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مقدمـه
ــی	در	 ــدف	باز	آفرین ــای	ه ــیع	بافت	ه ــترة	وس ــه	گس ــر	ب نظ
ــاره	و	 ــالت	یکب ــدی	مداخ ــد	در	کارآم ــهرها،	تردی ــطح	ش س
یک	جانبــه	در	بخــش	عمدتــًا	امــالک	و	مســتغالِت	ایــن	حوزه	
بــا	توجــه	بــه	تجــارب	پیشــین،	و	نیــز	ضــرورت	احیــای	ایــن	
بافت	هــا	بــا	اســتفاده	از	کلیــة	نیروهــا	اعــم	از	انســانی،	مالی	و	
زمانــی،	عرصــة	بــاز	همگانــی	بهترین	عرصــه	برای	گــرد	هم	
آوردن	نیروهــای	بالقــوة	مذکور	و	رهاســازی	پتانســیل	آن	ها	و	
هدایــت	آن	بــه	ســطحی	بســیط	تر	اســت.	بــر	ایــن	اســاس،	
اقــدام	مدیریــت	شــهری	در	جهــت	فراهــم	کــردن	بســتر	و	
زیرســاختهای	فنــی	الزم	بــرای	مجموعــه	ای	از	اقدامــات	ُخرد	
بــا	محوریــت	مطالبــه	و	مشــارکت	شــهروندان	در	عرصــة	بــاز	
همگانــی،	مســیر	بازآفرینــی	بافــت	شــهری	از	طریــق	ارتقای	
کیفیــات	محیطــی	در	عرصــة	همگانی	را	به	شــیوهای	مؤثرتر،	
ــی	تدریجــی	و	 ــه	صورت ــت	شــده	و	ب ــی	مدیری ــازة	زمان در	ب
ــه	 مســتمر	همــوار	خواهــد	ســاخت.	همچنیــن	ایــن	مهــم	ب
هدایــت	مداخلــة	ُخــرد	مقیــاس	به	ســمت	اقــدام	مشــارکتی	و	
در	نهایــت	برنامــة	جامــع	اقدامــاِت	قابــل	جانمایی	در	ســاختار	
ــاری	 ــدف	ی ــای	ه ــا	بافت	ه ــط	ب ــت	مرتب ــای	فرادس طرح	ه

می	رســاند.

تعاریف
»تحریــک	رشــد	و	توســعه«	فراینــدی	مولــد	اســت	کــه	بــا	
ــة	 ــتر	و	زمین ــل	بس ــوه	و	بالفع ــات	بالق ــری	از	امکان بهره	گی
محلــی،	و	از	طریــق	ارزش	افزایــی	در	ابعــاد	مختلــف،	انگیــزه	
و	پویایــی	الزم	بــرای	ارتقــای	کّمــی	و	کیفــی	رشــد	و	توســعه	
و	زندگــی	در	بافت	هــای	شــهری	را	فراهــم	مــی	آورد.	تحریک	
رشــد	و	توســعه،	نوزایــی	و	بازآفرینــی	مــداوم،	خود	انگیختــه	و	

تدریجــی	را	در	بافــت	شــهری	بــه	دنبــال	دارد.
ــد	 ــه	هــر	حرکــت	جدی »طــرح	محــرک	رشــد	و	توســعه«	ب
ــدام(	-	اعــم	 ــا	دوســویه	)اق ــه(	ی ــاال	)مداخل اعمال		شــده	از	ب
نظایــر	آن	-	در	تصمیم	ســازی،	 و	 فعالیــت	 رویــداد،	 از	
تصمیم	گیــری،	برنامه	ریــزی،	طراحــی،	و	اجــرا	بــرای	ارتقــای	
کیفیــت	زندگــی	شــهری	اطــالق	می	شــود.	حرکتــی	کــه	بــا	
اثــر	مثبــت	و	انگیزشــی	بــر	ســایر	عناصــر	موجــود	در	بافــت	
شــهری،	باعــث	ایجــاد	تغییر	و	بهبود	ســایر	عناصــر	در	محیط	
خــود	و	ارتقــای	مطالبــات	شــهروندی	و	حــق	بــه	شــهر	بــرای	
ــرک	 ــرح	مح ــود.	ط ــهری	می	ش ــای	ش ــتی	در	فض به	زیس
رشــد	و	توســعه	از	جنــس	اجرایــی	و	دارای	ماهیــت	مداخلــه/	
اقــدام	اســت،	شــتابان	و	نــه	شــتاب	زده	عمــل	می	کنــد	و	در	
ــود	را	در	 ــداف	خ ــی	اه ــت،	ول ــش	اس ــدت	اثر	بخ ــاه		م کوت
ارتقــای	کیفیــت	زندگــی	شــهری،	حــق	بــه	شــهر	و	مطالبــات	
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ــد. ــری	می	کن ــدت	پیگی ــدت	و	درازم ــهروندی	در	میان	م ش
رشــد	و	توســعه	صرفــًا	بــا	وجــوه	کّمــی	آن	بــه	معنــی	وســعت	
ــش	 ــی	از	پی ــردن	شــاخص		های	کّم ــاال	ب ــا	ب ــرو	ی دادن	قلم
ــامل	 ــی	آن	ش ــوه	کیف ــود،	و	وج ــف	نمی	ش ــده	تعری تعیین	ش
حفــظ	و	تقویــت	حیــات	شــهری	و	ارتقــای	کیفیــت	زندگــی	
ــای	 ــه	معن ــعه	ب ــد	و	توس ــت.	رش ــدف	اس ــای	ه در	بافت	ه
ــازمان	 ــادی	و	س ــی	ـ	اقتص ــازمان	اجتماع ــازی	س معاصرس
ــرای	 ــدف	ب ــای	ه ــی	بافت	ه ــردی	ـ	معنای ــدی	ـ	کارک کالب
ســازگاری	بــا	نیازهــای	امــروزی	ســاکنان	اســت.	لــذا	اهــداف	
ــک	 ــه	ی ــه	مثاب ــاه	ب ــن	رف ــر	تأمی رشــد	و	توســعه،	عــالوه	ب
ــه	 ــدگاری	ســکونت	و	افزایــش	تعلــق	ب شــاخص	کّمــی،	مان
ــی	و	 ــتگی	اجتماع ــت	همبس ــاکنان،	تقوی ــزد	س ــکان	در	ن م
ــوان	اهــداف	کیفــی	 ــه	عن ــت	بافــت	ب ارتقــای	شــأن	و	منزل

نیــز	هســت.
در	کنــار	مفهــوم	»تحریــک	رشــد	و	توســعه«،	دو	مفهوم	دیگر	
هــم	مطــرح	می	شــود:	»تخریــب	رشــد	و	توســعه«	بــه	معنــی	
ــر	ســر	راه	رشــد	و	 ــا	ناخواســته،	ب ــع،	خواســته	ی ایجــاد	موان
توســعه	بــه	مثابــه	عارضــه	ای	خود	مختــار	کــه	آن	را	از	مســیر	
ــه	 ــعه«	ب ــد	و	توس ــد	رش ــد؛	و	»تحدی ــارج	می	کن ــت	خ درس
معنــی	محــدود	کــردن	آن	در	جهاتــی	خــاص	به	دلیــل	ضعف	
ظرفیــت	زمینــه	یــا	عــدم	شناســایی	دقیــق	زمینــه	بــه	عنــوان	

ابــزاری	بــرای	جهــت	دادن	بــه	دگرگونــی	آن.
ــد	و	 ــک	رش ــرای	تحری ــی	ب ــه	تالش ــر	گون ــن،	در	ه بنابرای
ــه	 ــرب	آن	در	زمین ــّوم	و	مخ ــل	مق ــه	عوام ــد	ب ــعه،	بای توس
ــی	داشــت؛	و	داشــتن	نیــت	تحریــک	 توجــه	دقیــق	و	تحلیل
ــه	 رشــد	و	توســعه	همیشــه	و	همــه	جــا	کارآمــد	نیســت	و	ب

ــود. ــر	نمی	ش ــوب	منج ــة	مطل نتیج

گونه شناسی
طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	توســعه	براســاس	مقیــاس	بــه	دو	
گــروه	»کالن		مقیــاس«	و	»خرد	مقیاس«	تقســیم	می	شــوند.	
طرح	هــای	کالن		مقیــاس	در	مقیــاس	شــهر	و	منطقة	شــهری	
عمــل	می	کننــد	و	بــا	مداخــالت	/	اقدامــات	ســنگین،	
حداکثــری	و	هزینه	بــر	از	طریــق	جــذب	ســرمایه	گذاری	
ــه	 ــزرگ	ب ــرمایة	ب ــا	از	س ــن	طرح	ه ــد.	ای ــزرگ	همراه	ان ب
عنــوان	اهــرم	تحریــک	رشــد	و	توســعة	بــرون	از	داشــته	های	
زمینــه	اســتفاده	می	کننــد	ولــی	نقــاط	اتــکای	ایــن	اهــرم	در	

درون	بافت	هــای	هــدف	جســت	وجو	می	شــود.	
طرح	هــای	خــرد		مقیــاس	در	ســطح	محلــی	)محلــه	و	
ــات	در	 ــوع	اقدام ــد.	ن ــداق	می	یابن ــایگی(	مص ــد	همس واح
ــل	 ــل	تحم ــای	قاب ــا	ظرفیت	ه ــی	ب ــاس	در	همراه ــن	مقی ای
ــد	 ــا	آن	کــه	می	توانن نظام	هــای	محلــی	تعریــف	می	شــود	و	ب
از	اهرم	هــای	بیرونــی	بــرای	تحریــک	رشــد	و	توســعه	ســود	
ــی،	 ــای	اجتماع ــر	نیروه ــا	ب ــی	در	آن	ه ــکای	اصل ــد،	ات ببرن
اقتصــادی،	فرهنگــی	و	کالبــدی	ـ	فضایــی	محلــی	بــا	تأکیــد	
بــر	به	کار	گیــری	حداکثــری	مشــارکت	همــه	ســویه	و	ســرمایة	

اجتماعــی	موجــود	اســت.	
طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	توســعه	برحســب	حــوزة	اقــدام	در	
دو	گــروه	»امــالک	و	مســتغالت«	و	»عرصــة	بــاز	همگانــی«	
ــعه	در	 ــد	و	توس ــرک	رش ــای	مح ــد.	طرح	ه ــای	می	گیرن ج
ــداث	 ــه	اح ــوف	ب ــًا	معط ــتغالت	عمدت ــالک	و	مس ــوزة	ام ح
ابنیه	انــد	و	در	اراضــی	دارای	مالکیــت	و	تصرف	مشــخص	اجرا	
ــی	 ــای	توســعه	ارزش	مبادالت ــن	طرح	ه ــج	ای می	شــوند.	نتای
دارد	و	لــذا،	در	عیــن	اســتقبال	طیــف	وســیعی	از	مخاطبــان،	

از	عــوارض	ســوء	ســوداگری	و	رانــت	بــه	دور	نیســتند.	
ــاز	 ــوزة	عرصــة	ب ــعه	در	ح ــد	و	توس ــای	محــرک	رش طرح	ه
همگانــی	بــر	ارتقــای	کیفیــت	فضاهــای	شــهری،	فضاهــای	
بــاز	فراغتــی	و	کیفیــت	زندگــی	شــهری	متمرکزنــد.	ایــن	نوع	
ــد	ســود	مســتقیم	ســرمایه	گذاری	هســتند	و	در	 ــا	فاق طرح	ه
اراضــی	دارای	مالکیــت،	تصــرف	و	اســتفادة	همگانــی	به	اجرا	
ــام	شــهروندی،	 ــه	نظ ــًا	معطــوف	ب ــا	عمدت ــد.	آن	ه درمی	آین
ــی	 ــرمایة	اجتماع ــت	س ــهروندان	و	انباش ــهر	ش ــه	ش ــق	ب ح
ــق	 ــل	تحق ــن	نظــر	محم ــی	و	شــهری	هســتند	و	از	ای محل

ــد. ــت	اجتماعی	ان عدال
ــای	کالن	 ــی،	طرح	ه ــی	و	داخل ــارب	جهان ــای	تج ــر	مبن ب
پاســخ	گوی	 امــالک	و	مســتغالت	 	مقیــاس	در	عرصــة	
ــدف	 ــای	ه ــی	در	بافت	ه ــی	و	کیف ــعه	ای	کّم ــای	توس نیازه
بــه	مثابــه	محدوده	هــای	آســیب	پذیر	نیســتند	و	اغلــب	موجب	
مداخله	هــای	آمرانــه،	وســیع	و	پرعارضــه	می	شــوند	و	بــر	ضــد	
ــه	 ــه	ب ــه	می	شــود	ک ــن	توصی ــد.	بنابرای ــود	عمــل	می	کنن خ
ــاس	 اجــرای	طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	توســعة	خــرد		مقی
در	عرصــة	بــاز	همگانــی	بافت	هــای	هــدف،	کــه		رویکــردی	

ــذول	شــود. ــر	اســت،	توجــه	خــاص	مب کم	عارضــه	و	پراث
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ــا	 ــعه	بن ــد	و	توس ــرک	رش ــای	مح ــر،	طرح	ه ــوی	دیگ از	س
ــع	موجــود	 ــع	موان ــرای	رف ــا	بسترســازی	ب ــه	ضــرورت	و	ب ب
ــی،	 ــردی،	معنای ــدی،	عملک ــد	کالب ــت	بع ــد	در	هف می	توانن
زیســت	محیطی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	مدیریتی	تبلــور	یابند.	
ــد	 ــت	می	بخشــد	ایجــاد	فراین ــن	طرح	هــا	اصال ــه	ای آنچــه	ب
اثربخشــی	مســتمر	و	منســجم	اســت،	فراینــدی	مســتقل	از	
ــا	 ــک	ی ــاب	ی ــدام.	انتخ ــه/	اق ــالک	مداخل ــن	م ــاد	آغازی ابع
ــام	 ــتگی	ت ــدام	بس ــه/	اق ــروع	مداخل ــرای	ش ــد	ب ــد	بع چن
ــر	در	 ــای	مؤث ــدف	و	نیروه ــت	ه ــه	ای	باف ــرایط	زمین ــه	ش ب
طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	توســعه	دارد.	لــذا	بســنده	کــردن	
بــه	الگوســازی	کالبــدی	بــرای	تحریــک	توســعه	نه	تنهــا	مفید	

ــد. ــم	باش ــد	مضــر	ه ــه	می	توان نیســت،	بلک

مختصات و ویژگی ها
اهــم	ویژگی	هــای	الزم	بــرای	طــرح	محــرک	رشــد	و	توســعة	
ــدف	 ــای	ه ــی	بافت	ه ــاز	همگان ــاس	در	عرصــة	ب ــرد		مقی خ

عبارت	انــد	از:
در وهلة اول باید اقدام محور و زودبازده باشد.  	

باید مبتنی بر سازوکاری مشارکتی باشد.  	
اقــدام محرک توســعه اصواًل باید ارزشــا فزا باشــد و روشــن  	
اســت کــه وقتــی بــر عرصة بــاز همگانــی در مقیــاس خرد 
ــا ارزش اقتصــادی توجیه پذیــر  متمرکــز میشــود، صرفــاً ب
نیســت و ســایر ارزش هــای افــزودة آن بــرای بافــت بایــد 

برجســته نمایی شــود.
ــا گــذر از مرحلــة آزمــون و خطــا و اقدام محــوری، بایــد  ب 	
بــه بســط چشــم اندازی بلنــد مــدت منجــر و برنامه محــور 

شــود. 
اقــدام محــرک توســعه بایــد بــا توجه بــه زمینــة قرارگیری  	

تعریــف شــود. 
تدویــن دســتور کار واحــد و ثابــت بــرای تحریــک توســعة  	
ــد  ــای ناکارآم ــواع بافت ه ــارکتی در ان ــاس مش ــرد  مقی خ
شــهری بــا مفهــوم ایــن نــوع اقدامــات در تعــارض اســت 
ــن  ــرل چنی ــت و کنت ــوع ســندی در جهــت هدای و هــر ن
ــا  ــاق ب ــرای انطب ــری الزم ب ــد از انعطاف پذی ــی بای اقدامات

شــرایط زمانــی و مکانــی برخــوردار باشــد.
دســتاورد اصلــی تحریک توســعة اقدام محور بایــد تحریک  	

حساســیت محیطی در شــهروندان باشــد. 
ــد  ــور بای ــعة برنامه مح ــک توس ــی تحری ــتاورد اصل دس 	
ــرای حفــظ و مدیریــت کیفیــت محیطــی  چشــم اندازی ب

ــد.  باش
ــر اقتصــاد اجتماعــی در  ــد مبتنــی ب تحریــک توســعه بای 	

ــد.  ــی باش ــطح محل س
ــا نیــروی محــرک توســعه بایــد در زمــان و  هــر اهــرم ی 	
مــکان درســت و براســاس ســناریویی از پیش تدوین شــده 
وارد سیســتم شــبکة شــهری شــود و پــس از اثرگــذاری بر 
نقطــة اتــکای محلــی، در زمــان مناســب از سیســتم خــارج 
شــود. تنهــا نیرویــی که به نســبت ســایر نیروهــا ماندگاری 
بیشــتری در حــوزه دارد ســاکنان حوزه هســتند. بــه عبارت 
دیگــر، مداخلــة نیروهــای خــارج از زمینــة اقــدام محــرک 
توســعه صرفــاً بــه عنــوان آغازکننــده و بــه طور محــدود و 
بــا عنایــت به ضــرورت خــروج نیــروی مداخله گــر از فرایند 

اقدامــات در زمــان مقتضــی مجاز اســت.
تحریــک توســعه بــه هیــچ وجــه نبایــد صرفــاً بــر حــوزة  	
امــالک و مســتغالت و ســرمایه گذاری های کالن متمرکــز 
شــود یــا بــا مداخــالت ســنگین در کالبــد شــهر همــراه باشــد.

اقــدام محــرک توســعه بایــد بــا افزایــش حــس تعلــق افراد  	
بــه محله شــان، انگیزة آنــان را بــرای مانــدن در این عرصه 

به تدریــج تقویــت کنــد. 
اقــدام محــرک توســعه بایــد بــا بازبینــی و پایــش مــداوم،  	
بــه صــورت روزآمــد و در مســیر مطلــوب بــه ســوی برنامه 

هدایــت شــود. 
اقــدام محــرک توســعه بایــد برخــوردار از انســجام در مکان  	
)شــبکه ای بــودن( و اســتمرار در زمــان )زودگــذر و مقطعی 

ــد. نبودن( باش
ــای  ــت ابزاره ــه، تقوی ــای زمین ــری از ظرفیت ه بهره گی 	
مداخلــه/ اقــدام موجــود، و توانمندســازی بســتر تحریــک 
توســعه مهم ترین دســتاوردهای شــبکة اقدامات مشــارکتی 
ــد  ــای ناکارآم ــعه در بافت ه ــرک توس ــاس مح ــرد مقی خ

شــهری اســت.
ــة  ــازی عرص ــت توانمندس ــعه، الزم اس ــک توس در تحری 	
همگانــی به مثابــه ابزاری بــرای تحقق عدالــت اجتماعی و 

6۲
ره 

شما

۹۱



احتــرام بــه حقــوق شــهروندی در صــدر اهــداف قــرار گیــرد. 
اقــدام محــرک توســعه نبایــد در ســطوح بــاالی شــهری  	
اجرایــی یــا نگــه داری و مدیریت شــود، بلکــه بایــد در روند 
مطالبــه، ایده پــردازی، اجــرا و مدیریــت متکی به مشــارکت 

اجتمــاع محلــی قــرار گیرد.
از اقدامــات محــرک توســعه نباید الگوســازی کالبــدی کرد  	
چــرا کــه وجه شــاخص ایــن اقدامــات، رویــة تعریف شــده 

بــرای آنهــا و آثــاری اســت کــه در محیــط می گذارنــد. 
اتمــام فراینــد اجــرا نبایــد پایــان اقــدام تلقــی شــود، بلکــه  	
مراحــل نگــه داری، مدیریــت و توســعة اثر نیــز نقش مهمی 
در تــداوم اقــدام و بقــای حیــات شــهری یــک حــوزه دارنــد. 
ــویق  ــرای تش ــت ب ــن اولوی ــه اولی ــد ب ــی نبای ــع مال مناف 	
شــهروندان بــه شــرکت و مانــدن در فرایندهــای اقدامــات 

ــردد.  ــل گ تبدی
اقــدام محــرک توســعه در عرصــة همگانــی را نبایــد بــه  	
بهانــة فرســودگی بافــت بــه تأخیــر انداخــت زیــرا یکــی 
از کارکردهــای آن کنتــرل فرســودگی در بافــت و هدایــت 

ــت.  ــی اس ــمت بازآفرین ــه س ــودی ب خودبه خ
ــد از  ــات محــرک توســعه نبای ــه اقتصــادی اقدام در توجی 	
ارزشــافزایی ناشــی از ارتقــای کیفــی عرصــة همگانــی در 

ــد. ــت ورزی ــد توســعه غفل رون
در نهایــت این کــه تحریــک توســعه همیشــه و همــه جــا  	
ــا توســعة  ــه ب ــواردی ک ــز نمی شــود و چه بســا در م تجوی
ناهنجــار بافت هــای ناکارآمــد یــا رونــد توســعة غیر قابــل 
ــمی  ــکونت گاه های غیررس ــة س ــارج از برنام ــرل و خ کنت
مواجهیــم، اصــواًل نیــاز به تحدید توســعه داریــم و تحریک 
ــه  ــدارد، بلک ــه را در برن ــای پیش گفت ــا مزای ــعه نه تنه توس

موجــب بازتولیــد و تکثیــر فرســودگی می شــود.
لــذا	می	تــوان	ویژگی	هــای	زیــر	را	بــرای	چنیــن	طرح	هایــی	
برشــمرد:	زود	بــازده،	تحقق	پذیــر	بــا	ســرمایه	و	مداخلــة	اندک،	
مبتنــی	بــر	ســاز	و	کار	مشــارکتی،	متکــی	بــر	مدیریت	دوســویه	
)از	پاییــن	بــه	بــاال	و	از	بــاال	بــه	پاییــن(،	ارزش	افــزا	در	ابعــاد	
ــر	 ــازگار	و	انعطاف	پذی ــرا،	س ــور،	زمینه	گ ــف،	فرایندمح مختل
در	تناســب	بــا	شــرایط	زمــان	و	مــکان،	آینده	نگــر	و	برخــوردار	
از	چشــم	انداز	بلنــد	مــدت،	مولــد	تغییــر	مثبــت	و	محســوس	

و	بــه	دور	از	آسیب	رســانی،	محــرک	تمنــای	حــق	بــه	شــهر	
ــر،	 ــر	و	انطباق	پذی ــات	شــهروندی،	تکثیرپذی ــای	مطالب و	ارتق
ــد	دســتور	کار	واحــد	و	 ــداوم،	فاق ــی	م ــش	و	بازبین ــل	پای قاب
ــر،	 ــون	و	خطاپذی ــل	آزم ــتراتژی	محور،	قاب ــر،	اس تعمیم	پذی
ــان	 ــکان	)ســاختار	شــبکه	ای(،	مســتمر	در	زم منســجم	در	م
)ادامــه	دار	و	متداوم(،	و	موجد	شــکل	گیری	و	انباشــت	ســرمایة	

اجتماعی.

تحقق پذیری
ــرد	 ــعة	خ ــد	و	توس ــرک	رش ــای	مح ــة	طرح	ه ــد	ارائ فراین
ــه	 ــر	س ــدف	ب ــای	ه ــی	بافت	ه ــة	همگان ــاس	در	عرص 	مقی
گام	اصلــی	»مداخلــه«،	»اقــدام«	و	»برنامــه«	اســتوار	اســت	
ــة	 ــه	برنام ــی	ب ــوری	کنون ــدام	مح ــذار	از	اق ــدف	آن	گ و	ه
محــوری	آینــده	و	تبدیــل	طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	توســعة	
شــهری	منفصــل	و	پراکنــده	بــه	شــبکه	ای	فراگیــر	و	نظام	مند	

از	بازآفرینــی	پایــدار	و	نوزایــی	شــهری	اســت.
مداخلــه	)وضعیــت	کمینــه(	کنــش	شــهری	ضربتی	اســت	که	
بــه	کمــک	و	صالحدیــد	نیروهــای	ذی	نفــوذ	اصلــی،	بــدواً	در	
کوتــاه	مــدت	و	بــا	نیــت	شــروع	بــه	تحریــک	توســعه،	و	بــا	
اتــکا	بــه	نیروهــای	بیــرون	از	بافــت	اتفــاق	می	افتــد.	خــروج	
ایــن		نیروهــا	از	بافــت	پــس	از	مداخلــه	الزامــی	اســت.	اقــدام	
)وضعیــت	میانــه(	کنــش	شــهری	منفــرد	اســت	که	بــه	اتکای	
نیروهــای	درون	بافــت	و	بــر	پایــة	جــذب	اعتمــاد	و	مشــارکت	
ــه	 ــف	از	مطالب ــان	در	ســطوح	مختل ــة	آن ــوردی	و	همه	جانب م
ــا	 ــاه	مــدت	ی ــا	اجــرا	و	نگــه	داری،	در	کوت و	تصمیم	ســازی	ت
میــان	مــدت،	محقــق	می	شــود	و	بــه	تأثیــر	و	تغییــر	مثبــت	
در	جهــت	دگرگونــی	و	دگردیســی	بافــت	هــدف	می	انجامــد.	
برنامــه	)وضعیــت	بیشــینه(	شــبکه	ای	هدفمنــد	از	کنش	هــای	
ــی،	و	 ــاق	جمع ــان	و	وف ــق	گفتم ــه	از	طری شــهری	اســت	ک
بــر	پایــة	تکثیــر	اقدامــات	پیش	آزمــوده	در	ارتباطــی	معنــی	دار	
ــا	 ــته	ای	از	محرک	ه ــرة	پیوس ــر،	زنجی ــا	یکدیگ ــر	ب و	فراگی
ــعة	عرصــة	 ــدت	توس ــد	م ــه	چشــم	ا	نداز	بلن ــل	ب ــرای	نی را	ب

ــِی	مــورد	تقاضــا	شــکل	می	دهــد. همگان
ــاس	در	 ــرد		مقی ــعة	خ ــک	توس ــد	تحری ــاز	فراین ــة	آغ نقط
ــنجی	 ــدف،	وضعیت	س ــای	ه ــی	بافت	ه ــاز	همگان ــة	ب عرص
ماهــوی	)برآینــدی(	بافــت	و	رویــه	ای	)فراینــدی(	نیروهــای	
ذی	مدخــل	اســت.	بــه	ایــن	معنــا	کــه	بافــت	هــدف	مســتعد	و	
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اولویــت	دار	از	میــان	گونه	هــای	بافــت	هــدف	در	یــک	حــوزة	
مدیریتــی	شناســایی	شــود،	نتایــج	کنش	هــای	صــورت	گرفته	
ــا	کنش	هــای	اتفاقــی	محــرک	 ــا	نیــت	تحریــک	توســعه	ی ب
ــر	 ــا	از	نظ ــه	ای	آن	ه ــت	روی ــود،	و	وضعی ــش	ش ــعه	پای توس
ــدام	 ــه،	اق ــری	در	یکــی	از	ســه	گام	مداخل ــد	تحقق	پذی فراین
و	برنامــه	جــای	گیــرد.	ســپس	بر	اســاس	اقتضائــات	ماهــوی	
و	ابعــادی	بافــت	مــورد	نظــر	)کالبــدی،	عملکــردی،	معنایــی،	
زیســت	محیطی،	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	مدیریتــی(	و	جایــگاه	
رویــه	ای	تجــارب،	گام	هــای	بعــدی	متناســب	بــا	بودجه	بنــدی	
ــن	 ــی	تعیی ــارکتی	ـ	مدیریت ــت	مش ــی	و	ظرفی ــی	ـ	زمان مال

		 می	شود.	
ــی	 ــزان	اثربخش ــش	می ــج	و	پای ــی	نتای ــی	ارزیاب ــن	اصل رک
گام	هــای	طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	توســعة	خــرد	مقیــاس	
در	عرصــة	همگانــی	بافت	هــای	هــدف	نیــز	آرای	گروه	هــای	
ذی	نفــع	و	ذی	نفــوذ	مســتقر	در	محــل	اســت.	نظرســنجی	از	
ــة	 ــاس	مقایس ــع	براس ــروه	ذی	نف ــوان	گ ــه	عن ــهروندان	ب ش

تطبیقــی	میــزان	رضایــت	مــردم	از	محیــط	زندگــی	و	فعالیت،	
میــزان	تولیــد	خواســت	ارتقــای	کیفیــت	زندگــی	شــهری	و	
طلــب	حــق	بــه	شــهر	در	اقدامــات	انجــام	شــده،	و	آمادگــی	
ــدام	 ــد	از	گام	اق ــل	و	بع ــی،	در	قب ــای	آت ــرای	همکاری	ه ب
صــورت	می	گیــرد.	نتایــج	ایــن	نظرســنجی	بــه	تبییــن	ســطح	
ــات	 ــرار	اقدام ــا	تک ــه	ی ــان	در	ادام ــارکت	جویی	ذی	نفع مش

ــود. ــر	می	ش منج
نظرســنجی	از	مدیــران	و	متخصصان	به	عنــوان	گروه	ذی	نفوذ	
بــر	مبنای	میزان	موفقیت	در	اعتمادســازی	همگانی،	پیشــرفت	
در	رفــع	موانــع	مختلــف	در	برابــر	طرح	هــای	محــرک	رشــد	و	
توســعة	خــرد	مقیــاس	در	عرصــة	همگانــی	بافت	هــای	هدف،	
تعریــف	و	واگــذاری	تهیــة	طــرح،	اجــرا،	حفــظ	و	نگــه	داری	و	
پایــش،	و	آمادگــی	عبــور	از	یــک	وضعیــت	)کمینــه	/	میانــه(	
بــه	وضعیــت	بهتــر	)میانــه	/	بیشــینه(	انجــام	می	شــود.	نتایــج	
ایــن	آرا	معــرف	میــزان	تمایــل	ذی	نفــوذان	نســبت	بــه	تغییــر	
ــت	 ــه	مدیری ــن	ب ــه	پایی ــاال	ب ــة	از	ب ــی	آمران شــرایط	مدیریت

موقعیت سنجی
تعامل با نهادهای اجراییمداخلهوضعیت کمینه
تعامل با نهادهای مردمیاقداموضعیت میانه

تعامل با نهادهای سیاست گذاربرنامهوضعیت بیشینه )بهینه(
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مشــارکتی	شــهروندمحور	و	از	پاییــن	به	باالســت.
ــه	برنامه	محــوری	در	جهــت	 ــذار	از	اقدام	محــوری	ب ــرای	گ ب
تحقــق	تحریــک	رشــد	و	توســعه	و	بازآفرینی	پایــدار	و	نوزایی	
شــهری	در	بافت	هــای	هــدف،	مهم	تریــن	امــر	تزریــق	برنامــة	
تحریــک	رشــد	و	توســعه	در	نظــام	شهرســازی	کالن	کشــور	
از	طریــق	تقویــت	جایــگاه	اســنادی	آن	در	انــواع	طرح	هــای	
شــهری	رایــج		و	تدویــن	نظــام	اداری	پشــتیبان	در	بخش	های	
دولتــی،	عمومــی	و	خصوصــی	بــا	راهبــری	شــرکت	عمــران	و	
بهســازی	شــهری	اســت.	تدویــن	ســازوکار	نظــارت	و	حفــظ	
ــاد	 ــازمان	های	مردم	نه ــارکت	س ــت	مش ــه	داری،	مدیری و	نگ
)ســمن	ها(،	مدیریــت	فعالیــت	بنگاه	هــای	اقتصــادی	و	جــذب	
ســرمایه،	تمهیــد	ســازوکار	آموزش	شــهروندی	و	بسترســازی	
ــهری	و	 ــی	ش ــت	زندگ ــای	کیفی ــت	ارتق ــی،	و	خواس فرهنگ
محیطــی	از	الزامــات	بنیــادی	تحقــق	تحریک	رشــد	و	توســعة	
خــرد	مقیــاس	در	بافت	هــای	هــدف	از	طریــق	شــبکة	اقدامات	

مشــارکتی	خــرد	مقیــاس	اســت.	
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