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افزایش مسائل و مشکالت ساکنان بافت های نابسامان شهری از یک سو و ناکارآمدی برنامه ها و سیاست های
به اجرا رفته از سوی دیگر ،زمینه ساز تغییر نگرش در این حوزه به ویژه در نظام برنامه ریزی و مدیریت اقدامات
بهسازی و نوسازی شــهری گردیده است .نتایج مطلوب ناشی از تمرکز بر برنامه های نوسازی در مقیاس محله
بجای تعریف و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس با پشــتوانه های منابع دولتی نیز بنوبه خود بر این تغییر نگرش
تاثیر گذار بوده است .پروژه های بهسازی و نوسازی محالت سنگ سیاه در شیراز ،محله جوالن همدان و جویباره
در اصفهان در اوایل دهه هشــتاد نشــان دادند که با مدیریت صحیح و با تکیه بر نیروهای بومی و مورد اعتماد
ساکنین می توان برنامه هایی تاثیر گذار را به اجرا برد .همزمان با این تجارب ،شروع برنامه مشترک شرکت مادر
تخصصی عمران و بهســازی شهری ایران با بانک جهانی در محالت هدف این برنامه در شهرهای بندرعباس،
زاهدان،کرمانشاه ،سنندج و تبریز نیز با تکیه بر ادبیات و رویکرد جدید بویژه با شروع سیاست های توانمندسازی،
تحولی شــگرف در سیاســت های مورد عمل ایجاد نمود .شــهرداری تهران نیز در این دوره با راه اندازی مجدد
ســازمان نوسازی و برنامه ریزی با رویکرد محله محوری پس از اجرای یک پروژه پیشگام در محله خوب بخت
منطقه  15تهران ،شــروع به تعریف پروژه های بهســازی و نوسازی محالت با عنوان منظر شهری نمود .محله
محوری در این اقدامات به شکل روشنی بعنوان رویکرد اصلی ،مبنای اقدامات و برنامه های بهسازی و نوسازی
قــرار گرفت .در این تجارب نیز عالوه بر تغییر مقیاس اقدامات ،تالش عمده برنامه ریزان بر تشــویق مالکان و
ساکنان برای حضور بیشتر در فرایند اجرای این برنامه ها بود .راه اندازی دفاتر تسهیل گر در این محالت تجربه
جدیدی از حضور یک نهاد واسط برای ایجاد ارتباط بین سازمان های دخیل و ساکنان و مالکان این بافت ها بود.
لذا سیاســت توسعه محلی مبتنی بر سرمایه اجتماعی و اقتصادی ساکنین بعنوان کارآمد ترین رویکرد مورد توجه
دولت و مدیریت شهری قرار گرفت .برای اجرای این سیاست وجود نهادی تسهیل گر به عنوان حلقه ارتباط بین
متولیان توسعه شهری و ساکنین محلی ،می توانست نقشی اساس ایفا نماید .در ادبیات امروز دنیا تسهیل گري در
نوسازي بافت هاي فرسوده به معنی اطالع رسانی ،آگاهی بخشی ،جلب مشارکت ساکنان در اجراي برنامه هاي
نوسازي ،آموزش ،توانمندسازي و به طورکلی کلیه اقداماتی است که در طول زمان و با حضور مؤثر ساکنان بافت
هاي فرســوده ،منجر به بهبود وضعیت زندگی در اتمام ابعاد آن در یک محدوده فرسوده گردد .تسهیل گر کمک
می کند که میزان مشــارکت هر فرد به رسمیت شناخته شود ،یعنی تفاوت ها را به رسمیت می شناسد و در عین

این واگرایی ،تالش می کند که نوعی هم گرایی به وجود آید (علی اکبری )8 ،1390،
اهداف اساسی دفاتر تسهیلگری نوسازی در راستای تحقق مستمر و دائمی و بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و کالبدی محالت و یا به عبارتی توانمندسازی در ابعاد مختلف شامل موارد زیر است:
 افزایش سطح اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خود در رفع مشکالت محلی سازمان یافتن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکالت و مسایل مبتال به خود افزایش دانش ،مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره تحلیل و بسیج جامعه محلی افزایش دانش ،مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره نیاز سنجی و اولویت بندی افزایش دانش ،مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره تـــعریف ،اجـــرا و ارزیابی اقدامات و طـــرح هایمداخله ای ( نوری نشاط)1389 ،

با توجه به اهمیت موضوع ،نشــریه هفت شهر ضمن طرح سایر موضوعات مرتبط با فرایند بهسازی و نوسازی
شهری ،سیاست توسعه محلی مبتنی بر سرمایه اجتماعی و اقتصادی ساکنین را بعنوان رویکرد کارآمد در اجرای
برنامه ها و اقدامات باز آفرینی شهری را مورد توجه قرار داده و در بخش های مختلف به این موضوع اشاره دارد.
این نشــریه در تالش است با مستندسازی تجارب برتر داخلی و خارجی و نیز هم اندیشی و گفتگو با نخبگان و
متخصصان این حوزه به ارتقاء دانش و افزایش سطح آگاهی مخاطبان کمک نماید.
منابع و ماخذ:

سردبیر نشریه

 آئینی ،محمد ( )1389راه اندازی دفاتر خدمات نوســازی محالت فرسوده نقطه عطفی برای شتاب و حرکتجهادی در بهســازي و نوســازي بافت هاي فرسوده شهري ،نشريه شهرسازي و معماري هفت شهر ،شماره
 ،32 – 31بهار و تابستان 89
 حاج علی اکبری ،کاوه ( )1390تسهیل گری :تاسیس و راه اندازی دفاتر تسهیل گری نوسازی در بافت هایفرسوده شهر تهران ،سازمان نوسازی شهر تهران ،دفتر نوسازی شماره ده

 نوری نشــاط ،سعید ( )1388تسهیلگری در توانبخشی مبتنی بر جامعه ،معاونت توانبخشی سازمان بهزیستیاستان چهارمحال و بختیاری،
 آقالطیفی ،آزاده ( )1390تســهیلگري از نظر تا عمل :مصاحبه با پروین پاکزادمنش و ســعید نوري نشاط ،ازتسهیلگران حرفه اي در محالت ،نشریه اینترنتی نوسازی ،سال دوم -شماره  13تیرماه ماه 1390
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بحث توانمندســازی اجتماعات با استفاده از ســرمایههای اجتماعی ،میتواند با کاملتر شدن مبانی نظری آن
بــه عنوان یکی از راه حلهای پایدار جهت کاهش فقــر و ارتقای اجتماعی -اقتصادی اجتماعات محلی مطرح
شــود .مواد اولیه سرمایه اجتماعی شــامل "اعتماد اجتماعی"" ،انسجام اجتماعی" و "مشارکت اجتماعی" است
که ارتباطی عمومی با هم دارند .بدین معنی که در ســایه آشــنایی اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و در سایه اعتماد،
انســجام شکل میگیرد .و نهایت ًا با بودن اعتماد و انســجام حاصله در قالب "شبکههای اجتماعی" به مشارکت
میرسیم .در این ارتباطات ،نقش اعتماد بسیار مهم ،حساس و شکننده است .چون برای به دست آمدن آن سالها
زمان الزم است .در حالی که در یک لحظه میتواند نابود شود .اعتماد باعث تسهیل همکاری میشود و هر چه
اعتماد در جامعهای باالتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند.
اعتماد که یکی از عناصر ضروری تقویت همکاری اســت عنصری غیر اختیاری و ناآگاهانه نمیباشد و مستلزم
پیشبینی رفتار یک بازیگر مستقل است.
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