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  هچکید
 ي،فرسوده شهر هايبافت يو بهساز ينوساز هايدر پروژه یو استفاده از مشارکت مردم یانهمشارکت جو یکردهايرو يسودمند

مناسب  ياستراتژ یکموضوع، فقدان  ینو ضرورت ا یتدست اندرکاران بر اهم یدتأک یرغمو عل یانم یناست؛ در ا یرانکارناپذ يامر
اگر  یاتخاذ شده حت هايياستراتژ رسدبه نظر می. ها منجر شده استطرح یلقب یندر اجلب مشارکت شهروندان  یبه ناکام

مقاله  یندر ا. ندامنطقه ناکام بوده یبوم یطخود قرار داده باشند، در کاربست آن در شرا یرا به عنوان پشتوانه علم ينظر یکرديرو
و عوامل  یمشارکت ينوساز ینهدر زم یچهارچوب ینبه تدو ،دهارائه ش یاتو از دل نظر یرانا یطشده است با توجه به شرا یسع
راهکارها و  یتآن پرداخته  شده و در نها ییموانع اجرا یزو ن يفرسوده شهر هايبافت ینمشارکت ساکن یزانم یشدر افزا یرگذارتأث

  .فرسوده ارائه گردد هايبافت يو بهساز يمشارکت ساکنان در نوساز یشافزا يساز و کارها
فرسوده مطرح  هايدر بافت یژهبه و یتوسعه مشارکت یرامونکه در زمان حاضر پ یلیتحل -یفیپژوهش توص يمقاله بر مبنا این
انگاره  ی،مشارکت ریزيبرنامه ینهارائه شده در زم يو الگوها یاتنظر یانبه عمل آمده نشان داد از م یجنتا. استوار است یدهگرد
فرسوده  هايبافت يمشارکت شهروندان در  نوساز ینهراهگشاتر در زم یافتیمنطقه، ره یجتماعا و یفرهنگ یطبا لحاظ شرا یقیتلف
  . باشدیم يشهر

  کلمات کلیدي
.يو بازساز ينوساز ی،مشارکت ریزيبافت فرسوده، برنامه یقی،انگاره تلف  

 

  مقدمه -1
ـ  یردو دهه اخ یط یراندر ا ینیهمزمان با رشد شهرنشاین  -یو رشد ب
درصـد در سـال    5/68بـه   1355درصـد در سـال    47از  -شهرها رویه

 يمرکـز  ینـواح  یقی،تشـو  هـاي یاسـت از مهـاجرت و س  ناشی -1385
ـ  ) یمیقد يخصوصاً شهرها(شهرها  دچـار رکـود و    تـوجهی یبه علـت ب
و  یسکونت هايیشهبا وجود ر هابافت یناز ا بسیاري. اندشده یفرسودگ

و عـدم   یدشـد  یفرسـودگ ارزشمند به علت  یو اجتماع یفرهنگ یتهو
سکونت  يبرا یبه محل یو بهداشت يمناسب به خدمات شهر یدسترس

انبار و  ی،کارگاه هايياستقرار کاربر بضاعت و یاافراد کم یامهاجران و 
به عنـوان قلـب    مراکز ینو از نقش ا یلبعضاً به نقاط متروکه تبد یحت

 ي،لبـد کا یفرسـودگ . شهرها کاسـته شـده اسـت    یتپنده و هسته اصل
 ياقتصاد یدو افت شد هایرساختز يناکارآمد ی،اجتماع هاييناهنجار

  . اندمناطق یناز جمله مسائل مبتال به ا
از شهر هستند که از چرخه  هاییفرسوده به طور عمده بخش هايبافت
 هاییآن جدا گشته و به شکل کانون مشکالت و نارسا یاتح یتکامل
ها، قدرت بافت ساز درون اینمتحول هايیروکه ن از آنجایی. انددرآمده

شهر را دارا  هايبخش یرهمگام کردن خود با سا و سرعت الزم براي
گرفته و روز به روز از گردونه  گرا را در پیشواپس ینبوده، لذا حرکت

mailto:zahrakhodaee@gamil.com
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در جهت مقابله با  یراخ یانسال یط. گردندیشهر دور م یايتوسعه پو

توسعه  یتمسئول کنترل و هدا هاينهادها و سازمان ی،فرسودگ یدهپد
اقدام به  ی،و موضوع یموضع هايها و پروژهطرح یهشهر، در قالب ته

 ايبخش عمده لیکن. اندفرسوده نموده هايدر بافت هایییتانجام فعال
 یکامل و مطلوب یجگونه اقدامات، تاکنون مؤفق به حصول نتا یناز ا
  . است یدهنگرد
- بافت يو نوساز يبهساز ینهفته در زمبه مداخالت صورت گر نگاهی
صورت  یاتاست که اغلب تجرب یتواقع ینا ینمب یرانفرسوده در ا هاي

و بدون  ییناز باال به پا يشهر هايطرح يو اجرا یهته یندگرفته در فرا
. بوده است ینو مشارکت ساکن يرفتار يالگوها ،یتوجه به زندگ

 يو بهساز يود در روند نوسازموج هايبرنامه یتمؤفق یبیاو ارز  یبررس
 ها در دستیابیبرنامه ینکامل ا یابیاز عدم کام یفرسوده حاک هايبافت

الزم در  یتامر، فقدان جامع ینا یلاز جمله دال. به اهدافشان است
 یشنهاداتدر پ یمطالعات و کمرنگ بودن نقش مباحثات اجتماع

 ینا يو جد یاز جنبه عدم توجه کاف وصمذکور و به خص هايبرنامه
 يو اجرا ریزيها به نقش مردم و مشارکت آنان در روند برنامهبرنامه
  . باشدها میبافت یندر ا يتوسعه شهر هايبرنامه

طول پروژه،  یاست که حضور مردم در تمام یدهبه اثبات رس امروزه
. باشدیآن م یرياهداف و تحقق پذ یشبردو مؤثر در پ یرانکارناپذ يامر

فرسوده  هايساکنان و مالکان بافت یژهکت مردم به وو جلب مشار
ساز وکار  یکدر  یدولت یربخش غ گذاريیهو توسعه سرما يشهر
و  يبهساز ياز اصول محور ياجرا و بهره بردار تاطرح  یهاز ته یقیتشو

مورد توافق همگان  یباًاست که تقر يفرسوده شهر هايبافت ينوساز
 هايبافت يبهساز گرا برايمشارکت ریزيقرار گرفته است و برنامه

 يبه واحدها يشهر يدر واقع سپردن امور بهساز ي،فرسوده شهر
با آنان است و در واقع  مکاريه يبرا  ینهزم یجادکوچکتر و مردم و ا

 یرگذاريشهروندان و تأث یافتنمفهوم مشارکت، قدرت  يهسته مرکز
چه در حال حاضر اما متاسفانه آن. است يشهر هايآنان به طرح یشترب

وجه  یچبه ه شود،یدر کشور اجرا م یبا عنوان مشارکت هاییدر طرح
 یا یمنابع مال أمینمفهوم نبوده و عمدتاً عبارت است از ت ینناظر بر ا

موضوع  یتاهم یینمقاله با تب ینلذا ا. یاحداث يواحدها فروشیشپ
 یمبان یفرسوده، به بررس هايبافت يو بهساز يمشارکت در امر نوساز

 یمبر مفاه یاجمال يمشارکت پرداخته و پس از مرور يو نظر یمو مفاه
- در بافت تیمشارک ریزيبرنامه یگاهمرتبط با مشارکت، به جا یاتو نظر
 یشافزا يراهکارها و ساز و کارها یتفرسوده اشاره نموده و در نها هاي

  . کندیم یانفرسوده را ب هايبافت يو بهساز يمشارکت مردم در نوساز

 تعاریف و مفاهیم مشارکت - 2
و  یريدرگ يبه معنا يلغو یثاز ح) Participation(واژه مشارکت 

آن  یاصطالح يدر مورد معنا. باشدیخاص م يمنظور يتجمع برا
آن را  یجوهره اصل توانیدر مجموع م یشده است ول یفراوان هايبحث
؛ فورددر فرهنگ آکس. ]1[دانست یرپذیريو  تأث یتفعال یري،درگ

 یگروه هايیتاشخاص در موقع یعاطف و یذهن درگیري«مشارکت، 
 ی،به اهداف گروه یابیدست يتا برا انگیزدیاست که آنان را بر م

شدن،  یرکه درگ آیدیبر م ینچن یفتعار یناز ا. »دهند یاريرا  یکدیگر
در ]. 10[باشندیمشارکت م یسه رکن اصل ،یتدادن و مسئول یاري
- یم یفتعر ینديفرا انمشارکت به عنو ی،از بانک جهان یگرد یفیتعر
در جهت دادن به ابتکارات توسعه و  ینفعذ هايآن گروه یکه ط شود
دارد مداخله و نظارت  یرتأث یکه در زندگ یو منابع هاگیريیمتصم

یمشارکت ارائه م ینداز فرآ یمشابه یفسازمان ملل تعر]. 11[دارند 
 ياست برا يمشارکت، ابزار«: کندیم یادار و از آن به عنوان ابز دهد
که آنها را  يبه نحو گیريیمتصم یندفرصت حضور مردم در فرآ یشافزا

سازمان از انواع مشارکت گونه ینا. »خود منتفع سازد هايیتاز فعال
مطرح کرده است که » ابزارها و اهداف: مشارکت«را با عنوان  ايبندي

 : اره شده است،  به آن اش)1(در جدول شماره 
  ]2[ :سازمان ملل مأخذ یدمشارکت از د بنديانواع و گونه) :  1(جدول 

  گونه مشارکت  نوع مشارکت

  هم تصمیمی
 (Co-opted) 

  .اند اما فاقد قدرت هستندانتخاب شده یندگاننما

 -یاريهم
  )Cooperating(تعاون

در  اند اما عناصر خارجیشده یینتع هایتو مسئول یفوظا
را به عهده  یندفرا یتکرده و هدا گیريیمتصم یف،وظا مورد
  .دارند

مشورت  -مشاوره
)Consulted(  

-یمو تصم یلو تحل یهخواسته شده اما تجز ینظرات محل
  .است یاز اقدامات با عناصر خارج ايانجام رشته يبرا گیري

 - یمساع یکتشر
 يهمکار

)Collaborating(  

کننده  یینکه تع یبا هم و با عناصر خارج یمردم محل
اما عناصر . کنندیهستند، کار م هایتو مسئول یتاولو
  .مانندیم یباق یندفرا یتهدا يبرا یخارج

-Co( یريهم فراگ
Learning(  

 يبرا یگرهمد هايدر دانش یو عناصر خارج یمردم محل
با  یکنل کنند،یکار م ها با همدیگرخلق و شکل دادن برنامه

  .یعناصر خارج یالتتسه
 یعمل جمع

)Collective- 
Action(  

انجام آن  يکرده و برا یکیرا  یشخو یماتتصم یمردم محل
 یانه به عنوان کارفرما  یاز عناصر خارج. شوندیم یجبس
 »یمردم محل یازمندين«کننده بلکه به عنوان  یلتسه

  .شودیاستفاده م
 يزار، مشارکت به عنوان اب1از نظر برنامه توسعه سازمان ملل ینهمچن

 یتدر فعال یشگامیپ یقو تشو یاجتماع يها یرشد آگاه ياست برا
مداخله  یدبا یمحل گیريیمکه ساختار تصم يبه نحو یمحل يها
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آنان مرتبط است را  یازهايبا ن یماًکه مستق یدر موضوعات یانبوم
مشارکت را سهم ، 2کار المللیینسازمان ب .]3[ یدنما یلو تسه یقتشو

در  ي،فعال از لحاظ اقتصاد یتجمع یافتهازمان س يافراد و گروها
از  یاز نظر برخ ].12[ داندیم یو اجتماع يتوسعه اقتصاد یعتسر
است که با انتقال قدرت همراه  ايتوسعه یمشارکت مفهوم ین،محقق
زمان دنبال پاسخ به دو  یاز توسعه درونزا است که ط یو شکل  باشدیم

 یاوم را در بردارد که شامل مهمفه ینسئوال چرا و چگونه است و ا
 هاییدر داخل برنامه یدرون هاياز داده یتو حما یکردن منابع محل

مشارکت را ) 1387( یرياردش]. 13[باالتر است  یکارائ یجادا يبرا
 هايیتاشخاص در موقع یو مال یزیکیف ی،عاطف ی،ذهن یريدرگ
به  یابیدست يتا برا انگیزدیکه آنان را برم داندیم یو جمع یگروه

 یککار شر یترسانند و در مسئول یاريرا  یکدیگر ی،اهداف گروه
که به  کندیم یفتعر ینديابعاد گسترده فرا درمشارکت را  يو. شوند

 یو اجتماع ياقتصاد یاسی،س یاترا در ح هاییواسطه آن فرد، نقش
 ].4[رساند  یاريبه اهدافش  یلو جامعه را جهت ن یدنما یفاکشورش ا

 ي،اقتصاد ی،اجتماع هايینهزم یهامروزه در کل یدي،مفهوم کل ینا
 ینا یونو روزافزون آن، مد یعسر سعهو تو شودیمطرح م... و  یریتیمد
ابعاد  یچیدگیو پ اند گستردگیاست که دولتمردان درك کرده یقتحق
. و غلبه بر آن است ییشناسا يبرا یشانا ییمدرن، فراتر از توانا یزندگ

است که عموم مردم را در ابرتابط با  ینديفرا ي،حوزه شهرمشارکت در 
 ].14[ نمایدیم یلشهر دخ ییراتتغ
 ینمشارکت شهروندان را چن یتانیا،در بر، 3ینگتوناسکف یسیونکم
و  هایاستس ینشدن مردم در تدو یممشارکت، سه: کندیم یفتعر
نظر دادن اطالعات از طرف مسئوالن و امکان اظهار . است یشنهادهاپ

- یمشارکت به حساب م ینداز فرا یدر مورد آن اطالعات، بخش مهم
 یابدیتحقق م ییمشارکت کامل تنها در جا. یستاما تمام ماجرا ن آید،

به  ].5[ یرندطرح برعهده گ یهته ینددر فرا یکه مردم بتوانند نقش فعال
 ها، مفهوم اصلیروزمره و رسانه یکاربرد واژه مشارکت در زندگ یلدل
از جمله  یمیموارد با مفاه یابهام است و در برخ یدچار نوع آن

از  یکیاما . رودیهم به کار م ها به جايدر طرح و مداخله يهمکار
 یمبا مفاه - مقاله ینمورد نظر ا - مشارکت ینب یاصل هايتفاوت
- شدن مردم در طرح یراست که درگ ها اینو مداخله در طرح يهمکار

از . گیردیمشارکت را در برنم هايهمه جنبه ها و مشاوره با آنها،
است که به طور  یندو مفهوم ا ینمشارکت با ا یگرد یاساس هايتفاوت
ها، طرح یهته یندکردن مردم در فرا یرشامل درگ یممفاه ینمثال ا
با مردم با هدف بهتر کردن  ریزانو گردش اطالعات برنامه یادگیري

 ینددر فرآ یماًمردم مستق کت یعنیها است؛ لذا مشارطرح یهته یندفرآ
آن را  توانندیم یندبر فرآ یرگذاريطرح حضور دارند و عالوه بر تأث یهته

همراه با کنترل شهروندان و  يهمکار یعنیمشارکت . کنترل کنند
 يکه توانمندساز ها، چراطرح یهته یندشدن در قدرت و در فرآ یمسه

  ].15[مشارکت است  ییاجتماعات، هدف غا
حاکم بر هر طرز تفکر نوع  یکردرو ینو همچن يفکر یبه مبان یتعنا با

 یفتعار یزن یلدل ینبرداشت از مشارکت متفاوت خواهد شد و به هم
توسعه  یکردرو یرشبا توجه به پذ. ارائه شده از مشارکت متفاوت است

 یادیناصول بن ي،و توانمندساز سازيیتکه در آن ظرف 5یمردم
مورد قبول واقع گردد  تواندیم یفیلذا تعر دهد؛یم یلمشارکت را تشک

اثرگذار بر  یو درون یرونیب یروهايآن مردم، قدرت کنترل ن یکه ط
باال برخوردار  یتآنها از اولو هايیدگاهخود را داشته باشند و د یزندگ
  ].3[باشد

  

  نظریه هاي مشارکتی - 3
وم دهـه  د یمـه از ن یمشارکت ریزيبرنامه ینهدر زمنظریه هاي متعددي 

فـوق از   هـاي یهنظر یتمام یانب. است یدهسو، مطرح گرد ینبه ا 1960
جـا   یـن در ا یاصل یهرو سه نظر یناز ا. حوصله مقاله حاضر خارج است

 یـت، و خالق ينوآور یزانم ها،یهنظر ینمالك انتخاب ا. گرددیم یحتشر
  .باشدیم يبعد هايیهبر نظر یرگذاريو تأث ياستحکام نظر

 ینارنشتا يشرنظریه  -1- 3
نقـش مشـارکت شـهروندان در جوامـع،     میالدي،  1960در اواخر دهه 

 يکـه بـرا   ايدر مقالـه  ینارنشـتا . مورد توجه قرار گرفت یشاز پ یشب
روشن  يمنتشر شد، مفهوم مشارکت را به نحو 1969بار در سال  یناول

قـدرت   یـر را بـا تعب  يمشارکت شـهروند  يو. نمود یینو تب يبندسطح
آن از استعاره نردبـان مشـارکت    یحتوض يکار گرفت و برابه  يشهروند

  ].5[استفاده کرد
   ]16[ :ینارنشتا ينردبان مشارکت شهروند) : 2(جدول 
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است که بندي، درجه بندي مفهومی اصل مهم در این دسته

-در پایین. رکت تداوم داردترین نوع مشااز عدم مشارکت تا کامل
سطح نردبان، ارنشتاین هیچ قدرتی را براي شهروندان  ترین

متصور نیست و به عبارت دیگر عدم مشارکت در دو رده خود را 
. نامددهد که وي آنها را ظاهر فریبی و درمان مینشان می

هاي هاي دولتی، شکلبراساس نظر وي، بعضی از سازمان
اند که هدف واقعی آنها، تدارك دیدهساختگی از مشارکت را 

آموزش شهروندان براي قبول کارهایی است که از قبل تکلیفش 
  . روشن شده است

هاي دیگر این نردبان که به عنوان یک قدم اولیه مفید پله
آگاه کردن . شدنی است، اطالع رسانی و مشاوره استتوجیه

ت و حقوق هاي حکومشهروندان از حقایق موجود در مورد برنامه
هاي آنان و راهکارهاي موجود، به خصوص اگر طوري و مسئولیت

طراحی شده باشد که جریان اطالعات یکسویه نباشد، گامی مثبت 
- در جهت حرکت به سوي جلب مشارکت شهروندان به شمار می

  . آید
از  ايپله تسکین بخشیدن و فرونشاندن خشم شهروندان

-یاز مشارکت ارائه م یدلنردبان مشارکت است که براساس آن م
 یاز سهم مند شدن شهروندان ضعیفبهره اشیجهکه نت شود

و به طور موقت  نشیندشان فرو میخشم یقاست که از آن طر
نردبان، شراکت، قدرت  ینا هايپله یندر باالتر. یابندیم ینتسک
 تريیواقع هايبه عنوان شکل يو کنترل شهروند شده یضتفو

  ].6[ شودیو مطرح م ییشناسا ياز مشارکت شهروند

  یویدسوناسکات دنظریه  - 2- 3
بحـث   ي، گردونه مشارکت را برا1998در سال  یویدسوناسکات د

از  یگردونـه سـطوح مختلفـ    یـن ا. کـرد  یطراحـ  يمشـارکت شـهروند  
یمـ  یـین هر کدام قائل باشد، تع يبرا یحیترج ینکهمشارکت را بدون ا

دولــت و  ینتمر بــمســ یدر تعــامل گیــريیممــدل تصــم یــندر ا. کنــد
هر چند دیویدسون براي سطوحی کـه   ].6[ گیردیشهروندان صورت م

کند، تقدم و تأخر و ترتیب خاصی قائل نیست و براي مشارکت بیان می
اساساً به همین دلیل از اصطالح گردونه به جاي نردبـان اسـتفاده مـی    

ر اما به هر حال تقسیم بندي چهار گانه اي براي مشـارکت در نظـ  . کند
  .توانمندسازيو  مشارکت، هورمشا، اطالع رسانی: دارد که عبارتند از

  نظریه دیویددریکسل - 3- 3
بهتر با کودکـان و   ییشهرها یجادا«در اثر خود با عنوان  یسکلدر

 یده،به چاپ رس یونسکوکه توسط » مشارکت يبرا یینوجوانان؛ راهنما
تقد اسـت  مع يو. کندیمشارکت و انواع آن را طرح م یرامونپ یمباحث

  : است یمبتن یرمشارکت بر سه اصل ز
بـه نفـع سـاکنان     یـد از همـه با  یشتوسعه، در وهله اول و پ -الف

  باشد؛ یمحل
-یـق دق کننـد، یمـ  یزندگ ریزيکه در محدوده برنامه یمردم -ب
  اطالعات را در مورد محدوده و موضوعات مرتبط دارند؛ ترین
سـهم   پذیرند،یم تیمارا از تصم یراتتأث یشترینکه ب یمردم -پ

  دارند گیريیممشارکت در روند تصم يبرا یشتريب
از مشارکت وجود دارد کـه در دو   یاشکال مختلفاز نظر دریکسل، 

انـواع   يو. گیـرد یم يجا» عدم مشارکت«و » مشارکت«تر  یدسته کل
در  یـار اخت یـزان و بـر حسـب م   ينمـودار دو بعـد   یـک مشارکت را در 

  .دهدیره دو نشان مدر نمودار شما گیريیمتصم
  

  
  [17] یسکلانواع مشارکت و عدم مشارکت از نظر در) : 1(شکل 

  
قلمرو مشارکت و عدم  مشارکت را از  توانیبراساس نمودار فوق م

 :هم جدا کرد
  اشکال مشارکت -الف

نظـرات   ریـزان، برنامـه  یـا است که مسـئوالن   وقتی: مشاوره  •
در  يبـه طـور جـد   و به نظـرات آنهـا    شوندیم یامردم را جو

چگونـه   ینکهمشاوره بسته به ا. شودیتوجه م هایريگیمتصم
عـدم   یـا در حـوزه قلمـرو مشـارکت     توانـد یمـ  یرد،انجام  گ

  . یردمشارکت قرار گ
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در  شـود یاست که از مردم خواسته مـ  یوقت: یاجتماع یجبس •

 یبرخـ . شده شـرکت کننـد   یدهکه از قبل تدارك د ايبرنامه
اوقات  یبه حوزه عدم مشارکت و گاه یعاجتما یجاوقات، بس

اگر مردم نداننـد کـه   . شودیهم به حوزه مشارکت کشانده م
ــرا یهســتند و فرصــت کمــ يمشــغول انجــام چــه کــار  يب

 یجآن داشـته باشـند، بسـ    یجبر روند طرح و نتـا  يگذاریرتاث
 یجبسـ . گیـرد یدر قلمرو عـدم مشـارکت  قـرار مـ     یاجتماع
گـردد؛ بـه    یلمعنـادار تبـد   یبه مشـارکت  تواندینم یاجتماع
  : که یشرط

 دهنـد، یکـه انجـام مـ    ينسبت به کـار  یمردم به اندازه کاف -
 .اطالعات داشته باشند

  . باشد یاريمشارکت کامالً داوطلبانه و اخت -
  .بگذارد یرطرح تأث یجو نتا یماتآراء و نظرات مردم بر تصم -

وندان، گیرد که شهروقتی صورت می: پذیري مردممسئولیت •
کنند و تصمیمات را اتخاذ کرده و نهایتاً فعالیتی را آغاز می

سطح تعامل با دیگر . کنندمحصول نهایی کار را تعیین می
گیري افراد جامعه نسبتاً پایین است اما قدرت تصمیم

 . باالست
 ياست که همه اعضا یوقت: یماتشدن در تصم سهیم •

- ین، فرصت مجامعه، بدون در نظر گرفتن سن و سوابقشا
 يبرا يتا در روند امور شرکت کنند و سهم برابر یابند
که  یستن ینمهم ا. داشته باشند یماتبر تصم یرگذاريتأث

 یتشده باشد؛ بلکه آنچه اهم مردم آغاز یاطرح توسط دولت 
و  يجلب همکار یتطرح، اهم یاناست که متصد یندارد ا

و  زيریبرنامه یانجامعه، در جر ياعضا یرمشارکت سا
 .یندرا درك نما گیريیمتصم
  اشکال عدم مشارکت -ب

کار و  یرويکه از ن افتدیاتفاق م یوقت: و تقلب دستکاري •
- یبه اهداف طرح استفاده م یدنرس يبرا ی،منابع مردم محل

و دخالت مؤثر به آنها  گیريیمقدرت تصم ینکهبدون ا شود،
 .  اعطا شود

را انجام  يشود کاراست که از افراد خواسته  یوقت: تزئین •
مشارکت  ینمونه عمل. هدف کار را بدانند ینکهدهند بدون ا

 یسخنران یک يکه از محتوا اياست که از عده یوقت ینیتزئ
پر کردن  يندارند، خواسته شود برا یاطالع یچه ینارسم یا

 .سالن و مهم جلوه دادن جلسه، در آن شرکت کنند
اد، ظاهراً در کارها، وقتی است که افر: مساوات طلبی نمایشی •

اند ولی در واقع، اختیاري درباره موضوع و مشارکت داده شده

نمونه مساوات طلبی نمایشی وقتی است . روند کارها ندارند
که یکی از اهالی توسط مدیران طرح انتخاب شود تا به 

که او عنوان نماینده مردم در جلسات شرکت کند؛ در حالی
معلوم نیست که آنها را به اندازه توسط اهالی انتخاب نشده و 

 ].17[ کافی بشناسد و بتواند نظر اهالی را منتقل کند

  ) 2004(نظریه میانجیگري  - 4- 3
 یتانیـا بر یـر که به سفارش دفتر معاون نخست وز یقیدر تحق یهنظر ینا

حـال   ینو در ع یقمباحث عم ياست و حاو یدهانجام شده مطرح گرد
رابطـه راهبـرد    یناست و در ا یارکتمش ریزيبرنامه ینهدر زم يکاربرد

از . کنـد یمـ  یشـنهاد به حداکثر رساندن مشارکت پ يرا برا یانجیگريم
  :شودیم یفتعر ینچن یمشارکت ریزيبرنامه قنظر مطالعه فو

ی، مجموعه اي از فرآیندهایی است که از طریق آن، ریزي مشارکتبرنامه
کنند تا براي تهیه یک برنامـه  ها و تمایالت متنوع با هم تعامل میگروه

تواند توسـط  ریزي مشارکتی میبرنامه. و نحوه انجام آن به توافق برسند
ریزي مشـارکتی و جـداول   چگونگی برنامه. هر یک از طرفین آغاز شود

هـا  در جریان مذاکره مورد توافق کلیه افراد و گـروه  زمانی مربوطه باید
  . قرار گیرد

  : ریزي مشارکتی بر اصول زیر مبتنی استبرنامه
 . جامعه متکثر است هايویژگی -
 . در جامعه بین منافع افراد تضادهاي مشروعی وجود دارد -
قدرتمندي فرد یا گروهی نباید منجر به تحمیل نظر آنها بر  -

 . سایرین گردد
هاي درگیر باید براي تکمیل اطالعات یکدیگر به تبادل فطر -

هاي یکدیگر اطالعات با هم پرداخته و از  این طریق بکوشند با دیدگاه
  . آشنا شده و تعارضات را کاهش دهند

دهند ریزي مشارکتی را ارائه میبرنامه در مطالعه مزبور، طیفی از
  : که عناصر آن عبارتند از

 تعهد -
 مذاکره -
 انجیگريپیش می -
 ].7[ میانجیگري -

  

  انگاره تلفیقی برنامه ریزي مشارکتی  -4
 ینتـر مشارکت کـه از مهـم   ينظر یارائه شده در بخش مبان هاينظریه
اسـت،   یمشـارکت  يشهرسـاز  ينظر یاتموجود در حوزه ادب هايیهنظر

در مقوله مشارکت مطرح شده  یشروپ يکشورها یطغالباً با توجه به شرا
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ارائـه   یـات و از دل نظر یرانا یطبا توجه به شرا شودیم یلذا سع. است

و عوامـل   یمشـارکت  ينوسـاز  ینـه زم در یچهـارچوب  ینشده، بـه تـدو  
 يفرسوده شهر هايبافت ینمشارکت ساکن یزانم یشدر افزا یرگذارتأث

بـه انگـاره    یـاز ن ینبنـابرا . محالت پرداخته شـود  ینا يبه منظور نوساز
 یطو شـرا  یمشـارکت  ریـزي برنامـه  يهایهنظر یقکه حاصل تلف یقیتلف
باشـد، احسـاس    ريفرسوده شه هايبافت یاتخصوص ینو همچن یرانا
که  یارهاییبه انگاره مزبور، در ابتدا الزم است مع یدنرس يبرا. شودیم

 ییرا شناسا یمشارکت يدر نوساز یرگذارعوامل تأث توانیبر اساس آن م
 هـاي یژگیو و هایههم نظر یارها،مع یندر انتخاب ا. کرد، مشخص نمود

انتخاب  ايبه گونه یارهامع ینشده ا یمدنظر قرار گرفته و هم سع یرانا
 یارهـاي مع. یرنـد را در برگ یمشارکت ریزيوجوه برنامه یشوند که تمام

  :باشندیم یلارائه شده به شرح ذ هايیهنظر یابیمورد نظر به منظور ارز
 یو فرهنگ عوامل اجتماعی •

 یمشارکت و دگرگـون  یندبر فرا یرگذارعوامل تأث گییچیدپ یلبه دل
شـده   یچیـده پ يامـر  یـز مشـارکت ن  یندفرا ي،امروز یزندگ یطشرا
الزم است عمـوم مـردم    یتحقق مشارکت واقع يرو برا یناز ا. است
  .ینندالزم در امور مربوط به مشارکت را بب هايآموزش

:  گـردد یمشـارکت بـه دو صـورت مطـرح مـ      ي،نوساز هايطرح در
. یکـدیگر با  ینو مشارکت ساکن يدر طرح نوساز ینمشارکت ساکن

بـه   یشـان ا ینـان در طـرح اعتمـاد و اطم   ینالزمه مشـارکت سـاکن  
 هـاي بودن پـالك  یزدانهر یلبه دل یاز طرف. باشدیم يشهر یرانمد

لـزوم   یزدانـه ر هـاي پـالك  یـع فرسـوده، تجم  هـاي موجود در بافت
  .کندیم یجابرا ا یکدیگربا  نامشارکت ساکن

  عوامل اقتصادي •
خـود را   ياسـت رفتارهـا   ياقتصـاد  يانسان موجود ینکها یلدل به

 ینبـه همـ  . کنـد یمـ  یمتنظ یشخو يعمدتاً براساس منافع اقتصاد
 هـاي بافـت  يدر نوسـاز  یـژه به و ي،مشارکت مردم در هر امر یلدل

اگـر  . شودیم یدهقاعده بوده و براساس آن سنج ینفرسوده تابع هم
 گیـران یمو تصـم  یرانمـد  ریزان،مردم توسط برنامه يتصادمنافع اق

 يگسترده در امر نوسـاز  یانتظار مشارکت مردم یدنشود، نبا ینتأم
  .را داشت

  یو روان عوامل ذهنی •
ـ  هـاي یزهاست که مردم انگ بدیهی مشـارکت در امـر    يبـرا  یفراوان

 یجـاد بـا ا . در محالت خـود را دارنـد   یزندگ یطتوسعه و بهبود شرا
 نفعـان يو ذ ینتعامل چهره به چهره سـاکن  یتتقو یقاز طر زهیانگ
کردن گفتگو و فرهنـگ تعامـل و    یجفرسوده، را هايدر بافت یاصل
 یزهانگ ینا توانیتک تک افراد م نهفته یتو قابل ییتوانا یختنبرانگ
  .داد یشرا افزا

  یو قانون عوامل مدیریتی   •
ـ  یکـه موانـع قـانون    یدآ یشپ یطیاست شرا ممکن ر سـر راه  ب

 يدر مـوارد . آن بگذارد یریتو مد يشهر يمشارکت در نوساز
فـراهم   یطیشـرا  یـد مشارکت داده شوند، با توانندیکه مردم م

موانـع   یناگـر قـوان  . کنـد  یـدا گردد که مشارکت آنان تحقـق پ 
 گـر کنـد و ا  ییـر تغ ینقـوان  یـن ا یـد باشـد، با  یمشارکت مردم

را جوابگــو  یمشـارکت مردمـ   یطموجـود شـرا   يادار ينهادهـا 
  . متحول شود يساختار ادار ینا یدنباشند، با

 ریـزي برنامـه  هـاي یـه نظر تـوان یفوق، م یارهايبا توجه به مع 
 هايبافت يو مفهوم نوساز یرانا یطرا با توجه به شرا یمشارکت

  :نمود که عبارتند از یمبه سه دسته تقس يفرسوده شهر
  يمشارکت شعار -الف
داشـتن   يبلکه ادعـا  شود،یمواقع مشارکت محسوب ن در

 یست،واقعا مشارکت ن يهر چند مشارکت شعار. مشارکت است
و منفعل است، امـا   يصور یبلکه تظاهر به مشارکت و مشارکت

بـه جلـو    یجامعـه، خـود قـدم    یکتوسل به شعار مشارکت در 
  : یراز. است

و بهتر از نبود   شودیم ییدو نظر تأ یانمشارکت در ب) اوال
  . در سخن گفتن و اظهار نظر کردن است یمشارکت حت
مقبـول و   يکـه مشـارکت بـه شـکل شـعار      ینهمـ ) ثانیا
نشـانگر آن اسـت کـه مشـارکت بـه       شـود، یمطرح م یدهپسند

مورد قبول قـرار گرفتـه اسـت و در     یارزش اجتماع یکعنوان 
شود و مقـدمات   یدرون تواندیارزش م ینا یشتر،صورت توجه ب

  . فراهم آورد را یمشارکت محدود و واقع
  مشارکت محدود) ب
 رودیمـ  یشپ ییمنافع مردم تا جا یننوع مشارکت، تام یندر ا

مـردم  . نکنـد  یداتضاد پ ریزيکه با منافع دولت و مراجع برنامه
 يبـر اجـرا   تواننـد یحق اظهار نظـر و مخالفـت دارنـد امـا نمـ     

خـود را   هـاي نظراتشان نظارت داشته باشند و اعمال خواسـته 
 یاعتبار مـال  تأمیندر مشارکت محدود، تنها در . نندک یگیريپ

 ریـزي مـوارد برنامـه   یبعضـ  ياز مردم برا ها و نظرخواهیطرح
  .شودیمنحصر م
  یمشارکت واقع) ج

حداکثر منافع مـردم و جلـب    ینهدف تأم ی،مشارکت واقع در
 يو هـدف گـذار   گیريیمدر تصم ینساکن. عموم است یترضا

حـق اظهـار نظـر     ینسـاکن  ینکـه ا عالوه بر. کنندیمشارکت م
 يدارند، حق اعتراض و مخالفت با طرح و حق نظارت بـر اجـرا  

 اننـوع از مشـارکت بـه عنـو     یـن ا. دارند یزرا ن هایشانخواسته
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 یو مـدن  یاجتمـاع  ي،و موجب رشـد فکـر   شودیم یهدف تلق
تحـت عنـوان    یدر کتـاب ) 2000(4یتـز و ].8[ گرددیساکنان م

 تواننـد یچگونه مردم مـ : یتماعات محلاج ریزيکتابچه برنامه«
از جهـان   یرا در هـر بخشـ   ها و روستاهایشـان شهرها، شهرك

 يبـرا  يراهبـرد  هـا و سـناریوهایی  اصـول، روش »  دهند ییرتغ
جعبه ابزار ارائه  یکشهروندان به مشارکت را به صورت  یقتشو
 یـی، اجرا هـاي از برنامـه  ايدامنـه : شـامل  بزارجعبه ا ینا. کرد
و  هـا، بـازي  -جشـنواره  يبرگزار ي،کارگاه هنر ی،هفتگ یتفعال
مختلف انجام  هاي-از بخش یابیاست که همزمان ارز یشگاهنما

-و نظـرات، کارگـاه برنامـه    هایدهشده، جلسات رقابت در ارائه ا
در  هچارچوب، کارگـا  یندر ا هاسازيدر سطح خرد، مدل ریزي
کارگـاه   يکار براآخر هفته و گروه  يبرا ریزيباز، برنامه يفضا
 ینـدهاي چرا کـه فرا  گیرد؛یصورت م یزن يشهر یطراح يهنر

 یعموم هايگزارش یا يمشارکت تنها محدوده به جلسات عاد
 ریــزيبرنامــه هــايیــه، نظر3در جــدول شــماره  ].18[یســتن

  .نشان داده شده است یرانا یطبا توجه به شرا یمشارکت
بر حسب انگاره  یمشارکت یزيربرنامه هايیهنظر یابیارز) :  3(جدول 

  ]8[ یقیتلف

مشارکت   نوع مشارکت
  شعاري

مشارکت 
  مشارکت واقعی  محدود

  نردبان مشارکت
 ینارنشتا

دستکاري، 
  درمان

اطالع رسانی، 
مشاوره، 

  تسکین بخشی

شراکت، قدرت تفویض 
  شده، اختیار شهروندان

گردونه مشارکت 
 یویدسوند

اطالع رسانی،   
  ندسازيمشارکت، توانم  مشاوره

 یسکلدر

مشارکت 
  تزئینی
  دستکاري

مساوات طلبی 
  نمایشی

  مشاوره
بسیج 
  اجتماعی

مسئولیت پذیري مردم، 
سهیم شدن در تصمیم 

  گیري

مشارکت    یانجیگريم یهنظر
  عمومی

از ( برنامه ریزي مشارکتی
طریق تعهد، مذاکره، پیش 

میانجیگیري و 
  )میانجیگیري

خالت در مدا یمشارکت یزيربرنامهجایگاه  - 5
  فرسوده يهابافت

است کـه مشـارکت    يو فرسوده شهرها از جمله موارد یمیقدفضاهاي 
گذشـته در   هـاي سـال  یآن، ط يو نوساز يدر مرمت و بهساز یمردم

مشـارکت   یراندر ا. و جهان مورد تجربه و آزمون قرار گرفته است یرانا

بـه خـود    تـري شکل منسجم یرچند دهه اخ یط يمناطق شهر یندر ا
 يهـا مسـئله دار در قالـب طـرح    هايدر اکثر شهر یباًته است و تقرگرف
توسعه،  یندفرا یداريتداوم و پا. است یدهمطرح گرد یو موضوع یموضع

 یرشو مداخله مـردم وار و مـورد قبـول و پـذ     یتحرك اجتماع یازمندن
و  یبخـش دولتـ   یو مـال  يبا توجه به عدم توان اقتصـاد . است یهمگان
 یـاس در مق تقیمو مسـ  یرفراگ ايو مداخله يگذاریهسرما يبرا یعموم

کالبـد   یمـی و خـود ترم  ییکل بافت فرسـوده و بـه منظـور خـود اتکـا     
و  یدولتـ  ی،مبنا و اساس بر مشارکت مؤثر بخـش مردمـ   یدفرسوده، با
ــ ــ یخصوص ــد یمتک ــتوار باش ــ «. و اس ــارکت بخــش خصوص و  »یمش

وده بـا  فرسـ  هـاي بافـت  يو اجرا گذاريیهدر سرما »یمشارکت مردم«
بـه   یـاء اح یـد شـاه کل  یو عموم یدولت رکانو نظارت ا یتحما یت،هدا

  ].4[رودیشمار م
و  شودیشروع م ینفعذ هايگروه یانم يمشارکت ابتدا با گفتگوها

. گـردد یمـ  یلتسـه  یجمعـ  گیـري یممذاکرات روند تصم ینا یقاز طر
سبت مذاکره کننده ن هايکه گروه یردانجام گ یطیدر مح یدگفتگوها با
باشـد   یمذاکره به نـوع  يو نظراتشان آزاد باشند و فضاها یدبه ابزار عقا

 یحتوضـ .  شود  یتوافق جمع ینمشابه و همچن یجنتا یجادکه منجر به ا
 یـن از ا يو مـوارد  یآگـاه  یـزان جـنس، م  یالت،تصح کهیهنگام ینکها
است که به  ریزبرنامه یفهموانع مذاکره سودمند ساکنان است، وظ یلقب
. و مثبـت باشـد   یزاننـده انگ ییفضا یجادجهت ا ییابزارها يتجو براجس
کـه   یمشارکت وجـود دارد، چـه زمـان    یلتسه يبرا یاريبس هايروش

و  يکـه در بازسـاز   اند، چه زمانیمشارکت وارد نشده یندساکنان به فرا
-که چنان توانمند شده یهنگام یاو  یرندسکونتشان درگ یطشرا يارتقا

  ].15[کنندا نظارت و کنترل میها راند که طرح
 یتاز چنان حساسـ  يمداخالت گسترده و پر دامنه در بافت شهر 
در آن ضـرورتاً در گـرو مشـارکت و     یقبرخوردار است که توف یتیو اهم

  : یرندهکه در برگ باشدیم نفعيذ هايگروه یتعامل تمام
ساکنان، شـاغالن و  : مخاطب؛ شامل یجامعه اصل: حاضر نفعانذي

  . گذران در بافتره
 يشـهروندان، نهادهـا  : جامعه عام مخاطب؛ شـامل : ناظر نفعانذي

  . یدولت هايو ارگان يشهر یریتمد
 یریتیو مـد  یـی ارکان سازمان اجرا ياجزا یهکل: مسئول نفعانذي
 يدارا یتفعال یناست که به هر نحو در ا هاییافراد و گروه یرطرح و سا

از آنجا که ممکن است گاه . شوندیه منفع شمرد یانفوذ، نظر  یت،صالح
و  یردبا منافع کالن طرح در تضاد قرار گ یا ها با یکدیگرگروه ینمنافع ا
یتطرح شود، الزم است فعال يدر حرکت اجرا يتضاد موجب کند این
  : انجام شود یرز هاي
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حاضـران، نـاظران و   ( نفعـان يمختلف ذ هايگروه ییشناسا  -

  )مسئوالن
هر گروه و توقعات هر  یاحتمال هايو برآورده یازهان ییشناسا     -
  طرح ییو اجرا ریزيبرنامه یندهاياز فرا یک

 هـاي اهـداف و منـافع گـروه    ياقدام در جهت همگـرا سـاز    -
  گوناگون با اهداف و منافع کالن طرح

در  یمـل مهمـ  را عا» مشـارکت « توانیم ی،کل بنديجمع یکدر 
امر عالوه بر  یندانست؛ چرا که ا يهرفرسوده ش هايبافت یايتحقق اح

 ياجـرا  یعآنها در تسـر  یلحفظ و حراست از حقوق شهروندان،  به تما
 یوناسـت «چـون   یبراسـاس نظـر دانشـمندان   .  نمایـد یطرح کمـک مـ  

که  شودیآغاز م یاز زمان یاءاح یندفرا» یثه یمت«و » تنراك« ،»یزدلت
 هـاي فـراوان در محلـه   هـاي یزهاز انگ یگوناگون ناش هايگذاريیهسرما

 یـه بـر پا  یـد مربـوط با  هـاي یافـت و ره یرنـد تحقـق پذ  يفرسوده شهر
، دو مکـان  »کوتلر«بنا بر نظر . خاص باشد يو مورد یبوم هايمشخصه

 یـا استفاده از منابعشان  هایشان،یافتوجه در اتخاذ ره یچمتفاوت به ه
 هايکانم. کنندیعمل نم یکسانخود  هايها و نقشهطرح یريبه کارگ

 يخـاص بـرا   هـاي یوهو ش يرهبر یاست،فرهنگ، س یخ،گوناگون در تار
 یـن بـه ا . متفاوتنـد  یو مردم یخصوص ی،دولت یبخش یاناداره روابط م

از  گیريو بهره ختبه شنا یازن آمیزیتمؤفق یايبه اح یابیدست یبترت
موجود در محله، شهر، منطقه و کشـور آن دارد   هايیتو موقع یازهاامت
بخـش   يهمکـار  ی،خـرد مردمـ   هـاي یهجلب و جذب سرما ییاز سوو 

 هـاي در گرو اتخـاذ راهکارهـا و روش   یبخش دولت یتو حما یخصوص
 هـاي بافـت  یو اجتمـاع  ياقتصاد ي،کالبد یپولوژيبراساس ت یمشارکت

  ].4[ باشدیم شهريفرسوده 

-بافت يو نوساز يموانع مشارکت در بهساز -6
  فرسوده هاي

که باعث عـدم مشـارکت    ايحال حاضر موانع عمدهدر  رسدیبه نظر م
  :باشندیم یلبه طور خالصه به شرح ذ شودیمردم م

 یکپارچـه،  يشـهر  یریتشامل فقـدان مـد  : موانع ساختاري •
نبود  یا یمحل يمتمرکز، فقدان ساختارها یاربس ریزيبرنامه

  یسازمانده
شـامل عـدم اعتمـاد مـردم بـه      : یاجتمـاع  -یموانع فرهنگـ  •

ـ  ی،کار گروه يبرا یزشفقدان انگ ین،مسئول و  یماحساس ب
عدم وجـود   ي،شهر یرانمد يخطر از مشارکت مردم از سو

-مشارکت، کمبود آموزش يمناسب برا یفرهنگ يبستر ها
  . الزم هاي

 یلـی چنانچه مشارکت جنبـه تحم : مردم یعدم مداخله واقع •
نداشته باشند و صرفا انجام  ینقش گیريیمداشته و در تصم

  . نخواهند داشت یگاه مشارکت فعال یچار باشند، هدهنده ک
ها از برنامه محرمانه بودن برخی: هاعدم اطالع مردم از برنامه •

نداشته و در  یکه مردم به اطالعات دسترس شودموجب می
ـ  یگـر، د يبمانند و از سو بهرهیاز آن ب یجهنت از  اطالعـی یب

  . ها موجب عدم مشارکت آنها خواهد شدبرنامه
در  یــژهو مقــررات و یننبــود قــوان: یقــانون هــايیتودمحــد •

  . یخصوص مشارکت مردم
نامناسـب   یطشرا یلاغلب به دل: احساس عدم تعلق به محله •

مردم محلـه   ي،فرسوده و ناکارامد شهر هايمحالت با بافت
 ينداشته و تعلق خـاطر  یتیدر آنجا احساس رضا یاز زندگ

در  یهگـا  یو حتـ  کننـد یخود حـس نمـ   یطنسبت به مح
هسـتند   یمحالت ینساکن چن ینکها یاناز ب یمحافل عموم
است که به کاهش  یهیتفکر بد یوهش این. کنندیاجتناب م

  . انجامدیم یمشارکت مردم
مـردم اطـالع   : یدولتـ  یرغ هايسازمان یگاهعدم شناخت جا •

 یـاي در اح یدولتـ  یـر غ ينهادها یگاهاز نقش و جا یچندان
 ینآنهـا بـا چنـ    يعـدم همکـار   باعـث  ها ندارند و اینبافت
  . گرددیم یینهادها

 هـایی بافت یناغلب ساکنان در چن: ياقتصاد هايیتمحدود •
برخـوردار   یمطلـوب  یتاز وضـع  يبه لحـاظ سـطح اقتصـاد   

فرصت مشارکت  یشتمع ینتأم يلذا تالش آنها برا. یستندن
فرصت و تـوان   ي،آنها مجبورند اکثر انرژ. گیردیرا از آنها م
 یـن ا یـرغم و عل یرندبقا و معاش خود به کار گ يراخود را ب

بـا   یطشـرا  ینا. یستندبرخوردار ن یمناسب یتتالش از وضع
راسـتا،   یـن دارد و مشـارکت در ا  یرتتوسعه مشارکت مغـا 
 یزنـدگ  یفیتخواهد بود که از ک هاییاحتماالً مختص گروه

جلب مشارکت  یوهبرخوردارند حال آنکه در ش ينسبتَاً بهتر
 رارمحرومان جامعه محور قـ  یژهعامه مردم به و یداب یمردم
 ].2[یرندگ

و  یکمبود منـابع مـال  : مناسب کمبود امکانات و  تسهیالت  •
گذاشـت،   یینپـا  هايرده یارکه بتوان آنها را در اخت یانسان
چنانچـه  . اسـت  یمشـارکت  ينهادها ییدر جهت کارا یمانع

-طـرح  يااجـر  يالزم برا یاراتو اخت یمردم به امکانات مال
نداشـته باشـند، مشـارکت بـه      یخاص خـود دسترسـ   هاي

 یبـی ترت یدبا. خواهد داد عالقگییخود را به ب جايسرعت 
و  يمقامات مرکز) یدسوبس( یمال هاياتخاذ شود که کمک
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 يبـه ازا  یعنـی . تنها براسـاس قـرارداد اعطـاء شـود     یمحل

  . شودیجامعه انجام م يکه برا یخدمات
مورد به خصوص در  ینا: بودن برینههزو  یطوالن يادار یرس •

 ياقتصـاد  ینـدهاي در فرا یاديکه دولت نقش ز ییکشورها
-یممختلف به منظور تصـم  ينهادها. شودیدارد مشاهده م

 يمراحـل ادار  ین،بـا مسـئول   یو همـاهنگ  یتو فعال گیري
 یاديز هايینهکنند که عالوه بر زمان، هز یط یدبا یطوالن

از  یکه جزئ یمشارکت يبه نهادها و شودیم یلآنها تحم رب
  ].7[ رساندیم یبآس رود،یآنها به شمار م

مشارکت  یشافزا يو ساز و کارهاراهکارها   -7
  فرسوده هايبافت يو بهساز يمردم در نوساز

پس از تعریف مشارکت و مـروري اجمـالی بـر نظریـات مشـارکت، بـه       
هاي فرسـوده  ریزي مشارکتی در نوسازي و بازسازي بافتجایگاه برنامه

اشاره شد، همان طور که قبال نیز بیان گردید، بایـد مبنـا و اسـاس، بـر     
. مشارکت مؤثر بخش مردمی، دولتی و خصوصی متکی و اسـتوار باشـد  

ریزي مشارکتی، شناخت عوامـل گسـترش مشـارکت مـردم و     در برنامه
تر از تحقـق  راهکارها و سازوکارهاي حفظ و توسعه مشارکت مردم مهم

ریزي مشارکتی، طراحـی  براي اجراي برنامه. اولیه مردم است مشارکت
یک ساز و کار تشویقی براي جلب مشـارکت مـردم در تمـامی مراحـل     

ایـن  . الزم اسـت ) بـرداري از تهیه طرح تا اجرا و بهره(هاي شهري طرح
  :شودساز و کار تشویقی به طرق زیر حاصل می

و  یـاتی عملو  یکارگروه تخصصـ  ی،مشورت هايیتهکم ایجاد •
  یجی؛ترو هايهسته

-و برنامـه  ايدوره یمشـارکت  یآموزشـ  هاينشست يبرگزار •
 ینــدبــازخورد اطالعــات دربــاره فرا يســاز و کارهــا ریــزي

  مشارکت؛
  یشنهادها؛نظام پ يراه انداز •
دو جانبـه   یو ارتبـاط عـاطف   یرسم یرغ هايجلسه يبرگزار •

  ؛)و مردم يشهر یرانمد ینب(
مشارکت از جمله عوامل  یندبر فرآ یرگذارشناخت عوامل تأث •

نقــش دولــت و ( یــی، عوامــل اجرا)نقــش مــردم( یفرهنگــ
  ؛)ریزاننقش برنامه( یاستیو عوامل س) هايشهردار

مشخص کردن سـاختار مشـارکت و شـناخت و رفـع موانـع       •
  مشارکت؛

نمـودن   یـر آحـاد مـرتبط و درگ   یدر نظر گرفتن نقش تمام •
  ؛يشهر یاسیس هايگیريیممردم در تصم

 هـاي ¬ارشـد از طـرح   یریتقاطع و همه جانبه مـد  یتحما •
  یانه؛مشارکت جو يجلب مشارکت و پندارها

فرهنـگ   یجـاد و ا يشهر یریتآموزش کارکنان مجموعه مد •
  ی؛مشارکت

  کار بلند مدت؛ یکجلب مشارکت مردم به عنوان  یتلق •
  یت؛و با صالح یستهاز مشاوران شا يبرخوردار •
مشارکت مردم و اجتناب از  زانیاز م یواقع هايارائه گزارش •

  مشارکت؛ ینددر فرآ ییمبالغه گو
اعتماد بـا نشـان دادن تعهـد بـه مشـارکت و برخـورد        یجادا •

  با همه؛ يعادالنه و مساو
 ینظـرات و انتقـادات و آمـادگ    یـان آزاد جهت ب يفضا یجادا •

ــرا ــن يب ــرفنظر از جا  یدنش ــهروندان ص ــخنان ش ــاهس  یگ
 ].9[آنان یاجتماع
مشـارکت   یازمنـد فرسـوده ن  هـاي بافـت  يازو بازس ينوساز

 ینمشارکت ساکن یزو ن يجهت نوساز يشهر یریتو مد ینساکن
سـهم  در   یفـاي و ا یزدانـه ر هـاي پـالك  یعجهت تجم یکدیگربا 

مشارکت به صورت  ینا. باشدیم یمحل سکونت و زندگ ينوساز
 کنـد؛ ینمـ  یداتحقق پ ییناز باال به پا یکرديخود به خود و با رو

 یریتمناسب از طرف مـد  يو بستر ساز سازيینهزم یازمنده نبلک
 هـاي طـرح  يدر عـدم اجـرا   یبآسـ  ینتـر مهـم . باشدیم يشهر
-یو عدم اعتماد م يعدم باور ساکنان به ضرورت نوساز ي،نوساز
ابزار جهـت   ینکه مهمتر یاست اجتماع يامر يلذا نوساز باشد؛

و  یغـی ات تبلاقـدام  یـق طر زنزد مـردم ا  يتحقق آن، اعتماد ساز
الزم اسـت کـه    یگـر د ياز سو. کندیم یداامکان بروز پ یجی،ترو

مراحل کـار،   یعرصه، در تمام ینا یاصل یگرانمردم به عنوان باز
حضـور را بـاور داشـته     ینداشته و خود ا یرگذارحضور فعال و تأث

و  یهاسـت دو سـو   یاقـدام  ي،مراحل نوسـاز  یهکل ینبنابرا. باشند
) یو محلـ  يمرکـز (تفاهم ملت و دولت  یقطر از یدکه با یتعامل

  . یردآن صورت گ يدر خصوص ضرورت و نحوه اجرا
 یریتو مـد  يدولـت مرکـز   یفوظا ترینچشم انداز فوق، مهم در
  :است یفقابل تعر یربه شرح ز يشهر

ترین مسئله در هاي فرسوده به عنوان مهمتوجه به بافت •
 توسعه پایدار شهري؛

هاي بومی یک محدوده و توجه ژگیتهیه طرح متناسب با وی •
 به مسائل اجتماعی، اقتصادي و حقوقی در طراحی؛

هاي جدید اقتصادي و اجتماعی از طریق ایجاد ظرفیت •
 هاي فرسوده؛هاي ارزش آفرین به بافتهدایت کاربري
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مندي ها و ارتقاي سطح بهرهتملک و اجراي زیرساخت •

کونت، ساکنان از خدمات عمومی، جهت بهبود کیفیت س
 فعالیت و فراغت؛

هاي مالی و حمایت ها و بخشودگیبینی کلیه معافیتپیش •
بینی تسهیالت بانکی و اعطاي یارانه اقتصادي از طریق پیش

 گذاران؛جهت نوسازي به مالکان و سرمایه
گري و رفع موانع اداري، اجرایی و حقوقی نوسازي از تسهیل •

رژیم  طریق تحقق مدیریت یکپارچه شهري و تدوین
 حقوقی نوسازي؛

بسیج اجتماعی ساکنان از طریق اعتمادسازي، نهادسازي و  •
 اقدامات فرهنگی و ترویجی؛

-گري در حوزهنظارت عالیه بر جریان نوسازي و عدم تصدي •
 .هاي اجرایی

تواند کمک مؤثري در این زمینـه  رسد راهکاري که میبه نظر می
در تمامی مراحل و در نماید، اعتماد به مردم و دخالت دادن آنها 

در حـال حاضـر، مـردم در    . ریزي از پایین به باالسـت واقع برنامه
ریزي هیچ نقشی ندارند و صرفاً ملزم به فرایند تهیه طرح و برنامه

ریـزي  هایی هستند که بدون جلب نظـر آنهـا برنامـه   اجراي طرح
دهـد  هاي مؤفق در دیگر کشورها نشان مـی تجربه طرح.  اندشده
که مردم خود در فرآیند تهیه تا اجراي طرح مداخله کرده  زمانی

گیرند، در اجـرا نیـز مشـارکت    و در جریان مسائل و امور قرار می
کنند و نیز باعث جلب اعتماد فعال داشته و مسئولین را یاري می

توان قبل از هر گونه اقدامی و تهیه طرحـی بـه   می. گرددآنها می
از مسائل . ه بحث و گفتگو پرداختمحله مراجعه کرد و با مردم ب

هاي آنها آگاه شد، از نیازهاي اساسی آنها و مشکالت و از خواسته
اطالع حاصل کرد و در رابطه با راهکارهاي موجود با آنها به بحث 

-شـان تصـمیم  و تبادل نظر پرداخت تا در نهایت خود براي محله
ــاکن   ــلماً س ــه مس ــرا ک ــد چ ــري کنن ــائل و  اگی ــی از مس ن محل

 چنـین برخـوردي ضـمن   . کالتشان بهتر از دیگر افراد آگاهندمش
 ها را نیز کاراتر کرده و در جهت مصالحافزایش اعتماد مردم، طرح

گـردد و در نهایـت باعـث افـزایش     ریزي مـی و منافع مردم برنامه
. گـردد ها مـی مشارکت مردمی و افزایش بازدهی و عملکرد برنامه

توان آنها را به خطراتـی  یهمچنین در چنین جلساتی است که م
هاي فرسوده برایشان دارد، آگـاه  که عدم نوسازي و بهسازي بافت

 . ساخت و در جهت مشارکت بیشتر ترغیب نمود

  گیرينتیجه -8
 يو نوسـاز  يبهسـاز  ینـه به مداخالت صورت گرفتـه در زم  ینگاه

 یـات است که اغلـب تجرب  یتواقع ینا ینمب یرانفرسوده در ا هايبافت
 ییناز باال به پـا  يشهر هايطرح يو اجرا یهته یندته در فراصورت گرف

بـوده   ینو مشـارکت سـاکن   يرفتـار  يالگوهـا  ،یو بدون توجه به زندگ
منـافع   ینعمـدتاً تـأم   ریـزان، برنامـه  یاصـل  ها، نیتطرح یندر ا. است

ها و نگـاه بـه   طرح یاعتبار مال یناست؛ دامنه مشارکت، تام یانکارفرما
هاست به طرح یبخش یتجهت مشروع به عنوان ابزاريمشارکت عموماً 
  .گیردیاز شهروندان صورت نم و نظرخواهی

امروزه به اثبات رسیده است کـه حضـور مـردم در تمـامی طـول      
پروژه، امري انکارناپذیر و مؤثر در پیشبرد اهـداف و تحقـق پـذیري آن    

ي هـا و جلب مشارکت مردم به ویژه سـاکنان و مالکـان بافـت   . باشدمی
گذاري بخش غیر دولتی در یک سـاز و  فرسوده شهري و توسعه سرمایه

کار تشویقی از تهیه طـرح تـا اجـرا و بهـره بـرداري از اصـول محـوري        
هاي فرسوده شهري است که تقریباً مورد توافق بهسازي و نوسازي بافت

-گرا براي بهسازي بافتریزي مشارکتهمگان قرار گرفته است و برنامه
شهري، در واقع سپردن امور بهسازي شهري به واحدهاي  هاي فرسوده

  . کوچکتر و مردم و ایجاد زمینه براي همکاري با آنان است
هاي ارائه شده در بخش مبانی نظري مشارکت که با بررسی نظریه

هـاي موجـود در حـوزه ادبیـات نظـري شهرسـازي       از مهمترین نظریـه 
ریات با شرایط ایران، مشارکتی است، تالش گردید جهت انطباق این نظ

به تدوین چهارچوبی در زمینه نوسازي مشارکتی و عوامل تأثیرگذار در 
هاي فرسوده شـهري بـه منظـور    افزایش میزان مشارکت ساکنین بافت
 -بدین منظور از معیارهاي فرهنگـی . نوسازي این محالت پرداخته شود

گـذار در  قـانونی تأثیر  -روانـی و مـدیریتی   –اجتماعی، اقتصادي، ذهنی
-با توجه به معیارهاي مـذکور،  نظریـه  . نوسازي مشارکتی استفاده شد

ریزي مشارکتی با توجه به شرایط ایران به دسـته مشـارکت   هاي برنامه
هـاي  در ارزیـابی نظریـه  . بنـدي گردیـد  شعاري، محدود و واقعی تقسیم

مشارکت با توجه به انگاره تلفیقی ارائه شده، معلوم گردیـد کـه نظریـه    
تـرین بیـان از سـطوح مختلـف مشـارکت را      رنشتاین و دریسکل کاملا

اند، به نحوي که نظریه آنها به روشنی سطوح مختلـف هـر   مطرح کرده
-سه دسته مشارکت، از مشارکت شعاري تا مشارکت واقعی را در بر می

  . گیرند
هاي فرسوده نیازمند مشارکت سـاکنین و  نوسازي و بازسازي بافت

نوسازي و نیز مشارکت ساکنین با یکدیگر جهت  مدیریت شهري جهت
هاي ریزدانه و ایفاي سهم  در نوسـازي محـل سـکونت و    تجمیع پالك
این مشارکت به صورت خود به خود و بـا رویکـردي از   . باشدزندگی می
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سـازي و بسـتر   کند؛ بلکـه نیازمنـد زمینـه   باال به پایین تحقق پیدا نمی

تـرین آسـیب در   مهـم . باشدیسازي مناسب از طرف مدیریت شهري م
هاي نوسازي، عدم باور ساکنان به ضرورت نوسـازي و  عدم اجراي طرح
نوسازي امري است اجتماعی که مهمتـرین ابـزار   . باشدعدم اعتماد می

جهت تحقق آن یعنی اعتماد سازي نزد مردم، از طریق اقدامات تبلیغی 
م است که مردم به از سوي دیگر الز. کندو ترویجی امکان بروز پیدا می

عنوان بازیگران اصلی این عرصه، در تمامی مراحل کار، حضـور فعـال و   
  :تأثیرگذار داشته و خود این حضور را باور داشته باشند بدین صورت که

هاي فرسوده لیست و اهداف مشارکت مردم از مداخله در بافت •
 . گذاري شوداولویت

و در هر بافت انگیزه و شرایط جلب مشارکت مردم شناسایی  •
 . کنترل شود

ریزي و اجرا ساختارهاي اجرایی با تعیین نقش مردم در برنامه •
 . معرفی و براي هر بافت پیشنهاد شود

 . تمایل مردم به نوسازي و مشارکت در نوسازي بررسی شود •
در صورت تمایل به مشارکت، نوع مشارکت براي هر بافت  •

 . تعیین و بررسی شود
 . ر این امر، براي هر بافت تعیین شودسطوح مشارکت مردم د •
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