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ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری
 به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های 

آسیب دیده*
بهناز امین زاده**1، راضیه رضابیگی ثانی2

1دانشیار دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران  ، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 91/3/30، تاریخ پذیرش نهایی: 91/8/27(

چکیده

به دنبال مطرح شدن مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های آسیب دیده در مدیریت شهری کشور، تهیه طرح های 

منظر شهری از سال 1385 با داعیه مشارکت مردم در نوسازی بافت های آسیب دیده و در قالب »طرح های تفصیلی ویژه نوسازی« 

در دستور کار قرار گرفت. مداخالت انجام شده در قالب این طرح ها از جمله در طرح منظر محله اتابک که از اولین طرح های منظر 

شهری تهران است، نشان دهنده تجربه ناموفق مشارکت مردم در فرایند نوسازی و احیای این بافت بوده است. نتیجه اجرای طرح 

منظر شهری محله اتابک از هم گسیختگي سازمان فضایي سنتی بافت، ایجاد فضاهاي بدون دفاع و رها شده و ترك محله توسط 

ساکنین بومي است که به دنبال خود بی اعتمادی مضاعف به مدیریت شهری در جلب مشارکت مردم را سبب شده است. به منظور 

ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده در این تحقیق پس از بررسی جایگاه مشارکت مردم در طرح منظر شهری از 

طریق روش تحلیل محتوی شرح خدمات و مصاحبه با ساکنین محله، نقائص و کاستی های فرایند مشارکت در این طرح ها مورد 

بحث قرار گرفته و تالش شده است تا فرایند مناسب برای تحقق بازآفرینی مشارکتی در طرح های منظر شهری بافت های آسیب 

دیده ارائه گردد.
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*  این مقاله برگرفته از  طرح تحقیقاتی با عنوان »ارزیابی مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی 
شهری« است که در دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران انجام شده است. 
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1. مروری بر ادبیات موضوع 

بازآفریني شهري به مفهوم احیاء، تجدید حیات و نوزایي 
شهري و به عبارتي دوباره زنده شدن شهر است. این رویکرد پس 
از چالش های فراوان در راستای رویارویی با معضل فرسودگی 
شهرها به عنوان رویکردي یکپارچه و دربرگیرنده ابعاد مختلف 
 .)Roberts, 1998)اجتماعي، اقتصادي، کالبدي مطرح گردیده است
بازآفریني شهري طیف وسیعي از فعالیت ها را دربر مي گیرد 
که هدف آنها احیاي بافت هاي شهري، تجدید حیات اجتماعي و 
اقتصادي بافت ها، احیاي ساختمان ها، زیرساخت ها و تاسیسات 
شهري و در حالت کلي تزریق زندگي به بافت هاست. به این معني 
مي توان از بازآفریني با محوریت توسعه امالک، اشاعه فرهنگ، 
و  محیطي  زیست  تعادل  میراث،  از  اجتماعي، حفاظت  حمایت 
مانند آن نام برد (Landry,1995(. نقش بازآفریني شهری، کشف 

و  نوسازی  زمینه  در  گرفته  صورت  تجارب  و  مطالعات 
رویکردهای  تکامل  دهنده  نشان  شهری،  بافت های  بهسازی 
متداول »نوسازی شهری« و جایگزینی آن با رویکردهای نوینی 
بافت های  با  محوریت تجدید حیات  چون »بازآفرینی شهری« 
آسیب دیده در مقیاس محله و با تاکید بر مشارکت مردم است 
جایگاه  تبیین  راستا،  این  در   .)UNDP, 2004؛ Home, 1982)

مشارکت در طرح های احیای بافت های آسیب دیده و دست یابي 
به فرایندی کاربردي در جهت بهره گیری از مشارکت مردم در 
فرایند بازآفریني،  نیازمند شناخت، تحلیل و ارزیابی طرح ها است. 
و  مسائل  از  مجموعه ای  ایران1،  در  دیده  آسیب  بافت های 
معضالت اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و کالبدی را شامل می شوند. 
بافت آسیب دیده، واژه ای عمومی برای نامیدن همه پهنه هایی است 
که در خود جنبه های پایای شهر را محفوظ داشته  و به لحاظ 
کالبدی و جغرافیایی بخش هایی از بافت هاي کهن و واجد ارزش 
تاریخي تا بافت هاي روستایی پیراشهری و فاقد ارزش تاریخي را 

شامل می شود.
سیر تحول رویکردهای نوسازی شهری در ایران به ویژه پس 
از انقالب اسالمی2، نشان دهندة طرح هاي متعددي است که توسط 
وزارت مسکن و شهرسازي3، شهرداري ها4 و وزارت کشور5 
تهیه شده است. عدم هماهنگي بین طرح هاي فوق، مغایرت هاي 
بي شمار با طرح هاي باالدست و عدم جلب مشارکت مردم در 
تهیه و اجرای طرح پیشنهادي، موجب ناکارایي آنها و در برخي 
موارد افزایش نابساماني هاي بیشتر در ساختار فضایي، اجتماعي 
رویکردهای   .)1 )ایزدی، 1389،  است  شده  بافت  کارکردي  و 
رایج در طرح های تفصیلی نیز با توجه به  دالیلی از قبیل فقدان 
انعطاف پذیری و عدم انطباق آنها با واقعیت ها ی اجرایی نتوانسته 
است به عملیاتی شدن مباحث نوسازی برنامه ها  و طرح ها ی 
فرادست در بافت های آسیب دیده کمک کند. در نتیجه ناکارامدی 

مقدمه
طرح های مورد نظر در زمینه نوسازی بافت های آسیب دیده 
)آزاد ارمکی، 1379؛ احمدیان،1382،3(، پیشنهاد تهیه طرح ویژه 
نوسازي از جانب سازمان نوسازي شهر تهران مطرح گردید. این 
طرح به دو سطح »تفصیلي نوسازي در مقیاس ناحیه« و »طرح 
منظر شهري در مقیاس محله« تقسیم می شود و  بر پایه  آخرین 
سندی  است که در رابطه با »اصول محوری بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری« در قالب پنج محور تنظیم شده است. 
اولویت بافت های آسیب دیده در برنامه ریزی توزیع و استقرار 
جمعیت شهری، جلب مشارکت مردم به ویژه ساکنان، مالکین و 
توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی، محوریت مدیریت شهری 
در اصالح و تقویت ساز وکارهای موجود جهت اجرای طرح، عدم 
اتکای تحقق طرح ها به درآمد عمومی دولت و اعمال حاکمیت و 
ایفای نقش دولت در قالب سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت، 
نظارت، حمایت و تشویق اجرای طرح، از محورهای اصلی این 

سند می باشد )سازمان عمران و بهسازی شهری، 1387(.
سازمان نوسازی به عنوان متولی طرح های منظر شهری، 
تنها در زمینه تسهیل نوسازی وارد عمل شده و طرح منظر 
و  اجرای ساخت  مرحله  در  اما  است،  نموده  تهیه  را  شهری 
سازها به دالیل متعددی از جمله نیاز به تجمیع پالک هاي ریزدانه 
و تسریع در ساخت و سازها الزم است تا با مشارکت ساکنین 
و بخش خصوصی ساخت و سازها صورت گیرد. با این حال، 
تجربه اجرای طرح منظر شهری در محالتی نظیر محله اتابک 
تهران، نشانه هایی از ناکارامدی و کاستی هایی در زمینه تحقق 
مشارکت مردمی بر جای نهاده است. از این رو، هدف از این 
تحقیق، اوالً شناخت آن دسته از مسائل طرح های منظر شهری 
است که مانع از تحقق مشارکت مردم در فرایند نوسازی بافت 
شده است و ثانیاً پیشنهادی برای اصالح فرایند مشارکت مردم 

در این طرح ها است.

نیروها و عواملي است که افت شهري را به وجود آورده اند و 
اتخاذ واکنش مثبت و پایداري است که به بهبود مستمر و کیفي 
 .)Roberts and Sykes, 2000, 10-35) حیات شهري منجر می گردد
رابرتز ( Roberts ,1998(: از اصلي ترین نظریه پردازان در این 
زمینه، بر اهمیت حمایت از جمعیت محلي و درگیرسازی آنها 
کلي  به طور  او،  دیدگاه  از  دارد.  تاکید  بازآفریني  فرایند  در 
نقش مشارکت در رویکرد بازآفریني شهري از سه جنبه حائز 

اهمیت است:
• اهمیت پیچیده و چند بعدي افت شهري که طیف وسیعي از 
فعاالن را در جهت رفع آن درگیر اجراي برنامه هاي بازآفریني 

شهري مي نماید. 
هاي  سازمان  در  وظایف  تفکیک  و  قدرت  تمرکزگرایي   •
شهري که  شکست این تمرکزگرایی و متشکل نمودن سازمان ها 
در برابر هر یک از مشکالت نیازمند تاکید بر جایگاه مشارکت در 
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بازآفریني است. 
• نیاز به بودجه براي اجراي ایده هاي جدید در بازآفریني 
شهري، که مشارکت دسته وسیعي از فعاالن شامل بخش هاي 
عمومي، خصوصي، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي و داوطلب 

محلي را می طلبد. 
طرفه«  سه  مشارکت  »یک  بازآفرینی  فرایند  در  مشارکت 
است میان بخش عمومی، بخش خصوصی، و ساکنین محل. 
بخش عمومی شامل دولت  مرکزي، محلی یا شهرداري ها است. 
دولت هاي مرکزي نقش مستقیمي در بازآفرینی شهری ایفا مي کنند 
راهبردهاي  و  سیاست ها  اتخاذ  با  آنها   .)Home, 1982, 18)

کالن در پي عملي نمودن بازآفرینی شهری بوده و ابزارهاي 
قانوني و مالي را در اختیار سازمان هاي محلي جهت تسریع 
این امر قرار مي دهند. قوانین، سیاست ها و راهبردهاي تدوین 
امور  محلي  متولیان  توسط  مرکزي  دولت هاي  توسط  شده 
شهري )شهرداري ها( با برنامه هاي اجرایي و عملیاتي رهگیري 
می گردد (Laurini, 2002,15(. این متولیان در پي یافتن مسائل 
و مشکالت موجود در شهرها و بخصوص بخش قدیمي شهر 
جهت تدوین برنامه بازآفرینی شهری هستند. به بیان پاگزی   
(Poggesi,2007(، در هر پروژه شهرسازي مشارکتي: 1( اهداف، 

سیاست ها و چارچوب هاي برنامه ریزي با توافق مردم تعیین می 
گردد و سپس کار برنامه ریزي آغاز مي شود؛ 2 ( خواسته ها، 
عالیق و منافع مردم ساکن در محل یا مردمي که برنامه ریزي 
براي آنها صورت مي گیرد، مقدم بر هر چیز دیگري و محور 
برنامه ریزي است؛ و 3( بهبود و ارتقای کیفیت محیطي ساکنان 
فعلي محل، اصل است.  اسکات دیویدسون در سال 1998، گردونه 
مشارکت را طراحی کرد. این گردونه سطوح مختلفی از مشارکت 
را بدون اینکه ترجیحی براي هر کدام قائل باشد، تعیین می کند. در 
این مدل، تصمیم گیري در تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان 
صورت می گیرد)شریفیان ثانی،1380(. تقسیم بندي چهارگانه اي 
که او برای مشارکت در نظر دارد، عبارت است از:  اطالع رسانی، 
مشاوره، مشارکت، و توانمند سازي. آییني و اردستاني) 1388، 
50( نیز در رابطه با توانمندسازي ساکنان در بازآفریني بافت هاي 
فرسوده شهري سه محور را مطرح می کنند. 1( ایجاد انگیزه مؤثر 
بین مالکان سازندگان و سرمایه گذاران غیردولتي؛2( ایجاد فضاي 
اعتمادآفرین براي مشارکت مالکان، سازندگان و سرمایه گذاران 
غیر دولتي با همدیگر؛ و 3( ایجاد بستر قانوني مناسب براي التزام 

مردم به مشارکت.

جلب مشارکت همه جانبه تمامی گروه های ذی نفع و ذی نفوذ از 
جمله ساکنان، مالکان و افراد دخیل در امر بهسازي و بازآفریني 
شهري، صرفاً در یک بستر شفاف، مطمئن و مملّو از اعتماد متقابل 
تحقق مي یابد. فارغ از مباحث حقوقي، قانوني و قراردادي، آحاد 
مزبور باید به متولیان، مجریان و مدیران طرح هاي بهسازي و 
بازآفریني اعم از دولت، شهرداري ها و یا مجریان بخش غیردولتي 
اعتماد نموده و به بیان ساده تر رابطه عاطفي و صمیمي برقرار 
نمایند. لذا اعتماد سازي  کلید طالیي یا رمز اصلي مشارکت مردم 

در بازآفریني شهري است )حبیبي و حاجي بنده، 1388، 51(. 
با مرور و جمع بندی مختصری از ادبیات موجود در رابطه 
با بازآفرینی مشارکتی، به برخی از مولفه های اصلی که مبین 
پرداختن به مقوله مشارکت مردمی در طرح های بازآفرینی شهری 
هستند، دست می یابیم. مولفه های استخراج شده مطابق  )جدول1(

دسته بندی شده است. 

2. روش تحقیق 

امروزه کاربرد روش های کیفی در تحلیل آن دسته از مسائل 
شهری که دارای ابعاد اجتماعی هستند، به دلیل توانایی روش های 
کیفی در تبیین مسائل به صورتی موثرتر بر محققان آشکار شده 
است. روش های کیفي مي توانند نقش مهمي را در امکان پیش بیني 
 .)Hughes, 2006) روابط، علت ها، تأثیرات و فرایندهاي پویا ایفا کنند
از آنجایی که هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی جایگاه مشارکت 
در طرح های منظر شهری بوده است، از تکنیک تحلیل محتوی 
کیفی6، شرح خدمات طرح های منظر شهری  بر اساس مولفه های 
بازآفرینی مشارکتی استفاده شده است. نظرات و خواسته های 
ساکنین و مالکین در رابطه با نتایج اجرای طرح منظر  نیز از طریق 
روش کیفی زمینه- مبنا )مصاحبه باز و گروهی7( بهره گرفته شده 

است.

الف:  ارزیابی شرح خدمات طرح منظر شهری
از آنجا که شرح خدمات هر پروژه با توجه به موضوع و 
بر بستری از مبانی نظری و دانش آن حوزه تدوین می گردد و 
می تواند انعکاس مبانی نظری و پاسخگوی رسالت های مترتب بر 
تعریف یک پروژه باشد، شرح خدمات طرح های منظر شهری برای 
سنجش میزان پرداختن به مولفه های بازآفرینی مشارکتی مورد 
استفاده قرار گرفته است. در جهت تحلیل مولفه های مشارکت در 

جدول1- مولفه های بیانگر مشارکت مردم در طرح های بازآفرینی شهری برگرفته از مرور ادبیات.

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری
 به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده



نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی   دوره 17  شماره3   پاییز 1391

32

شرح خدمات طرح های منظر شهری، از مراحل پیشنهادی روش 
تحلیل محتوی کیفی توسط هولستی (Holesti, 1969( استفاده 
شده تا محتوای فرایند مشارکت از طریق تجزیه و تحلیل منظم 
متن شرح خدمات، امکان پذیر گردد. فرایند ارزیابی شامل موارد 

ذیل بوده است:
1- مشخص کردن هدف پژوهش: تبیین جایگاه مشارکت در 

طرح های منظر شهری
2- طرح سئواالت: جایگاه مشارکت مردمی به عنوان جزئی 
جدایی ناپذیر از فرایند نوسازی شهری در طرح های منظر شهری 
چگونه است؟ آیا طرح های منظر شهری به واقع می توانند فرایند 
مشارکت مردم در نوسازی محالت آسیب دیده را تحقق بخشند؟ 
مشکالت ساختاری طرح های منظر که مانع از تحقق مشارکت 

مردم در فرایند نوسازی می گردد چیست؟ 
3- انتخاب واحد تحقیق: سئوال ها نوع متغیر و واحد تحقیق را 
مشخص می کند. واحد تحقیق در این پژوهش »بند« یا »جمالتی« 
است که به صورت مستقیم و یا ضمنی نشان دهنده و داللت کننده 

بر مفهوم »مشارکت« دارد.
4- ساختن زیرمقوله ها: ساختن زیرمقوله ها برای کدگذاری 
بر اساس شاخص هایی بوده است که بر اساس مرور ادبیات 
در  جدول 1 به آنها اشاره شده است، سپس جستجوی واژه ها و 

عبارات مربوط به آنها در شرح خدمات طرح منظر انجام گرفت.
5-مشخص کردن جامعه و نمونه آماری: جامعه آماری مورد 
بررسی در این تحقیق معادل با نمونه آماری در نظر گرفته شده 
است: یعنی شرح خدمات گام های اول تا سوم طرح منظر شهری. 
6- کدگذاری و جمع آوری داده ها: در این مرحله، با تعیین 
زیرمقوله های مشارکت، مولفه های استخراج شده در رابطه با 
مشارکت کدگذاری گردیده و در برگه مخصوص کدگذاری ثبت 

شده است. 
7- روایی و پایایی: بعد از کدگذاری، ضریب قابلیت اعتماد 

)پایایی( محاسبه شده است8. 
8-آزمون های آماری: با استفاده از آزمون های آماری9 توزیع 
فراوانی و میزان متغیرهای مشارکت در گام های سه گانه شرح 
خدمات طرح منظر شهری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج 

آماری در جدول1 نشان داده شده است. 

ب: مصاحبه گروهی با ساکنین و مالکین طرح  منظر 
شهری محله اتابک

 به منظور بررسی میزان مشارکت مردم در طرح منظر شهری 
و استخراج مشکالت و موانع اجرایی آن مصاحبه گروهی باز با 
ساکنین محله اتابک تهران انجام شده است. برگزاری جلساتی با 
مردم و اعضای شورایاری محله، و حضور در دفتر تسهیل گری 
محله جهت جمع آوری اطالعات و سپس تحلیل کیفی متغیرها به 
شناخت بهتر چالش های موجود در زمینه عدم مشارکت مردم 
کمک نموده است. جلسات مذکور با دعوت کوچه به کوچه از 
ساکنین محله10، در محل دفتر محلي نوسازي محله اتابک و نیز 
مساجد محله11 صورت گرفت. هم چنین جلسه ای در محل دفتر 

اعضای شورایاري  با حضور  و  اتابک  محله  نوسازي  محلي 
محله اتابک و معتمدین شناسایی شده محلی برگزار گردید. در 
این جلسات ابتدا از طرف نگارندگان توضیحات کلی درخصوص 
موضوع داده شد و از کلیه اعضاء خواسته شد تا درخصوص 
مسائل و معضالت و مشکالت عمده موجود در محله، انتظارات 
و خواست هاي مردم محله، راه حل های پیشنهادی برای تجمیع 
و نوسازی بافت و چگونگی اجرای طرح منظر توسط سازمان 

نوسازی نظرات خود را اعالم نمایند.  

4- یافته های تحقیق 

الف: تحلیل شرح خدمات طرح های منظر شهری 
در رابطه با مشارکت مردم 

در فرآیند تهیه طرح منظر شهری، شرح خدماتي به صورت 
تیپ )یکسان( تهیه و ابالغ شده است و شامل سه گام است12. 
نتایج حاصل از جمع بندی تحلیل محتوی گام های اول تا سوم 
شرح خدمات طرح منظر شهری بر اساس مولفه های )مقوله ها 
و زیرمقوله( مشارکت که در روش تحقیق به آن اشاره شد در  

جدول 2 آمده است. نتایج  نشان می دهد که:
• در گام اول شرح خدمات طرح منظر، پرداختن به متغیرهای 
مشارکت بسیار محدود بوده است و فقط بخش مختصری به 
نظرسنجی از گروه های ذی نفع اختصاص داده شده و مشارکت 
ساکنین، فرایند اطالع رسانی و آگاهی سازی، و اعتمادسازی مورد 

توجه نبوده است. 
• در گام دوم شرح خدمات طرح منظر شهری، عباراتی مبنی 
بر انجام اقدامات زمینه ساز و بسترساز مشارکت از قبیل تهیه 
نقشه اجتماعی برای بافت، برقراري رابطه با ساکنان محله ها، 
شناسایی نهادهای مردمی وجود دارد. هم چنین در این گام نسبت 
به گروه های ذی نفع و نهادهای اجتماعی تاکید بیشتری نسبت به 

گام اول صورت گرفته است. 
• از حیث پرداختن به مقوله مشارکت و متغیرهای آن، گام 
سوم شرح خدمات کامل ترین مرحله است. در قسمت دوم از شرح 
خدمات این مرحله، بخش جداگانه ای به راه اندازی دفتر مشاور 
محلی اختصاص یافته و در آن با تاکید بر لزوم مشارکت مردم 
در نوسازی محله، به تشکیل خانه مشاوره محله و اقدامات این 
نهاد مردمی اشاره شده است. هم چنین در گام سوم، بسترسازي 
براي مشارکت ساکنان و گرو ه هاي ذي نفع برای تحقق مشارکت 
مردم در شرح خدمات گنجانده شده است. در این گام حضور و 
نقش مردم در مرحله سوم شرح خدمات که رویکرد اجرایی آن 
است و عمدتاً به دنبال تولید زمین و سرمایه است، کامالً پیش 

بینی شده است. 
یافته های آماری جدول 2 در جمع بندی کلی گام های سه گانه 
شرح خدمات نشان می دهد که بیشترین میزان کاربرد متغیرها 
مربوط به مشارکت، گروه های ذی نفع و نهادهای اجتماعی بوده 
است. علی رغم آنکه ایجاد بستر و فضاي اعتمادآفرین از اصلی ترین 
ارکان تحقق مشارکت مردم است، پرداختن به این مفهوم  در شرح 
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جدول 2- نتایج آماری سنجش فراوانی و درصد مولفه های بازافرینی مشارکتی در گام های سه گانه طرح منظر شهری.

خدمات طرح های منظر شهری صورت نگرفته است و تنها در 
گام سوم و تحت عنوان تعریف پروژه هاي زودبازده )اقدامات 
کوتاه مدت( به  اعتمادسازي و پیگیري اجراي آنها توسط نهادها 

و سازمان هاي مسئول، مطالبی عنوان گردیده است. 
به طور کلی نتیجه تحلیل محتوا بیانگر این امر است که تنها در 
بخش هایی از شرح خدمات طرح منظر شهری و به ویژه در گام 
سوم است که به مشارکت و متغیرهای آن به صورت جداگانه 
پرداخته شده است. این در حالی است که فرایند تحقق مشارکت 
تبیین نشده و ساز و کاری برای تحقق مشارکت از ابتدای تهیه 

طرح تا اجرای آن پیش بینی نشده است. 
در حالی که مشارکت مردم در مراحل اولیه کار، منجر به 
جلب اعتماد آنها و حس تعلق نسبت به طرح نوسازی محله شان 
خواهد گردید، در مرحله شناخت مسئله و تولید طرح جایگاه 
مردم در شرح خدمات بسیار ضعیف است. این امر از عمده ترین 
ضعف های شرح خدمات محسوب می گردد، چرا که به قول ایزدی 
)1389(،  وارد کردن مردم به چرخه نوسازی در مرحله تملک و 
تولید زمین و سرمایه خود، مهم ترین شائبه و عامل بی اعتمادی 
آنها خواهد بود. بررسی ها نشان می دهد که جهت گیری کلی، شرح 
خدمات کالبدی بوده و مسائل غیرکالبدی بسیار مهم در بافت های 
آسیب دیده مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صرفاً در 
مرحله شناخت آن هم به صورت توصیفی )گردآوری اطالعات( 
و نه تحلیلی مورد توجه قرار گرفته اند. در تحلیل مسائل فرهنگی 
- اجتماعی نیز عموماً تأثیرات کالبدی آن بر طرح نهایی مدنظر 
بوده است و نه تأثیراتی که بر ساز و کار  و روش تهیه طرح و 
اجرای آن دارد. نتیجه آن است که در نهایت محصول حاصله از 
این شرح خدمات ماهیتی کالبدی دارد، تنها به ابعاد کالبدی مسائل 
بافت آسیب دیده توجه دارد و پیشنهادی برای حل و ساماندهی 

مسائل اجتماعی- اقتصادی ندارد.

ب: بررسی مشارکت مردم در طرح منظر شهری 
محله اتابک

طرح منظر شهری محله اتابک13 در دو بخش عمده مطالعات 
ارائه طرح های  انداز و  شناخت وضع موجود و تدوین چشم 
پیشنهادی تهیه شده است. اهداف طرح منظر شهری محله اتابک 
تأمین راحتی زندگی برای ساکنین، پایداری محیط زیست، حفظ 
و ارتقای زیبایی و هویت معماری بافت، حفظ و تقویت بستر 
تاریخی، مشارکت مردم در نوسازی محله، پیش بینی تشکیالت 

طرح  ارائه  مالی،  برنامه ریزی  و  اعتبارات  اجرایی،  و سازمان 
سازمان فضایی و طرح تملک اراضی عنوان شده است )نقش 
پیراوش، 1385(. بخش نخست در قالب شناخت وضع موجود 
به بررسی های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی، کالبدی، فضایی 
پرداخته است. پرداختن به مقوله مشارکت مردمی در طرح منظر 
شهری محله اتابک در مرحله شناخت وضع موجود از طریق 
سنجش  مردم،  باورهاي  شناخت  برای  پرسشنامه ای  تکمیل 
روابط درون محله اي و حس تعلق به محله، و بررسي امکان 
از  و هدف  است  انجام شده  اراضي همجوار  تجمیع  و  تملک 
آن، سنجش پایگاه اجتماعی ساکنین برای بررسی امکان تملک 
اراضی بوده است.  در بخش طراحی، دخالت در ریز پالک ها و 

قطعات صورت گرفته است. 
با تصویب طرح منظر شهری محله اتابک در سال 1387 اجرای 
این طرح در دستور کار شرکت نوسازان جنوب شرق تهران14 
قرار گرفت و عملیات اجرایی با تعریف تعدادی پروژه به صورت 
فروش اوراق مشارکت و با جذب سرمایه گذاران انجام شد. تغییر 
رویکرد های نوسازی به اعطای تسهیالتی از قیبل وام و ودیعه 
مسکن جهت نوسازی توسط مردم، سبب شد تا دفاتر تسهیل گري 
نوسازي از ابتداي سال 89 فعالیت خود را در محدوده محله اتابک 
با هدف تسهیل گری نوسازی و ترغیب ساکنین به نوسازی در 
قالب طرح منظر محله آغاز نمایند. گزارشات منتشر شده دفاتر 
تسهیل گری در طول سال 89  در این محله، حاکی از آن است 
که با وجود تسهیالت اعطایی و نیز اطالع رسانی گسترده جهت 
ترغیب مردم به نوسازی، مردم محله تمایلی برای نوسازی از 

خود نشان نمی دادند )عندلیب 1389، رضابیگی ثانی 1389(. 
تملک جسته و گریخته امالک موجود در پروژه های تعریف 
شده در طرح منظر به دلیل عدم وجود برنامه ریزی و عدم توجه 
به نقش مردم در این فرایند به تدریج سبب ایجاد فضاهایی تخریب 
شده و ایجاد ناامنی در بافت محله و از هم پاشیدگی سازمان 
فضایی محله گردید. در راستای اهداف این پژوهش و به منظور 
بررسی دقیق تر مسائل مربوط به مشارکت مردم در نوسازی 
محله اتابک، جلساتی با حضور ساکنین و نمایندگان آنها تشکیل 
گردید. جمع آوری نظرات مردم از جلسات برگزار شده،  بیانگر 
آن است که با توجه به مشکالت متعدد، ساکنین تمایلی به شرکت 
در طرح ندارند. عمده ترین مسائل بیان شده در قالب موضوعاتی 
مشابه مطابق جدول 3 دسته بندی شد، نظرسنجی از طرح شامل 

پیشنهاداتی از جانب مردم نیز بود. 

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری
 به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده
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تحلیل یافته های حاصل از این مصاحبه ها)جدول 3(  نشان 
می دهد که اصلی ترین مشکل بیان شده توسط ساکنین در وضع 
اثر  ناامنی و آلودگی های محیطی در  موجود، به وجود آمدن 
تخریب های صورت گرفته در نتیجه اجرای نیمه تمام طرح است. 
بی اعتمادی به نهادهای دولتی به دلیل سابقه ذهنی مغشوش از 
اقدامات دولتی صورت گرفته در محله خوب بخت، عدم توجه 
نهادهای مدیریتی به ساماندهی و بهسازی محله در کنار نوسازی 
بناها، عدم کفایت تسهیالت نوسازی به دلیل سکونت چندین خانوار 
در یک مسکن و عدم امکان اسکان آنها در یک واحد آپارتماني و 
نیز عدم امکان جذب سرمایه گذار و ضعف اطالع رسانی در رابطه 
با طرح نیز از مهم ترین مسائل مطرح شده توسط مردم برای 

مشارکت نکردن در طرح منظر بوده اند. 
در پیشنهادات ارائه شده از جانب ساکنین، بیش از هر چیز، بر 
روی دو موضوع اطالع رسانی از جانب دولت و مدیریت شهری 
پیش از اجرای طرح ها و ساماندهي تخریب ها و جلوگیري از 
تخریب پیش از اندازه بافت تاکید شده است. مطابق نظر ساکنین، 
توجه دولت به در اختیار گذاشتن وام و تسهیالتی که مناسب 
با توان مالی ساکنین باشد نیز از جمله مهم ترین الزامات تحقق 
نوسازی مشارکتی در بافت است. از دیدگاه ساکنین، دولت باید به 
وعده هایی که به مردم می دهد عمل نماید و با بهبود زیرساخت های 
محله، زمینه را برای نوسازی و عدم ترک محله توسط ساکنین 
بومی فراهم نماید. با جمع بندی نظرات ساکنین و نیز نتایج حاصل 
از تحلیل محتوی به ارائه پیشنهاداتی برای اصالح فرایند بازآفرینی 

مشارکتی در طرح های منظر شهری می پردازیم.

5. چارچوبی برای بازآفرینی مشارکتی 
در طرح های منظر شهری

الف: پیش شرط های مشارکت 
و  نوسازی  فرایند  جدایی ناپذیر  اجزای  از  یکی  مشارکت 
بهسازی در بافت های آسیب دیده شهری است. فرض زیربنایی 
بازآفرینی مشارکتی، درگیر نمودن استفاده کنندگانی است که 
به عنوان عامل مشارکت در فعالیت های مختلف و موقعیت های 
مختلف حضور دارند. این تعریف، نقش استفاده کننده از طرح را 
از یک دریافت کنندة صرف به یک فرد درگیر تصمیم گیری تغییر 
می دهد. مشارکت مردم در طرح های بازآفرینی گرچه ضروری 
است، اما عالج عام نیست و در صورتی که زمینة مشارکت فراهم 
نباشد، خود سبب اتالف وقت و غیر کارآمدی طرح می شود، 
آنچنان که در طرح منظر شهری محله اتابک نشان داده شد، تحقق 
مشارکت، مستلزم فراهم آوردن برخی پیش نیازهاست. این پیش 

نیازها در ادامه ذکر شده اند:
باور متخصصین و مدیران نسبت به ضرورت مشارکت: 
ماهیت  پیچیدگی  بدلیل  مشارکتی،  طرح های  اهمیت  علیرغم 
مداخله و ابهام در قلمرو و نحوة مداخله چندان مورد توجه قرار 
نمی گیرند. در بسیاری از موارد برای جذب سرمایه و یا اجرای 
طرح ها از مردم نظرخواهی می شود و مشارکت مردم در یک 

تصویر1- نمونه هایی از جلسات برگزار شده با مالکین.

نقشه 1- طرح کاربري اراضي پیشنهادي ناحیه امام علي)ع(.
ماخذ: )طرح تفصیلي منطقه 15(
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باقی می ماند زیرا مردم در تصمیم گیری ها  سطح حاشیه  ای 
دخالت ندارند. برخی متخصصین معتقدند که چون مردم مسائل 
تخصصی را نمی فهمند، دخالت مردم در طرح ها و برنامه ها، 
نتایج رضایت بخشی نمی دهد و تنها اتالف وقت است. بدون باور 
اینکه متخصص و مردم در پرتو اطالعات جدیدی که هریک در 

این تعامل و در حین کار کسب می کنند می توانند به راه حل های 
مناسبی برسند. 

ساختار قانونی و مالی: از دیگر موانع مشارکت، عدم وجود 
ساختار قانونی و فراهم نبودن زمینه های حقوقی و قانونی برای 
مشارکت است. عدم پیش بینی موضوع و فراهم نبودن تسهیالت 

جدول3- نتایج حاصل از برگزاری جلسات با مردم و  اعضای شورایاری محله اتابک.

* اعداد داخل پرانتز بیانگر تعداد حاضرین جلسه و تعداد نفراتی است که در رابطه با موضوع مورد نظر توافق داشته اند.

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری
 به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده
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مالی و اعتباری در پروژه ها نیز از موانع مشارکت مردم است. 
برای مشارکت مردم در طراحی و برنامه ریزی شهری، نقش و 
جایگاه مردم در همة مراحل ضرورت دارد. از جملة مهم ترین این 
موضوعات، نحوة ارتباط مردم با طراحان و برنامه ریزان، نحوة 
سرمایه گذاری و مشارکت مالی، رابطة مردم و مدیران شهری 
است که جملگی اینها نیازمند قانونی مدون به همراه آگاهی مردم 
و اطمینان به نتیجة مشارکتشان می باشد. بدین ترتیب یکی از 
ضرورت های اصلی اجرایی نمودن طرح های مشارکتی، تدوین 

قانون مناسب در زمینه های مختلف اجرایی و مالی است.
از  بهره مندی  در  مسئولین  تالش  علیرغم  اعتمادآفرینی: 
مشارکت و پویش اجتماعي مردم در طرح های نوسازی کشور 
از جمله طرح های منظر شهری، توجه به این نکته ضروری است 
که رسیدن به شهري مشارکتي، نیازمند ایجاد بستر مناسب است. 
جلب مشارکت ساکنان، مالکان و افراد عالقمند و ذینفع در امر 
بهسازي و بازآفریني شهري، صرفاً در یک بستر شفاف، مطمئن 
و مملّو از اعتماد متقابل تحقق مي یابد. لذا ایجاد اعتماد، زمینه ساز 
اصلي مشارکت مردم در بازآفریني شهري است. انجام تعهدات 
بخش دولتی در رابطه با مباحث شهرسازی درگیر در بافت آسیب 

دیده می تواند راهگشا باشد. 
اطالع رسانی و آموزش صحیح: یکی دیگر از موانع مهم، 
عدم آگاهی متخصصین و نیز غیرمتخصصین از فواید، ضرورت 
و چگونگی مشارکت است. نحوة مشارکت و ابزار و روش های 
تحقق آن نیاز به آموزش دارد. این آموزش می باید شامل برنامه-

ریزان، طراحان و نیز عموم مردم شود تا بستر ارتباط دو جانبه 
بین متخصص و استفاده کننده فراهم گردد. ضرورت مشارکت 
و ایجاد انگیزة کافی برای مشارکت، و آگاهی فرد از تاثیری که 
می تواند در ساخت محیط داشته باشد، می تواند در این راستا 
مفید باشد. از سویی دیگر، اطالع رسانی درست در رابطه با 
طرح ها و برنامه های موجود نیز می تواند به پیشبرد هر چه بهتر 

برنامه ها و درگیر سازی ساکنین در طرح ها کمک نماید.

ب: فرایند بازآفرینی مشارکتی در طرح های منظر 
شهری

در ادامه، جزییات فرایند بازآفرینی مشارکتی در قالب اقدامات 
زمینه ساز، شناخت مسائل بافت، تدوین اهداف و تهیه راه حل های 
پیشنهادی، ارزیابی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در رابطه با 
الگوی موجود برگرفته از شرح خدمات طرح های منظر شهری، 
الگوی مطلوب برگرفته از ادبیات نظری بازآفرینی مشارکتی و 
الگوی مقدور متاثر از یافته های پژوهش در محله اتابک تهران 
ارائه شده است )جدول 4(. اصالح فرایند نیازمند در نظر داشتن 
پیش شرط های الزم فوق الذکر و تغییر در شرح خدمات است که 

در قالب گام های اول تا سوم تشریح شده است.  

گام اول: شناخت 
همان طور که در جمع بندی نظرات و پیشنهادات ساکنین اشاره 
شد، یکی از مواردی که سبب ایجاد نارضایتی طرح در مردم محلی 

شده است، عدم وجود اطالع وآگاهی درست در رابطه با طرح و در 
نتیجه نبود اعتماد به اجراکنندگان طرح می باشد. بنابراین، در تهیه 
طرح ویژه نوسازی بافت های آسیب دیده قبل از شروع مطالعات 
باید فعالیت هایي در راستاي جلب اعتماد مردم در رابطه با طرح 
صورت گیرد که از آنها مي توان به اطالع رساني در مورد مسئله 

و ضرورت طرح، چشم انداز، اهداف آن براي مردم اشاره کرد. 
یکي دیگر از فعالیت هاي این مرحله، تشکیل انجمنی از محلیان 
است. هدف از تشکیل این انجمن، آگاه سازي، حساس سازي 
مدیران و حمایت و اتصال آنها به مردم محله است. براي این 
براي  آنها  از معتمدین مردم توسط خود  نمایندگاني  منظور، 
تشکیل این انجمن معرفي مي شوند و در مراحلي از طرح که 
احتیاج و زمان برگزاري جلسه با کلیه مردم نمي باشد، به آنها 
مراجعه مي شود. همچنین آنها براي ایجاد اعتماد و همکاري بین 
مردم محله و مسئولین طرح، آموزش هایي خواهند دید. از دیگر 
فعالیت هاي این مرحله، شناخت نظرات و دیدگاه هاي کلي مردم 
محله در مورد مشکالت آن و همچنین نقشي که در حال و آینده 
مي تواند داشته باشد، است که به صورت مصاحبه حضوري و 
تشکیل جلسات در محل و نیز تکمیل پرسش نامه های نیازسنجی 

از مردم صورت مي گیرد. 
ظرفیت سازي و آموزش اهالي که شامل کارگاه هایي براي 
آشنایي مردم با چگونگي مشارکت در طرح و آموزش بحث هاي 
مورد نیاز براي اظهار نظر در مراحل مختلف طرح مي باشد، از 
ضروریات این مرحله به شمار می رود. یکي از نتایج این مرحله، 
اولیه،  مطالعات  براساس  و  طراح  توسط  مردم  نظرات  تحلیل 
این طریق، طراح،  از  انجمن راهبري محله است و  با همکاري 
چشم انداز و اهداف و تبیین مقاصد اولیه طرح را تعیین مي کند. 
الزم به ذکر است که گروه درگیر در تمامي مراحل از شناخت 
تا طراحي، کلیه ذي نفعان )به خصوص ساکنین( و ذي نفوذان 
یا نمایندگان آنها15مي باشند. اهداف طراحي، باید با بهره گیري از 

نظرات مشارکت کنندگان تنظیم شوند. 

گام دوم: تدوین راه حل هاي کلي و ارائه طرح 
بر اساس نتایج حاصل از گام نخست و آگاهی یافتن از مسائل 
مردم، خواست ها و نیازهای آنها، به طور همزمان طرح بازآفرینی 
محله به طور یکپارچه و همراستا با برنامه های مطالعاتی و 
آگاهی رسانی تهیه می گردد. مهم ترین رویکرد این طرح، طراحی 
محور16 خواهد بود و به ارتقای سکونت در محله، همراستا با نتایج 

حاصله از برنامه های اجتماعی و فرهنگی خواهد انجامید.
همان طور که در گام اول اشاره شد، مسائل با اهمیت در فرآیند 
باید در مرحله برنامه ریزی با لحاظ نمودن تمایالت ذی نفوذان و 
ذی نفعان تعیین شوند. در این مرحله باید مقیاس محله مبناي تدوین 
راه حل ها قرار گرفته و فرایند به صورت رفت و برگشتي در نظر 
گرفته شود. این خود باعث مي شود تا راه حل هاي پیشنهادي به 
واقعیت و اجرایي بودن نزدیک تر شوند. در مرحله طراحي و نیز 
جزییات طراحی، بهره گیري از تمایالت ذی نفوذان، تمایالت ذی 
نفعان حائز اهمیت است. انتخاب گزینه بهینه طرح نیز می تواند با 
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کمک مردم و یا نمایندگان آنها انجام گیرد.

گام سوم:  اجرا و ارزیابي اجرا
دخیل بودن نیروهای محلی و مردمی در اجرا ضروري بوده 
و ضامن دستیابي به اهداف طراحي خواهد بود. در مرحله اجرا 
مردم)به عنوان ناظران و مشارکت کننده در اجراي طرح( باید 
حضور داشته باشند. ارزیابي طرح در دو مقطع صورت مي گیرد؛ 
یکي در حین اجرا که به شیوه فرآیندهاي جمعي در چند مقطع 
مهم اجرا صورت گرفته و نظرات مردم و افراد ذي ربط و ذي نفع 
دیگر در صورت امکان، به صورت تغییراتي در اجراي طرح اعمال 
مي شود. دیگري، ارزیابي طرح بعد از اجرا که از طریق پرسشنامه 

نظرات مردم محله گرفته شده و براي طرح هاي بعدي مورد نظر 
قرار خواهد گرفت. البته باید متذکر شد که طرح ها، تنها در موارد 
کوتاه مدت و میان مدت خود قابل ارزیابي بعد از اجرا مي باشند و 
در جنبه و اهداف و راهبردهاي بلند مدت، به علت تغییرات بسیاري 
که در تمام زمینه ها در طوالني مدت طرح را متاثر مي کنند، این نوع 
ارزیابي بسیار مشکل خواهد بود. در مرحله ارزیابي، نمونه افرادي 
که نظراتشان مورد بررسي قرار مي گیرد باید شامل نمایندگاني 
از کلیه گروه ها در مراحل برنامه ریزي طرح، باشد؛ تا ارزیابي 
به عدالت و قابل استناد بودن، نزدیک تر شود. ارزیابي در تمام 
مقیاس هاي مختلف به انجام رسیده و نتایج آن در برنامه ریزي هاي 

بعدي مورد استفاده قرار گیرد. 

* اعداد داخل پرانتز بیانگر وجود بند مورد نظر در گام های اول تا سوم شرح خدمات طرح منظر شهری است.
جدول 4- الگوهای فرایند بازآفرینی مشارکتی )وضعیت موجود، مطلوب و مقدور(. 

ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری
 به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده
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نتیجه
بررسی روش ها و سیاست های مختلف طرح های نوسازی 
بافت های آسیب دیده کشور نشان می دهد که علیرغم تالش های 
انجام شده، مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی، طراحی 
و اجرا به درستی تبیین نگردیده است. تحلیل طرح منظر شهری 
محله اتابک با شش مولفه بازآفرینی مشارکتی برگرفته از مبانی 
نظری که شامل درگیر نمودن استفاده کنندگان، آگاهی سازی و 
اطالع رسانی، اعتمادسازی، بسترسازی و توانمندسازی، توجه 
اجتماعی  نهادهای  به  توجه  نفوذ،  ذی  و  ذی نفع  گروه های  به 
نشان می دهد که مشارکت در طرح منظر شهری در هیچ یک از 
مولفه های فوق موفق نبوده است. تجربه محله اتابک نشان دهنده 
عدم رضایتمندی ساکنین از مکان زندگی و عدم وجود انگیزش 
مردم در نوسازی محیط زندگیشان است. بهره مندي از مشارکت 
و پویش اجتماعي مردم، رسیدن به شهري مشارکتي در سایه 
حضور فعال و موثر مردم و بخش غیردولتي و ایجاد بستر 
مزبور نیازمند توانمندسازي ساکنین و  اعتماد سازی به مدیریت 

شهری است. 
همچنین نتایج بدست آمده از تحلیل پاسخ ها، حاکی از تمایل 
بر استفاده از اقدامات زمینه ساز و بستر ساز و نیز راهکارهای 
مشارکتی در حل معضالت موجود در محدوده می باشد که این 
امر سبب حفظ انسجام اجتماعی محدوده و ارتقای ویژگی های 
هویتی آن در عین ارتقای ویژگی های کالبدی و رفع مشکالت 
بافت می  گردد. نقش مدیریتی و حمایت کننده سازمان های دولتی 
)شهرداری و سازمان نوسازی( به صورت اعطای تسهیالت مالی 
و حمایتی مناسب با توان ساکنین، اصالح شبکة زیرساخت ها، 

به  برنامه ریزی زمانی ساخت  ساماندهی و بهسازی محله و 
گونه ای که محله قابلیت زیست خود را در زمان اجرای از دست 
ندهد نیز به صورت مشترک در دیدگاه های مردم و نمایندگان 
ثابت  ما  کشور  در  نوسازی  تجربه  است.  مشاهده  قابل  آنها 
نموده است که عالوه بر عدم وجود بستر قانونی برای طرح های 
بازآفرینی شهری )و یا عدم پذیرش و عمل به قوانین موجود 
از جانب ارگان های دخیل(، بی اعتمادی به ارگان ها و نهادهای 
از آن جایی ناشی می شود که مردم  مدیریتی در میان مردم 
نسبت به طرح های تهیه شده ناآگاهند و این عدم اطالع سبب 
می شود تا کمترین میزان مشارکت در کشور به وقوع بپیوندد. از 
سوی دیگر، نوسازی و بهسازی بافت های آسیب دیده شهری، 
نیازمند سرمایه گذاری گسترده و جذب تمامی نیروهای موثر 
است.  معضل  این  حل  برای  دولتی، خصوصی  بخش  از  اعم 
نتایج بررسی شرح خدمات طرح های منظر شهری و نمونه در 
حال اجرای آن )طرح محله اتابک( نشانگر نیاز بافت های آسیب 
دیده به توجهی ویژه در تمامی حوزه ها از جمله برنامه ریزی، 
طراحی، مدیریت و اجرای طرح  است، به گونه ای که با دخیل 
نمودن مردم در حوزه های مختلف، به آنها توان تصمیم گیری 
در رابطه  با محیط زندگی شان را تقویت نماید. تحقق  اهداف یک 
بازسازي حمایت گر، استراتژیک و انعطاف پذیر جز با مشارکت 
ساکنین، دست اندرکاران امور شهری، متخصصین شهری و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی امکان پذیر نمی شود و بنابراین 
فرایندی می طلبد که در آن غیرمتخصصین نقش فعالی در بیان 
واضح دانش، ارزش ها، ترجیحات، و ارائه راه حل ها  داشته باشند. 

پی نوشت ها

1 که در حال حاضر به اشتباه بافت فرسوده خوانده شده اند.
2 برای آگاهی از سیر تحول رویکردهای نوسازی شهری در ایران 
تا سال 1380 نگاه کنید به ایزدي، محمد سعید، )1380( »بررسي تجارب 
مرمت شهري در ایران با تاکید بر تحوالت دو دهه اخیر«، هفت شهر، 

فصلنامه عمران و بهسازي شهري، شماره 3، بهار، صص.32-42.
3 شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ایران.

4 سازمان نوسازي شهر تهران.
5 معاونت عمراني – سازمان شهرداري و دهیاري هاي کشور.

اساس  بر  که  است  پژوهشی  روشی  محتوی  تحلیل  روش   6
شمارش مقادیر محتوای آشکار پیام های ارتباطی طراحی شده است. 
به نظر »هارولد السول« پژوهشگر و نظریه پرداز آمریکایی علوم 
پیام ها  انتقال  مورد  محتوای  کمی سازی  محتوا،  »تحلیل  ارتباطات، 
است« (Lasswell , 1972( . در حالت کلی تکنیک تحلیل محتوا، بررسی 
و تجزیه و تحلیل منابع نوشتاری، گفتاری و تصویری از  هر نوع را مد 
نظر دارد و کوششی است در جهت کشف و تفسیر و تحلیل پیام مستتر 
در منابع . این تکنیک وسیله ای است که محقق به کمک آن می کوشد تا 
محتوای پیام های ارتباطی را از طریق تجزیه و تحلیل منظم، عینی و کلی 

تعیین کند و تکنیکی کمی برای تفسیر و تعیین منابعی است که به طور 
معمول کیفی به حساب می آیند.

7 Nondirective Group Interview.

8 با استفاده از فرمول اسکات و کد گذاری مجدد حداقل 10 درصد 
انجام شده است.

9 از روش کااسکوئر برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.
10 در این راستا تعداد 9 جلسه عمومی در طی چهار ماه از شهریور 
ماه سال 89 تا آذر ماه همان سال برگزار گردیده است. این جلسات با 
تهیه دعوتنامه و ارسال آن به درب منزل ساکنین محله و توضیح در 
رابطه با هدف جلسه )بررسی مسائل و مشکالت اجرای طرح منظر محله 
اتابک( تشکیل شده و تقریباً از هر چهار نفر از ساکنین دعوت شده یک 
نفر در جلسه حاضر شدند. در این جلسات با مطرح کردن هدف تحقیق 
و سواالت تحقیق این فرصت به مالکین داده شد تا نظرات و پیشنهادات 
خود را بیان نمایند. با ضبط این نظرات در طی جلسه و دسته بندی آن ها 

توسط محققین پس از جلسه نتایج در جدول جمع بندی گردید.
11 مسجد حجت و مسجد امام حسن مجتبی )ع(.

12 گام اول شامل چهار سرفصل کلی مطالعات، طراحی، بررسی 
تحقق پذیری، طرح معماري و برنامه اجرایي و برآورد اقتصادي است. گام 
دوم شرح خدمات حوزه مطالعه وسیع تری به ویژه در بخش مطالعات 
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اجتماعی دارد. بخش دیگری از همین گام به طراحی و در بخش آخر به 
برنامه مدیریت اجراي طرح )دستور کار، روش تحقق پذیري و اجراي 
طرح( پرداخته شده است. در گام سوم شرح خدمات، ضمن در برگرفتن 
تمامی موارد گام دوم در نهایت تهیه طرح تجمیع در دستور کار قرار 
گرفته و در ادامه به راه اندازی دفتر محلي مشاور نوسازي محله پرداخته 
شده است. هم چنین در این گام به بسترسازی برای مشارکت ساکنین و 

برنامه ریزي مشارکتي اشاره مستقیم و صریح شده است.
13 ناحیه موسوم به امام علی )ع( در منطقه 15 شهر تهران واقع گردیده 
و به لحاظ جغرافیایی از شمال به بزرگراه خاوران، از جنوب به خیابان 
منصور، از شرق به خیابان هاشم آباد و از غرب به خیابان انورزاده 
محدود می شود. طرح تفصیلی ویژه ناحیه امام علی )ع( توسط سازمان 
نوسازی شهر تهران در سال 1385 تهیه گردید. این طرح در محدوده 
موسوم به ناحیه امام علی)ع( به تشریح کاربری های موجود و پیشنهادی 
محدوده ناحیه پرداخته و  هدف آن، ارتقای بافت مسکونی اطراف اتوبان 
و بازسازی بافت آسیب دیده محدوده می باشد. محله اتابک یکی از محالت 
شش گانه در تقسیمات طرح تفصیلی این ناحیه می باشد که کاربری ها و 
سرانه های پیشنهادی طرح تفصیلی، در طرح منظر شهری آن مورد استناد 

قرار گرفته است.
اساسنامه  ماده 4  فعالیت شرکت های نوسازان طبق  14 موضوع 
عبارت است از مدیریت و تهیه طرحهای شهرسازی، معماری، نقشه های 
تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی، احداث ساختمان ها به ویژه 
در بافت های فرسوده، قدیمی و ناکارآمد شهری مطابق مقررات و قوانین 

جاری حسب مورد.
15 نمایندگان مردمی شامل افرادی از اعضای شورایاری محله، هیئت 
دفتر محلی  نمایندگان  محله،  معتمدین و سرشناسان  امنای مساجد، 

نوسازی، شهرداری منطقه و ناحیه می باشند.
16 Design-led.
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ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری
 به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافت های آسیب دیده


