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 در نوسازی و بهسازی و عوامل مؤثر بر آن مشارکت مردمی جایگاه و اهمیتبررسی 

 فرسوده شهری های بافت

 1محسن نیازی

 2آبادی نوشزهرا فرقانی 

 

 

 چکیده

 و اجتمأاعی  فراینأداای  متقابأ   ثرتأأ  و تأثیر محصول اجتماعی، و کالبدی فرسودگی مفهوم به فرسوده، بافت

 گشته جدا آن از حیات تکاملی چرخه که استند شهر از اایی بخش فرسوده اای تباف .است جغرافیایی فضای

 و مشأکالت  ایأ  . انأد  درآمده فرانگی و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، اای نارسایی و مشکالت کانون شک  به و

 تنألل  و آمأدن  پأایی   باعأ   متقابأ   رابطأه  یأ   در آن، از ناشی فرانگی و اقتصادی اجتماعی، اای نارسایی

 شأهری،  فرسأوده  اأای  بافأت  نوسأازی  و بهسازی موضوع سبب بدی . اند شده شهری زیست و زندگی کیفیت

 شهری مدیران و مختلف اای حوزه اندیشمندان که است امروزی شهراای اای چالش و مسائ  از یکی امواره

 بهسأازی  و وسازین اای طرح اجرای و تدوی . است کشانده آن نوسازی و بهسازی جهت در تالش حیطه به را

 مأدیران  و مأردم  نصأیب  تأوجهی  قاب  نتایج و دستاورداا خاص، گروای توسطو  مردم نظرات از گاایآ بدون

 و اجتمأأاعی اأأای فعالیأأت تمأأامی در مردمأأی مشأأارکت، جوامأأ  تمأأامی درامأأروزه . اسأأت نکأأرده شأأهری

 مقاله ای  ارائه از ادف. است تهقرارگرف پذیرش مورد که است امری شهری، اای ریلی برنامه و اا گیری تصمیم

 و شأهری  فرسأوده  اأای  بافأت  بهسأازی  و نوسأازی  اأای  طأرح  در مردمأی  مشارکت اامیت و جایگاه بررسی

 .است مشارکت ای  بر ثرمؤ عوام  بررسی طور امی 

 

 .فرسوده، بهسازی و نوسازی، مشارکت مردمی اای بافت :کلیدی واژگان

                                                           
1
 (Niazim@kashanu.ac.ir) استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  
 (z.forghani67@yahoo.comکارشناسی ارشد مطالعات فرانگی ) 2
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 مقدمه: -1

شهری نیل بأا تغییأر    اای بافت ،جدید اای فناوریامچنی  ظهور و  تصادی، اجتماعی و فرانگیاملمان با تغییرات اق

دچأار   نانسأان، در طأول زمأا    ی سأاخته  اأای  پدیده. چرا که شهر نیل امچون سایر اند گردیدهشک  و شالوده مواجه 

کأه از نظأر کالبأدی،     گأردد  می اایی بافت. ای  تحوالت در شهراا باع  پیدایش گردد میتغییر، تحول، رشد و توسعه 

، گیأرد  میقرار ای  تحوالت  تأثیرکه بیشتر تحت  اایی محدودهیا  اا بافتاجتماعی و فرانگی با ام متفاوت استند. از 

 .شود میاجتماعی در ای  محدوده انجام و اقتصادی اای فعالیتمی شهر است که اکثر یت مرکلی یا قدفبا

که عمدتاً به دلی  نأوع مصأال     گیرد مییی شک  اا بافت، در مناطق مرکلی شهراا اا فعالیتدر نتیجه ای  تحوالت و 

موضأوع    شرایط الزم برای ایجاد ی  زندگی ام ، آسوده و مرفه را نداشأته و امأی   اا آنو نازل بودن کیفیت ساخت 

 تأأمی  محالت و عأدم   ساختاری و کارکردی ای  اای ضعفبه دلی  تا بسیاری از ساکنان اصلی و بومی  شود میباع  

ا به جای خود فأراام سأاخته و بأه    زمینه استقرار ساکنی  غیربومی ر اا بافتنیازاای حداقلی خود، با مهاجرت از ای  

(. 2: 1387بیرانونأد،  فتحأی  ) را موجب گردنأد  اا بافتایجاد مسائ  خاص اجتماعی، تشدید در تخریب و فرسودگی ای   دلی 

لی  داشت  مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، عملکردی، زیست محیطأی از  ی فرسوده شهری به داا بافت

و مأدیریت   ریلی برنامهناکارآمد در عرصه  اای سیاستمدیریت شهری استند. در امی  راستا،  اای چالش تری  عمده

را بأه مخأاطره    اأا  بافأت مجأدد از ایأ     ی استفاده، نه تنها امکان ی فرسودهاا بافتشهری در زمینه احیاء و بازسازی 

امروزه بأه اثبأات رسأیده    از طرفی، . شود می اا بافتبه تدریج موجب فرسودگی و ناکارآمدی بیشتر ای   بلکه اندازد می

، امأری انکارناپأذیر و مأؤثر در پیشأبرد ااأداف و      شأهری  اأای  طأرح و  اا پروژهاست که حضور مردم در تمامی طول 

 .باشد میآن  پذیری تحقق

، انأد  برخاسأته و مشکالت شهری  مسائ بیات کشوراایی که با استفاده از اارم مشارکت مردم، به مبارزه با بررسی تجر

بأه امأی     (.1381)رضویان، حاکی از آن است که مدیریت شهری بیش از اراده سیاسی، نیازمند مشارکت مردمی است 

 بهسازی در فرآیند خصوص به مهمی ایگاهج مشارکت جهان سراسر در شهرسازی اای نظریه در حاضر، حال دلی ، در

 است. یافته شهری فرسوده یاا بافت و نوسازی

ی فرسوده شهری و نقش و جایگاه مشارکت مردمی در ایأ   اا بافتبا توجه به آنچه درباره اامیت نوسازی و بهسازی 

یی  گردد و در ادامه جایگأاه  ی فرسوده شهری تباا بافتمفهوم در ای  مقاله سعی شده است تا ابتدا زمینه گفته شد، 

بر مشأارکت و عأدم مشأارکت مردمأی در      مؤثرو عوام   اا بافتو اامیت مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی ای  

 ، تشری  گردد.اا طرحای  

ی فرسوده و جایگأاه مشأارکت مردمأی در    اا بافت، در پژواشی در زمینه بهسازی و نوسازی (1392) زالی و امکارانش

رسیدند که عواملی امچون اطالعات مأردم در مأورد مشأارکت،     نتیجهحله پیرسرای کالنشهر رشت، به ای  در م ،آن

 اأای  ویژگأی درونی در زمینه مشارکت، سوابق فرد در زمینه مشأارکت و   اای انگیلهتصور فرد از پیامداای مشارکت، 

واق  گردد  مؤثری فرسوده اا بافتبهسازی بر مشارکت افراد در امور شهری به خصوص در نوسازی و  توانند میفردی، 

متمرکأل، موانأ     ریألی  برنامأه و در مقاب  عواملی امچون موان  ساختاری مث  فقأدان مأدیریت شأهری یکچارچأه و     

 امأر  درواقعی مأردم   مداخله، عدم کارگروایفرانگی و اجتماعی مث  عدم اعتماد به مسئولی  و فقدان انگیلش برای 
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قأانونی، بأر عأدم مشأارکت مأردم در امأور شأهری         اأای  محأدودیت و  اا طرحو  دم از برنامهمشارکت، عدم اطالع مر

 است. تأثیرگذار

ی فرسأوده بأه   اأا  بافأت بأر تمایأ  سأاکنان     مؤثرنیل در پژواشی به بررسی عوام  اجتماعی  (1390)مروتی و لطیفی 

 میألان ای  نتیجه رسیدند کأه عوامأ  امچأون     در نهایت به اا آنعبداهلل تهران پرداختند.  زاده امامدر محله  ،نوسازی

عالقه به آپارتمأان نشأینی بأر     وضعیت اعتماد به امسایگان، امکاری ساکنی  در امور جمعی، تعلق خاطر به محله و

 .گذارد میمیلان تمای  ساکنان بافت فرسوده به نوسازی اثر 

 شهری: 1ی فرسودهها بافت -2

ه در فرایند زمانی طوالنی شک  گرفته و تکأوی  یافتأه و امأروزه در محاصأره     ک باشد میبافت قدیمی و فرسوده بافتی 

تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است، چنانچه ای  بافت در گذشته به اقتضای زمان دارای عملکرداای منطقی و 

بایأد و شأاید   ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچأار کمبوداأایی شأده و آنگونأه کأه       ،سلسله مراتبی بوده

و  اأا  سأنت جوابگوی نیاز ساکنان خود باشد. البته موقعیت خاص ای  مناطق در گذشته، اعتقأادات، باوراأا،    تواند نمی

یی در شأهراا گردیأده اسأت کأه     اأا  بافأت چنی   گیری شک به دفاع و امنیت و خصوصاً اقتصاد باع   مربوطمسائ  

)حنأاچی،   گأردد  مأی و ساماندای آن احسأا    اا بافتم رسیدگی به ای  للو اا نگرشو تغییر  کارکردااامروزه با تغییر 

ی شهری است. فرسودگی بافت و اا بافتنسبت به کارآمدی سایر  اا بافت ای کااش کارآیی و   ناکارآمدی (.22 :1382

بأه وجأود   آن بافأت   گیری شک به سبب فقدان برنامه توسعه و نظارت فنی بر  یاعناصر درونی آن یا به سبب قدمت و 

، در اشأکال  شأود  مأی ، پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به از بی  بردن منللت آن در اذاان شهروندان منجر آید می

کالبدی، اجتماعی، اقتصادی  اای نابسامانیگوناگون از جمله کااش و یا فقدان شرایط زیست پذیری و ایمنی و نیل به 

 .و تأسیساتی قاب  دریافت و شناسایی است

اش کارآیی ار پدیده و عدم رسیدگی، نگهداری و تجدید حیات، فرسودگی آن را در پی دارد. انگامی کأه حیأات   کا

، گیأرد  مأی و کوششی جهت رونق مجدد آن صأورت ن  گذارد میاز شهر، به ار علتی رو به رکود  ای محدودهشهری در 

ی شهری بر کالبأد بافأت و امچنأی     اا فتبا. فرسودگی در گیرد میبافت شهری آن محدوده در روند فرسودگی قرار 

اجتماعی و اقتصادی آن تأثیرگذار است. فرسودگی کالبدی و فرسودگی حیات اجتماعی و اقتصادی بافت،  اای فعالیت

در ی  رابطه متقاب  به تشدید یکدیگر کم  کرده و موجأب رکأود حیأات شأهری و تنألل شأدید کیفیأت زیسأت         

 (.18: 1387)عندلیب و حاجی اکبری،  گردد می

 از: اند عبارت ی فرسودهاا بافتویژگی عمومی 

الزم  اسأتاندارداای و یا فاقأد رعایأت    باشد میقدیمی  عمدتاً اا بافتموجود در ای  گونه  اای ساختمان :عمر ابنیه -1

 با شدت متوسط را ندارد. ای زلللهعمدتاً تاب مقاومت در مقاب   اا بافتبوده و ابنیه ای  

ی  یأا دو طبقأه    اا آناغلب ریلدانه بوده و اکثر  اا بافت گونه ای در  واق ابنیه مسکونی : و تعداد طبقات بندی دانه -2

 .باشد می

                                                           
1
 Deteriorate texture 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


4 
 

 اتصأاالت بدون رعایت  آا عمدتاً از انواع خشت، آجر، چوب و یا آجر و  گونه ای مصال  به کاررفته در : نوع مصال  -3

 (.1384، راه و شهرسازی )وزارتو فاقد استاندارد استند افقی و عمودی 

از سأاختاری نأامنظم برخوردارنأد و     ،اند شدهی فرسوده اغلب بدون طراح قبلی ایجاد اا بافت: اا دسترسیوضعیت  -4

متأر   6که اکثر معابر آن ب  بست، یا با عرض کمتأر از   ای گونهبه  باشد میعمدتاً پیاده  اا آنموجود در  اای دسترسی

کمتأر از   معمأوالً  اا بافت% است و مساحت عرصه ابنیه واق  شده در ای  30کمتر  اا آندر بوده و ضریب نفوذناپذیری 

 (.77: 1390)دویران و دیگران،  باشد میمترمرب   200

و  اأا  زیرسأاخت ی فرسأوده بأه لحأاظ برخأورداری از خأدمات،      اأا  بافت: شهری اای زیرساختوضعیت خدمات و  -5

 .اند جدیاای فضااای باز، سبل و عمومی دچار کمبود

بافأت، فقأدان تأسیسأات     درونبافت فرسوده شام ، فرسأودگی کالبأد، عأدم دسترسأی بأه       اای ویژگیبه طور کلی، 

زیربنایی مناسب، مشکالت زیست محیطی و باال بودن حجم آلودگی، کمبأود امکانأات گأذران اوقأات فراغأت، فقأر و       

کم دوام، نأاامنی   اای ساختمانتراکم باالی جمعیت، تراکم در برابر زللله، سرانه کم خدمات،  پذیری آسیبمحرومیت، 

 (.27: 1382جهان شاای، ) است اجتماعیو معضالت 

ی شهری به طور مجلا و مسأتق  از بنااأای تأاریخی و    اا بافتکه بهسازی و مرمت  داد میکشوراای مختلف نشان  تجارب

مرمأت قأرار نگرفتأه بأود. نخسأتی        اای کنگرهمورد توجه  گاه ایچبه عنوان عنصر شهری، زنده و پویا تا جنگ جهانی دوم 

بأود.   1960در سأال  « گوبینأو »ی شأهری توجأه کأرد، کنگأره     اأا  بافتکه آشکارا به مرمت و حفاظت  المللیسمینار بی  

خواستار اعمأال تغییأرات وسأیعی در مأوازی  قأانونی و       1975از  بعد  اای سالمنشور جهانی آمستردام در  کنندگان تدوی 

فضااای زنأدگی مأدرن توفیأق یابنأد.      با قدیمیقررات اجرایی شدند؛ به نحوی که بتوانند در آشتی دادن فضااای کالبدی م

، ای  مقوله با روندی تکاملی رفته رفتأه  1975تا قطعنامه آمستردام در سال  1931بدی  ترتیب از زمان تصویب منشور آت  

بأه مجموعأه   توجأه  وجه به ت  بنااا به عنوان آثار تاریخی منحصر به فرد، انری خارج شد و در عی  ت اای جنبهاز انحصار 

 (.  1387حیدری و طبسی، ) یافتی تاریخی شهری گسترش اا بافتاقتصادی در بنااا و  –اجتماعی  مسائ 

 :جایگاه و اهمیت مشارکت مردمی در امور شهری -3

به بعد، دو نگأرش بأه عنأوان مأرز      1950ی از سال ی شهراا طرحمطرح در مورد نقش دولت در  اای دیدگاهاز میان 

کأه تأا    1سیاسأت فأراام کننأده   ادبیات شهرسازی اامیت داشته اسأت، یکأی   و نقش دولت، در   اا دیدگاهتغییر ای  

امأا بأه علأت بأروز مشأکالت       ؛(Keare and Seott, 1982) ی فرسوده بوداا بافتسالیان اخیر امواره مجرای مداخله در 

اجتماعی، فرانگی، میلان رضایت مأردم و نیأل رویکأرد رایأج جهأت کأااش        اای زمینهوع سیاست در ناشی از ای  ن

دیگأری  (. 27: 1389)روسأتا،   دولت در چند سال گذشته، توجه به ایأ  دیأدگاه کأااش پیأدا کأرده اسأت       گری تصدی

، اأا  زمینأه ت مردم در امه است که امگام با ادبیات روز شهرسازی دنیا و در راستای مشارک 2سیاست توانمند کننده

 .(World bank,1993) شدوارد فرانگ شهرسازی کشور 

                                                           
1
 Provider 

2
 enabler 
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اسأت؛ یعنأی مطالعأات و     1پأذیری  تحقأق راابأردی، موضأوع    –ی ساختاری اا طرحیکی از مفاایم کلیدی در الگوی 

ا بأرای  چارچوب موضوعات و محوراایی صورت گیرد که در عم  بیشتری  قابلیت و امکأان ر  در بایدپیشنهادات طرح 

 2ی توسعه و عمران، به مطالعات امکان سأنجی اا طرحاجرا و تحقق داشته باشد. از ای  نظر بخشی از مطالعات پایه در 

انجأام   4و کفایأت  3ر گأذاری یی پیشنهادی بر اسأا  دو شأاخت تأأث   اا طرح پذیری تحقق. سنجش یابد میاختصاص 

و کأافی بأرای میألان تأثیرگأذاری      الزم حأد نظر و کفایت  . تأثیرگذاری به معنای اقدام در جهت ااداف موردشود می

د و از نأ امأواره از مأردم بیشأتر انتظأار مشأارکت اقتصأادی دار       اأا  دولتو نقش مردم،  پذیری تحققاست. در زمینه 

(. 1388)ادیأب زاده و حسأینی،    دنبر می، طراحی و اجرا کمتری  بهره را گیری تصمیمموجود در مراح   اای پتانسی 

 را مطرح کرد: ریلی برنامهشهرسازی و  گونه چهار توان می  اسا  بر ای

 و زیباسازی است. سازی ساختماننهایی در آن، صرفاً  که ادف 5برای ساختمان ریلی برنامه -1

 گیأری  تصأمیم  اأا  آناز جایگاای باالتر نسبت به مأردم بأرای    شهرسازانکه  6برای مردم ریلی برنامهشهرسازی و  -2

 .کنند می

که در ای  رویکرد با واگذاری اختیارات به مردم، مأردم در نقأش شهرسأاز     7شهرسازی به وسیله مردم ریلی برنامه -3

 .گیرند میقرار 

که در آن مردم و شهرساز، ار ی  در جایگاه خود بأوده و شهرسأازی از طریأق مشأارکت دو      8شهرسازی با مردم -4

 (.30: 1386)عندلیب،  گیرد میطرفه صورت 

 ریألی  برنامهمداخله را در گرو رویکرداای  اای برنامه پذیری تحققنظری و تجارب متأخر مدیریت شهری،  اای هدیدگا

سأازنده جامعأه شأهری     اای انیک. رک  اصلی پروژه توسعه شهری نیل مشارکت امه جانبه دانند میشهری مشارکتی 

ه به اامیت نقش مردم در جامعه از مردم به عنوان شهری( است. در ادبیات جدید توسعه نیل با توج اای گروه)افراد و 

 (.195: 1390مروتی و لطیفی، ) شود میثروت واقعی ار جامعه یاد 

تأا بأرای    انگیألد  برمأی گروای است کأه آنأان را    اای موقعیتمشارکت، درگیری ذانی و عاطفی اشخاص در  در واق 

و  دادن یأاری کأه درگیأر شأدن،     آیأد  مأی  بأر اریف چنی  دستیابی به ااداف گروای، یکدیگر را یاری داند. از ای  تع

مفهأوم   ازمتفأاوت   اأای  برداشأت بأه طأور کلأی     (.15: 1379)علوی تبأار،   باشند میمسئولیت، سه رک  اصلی مشارکت 

 :شوند میمشارکت در سه دسته تقسیم 

، آن را یأ   بنأابرای  رده و دیدگاه اول موضوع مشارکت را در قالب میلان تمای  به اظهار نظر در میان مردم مطرح کأ 

. در ای  دیدگاه آموزش مؤثرتری  وسیله برای فراام آوردن شرایط الزم برای گسأترش  کند میپدیده فرانگی قلمداد 

 پیشنهاد گردیده است. ریلی برنامهمشارکت مردم در نظام 
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 اا طرحشهری و به ویژه اجرای  اای برنامهو  اا طرحدیدگاه دوم، مشارکت به مفهوم بسیج مناب  غیر دولتی در اجرای 

نظام اداری قلمداد شده و بنابرای ، برطأرف سأاخت     کارایی، ناشی از ضعف ضوابط و مقررات موجود و عدم اا برنامهو 

 .داند می اداریموان  موجود را منوط به اصالح نظام 

مشارکت یعنی قدرت شأهروندان.   دیدگاهاز نظر دیدگاه سوم مشارکت ی  پدیده سیاسی است تا اداری. بر اسا  ای  

افلایش نقش اقشار ضعیف در جامعه در موضأوعات و تحأوالت سیاسأی و اقتصأادی      دیدگاهاستراتژی پیشنهادی ای  

معتقد است که انگامی که دولت مرکلی در امور اجتماعات محلی دخالأت کنأد    1جان ترنر (.7: 1376)اردشیری، است 

ولت مرکلی نهفته است و ام با کنار گذاشت  مردم محلی تأوان و امکانأات آن،   ام نیازاای واقعی ای  جوام  برای د

. وی نأوع  کنأد  مأی . ترنر مشارکت را در میلان نقش دولأت و مأردم در مأدیریت جامعأه، تعریأف      رود مینیل از دست 

که معموالً  است و معتقد است« تصمیم گرفت »و « فراام کردن»و آن  کند میمدیریت را به دو اقدام اساسی خالصه 

اما در جوام   ؛نیل دخالت کند گیری تصمیمکه در  داد می، به خود حق کند میار کسی که مناب  و امکانات را فراام 

 (.200: 1390)مروتی و لطیفی،  شود میفراام کردن و تصمیم گرفت  تعیی   اسا  برگوناگون رابطه بی  دولت و مردم 

رسیدند. بر اسا  نظریه شراکت، دولت و مردم بایأد ماننأد    3به نظریه شراکت 2اخیر، از نظریه مشارکت پردازان نظریه

دو شری  دارای مناب  مشترک و با حقوق و اختیارات معی  در تمام کاراای مربأوط بأه توسأعه و اداره امأور محلأی      

بأا اأم کأار    کشور دوش به دوش امدیگر و اماانگ با یکدیگر فعالیت کنند. در ای  نظریه ام دولأت و اأم مأردم    

و یأا بأرای آن    کنأد  مأی را فأراام   فراام کنند و یا درباره آن تصمیم بگیرند توانند نمی. دولت آنچه که مردم کنند می

فأراام   تواننأد  مأی و املمان مردم محلی در چارچوب تشکیالت اجتماعات محلی خود ار آنچه کأه   گیرد میتصمیم 

 (.5: 1387)رفیعیان و دیگران،  گیرند میند تصمیم ند و بتواناو در مورد ار آنچه که بخوا کنند می

 به اصول زیر اشاره کرد: توان میمشارکت مردمی دارای اصولی است که در ای  رابطه 

مسئوالن برای خود روش  سازند که واقعاً خواستار مشارکت مردم استند یا فقط به یأ  دیأد ابألاری و تصأنعی و      -

 .کنند میمر را مطرح برای رسیدن به مناف  سازمانی ای  ا

گأوش   اأا  آنفرانگ سازمانی برای مشارکت فراام آید تا در پروژه مردم بدی  یقی  برسند که مسئوالن به حأرف   -

 نیست. اداریو پرداخت  به امر مشارکت فقط ی  کار  داند می

 (.Kyung, 2005: 17)در اختیار مردم قرار گیرد  آن اای ویژگیباید اطالعات جام  درباره پروژه و  -
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 سطوح گوناگون مشارکت مردمی -1-3

بلکه باید شأرایطی فأراام شأود کأه مأردم بأا        مشارکت مردمی امری تحمیلی نیست که از پایی  به باال صورت گیرد

 (. 60: 1379)توسلی، پروژه حضور یابند  گیری شک ارتباط روش  و آگااانه اما در ی  چارچوب قانونمند در جریان 

 نمود: بندی طبقهدر افت سط   توان میرا  ای پروژهدر ار مشارکت مردمی 

 گیرنأد  مأی فنی با نهاداای دیگر تمأا    اای کم جهت مناب  و  اا بوده، پروژه: مردم خود مبتکر 1خودانگیختگی -1

. در صأورت حمایأت دولأت و نهاداأای     نماینأد  مأی اما مردم، کنترل مناب  پروژه را امچنأان در دسأت خأود حفأ      

 به اجرای کام  برسند. توانند مییی اا پروژهچنی  غیردولتی 

. مشأارکت بأه   نمایأد  می: مبتکر پروژه ی  نهاد خارجی است که در ارتباط با مردم محلی فعالیت 2مشارکت تأملی -2

. مردم در تحلی  مسأائ ،  باشد نمیجهت رسیدن به ااداف پروژه  ای وسیلهعنوان ی  حق شهروندی تلقی نشده، تنها 

 زیادی بر نحوه استفاده از مناب  دارند. تأثیر و ؛نمایند میاجرایی و مدیریتی مشارکت  اای رنامهبتدوی  

جهأت تحقأق پأروژه، بأه ویأژه کأااش        ای وسأیله : مشارکت از سوی نهاد خارجی به عنأوان  3مشارکت عملکردی -3

ردم بعأد از اینکأه تصأمیمات مهأم از     . برای مثال مأ شود میاز طریق ارائه نیروی کار و مدیریت رایگان تلقی  اا الینه

. کننأد  مأی ، جهت تحقق ااداف تعیی  شده، مشارکت شود میسوی نهاد خارجی گرفته شده و ااداف پروژه مشخت 

 .دنکش مینهایتاً در چنی  شیوه مشارکت، مردم در جذب ااداف مورد نیاز نهاد خارجی، از ااداف خود دست 

)مأثالً در   نماینأد  میمادی مشارکت  اای انگیلهمردم تنها به واکنش نسبت به  :4مالی اای انگیلهمشارکت به دلی   -4

شأرط عرضأه نیأروی کأار و ایجأاد       به خودیاریی اا پروژهنمایند و یا مثالً در  دریافت غذامقاب  عرضه کار، پول و یا 

 (.کنند میساختمان زمی  و خدمات دریافت 

میألان   امأا  ؛شأود  مأی مردم گرفتأه   اای اولویتت تعیی  نیازاا و نظرات مردم جه :5اطالعات دای و مشورت کردن 5

 نظأر مأورد   اأای  حأ   راه، به وسیله نهاد خارجی و از طریق تشخیت مسأئله و  اا تحلی اطالعات و کنترل  آوری جم 

به مردم داده نشده، به عالوه مجریان پروژه اأیچ تعهأدی نسأبت بأه تحقأق       گیری تصمیم. ایچ قدرت شود میمعی  

 .سچارند نمیمردم به عهده  اای ویتاول

خواسته شأده و   اا آنکه چه چیلی انجام خوااد شد، بدون اینکه نظرات  شود میبه مردم گفته  :6مشارکت انفعالی -6

 یا قدرتی در تغییر امور داشته باشند.

. پأذیرد  میجام : منظور تظاار به مشارکت به جای جلب مشارکت واقعی است که ان7مشارکت خدعه آمیل و صوری -7

رسمی گماشته شده باشند، بدون اینکه ای  افراد انتخاب شأده و یأا قأدرتی     اای ایئتبه عنوان مثال، نمایندگانی در 

 (.13: 1379)مرادی، داشته باشند 
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 «نردبان مشأارکت شأهروندی  »با نام  1969در سال  1از مشارکت توسط شری ارنشتای  بندی دسته تری  شده شناخته

نأوع مشأارکت    تری  کام مفهومی است که از عدم مشارکت تا  بندی درجه بندی دستهه است. اص  مهم ای  ارائه گشت

 :ه است که شام شهری را بازشناسی نمود اای پروژهانواع رویکرداای دخالت مردم در  و تداوم دارد

مشأارکت اسأت. نیأت     . بلکه ادعأای داشأت   شود میمحرومیت از مشارکت: ای  مشارکت در واق  مشارکت محسوب ن

مناف  کارفرما است. علت اصلی توس  به مشأارکت، کسأب مشأروعیت بأرای      تأمی مناف  مردم بلکه  تأمی اصلی، نه 

 طرح و کااش مقاومت مردم در مقاب  آن و در نتیجه سهولت اجرای طرح است.

منأاف  دولأت و کارفرمایأان     مشارکت مناف  مردم تا جایی است کأه بأا   تأمی مشارکت جلئی: نیت اصلی در ای  نوع 

نظارت داشته باشأند و اعمأال    نظرشانبر اجرای  توانند نمیتضاد پیدا نکند. مردم حق اظهار نظر و مخالفت دارند، اما 

. جریأان اطالعأات   شأود  مأی قلمأداد   اا طرحخود را پیگیری نمایند. مشارکت ابلاری برای بهبود کیفیت  اای خواسته

 .شود میاستفاده  اا طرحاعتبار مالی  تأمی بوده و از مشارکت مردم در عمدتاً از پایی  با باال 

حداکثر مناف  مردم و جلب رضایت عموم است. مشارکت عأالوه بأر آنکأه ابألاری      تأمی قدرت شهروندی: نیت اصلی، 

وندان خود به عنوان ادفی در جهت رشد فکری، اجتمأاعی و مأدنی شأهر    شود، میقلمداد  اا طرحبرای بهبود کیفیت 

مشارکت نموده، عالوه بر آن حق اظهار نظأر، اعتأراض و مخالفأت بأا      گذاری ادفو  گیری تصمیماست. شهروندان در 

 (.24: 1384، و دیگران )حبیبیرا نیل دارند  اایشان خواستهطرح، امچنی  توانایی نظارت بر اجرای 

 پنج ادف ویژه مشارکت مردمی را چنی  برشمرده است: ارنشتای 

با ادف تبادل نظأر   اا برنامهریلان یا مسئوالن  برنامه واست که مردم  ای مرحلهمبادله اطالعات: مبادله اطالعات  -الف

 .آیند میو اشتراک مساعی گرد ام 

نیست. بلکأه   رسانی اطالعاز مبادله اطالعات است. در ای  مرحله ادف فقط  تر گسترده ای مرحلهآموزش: آموزش  -ب

 ی درباره چگونگی انجام برنامه و آموزش است.فراام آوردن جلئیات

ی اا طرحو  اا سیاستامچون ایجاد محیط مناسب برای اجرای  اایی فعالیتجلب حمایت: ای  مرحله دربردارنده  -ج

 آمأوزش . در زمینه ااداف خاص مبادله اطالعات، باشد میپیشنهادی یا ح  اختالف بی  دولت و مردم و یا بی  مردم 

، بلکه در ای  گیر و دار نظرات رسأمی و  شوند نمیدخالت داده  گیری تصمیممردم به طور مستقیم در  و جلب حمایت،

 .شود میمطرح و بح   اداری

مربأوط   گیأری  تصأمیم مختلأف   اأای  زمینأه و  اأا  شأیوه : ای  ادف و ادف بعدی بیشتر به گیری تصمیمکم  به  -ه

 باید به چه ترتیب باشد. گیری تصمیمو اینکه دخالت نظراای مردم در  شوند می

: تالش برای شأناخت نظراأای مأردم دربأاره یأ  موضأوع و       گیری تصمیمرأی گیری و لحاظ کردن رأی مردم در -و

 .(Arnstein,1993: 518) جم  باشد اای خواستهنشان دانده  اا طرح، به صورتی که باشد میدخالت آن در تدوی  برنامه 

 ی فرسوده شهریها بافتازی مشارکت مردمی در نوسازی و بازس -2-3

مشارکت مردم در شهراا و به ویژه در کشوراای در حال توسأعه، از اامیأت بأاالیی برخأوردار اسأت. از جملأه ایأ         

سأت اشأاره کأرد.    اا بافأت ی فرسوده شهری و معضأالت فراوانأی کأه گریبأان گیأر ایأ        اا بافتبه  توان میمشکالت 
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 اأای  ویژگأی ی فرسوده اسأتند. شأهری بأا    اا بافتی احیا اا طرحتهیه  در حالمربوطه امواره، مسئول  اای سازمان

، پویأا، دوجانبأه و   مستمرسالم، سبل، شاد، پویا و ... نیاز به شهرداری و ساکنینی دارد که دارای ارتباط و روابط متقاب  

و  سأویه  یأ  اما واقعیت آن است که ای  روابط نه تنها دوسویه و متقاب  و مستمر نیست بلکه حتأی   ؛مشارکتی باشند

نوسأاز و تأازه شأک  گرفتأه      اأای  محلأه نسبتاً مستمر ام نیست و ار دو طرف تعام  از ام گریلان استند. پیدایش 

ز ضابطه و اصأول شهرسأازی شأک     خارج اامواره بخشی از فرایند شتابناک توسعه در بیشتر شهرااست. ای  فرآیند 

. شأود  مأی دارای بافت فرسوده نام بأرده   اای محلهبا عنوان  اا آنکه امروزه از  هشد اایی محلهو منجر به ایجاد  هگرفت

متعأدد سأکونتی،    اأای  جنبهکه دچار کااش آشکار کیفیت حیات شهری از  شود میصفت فرسودگی به بافتی اطالق 

 اأای  جنبأه به تشدید نألول   اا جنبهکالبدی و زیرساختی شده است و تقلی  ار ی  از اجتماعی، فرانگی، اقتصادی، 

 (.189: 1390مروتی و لطیفی، ) استدیگر یاری رسانده و محیط را به سوی ناپایداری و رکود حیات شهری سوق داده 

ذشأته در سأه گأروه    بأر اسأا  میألان وفأاداری بأه گ      ،وزارت مسک  و شهرسأازی  دیدگاهمداخله از اای  شیوهانواع 

از اقدامات را بر حسأب نیأاز    ای گسترده، ای  سه نوع مداخله ار ی  طیف گیرند میبهسازی، نوسازی و بازسازی قرار 

 :شود میشام  

ست. فعالیت بهسأازی بأا   اا آندر ای  نوع مداخله اص  بر وفاداری به گذشته و حف  آثار اویت بخش در  :1بهسازی -

منفی از طریق حمایت،  اای جنبهمثبت و تضعیف  اای جنبهت بالقوه و بالفع  موجود و تقویت ادف استفاده از امکانا

. در اقأدامات مربأوط بأه بهسأازی،     پأذیرد  مأی ، حفاظت، احیا، اسأتحکام بخشأی و تعمیأر صأورت     نگهداریمراقبت، 

و تنهأا بأا جأایگلینی     ردبأ  مأی زیرا کالبد در شرایط مناسبی بأه سأر    ؛گیرد میچشم گیر در کالبد صورت ن ای مداخله

شأهری،   اأای  فعالیأت بنأابرای ، بأا تغییراتأی در     ؛شود میعملکرد مناسب فعالیت، از فرسایش فضای شهر جلوگیری 

 شااد فضااای شهری مطلوب بود. توان می

بیشأتری برخأوردار اسأت و برحسأب مأورد از       پأذیری  انعطافنوع مداخله حد وفاداری به گذشته از  ای  در :2نوسازی

، بازگردانأدن حیأات   وری بهأره شام  گردد. فعالیت نوسازی با ادف افلایش کأارایی و   تواند میداخله اندک تغییر را م

. در پأذیرد  مأی و از طرق نو کردن، توان بخشی، تجدید حیأات، انطبأاق و دگرگأونی صأورت      باشد میشهری به بافت 

؛ و به ایجاد فضای شأهری  کند میدر کالبد، آن را معاصر  نوسازی بر فعالیت دائمی فضا تأکید شده و با ایجاد تغییراتی

 دارد. سازی معیار، پس نوسازی شهری نیل سر در شود میمناسب منجر 

در ای  نوع مداخله نه تنها ایچ اللامی برای حف  گذشته وجود ندارد بلکه با ادف ایجاد شأرایط جدیأد    :3بازسازی -

. در ای  حالت، فضای شأهری  پذیرد میصورت  سازی دوبارهپاکسازی و  فضایی و از طریق تخریب، –زیستی و کالبدی 

 (.16: 1389فرجی مالئی، ) کند میجدید یا در صورت اص  خویش، روابطی کامالً جدید را بیان  اای چهرهدر 

عمأده،   دیدگاه و گرایش دو شهری، که  فضااای و اا بافتدر  مداخله مورد در پردازی اندیشه دنیای دربه بیان دیگر، 

 بأوده و  اقتصأادی  مقأوالت  بأا  اولویت کارکردگرایی در دیدگاه. دارد وجود ،گرایی فرانگ دیگری و کارکردگرایییکی 

 فرانگی اای ارزشو  شرایط برعکس، گرایی فرانگ دیدگاه در نیست و برخوردار جایگاه مناسبی از فرانگی محتوای
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 اسأت.  تفکأر  ایأ   بأارز  مشخصات از گذشته به حد از بیش ریگذا ارزش .شوند می فضا تلقی دای شک  در غالب عام 

 کأه  حأالی  در دارد، اعتقأاد  آن دگرگأونی  پس بأه  نگریسته، مصرفی دید از را که  شهری کارکردگرا فضااای دیدگاه

 انقطاع با معموالً کارکردگرا .نماید می حفاظت به رو امر ای  از و نگرد می موزه دید به فضااا ای  به فرانگ گرا دیدگاه

)دویأران و  است  امراه روند ای  ادامه به معنای گرایی، تداوم با گرا فرانگ دیدگاه و روند تاریخی قط  معنای به گرایی،

 (.81: 1390دیگران، 

 مرحلأه  بأه  را شأهری  فرسأوده  اأای  بافت در بهسازی و نوسازی اای پروژه که است امری مردمی مشارکت از استفاده

 و گیأران  تصأمیم  سازان، تصمیم کنندگان، استفاده گروه سه غالب در توان می را آن ملایای د،نمای می تر نلدی  تحقق

 کنتأرل  گأرفت   دست به و قدرت در مردم شدن کنندگان شام ، سهیم استفاده برای نمود. ملایای آن بررسی مجریان

 حقأوقی، ایجأاد   و اجتماعی حاظل به بافت ساکنی  عمومی اای آگاای سط  بافت، افلایش در نوسازی و بهسازی روند

 بافأت  درون سأاک   مأردم  فرانگی – اجتماعی اای ارزش زندگی، دخالت محیط به تعلق و اجتماعی مسئولیت حس

 درون گرفتأه  انجأام  اقأدامات  از اأا  آن نگهأداری  و حفاظت و ساکنی  تعلق حس اا، افلایش گیری تصمیم در فرسوده

 امبسأتگی  پیشأرفت، تقویأت   و توسأعه  بأرای  مأردم  اعتمأاد  و عالقه جادمحلی، ای اجتماعی اای شبکه بافت، تقویت

 بافأت  اصألی  سأاکنی   بأه  اأا  طأرح  منأاف   مستقیم بازگرداندن و مح  ساکنان امدلی و امکاری روحیه و اجتماعی

 و اأا  طأرح  کیفیأت  رفأت   گیأران شأام ، بأاال    تصأمیم  و سازان تصمیم برای فرسوده است. ملایای مشارکت مردمی

 جمعأی، افألایش   گیأری  تصأمیم  لحاظ به تر منطقی و تر درست تصمیمات اتخاذشهراا،  بهسازی و نوسازی ایا برنامه

 مناقشات است. و درگیری فرسوده و کااش بافت اای توانایی و معضالت به نسبت طراحان و ریلان برنامه شناخت

 گسترش شهری، بهسازی و نوسازی اای طرح اجرای زمان و الینه کااش ،مجریان عبارت است از برای و ملایای آن 

 منفأی  اأای  العم  عکس عدم و مردم وسیله به اا طرح فرسوده، پذیرش بافت در اقدام نیاز مورد مالی مناب  و امکانات

 (.42: 1388 فریدطهرانی، و ظرابی) اقدامات پیشبرد جهت نیاز مورد انسانی نیروی آن و ازدیاد به نسبت

 مردمی بر مشارکت مؤثرعوامل  -3-3

 اأای  سیسأتم سرمایه اجتمأاعی، مجموعأه انجاراأای موجأود و پیونأد و ارتباطأات در        :سرمایه اجتماعی و اعتماد -

اسأت   ای سرمایه. به عبارتی سرمایه اجتماعی، گردد میاعضای جامعه  امکاریاجتماعی است که موجب ارتقای سط  

 .آورند میبه دست  یکدیگراز طریق پیوند با  اا گروهکه افراد و 

 سه مؤلفه اصلی و مهم سرمایه اجتماعی عبارت است از: اعتماد اجتمأاعی، انسأجام اجتمأاعی و مشأارکت اجتمأاعی.     

مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد و قابلیت اعتماد اسأت کأه دارای ارکأانی چأون صأداقت، شایسأتگی، ثبأات         تری  مهم

بأه رفتأار    ،اختصاصی فعالیتی است که حاصأ  آن فعالیأت   است. اعتماد به معنای روراستیقابلیت اعتماد، وفاداری و 

 کننأد  مأی و قابلیت اعتماد، رفتاری است که بازده مردمأی را کأه بأه شأما اعتمأاد       باشد میمشارکتی دیگران وابسته 

 (.83: 1379فوکویاما، ) داد میافلایش 
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و افراد خوااأد داشأت.    اا گروهعام  میان بسلایی بر مشارکت و ت تأثیراعتماد به عنوان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی 

که موجأب ارتبأاط و مشأارکت     ااست شبکهاز مفاایم اعتماد، انجاراا و  ای مجموعهسرمایه اجتماعی  1به زعم پاتنام

 (.1380)پاتنام، خوااد کرد  تأمی و در نهایت مناف  متقاب  آنان را  شود میبهینه اعضای جامعه 

که رفته رفته در جلب نظر و رأی افراد  کند میآیندی طوالنی و امراه با استمرار تعریف گواداگنولی اعتمادسازی را فر

 and Ward, 1998: 329-339) شأود  مأی بأی  دولأت و مأردم     اأا  امکأاری حی  باعأ  افألایش    ای  ازگذاشته و  تأثیر

Guadagnoli.) ی دیگر دست یافت، بأرای  به یکچارچگی در فرآینداا توان میفرآیندی است که از پس آن  اعتمادسازی

اعتمادسأازی  مأی تأوان   محیطأی،   اأای  کیفیتمحیطی و ارتقاء  اای حفاظتمربوط به  اای زمینهبسیاری از در مثال 

(. در واق  اعتمادسازی بأا  Fiorin, 1990: 243-226)مردمی را به عنوان گام نخستی  برای مشارکت عمومی تعریف کرد 

میلان اعتماد افراد میلان مشارکت عمومی  گیری اندازه، زمانی که برای کند میا مشارکت عمومی ارتباط تنگاتنگی پید

برای مشارکت شأهروندی و بأاال    بسترسازیادف  که زمانی(. Buchy and Hoverman, 2000: 25-15) شود میسنجیده 

عمأومی خوااأد    ایاأ  عرصهگام جلب اعتماد بازیگران  تری  ابتداییمدنی است،  اای آزادیبردن سطوح دموکراسی و 

 (.Sabatier and sha, 2009: 64-61)بود 

 اأای  الیأه در ای  راستا، مدیریت شهری و اداره مردمی شهراا زمانی محقق خوااد شد که مشأارکت مأردم در تمأام    

 داشأت ، جلب اعتماد مردم در رأ  اقدامات قرار خوااأد  اندازی چشمچنی   بهمدیریتی دیده شود و برای نائ  آمدن 

(Sabatier and al, 2002: 670-645.) 

باشأد   تأثیرگأذار  سأازمان بر عم  و کنش افراد در رابطه با ی  نهاد یا  تواند میمتغیر دیگری که  :اثربخشیاحساس  -

در یأ  کأار یأا رسأیدن بأه یأ  نتیجأه         ،احسا  اثربخشی است. احسا  اثربخشی انتظارات ی  فرد در موقعیأت 

 اأای  قضأاوت بدی  ترتیب اگأر شأهروندان    (.1385، و دیگران )محسنی تبریلیاست  فردی اای فعالیتارزشمند از طریق 

و دانش خود جهت مشارکت در امور شأهری داشأته باشأند بأه احتمأال زیأاد اقأدام بأه          اا مهارتمثبتی در رابطه با 

 (.178: 1392)ااشمیان و دیگران، مشارکت در آنان نیل افلایش خوااد یافت 

کنش اجتماعی با تفکی  مشارکت به دو بخش ذانی و رفتاری، مشأارکت بأه    اای نظریهدر  فراد:درونی ا های انگیزه -

معنأای ذانأی مشخصأی قائأ       ،عنوان ی  رفتار انسانی از رفتاراای بازتابی متمایل شده چرا که افراد برای رفتار خود

و اقأدام بأه مشأارکت بأا انگیأله و       شأود  می تأکیدو نیت افراد در رفتاراا  قصددر ای  نظریه بر  (.1373)ریتلر، استند 

مشأارکت(، انتظأار از    اینجأا  دربه ی  کأنش )  دای شک . از ای  منظر، عناصر شود میامکان مشارکت، امراه دانسته 

برآوردن توقعات دیگران، اقدام بأه کأنش در    ی انگیلهنتایج، ارزیابی از نتایج، میلان اطالعات، تصور از ارزیابی دیگران، 

 (.1379)علوی تبار،  امکانات و وسای  الزم برای عملی ساخت  کنش مطرح شده است گذشته،

رفتاراا را بیش از آن که حاصأ  باوراأا    ،با طرح قضایای مختلف 2در نظریه مبادله، اومنل محاسبه سود و زیان عمل: -

از جمله مشارکت زمأانی شأک     سود و زیان تلقی کرده است. بدی  معنا که رفتاراا ی محاسبهو گرایش بداند، نتیجه 

که مناف  حاص  از آن بر الینه فلونی داشته باشد و افلایش و گسأترش   یابند مینهادی  ی جنبهگرفته، مثبت شده و 
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اسأت. در ایأ  قلمأرو مسأئله پأاداش، تنبیأه، انگیأله، ارزش و         اا الینهآن ام تاب  تصور فرد از مناف  عینی بیش از 

بنابرای ، اگر مشارکت برای انسان امأراه بأا کسأب امتیأاز و ارزیأابی       ؛(1373ریتلر، ) ازدس میموفقیت خود را آشکار 

کسأی   اگربه طور مثال  (.250: 1392موسایی و شیانی، ) شدو تکرار خوااد  یافته تداومکنش باشد،  ی نتیجهمثبت از 

 قائأ  ور بیشأتر اجتمأاعی ارزش   خأود بأرای حضأ    اای داوریپیامد مشارکت را افلایش حضور اجتماعی بداند، اما در 

 در مورد مشارکت نخوااد داشت. ای برانگیلانندهنباشد، ارزیابی مثبت و 

و توسعه اجتماعی سبب ایجاد و  ریلی برنامه اای فعالیتمشارکت مردم در  حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به جامعه: -

. نماینأد  مأی ا  تعلق بیشتری بأه جامعأه خأود    و آنان احس گردد میارتقای حس مسئولیت اجتماعی در افراد جامعه 

. مشأارکت عمأومی یأ     گردد میاجتماعی سبب ایجاد روح تعاون و امکاری در مردم  اای فعالیتمشارکت مردم در 

ای  امر به نوبه خود  متقابالً، و نماید میبه جامعه را خلق  وابستگیحس واقعی و اصی  مسئولیت جمعی است و حس 

. چأرا کأه مشأارکت    (200: 1390مروتی و لطیفی، ) گردد می اا طرحنه مردم در مشارکت و اجرای سبب درگیر شدن فعاال

 .داد میحس مالکیت در قبال آن طرح یا برنامه  اا آن، به اا طرحو  اا برنامهمردم در فرایند تهیه و تدوی  

که در افراد نسأبت بأه یأ      قدرتی بیاجتماعی احسا   شناسی روان دیدگاه از :1و از خودبیگانگی قدرتی بیاحساس  -

است. در ای  زمینه نظریأات سأط  کأالن     مؤثربر عم  و کنش آنان در مقاب  آن سازمان  ،سازمان یا نهاد وجود دارد

نسأبت بأه    اأا  انسأان شأده و در رابطأه بأا بیگأانگی      ارائهمباح   تری  مهماز  4و زیم  3، وبر2امانند نظریات مارکس

 (.1379)علوی تبار،  باشد می اا آنآنان در مقاب   قدرتی بیا  و احس اایشان ساخته دست

از شرایط اجتماعی استند و ار چه بیشتر در میان افراد جامعه وجود داشته باشأند   متأثر قدرتی بیاز خودبیگانگی و 

اأا زمینأه   ، جأدایی فأرد از انجار  5. به نظر دورکأیم شود میجمعی و مشارکت کمتر  اای فعالیتاحتمال ورود آنان به 

 Frisby) داد میو رفتاراای مشارکتی مبنای انسجام اجتماعی را کااش  کند می، ناامیدی و ناتوانی را ایجاد قدرتی بی

and Sayer, 1986). 

ساختاراای اجتماعی و تحمیلی اسأت در قالأب انفعأال و     ی زادهمارکس  ی نظریهبیگانگی سیاسی و اجتماعی که در 

 ,Marx) داد میاای سبب دوری از جامعه شده و احتمال بروز رفتاراای مشارکتی را کااش برخاسته از ناآگ طرفی بی

بر شرایط و بستراای نابسامانی و بیگانگی اشأاره شأده کأه موجأب عأدم مشأارکت را فأراام         اا نظریه ای  در (.1973

 تأوان  نمأی فأراام نشأود،    اا فعالیت. چنانچه در جامعه شرایط مناسبی برای حضور مردم و مشارکت آنان در آورند می

 (.251: 1392موسایی و شیانی، ) داشتانتظار مشارکت واقعی را 

                                                           
1
 Alienation 

2
 Marx 

3
 Weber 

4
 Simmel 

5 
Durkheim 
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 :گیری نتیجه

، حقأوقی و  محیطأی  زیسأت شهری، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،  اای محیطمؤثر در ایجاد فرسودگی  اای زمینه

، موجأب  شود میم  بسترساز فرسودگی نام برده به عنوان عوا اا آن. ای  موارد که از شود میمدیریت شهری را شام  

موضوع  .آورد مینامناسب شدن محیط زندگی شده و نموداای منفی و کارکردی مخربی را برای ای  مناطق به امراه 

نیسأت. ایأ  امأر از آن رو     پأذیر  امکانبدون مشارکت ساکنی  مناطق  کهاای فرسوده اصوالً امری است  نوسازی بافت

در راه تمرکأل   ای عمأده مالی و اجرایی، سازمانی، حقوقی و قانونی مان   اای محدودیتکه دانسته شود  یابد میاامیت 

 اأای  پأروژه  کأه  است امری مردمی مشارکت از استفاده شود. اجرای اقدامات توسط بخش دولتی و عمومی قلمداد می

 شأدن  سأهیم نماید. مشأارکت باعأ     یم تر نلدی  تحقق مرحله به را شهری فرسوده یاا بافت در بهسازی و نوسازی

 به تعلق و اجتماعی مسئولیت حس ایجادو  بافت در نوسازی و بهسازی روند کنترل گرفت  دست به و قدرت در مردم

 اتخأاذ  وشأهراا   بهسأازی  و نوسأازی  اای برنامه و اا طرح کیفیت رفت  باالو  امچنی  باع    شود می زندگی محیط

 .شود می گیران تصمیم و سازان تصمیم جمعی برای گیری تصمیم لحاظ به تر منطقی و تر درست تصمیمات

 اأای  ویژگأی بررسأی   اأا  بافأت فرسوده در بهسازی و بازسأازی ایأ     اای بافتگام نخست در جلب مشارکت ساکنان 

عوامأ    سأت. ا اا بافتبا تمای  ساکنان با فرایند بازسازی ای   اا ویژگیای   ی رابطهاقتصادی آنان و تحلی   -اجتماعی

 اأای  بافأت سأازی  نوشهری و به ویأژه بازسأازی و    اای طرحگوناگون باع  مشارکت یا عدم مشارکت مردم در اجرای 

عواملی امچون سرمایه اجتماعی، جلب اعتماد، احسا  اثربخشی، حس مسئولیت و تعلق به . شود میفرسوده شهری 

 .دنگذار میدرونی افراد، بر مشارکت مردم اثر  اای انگیلهمکان و 

که اأر فأرد    ای گونه  بهرویکرد در مدیریت شهری جلب مشارکت مردم برای اداره امور شهر است  تری  مهم در نتیجه

به عنوان ی  شهروند  داد میشغلی و خانوادگی خود برای اجتماع انجام  اای فعالیت ی حیطهگذشته از نقشی که در 

قش خود را باز شناخته و نسبت به وظأایفی کأه پأذیرش ایأ  نقأش      ، نکند میدر اداره امور شهری که در آن زندگی 

و اشأتراک در   سأازی  ظرفیأت امچنأی ، ایجأاد حأس امکأاری،      خود را مقید و مسئول بداند. ،کند میبرای او ایجاد 

منجر بأه ارتقأاء سأط  آگأاای شأهروندان از ملایأای مشأارکت و         رسانی آگاایآموزشی و  اای برنامهاطالعات و ارائه 

 .شود میورداری آنان از انگیله بیشتر برای امکاری و مشارکت برخ
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