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بازآفريني شهری به عنوان پتانسيل مهم و يك اقدام غيرمتمرکز است که با ورود مشارکت شهروندان زمينههای اثرپذيری طرح فراهم مي
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بیان مساله
امروزه توسعه پايدار در کشورهای مختلف ،هدف مشترک بسياری از سياستهای توسعه شهری ميباشد ( Cheen & Bakar,

 .)2013: 485بافتهای فرسوده شهری بخش قابل توجهي از پهنه شهرهای کشور ايران را تشکيل ميدهند که به دليل دارا بودن
معضالت خاص از گستره حيات شهری خارج وبه بخشهای مسئلهدار شهرها تبديل شدهاند (اميراحمدی و همکاران.)124 :1395 ،
اين امر باعث توجه ويژه دولتها به اين بافت شده که با ارائه طرحهای بهسازی و نوسازی در پي حل اين معضالت شدهاند .طرح
های ساماندهي بافتهای فرسوده شهری در عصر جهانيسازی بر بازساخت کالبدی و رشد اقتصادی در راستای انباشت سرمايه
تأکيد داشته و بيتوجه به بعد اجتماعي و شبکههای اجتماعي در اين بافتها بوده است ( .)Zhai & kam ng, 2013: 14اين عدم
توجه به بعد اجتماعي مانع مشارکت شهروندان در اين طرحها شده ( )Young et al, 2017: 135; Hong, 2018: 197که اين
خود منجر به سرانجام نرسيدن طرحهای بهسازی و نوسازی و همچنين روبهرو شدن با مشکالت زياد و توقفهای طوالني پروژه
ها شده است (نقدی و کوليوند .) 2 :1394 ،در اين راستا رويکرد بازآفريني شهری مبتني بر اقدام مشارکتي وارد عرصه برنامههای
ساماندهي و ارتقای محيط های شهری گرديد .بازآفريني شهری فرآيندی است که به خلق فضاهای جديد با حفظ ويژگيهای
اصلي فضايي قديم (کالبدی و فعاليتي) منجر ميشود و هدف ،حفظ ويژگيهای ارزشي بافت قديمي ،خلق ويژگيهای جديد و
متناسب با نياز روز و تعريف مجدد ارزشهای گذشته برای پاسخگوئي به نيازهای معاصر است (حناچي .)15 :1386 ،مشارکت،
برنامه ريزی راهبردی و پايداری سه ضلع مثلث رهيافت بازآفريني شهری را تشکيل داده و پايه و اساسي را برای اقدام در
بازآفريني فراهم مينمايند (فالحزاده و محمودی پاتي .)6 :1394 ،يکي از عوامل مهم ناموفق بودن پروژههای بازآفريني شهری
در ايران عدم توجه و تأکيد کافي به نقش ساکنان آن محدوده از شهرها ميباشد که اين مهم حاصل فقدان برنامهريزی الزم برای
جلب مشارکت هرچه بيشتر ساکنان و آموزش آنها ،نقص آموزش در زمينه مرمت شهری در ايران ،فقدان آموزش به آحاد مردم
با هدف انتقال تجربيات و الگوهای مناسب به منظور تغيير نگرش مردم به بافتهای تاريخي از يكسو و نبود تخصص و آگاهي
کافي حاصل از عدم آموزشهای مناسب برای مديريت شهری و مجموعه کارشناسان اجرايي از سوی ديگر ميباشد
(نژادابراهيمي و نژداغي .)22 :1397 ،لذا جهت نيل به وضعيتي مطلوب و تحقق خواستههای مورد انتظار در طرحهای بازآفريني
شهری ،ضمن تعيين و تبيين سهم و جايگاه آموزش و کسب اطالعات و آگاهيهای عمومي الزم ،بايستي مشارکت مجموعه
شهروندان و اجتماع نيز مدنظر قرار گيرد که به تقويت سرمايههای اجتماعي و فرهنگي نيز ميانجامد .سرمايه اجتماعي به طور
خاص از طريق پيوندهای نخستين همچون خويشاوندی بروز ميکند .انديشه اصلي سرمايه اجتماعي اين است که خانواده،
دوستان ،همکاران ،همسايگان و ...داراييهای بسيار مهمي را تشکيل ميدهند که يك فرد ميتواند در شرايط بحراني آنها را به
کار گيرد و از آنها بهره بگيرد .به طور کلي سرمايه اجتماعي مجموعه منابع بالقوهای است که با عضويت در شبکههای اجتماعي
کنشگران و سازمانها به وجود مي آيد .به عبارتي شامل روابط مبتني بر اعتماد و بده بستان (معامله به مثل) در شبکههای اجتماعي
است .پس سرمايه اجتماعي منبعي است که کنشگران ميتوانند برای دستيابي به اهدافشان از آن استفاده کنند (سعادتي و
همکاران .)94-93 :1394 ،در طي سال های اخير تحقيقات و مطالعات گسترده و متعددی پيرامون موضوع مطالعاتي تحقيق حاضر
در سطح داخلي و خارجي انجام گرفته که در آنها به سنجش وضعيت محيطهای شهری و تعيين سطح مطلوبيت و سازگاری آن
پرداخته شده است .تحقيق حاضر سعي دارد با تبيين واژگان کليدی اصلي از جمله بازآفريني شهری ،بازآفريني مبتني بر رويکرد
مشارکت و سرمايه اجتماعي به تحليل و سنجش تطبيقي وضعيت سرمايه اجتماعي محالت مهدیالقدم و هفتآسياب شهر اروميه
در فرآيند بازآفريني مشارکتي بپردازد.علت پرداختن به اين موضوع در دومحله مذکور به جهت وجود بعد فرهنگي محله مهدی
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القدم و همينطور بعد تاريخي محله هفت آسياب ميباشد و به نوعي اين دو محله ،سکونتگاه خانوادههای اصيل و قديمي شهر
اروميه ميباشد که ميتواند بازآفريني مشارکتي را در اولويت اصلي مقوله برنامهريزی شهری قرار دهد .بررسي رابطه بين مفهوم
سرمايه اجتماعي و تاثير آن روی بازآفريني مشارکتي از نوآوری های اين پژوهش ميباشد .همچنين اين مطالعه در پي پاسخگوئي
به سواالت زير نيز ميباشد.
 وضعيت سرمايه اجتماعي در سطح محالت مهدیالقدم و هفت آسياب اروميه چگونه است؟ کدام يك از مولفههای سرمايه اجتماعي اهميت بيشتری در اقدام بازآفريني مشارکتي داشته است؟ و از طريق چه اقدامات و راهبردهايي ميتوان به تقويت و بهبود بازآفريني مبتني بر رويکرد مشارکت رسيد؟مباني نظری
بازآفریني شهری
واژه " "Regenerationاز ريشه فعل " "Regenerateبه معنای احيا کردن ،جان دوباره بخشيدن ،احيا شدن و از نو رشد کردن
بوده است (پوراحمد و همکاران )82 :1389 ،و همچنين در تعريفي ديگر چنين بيان شده است که به معنای بازتوليد طبيعي،
بخشي از يك تماميت زنده ميباشد که در معرض نابودی قرار گرفته است (لطفي .)79 :1390 ،بازآفريني در لغتنامه دهخدا به
معني دوباره آفريدن چيزی است .بازآفريني شهری 1از اواخر دهه  1970و اوايل دهه  80ميالدی ،در مواجهه با مشکالت مناطق
نابسامان و ناکارآمد شهری ،يکي از راهکارهای مهم در کشورهای اروپای غربي و آمريکای شمالي مطرح بوده است (ايزدی،
 .) 74 :1389سياست وزارت راه و شهرسازی نيز مبتني بر رويکرد بازآفريني شهری پايدار است تا با حفظ ساختار و هويت شهری
و معماری بافتهای تاريخي ،کارکرد آنها را با زندگي امروزی سازگار کند و به جای اجبار به حفظ آنها ،با ارتقای سطح و
منزلت اجتماعيشان ،در عمل ،اشتياق ادامه سکونت و بازگشت به آنها را در دل ساکنان ايجاد کند .با اين نگاه ،شهر به مفهوم
تمدن ،تاريخ ،نوع تفکر ،هويت ،زندگي ،نشاط و شادابي است (آخوندی .)16 :1397 ،بازآفريني شهری به عنوان مفهوم اصلي
د ر مبحث مرمت شهری ،ضمن توجه به رويدادهای گذشته و حفاظت از آثار آن ،به خلق هويتي جديد و سازگار و مناسب با
شرايط زندگي مردمان جوامع شهری معاصر ميانجامد (پوراحمد و همکاران .)75 :1389 ،بازآفريني شهری يك اصطالح عام
است که مفاهيم ديگری نظير بازسازی ،بهسازی ،نوسازی ،مقتدرسازی و روانبخشي شهری را دربرميگيرد .به عبارت ديگر به
مفهوم احيای تجديد حيات و نوزايي شهری و دوباره زنده شدن شهر است (نوريان و آريانا .)16 :1391 ،رويکرد بازآفريني
شهری اقدامي است جامع و يکپارچه ،که برای حل مشکالت يك محدوده شهری ميانجامد و سرانجام به يك پيشرفت پايدار
اجتماعي ،کالبدی و زيست محيطي در فضاهای شهری خواهد رسيد .بازآفريني شهری به عنوان يکي از برنامههای سياست توسعه
درون زای شهری (آئيني و اردستاني ،) 49 :1388 ،طيف وسيعي از مالحظات اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و محيطي را دربرمي
گيرد .تعامل مداوم ميان اين مالحظات ،به راهکارهايي برای بازآفريني شهری ميانجامد .از جمله اين راهکارها «توسعه پايدار
شهری»« ،حفاظت از ميراث»« ،مشارکت و آموزش» و «گردشگری فرهنگي» ميباشند (پوراحمد و همکاران.)89 :1389 ،

1. Urban Regeneration
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بازآفريني

بازآفريني

محيطي

کالبدی
بازآفريني شهری

بازآفريني

بازآفريني

اقتصادی

اجتماعي

شکل ) :(1ابعاد چهارگانه رويکرد بازآفريني شهری
مأخذ :صفاييپور و دامنباغ108 :1398 ،
جدول ( :)1اهداف اصلي رويکرد بازآفريني شهری

ابعاد

اهداف

اقتصادی

جذب سرمايهگذاری ،ايجاد اشتغال ،نو شدن اقتصاد شهر ،بهبود توزيع ثروت
جذب نهادها و سازمانهای آموزشي و پژوهشي ،رسيدن به ارزشها و ترجيحات جامعه و گروههای

اجتماعي

مختلف اجتماعي ،سازماندهي مجدد ساز و کارهای انطباق تصميم با مردمساالری ،افزايش ميزان
فضای همکاری و مشارکت ،توجه به تعامالت ميان سازمانها ،نهادها و روابط دروني آنها

محيطي
کالبدی

ارتقای محيطزيست ،مبارزه با آلودگيها
حل مشکل فرسودگي کالبدی ،گسترش امکانات سکونت در شهر و توسعه زيرساختهای محلي،
ارتقای ميراث معماری (در هستههای تاريخي) و گردشگری شهر
مأخذ :نوريان و آريانا18 :1391 ،

بازآفريني شهری موضوعي جهاني است و به شکلي گسترده ،داشتن يك بازآفريني شهری موثر به عنوان يکي از مهمترين
راهکارها برای تمام شهرهای جهان تبديل شده است که ميخواهند توسعه افقي و گسترده را متوقف نموده و توسعه متراکم و
دروني را ايجاد نمايند ( .)Leary & McCarthy, 2013: 47بنابراين مفهوم بازآفريني شهری ،اقدامي است که ضمن توجه
به ابعاد ،جوانب و محدوديتهای امر توسعه در فضاهای شهری ،با بهرهمندی از فرصتها در دستيابي به توسعه همهجانبه تالش
مينمايد (لطفي .)50 :1390 ،در بياني کلي ،واژه بازآفريني به معني احياء کردن ،جان دوباره بخشيدن ،احياء شدن و از نو رشد
کردن گرفته شده است ( .)Christelle & Damidaviciute, 2016: 17در واقع هدف اصلي در روند بازآفريني ،افزايش
کيفيت زندگي اجتماع محلي و تضمين مشارکت آنها در اين روند است (سجادزاده و همکاران.)6 :1396 ،
بازآفریني مبتني بر رویکرد مشارکت
امروزه در جنبش جهاني ،تحقق عدالت و دموکراسي اجتماعي ،توسعه پايدار شهری و همگام با ظرفيت منطقه مطالعاتي و توجه و
تأکيد بر مشارکت ،تعامالت و همبستگي اجتماعي به عنوان يك راهبرد اساسي در برنامهريزی و مديريت شهری محسوب مي
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گردد .مشارکت اجتماعي در فرآيند بازآفريني شهری ،افزايش حس تعلق به مکانهای شهری ،تقويت مسئوليتپذيری و توسعه
پايدار محلي را به دنبال خواهد داشت .جهت تشريح مفهوم بازآفريني مبتني بر مشارکت ،بايستي سير شکلگيری مفهوم پايداری
را طي نمود که در آن ايجاد تعادل و توازن بين دو عامل «حفاظت» و «توسعه»  ،برنامه و اقدام اساسي در فرآيند برنامهريزی و
توسعه شهرها به شمار ميآيد که بايستي اهميت و ارزش ويژه ای به اين مقوله معطوف گردد .پس از پيدايش مفاهيم حفاظت و
توسعه در امر پايداری ،مباحث اجتماعي و فرهنگي به مقوله برنامهريزی شهری ورود پيدا کرد و پارادايم برنامهريزی مشارکتي پا
به عرصه علوم شهری نهاد .پس در نظر گ رفتن و توجه به ابعاد رويکرد اجتماعي و اجتماعات محلي (مشارکت) در فرآيند برنامه-
ريزی و ساماندهي شهرها ،به دنبال شکلگيری مفهوم «پايداری اجتماعي» صورت پذيرفت.
مولفه

محيط
زيست

انگاره کلي

سال
1980

پيدايش پارادايم پايداری

1990

همراهي پايداری با واژه

حفاظت از محيط زيست
شهری

زيست
2000

مشارکت

مکانپايدار

2007

بروز پارادايمهای شهر پايدار،
توسعه شهری پايدار

الحاق مباحث اجتماعي و
فرهنگي

2003

موازنه بين رشد و توسعه و

نيروی

محرکه

بازآفريني:

شراکت ،راهبرد ،پايداری

تقريب اهداف بازآفريني با

رويکرد بازآفريني پايدار شهری يك

اهداف پايداری

راهبرد يکپارچه از فرآيند تصميم-
سازی را ارائه ميدهد که فراگير،
رقابتآميز و پايدار است

بروز مقوله «پايداری اجتماعي»

تکامل بازآفريني شهری در
راستای «رويکرد اجتماعي» و
«اجتماعات محلي»

شکل ( :)2سير شکلگيری مفهوم بازآفريني شهری اجتماعمحور
مأخذ :ابراهيمي و نژداغي24 :1397 ،

از نخستين نظريه پردازاني که در بيان اصول مداخله در بافت به اصل مشارکت و حضور مردم اشاره کردهاند ،لوئيس مامفورد

1

است .کوين لينچ 2و جين جيکوبز 3از جمله انديشمندان و نظريه پردازان قرن بيستم هستند که در زمينه بهسازی و نوسازی شهری
بر اساس شهرسازی انسانگرا اظهار نظر نموده اند .همچنين به اعتقاد لينچ بايد در جريان بهسازی و نوسازی شهری ،برنامهريزی با
مشارکت مردم و مشاوره با متخصصان و هماهنگي با مسئوالن و مردم شهر صورت گيرد (زينلزاده و جاهد قدمي.)63 :1394 ،
قابل ذکر است در حال حاضر در اقدامات اخير در بازآفريني شهری در اروپا ،برنامهريزان شهری جديداً بر روی مفهوم شهر
انساني متمرکز شدهاند (.)Kotze & de Vries, 2019
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مهمترين مسئله در برنامهريزی بافتهای مسئلهدار شهری ،توجه به عامل انساني و ميزان مشارکت آنها در فرآيند برنامهريزی
است (معتمدیمهر و همکاران .)30 :1393 ،در واقع هرچه مشارکت مردم و شراکتهای خصوصي-عمومي افزايش يابد،
بازآفريني پايدارتری محقق ميگردد ( .)Bevilacqua, 2013تمام طرحهای بازآفريني شهری در نهايت اهداف مشابهي در
راستای ارتقای محيطزيست و وضعيت اجتماعي و اقتصادی در مناطق موردنياز برای مداخله دارند ( .)Dean Trillo, 2019در
اين ميان بايستي بخش عمومي در حمايت از بخش خصوصي جهت هرگونه اقدام اهتمام ورزد .در اين صورت بازآفريني
فرآيندی برای معکوس کردن زوال ويژگيهای فيزيکي ،اقتصادی و خصوصاً اجتماعي در مناطق هدف است (.)Hall, 2016
مشارکت عمومي همهجانبه در فرآيند تصميمسازی يکي از پيششرطهای اساسي توسعه پايدار مناطق شهری است .اعتماد ،عزت
نفس ،سطح قدرت ،شهروندمداری و ميزان دانش و آگاهي مردم ،ارتباط مستقيمي با سطح مشارکت دارد که در نهايت به
توانمندسازی عمومي منجر ميگردد .سطح مشارکت عمومي در تضمين تعهد و راهنمايي مردم تأثير بسزايي دارد و در تأمين
حداکثر منافع عمومي مردم و بهبود سطح رضايت از محيط زندگي سهم عمدهای دارد .در دهههای اخير فرآيند برنامهريزی و
ساماندهي بافت های ناکارآمد شهری مبتني بر توجه ويژه به ارتقای وضعيت کالبدی منطقه هدف بوده است و هيچگونه مشارکت
واقعي مردم و پيادهسازی ديدگاههای مردمساالرانه در فرآيند برنامهريزی در آن به چشم نميخورد .عدم توجه به مسائل
اجتماعي در تهيه و تدوين برنامههای بهسازی و نوسازی بافتهای مسئلهدار شهری سبب افزايش تنشهای اجتماعي متعدد در آن
ها شده است .پس از شکست و ناکام ماندن بخش وسيعي از طرحهای بازآفريني در طي سالهای اخير ،تحقق عملي اختيار دادن
به جامعه محلي جهت اظهارنظر و ارائه ديدگاهها و افکار خود ،پا به عرصه فرآيند برنامهريزی و ساماندهي بافتهای مورد مطالعه
نهاد .توجه به جنبههای انساني ،نقش مردم و خواستههای آنان در برنامههای توسعه شهری اساس دستيابي به محيطي پايدار و در
نتيجه شهری پايدار است که بايستي با دخيل نمودن اهداف و راهبردها و زمينههای اجرايي آن در فرآيند ساماندهي ،بتوان مسائل
و مشکالت بافتهای مسئلهدار را حل نمود .پس بازآفريني شهری با تأکيد بر اصل برنامهريزی شهری مشارکتي ،فرصت دستيابي
به سکونتگاههای پايدار شهری را فراهم مينمايد.
5

سرمایه اجتماعي

امروزه انگاره برنامهريزان و طراحان شهری در مقوله برنامهريزی و مديريت شهری ،صرفاً معطوف به بخش کالبدی شهر نيست،
بلکه عالوه بر خصوصيات کمي و مادی ،از جانب ويژگيهای کيفيتي و ارزشي نيز مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد .از جمله
عوامل و ملزومات موفقيت هرگونه برنامهريزی ،توجه به مسائل اجتماعي است .واژه سرمايه اجتماعي را ميتوان از پرکاربردترين
اصطالحات علوم اجتماعي و از مفاهيم مهم در حوزه مطالعات مرتبط با توسعه دانست .اين واژه را نخستين بار هاني فان 6در سال
 1920ميالدی به کار گرفت .او اين مفهوم را شامل داراييهايي ميدانست که در زندگي روزمره افراد خيلي تأثير دارند ،مانند
حس تفاهم ،7رفاقت و دوستي و احساس همدردی 8که در بين افراد و خانوادههايي که يك واحد اجتماعي را تشکيل ميدهند،
شکل ميگيرد.
1. Lewis Mumford
2. Kevin A. Lynch
3. Jane Jacobs
4. Social Capital
5. Social Capital
6. Hani fan
7. Goodwill
8. Sympathy
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پس از آن جين جيکوبز در سال  1961در اثر کالسيك خود با عنوان «مرگ و زندگي در شهرهای بزرگ آمريکايي» مفهوم
سرمايه اجتماعي را به کار برد .بعدها پيير بورديو ،)1970( 1جامعهشناس فرانسوی ،گلن لوری ،)1977( 2اقتصاددان ،کلمن،3
پاتنام 4و ...واژه سرمايه اجتماعي را مورد توجه و مداقه علمي بيشتری قرار داده و گسترش دادهاند (عزتي و همکاران.)45 :1398 ،
مفهوم سرمايه اجتماعي از سال  1980ميالدی وارد حوزه علوم اجتماعي و به ويژه جامعهشناسي گرديده است .سرمايه اجتماعي
مفهومي جديد ،پويا و رابطهای ميان شاخصهای اجتماعي ،محيطي و اقتصادی به حساب ميآيد (عبدالهزادهفر )6 :1396 ،و به
عنوان يك عامل و زيربنای مهم در توسعه فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادی هر جامعه است و گروهها و افراد را قادر مي-
سازد تا فضاهای فيزيکي را بهرهور و فضاهای فرهنگي و اجتماعي را مساعد نمايند (شيخي و همکاران .)412 :1395 ،در واقع
سرمايه اجتماعي رابطهای است که به ارتباط موثر بين افراد که يک ديگر را دوست دارند ،به يکديگر اعتماد دارند و با هم هويت
مييابند ،توجه دارد (غياثي ندوشن و امينالرعايا .) 187 :1395 ،پس اين مفهوم از درون روابط بين افراد يك جامعه و ارتباطات
آنها با ديگر جوامع شکل ميگيرد ( .)Chang & Chuang, 2011: 10طبق مباحثي که در بخشهای قبلي ذکر گرديد،
مشارکت اجتماعي در سطح فضاهای شهری تحت تأثير عوامل زيادی است که يکي از آنها رويکرد سرمايه اجتماعي است .در
واقع سرمايه اجتماعي منجر به مشارکت باالتر افراد يك جامعه ميشود (ابوذری و زياری )336 :1398 ،که همين امر منجر به
توجه ويژه به مقوله سرمايه اجتماعي در رويکرد بازآفريني شهری شده است (.)Zhai & Kam ng, 2013; Blessi et al, 2012
اهميت سرمايه اجتماعي در فرآيند نوسازی شهری به عنوان ظرفيت دروني و ثروتهای پنهان در محالت ،يك اقدام غيرمتمرکز
و از پايين به باال است (امانپور و لطيفي )14 :1395 ،که با در اختيار داشتن شبکه بادوامي از روابط متقابل کم و بيش نهادينه شده
مرتبط است ( .)Whipple et al, 2015: 1468اين رويکرد با تأکيد بر شبکهای شدن ،تقويت اعتماد و روابط اجتماعي و ايجاد
تغيير در نگرش مردم و گروهها در داخل جامعه نقش زيادی در توسعه بر عهده ميگيرد ( .)Gulumser et al, 2012: 4در يك
بياني کلي سرمايه اجتماعي مي تواند افراد و جوامع را برای رسيدن به اهداف مشترک در يك راه موثر و کارآمد ياری رساند.
شناسایي و معرفي شاخصها و سنجههای مورد ارزیابي تحقیق
امروزه در علوم اجتماعي روز به روز نياز به استفاده از تکنيكها و روشهای پيچيده و بکار بستن متدولوژی دقيق تحقيق ،بيشتر
احساس ميشود .شاخصها و متغيرهای تحقيق معياری برای ارزيابي ،سنجش و اندازهگيری شرايط و خصوصيات ابعاد مختلف
توسعه در وضع موجود در محدوده مطالعاتي ميباشد .بدون بهرهگيری از شاخصها و متغيرها ،امکان مشخص نمودن وضعيت
محدوده و ارائه اهداف ،راهبردها و سياستهايي منسجم و هدفمند و نيل به وضعيتي مطلوب ،عمالً غيرممکن است .پس با
تعريف شاخصها ،متغيرها و سنجهها ميتوان به تحليل و بررسي ابعاد مختلف توسعهای مورد مطالعاتي اقدام نمود .در مطالعه
حاضر پس از کنکاش و واکاوی پيرامون مباحث و تحقيقات مرتبط با حوزه علمي تحقيق و بهرهگيری از مباحث به کار گرفته
شده در اين تحقيقات ،به شناسايي و استخراج شاخصهای موردنياز جهت ارزيابي وضعيت محدوده مورد مطالعه اقدام گرديده
است .شاخصهای مذکور پس از غربالگری و بررسي آنها در جهت سازگار بودن با شرايط و ويژگيهای توسعهای متنوع در
محدوده مورد مطالعاتي تحقيق به شرح زير انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتهاند.

1. Pierre Bourdieu
2. Glenn Loury
3. Coleman
4. Putnam
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جدول ( :)2معرفي شاخصها و متغيرهای ارزيابي تحقيق

رديف

ابعاد

شاخص

1

اعتماد اجتماعي ()A

اعتماد نهادی ( ،)a1اعتماد غير نهادی ()a2

2

امنيت اجتماعي ()B

3

بستر اجتماعي-فرهنگي ()C

4

مشارکت اجتماعي ()D

5

انسجام اجتماعي ()E

6

سطح دينداری ()F

7

هنجارهای معامله متقابل ()G

امنيت شبانه ( ،)b1امنيت زنان و کودکان (،)b2
امنيت عمومي ()b3
برگزاری مراسمهای جمعي مذهبي و آئيني (،)c1
توجه به امور عامالمنفعه و همگاني ()c2
مشارکت رسمي ( ،)d1مشارکت غيررسمي ()d2
حضور در اجتماعات محلي ( ،)e1تعاون و همکاری
در رفع مشکالت محله ()e2
التزام و تقيد به تعاليم ديني ( ،)f1ميزان مشارکت در
شعائر مذهبي ()f2

مأخذ

Hazlina
Hamdan,
2014; Mee
Kam Ng,
2018; Ryu,
2018; Hazlina
Hamdan,
2014; Mason,
;2015
Wentink,2017
فالح زاده1394 ،

مصلحت عمومي ( ،)g1احترام متقابل ()g2

معرفي محدوده مطالعاتي تحقیق
اروميه مرکز استان آذربايجان غربي و پرجمعيتترين شهر اين استان و دومين شهر پرجمعيت منطقه شمالغرب کشور ايران به
حساب مي آيد .شهری با همگرايي قوی قومي ،اسکان اقوام متعدد در سطح شهر و پيرامون آن ،وجود جاذبههای مهم طبيعي و
آثار غني فرهنگي و تاريخي ،برخورداری از موقعيت استراتژيك در سطح کشور (هممرزی با کشورهای مختلف) ويژگيهای
بسيار مهمي است که اهميت شهر را روشن ميسازد .شهر اروميه طبق آخرين تقسيمات ،به پنج منطقه تقسيمبندی گرديده است.
منطقه چهار شهر اروميه مهمترين منطقه از نظر سطوح کالبدی ،اجتماعي-فرهنگي ،اقتصادی و تاريخي ميباشد .برخورداری از
باالترين سطح مرا ودات اجتماعي و حضورپذيری مردم ،وجود حجم بسيار وسيعي از کاربریها و عملکردهای تجاری و
خدماتي ،وجود عناصر مهم تاريخي و کلبدی شهر از جمله بازار مهم تاريخي و مساجد سردار و مناره و ...و استقرار سازمانها و
ادارات مهم شهر برخي از مهمترين خصوصيات اين منطقه محسوب ميگردد .هسته اوليه شکلگيری شهر نيز در اين منطقه واقع
گرديده است که معرف بافت تاريخي شهر مي باشد .بافت تاريخي شهر اروميه در محدوده مرکزی و در منطقه  4شهر واقع شده
که محالت قديمي متعددی در آن جای گرفته است .طبق آخرين سرشماری عمومي نفوس و مسکن در سال  1395مرکز آمار
ايران ،محدوده تاريخي شهر اروميه دارای  130262نفر ميباشد .محالت مهدیالقدم و هفتآسياب يکي از مهمترين محالت
شهری در بافت تاريخي مي باشد که در مطالعه حاضر به عنوان مطالعه موردی انتخاب گرديده است .محله هفتآسياب (به دليل
وجود آسيابهای متعدد) در بخش شمال غربي بافت تاريخي و در مجاورت باروی شهر واقع شده است و مساحت تقريبي آن
 26/7هکتار ميباشد .محله مهدیالقدم (وجود مسجد مهم و تاريخي مهدیالقدم) نيز در بخش غربي بافت تاريخي واقع گرديده
و مساحت تقريبي آن  9/6هکتار ميباشد .در تحقيق حاضر تحليل تطبيقي محالت مذکور مورد بررسي قرار گرفته است .نقشه
زير موقعيت جغرافيايي اين محالت را نشان ميدهد.
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نقشه ( :)1موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي
مأخذ :مطالعات نگارندگان

روش تحقیق
تحقيق حاضر از منظر هدف و ماهيت و روش ،به ترتيب کاربردی و توصيفي-تحليلي ميباشد .در اين تحقيق ابتدا با استفاده از
مطالعات و تحقيقات کتابخانه ای مرتبط با موضوع تحقيق به تشريح و تبيين چارچوب تئوريك اقدام شده است .سپس با استفاده
از همين منابع به استخراج مولفههای موثر در تعيين وضع موجود پرداخته شده است .بهرهگيری از ابزار پرسشنامه ،بررسي و تدقيق
ميداني و مصاحبه اساس مطالعات پيمايشي تحقيق را به خود اختصاص داده است .روايي و پايايي پرسشنامه نيز به تاييد خبرگان
رسيده و آلفای کرونباخ برابر با  0/811ميباشد که نشاندهنده استاندارد بودن سواالت تحقيق ميباشد .جامعه آماری و حجم
نمونه تحقيق نيز مشتمل بر دو گروه متخصصين ،مسئولين و مديران شهری و شهروندان ساکن در بافت تاريخي شهر اروميه مي
باشد که گروه متخصصين شهری (با تعداد  30نمونه) در تعيين وزن و سطح اهميت و اولويت مولفههای پيشنهادی تحقيق مورد
مصاحبه قرار گرفته است .همچنين با بهرهگيری از نظرات و ديدگاههای شهروندان ساکن در بخش بافت تاريخي (تعداد 383
نمونه با استناد به روش کوکران و ميزان جمعيت محدوده بر اساس نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال  1395مرکز
آمار ايران) به تعيين وضعيت هر يك از مولفهها در گزينههای انتخابي اقدام شده است .در بخش تجزيه و تحليل کمي تحقيق نيز
از روشها و آزمونهای تصميم گيری چندمعياره نوين سوارا و ماباک بهره گرفته شده است که به ترتيب جهت وزندهي مولفه
های انتخابي و رتبهبندی گزينه های پيشنهادی (محالت مورد مطالعاتي) مورد استفاده قرار گرفته است .در نهايت با تأکيد بر نتايج
و يافتههای حاصل ،به ارائه برخي از پيشنهادات و سياستها و راهبردهای هدفمند و موثر اقدام شده است.
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سرمايه اجتماعي
بازآفريني مشارکتي
اعتماد

امنيت

بستر

مشارکت

هنجارهای

سطح

انسجام

اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي-

اجتماعي

معامله

دينداری

اجتماعي

فرهنگي

متقابل
محله مهدیالقدم

محله هفتآسياب
ارزيابي مقايسهای محالت مطالعاتي
تعيين گزينه برتر (محالت مهدیالقدم و هفتآسياب)
شکل ( :)3چارچوب مفهومي تحقيق
مأخذ :مطالعات نگارندگان

یافتههای تحقیق
همانطور که ذکر گرديد ،هدف اصلي در مطالعه حاضر ارزيابي تطبيقي وضعيت شاخصهای سرمايه اجتماعي در محالت هفت-
آسياب و مهدیالقدم با هدف بکارگيری در اقدام بازآفريني مشارکتي ميباشد .جهت دستيابي به پاسخ سواالت تحقيق و روشن
نمودن سواالت تحقيق از روشهای و آزمونهای سوارا و ماباک بهره گرفته شده است .يافتههای تحليل توصيفي تحقيق حاکي
از آن است که حدود  74درصد پاسخدهندگان شامل گروه مرد 82 ،درصد متشکل از افراد متأهل ،بيش از  67درصد حجم
نمونه با گروه سني  38-28سال ميباشند .همچنين کل حجم نمونه تحقيق ساکن بومي شهر و بيش از  20سال در محالت
مطالعاتي سکونت دارند که نشان از آشنايي و تسلط کافي به امور محيط شهری ميباشد .به عالوه در توزيع آماری متخصصين و
مديران شهری نيز نتايج بدين صورت ميباشد که کل حجم نمونه در گروه سني  45سال و باالتر قرار گرفته و دارای مدرک
کارشناسي ارشد و باالتر ميباشند .همچنين بيش از  70درصد افراد شامل گروه مرد بوده و در بخشهای اداری يا دانشگاهي
مشغول هستند.
روش سوارا ( )1SWARAيا تحليل نسبت ارزيابي وزندهي تدريجي ،يکي از جديدترين روشهای تصميمگيری چندمعياره مي
باشد که هدف اصلي در آن محاسبه و تعيين وزن و اهميت معيارها ميباشد .اين روش که در تحقيقي در سال  2010توسط
کرسولين و همکاران 2ارائه گرديد به رتبهبندی ارزش و اهميت معيارها ميپردازد .روش سوارا سازگاری بيشتری را با حجم
نمونه هدفمند (کارشناسان و متخصصين) دارد ،که پاسخ دهندگان به معيارهای کماهميت و پراهميت بر اساس سطح مطلوبيت،
رتبههای  1الي  9را اعمال ميکنند .در واقع اين روش جهت گردآوری و هماهنگي اطالعات به دست آمده از کارشناسان و
صاحبنظران مفيد ميباشد و کارشناسان ميتوانند در حوزههای مختلف علمي به برقراری ارتباط با آن اقدام نمايند.
در مطالعه حاضر با بهرهگيری از نظرات و ديدگاههای حجم نمونه هدفمند (گروه متخصصين ،انديشمندان و مديران شهری) و
استفاده از طيف کالمي  9امتيازی ،از طريق آزمون سوارا به محاسبه سطح اهميت و اولويت هر يك از شاخصهای انتخابي
تحقيق اقدام شده است که نتايج آن به شرح زير ميباشد.
1. Step Wise Weight Assessment Ration Analysis
2. Kersuliene, V., Zavadskas, E. K., Turskis, Z. 2010
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جدول ( :)3ضريب اهميت شاخصهای انتخابي تحقيق (نتايج روش سوارا)

برتری زيرمعيارها مجموع امتيازات
B3

264

qj=qj-1/kj Kj= Sj+1
1
1

Sj
0

 Wj=qj/رتبه نهايي
1
0/4866

E1

248

0/939

1/939

0/5156

0/2509

2

A1

242

0/976

1/976

0/261

0/127

3

E2

235

0/971

1/971

0/1324

0/0644

4

B1

212

0/902

1/902

0/0696

0/0339

5

A2

198

0/934

1/934

0/036

0/0175

6

B2

175

0/884

1/884

0/0191

0/0093

7

D1

157

0/897

1/897

0/0101

0/0049

8

G2

141

0/898

1/898

0/0053

0/0026

9

C2

126

0/894

1/894

0/0028

0/0014

10

D2

95

0/754

1/754

0/0016

0/0008

11

C1

82

0/863

1/863

0/0009

0/0004

12

F2

64

0/78

1/78

0/0005

0/0002

13

G1

51

0/797

1/797

0/0003

0/0001

14

F1

43

0/843

1/843

0/0001

0/00004

15

∑qj

2/055
مأخذ :يافتههای تحقيق

طبق يافته های حاصل ،ابعاد امنيت اجتماعي و انسجام اجتماعي ،بيشترين و ابعاد سطح دينداری و بستر اجتماعي-فرهنگي کمترين
سطح اهميت و اولويت را نسبت به ساير ابعاد در امر بازآفريني مشارکتي به خود اختصاص دادهاند .در اين ميان طبق نظر حجم
نمونه هدفمند تحقيق ،شاخصهای امنيت عمومي و حضور در اجتماعات محلي به ترتيب بيشترين سطح اهميت و ارزش را کسب
نمودهاند .همچنين شاخصهای التزام و تقيد به تعاليم ديني و مصلحت عمومي به ترتيب در کمترين سطح اهميت و ارزش نسبت
به ساير شاخصها قرار گرفتهاند.
روش ماباک ( )MABACيکي از روشهای نوين تصميمگيری چندمعياره ميباشد که توسط پاکومار 1در مرکز تحقيقات دفاع
لجستيك در بلگراد تهيه و برای اولين بار در سال  2015در حوزههای علمي مطرح گرديد .رويکرد اصلي روش ماباک در تعيين
فاصله عملکرد معيار هر يك از گزينههای مشاهده شده از دامنه تقريبي مرزی منعکس شده آن ميباشد .اين روش جزء روشهای
گزينه محور ميباشد که جهت رتبهبندی گزينههای پيشنهادی تحقيق به کار ميرود .برخورداری از دستگاه رياضي ساده و نتايج
پايدار ،فراهم نمودن دستيابي به نتايجي کامل و امکانپذير بودن ترکيب اين روش با روشهای ديگر ،از مزيتهای اصلي روش
ماباک ميباشد.
به عالوه ضمن بهره گيری از ميانگين نظرات شهروندان ساکن در بافت تاريخي (حجم نمونه شهروندان) و با استفاده از طيف
کالمي  9امتيازی ،به رتبهبندی و تعيين اولويت گزينههای پيشنهادی تحقيق (محالت مورد مطالعاتي) در روش ماباک پرداخته
شده است .در اين مطالعه هر يك از محالت مهدیالقدم و هفتآسياب به ترتيب با حروف اختصاری  Mو  Hمورد ارزيابي قرار
ميگيرند .روش ماباک در شش گام تشکيل ماتريس تصميم ،نرمالسازی ماتريس تصميم ،وزندار کردن ماتريس نرمال ،تعيين
مرز ناحيه شباهت ماتريس ،محاسبه فاصله گزينهها تا مرز ناحيه شباهت و رتبهبندی نهايي گزينههای تحقيق به نتيجه ميانجامد .در
ادامه به يافتههای حاصل از اين روش اشاره شده است.
1. Pacumar & Cirovic, 2015
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جدول ( :)4تشکيل ماتريس تصميم و نرمالسازی آن

ماتريس تصميم

D1 C2 C1 B3 B2 B1 A2 A1
6
2 4 6 5 5
3
4 M
2

2

3

2

2

2

4

2

E+

4

3

5

5

6

4

4

6

E-

2

2

3

2

2

2

2

2

M

1

1

1

1

1

1

0

1

H

0

0

0

0

0

0

1

0

nij

H

مأخذ :يافتههای تحقيق
جدول ( :)5تشکيل ماتريس تصميم و نرمالسازی آن (ادامه جدول فوق)

ماتريس تصميم

G2 G1 F2 F1 E2 E1 D2
2
2 3 4 2 3 3 M
7

8

6

3

5

3

5

E+

7

8

6

4

5

3

5

E-

3

3

2

3

3

2

2

M

0

0

0

1

0

0

0

H

1

1

1

0

1

1

1

nij

H
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جدول ( :)6وزندهي ماتريس تصميم و تشکيل و محاسبه گامهای مرز ناحيه شباهت

vij

M

A1
0/254

A2
0/035

H

0/127

0/0049 0/0028 0/0004 0/4866 0/0093 0/0339 0/0175
0

0/4078

0

0

0

0/0007 0/0001 0/0162
M

0/24

0/03

0/07

0/02

0/57

0

0

0/01

H

0/11

0/02

0/03

0/01

0/08

0

0

0

gi
Q

D1
C2
C1
B3
B2
B1
0/0098 0/0014 0/0008 0/9732 0/0186 0/0678
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جدول ( :)7وزندهي ماتريس تصميم و تشکيل و محاسبه گامهای مرز ناحيه شباهت (ادامه جدول فوق)

vij

G2
G1
F2
F1
E2
E1
D2
0/0026 0/0001 0/0002 0/00008 0/0644 0/2509 0/0008 M
0/0052 0/0002 0/0004 0/00004 0/1288 0/5018 0/0016 H
0

0

0

0

0
M

0

0/17

0/06

0

0

0

0

H

0

0/42

0/13

0

0

0

0/01

gi
Q

0/0032 0/0832
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جدول ( :)8رتبهنهايي گزينههای پيشنهادی تحقيق (محالت مورد مطالعاتي)

رديف

گزينه

وزن نهايي گزينهها

رتبه

1

( Mمهدیالقدم)

1/17

1

2

( Hهفتآسياب)

0/81

2

مأخذ :يافتههای تحقيق

بر اساس يافتههای حاصل از روش ماباک ،محله مطالعاتي مهدیالقدم شهر اروميه در ابعاد امنيت اجتماعي و انسجام اجتماعي
مطلوب ترين وضعيت را از نظر شهروندان به خود کسب نموده است.وجود اقوام و مذاهب گوناگون در اين محله نيز به تقويت و
افزايش انسجام اجتماعي اين محله منجر شده است .همچنين در بعد هنجارهای معامله متقابل نامناسبترين وضعيت را داشته
است .به عالوه اين محله در شاخص های امنيت عمومي و مشارکت رسمي بيشترين امتياز را به خود اختصاص داده است که
نشاندهنده وضعيت مناسب آن در محله مهدیالقدم مي باشد.وجود پتانسيل هايي نظير مسجد مهدی القدم به عنوان يك بنای
شاخص فرهنگي شهر در اين محله و برگزاری مراسمهای مختلف در آن موجب تقويت امنيت عمومي اين محله شده است .به
عالوه در شاخصهای توجه به امور عام المنفعه و همگاني ،تعاون و همکاری در رفع مشکالت محله ،مصلحت عمومي و احترام
متقابل پايين سطح امتياز و وزندهي را داشته است که معرف وضعيت نامناسب و نامطلوب اين شاخصها در محله ميباشد.
حضور و سکونت اقوام مختلف مردم در اين محله ،نزديکي به مرکز شهر (قطب تجاری و پرترددترين محدوده) ،حضورپذيری
زياد مردم مهمترين ويژگيهايي است که در نحوه وزندهي به شاخصهای پيشنهادی تحقيق اثر مستقيمي را ايفا نموده است .در
محله هفتآسياب ،ابعاد اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي در نامناسبترين وضعيت و شرايط جای گرفته است.وجود باندهای
خالف کاری و نبود نظارت عمومي در اين محله از جمله علل پايين بودن سطح اعتماد و امنيت اجتماعي در اين محله شده است.
به جهت نزديکي اين محله به مرکز شهر و وجود افراد با سابقه در بعد سطح دينداری نيز باالترين سطح امتياز را از نظر شهروندان
به خود اختصاص داده است .اين محله در شاخصهای مشارکت غيررسمي ،حضور در اجتماعات محلي و تعاون و همکاری در
رفع مشکالت محله بيشترين امتياز را کسب نموده است .وجود ساکنين قديمي اين محله و هم پيوندی قوی بين آن ها نيز عاملي
جدی درافزايش تعاون وهمکاری در رفع مشکالت محله ميباشد که نشان ميدهد مطلوبترين شرايط را اخذ نموده است.
همچنين محله هفتآسياب در شاخصهای اعتماد نهادی و غيرنهادی ،امنيت زنان و کودکان ،امنيت عمومي ،برگزاری مراسم
های جمعي مذهبي و آئيني و مشارکت رسمي نامناسبترين وضعيت را کسب نموده است .وجود روابط اجتماعي-فرهنگي
سنتي و حفظ ارزش های اصيل تاريخي ،دوری از مرکز شهر ،وجود سطح کيفي کالبدی نامطلوب ،کيفيت بصری نامناسب و
عدم برخورداری از عملکردهای خدماتي موردنياز نيز از مهمترين ويژگيهای محله هفتآسياب شهر اروميه ميباشد که در
يافته های فوق موثر بوده است.براساس نظر جامعه آماری تحقيق،بازآفريني مشارکتي از بعد فرهنگي در اولويت برنامه ريزی
شهری(محله مهدی القدم)قرار گرفته است.
طبق نتايج نهايي در رتبهبندی گزينههای تحقيق ،محله مهدیالقدم شهر اروميه با ضريب نهايي  1/17نسبت به محله هفتآسياب با
ضريب نهايي  0/81وضعيت و شرايط مطلوبتری را در امر بازآفريني مشارکتي با تأکيد بر مولفههای سرمايه اجتماعي به خود
اختصاص داده است.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
ا مروزه با توجه به تأکيد و توجه مضاعف بر پايداری اجتماعي و توسعه سکونتگاههای شهری بر مبنای انسان ،جايگاه سرمايه
اجتماعي به عنوان رويکردی مهم در امر توسعه پايدار شهری در ميان برنامهريزان ،انديشمندان و مديران شهری تلقي گرديده و
ارزيابي مولفههای اساسي آن ،اقدامي موثر در تعيين شرايط محيطهای شهری محسوب ميگردد .سرمايه اجتماعي به شبکههای بين
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افراد و روابط ميان آنها اختصاص دارد .در طي سالهای اخير ،عنصر مشارکت مردمي به اصليترين مفهوم و اثر در بازآفريني
محيطهای نامطلوب شهری به حساب ميآيد که بکارگيری صحيح آن نقش مهمي را در نيل به اهداف مورد انتظار و بازخورد
بهتر اهداف ايفا مي نمايد .بازآفريني مبتني بر رويکرد مشارکت مفهوم مهمي است که در مطالعه حاضر با تأکيد بر رويکرد
سرمايه اجتماعي به بررسي آن اقدام شده است .تحليل تطبيقي محالت مهدیالقدم و هفتآسياب موجود در بافت تاريخي شهر
اروميه محور مطالعاتي تحقيق حاضر را تشکيل داده است .ضمن بهرهگيری از اسناد کتابخانهای و روشهای پيمايشي (مبتني بر
ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه و وارسي ميداني) به استخراج مولفههای مورد ارزيابي تحقيق و سنجش اهميت و وضعيت آنها
در محدودههای مطا لعاتي پرداخته شده است .جامعه آماری و حجم نمونه تحقيق نيز شامل دو گروه متخصصين ،انديشمندان و
اساتيد مطرح دانشگاهي و شهروندان ساکن در محدوده بافت تاريخي شهر اروميه بود .در بخش تجزيه و تحليل تحقيق از تکنيك
های سوارا و ماباک به ترتيب جهت وزندهي مولفههای اصلي تحقيق و رتبهبندی گزينههای انتخابي (محالت مطالعاتي) اقدام
شد .نتايج حاصل نشان داد که به ترتيب شاخص های امنيت عمومي و حضور در اجتماعات محلي بيشترين ،و التزام و تقيد به
تعاليم ديني و مصلحت عمومي کمترين سطح اهميت و ارزش را داشته است .در محله مهدیالقدم شاخصهای امنيت عمومي و
مشارکت رسمي بيشترين ،و توجه به امور عامالمنفعه و همگاني ،تعاون و همکاری در رفع مشکالت محله ،مصلحت عمومي و
احترام متقابل کمترين سطح اهميت و ارزش را به خود اختصاص داده است .همچنين در محله هفتآسياب نيز شاخصهای
حضور در اجتماعات محلي بيشت رين ،و اعتماد نهادی و غيرنهادی ،امنيت زنان و کودکان ،امنيت عمومي ،برگزاری مراسمهای
جمعي مذهبي و آئيني و مشارکت رسمي کمترين سطح اهميت را از آن خود کرده است .و طبق نتايج نهايي رتبهبندی نيز محله
مهدیالقدم نسبت به محله هفتآسياب در وضعيت مطلوبتری از نظر بازآفريني مبتني بر رويکرد مشارکت (با تأکيد بر سرمايه
اجتماعي) جای گرفت .دربرخي پژوهش ها سرمايه اجتماعي را با مفاهيمي مانند وفاق اجتماعي ،توسعه سياسي و امنيت ملي
بررسي نمودهاند .همچنين در مواردی نيز سرمايه اجتماعي را همراه با شاخصها و توسعه اقتصادی بررسي کردهاند برای مثال
سرمايه اجتماعي برون گروهي با گسترش شعاع اعتماد ،شکلگيری شبکههای روابط اجتماعي و مشارکت افراد در انجمنهای
داوطلبانه به فرايند توسعه اقتصادی کمك ميکند.
در نهايت جهت بهبود وضع موجود و نيل به شرايطي مطلوب به ارائه برخي پيشنهادات اقدام ميگردد.
 مشارکت مردم در امور شناسايي مشکالت محالت و ساماندهي شرايط محيطي تقويت اطالعرساني و افزايش سطح آگاهي مردمايجاد بانك اطالعات محلهای از تخصصها و مهارتهای ساکنان محله به عنوان سرمايههای انساني محله و بهرهگيری از اينتخصصها به هنگام نياز
 فراهم نمودن زمينههای مناسب جهت تعامل بيشتر ميان دولت و مردم(تقويت موسسات خيريه موجود در محله) تخصصي نمودن عملکردهای فرهنگي-اجتماعي مطلوب در سطح سکونتگاهها(توجه به ظرفيتهای مسجد،کليسا و کنيسه درکوچه شهيد دربندی)
 تأکيد و توجه مضاعف بر مفهوم حقوق شهروندی و رويکرد حق به شهر تالش در راستای افزايش کاربری فضای سبز جهت تقويت سطح رفاه عمومي تأکيد بر عوامل جذابيت و زيبايي بصری (شاخص سازی نمای مسجد مهدی القدم) برگزاری رويدادها و جشنوارههای فرهنگي-اجتماعي متنوع(استفاده از گره شهری خيابان سرداران) ايجاد تشکلهای مردمي و تشکيل موسسات ارائهدهنده خدمات بازآفريني (توجه به پتانسيل فرهنگي و موسسات مردم نهاد محله)20
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