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:چكيده

فراينديمشاركت«. رودميشماربهتوسعهفرهنگدراساسيهايبخشازيكيمشاركتيهواژامروزه
درمردميهمهكشاندنآنهدفكهاستفرهنگيچندوچندبعديچندگانه،يكپارچه،عمومي،اجتماعي،

هاي در مشاركت نوسازي بافت) مردم(در اين مقاله به بررسي نقش شهروندان. استتوسعهمراحليههم
شهريفرسودههايبافتاصالحوبهسازيدرمردمنقش. پرداخته شده است)محله سيروس(فرسوده شهري 

شدتودامنهوسعتبهتوجهبافرسودههايبافتدررسدمينظربهواستتأثيرگذاروكنندهتعيين
اتخاذهانارساييوهاكاستيبامواجههبرايدبتوانكهرويكرديكارآمدترينهابافتاينگيرگريبانمسائل
.باشدمشاركتيرويكرد؛نمود

نوسازي بافت ، در بهسازي و)شاغالنساكنان و(شهروندانمشاركتهدف اصلي در اين مقاله ارزيابي
ازجمعيمشاركتوسازيتوانمندالگوهايازاستفادهباتوانميترتيباينبهاست؟فرسوده محله سيروس 

توسعهاهدافبهنيلراستايدرمذكورهايبافتساختارتجديدوساماندهيجهتدرورانبهرهيهمهنيروي
.جستبهرهپايدار

هاي از لحاظ تحليل در چارچوب روشروش تحقيق در اين مقاله به لحاظ حيث موضوعي، كاربردي بوده و
( درآمدهاي ناپايدار و مشكل آفرين محله: هاي تحقيقگيرد طبق يافتهتحقيق توصيفي و تحليلي قرار مي

جايگزين شود، اتخاذ ...) عوارض كسب، عوارض نوسازي و( بايد با منابع پايدار...) وفروش تراكم، تغيير كاربري
هاي شهروندي در زمينه تدابير تشويقي و ارائه تسهيالت ويژه براي جلب مشاركت بخش خصوصي و تشكل

كيفيت محيط زندگي ساكنان و پايداري توسعه از طريق شود؛سبب ميگذاري در سطح محله سرمايه
كت دادن مردم در فرايند بهسازي و نوسازي از آغاز تا انجام تضمين شود، تشويق مردم به تجميع و ايجاد مشار

مين زيرساخت و ساماندهي أبخش دولتي به تسازي، ترغيب بخش عمومي وتسهيالت مالي براي مجموعه
.مين خدمات به منظور افزايش كيفيت محيطي محله ضرورت داردأفضاهاي عمومي و ت

.محله سيروس-بهسازي–بافت فرسوده -مشاركت :هاكليدواژه

گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد هشترودعضو هيئت علمي . 1
و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيدانشجوي دكتري . 2



مقدمه

حقوق شهروندي، حس امنيت و . مظروف آن هستند... شهر ظرفي است كه شهروندان با روابطشان، نيازهايشان، سليقه و

همگي فضايي را درشهر ... در عين حال با ديگران زيستن وبا خود داشتن، حس با خود بودن وايمني، حس از خود بودن و

بين كالبد وجان وي مستقيم بين جسم ودر چنين حياتي است كه رابطه. ن را حيات مدني خواندآتوان سازند كه ميمي

اجتماعي وهايآسيبهاي كشور دچارهاي گذشته بسياري از محلهدر دهه). 31: 1382رزمجوئي،(گرددروان شهر برقرار مي

ساز فراگيرتر از استهالك بنا، ساخت ويها تبديل به پديدهفرسودگي محيطي محلهمسأله. فرسودگي محيطي گرديده است

هاي نوسازي بافتمسألهدر . فضاي سبز شده استفقدان خدمات وها وكيفيت وعدم استحكام بنا، فرسودگي زيرساختبي

مطلق كردن نقش مردم در اوضاع كنوني به همان پيشبرد اهداف بسيار مهم است وفرسوده شهري توجه به نقش مردم براي

.ها را ناديده گيرندآور است كه آناندازه زيان

هاي ارزشمندي كه در طول ساليان دراز به دست آورده اند، به اين مطلب مسئوالن شهري با تجربهطراحان وريزان وبرنامه

درهاي فرسوده شهري براي مردم كاري غيرواقعي، غيرمفيد وريزي طراحي بافتردم، برنامهاند كه بدون حضور مپي برده

ها وبدين ترتيب در جهان معاصر، حل مسائل شهري، جز با شناختن نيازها، خواسته. ها استبعضي اوقات مولد بحران

توانند مورد هاي اجتماعي ميپژوهشوشناخت مسايل، جز با پژوهش ميسر نيستهاي شهروندان امكان پذير نيست ونگرش

.قرار گيرد... تربيت، بهداشت، وهاي برنامه ريزي اجتماعي، مسكن، تعليم واستفاده سياست

شهري داشته باشند، مشكالتتوانند در رفع نان در ميزان نقشي كه ميآبررسي نگرش سائل مردم ومآگاهي از نيازها و

خود شهروندان فراهم ساخته ورسان به شهروندان وصحيح بين نهاد خدمترتباط منطقي ومساعدي براي برقراري ايزمينه

تواند در تأمين منابع هاي نوسازي شهري ميمشاركت شهروندان در طرح. مديريت شهري برقرار شوداعتماد ميان شهروندان و

رضايت هاي ناشي از زندگي شهري وشتنها واقتصادي، كاهش هزينه خدمات، افزايش انسجام اجتماعي، كاهش آسيب

. ثر باشدؤشهروندان م

ترين رويكردها ترين و مقبولريزي به ويژه در كشورهاي دموكراتيك مشاركت به عنوان يكي از اصيلهاي برنامهدر نظامامروزه

ايانه اين نكته را به اثبات چرا كه تجربه اجراي تفكرات اقتدارگر؛ريزي پايدار پذيرفته شده استجهت نيل به اهداف برنامه

پذير وران آن امكانبهرهيريزي بدون دخالت و در نظر گرفتن نقش همهرسانده كه طي كردن موفق مسير فرايند برنامه

ها كارآمدترين گير اين بافتهاي فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گريبانرسد در بافتبه نظر مي. نخواهد بود

توان با به اين ترتيب مي. رويكرد مشاركتي باشد،ها اتخاذ نمودها و نارساييبراي مواجهه با كاستيمي توانكه رويكردي 

هاي وران در جهت ساماندهي و تجديد ساختار بافتاستفاده از الگوهاي توانمندسازي و مشاركت جمعي از نيروي همه بهره

.بهره جستپايداري مذكور در راستاي نيل به اهداف توسعه

در . رودميفرسوده شهري به شمار هايبافتقديمي تهران است كه به دليل قدمت زياد از جمله هايمحلهمحله سيروس از 

از طرف ايفرامنطقهو تجاريهايكاربريطرف و نفوذ يكازشهريتجهيزاتخدمات و امكانات،كمبودبه علت اين محله

به انبار و تبديلمحله هايلبهبه خصوص در مسكونيواحدهايو كردهتركمحله را ميقديساكناناز زيادي، بخش ديگر



وشده متروكهمخروبه و ،درون بافتمسكونيواحدهاياز بخشي. واحدها شده استاينكارگرانسكونتگاهو در ضمن كارگاه

درآمده و باعث اجتماعيروانكجو مجرمينمواد مخدر و كنندگانتوزيعومعتادان، فروشندگان مسكنو مأمنبه صورت 

آن ساكنانبايد بينمحله بودن يك زنده و فعال براي. شده استجمعيتگريزدامن زدن به نتيجهو در اجتماعيناامني

سكونتبرايساكنانيبخش عمدهيانگيزهحاضر، حالرد. داشته باشدوجودمحيطبه دلبستگيو آسايش، امنيتاحساس 

ساكنان و(شهروندانمسأله است كهايناز اين مقاله ارزيابيهدف كلي. استكاربه محل نزديكييامسكنارزانيل در مح

اند؟محله سيروس مشاركت داشتهينوسازي  بافت فرسوده، تا چه ميزان در بهسازي و)شاغالن

ضرورت موضوعاهميت و

كشورهاي يتجربه. كالبدي و اجتماعي شهرها بر كسي پوشيده نيستامروزه ضرورت مشاركت شهروندان در بهبود وضعيت 

موفقيت . ها در بسياري موارد از توان دولت خارج استدهد، اجراي طرحهاي توسعه شهري نشان ميمختلف جهان در طرح

مختلف طرح و تنها با جلب اعتماد عمومي، تشويق مردم در مراحلنهادهاي محلي است وها در گرو مشاركت مردم وطرح

هاي اجرايي با ها در مرحله اول تا حدود زيادي در تدوين اهداف و قابليتشود كه طرحاستفاده از مشاوره عمومي باعث مي

با .هاي موثق، نيازها و پشتوانه مردم، موفقيت خود را تضمين كنندبر دادهتكيهنهايت بتوانند با درموفقيت همگام باشند و

ويژهبه اجتماعيهايآسيبآن كه منجر به منفيفرهنگيو اجتماعيو آثار سيروسنامناسب محله كالبديمحيطتوجه به 

آنبهسازيدر محلهو مشاركت دادن خود مردم پايداريتوسعهرويكردبا مي توانمحله شده ايندر ولگردي، اعتيادقاچاق، 

.محله كم كردمحيطياز مشكالت 

تحقيقيپيشينه

حتي مياني وجود نداشته هاي بهسازي در مقياس بزرگ واين وجود در كشور ما تاكنون تجربه مشاركتي براي اجراي طرحبا 

ها ثمرات مناسبي را به بار آورده مشاركتي مردم محلههاي جمعي واي فعاليتبرخي مسائل محلهياست، اما تاكنون در زمينه

:شودكه به ذكر چند مورد اشاره مي

نمونه خوبي ،تواندهاي قابل توجهي در جلب مشاركت مردم داشته ميآبان تهران كه موقعيت13تاد شهر سالم در محله س-1

از آن . ها كمك كردندهاي مختلف در كنار مردم قرار گرفتند و به جلب اعتماد و مشاركت آندر ستاد شهر سالم ارگان. باشد

ها توسط شهرداري هزينهيكليهدر ستاد شهر سالم . كردي سطحي و فاضالب هاجمله وزارت نيرو اقدام به حل مشكل آب

.شدربط موفق ارزيابي هاي دولتي ذيديگر سازماناين تجربه با توجه به همكاري نزديك شهرداري و. تهران تأمين شد

هاي كاري داشتند در گروهتهران از طريق فراخوان عمومي ساكنان منطقه، گروهي را كه تمايل به هم7شهرداري منطقه-2

در اين گروه . متشكل ساخت.. كاري مختلف مثل گروه فني، عمراني، فرهنگي، اجتماعي، خدمات شهري، شهرسازي، ترافيك و

هاي مشاركت گروهي به اين هاي گوناگون گرد هم جمع شدند و اولين هستهتخصصافرادي در سنين مختلف و با تحصيالت و

دارند ولي اين سرآغاز خوب اگر بابرهاي كوچكياند قدمتاكنون توانسته1377ها از سال گروهاين . ترتيب شكل گرفت



منطقه تواند تحوالت اساسي در جهت بهسازي محالت وربط همراه شود، مسلماً ميهاي ذيهمكاري شهرداري دولت سازمان

.به وجود آورد

تعيين مردم محل وكت دادن كانديداهاي شورا در پارلمان شهرشوراي شهر با شرتجربه تربت حيدريه كه شهرداري و-3

.اندالگويي براي مشاركت را شكل دادهاند وهاي زيادي در ارتباط با مردم نائل آمدهبراي اداره امور محله به موفقيت

ركت در مقاله شهرسازي، در جمع بندي خود از مفهوم مشامهندس شيخي،كارشناس دفتر شهرهاي جديد وزارت مسكن و-4

درگيري تمام عيار مردم اين مفهوم را معادل شمول و) 1376خردادمشهد ،( هاي شهريارائه شده به همايش تخصصي بافت

مردمي در قالب يگيري از توان نهفتهبهرهساخت به منظور بهبود وضعيت اسكان وريزي، طراحي ومراحل برنامهيدر كليه

.اندعاليق مردم دانستهها، تمايالت وهخود ياري تمام با در نظر گرفتن خواستيك سازمان جمعي توسط راهكارهاي همياري و

هاي شهري، سسه تحقيقاتي دانشگاه تهران در مقاله ارائه شده به همايش تخصصي بافتؤرئيس مدكتر طالب، استاد و-5

به طور كلي در ها در حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي وشركت فعاالنه انسان: كرده استيف مشاركت را بدين صورت تعر

.تمام ابعاد حيات

روش تحقيق

نگري است كه در انجام آن اين تحقيق از نوع كاربردي و روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي و تحليلي با تأكيد بر روش جامع

مورد مطالعه، اطالعات به صورت مطالعات ميداني و استفاده از پرسشـنامه بـاز و بسـته    با توجه به ماهيت مطالب و نوع موضوع 

اي و استفاده از آمار و اطالعات مركز آمـار ايـران گـردآوري گرديـده اسـت،      و مطالعات كتابخانه) گيري تصادفيبه روش نمونه(

در . گيـري منطقـي بدسـت آمـده اسـت     ك نتيجـه بندي مورد تحليل قرار گرفته و در نهايت يهاي كسب شده پس از جمعداده

طـرح تهـران، هـاي دانشـگاه درشهري و مشاركتيفرسودههايبافتبامرتبطهاينامهپايانانواعايكتابخانهمرحله مطالعات

هـاي طـرح آمـاري، هـاي نامهسالها،آمارنامهفرسوده،هايبافتمقاالتمجموعهتهران،12منطقهتفصيليطرحتهران،جامع

بـر تكيـه باتاندبرآمدصددرمحققاندر مرحله مطالعات ميداني،و.گرفتندقراربررسيمورد.. واينترنتيهايسايتپژوهشي،

بهسـازي وضـعيت ازاوليـه وخـام اطالعـات دسـترس، درادبيـات ومطالعـات بـه انتقادومطالعهموردمحلهشدهانجامطرح

فـاز ميدانيمطالعاتايننتايجازاستفادهباتانمايد،كسبسيروسي محلهفرسودهبافتازرا) مسئولينوساكنين(مشاركتي

هـا از  تعـداد پرسشـنامه  (عدد بوده است200هاي مورد پرسش تعداد نمونه.پذيردنامه صورتپرسشتحليليعنيتحقيقدوم

مراحـل و فرآينـد روش تحقيـق در پـژوهش موجـود را نشـان       ) 1(نمودار شماره ).كران محاسبه گرديده استطريق فرمول كو

.دهدمي



مراحل و فرآيند روش تحقيق): 1(نمودار شماره 

مباني نظري

:ازكيا مشاركت را در چهار سطح مجزا و مربوط به هم در نظر گرفته استآقاي 

، مشكالت و امكانات ندهيآيهابرنامه،انجام شدهي، كارهااراتي، حدود اختفيمطلع بودن افراد از وظا: يآگاه)1

.كننديدر ده خدمت ميدولتيكه از طرف نهادهايافرادايو ييسازمان روستا

.شوديده درباره انجام امور ده گرفته ميمشاركتيهاكه در سازمانييهاميمؤثر بودن در اتخاذ تصم: يريگميتصم)2

ايمربوط و يهااز سازمانكيكه تحت نظارت هر ييهاتيدر فعاليحضور و همكار):يهمكار(شركت داشتن)3

.رديگيدر ده انجام ميدولتنيمأمور

ميسهزيانجام شده و نيو كارهاهاتيفعالجينتايابياز حسن انجام كار، پس از ارزنديداشتن احساس خوشا: تيرضا)4

. دهدسطوح مشاركت را نشان مي) 1(شكل شماره ).6: 1370، ايكاز(ها بودن در برنامه

روش تحقيق

تحقيق توصيفي

ميدانيتحقيق

نتيجه گيري

آمار منابع كتابخانه اي

جمع آوري اطالعات 

پرسشنامه مصاحبه مشاهده

تحليل يافته ها 



)1371از هلند ، ���مهندسان مشاور (:مأخذمشاركتسطوح) 1(شكل

توانيرا مريزيالگوها،دهنديرا انجام ميمشاركتتياز فعاليالگو دارند و بخشكيكه افراد در يبر  حسب نوع مشاركت

:كردكيتفك

افراد در ،استتيريهر گاه سخن از مشاركت و مدانيمنيدر ا) يمشاركت فكر: (تيريو مديريگميمشاركت در تصم-1

يهاراهانيو از منديشركت جوهاميدوم آنكه در تصم.كننديها مشاركت مهدفنيياول آنكه در تع:دنشويچهار حوزه وارد م

مختلف راه يهاراهانيراه از منيهمت گمارند و در اهايدشواررفعسوم آنكه به .ننديرا برگزيو بهترنهيبهيهامختلف راه

يعلو(نجامديسازمان بايدر سطح مجموعه عيوسرييو تغيچهارم آنكه مشاركت ممكن است به دگرگون. ننديرا برگزنهيبه

.)1379:26تبار، 

ها و چه در ها چه در سطح سازمانمشاركتگونهنيمعتقدند كه ا) جومشاركتتيريمداي(تيريطرفداران مشاركت در مد

اي، كامل كردن شياستقالل عمل با نظارت بر رفتار خويعنيانسان ياساسازيسه ننيتأمقيسطح شهرها و روستاها از طر

را انيآدميو ارضايموجبات خشنودهاتيفعالانياشخاص در جرانيميوندهايو پتيفعالكييتمامايبه كل يابيدست

در تيدر نها.)1375:37، خواه عدالت(گذارديمهاتيفعاليوربر كاركرد و بهرهيمثبتريتأثزينتيو در نهاآورديفراهم م

دست يمشاركت فكريبه نوعيريگميو تصمتيريو شركت در مداتيو نظرهادهياانيبا بمي توانندنوع مشاركت افرادنيا

.زننديم

طرح و ياز بار مالينوع از مشاركت افراد بخشنيدر ا):يمشكالت مال(ها انجام طرحنهيهزيمالنيمشاركت در تأم. 2

را در ييفرد نقش بسزايفرد و توان و قدرت ماليها براطرحتيمطلوبزانيكه در عمل مكشنديرا به دوش مييپروژه اجرااي

الف

گيريتصميم

ب

اجرا

ج

بهره برداري

د

ارزيابي



يهاتيامكانات خود در فعاليواگذارايو ،ي، جنسيخود را به صورت پوليماليهاو افراد كمككنديميبازيمشاركت مال

. ددهنيشركت مانهيجومشاركت

رحطازيمورد نيانسانيرويننيافراد با تأمنوع از مشاركت،نيدر ا):يديمشاركت (يانسانيرويننيمشاركت در تأم.3

كه در روستاها كاهنديطرح ميياجرايهانهيپروژه از هزيانسانيرويننيخواهند داشت و با قبول تأمانهيجومشاركتتيفعال

.)1380:26، يمانيسليمحمد(شوديمديدهگريموارد درياز ساشترينوع مشاركت بنياز ا

در شكل كهگرفتنظردرمدليكصورتبهتوانميراهاآنتأثيرگذاريينحوهومشاركتميزانبرمؤثرعواملمجموعه

براييي را هااستيسي راهبردها و ساختاري هاطرحي و به طور خاص شهري هاطرحاصوالً .شودنشان داده مي) 2(شماره 

ي مختلف در هابخشمشاركت ييي و نحوهاجراي هاروشبه كاربرد هاطرحيافتن، اما تحقق كننديمنييتعو فيتعراقدام 

نيا، اما كننديمفاياي را گوناگوني هانقشي مختلف جامعه هابخشي، شهري توسعه هاطرحدر . ي داردبستگاجرا نديفرا

:تفاوت دارندگريكدمشاركت با ييمداخله و هم نحوهاسيمقهم از جهت هانقش

ي دولتمتمركز و اريبسنديفراي كشور ما شهري توسعه هاطرحي در اساسي هاتناقضي از كي:يدولتكالن بخش اسيمق) 1

( يخصوص، بخش )هايشهردار( يعمومبه عهده بخش هاطرحنياي اجراسهم نيشتريبكه است، حال آنهاطرحهيته

ي اجرامانع بر سر نيتربزرگ،يتناقضنيچنوجود . است) يانفرادسازندگان (مردمو ) سازو گذاران بخش ساخت هيسرما

گر روند توسعه باشند، اقدامات منفرد و پراكنده تيهداكننده و ميترسهاطرحاز آن كه شيبي توسعه بوده است و لذا هاطرح

ديباي دولتنقش بخش تيوضعنياي دگرگون كردن برا. اندزدهي رقم شهري هامحلهي شهرها و كالبديي و فضارا در ساختار 

ي هااستيسكه در هاستآنحيتصحمنظور به بلكه ستينهاتيمسئولو فيوظاي كاستن از معنابه نياوشودفيتعردوباره 

عوامل و رفع موانع -2ي فرسوده مركز شهرهامحلهعمران در قيتشوي براي كالن هايگذاراستيس-1: شوديمانيبريزي كل

ي تيحماو مقررات نيقواننيتدو- 3ي عمومي و بخش محلي نهادهاي، خصوصي و عمومي هابخشتيفعاليمحدودكننده

).اعتبارات ارزان( مردمو ي محلي نهادهاي براي قيتشوي راهكارهاي و ارائه محلي انتفاعريغي و دولتريغي عمرانمؤسساتي برا

اگر به و دارد شيگراي به حداكثر رساندن سود خصوصي بازار، بخش اقتصاددر نظام :يخصوصي، بخش انيماسيمق) 2

از ديبابخش نياتيفعال. دهدشيافزاامر توسعه ر دنيزي راعمومي بخش هانهيهزچه بسا هاآنتيفعالحال خود رها شود، 

ي در خصوصمشوق بخش توانديمي كه اقدامات. شودتيهداي خصوصي، عمومو مشاركت حيصحي هايگذاراستيسقيطر

.ي روشن توسعه و عمرانهابرنامهي راهنما و هاطرحيهيته-1: استبه اين قراري شود و نوسازي و بهسازي عمراني هاتيفعال

ي مشاركت در كار براي مشوق هااستيسارائه -3.مشخصات استاندارد بناها و فضاهانييتعي براضوابط و مقررات يهيته-2

.تيفيككنترل و آموزش -4.)يخصوص-يعمومي عمران هاشركتليتشكمانند (محلهازينخدمات مورد جادياي و بهساز

.بزرگاسيمقي هاطرحمشاركت در و عيتجمي براي قيتشوي هااستيسارائه -5

با ) يشهردار(يعمومي بخش بانيپشتي و محلي نهادهاليتشكي بدون مشاركتي شهرساز:يمحلي نهادهاخرد، اسيمق) 3

ي و بهسازي عمران محلتكامل خود به سازمان نديفراي كه در محلمشاركت يهستهكيجاديا. همراه نخواهد شدتيموفق

-1: رديگصورت ريزنهاد الزم است اقدامات نياي شكل دادن به برا. مشاركت خواهد بودنيتأمي اصلانيبن،شودميليتبد

ديتمداعتبارات ارزان و قابل فراهم آوردن -2.نهاد مشاركت محلهليتشكي طرح به اجراو هيتهي از بودجه بخشاختصاص 

ي دادارقرانعقاد - 4.شده باشدهيتهي محلي جامعه نظريي مشخص كه با هم اجراي هابرنامهو هاطرحارائه - 3. ي آنبراي زمان



آموزش -5يي به آن ، اجراي اقدامات اپارهي سپردن برانهاد مشاركت نياي منطقه با شهرداراي يبهسازسازمان عمران و نيب

ي كه به منافع بهسازي اقدامات برخي براميمستقارانهتدارك ي-6.مندانبه عالقهمتيقدوام و ارزان ي ساخت باهاروش

). 415- 413: 1376طالب،...( وهاحماممدارس، ريتعماز جمله كندي كمك عموم

،هاعالقه،هايوابستگجامعهمشخص،جغرافيائيفضايياحوزهباشهرفرهنگي–كالبديبنديتقسيمازبخشيمحله

قرارشهرفضايمراتبسلسلهاستياليدركهاستهمراهزندگيمشتركالگويوهمسايگيروابطاجتماعي،تعلقاحساسات،

–فرهنگييهاارزشياواقتصادييهاارزشمسكن،نوعقومي،يهايژگيواز نظرهمگونيدارايمعموالًمحالتودارد

هاشم(گردديمآشكارمحالتميانتمايز،متغيرهااينشدندگرگونباكهصورتيدر. باشديمواحدهاايناجتماعي

دارندمحلهنيابايبستگواينوعكهيمندعالقهافرادگريو دمحلشاغالنوساكنانمشاركت،نهاددر). 1374:72زاده،

امند و عالقهنفعيذافرادهمهوباشدريفراگ- 1:باشدداشتهرا در برريزاتيخصوصديبانهادنيا.كننددايپتيعضوتواننديم

شاغالنوساكنانيبرارامشاركتو دهيعق،نظرابرازامكانوباشدضيتبعضد-2.دهديجاخودر درامحلهيبهسازبه

افرادوباشدداشتهتنوع- 3.باشدنداشتهيداورشيپاعضامذهبوتيقومنژاد،بودن،مردايزنبهنسبتوآوردفراهممحله

انتخابقيطرازوباشدداشتهكيدمكراتتيريمد- 4.كندجذبخودبهگوناگونيقومويدرآمد،ياجتماعيهاگروهازرا

همهوباشدپاسخگووشفاف- 5.بكوشداموردرشتريبمشاركتبهمردمبيترغوقيتشودرهموارهوشودليتشكمردم

رايهمكار- 6.دهدگزارشمردمبهمنظمطوربهودهدقرارمردميداورمعرضدرا رخوديهابرنامهوهاتيفعالاقدامات،

گريدويشهرساتيتأسوخدماتيكنندهارائهيهاسازمانگريدي،و بهسازعمرانسازماني،شهردارباوكنددنبال

ويهمكارويهمفكر) الحسنهقرضيهاصندوقمانند(ياقتصادو) محلهيشورامانند( ياجتماعيها و نهادهابخش

).17: 1378تبار،يعلو(داشته باشد مشاركت



هاآنتأثيرگذارينحوهومشاركتميزانبرمؤثرعواملمدل) 2(شماره شكل

مورد مطالعهيمحدوده

اطالعات فردي درمورد مشاركت

تصور فرد از پيامد هاي مشاركت

انگيزه فرد براي بدست آوردن توقعات ديگران

تصور فرد از قضاوت ديگران در مورد مشاركت

سوابق قرد در زمينه مشاركت

ارزيابي فرد از پيامدهاي مشاركت

فرايند دروني كردن ارزشهاي مشاركت

فرايند نهادينه سازي و كاهش اختالالت اجتماعي

فرايند تكوين و تقويت جامعه مدني

انگيزه فرد

عوامل فردي و روانشناسي

عوامل اجتماعي و فرهنگي

اقتصاديعوامل

مشاركت



15هاي خيابانهكتار مساحت دارد و40است كه حدود 12در منطقه17سيروس در تقسيمات شهري تهران محله يمحله

). 1نقشه شماره(كندآن را مشخص مييمحدوده،شرق، مولوي در جنوب و مصطفي خميني در غربخرداد در شمال، ري در

اند، اما با ايجاد پل هوايي بر وي و چهارراه سيروس قرار گرفتههاي مهمي چون ميدان قيام، چهارراه مولدر سه گوشه آن تقاطع

روي خيابان ري و تعريض اين محور، گوشه چهارم وضعيت نابساماني دارد كه با تخريب بناهاي مجاور خيابان شكلي مخروبه و

15ن در امتداد اي نامنظم است كه بلندترين ضلع آشكل اين بلوك شهري بزرگ مانند ذوزنقه. مضر پيدا كرده است

700و650متر طول دارد و دو ضلع مجاور مولوي و سيروس به ترتيب 500ترين ضلع در ريمتر طول و كوچك710خرداد

.اندمتر امتداد يافته

تهرانو12ي سيروس در منطقهموقعيت محله) 1(نقشه شماره

هاي تحقيقيافته



و بعد خانوار محلهجمعيتتعداد -

يمطالعاتيواحد ملكي در محدوده2558كه در قالب باشدينفر م14121محله يتجمع1385سال يبر اساس سرشمار

1359در سال درصد78/3در واقع از . بوده است69/3سيروسدر محله 1385بعد خانوار در سال همچنين. ساكن هستند

هايميزان، باال رفتن كشورعموميشرايطمي توان بهرا تغييراينعلت كهيافته استشافزاي1365در سال درصد 4به 

پس از انقالب شرايطدر آيندهنسبت به اميدايجادآمدن سن ازدواج، پايين، بيشترجوانان به ازدواج و فرزندان تشويق، باروري

بعد 1385تا 1365اما از سال .استگرديدهتغييراينموجب كشوركلدر بيشو كمكهدانست ديگراز عوامل ايمجموعهو 

كشوركلشهرينقاط زا)نفر69/3(سيروسنسبت در محله اينكهتا آنجا ، بوده استافزايشكاهش وخانوار مدام در حال 

بزرگ سني با همين هاي توزيع جمعيت محله در گروه.استكمتر)نفر78/3(12و منطقه)نفر07/4(شهر تهرانو) نفر64/4(

دهد كه از اين تشكيل ميدرصد جمعيت محل را7/33سال 0- 14گروه . توزيع در جمعيت شهري كل كشور متفاوت است

سال 15-65جمعيت دنوبساله و بيشتر 65باالتر بودن نسبت جمعيت . درصد كمتر است4نسبت در نقاط شهري كل كشور 

تواند دليلي بر ماندگارتر بودن افراد سالخورده در محله و سكونت افراد شاغل ر ميدر اين محله نسبت به نقاط شهري كل كشو

يد فزوني شمار ؤساختار جنسي جمعيت محله م. دارداي است كه نياز به مطالعه بيشترمسئلهاما اين امر. جدا از خانواده باشد

در شهرآن است كه از مقدار شاخص 120ابر با در كل محله نسبت جنسي بر. هاي مختلف سني استمردان به زنان در گروه

باال بودن نسبت جنسي به دليل فزوني شمار مردان در . خيلي كمتر است) 150(12از شاخص منطقه بيشتر) 117(تهران

رسانده است، در حالي كه در 6/123به زنان در اين محل است كه نسبت جمعيت اين گروه را به ) سال15- 64(سنين فعاليت

كل كشور سال در15-64الزم به ذكر است نسبت جنسي گروه . است117/ 6سال به باال اين نسبت حدود 65و 0-14گروه 

.است1385در سال104برابر با 

محل تولد سرپرست خانوار-

ينبردن به ايمطالعه پينهدف از ا. محالت استينو مهاجر در ايبوميرمحالت مركز شهر وجود افراد غهاييژگياز ويكي

از % 5/61نشان داد ،به عمل آمدههاييبررس! كنديدر محله مورد مطالعه صدق ميطيشراينچنياال است كه آؤس

اندساكن شهر تهران بودهياخود محل و يبوم% 5/38شهرها و يرو سااطراف تهرانيسرپرستان خانوار خارج از روستاها

حضوريژهناهمگن است به ويمحله تا حديدارد و بافت اجتماعيتدر محله حاكمييطشراينچنينبنابرا. )1جدول شماره(

.افزايديمياجتماعيبر شدت عدم وابستگيگردياز شهرهاييانروستايشترب

محل تولد سرپرست خانوار) 1(جدول



فراوانيدرصددرصدفراوانيمحل تولد سرپرست خانوار

7738.538.5داخل تهران

12361.5100تهرانخارج

-200100كل

)1389امه،ناستخراج از پرسش(:مأخذ

سكونتبرايمحل ايناصليعلت -

، بلكه دهديقرار ميرجامعه را تحت تأثيكيتاست كه نه تنها حجم و رشد جمعيچيدهپيامر)مهاجرت(جاييبهاجيندفرا

، توسعه ينيجزء مهم شهرنشيكمهاجرت همواره ؛كنديميجادايتجمعيعرا در ساخت و توزياقابل مالحظهييراتتغ


	����بوده استياسيو سازمان سياجتماعييرات، تغياقتصاد����	���	
، شغل يگاهپاييرمهاجرت با تغ. )��2000��31

محله از شهر تهران، از شهرها و ينكه به ايافراديشترينبهايافتهطبق يجهدر نت.مرتبط استيزفرد نيمكانيتو موقع

از يو فقدان درآمد و عواملي، بيكاريكه نشان از مشكالت اقتصادباشديدرصد م57اند كشور مهاجرت كردهيگرديروستاها

.)2جدول شماره(باشديدر مبداء ميلقبينا

مدت مهاجرت از سكونتگاه قبلي) 2(جدول

اولينوايدآمدهچند سال به تهران 

سكونتگاه شما كدام محله بوده است

درصد فراوانيدرصدفراواني

2713.5135.5شهر تهرانديگرسال، از محله 10كمتر از 

16821.5ديگرسال از شهر 10كمتر از

434343شهر تهرانديگراز محله سال10ازبيشتر

11457100ديگرسال از شهر 10ازبيشتر

-200100كل

)1389نامه ،استخراج از پرسش(:مأخذ

رذكرادر مبداءيكاري ب، كنيممياشاره) 3(همان طور كه در جدول شمارهقبلياز سكونتگاه افرادمهاجرتاصليعلت 

از افراد هم % 25همچنين. انتخاب شده در پرسشنامه بوده استمعيارهايدرصد جواب به بيشترين% 5/38كه با اند كرده

. اندكردهرا عنوان )باشدميدر مبداء اجتماعيواقتصادياز كمبود امكانات ناشيكه (بهتر زندگيبه ييابدستبراي

سكونتبرايمحل ايناصليعلت ) 3(جدول



فراوانيدرصددرصدفراوانيقبليمهاجرت از سكونتگاه اصليعلت 

7738.538.5يكاريب

2311.550خويشاوندانواقوام بهنزديكي 

502575بهتراز قبلزندگيبه يابيدست 

5025100عاملساير

-200100كل

)1389نامه، استخراج از پرسش(:مأخذ

وضعيت سواد محله-

. استكمتركشورمحله سيروس باسوادند كه از ميانگين نقاط شهري درباالترساله و 6درصد زنان 82مردان و درصد5/87

نسبت باسوادي در1375- 85مجموع طي دهه سوادند اما دردرصد جمعيت محل بي3/15نفر معادل1320در مجموع

. درصد رسيده است كه بيانگر بهبود وضعيت سوادآموزي و آموزش در محله است7/84به 63/75از باالترساله و6جمعيت 

حداكثر تا هاآن% 28سطح سواد كهدادسواد سرپرست خانوار نشان ميزانبررسيهاي ميدانياساس برداشتهمچنين بر

جدول (باشندميعاليهتحصيالتو ديپلمدارايسرپرست خانوارها % 17فقط وسواد هستند بي% 5/29واست ابتدايي

در كشور توسعه اخيراًعاليهالتتحصيچرا كه ؛سرپرست خانوارها جستجو كردبااليدر سن توانميآن را دليلكه . )4شماره

سواد ارتباط دانيمميطور كه نهما. داردنامطلوبيوضعيتنظر ايناز ،مورد مطالعهيدر كل محدوده. كرده استپيدا

.با نوع شغل و درآمد افراد داردمستقيمي

ميزان تحصيالت سرپرست خانوار در محله سيروس) 4(جدول

فراوانيد درصدرصدفراوانيميزان تحصيالت سرپرست خانوار

5929.529.5سواديب

562857.5ابتدايي

5125.583راهنمايي

3417100بيشترو ديپلم 

)1389نامه، استخراج از پرسش(:مأخذ



ميزان تمايل ساكنين به مشاركت-

اشخاص در عاطفيو ذهنيگيريمشاركت در: انددادهاز مشاركت ارائه تعريفيچنينمديريتنظرانصاحباز برخي

مسئوليتدر ودهند ياريرا يكديگرگروهيهايهدفبه يابيدستبرايتا انگيزاندبرميرا است كه آنانگروهيهايموقعيت

و ساكنينمختلف مرتبط با هايحوزهيبرگيرندهمحالت در ساكنينهمياريو مشاركت). 10: 1381اور،ي(شوندشريككار 

و اولينكهباشدميميسرساكنينسازيو آمادهسازيظرفيتطريقامر از اين. باشدميساكنمختلف سنيهايگروه

همچنينو هاآنسكونتموجود و محسوس در محل مشكالتدر خصوص مسائل و ساكنينبه رسانياطالع،گامترينمهم

ريزيبرنامهچون ريزيبرنامهرويكردهاي. باشدميمشكالتدر خصوص حل مسائل و مشاركتيالگوهايو راهكارهاارائه 

اجتماعات همفكريو مشاركتبر مبتنيراهكارهايو هاحلبه راه يابيدستهاينمونهاز ارتباطيريزيبرنامهو مشاركتي

. باشدميانساني

�شودميتقسيمدسته چهارمشاركت كننده بهفعاليتانواع مشاركت از نظر نوع 

چون موارديبه توانميمثالبراي؛نمايدميفكريشخص كمك ذهنيو فكريدر مشاركت : فكريو ذهنيمشاركت ) الف

مختلف، هايارگاندر شهريمختلف هايبحث، شركت در هاپروژهاجرايت حل مشكل شوراها، ارائه نظر در اشركت در جلس

. اشاره نمود... وهاپرسشنامهطريق، اظهار نظر از شهريدر مورد مسائل و معضالت روزمره جوامع شهريهايكارگاهبحث در 

.استاهميتحائز بسيارفكر و ذهن مشاركت كننده ،نوع مشاركتاينكه در 

كمك به ،هاپروژهاجرايدر نقديبه كمك توانيمميمثالً . باشدميماليموارد اصليدر آن عامل : ماليمشاركت ) ب

.كرداشاره ...وشهريالمنفعهعامهايطرحاجراي، كمك به دولتيغيرهايسازمان

نوع مشاركت هر كس ايندر . ، جاي داردنمايدميكه او انتخاب افرادييادر آن خود مشاركت كننده : فيزيكيمشاركت ) ج

خيابانكشيمثالً مشاركت در جدول. كندميهمكاريخود زيستمحيطبه بخشيخود در بهبود تواناييتخصص و بهبسته

صورتبهاز سال خاصي، در روز هازبالهكوهستان از ياشهر سازيپاكيامحله و اهاليكار بدون مزد توسط صورتبه

.نوع مشاركت استترينسادهدر واقع ،سمبوليك

خود دست به شخصي، امكانات و ابزار وسايلاردن گذاختيارنوع مشاركت، مشاركت كننده با در ايندر: ابزاريمشاركت ) د

منقول مثالً خودرو ابزاريدر. شودميتقسيممنقول غيرمنقول و ابزارينوع مشاركت به دو دسته اين. زندميمشاركت 

عقب ياو فروش ملك به دولت واگذاريمانندمنقول غيرابزاريدر مورد . گيردميپروژه قرار اختيارمشاركت كننده در شخصي

و در نوسازيفراينداقتصاديهايزمينهكه رويكردياتخاذ بنابراين.زدمثال توانميمعبر را گشايشبرايساختمان نشيني

مدنظر بايدشهرييتوسعههايطرحمقياساست كه در مهمـيرا فراهم كند، از موارد مردميهايمشاركتجلـب نتيجه

هاييافتهطبق يشهريريتها با مدمشاركت آنيمحله در مورد نحوهياز اهاليپرسشگربا).2: 1385،عندليب(گيردقرار 

يچعدم هباياول و دوم و مشاركت ماليهادر رده% 5/34با يو مشاركت ابزار% 5/54با يزيكي مشاركت ف) 5(جدول شماره

و يمشاركت مال،خاص محلهياجتماع-ياقتصاديطبا توجه به شرا.گرفتنديدر رده سوم جا% 11با جمعاًنوع مشاركت

،كار فراوان استيروياجتماعات نيناييهسرماينترمهمكهيياز آنجا. اندرا به خود اختصاص دادهيينيدرصد پايابزار



درست يزيربا برنامهيدكه بااستو مثبتيقوياربسيليپتانسو آن ،برخوردار استييبااليارياز درصد بسيزيكيمشاركت ف

امر را در حد صفر ينپرسش شوندگان امكان تحقق اي،و ذهنيدر مورد مشاركت فكر. به نحو احسنت از آن بهره جست

در يشهريرانهنوز مد. استينچنينهم ايقتحق.  آن نداشتندبراييخود توجهيهادر جوابيجهدر نتدانستنديم

به يبرخوردارند و بهتر از هر مهندسيسطح آگاهينكه مردم از اانددهينرسيباورينتهران به چنيشهردار12منطقه

ندارد هايريگيمدر تصميقانونيگاهمردم هنوز جايبعالوه مشاركت فكر. دارنديرفع كمبودها و مشكالت خود آگاهيچگونگ

ها به دست بافتيو بهسازينوسازيهادر طرحايكنندهيينتعيگاههنوز نتوانسته نقش و جايمشاركت مردمهمچنين و

. آورد

محدوده يكاز مردم ساكن در يو تشكل آگاهانه و خودجوش جمعييآخود گردهميردر مفهوم عام و فراگيمشاركت مردم

و بر يرانتفاعيغاييوهبه شيمسكونيطمسكن و محيتبهبود وضعيها براكه آنشوديممحققيزمانياست و مشاركت واقع

يطلبيچون برتريليآشكار و نهان، به داليهارغم منافع و ضرورتهمه بهينبا ا. عمل كننديآگاهانه و ارادينشگزاساس

در ، طرح مسائليفلج اداريخشك و بوروكراسيهاو فاصله گرفتن از مردم، وجود چارچوبكردگانيلمتخصصان و تحص

مشاركت يو نهاديمردم نسبت به مسائل، مشكالت سازمانيتحساسيجيتدريشمردم، فرساينامفهوم و ناآشنا برايقالب

، يحقوقيهاو پشتوانهيمشاركتيها، درآمد اندك، فقدان نهادهابافتينساكنان در ايچون ناهمگونيمسائليزو نيمردم

و يزانركه برنامهيت نادرستشناخيلبه دل. فرسوده ناشناخته مانده استيهابافتيو بهسازيدر نوسازيمشاركتيراهكارها

يالزم براهايينهشده و زميبامر تخريناياساسهاييهپا؛دارنديمشاركتيراهكارهايريكارگمسئوالن از تصور به

.استيامدهنيدپديمشاركت مردم

به چه نحو حاضر به مشاركت هستيد؟) 5(جدول

فراوانيدرصددرصدفراوانيچيستاز نظر شما مشاركت 

115.55.5نمكنميمشاركت 

10954.560مشاركت فيزيكي

6934.594.5مشاركت ابزاري

115.5100مشاركت مالي

-200100كل
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اقتصادي و توان مشاركتهاييبررس-

يرانتفاعيغيساخت مسكن جمعيبراينهاديباتاز ترتياگستردهيدامنهيحبه منظور تشردر بافت فرسوده شهر مشاركت 

ساخت مسكن و يهامسكن انجمني، تعاوني، مسكن اجتماعياري، هميجمعياريچون خوديكه با اصطالحاتروديبكار م

ها افراد است كه توسط آنييهادهنده روشيحاصطالحات توضينمشاركت در ا.استيكه البته ناكافشوديميحآن تشريرنظا



ترين اولين و بزرگ"اقتصاد". ارتقا بخشندسودآورريغاييهسكونت خود را بر پايفيتتا كشونديها با هم جمع مو خانواده

هاي ترين شعار ناخوانده و شعر ناسروده بافتبزرگ"هاحداكثر استفاده از حداقل"عالمت و شاخصه بافت فرسوده بوده و 

هر محله يا نوع بافت فرسوده "اياقتصاد محله"و "اقتصادي"لذا بهتر است قبل از ارائه راهبردهاي كلي، فضاي . ستفرسوده ا

مطمئن و يا قريب به يقين يرا چه در وضع موجود و چه در راهبردهاي پيشنهادي مطالعه و ارزيابي نمود تا بتوان به اقدام

آور پيدا كرده، محله اخير افزايشي سرساميره در تهران و اطراف آن در دورهاجاكه قيمت امالك واينبا وجود. دست زد

تجاري را در هاييتكه بيشترين فعاليااشتغال در منطقهيهاسيروس با موقعيت معتبر مركز شهري و دسترسي به فرصت

يك ساكناني مدني نهادهاي مردم و توانمندساز.دهديماز دستاقتصادي خود رايهاروز به روز ارزش،خود جاي داده است

تر شهر يعوسياس مقيدار و در پايابي به محله دستاصلي شرط ،يزندگيط محكردندر متحول هاآندادن مشاركتمحله و 

به طور (يميقدي ارزشمند هامحلهي نوسازي و بهسازينه زمي در ملي و جهاني هاتجربهيج مجموعه مطالعات و نتا. يدار استپا

يسر نخواهد ممالكانو ساكنانمشاركتين مهم بدون اكهدهد يمنشان ) به طور عام(هنجاري فرسوده و نابههابافتو ) خاص

بيشتر مالكيت وقفي به است كه اكثر قطعات مالكيت مسكوني خصوصي دارند ويادر محله به گونهوضعيت مالكيت.شد

است... مالكيت دولتي به مدارس و مراكز بهداشتي ورد وتعلق داهاينيه، حسهايهمساجد، تك

وضعيت مالكيت قطعات در محله سيروس) 6(جدول 

درصد قطعات به كلتعداد قطعاتشرح

233191مالكيت خصوصي

1767وقفي

177/0دولتي

343/1نامشخص

2558100تعداد كل قطعات

شاغالنتوان مشاركت ساكنان و-

ينا. شونديخود ميسطح زندگيكنندهيينباشند، خود تعيمسهيشخويزندگيطكه مردم خود در توسعه محيزمان

ينقديهاكار داوطلب، پرداختيروينيقاز طرهاينهبر اثر پوشش هزيبخش عمومهايينهسو كاهش هزيگرمشاركت از د

در يمشاركت مردميبرايدموكراسيشرفتنبال دارد و موجب پرا به داردمويگر، آب، دفع زباله و ديربناييبابت خدمات ز

زيادي در اين ياقامتيها، پيشينهها و آپارتمانساكنان محله سيروس، به ويژه مالكان خانه. شوديمسكن مناسب مينتأم

سال در محل 5ازشوندگان بيش پرسش%92گيري صورت گرفته بر اساس نمونه. ساكنان در حال گذار نيستندمحله دارند و

يگيري انجام شده، كه گوياي پيشينهدر نمونه.اندمدت اقامتي كمتر از اين ميزان را عنوان كرده%8فقطاند واقامت داشته

- در همين نمونه. دهديميل به بهبود محيط زندگي را افزايش مزياد ساكنان اين محل است كه خود حس تعلق به مكان و

همين افراد در مورد مشاركت براي : اندمندي خود را به محيط به صورت زير ابراز داشتهيزان عالقهشوندگان مگيري، پرسش



متوسط به درصد عالقه زياد و64كه حدود دهدينشان م)7(اند كه جدول حل مشكالت محله خود نيز ابراز تمايل كرده

.مشاركت دارند

تمايل به مشاركت اهالي محله سيروس در حل مسائل محليميزان) 7(جدول

درصد تراكميدرصدفراوانيميزان تمايل

7093/3493/34خيلي زياد

1966/1059/45زياد

2838/1897/63متوسط

1966/1063/74كم

2187/125/87خيلي كم

215/12100بدون جواب

-200100كل
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محلهرمشكالت اجتماعي موجود د-

ولگردي در اين اجتماعي به ويژه اعتياد، قاچاق وهاييبمحيط كالبدي نامناسب در محله سيروس باعث شدت گرفتن آس

:به صورت زير برشمردتوانيخيز را ممشكالت جرم. محله شده است

.و مجرد به محل شده استيكاربدرآمد يا افراد ورود مهاجران كمكردن ساكنان اصيل وفرسودگي بافت كه باعث كوچ -1

.شونديقماربازها محسوب ممتروك كه پايگاهي براي معتادان ويهاخانهها وخرابه-2

.مزاحم استمحل تجمع افراد ولگرد ووكنديها را دشوار مبست بودن معابر كه كنترل امنيت آنبنطوالني و،تنگي-3

.نقص روشنايي گذرها در شب كه برخي معابر را به خوابگاه معتادان تبديل كرده است-4

از يناشناسيلبه دليمحالتينبه چنتازه واردينكه مهاجريينوع محالت و از آنجايندر اياجتماعيبا توجه به ناهمگن

بوده و يموجود ناراضيتاز وضعينمحالت كه بر خالف والديننسل جوان امسألهينبرخوردارند و همچنيينيپايتحس هو

شبه به پول كالن برسند و خود را يكيقانونيرغيهادارند از راهيسعينكنند، بنابرايشبه طيكره صد ساله را خواهنديم

يبرايخلوت مناسبياتح،و دور از چشم قانون بودن محلهيفرسودگيطشراينهمچن. شهر پرتاپ كننديبه محالت باال

شرقي محله در مجاورت خيابان ري مشكالت اجتماعي كمتر يهابه طور كلي بخش. اعمال فراهم آورده استگونهينارتكاب ا

.ي داردمجردنشين مشكالت اجتماعي بيشتريهاغربي به دليل تعداد خانهيهادر بخشو

:اندبندي شدهبه صورت زير طبقهاين محلهاجتماعيهاييبها و گذرهاي گرفتار آسكانون



فروش و مصرف مواد مخدريهااطراف بازارچه در شمال شرقي محله به عنوان كانون-1

.در قسمت بن بست فروش مواد رواج داردكوچه دلشاد كه در ابتداي آن مصرف مواد مخدر و-2

.ان محل فروش مواد مخدردر پشت سينما تمدن به عنونبش كوچه جنب بانك صادرات و كوچه سعدي و-3

و كوچه كيان در بخش شمالي به عنوان محل تجمع معتادان و تزريق مواد دلشاد در بخش غربيستار جنتي ويهاكوچه-4

.مخدر

.الملك در بخش شمال شرقي به عنوان محل تجمع معتادانكوچه شهاب-5

بنابراين طبق گزارشات بيشتر ساكنين محله، مشاهده شده كه در حد فاصل خيابان مصطفي خميني و كوچه موسوي كياني و

وشكننديها را مچراغيهاباشد كه المپميباالگر تجمع و اقامت معتادان به اصطالح كارتني بيشتركاهوند ويهابين كوچه

يروناز بيشترب،رسديمحله وجود دارد كه به نظر ميندر ايمتعدديمشكالت اجتماعلذا.خوابنديها مها در اين كوچهشب

اهالي ،ولگرد بسيار پايين استامنيت عمومي محله نيز به دليل وجود افراد قاچاقچي، معتاد و.شوديميلمحله به آن تحم

يشپينبا ا. اندحتي كاسبان محله از ناامني شكايت داشته. كه پس از تاريك شدن هوا در محله تردد نكنندكننديسعي م

هاي جدول شماره طبق يافته(قرار حاصل شدينبديجهكه نتيمموجود در محله پرداختيمشكالت اجتماعيفرض به بررس

و يدزديزن%) 4(، اندو فروش مواد مخدر عنوان كردهيدخر،مشكل محله را مصرفينترشوندگان عمدهپرسش% 5/54:)8

زنان و كودكان، فساد و فحشا يبرايژهبه وياجتماعيتمثل عدم امنياند و مشكالتن كردهيامحل بيسرقت را مشكل عمده

. رسديم%) 5/51(ال نداشتند جمعاً بهؤسينايبرايكه پاسخيو كسان

ترين مشكل اجتماعي محله سيروسعمده)8(جدول

فراوانيدرصددرصدفراوانيترين مشكل اجتماعي محلهعمده

844دزديوسرقت 

157.511.5فحشاوفساد 

10854.566خريد فروش مواد مخدرومصرف 

6934100عدم امنيت اجتماعي

-200100كل

)1389نامه، استخراج از پرسش(:مأخذ

ولي مقياس ،توليدي هستندبقيه غير مسكوني و اغلب تجاري وواحد مسكوني و1441واحد ملكي محله حدود2558ميان در 

مردم محل از كمبود تعداد وگويندينماست كه به هيچ وجه نيازهاي خدماتي محله را پاسخ ياها به گونهآنفعاليت

له محله به أپر مسيهايكي از كانونكه روزگاري محور اصلي والسلطنهيببازارچه نا. كننديخواربار فروشي گله ميهامغازه

در امتداد بازارچه نيز . اين محور به همراه تنزل وضعيت كالبدي از جهت كاركردي نيز افت كرده استامروزه . رفتيشمار م



شمعدان و -خت لوازم لوستر آيينهسايكارگاهي به ويژه در زمينههاييتكاركردهاي توزيعي بازار جاي خود را به فعال

تغيير كاركردي اين . شوديخواربار فروشي نيز ديده ميهامزاحم تعدادي مغازهيهادر ميان اين كارگاه. اندتعميرات داده

خيابان سيروس، به رغم و در.راسته آن را از حيات فعال شهري خالي كرده و تا حد يك گذرگاه مغشوش تنزل داده است

لوازم وماشيني ويهارونق دارد و واحدهاي تجاري تخصصي در زمينه فروش فرشهافعاليتهنوز ها ساختمانفرسودگي

توقفگاه بورس لوازم پالستيكي از در خيابان مولوي به جز چند واحد باربري و حمل و نقل و.داردوجودفلزي اداري يهاقفسه

و همچنين نيز به فروش ترازو و گاوصندوق مشغول هستنديامغازهپالستيكي قرار دارند، چند قبيل يك بار مصرف و

به همين دليل نيز . كننديكفش توليد مباف، جوراب، البسه، كيف وموجود در اين محدوده نيز بيشتر تريكو، كشيهاكارگاه

گيرها يكي از مونه كوچه گالببه عنوان ن.پالستيك در اين محدوده زياد استلوازم الياف ويهافروشگاهانبارهاي الياف و

مردمي كه در . الشعاع قرار داده استها در آن زياد است و فعاليت مسكوني را تحتاست كه تعداد انبارها و كارگاهييهاقسمت

ها و سر و صدا و آلودگي فعاليت اين واحدها شكايت دارنداز مزاحمتكنندياليه تجاري محله زندگي مدر محيط بالفصل اين 

٪5/36ابيبارو بند يبوياداعتيوعال، شؤسيندهندگان با اكه پاسخكردنددر محله عنوان يزندگيبمعاآن را يكي ازو

-متأسفانه محدوده.اندگرفتهيارصد را در اختدرينتركميفراوان٪5/14مناطق با يربه سايميقدينمهاجرت ساكنويشترينب

يشتربرسديكه به نظر م. روستبو فروش مواد مخدر رو يدخر،مثل مصرفيبا مشكالتياز نظر مسائل اجتماعيمطالعاتي

ارتكاب يبرايخلوت مناسبياتو دور از چشم قانون بودن محله حيفرسودگيطشرا. شوديميلمحله به آن تحميروناز ب

.كنديميدمحله را تهدياجتماعيداريموضوع به شدت پاينا. اعمال فراهم آورده استگونهينا

در محلهزندگيمعايب)9(جدول

فراوانيدرصددرصدفراوانيدر محلهزندگيمعايب

582929قديميساختاروفرسوده بافت

7336.565.5باريوبندبيواعتيادشيوع

2914.580مناطقسايربه قديميمهاجرت ساكنان 

4020100بهداشت محلهوضعيت

-200100كل

)1389نامه، استخراج از پرسش(:مأخذ

هتوضعيت فعلي محله در مقايسه با گذش-

ها را ها ساختار ارتباطي آنبستبناز گذرها ويادارد كه شبكهياوارهاطراف شكلي انداميهامحلهبافت محله سيروس و

به صورتي منسجم رشد هايتمتناسب با گسترش جمعيت فعالبه تدريج واين بافت تاريخي تا آغاز قرن حاضر . دهديتشكيل م

وضعيتي ،شطرنجي را به وجود آوردهياشبكهكه اين بافت را از هم گسسته وهايييابانيافته است، اما از آن پس با احداث خ

ري ، مولوي و)سيروس(خمينيطفيخرداد، مص15اصلي مانندهاييابانكه در امتداد خبه اين معني. دوگانه پيدا كرده است

ولي در درون اين ،گرا دارنداند كه تركيبي برونعمومي شكل گرفتهاداري وويبا كاركرد تجاريهارديفي از ساختمان



ويراني ها به همان صورت قبلي باقي است و بناها رو به فرسودگي وشبكهها بافت قديمي چندان تحول نيافته وبلوك

تر رونقشمالي و غربي آن بسيار كميهابخش شرقي بازار تهران كه در مجاورت محله سيروس قرار دارد از بخش. اندگذاشته

، )در امتداد كوچه سر پولك و ناصر(پالستيك، الستيك و)ر غرب سيروسد(آالت و ابزاربيشتر واحدهاي عرضه آهناست و

بنابراين با اين . فعاليت دارند) مولويراهدر اطراف چهار(ذاييمواد غو)بازار سيد اسماعيل(لوازم خرده و دست دوم

% 27كرده است تغييريشما محله چه سكونتزپرسش كه بعد اايندر پاسخ به كالبدي محله، هاييژگيوخصوصيات و

در كل رسدميبه نظر . اندكردهعنوان منفيرا تغييرات% 73داشته و مثبتيتغييراتمعتقد بودند كه محله نسبت به گذشته 

.اندكردهارزيابيمنفيراندارند و آن رضايتتغييراتاز روند ساكنين

وضعيت فعلي محله در مقايسه با گذشته)10(جدول

محله چه وضعيتاز زمان اسكان شما 

كرده استتغييري

فراوانيدرصددرصدفراواني

542727شدهبهتر

14673100شدهبدتر

-200100كل

)1389نامه، استخراج از پرسش(:مأخذ

يكاريوضعيت اشتغال و پ-

نفر براي هر شاغل است كه فشار 9/2و بار تكفل . باشديم% 6/30بر اساس مطالعات ميداني ميزان فعاليت عمومي محله 

قرار داشت،يينيسرپرست خانوار در حد پايالتتحصيزانهمان طور كه نشان داده شد م. دهديمضاعف بر شاغالن را نشان م

نوع اشتغال سرپرست خانوار ،هايافتهطبق بنابراين.با نوع شغل و درآمد افراد داردمستقيميسواد ارتباط يزانميجهدر نت

كارگران ساده اعم از باربران، كارگران ساختماني، كارگران صنايع فلزي، ( آزادهايشغلدر شاغلين% 5/77دهدمينشان 

هايدستگاهالزم به ذكر است شاغالن (اندداشتهبازنشسته، و شغل نامشخص ولتيدوهايشغلدر % 5/22، ...)خياطي و

شاغليناز باالييدرصد شودميطور كه مالحظه نهما). گيرندميعمومي در اين گروه قرار ومختلف اعم از بخش خصوصي 

كامالً وضعيتشهر بااليشهر و پايينو بخش آزاد در محالت دولتيدر بخش شاغليندرآمد وضعيت. شغل آزاد هستندداراي

شاغليناز باالتريشهر در آمد بالنسبه بااليدر بخش آزاد در محالت شاغلينصورت كه اينبه . دهدميبر عكس را نشان 

در بخش شاغلينبااليصد دربنابراين. شهر حالت عكس را داردپاييندر محالت وضعيتاينحاليكهدر ،دارنددولتيبخش 

.محله استايندر زندگيپاييندهنده سطح ، نشانشودميدست محسوب پايينآزاد در محله مورد مطالعه كه از محالت 

صنعتي نزديك به هايتوليديوبا گرايش تجاري هايتوليديبانك، هايشعبهتجاري، هايمجموعه، هافروشگاه، هامغازهتعداد 

آن كه بيهافعاليتاين . محله استهايحاشيهبر گرفته است كه بيانگر شدت فعاليت در ردرصد قطعات ملكي محله را د34

محدود شدن امكانات كسب درآمد يا ايجاد فضاهاي كالبدي مناسب به احياي محله كمك كند، باعثواز جهت اشتغال 

تراكم وشودميپيراموني به صورت پاركينگ خودروهاي شاغالن اين واحدها استفاده هايكوچهزيرا از ؛اندشدهساكنان نيز 



واحدهاي تجاري ،افزون بر آن. كاهش ايمني تردد كرده استوهاآلودگيآمد در مسيرهاي اصلي مردم محل را گرفتار ورفت 

.كه باعث مزاحمت ساكنان استاندآوردهانبار در توليدي وصورت درون بافت را به هاخانهتعدادي از 

ي اصلي شغليهاگروهتوزيع شاغالن ساكن در سطح محله بر حسب -

در سطح شهر و اقتصاديو ياجتماعجايگاهو اهميتاعتبار، نمايانگردر سطح محالت شغلييعمدههايگروهسكونت 

نهما. استگرديدهمشخص )10(در جدولاصليهايگروهسكونت شاغالن وضعيت. باشدميبودن محله تخصصيهمچنين

و حمل توليديكاركنان امور همچنيندرصد بازنشسته و نامشخص و 6/26ودرصد3/33با كارگرانشودميطور كه مالحظه 

ساختمانيكارگران بيشترخدماتيكاركنان امور اينكهتوجه به با . اندگرفتهاول تا سوم قرار هايرتبهدرصد در 6/16و نقل با 

شاغلينتعداد بيشترينهمچنين.در آن اسكان دارندپايينطبقات متوسط به اجتماعيگفت از نظر سطح توانميهستند، 

هر براينفر ) نفر9/2(و بار تكفل)10جدول(درصد از تعداد شاغلين5/48باقرار داشتندنفرييكخانوار در طبقهاعضاي

.دهدميكه فشار مضاعف بر شاغالن را نشان شاغل است

يشغلياصليهاگروهحسببرمحلهسطحدرساكنشاغالنيعتوز)10(جدول

)1389نامه،استخراج از پرسش(:مأخذ

از سوي مديريت شهري از ديد ساكنينهدهي به محلميزان رعايت عدالت در خدمات-

البته اند،قائل شدهتبعيضشهر بااليمحل و محالت ايندر عملكرد خود به شهريمديريتمحل معتقد بودند ساكنيناغلب 

عملكرد چگونگيدر مورد . گيردميبررا دردخيلو سازمان هاارگاننبوده و همه شهرداريتنها شهريمديريتمنظور از 

نشده، و توجهآميزتبعيضخيليو آميزتبعيضعملكرد عادالنه، نسبتاً گزينهچهار محالت ازسايربا مقايسهدر شهريمديريت

را توجه نشده ٪5/9وآميزتبعيضخيليدرصد % 5/24و آميزتبعيضنسبتاً % 5/60عادالنه، گزينهشوندگان آن پرسش% 5/5

. )11جدول(اند دادهپاسخ خود 

جمع و اظهار ساير

نشده

و توليدي امور 

حمل و نقل

يكشاورز كارگران 

ساختماني و 

بازاري

كاركنان امور 

خدماتي

كاركنان امور 

دفتري

و مديران

كاركنان 

رتبهعالي

مشاغل 

و علمي

فني

شغليهايگروه

100 6/26 6/16 0 3/33 10 3/3 0 10 درصد



از سوي مديريت شهري از ديد ساكنينهدهي به محلرعايت عدالت در خدماتميزان) 11(جدول

ارائهدر شهريمديريتبه نظر شما 

سايرامكانات به محله شما نسبت به 

محالت چگونه عمل كرده است

فراوانيدرصددرصدفراواني

115.55.5عادالنه

12160.566نسبتاً تبعيض

4924.590.5خيلي تبعيض

199.5100اندتوجه نداشته

-200100كل

)1389نامه،استخراج از پرسش(:مأخذ

سطحي است كه محيط را هايآبدفع آوري ونارسايي محله نبود شبكه جمعترينعمدهنتيجه گرفت كه توانمين يبنابرا

نيز مشكل نبود اين گذرهاي پياده سازي نامناسب معابر وكف. را دشوار ساخته استهاكوچهدر آمدهاورفت بسيار آلوده و

مشكالت توزيع سوخت در محله مردم را از فرسودگي شبكه رساني وزفقدان شبكه كامل گا. چندان كرده استشبكه را دو

روشنايي معابر نيز كامل و قطع مكرر برق ابراز نارضايتي مردم را به دنبال داشته استآب وهايلولهتركيدگي وتأسيسات

شكسته رفت و آمد سوخته وهايالمپتعويض به موقع وعدم تعمير چنينهمبرق كم است وهايچراغيعني تعداد ؛نيست

است كه به هاييزبالهكثيفي محله واندداشتهمشكلي كه اغلب ساكنان به آن اشاره ، ناامن ساخته استدر شب را دشوار و

وجود حيوانات موذي از قبيل موش، پشه، بهر نتيجهدوشودميانباشته هاخرابهآوري وگاهي روزها در طور نامنظم جمع

عمومي وادار كرده كه هايحمامناكافي مردم محل را به استفاده از تأسيسات. استمنجر شده ولگرد هايسگومگس 

نامه پرسشيدهندهسخكه پاكسانياكثر . كندمينيز محيط محله را آلوده هاآندود ناشي از سوخت غيرگازي آلودگي دارند و

هاي مهم مديران يكي از ضعفكرد و آنرا عنوان،زندمياجتماعي دامن هايآسيببه كهنبود امكانات تفريحي سالمبودند از 

نيمكت، سطل زباله، چراغ : جملهاز مبلمان شهري نيز محله كمبود بسيار دارد از جهت تجهيزات و.انددانستهشهري در محله 

.يا در شرايطي نامناسبي قرار داردوشودنميتقريباً در سراسر محله يافت ها كهاينمانندا، باجه تلفن وبرق، تابلوي راهنم

گيرينتيجه

يهانهيزمدرآنز اراالزميبهرهوكرداحياءراآنبايدكهاستگذشتهازارزشمندميراثيواستياژهيوبافتبافت فرسوده

اند شدهتخريبكههستنيزديگريبناهايبافت،ايندرارزشباعناصراليهبالدرحالاينبا. برداجتماعيفرهنگيمختلف

راهكارهاييبايدلحاظ،بدين. ندارندجايگاهيديگرواند رفتهبينازاكنون،اندبودهارزشمنداگروباشنديمارزشفاقدياو

. بخشيدارتقاراشرايطو بردبهرهشهريفضاهايتوسعهو محيطكيفيتارتقايبرايبافتدرموجودفضاهايازكهكردارائه

رافضامحيطيطراحيبابايد. استآوردهوجودبهرازياديمشكالت،هاكوچهدرفاضالبوسطحييهاآببافت،هميندر



كهشوددادهتشخيصا تكردبررسيرابافتبايد. شوندترغيبو تشويقبافتدرزندگيبرايمردمكهدهيمارتقاياگونهبه

چگونهوگرددحذفبايدها قسمتكدامو يابدتوسعهبايدها قسمتكداموكرداحياوحفظبايدراآنيهاقسمتكدام

يهاارزشبهخاطرتعلقدارايونفعيذجامعهفعالحضورجرياناينر دويژگي،چهباوكرداحداثجديديعناصرتوانيم

حضوربدونتواندينمبافتدرمداخلهديگر،بيانبه. استبرخوردارايالعادهفوقاهميتازنيزارزشبابافتوعناصردرنهفته

.بگيردشكلذينفعجامعهفعال

از درصد يكيزيمشاركت فكه ارائه گرديد طورهمانكار فراوان استيروياجتماعات ننياهيسرمانيترمهمكهياز آنجائ

درست به نحو احسنت از آن بهره يزيربا برنامهديكه بااستو مثبتيقواريبسيليپتانسو آنبرخوردار است ييباالياريبس

در جهينترددانستنديامر را در حد صفر منيشوندگان امكان تحقق اپرسشيو ذهنيدر مورد مشاركت فكر. جست

تهران به يشهردار12در منطقهيشهررانيهنوز مد،استنيچننيهم اقتيو حقبه آن نداشتند يخود توجهيهاجواب

رفع كمبودها و مشكالت يبه چگونگيبرخوردارند و بهتر از هر مهندسيسطح آگاهنيكه مردم از اانددهينرسيباورنيچن

هم كه يطيدر شرا. ستيبرخوردار نهايريگميدر تصميقانونگاهيجازمردم هنوز ايبعالوه مشاركت فكر. دارنديخود آگاه

يبه فضاهايشهرها نداشته باشند، مردم احساس تعلقياجتماعيفضايدر بهسازي، نقش و سهميمردميهامردم و تشكل

سالح كردن شهرها در يبيبرازنگ خطرهمان افت ونياوشوديمجاديها ادر آنيگانگياحساس بيندارند و نوعيشهر

.استفشار محكم كمربند فقرريو زياجتماعيهابيانبوه معضالت و آسليمقابل سدفاع از خود

اما در اين ميان موانع بسياري است؛منطقهفرسودهبهترين روش براي درمان مناطق محله يمشاركت مردم در بافت فرسوده

اعداد و ارقام حكايت از آن . دهي اين كار استهاي فرسوده، بحث سوددر راه نوسازي بافتهاآنترين وجود دارند كه شايد مهم

اعتبار و از طرفي تأمينلهأمسهاي فرسوده علت عدم حضور و مشاركت مردم در احياء يا نوسازي بافتتريناصليدارند كه 

شان يا عدمگذاران در بازگشت سرمايهسرمايهدبه علت ترديمحلهيبافت فرسودههمچنين .بحث بازگشت سرمايه است

فوق نشانگر عدم تعادل جمعيتي و اجتماعي در يهاي عمدهبنابراين ويژگي. سوددهي الزم، از رونق مناسبي برخوردار نيست

: ايجاد تحول اساسي در ساختار جمعيت(دطلبميجمعيت ساكن و شاغل در محله رانوسازسطح محله است و تجديد ساختار

).اجتماعي امروزيزندگي مدني ويترويج كنندهجذب جمعيت اصيل و

اين ينكهافتد مگر اهاي فرسوده اتفاق نمينوسازي و بهسازي بافتبه دست آمد؛گيري كه از مشاركت مردم نتيجهبراساس

...) ها واعم از شهرداري(بايد دولت و نهادهاي عمومي يفتداين اتفاق بينكهصورت پذيرد و براي ا،با مشاركت مردممسأله 

. هاي الزم براي مردم فراهم شودبه اين هدف بايد بسترها و زيرساختيابيبراي دست. تماد مردم را دوباره به دست بياورنداع

مفهوم كه شهروندان در ينمهم است، به ايارشهر بسيريتمردم در اداره امور شهر و مديتوجه به مشاركت اجتماعهمچنين

، يشهريريتمديبه جايبه عبارت. باشنديكو شريم، سهكننديميكه در آن زندگيطيامور مربوط به شهر و محياداره

حقوق شهروندي، يرساني دقيق در زمينهبا اطالعپس .شهر توسط مردميريتمديعني؛وجود داشته باشديشهريتحاكم

با توجه به مطالعاتي كه در اين محله در زمينه مطالعات كالبدي و وشهر باال خواهد رفتيمشاركت مردم در ادارهقطعاً

:توان به اين نتايج رسيدهاي صورت گرفت ميزيرشاخه

.گيرداي رو به كاهش است و در قطعات تغيير كاربري با شتاب صورت ميامر سكونت به صورت فزاينده-



زمان با پس هم. محله به فضاهاي باز و سبز بيشتري نيازمند استوخدمات عمومي و رفاهي بايد به ميزان كافي افزايش يابد -

استفاده از آن محله، ايجاد فضاهاي سبز و باز به منظور تأمين نيازهاي ساكنان و شاغالن وينوسازي بافت فرسودهبهسازي و

.ضرورت دارد) امدادرساني(در مواقع بحران

ها با ازكيا به نوسازي اين پهنهبهسازي و. هاي هويتي با فرسودگي مفرط روبروستارزشرغم هاي وسيعي از محله، عليپهنه-

. مفاهيم مرمت شهري ضرورت و صورت دارد

.محله با عدم تعادل روبروستنظام حركت در-

هاي بلوكمقابل بافت فرسوده به صورت درست وامحورهاي عبوري محله با تراكم تردد سواره مواجه و از هم گسيخته-

.گذرهاي شرياني، نفوذپذيري سواره ضعيفي دارندشهري محصور در

عوارض كسب، عوارض ( بايد با منابع پايدار...) فروش تراكم ، تغيير كاربري و( درآمدهاي ناپايدار و مشكل آفرين محله-

.جايگزين شود...) نوسازي و

- سرمايهيهاي شهروندي در زمينهمشاركت بخش خصوصي و تشكلاتخاذ تدابير تشويقي و ارائه تسهيالت ويژه براي جلب-

.گذاري در سطح محله ضرورت دارد

كيفيت محيط زندگي ساكنان و پايداري توسعه از طريق مشاركت دادن مردم در فرايند بهسازي و نوسازي از آغاز تا ارتقاء -

.شودميانجام تضمين 

. سازيلي براي مجموعهتشويق مردم به تجميع و ايجاد تسهيالت ما-

و ساماندهي فضاهاي عمومي و تأمين خدمات به منظور ها تأمين زيرساختبرايبخش دولتي ترغيب بخش عمومي و-

.افزايش كيفيت محيطي محله ضرورت دارد
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