اقتباس از

متغير 
شاخصمتغير اصلیشاخصمتغير فرعیاصلي

سرمایه اجتماعی0

ستگی اجتماعی
پيوند و همب

ت های ساكناناحساس حمایت اجتماعی
ظرفي

تحصیالت

وضعیت شغلیپیوند و انسجام عاطفی 

جنسجمع گرایی

وضعیت تأهلاحساس مسئولیت اجتماعی و محلی

انطباق اجتماعی

ق
س تعل

ح

تمایل به ادامه زندگی

اعتماد اجتماعی
 مدت سكونت در محلهاعتماد عام

اعتماد بین شخصی
میزان دل بستگی به محله و  

هم محله ای ها
تعامل و روابط 

اجتماعی

معاشرت و روابط

*نهادهای محلیتمایالت همكاری جویانه

پيوند و انسجام 
اجتماعی

میزان ارتباط با خویشاوندان در سطح محله

ت در محله
ساختار قدر

*

میزان ارتباط با همسایگان

مشاركت 
اجتماعی

مشاركت در فعالیت های عمرانی

مشاركت در زندگی شهری 

مشاركت در فعالیت های جمعی و اجتماعی

* متغیرهایی هستند كه به كمك یك سؤال سنجیده شده اند و نیازی به ایجاد شاخص نداشتند.                

جدول 2. متغیرها و شاخص های تحقیق17 )مأخذ: نگارندگان، 1390(

تهیه شده طی سالیان گذشته عماًل در مرحله اجرا متوقف 
شده و درصورت اجرایی شدن نیز به صورت موردی و محدود 
و با فراهم شدن شرایط خاصی اجرا شده اند؛ یكی از بهترین 
ضمانت های اجرایی طرح ها، مشاركت مردمی و طراحی با 

مردم دربرابر  مداخله از باال و طراحی برای مردم می باشد. 
تسهیل  بر  عالوه  تا  گردید  تدوین   مدلی  اساس  همین  بر 
شناسایی دارایی های محلی، بستر مناسب  برای مشاركت 
حداكثری ساكنان در تهیه طرح نیز فراهم گردد)تصویر2(. 
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سرمایه اجتماعی جنبه هایی از سازمان اجتماعی ازقبیل هنجارها، شبكه های اجتماعی و اعتماد متقابل است كه 
همیاری و هماهنگی افراد را برای دست یابی به منافع مشترک تسهیل می كند )Putnam, 1993(؛ از زاویه ای 
دیگر مجموعه اي از روابط، تعامالت و شبكه هاي اجتماعی است كه در میان افراد و گروه هاي اجتماعی وجود 

داشته و موجب گرمی و تسهیل كنش هاي اجتماعی می گردد.

تی
لیا

عم

جهت سنجش مفهوم سرمایه اجتماعی از پنج متغیر فرعی )اعتماد اجتماعی، پیوند و هم بستگی اجتماعی، 
تعامل و روابط اجتماعی، پیوند و انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی( كه هریك توسط چند شاخص سنجیده 
می شوند، استفاده شده است كه هریك از این شاخص ها توسط تعدادي گویه سنجیده می شود و در مجموع 

نتیجه سنجش این پنج متغیر فرعی میزان سرمایه اجتماعی را به عنوان یك متغیر ترتیبی نشان می دهد.

ان
كن

سا
ی 

ها
ت 

رفي
در پژوهش حاضر به منظور بررسی ظرفیت های ساكنان، زمینه هاي زیر مورد مطالعه قرار گرفته استظ

به تعداد سنوات تحصیلی كه فرد گذرانده است، اطالق می شود.تحصیالت

به شرایطی اطالق می شود كه موقعیت  فرد را به لحاظ اشتغال مشخص می كند.وضعیت شغلی

به ساكنانی اشاره دارد كه در فاصله سنی 14 تا 65 سال هستند و جزء جمعیت فعال محسوب می شوند.پویایی جمعیت

ت 
در

ر ق
ختا

سا
له

مح

این متغیر به معناي افراد یا گروههایی )رسمی یا غیررسمی( است كه ساكنان به چشم گروههاي مرجع به آنها نگاه می كنند. 
این افراد یا گروه ها بیش ترین نقش را در تصمیم گیری ها و رفع مسائل و مشكالت محله برعهده دارند و اكثر  ساكنان محله 

براي این اشخاص احترام و اعتبار خاصی قائل اند.

ی 
ها

اد
نه

لی
هر مكانی كه مورد مراجعه مداوم ساكنان محله باشد و امكان حضور دسته جمعی در آن وجود داشته باشد، در شمار دارایی های مح

فیزیكی محله محسوب می شود. این مكان ها شامل مدرسه، مسجد، پارک، مركز محله و ...  هستند.

جدول 3. تعریف متغیرهای تحقیق )مأخذ: Putnam, 1993؛ احمدزاده نانوا، 1387؛ مهندسان مشاور رازاندیشان عمران، 1387(
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م
  

 ها گروه يا افراد ينا .كنندمي نگاه آنها مرجع به هايچشم گروهبه ساكنان كه است )غيررسمي يا رسمي( هاييگروه يا افراد معناي به متغير اين

 خاصي اعتبار و اشخاص احترام اين براي ن محلهاساكن  اكثر و دارند برعهده محله كالتمش مسائل و رفع و هاگيري تصميم در را نقش ترين بيش

  .ندا قائل

ي 
دها

نها
لي

مح
  

هاي فيزيكي محله جمعي در آن وجود داشته باشد، در شمار داراييهر مكاني كه مورد مراجعه مداوم ساكنان محله باشد و امكان حضور دسته

  .ندهست ... ل مدرسه، مسجد، پارك، مركز محله و ها شاماين مكان. شودمحسوب مي

  
و درصـورت   در مرحله اجرا متوقـف شـده   طي ساليان گذشته عمالًشده  تهيههاي مختلف طرحكه  با توجه به اين ،از سوي ديگر

ي اجرايـي  هـا ضـمانت يكـي از بهتـرين   ؛ اندشدن شرايط خاصي اجرا شده صورت موردي و محدود و با فراهم شدن نيز بهاجرايي

  بر همين اسـاس مـدلي تـدوين    .باشدمداخله از باال و طراحي براي مردم مي ، مشاركت مردمي و طراحي با مردم دربرابر هاطرح

براي مشاركت حداكثري ساكنان در تهيه طرح نيـز فـراهم     هاي محلي، بستر مناسبگرديد تا عالوه بر تسهيل شناسايي دارايي
  . گردد

اجرا و پيمايش: مرحله سوم  

1- 1بخش

 تعريف محله

  3- 1بخش 

آوري و ارزيابي جمع
 اطالعات

2-1بخش

يل يك تيم تشك
 مسئول پروژه

نگاه به آينده -1- 2بخش   

تدوين يك طرح مقدماتي -2- 2بخش   

پشتيباني روزافزون از طرح -3- 2بخش   

اجرا-1-3بخش   پيمايش -2- 3بخش   

 ارزيابي و اصالح

يند و اشروع  فر: مرحله اول
 برآورد

 تدوين برنامه: مرحله دوم

ارزيابي و اصالح: مرحله چهارم  

تصویر2. مدل دارایی- مبنا)مدل مشاركتی شناسایی دارایی های محله و تهیه طرح(، )مأخذ: نگارندگان، 1390(
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و  فرایند  شروع   -1 است:  مرحله  چهار  فرایند  شامل 
برآورد؛ 2- تدوین برنامه؛  3- اجرا و پیمایش؛ 4- ارزیابی 
و اصالح، كه هر مرحله شامل یك یا چند بخش است. با 
از یك فرم  هایی  ها قسمت  از بخش  پیش رفتن در هریك 

باعنوان »فرم برآورد و مشاهده محله« كه شامل ویژگی های 
عددی و عینی محله در حال و آینده است تكمیل می شود. 
به منظور انجام هریك از بخش های فوق ابزاری وجود دارد 

كه به شرح زیر است:

توضيحاتبخش  مراحل

مرحله 1.
شروع فرایند 

و برآورد

یك نقشه از محله مورد مطالعه قرار می گیرد.بخش 1-1

بخش 2-1

تیم مسئول برنامه تشكیل می شود.

ساكنان محله در این تیم مشاركت می كنند.

دخیل كردن ادارات كلیدی محلی و جلب حمایت مقامات مسئول.

بخش 3-1

نقشه محله مرور می شود.

یك برنامه گشتزنی در محله تدارک دیده می شود.

شاخص های عددی جمع آوری می شوند.

اعضای تیم ردیف حال را در فرم برآورد و مشاهده كامل می كنند.

اعضای تیم فرم نقشه كردن دارایی های محله را كامل می كنند.

تیم یافته ها و مشاهدات خود را مورد بحث قرار می دهد.

مرحله 2. 
تدوین برنامه

بخش 1-2

تیم فرم برآورد و مشاهده محله را با اطالعات عددی و اطالعات حاصل از مشاهده  عینی كامل و با توجه به آن چشم انداز مطلوب 
محله را ترسیم می كند.

وضعیت مطلوب آینده هم در بخش عددی و هم عینی شرح داده می شود.

دیدگاه تیم درمورد شرایط حال و آینده به ساكنان عرضه می شود.

به محض دریافت واكنش ها و نظرات ازسوی ساكنان محله، تیم دیدگاه را براساس آن اصالح می كند.

بخش 2-2

چشم انداز و آینده مطلوب محله تدقیق می شود.

تیم یك برنامه مقدماتی را تدوین می كند.

جلسات محله ای برگزار می شود و برنامه مقدماتی نهایی می شود.

اهداف كالن طرح قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.

هر هدف كالن یك مجموعه متناظر از استراتژی ها دارد.

اشخاص و گروه ها براساس اهداف كالن مامور به انجام امور می شوند.

حمایت نهادها و سازمان های درگیر محلی هم چون شهرداری و سایر نهادهای مربوط.بخش 3-2

مرحله 3.
اجرا و 
پيمایش

بخش 1-3

ساكنان با یكدیگر و با سازمان های مجری توافق و درراستای اجرای طرح همكاری می كنند.

برنامه های اجرایی توسط افرادی تنظیم می شوند كه در تدوین مراحل چندگانه دخیل بوده اند.

برنامه های اجرایی اقدامات الزم را در یك ترتیب منطقی سازمان دهی می كنند، مسئوالن اجرایی را شناسایی و یك چهارچوب 
زمانی جهت تكمیل اقدامات مشخص می كنند.

ازطریق پیمایش برنامه های اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.بخش 2-3

مرحله 4. 
ارزیابی و 

اصالح
بخش 4

جلسات ارزیابی ماهانه درطی مراحل اجرا برگزار می شود.

دستورالعمل ها برای اصالح و بهبود برنامه تدوین می شوند.

تیم، ساكنان محله را در جریان تغییرات برنامه قرار می دهد و نظرات آنها را در این زمینه جویا می شود.

جدول 4. تشریح مراحل مدل مشاركتی شناسایی دارایی های محله و تهیه طرح )منبع: نگارندگان، 1390(
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معرفی محدوده مورد مطالعه و یافته های تحقيق 
محله باغ آذري )واقع در ناحیه شش منطقه 16 شهرداری 
تهران( محدوده محصورشده اي است بین دو پارک میثاق 
)غرب  شرق  از  شهرداري  پاركینگ  شمال،  در  اسفند  و 
خیابان صابونیان(، پارک بعثت از جنوب و خیابان محمد 
كاماًل  بافتي  محدوده  بافت  كلي  به طور  غرب.  از  بخارایي 
هاي  محله  گسترده  تغییرات  به  توجه  با  است.  ریزدانه 
مختلف شهر تهران طي سال هاي اخیر، در این محله شاهد 
بست بودن  بن  امر،  این  دلیل  مهم ترین  نیستیم.  تغییراتي 
تهران  شهرداري  موتوري  خدمات  وجود  به خاطر  محله 
در لبه شرقی است؛ به طوري كه شكل گیري مراكز تجاري 
بزرگ در مجاورت آن، نتوانسته است نفوذ و اثری جدي در 
محله داشته باشد. این مسئله عالوه بر این امتیاز، به صورت 
از  بسیاري  نفوذناپذیري  موجب  و  كرده  عمل  نیز  تهدید 
از  برخي  براي  مناسبي  بستر  و  محل  به داخل  خدمات 
بست بودن  بن  بر  است. عالوه  مجاز شده  غیر  فعالیت هاي 
از  مناطقي  جدي  سطح  اختالف  و  معابر  تنگي  محله، 
یكي  بافت،  داخل  در  پراكنده  و  مجتمع  به صورت  محله 
مناطق  این  به  دسترسي  است.  جدي  بسیار  مشكالت  از 
ازطریق طي نمودن پله هاي زیاد در ابتدا و انتهاي كوچه ها 
امكان پذیر است و امكان تردد خودرو و حتي موتورسیكلت 
به داخل این مناطق وجود ندارد. هم چنین، نفوذناپذیري 
تجمع  كانون  براي  را  مناسبي  فضاي  گود،  منطقه  كامل 
مطالعات  سایر  است.  فراهم ساخته  اجتماعي  هاي  آسیب 
سكونت  طوالني  قدمت  از  حاكي  نیز  بافت  در  اجتماعي 
اهالي در این محل و ریشه داربودن تعداد زیادي از جمعیت 
ساكن است. در تأیید این امر مي توان به تعداد قابل توجه 

معتمدان و وفور مراكز مذهبي اشاره داشت.
محله به چهاركوي تفكیك شده است.18 در واقع هسته 
چنین تفكیكي با محدوده اي شروع مي شود كه نام كوي 
بخش  این  گودبودن  است؛  شده  نهاده  آن  بر   2 شماره 
امكان  عدم  بلكه  داده،  آن  به  مستقلي  شخصیت  نه تنها 
تا  است  شده  موجب  آن  میان  از  سواره  مستقیم  ارتباط 
سه قسمت دیگر محله به صورت قطعه هایي جداگانه، خود 
ابنیه فرسوده  تعداد زیاد  بیاورند.  به دست  هویتي مستقل 
ماشین  توسط  استفاده  غیرقابل  و  تنگ  معابر  ریزدانه،  و 

كوی  این  دیگر  ویژگی های  از  ابنیه  زیاد  بسیار  قدمت  و 
به حساب می آیند. 

توپوگرافی  و  كالبدی  شرایط  به  توجه  با  هم چنین 
)تصویر4(، شاهد نابسامانی های اجتماعی بیش تری در این 
كوی نسبت به سایر كوی ها هستیم. كوي شماره )3( در 
شرق محدوده، توسعه اي كاماًل مستقل را طي كرده است 
شرقي-غربي  مسیرهاي  بافت،  شطرنجي بودن  علي رغم  و 
آن درامتداد مسیرهاي كوي شماره 2 نیست. خیابان هاي 
تا  نه تنها موجب شده  زمین  تر  بزرگ  قطعات  و  تر  عریض 
ساختار بافت متفاوت باشد بلكه موجب گردیده تا ساكناني 
با توانایي مالي بیش تر در آن ساكن شوند. همین مسئله بر 
كیفیت و گونه معماري ابنیه تأثیر گذاشته و استقالل كوي 
شماره )3( از كوي شماره )2( را مورد تأكید قرار داده است. 
در قسمت جنوبي این كوي مدرسه راهنمایي دخترانه با 
كوي  این  به  باارزشي  كالبدي  ویژگي  ساده  آجري  نماي 
بخشیده است. هم چنین، به دلیل وجود مركز محله در این 

جدول5. معرفی محدوده محله باغ آذری )مأخذ: نگارندگان، 1390(

تصویر4. وضعیت توپوگرافی محله باغ آذری )برش شمالی-جنوبی(، )مأخذ: مهندسان مشاور عمارت خورشید، 1386( 

تصویر3. معرفی محدوده محله باغ آذری )مأخذ: نگارندگان، 1390(
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كوی انتظار می رود، تعامل و ارتباطات اجتماعی بیش تری 
میان ساكنان وجود داشته باشد. در رابطه با كوی شماره )1( 
قابل  اما  باریك  هاي  دارای كوچه  این كوي  باید گفت كه 
استفاده توسط ماشین، تعداد زیادي مغازه غالباً تعطیل و 
ابنیه اي است كه به لحاظ كیفیت از سطح باالتري نسبت به 
كوي شماره )2( برخوردارند )ولي از كوي شماره )3( نازلتر(. 
هاي  كوچه  نه تنها  شهرداري  پاركینگ  بزرگ  دیوار 
شرقي بافت را به بن بست تبدیل كرده بلكه در عدم تحرک 
و جریان زندگي در این كوي مؤثر بوده است. كوي شماره )4(

هویت  به هیچ وجه  معابر  نوع  ازلحاظ  این كه  وجود  با  نیز 
از  آن  بیش ازحد  فرسوده بودن  ندارد،  مستقلي  كالبدي 
یك سو و حضور تعدادي از قدیمي ترین ابنیه محله دركنار 
توپوگرافي خاص آن  كه بخشي از این كوي  روي تپه قرار 
تداعي  را  فرسوده  روستاي  یك  كالبدي  هویت  گرفته، 
مي نماید. بدنه غربي این كوي به دلیل مجاورت با پارک و 
خیابانی نسبتاً پرتردد چهره سالم تري دارد و تعدادي مغازه 

چهره عمومي این كوي را شكل مي دهند.
شطرنجي  شبكه  به واسطه  محله  درون  كلي  ساختار 
در  اي  محله  نیاز  مورد  خدمات  است.  گرفته  شكل  معابر 
لبه هاي محورها و تقاطع هاي محله، مسیرهاي سرزنده و 
سامان  محدوده  هاي  قسمت  سایر  به  نسبت  را  تري  فعال 
داده اند. وجود پنج مسجد فعال در محله كه اكثر كسبه 
محل، نماز خود را در آنجا ادا می كنند و سیزده حسینیه 
و نامگذاری كوچه ها با نام شهدای محل نشان از اهمیت 
محله  در  ها  ارزش  و  اعتقادات  وجود  و  مذهبی  مسائل 
متولد  ساكنان  از  نیمی  از  بیش  این كه  وجود  با  است. 
تهران هستند، تعداد قابل توجۀ از ساكنان نیز آذري زبان، 
همداني یا اهل استان مركزي هستند. هم چنین، براساس 
مشاهدات صورت گرفته میزان مالقات و روابط همسایگان 
با یكدیگر باالست، به طوری كه این مالقات به صورت روزانه 
و اكثراًَ در كوچه و جلوی درب منازل صورت می گیرد. این 
محله با انواع واحدهاي آلوده كننده محصور شده است كه 
از آن جمله مي توان به پاركینگ اتوبوس هاي شركت واحد، 
موتوري  خدمات  و  روغن نباتي  كارخانه  جنوب،  ترمینال 

شهرداري اشاره كرد كه موجب نارضایتي ساكنان است.
معادل  نفر،   12327 با  برابر  باغ آذری  محله  جمعیت 
از  انجام گرفته،  مطالعات  براساس  است.  خانوار   2742
میان 1634 پالک موجود در محله باغ آذری، 80/6 درصد 
درصد   74/9 مسكونی هستند؛  كاربری  دارای  ها  پالک  از 
یك یا دوطبقه اند و درحدود 82/5 درصد ابنیه باالی 20 
مسكونی  ویژگی  از  نشان  اعداد  این  دارند.  قدمت  سال 

آن  مفرط  فرسودگی  و  یكنواخت  آسمان  خط  محدوده، 
دارند )مهندسین مشاور عمارت خورشید، 1386(.

هم چنین، یافته های تحقیق كه ازطریق  تجزیه وتحلیل 
پرسش نامه ها پس از كدگذاری آنها و با استفاده از نرم افرارهای 

Excel و Spss به دست آمد، حاكی از آن است كه:
متوسط  حد  از  خاص  اعتماد  مؤلفه  میانگین   -
این  در  ساكنان،  به نظر  می دهد  نشان  كه  است  تر  پایین 
فرد  دو  میان  ارتباط  برقراري  در  اطمینان  میزان  محله 
كه یكی اعتمادكننده است و دیگري امین، پایین است و 
ضمانت و شراكت چندان مورد تأیید آنها نیست؛ درنتیجه 
آنها تمایل زیادی برای ضامن شدن و شراكت چه با فامیل 
نیز  عام  اعتماد  مؤلفه  بررسی  ندارند.  همسایه  با  چه 
نشان می دهد كه ساكنان به نهادها و سازمان ها تاحدودی 
اعتماد دارند كه درمجموع متغیر اعتماد اجتماعی متوسط 

ارزیابی می شود.
و همبستگی  پیوند  متغیر  معرف  های  تمام شاخص   -
اجتماعی از حد متوسط باالتر هستند و در طیف زیاد قرار 
دارند؛ كه نشان دهنده باالبودن پیوند اجتماعی، توجه به 
منافع دیگران از سوی ساكنان، وجود حس مسئولیت پذیری، 
رعایت قوانین و وجود مهر و محبت در میان ساكنان محله است.

و  مشورت  مقوله  با  درصد(   84/6( ساكنان  اكثر   -
با دیگران مشورت  همفكری موافق اند و در كارهای خود 
می كنند و نیز بیش از نیمی از آنها )53/7 درصد( تمایل 
با هم محله ای های خود همكاری  دارند در كارهای محل 
داشته باشند كه این نتایج بیانگر باالبودن تمایل ساكنان به 
همكاری و همفكری با دیگران به خصوص اهالی محل است.

از  اندكی  تعداد  محله،  آبادانی  و  عمران  زمینه  در   -
 84/6 وجود  این  با  دارند؛  مالی  كمك  به  تمایل  ساكنان 

درمورد  كه  جلساتی  در  داشتند  اعالم  ساكنان  از  درصد 
كرد.  خواهند  شركت  شود،  می  گیری  تصمیم  محله  امور 
همچنین، 64 درصد ساكنان درزمینه هم فكری با مسئوالن 
نتایج  این  كه  كردند؛  آمادگی  اعالم  محله  بهسازی  برای 
و  عمران  در  مشاركت  برای  ساكنان  زیاد  تمایل  بیانگر 
آبادانی محله خود است اما آنها معتقد بودند كه مسئوالن 
تا به حال تمایل به انجام چنین كاری از خود نشان نداده اند 
و درصورت انجام این كار نیز برای نظرات آنها ارزشی قائل 

نخواهند شد. 
كه جمعیت  داد  نشان  بررسی ظرفیت های ساكنان   -
و  است  جوان  سنی  تركیب  نظر  از  مطالعه  مورد  بافت 
بیش تر آنها بین 10 تا 25 سال قرار دارند؛ نسبت جنسی 
جمعیت نیز 111 است )111 مرد، درمقابل 100 زن( كه 
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5 نفر از استاندارد آن )106( بیش تر می باشد؛ عالوه بر این 
79 درصد جمعیت ساكن در محله باغ آذری سواد خواندن 
و نوشتن دارند و از بین جمعیت فعال در محله تنها 7/5 
شاغالن  تعداد  برآورد  در  هم چنین  بیكارند.  آنها  درصد 
از خانوارها یك  نیز مشخص شد كه 71/8 درصد  خانوار 
نفر شاغل و 28/2 باقی مانده نیز بیش از یك شاغل دارند.

- بررسی ساختار قدرت محله نشان داد كه همسایگان 
در رأس هرم قدرت محله19 قرار دارد و پس از آن به ترتیب 
شورایاری، معتمدان محل و ریش سفیدان قرار می گیرند 

)تصویر 5(. 

باغ  محله  در  متعدد  های  حسینیه  و  مساجد  وجود   -
به  عام  گرایش  گر  بیان  و 13 حسینیه(  )5 مسجد  آذری 
بین ساكنان  این مكان ها در  اهمیت  و  اعتقادات مذهبی 
از  ها  حسینیه  و  مساجد  این  امنای  هیئت  درضمن  است؛ 
محبوبیت و جایگاه اجتماعی معتبری برخوردارند. پایگاه های 

تصویر 5. هرم قدرت محله )مأخذ: نگارندگان، 1390(

جدول6. نظرات ساكنان و مسئوالن درباره مشكالت محله باغ آذری )مأخذ: نگارندگان )براساس مطالعات میدانی(، 1390(

نظر ساكناننظر مسئوالن و آگاهان كليدی

عدم امنیت به خصوص در پارک هاناامنی به خصوص در پارک ها

فقر اقتصادیفعال نبودن مراكز فرهنگی

اعتیاد و قاچاق مواد مخدراعتیاد، خریدوفروش مواد مخدر

فساد اجتماعیفقدان فرهنگ مناسب در استفاده از خدمات و امكانات

مشكالت مربوط به دفع زباله و فاضالبآلودگی محیط زیست

عدم دسترسی به خدماتی چون داروخانه و مراكز خریدعدم وجود امكانات درمانی، كتابخانه و ...

بن بست بودن محلهبن بست بودن محله

مشكالت گودهای منطقهریزدانه بودن بافت و غیر مقاوم بودن آن

وجود معابر تنگ و كوچه های باریككوچه های باریك و ناامن

وجود خدمات موتوری شهرداری

عدم وجود كالس های ورزشی برای بانوان

عدم نظارت نیروی انتظامی بر امنیت

مقاومت بسیج، از دیگر نهادهای غیررسمی این محله است 
كه به دلیل نقش و جایگاه مردمی و هم چنین سابقه فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی اش دارای مقبولیت عمومی است.
- اكثر ساكنان، مسجد را به عنوان محلی كه بیش ترین 
مراجعه را به آن دارند انتخاب كرده اند و پس از آن پارک 

و مدرسه، اولویت های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
تعلق  حس  صورت گرفته  های  بررسی  به  توجه  با   -
ساكنان به محله و هم محله ای های خود در سطح متوسط 

ارزیابی گردید.
- در بررسی میزان هم بستگی و روابط خویشاوندی در 
سطح محله، 65درصد پاسخگویان بیان داشتند كه اقوام و 
بستگان آنها در سطح محله سكونت دارند. بر همین اساس 
كه  كرد  مشخص  ساكن  هم شهریهای  بین  روابط  بررسی 
60/8 درصد ساكنان با هم شهریان سابق خود در ارتباط اند.

- درزمینه روابط همسایگی نیز باید اذعان داشت كه این 
امر جزء ارزش های اجتماعی محله محسوب می شود چراكه 
همسایگان  با  كه  داشتند  اظهار  گویان  پاسخ  درصد   67/6

خود به صورت روزانه در ارتباط هستند.
- هم چنین 65/6 درصد ساكنان در مراسم و مجالس 
مذهبی حضور می یابند و 69/6 درصد نیز هر هفته در نماز 

جماعت شركت می كنند.
از طرفی با توجه به مصاحبه های صورت گرفته با ساكنان 
و مسئوالن، با استفاده از مدل دارایی-مبنا )مدل مشاركتی 
تصویر2(   - طرح  تهیه  و  محله  های  دارایی  شناسایی 

مشكالت زیر به عنوان مهم ترین مشكالت شناسایی شد:
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تجزیه  وتحليل
با عنایت به یافته های تحقیق و با توجه به بررسی های 

انجام شده دارایی های محله باغ آذری عبارت اند از:
- ارتباطات محلی نزدیك و پویا میان اهالی كه زمینه را 
برای انجام اقدامات همكارانه، مشاركتی و هم چنین برنامه هاي 

بسیج اجتماعي براي جلب مشاكت مردم فراهم مي كند.
- پیوند و همبستگی بین ساكنان كه سازگاری آنها را با هم 
بیش تر می كند و با توجه به وجود روحیه جمع گرایی در محله 

می توان زمینه را برای انجام دسته جمعی امور فراهم كرد.
- حس تعلق ساكنان به محله با توجه به سكونت طوالنی اكثر 

آنها باعث ایجاد مسئولیت پذیری نسبت به امور محله می گردد.
- نهادهای محلی مانند مساجد محله كه نقشی محوری 
در محله دارند؛ هم چنین مدرسه و پارک های محله كه می توان از 
آنها به عنوان مكانی برای گردهمایی های محله ای و تعامل 
ساكنان با یكدیگر و ساكنان با مسئوالن استفاده كرد؛ مثاًل 
مدارس محل مي توانند امكان دسترسي به والدین و فرایند 

اطالع رساني به مردم را میسر نمایند.
- شبكه های محلی غیر رسمی موجود در محله، مانند 
هیئت ها و حسینیه های مذهبی و پایگاه های مقاومت بسیج 
كه می توان از پتانسیل های آنها برای اقدامات ترویجی و 

جلب مشاركت ساكنان استفاده كرد.

نتيجه گيری
نتایج كسب شده از انجام این پژوهش نشان می دهد تمام آنچه برنامه ریزی محله مبنا در برنامه ریزی و مدیریت 
شهری بر آن تأكید می كند مانند مردم گرایی، اتكا بر ظرفیت ها و توان ها، بهره برداری از سرمایه های اجتماعی، 
استفاده از روش های مشاركتی و همكارانه، پویایی، انعطاف پذیری و خالقیت در تهیه و اجرای طرح ها و ارزش گذاری 
به تمام سطوح اجتماع، در قالب توسعه دارایی مبنای اجتماعات محلی قابل دست یابی است. ازآنجاكه دولت ها همه 
ابزارهای توسعه را دراختیار ندارند، استفاده از ظرفیت های موجود در سطوح پایین تر برنامه ریزی ضرورت پیدا می 

كند. ازطرفی توجه صرف به نیازها و كمبودهای اجتماع های محلی و ساكنان آنها تنها موجب حفظ وضعیت موجود 
می شود و امكان برداشتن گام های رو به جلو و مؤثر درراستای دست یابی به اهداف توسعه را تضعیف می سازد؛ 
چراكه امروزه هرگونه تغییری به منظور توسعه بدون توجه به ظرفیت های موجود و نقش آفرینی گروه های ذی نفع 
ممكن نیست. توسعه دارایی مبنا بر این نكته تأكید دارد كه اجتماعات محلی باید فرایند توسعه را پیش ببرند؛ در 
این میان نقش عوامل خارجی این خواهد بود كه دارایی های محلی و منابع را برای دست یابی به اهداف بسیج و 
سامان دهی كنند. امروزه طرح هایی كه به منظور سامان دهی بافت های فرسوده با عناوین مختلف مانند »طرح های 
نوسازی و بهسازی و یا منظر شهری« تهیه و اجرا می شوند به یكی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه برنامه 

ریزی شهری تبدیل شده است. عمده این طرح ها تاكنون با این رویكرد تهیه و اجرا شده اند كه بافت های فرسوده، 
مكان های شهری با معضالت متعدد و ساكنانی هستند كه از هیچ توانایی برای فعالیت های توسعه برخوردار نیستند. 
نگاه صرفاً كالبدی این طرح ها باعث شده است كه سازمان اجتماعی موجود این بافت ها نادیده گرفته شود و در 
مرحله اجرا به دلیل عدم انطباق و سازگاری با شرایط ساكنان با توفیق چندانی مواجه نشوند. توسعه دارایی مبنا با 
محورها و سازوكارهایی كه به آنها اشاره شد، رهیافتی كارآمد برای مشكالت پیش روی طرح های ساماندهی بافت 

های فرسوده به شمار می رود. شناسایی و بهره برداری از دارایی های محلی می تواند بسیاری از این مشكالت را به 
حداقل برساند و بدین ترتیب مهم ترین مسئله این طرح ها یعنی چگونگی توجیه ساكنان و جلب حداكثر حمایت و 
همكاری آنها را تاحد زیادی حل كند؛ برای این منظور با توجه به این كه متغیرهای مورد بررسی در محله هم چون 
پیوند و هم بستگی اجتماعی- تعامل و روابط اجتماعی و سایر متغیرها از سطح متوسط باالتر بوده و در سطح زیاد 
ارزیابی شده اند، می توان با ایجاد فضاهایی كه منجر به باالرفتن برخوردها و تعامالت اجتماعی می شود )هم چون 
مسیرهای پیاده، مراكز محله به عنوان یكی از نهادهای محلی و ...( عالوه بر تثبیت دارایی های محله شرایط ارتقاء 
آنها را هم فراهم كرد تا از این طریق شاهد باالرفتن میزان مشاركت درمیان ساكنان به عنوان یكی از مهم ترین 
عوامل در تحقق پذیری طرح ها باشیم. مؤید این حرف طرح ارائه شده می باشد كه براساس نظرسنجی از كارگروه 

مردمی، مورد تأیید است و كمترین معارض را دارد كه تحقق پذیری حداكثری را موجب خواهد شد. 
در انتها، اهداف، سیاست ها و برنامه های اجرایی و نهایتاً طرح ساماندهی به منظور تحقق اهداف تحقیق و بهبود 

ساختار فضایی محله باغ آذری قابل مشاهده می باشد.
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جدول7. اهداف و راهبردها و سیاست های اجرایی منتخب )مأخذ: نگارندگان، 1390(
  هاي اجرايي سياست  راهبردها  اهداف عملياتي  اهداف

ــزايش ت ــط  عافـ ــل و روابـ امـ
اجتماعي و ارتباطـات محلـي   
ــت   ــاد و تقويـ ــق ايجـ ازطريـ

  فضاهاي عمومي

هـاي  افزايش كاركردها و كاربري

اي درراســـتاي افـــزايش  محلـــه
  و تعامالت محلي تناسبات

مراتــــب  رعايــــت سلســــله -
  دسترسي محلي

  هاي محلي ايجاد خيابان -

  صورت عبوري در داخل محله ها بهمحدودنمودن حركت اتومبيل -

  پارچگي اي محله و حفظ يكهجلوگيري از ايجاد گسست بين كوي -
  تقويت مسيرهاي محلي و تبديل آن به شبكه منسجم -

اده ازهـاي اسـتف  ايجاد زمينه-
فضا توسط همه اقشـار سـني و   

  ...جنسي و

  هايي جذاب ها و تبديل آن به مكانايجاد امنيت در پارك -

  منظور ايجاد جذابيت براي همه ساكنان هاي مختلط بهايجاد كاربري -

هـاي موجـوداستفاده از پتانسيل
ها و مساجد در محله مانند پارك

منظــور افــزايش تعــامالت  بــه... و
  ياجتماع

 افزايش نقش نهادهاي محلي -
در ايجـاد  ...) پارك، مسـجد و  (

  فضاهاي تجمع محلي

هـا، مسـاجد،   هاي مختلـف در پـارك  هايي به مناسبتبرگزاري مراسم و جشن -
  ...مراكز محله و 

  برگزاري مسابقات ورزشي و هنري  -

تقويت فضاهاي عمومي و محلـي  
  نمودن آنها

وآمــد بــه دهــي رفــتاولويـت  -
پيـــاده و مســـيرهاي  حركـــت

  محلي

  ايجاد و تقويت مسيرهاي پياده -
  محله  ايجاد مراكز -

برداري از حفظ، تقويت و بهره

خصـوص   هاي محلي به دارايي
سرمايه اجتمـاعي موجـود در   

  محله

  

  رسانيتوانمندسازي و آگاهي -

ساختن آنها نسبت به  هاي آموزشي مشاركت براي ساكنان و آگاهبرگزاري دوره -
 .شان داشته باشدتواند در بهبود شرايط سكونتافعي كه اين امر ميمن
رسـاني  ها و اهداف طرح نوسازي و اطالعسازي ساكنان درخصوص ويژگيآگاه -

هايي چون پخش به مردم درمورد انجام هريك از مراحل طرح با استفاده از روش
  .بروشور و خبرنامه، نصب آگهي و غيره

  وفق نوسازي در قالب فيلم و عكسنمايش نتايج تجارب م -

  نهادسازي محلي
غلي هاي شرسمي، تعاوني هاي رسمي و غيراي، انجمنتشكيل شوراهاي محله-

  ... ها و CBOها و NGOدار محله، كارگيري جمعيت زياد زنان خانه با به

  هاي خاصگيلحاظ ويژ تر نهادهاي انتظامي در محله به نظارت بيش -  ارتقاء امنيت در محله
  جلوگيري از ايجاد فضاهاي بدون نظارت اجتماعي در درون محله -

هـاي محلـي و    آگاهي از اولويت
  اعتمادسازي

ن بـا سـاكنان و شناسـايي    منظور ديدار مسـئوال  برگزاري جلساتي در محله به -

  طور مستقيم هاي محله بهاولويت
 

        

   ثيرات آنهاأها و اقدامات پيشنهادي و تبرنامه .8جدول 
   )1390نگارندگان، : مأخذ(

  هاي پيشنهادي تأثير اجراي برنامه  ها و اقدامات پيشنهاديبرنامه 

اهداف، راهبردها، سياست ها، برنامه ها و طرح پيشنهادی
به منظور تحقق اهداف تحقیق و بهبود ساختار فضایی محله باغ آذری، با توجه به نظرات و مشاركت مردمی ساكنان، دارایی های 
اجتماعی محله باغ آذری و با استفاده از پتانسیل های موجود )سرمایه های كالبدی( ازجمله بوستان های موجود در محله، اهداف 

و سیاست های اجرایی و نهایتاً طرح سامان دهی زیر پیشنهاد می شود)جداول7 و8 و تصویر6(:
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- استفاده از پتانسیل پارک بعثت و اختصاص به فضاهاي ورزشي، زمین فوتبال و ...؛
- راه اندازي مسابقات و برنامه هاي جمعي در محله )ورزش همگاني(، مسابقات و ...؛

- ایجاد حریمي در بخش هایي از پارک براي ورزش صبحگاهي بانوان؛
- برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت زندگي در مدارس و مساجد محله؛

- ایجاد كیوسك نیروي انتظامي؛
- استقرار نگهبان زبده در بوستان  های محلی؛

- افزایش مشوق هاي شهرداري )بخشودگي صددرصد درمحدوده خارج از گود(؛
- ارتقاي امنیت كوچه ها، پارک ها و بوستان هاي محله )نورپردازي محله و...(؛

- ارتقاء بهداشت و نظافت محله)دفع زباله- جوي هاي آب - فاضالب كوچه ها(؛
- برگزاری جلسات گروهی متمركز با گروه های مختلف فعاالن محلی؛

افزایش سرمایه اجتماعی و كالبدی
افزایش سرمایه اجتماعی
افزایش سرمایه اجتماعی
افزایش سرمایه اجتماعی

برقراری امنیت
برقراری امنیت

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
برقراری امنیت

ارتقاء كیفیت محیط زندگی
اطالع رسانی و استفاده از ظرفیت ها

دت
ن م

میا

- برنامه هاي توانمندسازي اقتصادي زنان؛
- كوتاه كردن فرایند دریافت مجوز ساخت وساز در بافت فرسوده؛

- راه اندازي داروخانه در محله؛
- راه اندازي مركز خرید ) فروشگاه هاي زنجیره اي( در محله؛

- راه اندازي مركز ترک اعتیاد؛ 
- افزایش سرانه خدمات فرهنگی )احداث مراكز فرهنگی محلی(؛

- تغییر كاربری دو بوستان محلی آسیب زا به مركز خدمات عمومی و فرهنگی با توجه به 
باالبودن سرانه فضای سبز؛

- اتصال خیرین اشتغال زا به خیریه محل )خادمان حضرت زهرا )س((؛
- تدوین برنامه راه اندازی صندوق اعتبارات خرد برای زنان نیازمند؛

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
افزایش سرمایه كالبدی
افزایش سرمایه كالبدی

افزایش سرمایه اجتماعی و 
ارتقاء كیفیت محیط  زندگی و 

باالبردن شأن اجتماعی  و سكونتی 
محله

افزایش ظرفیت نهادهای محلی
افزایش ظرفیت نهادهای محلی

دت
د م

بلن

- اجراي فعالیت هاي دخالت یك پارچه در گود؛
- برداشتن دیوار خدمات موتوري و خارج نمودن محله از بن بست؛ )گشایش خیابان زارعی(

- انتقال واحدهاي آالینده به خارج از محل؛ 
- اجراي مجموعه تجاري خدماتي در بخش شرقي مجموعه؛

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی

جدول 8. برنامه ها و اقدامات پیشنهادی و تأثیرات آنها )مأخذ: نگارندگان، 1390( 

تصویر6. طرح سامان دهی پیشنهادی محله باغ آذری )ساختار فضایی پیشنهادی به منظور بهبود تعامالت و روابط مناسب اجتماعی و حفظ و ارتقاء 
دارایی های محلی(، )مأخذ: نگارندگان، 1390(
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پی نوشت
1- Sustainable Community Development
2- New Urbanism
3- Community – Based Planning
4- need-based
5- asset-based
6- Community Development 

7- بهسازی شهری همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافت نوینی برای حل مسئله است كه دیگر مهندسی ساختمان و 
تزریق منابع مالی صرف را راهگشا نمی داند؛ بلكه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمان های غیر دولتی و 
محلی و مشاركت فعال ساكنان مورد نظر است؛ از سوی دیگر مهندسی اجتماعی از ابتدای شروع پروژه به مقوله تحقق پذیری پرداخته 

است و سعی دارد موانع آن را از ابتدا شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام كند.
8 - یعنی به جاي پرداختن به توده مكانیكی و غیر قابل مدیریت كالن شهري )مقیاس های بزرگ( به واحدهاي ارگانیكی مشخص 
)مقیاس های كوچك( یعنی محالت شهري می اندیشد تا بتواند در زمان مقتضی به كلیه ابعاد فعالیتی و كالبدی آن اشراف یابد و با 

برنامه ای جامع سعی در بهبود شرایط محله داشته باشد.
9- Client
10- Kertzman
11- Mcknight
12- Asset-Based Community Development
13- Gord Cunningham
14- Alisoton Mathie
15- Participatory Approaches
16- Mitrofanova

17- برای مشاهده تفصیلی تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و شاخص ها، به پایان نامه كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و 
منطقه ای باعنوان »نقش دارایی های اجتماعی محلی در تحقق پذیری طرحهای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، )نمونه 
مورد مطالعه: محله باغ آذری، منطقه 16 شهر تهران« كه توسط امیرمحمد معززی مهرطهران در سال 1389 نگاشته شده است، رجوع شود.
18- الزم به توضیح است كه در بررسي ها و مشاهدات اولیه و با توجه به مطالعات طرحهای پیشین، محله باغ آذري به چهار كوي قابل 
تفكیك بود كه شاخص هاي این تفكیك مبتني بر معابر اصلي، قدمت بنا و میزان فرسودگي، متراژ بنا، متراژ معابر، دسترسي پذیري، 
شیب خیابان و .... بود. در این چهار كوی، كوی های 2 و 4 به دلیل قرارگرفتن در گود، ریزدانگي و فرسودگي هاي بیش تر و وضعیت 
اقتصادي-اجتماعي از وضعیت نامناسب تري در مقایسه با كوی های 1 و 3 قرار داشتند. در بررسي هاي تكمیلي و با توجه به اقدامات 
اشاره شده در باال، محله به 6 كوی تقسیم شد؛ كه كوی هاي 2 و 5 از وضعیت كالبدي مناسب تر برخوردار بودند و كوی های 1، 3، 4 
و 6 در مناطق گود محله قرار داشتند و از وضعیت اقتصادي-اجتماعي نامناسب تري برخوردار بودند. سپس در هر كوی، با توجه به 

تعداد خانوار ساكن در آن كوی به جمع آوری پرسش نامه اقدام شد.
19- منظور از هرم قدرت محله افراد یا گروه هایی )رسمی یا غیر رسمی( است كه افراد به چشم گروه هاي مرجع به آنها نگاه می كنند. 
این افراد یا گروه ها بیش ترین نقش را در تصمیم گیری ها و رفع مسائل و مشكالت محله برعهده دارند و اكثر ساكنان محله براي این 

اشخاص احترام و اعتبار خاصی قائل اند.
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An Asset-Based Approach for Improving Deteriorated 
and Historical Fabrics
)Case study: Bagh Azari Community, District 16 Tehran(

Abstract
Studying intervention approaches in the urban fabrics shows their evolution and 

emphasis on revitalizing districts as urban cells in terms of sustainable development 
theory. These developments try to change two-dimensional viewpoint and sole physical 
attitude towards reformist and based on existing environmental capacities views. By 
proposing new intervention approaches in inefficient urban fabrics, Reformist views 
attempt to use all existing potentials in environment in order to develop and continue the 
life of inefficient urban areas. This is a descriptive – analytical article, using documental 
method to compile theoretical framework and its data is collected by questionnaires, 
interviews and considering all other required information from the studying sample. For 
data analysis, SPSS and Excel software are used. In terms of district-based planning, the 
present article tries to propose a model for identifying local assets and participation of 
residents in preparing the plan. By applying the proposed model in Bagh Azari district, 
this article suggests the organization plan in order to improve social interaction and good 
relations between residents and providing the district’s property maintenance by emphasis 
on spatial structure. This study shows that creating strong social networks in the form of 
local groups and communities and providing necessary conditions for making connection 
between residents help to solve urban problems as well as improve residents’ situation.

Keywords: district-based planning, participation model, local assets, plan, Bagh Azari
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