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 رويكرد مشاركت مردمي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده

 

 2افسون مهدوي،  *1فاطمه عباسپور

 Abbaspoor.1991@gmail.com، واحد كرمان يدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد يكارشناس يدانشجو -1

 Afsoon_mahdvi@yahoo.com، واحد كرمان يدانشگاه ازاد اسالم ،يعلم یتو عضو ه مربي -2

 هچكید
 طوربه هابافت ين. ااندشده شهرهاگريبان گیر  كه هستند معضالتي ينترمهم ازجمله يشهر دهفرسو يهابافت وزهمرا

 هايينارساو  تمشكال نكانو شكل بهو  گشته اجدآن  تحیا تكاملي چرخهاز  كه هستند شهراز  ييهابخش هعمد

 برسند فعلیت به گرا كه برخوردارند ريبسیا ننها هايیتقابلو  هایتظرفاز  هابافت ينا كه است يدر حال ين. اانددرآمده

 دهفرسو يهابافت زيبهساو  زينوسا توسعه روينازا. شوند دهستفاا كمحر وينیر عنوانبه شهر توسعه يندافردر  تواننديم

 ندگيز كیفیت ءتقاار جهتدر  شهرها زينوسا ينكها به توجه با. ستا قرارگرفته شهرها زينوسا صليا افهداز ا يشهر

و  دشو قرارگرفته مدنظر شهر يفرهنگو  ديقتصاا ،جتماعيا يكالبد یرغو  يكالبد دبعاا كلیه ستا زمال گیرديم رتصو

 يهاطرحدر  هاآن يهازنیاو  ستاخو به توجه ،هستند يشهر يهاطرح صليا نينفعاو ذ كنندگاناستفاده دممر ازآنجاكه

 تمقاما ،لتيدو يهاارگان وزهمر. اسازديم ارهمو نیز هاطرح ينا يريپذتحقق ايبردارد و راه را  يياسز به همیتا يشهر

 يژهوبه شهر رمودر ا دممر كترمشاو  رحضو كه اندشده قفوا عموضو ينا به همگي ،هاطرح نمجرياو  گیرندهیمتصم

 هاپروژه ينا تحققدر  تنهانه مرا ين. انماينديم يفاا هاطرح ينا يريپذتحققرا در  صليا نقش ،يخيرتاو  دهفرسو يهابافت

. نمايديم سحسا دخو سكونت محل به نسبترا  نناآ د،خو ندگيز محیط با دممر دننمو گیردر طريقاز  بلكه ،ستا مؤثر

 صليا رساختا .شوديم تضمین هاطرح ينا اريپايدو  نستهدا لمسئو دخو هسكونتگا برابررا در  دخو دممر ترتیب بدين

 بخش. ستا هايدگاهد و يخچهرتا ،يفرتعا هبرگیرنددر ي،نظر مباني انعنو بااول،  بخش: شوديم تشكیل بخش دواز  مقاله

 بافت فرسوده و مشاركت مردمي است. مؤثر يهاشاخص دوم

 

 فرسوده، بهسازي، نوسازي، مشاركت بافت: يیدكلواژه هاي 
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 مقدمه:
هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حیات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكالت طور عمده بخشبه هاي فرسوده،بافت

ها، قدرت و سرعت الزم براي همگام كردن خود با ساير اند. ازآنجاكه نیروهاي متحول ساز درون اين بافتدرآمدهها و نارسايي

گردند. طي روز از گردونه توسعه پوياي شهر دور ميگرفته و روزبهگرا را در پیشهاي شهر را دارا نبوده لذا حركتي واپسبخش

هاي مسئول كنترل و هدايت توسعه شهر، در قالب تهیه و سازمان نهادها رسودگي،با پديده ف در جهت مقابله هاي گذشتهسال

اي اند، لیكن بخش عمدههاي فرسوده نمودههايي در بخش بافتاي موضعي و موضوعي اقدام به انجام فعالیتها و پروژهطرح

 گونه اقدامات، تاكنون موفق به حصول نتايج كامل و مطلوبي نگرديده است.ازاين

ي كشورهاي تجربه امروزه ضرورت مشاركت شهروندان در بهبود وضعیت كالبدي و اجتماعي شهرها بر كسي پوشیده نیست.

 موفقیت در بسیاري موارد از توان دولت خارج است. هاطرح اجراي دهد.يمي توسعه شهري نشان هاطرحمختلف جهان در 

ها با جلب اعتماد عمومي، تشويق مردم در مراحل مختلف طرح و مشاركت مردم و نهادهاي محلي است و تن درگرو هاطرح

هاي اجرايي با یتقابلي اول تا حدود زيادي در تدوين اهداف و مرحلهدر  هاطرحشود كه يماستفاده از مشاور عمومي باعث 

 تضمین كنند. خود رافقیت ي موثق، نیازها و پشتوانه مردم، موهادادهبر یهتكموفقیت همگام باشند و درنهايت بتوانند با 

ي فرسوده هابافترسد كه مشاركت مردم باعث افزايش كیفیت و بهبود روند بهسازي و نوسازي يمدر اين پژوهش به نظر 

 ي دولت است.هابرنامهاعتمادي به يبرسد كه عدم مشاركت مردم به دلیل يمشود.به نظر يم

آن  يريپذتحققامي طول پروژه، امري انكارناپذير و مؤثر در پیشبرد اهداف و امروزه به اثبات رسیده است كه حضور مردم در تم

فرسوده، سعي در عملیاتي نمودن  يهابافت. لذا اين مقاله با تبیین اهمیت موضوع مشاركت در امر بهسازي و نوسازي باشديم

 آن و معرفي فرايندهاي كار مشاركتي داشته است.

 

 :مسئلهطرح 
جديد شهري و مشخصات يک شهر  يبازندگكه  اندشدهفرسوده و تاريخي شهر درگیر به نام  يامسئلهشهرهاي ايران با  اكنونهم

تجلي مشكالت نظیر تعارض با  دهندهنشان هابافتمدرن ناسازگار و ناهماهنگ است. كالبدشناسي ساختاري و عملكردي اين 

، يسكونتو  يامحله يهاارزشكیفیت كالبدي، كاهش  افول، افول اقتصادي، هایتفعالساختار كلي شهر، تراكم و تمركز جمعیت و 

 هايیفیتكمشكالت ترافیكي و انحطاط  دسترسي هاييدشوار، محیطييستزاجتماعي، شرايط نامطلوب  هايیفیتكافول 

 فرهنگي و بصري بوده است.

 حالينباا اما ،دهنديمفرسوده انجام  يهابافتدر  ييهاقداما مسئول كنترل و هدايت توسعه شهر، يهاسازماناز طرفي نهادها و 

بهبود  درروندمردم  يهامشاركتچه میزان  كه پردازيميمهمچنان با مشكالت بافت فرسوده روبرو هستیم در اين مقاله به اين 

 دارد. یرتأثفرسوده  يهابافتو كیفیت بهسازي و نوسازي 

 

 مفاهیم:تعاريف و 
 بافت فرسوده

را )از  انسان زيستیطمحكیفي  يهاارزشآن، كاهش  مختلف درشهري كه وجود عوامل و عناصر  يهابافت از: عبارت است

سكونتي، نوسازي در  يهاارزش و با نزول آورديمو اجتماعي( فراهم  اقتصادي ،محیطييستزكالبدي، عملكردي،  يهاجنبه

 (۱۸: ۱۳۸۲جهانشاهي، )يابد. يو میل مهاجرت در جمعیت ساكن فزوني م شوديم بافت متوقف

از  استفاده قدمت، ازجملهكه به داليل مختلف  گیرديبرمشهر را در  شدهساختهمحدودهايي از بافت  عمدتاًبافت فرسوده نیز 

به نیازهاي امروزي شهر و  ييگوپاسخفاقد توان  هاينابافت و نظاير  یبترك رسیدگي به بافت و ساختمان، عدم مصالح نامناسب،

 كیفیت پايین شرايط اجتماعي، دچار كالبدي، هاييژگيوفرسوده عالوه بر  بافت ،ترجامعو  تركاملتعبیري  در ساكنان بافت است.
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 گردديماست و تداوم سكونت در آن فقط از روي ناچاري و ناتواني ساكنان صورت  محیطييستزو  ياقتصاد

(reddy,1996:21). 

و عوامل چندي در  گردنديممناطق شهري محسوب  عموماًزيستي و  يهامجموعهبافت فرسوده تظاهر نوعي بیماري در ساختار 

اجتماعي، فرهنگي -، اقتصاديمحیطييستزبه عوامل كالبدي، عملكردي،  توانيمكه از میان  اندیلدخ هاآن یريگشكلبروز و 

از شهر  ييهامحدوده، در زيستیطمحكمي و كیفي  يهاارزشمخرب هر يک از عوامل فوق سبب كاهش  یرتأث اشاره كرد.

 گردديممتوقف  هاآنو بهسازي در  يبازساز امر نوسازي، هامحدودهعملكردي در اين قبیل -سكونتي يهاارزشو با نزول  شوديم

و بدين ترتیب بافت  شوديممستولي  هاآندر  يناكارآمدت فرسودگي و و حال يابديم فزوني هاآنو تحول در  ییرتغعدمو میل به 

 سكونتیرقابلغو  كسهمهمتعلق به  يجتدربهفضايي كه  صورتبهو  گیرديمعوامل مخرب شكل  یرتأثبازتابي از  عنوانبهفرسوده 

 (1 :۱۳۸۲مهندسین مشاور امكو،) .دهديمبراي هر كس باشد به حیات خود ادامه 

 

 بافت فرسوده یريگشكلفرايند 

لذا دامنه شمول بافت  باشدينمتاريخي  بافت هر بافت فرسوده، يول بافت فرسوده دانست، توانيمتاريخي در شهر را  هر بافت

 (۶۴ :۱۳۸۰شماعي،). یردبرگبافت فرسوده را در  توانديمتاريخي بیشتر از بافت فرسوده است و بافت تاريخي 

 ينمودها از تاريخ، ياسناد ،زمینيراناكهن شهري و روستايي كشور نماد فرهنگ و تمدن  يهابافت پس بر همین اساس،

معماري و شهرسازي و هويت ملي،  يهاارزش یرندهدربرگ هابافت ينا .شونديممحسوس هويت و تجربه نیاكان ما محسوب 

. جايگزين ناپذير نیز هستند حالیندرعحاضر و آينده كشور است كه  يهانسل يتمامبهخاطرات قومي و آثاري متعلق  يانگرنما

 (۲۳۷ :۱۳۸۵سرتیپي پور،)

 

 شهري: يهابافتابعاد فرسودگي 

 از: اندعبارت يابعاد فرسودگ ينترمهم اما فرسودگي از ابعاد متعددي برخوردار است كه با يكديگر ارتباط و پیوند متقابل دارند،

و عوامل مختلفي كه  توانديم كه شوديم: فرسودگي كه از افت كیفیت كالبدي بنا يا بافت ناشي ياسازه–فرسودگي كالبدي

 نگهداري بنا يا نگهداري نامناسب و نامطلوب فضا. عدم شامل: شوديمسبب اين نوع فرسودگي 

استفاده  يبرا ،شدهيطراح كه بافت براي كاركردي كه به خاطرش افتديمفرسودگي كاركردي: اين نوع فرسودگي زماني اتفاق 

 مناسب نباشد.

 هاگسترهو  هاساختمانيک مفهوم مطلق نیست بلكه در ارتباط با ساير  يفرسودگ فرسودگي نسبي يا اقتصادي: در اغلب موارد،

خي بنابراين زماني كه مردم قدرت خريد و سرمايه داشته باشند ولي خارج از محدوده بافت تاري؛ همیشه مفهومي نسبي دارد

و دلیل آن به خاطر اين است كه  شوديمزمان است كه مفهوم فرسودگي نسبي يا اقتصادي مطرح  آن در كنند، گذارييهسرما

 از جذابیت كمتري برخوردارند گذارييهسرمانقاط ديگر است و براي  در محله تاريخي بیشتر از گذارييهسرماهزينه 

(Alvin,1970:65.) 

نوع بعد بايد میزان پايداري را با انجام عمل مرمت در فضاي شهري باال برد و با افزاش  در هربنابراين براي جلوگیري از فرسايش 

 (15: 1374امیري، ) .یردگيمپايداري، عمر فضاي شهر باال رفته و میزان دوام آن فزوني 

 

 بهسازي:

مهدي ) .یردگيمصورت  مدتكوتاهابقاء و بهبود كالبد و فضاي شهر در  منظوربهكه  شوديمبهسازي به سلسله اقداماتي گفته 

 (18 :1381زاده،

مطلوب موجود پرداخت و با تغییر  چنداننهبه بهبود وضعیت فضا، مجموعه و بناي  توانيمبهسازي، فرايندي است كه طي آن 

 عملكرد در معاصر سازي سازمان فضايي مطلوبي را ايجاد كرد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

بهسازي زماني صورت  درواقع. ( استفعالیتي) يكاركردبهكرد كالبد ناشي از فرسايش  منظوربه مدتكوتاهمل سلسله اقداماتي شا 

به بهبود وضعیت  توانيمفرايندي است كه طي آن  يبهساز باشد. شدهحادثكاركردي  ازلحاظكه فرسودگي نسبي فضا  گیرديم

 فضايي مطلوبي را ايجاد كرد. سازمان مطلوب موجود پرداخت و با تغییر عملكرد در معاصر سازي، چنداننهفضا، مجموعه و بناي 

 :پذيرديماقداماتي به شرح زير انجام  چارچوب توانديم يبهساز

بازيافت )مجموعه اقداماتي كه با حداقل هزينه و حداقل مداخله به ايجاد شرايط زيست بهینه در فضاي شهري منجر  -1

 .(گردديم

و خطرات  هایبآسو جلوگیري كردن از  ممانعت مجموعه اقداماتي براي حفظ، مراقبت، جلوگیري، ضمانت و صیانت، -2

 براي جلوگیري از خطرات احتمالي(. مناسب یرتدابفضاي شهري با اتخاذ عملكرد )وارده بر كالبد و 

 .(حمايت، )كلیه اقداماتي كه سبب افزايش امنیت، قدرت و استحكام بنا گردد -3

 .(گردديم، )مجموعه اقداماتي كه از طريق تعريف فعالیت جديد در فضا سبب تجديد حیات بافت كهن يبخشتوان -4

 .(گردديممنفي  يهاجنبهمثبت و تضعیف  يهاجنبهمجموعه اقداماتي كه سبب تقويت ) بهبود، ساماندهي، بازآباداني، -5

 (13: 1381مقصودي، )

 

 نوسازي:

است بر تغییر شكل فضا يا مجموعه شهري  یدتأك با حیات مجدد به بنا يا فضا و احیا، نوسازي يعني بازگرداندن

(Smith,1996:85.) 

فرسودگي كالبدي سبب  يول عملكردي فعال هستند، ازنظرو يا بنا  مجموعه فضاي شهري، كه شوديمنوسازي زماني انجام 

 (390: 1381،الدينيیفس) .باشدآن شده  ييكار آكاهش بازدهي و 

 یكنولبافت يا گستره(، مجموعه با بنا از كاركردي مناسب و معاصر برخوردار بوده ) يشهركه فضاي  گیرديمزماني انجام 

 سازمان فرسودگي نسبي كالبدي فضا سبب كاهش بازدهي و كارايي آن شده است. نوسازي مجموعه يا فضاي شهري كهن،

 .آورديمهي بهینه آن را فراهم فضايي مربوطه را معاصر سازي نموده و امكان بازد

 :اجراستقابلاقداماتي به شرح موارد زير  در قالب

حیات مجدد و يا زندگي مجدد بنا، مجموعه و يا بافت  بازگرداندنتجديد حیات: مجموعه اقداماتي متنوع و تكمیلي براي  -1

 .دارمسئلهشهري 

اقدامات  ينا اقداماتي كه سبب ايجاد سازش میان كالبد و فضاي كهن با نیازهاي معاصر گردد. سلسله، )يروزرسانبهانطباق،  -2

 .(گردديمموجود و پیشنهادي  هاييكاربرانطباق با  منظوربهمنجر به ايجاد تغییر در فضا و اصالح فضا، 

در زندگي فضا را  شدهحادثيد و اخالل پاسخ گو فضا یازموردنمجموعه اقداماتي كه بتواند به تغییرات ) ،يدگرگون تبديل، -3

 از میان بردارد.(

بتواند به  كهينحوبه، گردديمخود  یعيو طبحفاظت، )مجموعه اقداماتي كه حفاظت و نگهداري از فضا به شكل اولیه  -4

 معاصر پاسخ دهد و يا با تغییراتي چند در شكل طبیعي خود ادامه دهد.( یازهاين

 رزش نمودن مجدد يک فضاي كهن شهري از طريق مداخالت كالبدي فضايي(.شكل دادن و ال ا) ،نو كردن -5

كه  ياگونهبه، گردديمشهر يا سازمان فضايي  رفتهیانازم يهابخشاحیا، )اقداماتي كه سبب يگانگي بخشیدن به همه  -6

 (21: 1381)مقصودي،  و از نو ايجاد كرد.( مجدداًشده را  دارخدشهبتوان كلیت 

 

 مشاركت

 (.Oxford advanced dictionary)،1995 مشاركت در لغت به معناي درگیرشدن و شركت نمودن در يک فعالیت است 
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تا براي  انگیزديبرمگروهي است كه آنان را  هايیتموقعدرگیري ذهني و عاطفي اشخاص در »مشاركت در تعريفي ديگر، 

و مسئولیت، سه  دادنياريكه درگیر شدن،  آيديبرماز اين تعاريف چنین . «دستیابي به اهداف گروهي، يكديگر را ياري دهند

 (15 :1379)علوي تبار،  .باشنديمركن اصلي مشاركت 

روزافزون آن،  و توسعه سريع و شوديماجتماعي، اقتصادي، مديريتي و ... مطرح  هايینهزماين مفهوم كلیدي، امروزه در كلیه 

ايشان براي  يياز توانا، گستردگي و پیچیدگي ابعاد زندگي مدرن، فراتر اندكردهردان درك مديون اين حقیقت است كه دولتم

است كه عموم مردم را در ارتباط  مشاركت در حوزه شهرسازي و طراحي شهري، فرايندي ازآنجاكهشناسايي و غلبه بر آن است. 

 (.Cowan, 2005) نمايديمتغییرات شهر، دخیل با 

و انعكاس اين امر در  باشديمكه استفاده از آن در تمامي جوانب زندگي شهري، يكي از كلیدهاي توسعه  رسديملذا به نظر 

فرسوده خواهد  يهابافتهمیاري مردم و استفاده از رويكرد مشاركت جويانه در بهسازي و نوسازي  به اتكاحوزه مرمت شهري، 

 بود.

 فرسوده شهري يهاتاريخچه مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت
مشاركت عمومي در نوسازي و بهسازي شهري براي اولین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط پاتريک گدس در انگلستان  بحث

 آن زمان، چندان موردتوجه قرار نگرفت. يزيرمطرح گرديد؛ اما به دلیل خشكي نظام برنامه

زمان، آرتوراسكفینگتون ارائه نمود. هم كرد،يت را معرفي مخود را كه سطوح مشارك يبند، شري ارنشتاين، دسته1969سال  در

بايد  يزيرگزارشي تحت عنوان گرديد برنامه «يزيرمردم و برنامه»را براي دولت انگلستان تهیه نمود كه طبق اين گزارش، 

عمل »عنوان مشاركت را به. اين گزارش، يراستپذامر تنها در صورت مشاركت آنان امكان نكننده خواست مردم باشد و ايمنعكس

 ( (. Columbia law1966:485-607مطرح نمود « مردم هايیشنهادو پ هایاستبه اشتراك گذاشتن، تدوين س

كشورها  يرانگلستان و سا يزيرمكانیزمي الزم براي سیستم برنامه كردي، مشخص شد آنچه اسكفینگتون مطرح م1970دهه  در

بر اساس نظريات اسكفینگتون  يزيربرنامه هايیستمس یجهور مؤثر و وسیع اجرا گردد. درنتطاست تا مشاركت عموم بتواند به

 استفاده گرديد )همان(. يزيرمردم در برنامه مشاركتآموزشي براي  هايیستمتغییر يافت و س

 1990امروزي، در دهه  هايیوهمشاركت مردمي در نوسازي و بهسازي به ش یريكارگرشد و گسترش روزافزون اين مفهوم، به با

 اوج گرفت و در اين راستا از تسهیلگران و ساير حرفه مندان استفاده گرديد.

 سطوح مشاركت
ذكر مشاركت مردمي امري تحمیلي نیست كه از پايین به باال صورت گیرد بلكه بايد شرايطي فراهم شود كه مردم با ارتباط قابل

 (.60: 1379پروژه حضور يابند )توسلي،  یريگقانونمند در جريان شكلاست: روشن و آگاهانه اما در يک چارچوب 

اجتماعي، قانوني و فرهنگي متفاوت  هايینهدخالت دادن و میزان استفاده از مشاركت مردم در جوامع مختلف بسته به زم نحوه

كه ذكر شد، شري چنانرا آن يندبدسته ينترشدهاين موضوع توسط نويسندگان متعددي بررسي گرديده است. شناخته باشد،يم

 بانام نردبان مشاركت شهروندي ارائه نموده است. 1969ارنشتاين در سال 

نوع مشاركت تداوم دارد. بر اين اساس  ينترمفهومي است كه از عدم مشاركت تا كامل يبنددرجه ي،بندمهم در اين دسته اصل

 نمود: يشهري را بازشناس يهاانواع رويكردهاي دخالت مردم در پروژه توانيم

. بلكه ادعاي داشتن مشاركت است. نیت اصلي، نه تأمین شودياز مشاركت: اين مشاركت درواقع مشاركت محسوب نم محرومیت

منافع مردم، بلكه تأمین منافع كارفرما است. علت اصلي توسل به مشاركت، كسب مشروعیت براي طرح و كاهش مقاومت مردم 

سهولت اجراي طرح است. مشاركت جزئي: نیت اصلي در اين نوع مشاركت تأمین منافع مردم تا جايي  جهیدر مقابل آن و درنت

نظراتشان  يبر اجرا توانندينكند. مردم حق اظهارنظر و مخالفت دارند، اما نم یدااست كه با منافع دولت و كارفرمايان تضاد پ

. شوديها قلمداد مبهبود كیفیت طرح راينمايند. مشاركت ابزاري ب یگیريخود را پ يهانظارت داشته باشند و اعمال خواسته

 .شوديها استفاده مجريان اطالعات، عمدتًا از پايین به باال بوده و از مشاركت مردم در تأمین اعتبار مالي طرح
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براي بهبود  ابزاري قدرت شهروندي: نیت اصلي، تأمین حداكثر منافع مردم و جلب رضايت عموم است. مشاركت عالوه بر آنكه

 عنوان هدفي در جهت رشد فكري، اجتماعي و مدني شهروندان است.خود به شود،يها قلمداد مكیفیت طرح

ت با طرح، همچنین مشاركت نموده، عالوه بر آن حق اظهارنظر، اعتراض و مخالف يگذارو هدف گیريیمدر تصم شهروندان

 (.24، 1384نیز دارند )حبیبي، را  يشانهاتوانايي نظارت بر اجراي خواسته

 

 بافت هاي فرسوده شهري يدر سامانده يمشاركت مردم
ازي بافت باالي مناطق شهري، بازسازي وبهس يريموضوع بافت هاي فرسوده شهري و خطرپذ یتو اهم يبه گستردگ يتعنا با

 يسوده شهري مر رابطه بابافت هاي فرموضوعات د يناز مهمتر يكيزلزله  يو مال ياز خسارات جان یريهاي مذكور، جهت جلوگ

 پروژه ها است. ينا يمال یننحوه تام ،بافت ها ينا یاياح ياز موانع اصل يكيباشد و 

است. در  يوالنطمشاركت در كشور ما داراي سابقه  بحث باشد. يدشوار م یاربس ياو  یرممكنبدون مشاركت مردم غ يندفرا اين

اما ؛ داشتند یارداشته و كاربرد بس ييبودند كه در فرهنگ ما ارزش باال ييو تعاون واژه ها يهمدل یاري،گذشته همكاري، هم

ر امر بهساز ي و قبل د یاندارد. تجربه سال یاربس يبه بحث و بررس یازاست و ن ينينو يكردرو يزيدر برنامه ر يمشاركت مردم

 مر حاصل كرد.ا يندر ا یشرفتيتوان پ ينم يمشاركت يكردروكه بدون استفاده از  یدهدنوسازي بافت هاي فرسوده شهري نشان م

 (7: 1387، )پورجعفر

 

 :هايدگاهد

اين  به 1960هاي متعددي در زمینه مشاركت و مديريت شهري مشاركتي از نیمه دوم دهه نظريه مهمترين نظريات مشاركت

هاي بعدي ر نظريهنظري و تأثیرگذاري ب و استحكام ها، میزان نوآوري و خالقیتسو مطرح گرديده است. مالك انتخاب اين نظريه

 :گردده در اينجا به آنها اشاره ميمي باشد ك

كند خالت ميدمحلي  دهد، هنگامي كه دولت مركزي در امور اجتماعاتتحقیقات جان ترنر و ديگران نشان مي جان ترنر نظريه 

آن نیز از دست  هم باكنار گذاشتن مردم محلي توان و امكاناتهم نیازهاي واقعي اين جوامع براي دولت مركزي نهفته است و 

كرده است.  مشاركت در جدول معروف خود، كمک شاياني به شكل گیري نظريه مشاركت بندي اصولي انواع رود. وي با طبقهمي

 (65:1379علوي تبار، ) اي از نظريه وي به صورت جدول ارائه شده است:در زير خالصه

 

 (69، 1379ماخذ: علوي تبار.)ظريه جان ترنرخالصه ن-1جدول 
 نمونه وضعیت حالت ها

 دولت مقتدر، متمركز و ثروتمند است. اول

 نیازي به مشاركت مردم احساس نمي كند.

 اكثر كشورهاي عربي

 دولت مقتدر و متمركز است ولي ثروتمند نیست. دوم

پول ا با اهداءرايگان مشاركت كنند يبه زور يا به تشويق از مردم مي خواهد در امور به طور 

 ياري برسانند.

برخي كشورهاي اروپاي 

 شرقي

 دولت تابع تصمیم گیري مردم در تمام اموري كه مربوط به آنها مي شود است. سوم

 دولت هزينه هاي عمراني را از ثروت ملي مي پردازد

 كشورهاي اسكانديناوي

 دولت دخالتي در امور محلي ندارد. چهارم

 ريت مي كنند.مردم از طريق ارگانهاي مردمي هم منابع مالي را تامین مي كند و امور را مدي

شمال اروپا و آمريكاي 

 شمالي
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 1جیمز میجلي نظريه
 كند.میجلي بر اساس پاسخ دولتها به مشاركت، آن را به چهار نوع تقسیم مي

 شیوه ضد مشاركتي -۱

ها وين سیاستمشاركت تودهها هستند. حكومتها اجازه مداخله ومشاركت همگاني در تدطرفداران اين عقیده معتقد به سركوب 

 دهد.و امور را كه ممكن است با اهداف كالن اجتماعي واقتصادي آن ها تعارض پیدا كند، نمي

 شیوه مشاركت هدايت كننده -۲

هاي گیري از شیوههیكند. درمجموع دولتها با بهرهاي پنهاني، حمايت مدر اين شیوه دولت از مشاركت اجتماعات محلي با انگیزه

 كند:مشاركت هدايت شده اهداف زير را دنبال مي

 . استفاده ابزاري از مشاركت، براي اجراي طرحها1

 . كنترل جنبشها و اجتماعات محلي2

 اجتماعي _هاي مشاركت براي كسب مشروعیت سیاسي . استفاده از جاذبه3

 شیوه مشاركت فزاينده -3

گیريهاي رسمي از آن حمايت در موضع اين شیوه دولت در برخورد با مشاركت به شكلي دوگانه عمل میكند. به اين ترتیب كه در

 شود.مشاركتي اقدام موثري انجام نمي كند، اما عمالً در مسیر تحقق پیشنهادهاي مي

 شیوه مشاركت واقعي -4

هايي براي ورود و كارها و ساختار حمايت میكند و از طريق ايجاد سازطور كامل از مشاركت اجتماعي  در اين شیوه دولت، به

 (.18:1384كند. )حبیبي و سعیدي رضواني، ها، تالش ميموثر اجتماعات محلي در تمامي زمینه

 

 2شري ارنشتاين نظريه 
شاركت ارنشتاين مقرار گرفت.  میالدي، نقش مشاركت شهروندان در جوامع بیش از پیش مورد توجه 1960در اواخر دهه 

شاركت ارنشتاين م نردبان آن از نردبان مشاركت استفاده كرد. شهروندي را با تعبیر قدرت شهروندي به كار گرفت و در توضیح

 (.37:1375 خواه، هاي زير است: )عدالتداراي پله
 (37:1375خواه،  : عدالت)ماخذنردبان مشاركت ارنشتاين -1شكل

 
 

                                                 
1 James Midgley 
2 Sherry Arnstein 
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 3ديويد دريسكل نظريه 

 دريسكل معتقد است، مشاركت بر سه اعتقاد ذيل مبتني است:

 الف( توسعه، در وهله اول و پیش از همه، بايد به نفع ساكنان محلي باشد.

 رند.محدوده دا كنند، دقیقترين اطالعات را درباره آنريزي زندگي مي ب( مردمي كه در محدوده مورد برنامه

 گیري دارند.تصمیم یمات میپذيرند، سهم بیشتري براي مشاركت درج( مردمي كه بیشترين تاثیرات را از تصم

اي میگیرد. ج "عدم مشاركت" و "مشاركت"از نظر دريسكل اشكال مختلفي از مشاركت وجود دارد كه در دو دسته كلیتر 

 دهد.ن ميشاگیري به شكل زير نمیزان اختیار در تصمیم دريسكل انواع مشاركت را در يک نمودار دو بعدي و بر حسب

 

 
: 1384رضواني،  ،: حبیبي و سعیدي)ماخذگیري و افزايش تعامل و همكاري باجامعهمدل دو بعدي رابطه میزان قدرت تصمیم -1نمودار

23) 

 

 ديدگاه مشاركتي:

 يهاطرحاز  و همچنین شراكت در منافع حاصل ، اجراي طرحگیريیمتصمشامل دخالت مردم در تمامي فرايندهاي  مشاركت

و سطح مداخله  براي تعريف نوع اساساًمبحث توسعه، مفهوم مشاركت  در است. هاطرحاين  يابيارزشتوسعه و دخالت آنان 

مركز قرار دادن افرادي  در مشاركتي، هاييدگاهد یريكارگبهاز  هدف توسعه است. يزيربرنامهو  هاپروژه ،هاطرحدر  هاشركت

 Noel) castree،. (2009: 76است  یرگذارتأث هابر آناست كه 

 

 :كالسیک هاييهنظر

 سیستمي(: يزيربرنامه عقاليي، يزيربرنامه فیزيكي، يزيربرنامه مانند) :یکكالس يهنظر

                                                 
3 David Driskell 
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مردم  حالیندرع انددادهازدستدر عمل  هاطرح يابياجرا و ارز یهته يقرا از طر يحل مشكالت جامعه شهر ييتواناها يهنظر اين

 هاطرح یهته درروندپاسخگو بودن و كارساز بودن را  يريپذانعطافبودن، مشاركت،  يبودند كه مردم يديجد يمخواستار پارادا

 ((Healy. 1992 شكل گرفت. یليبار توسط ه یناول يبرا يمشاركت يزيربرنامهراستا  ينا دراساس كار خود قرار دهد. 

 پیشینه تحقیق
 در استادسرا محله:موردي مطالعه) مشاركت مردمي بر یدتأك با بهسازي و نوسازي راستاي در شهري فرسوده بافت ساماندهي

 يزد، شهر مركزي و تاريخي بافت سازي زنده باز براي اقدام اولین تحلیلي به اين نتیجه رسید-توصیفي روش ( بارشت شهر

 ،ريزيبرنامه سطوح درهمه تا دارد سعي محله كیفي بهبود برايو  بوده مشاركتي طرح است. اين آن دروني هسته ساماندهي

 :1391جمشیدي،). كند استفاده اندركاردست نهادهاي و مردم مالي و منابع انساني و فكر از مديريت و برداريبهره اجرا، طراحي،

120) 

 (آبادخرم شهر در ستارخان محله: نمونه)شهري  فرسوده هايبافت نوسازي و بهسازي در مردمي مشاركت نقش

 امور در مشاركت به تمايل محله ساكنین فرضیات كه آزمون اين نتیجه رسید با توجه به نتايج به میداني، و ياكتابخانهبا روش 

 (45 :1392،االسالميشیخ) .رادارند محله

 رويكرد نمودن عملیاتي منظوربهمیداني  و ياكتابخانهبا روش  شهري فرسوده يهابافتبهسازي  و نوسازي مشاركت در رويكرد

 دربرگیرنده كه جامع روشي عنوانبه پايدار همكاري فرايند از توانيم فرسوده يهابافت بهسازي و نوسازي درروند جويانه مشاركت

 (28 :1388ضرابي،) .جست بهره و اجراست طراحي طراحي، پیش مراحل تمامي

 يمطالعهجغرافیايي  اطالعات سیستم از استفاده با شهري فرسوده يهابافت نوسازي و بهسازي در مردمي مشاركت الگوي نقش

 مشاركت مردم با محدوده اين در نوسازي و بهسازي طرح میداني اجراي و ياكتابخانهروش  اهواز با عامري محله: موردي

 طرح با و راضي فعلي وضعیت ازمحله  مردم كه شوديم استنباط چنین شدهیمترس نمودارهاي از همچنین بوده آمیزیتموفق

 (134 :1390اسديان،) .هستند موافق محله نوسازي و بهسازي

نمونه موردي دهستان ) يعقالئبر روش تفكر  یدتأكبررسي و تحلیل عوامل بازدارنده مشاركت مردم در توسعه روستايي با 

رسمي اصاًل  يهامشاركتپاسخگويان در  درصد 82 میداني با اين نتیجه رسیدند نزديک به و ياكتابخانه( با روشي آبادسنبل

و جلسات مذهبي  هاسفره ،هاروضه، هایئتهنظیر  یررسميغدر مراسم  كهيدرحال اندداشتهفعالیت نداشته و يا مشاركت كمتري 

 يطوركلبهد. هرچه افراد احیاي اعتماد بیشتري نسبت به ديگران داشته باشن ؛ وو مراسم عروسي، میزان مشاركت باالتر است

 :1390 ،حمید ندارد. )شايان، يارتباط هاآنغیر رسیم  هايیتفعالمشاركت بیشتري از نوع رسمي دارند. میزان اعتماد مردم با 

16) 

 و احیاء يهاطرح بر تحلیلي اصفهان باهدف جويباره محله نمونه موردي فرسوده يهابافت نوسازي و احیا يهاطرح بر تحلیلي

 تحقیق روش با فضاها اين از بهینه استفاده براي راهكارهايي ارائه و هاآن و قوت ضعف نقاط بیان و جويباره محله در نوسازي

 و نیست يرپذامكان محل اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، ساختار به توجه و شناخت پايدار بدون نوسازي كه دادند نشان توصیفي

 (12 :1366شفقي،) .شد نخواهد محقق مطلوب بهسازي به دستیابي امكان هابافت اين واقعي مالكان مشاركت جلب بدون

 تمايل میزان بررسي از شهري بعد پايدار بر توسعه یدتأك با فرسوده يهابافت نوسازي و بهسازي براي شهروندان مشاركت

. قرارداد تحلیل و ارزيابي مورد را محله در موجود متغیرهاي جوالن، محله فرسوده بافت نوسازي و بهسازي براي مشاركت ساكنین

 مناسبي براي روش مردمي مشاركت بر یدتأك با توانمندسازي كه است مطلب اين بیانگر پژوهش اين از آمدهدستبه نتايج

 (34 :1392سرداريان،) .است همدان شهر فرسوده بافت نوسازي و بهسازي

 محسوب ايالت اين مركز و شدهواقع تبت الداخ ايالت در "له"شهر فرسوده نمونه موردي شهر لِه،  يهابافتمرمت و بهسازي 

 بهسازي و طرح مرمت ترتیب بدين بود مهمي مسائل ازجمله شهر بافت است فرسودگي تبت اياالت باستاني از الداخ. شوديم

 طراحي، پیش) مشاركتيفرايند  اصلي مرحله سه هر شامل كه فرايند اين. گرديد آغاز گام هشت در فرايندي قالب در بافت

 .(Michael ،1987میباشد )( اجرا و طراحي
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 :هاشاخص شناسايي 
 بافتهاي فرسوده عبارتند از: شناسايي شده براي یینشاخصهاي تع

 متر مربع. 200قطعات كمتر از  %50بلوك هايي كه بیش از -1

 و به عبارتي ناپايدار و غیر استاندارد مي باشد. (آن فرسوده )فاقد سیستم سازه اي % بناهاي50بلوك هايي كه بیش از -2

 (.1385متر مربع مي باشد )سازمان نوسازي و بهسازي،  6معابر آنها كمتر از  %50بلوك هايي كه بیش از -3

 و دارا را داشته باشند يداريو ناپا يرينفوذ ناپذ يزدانگي،ربه طور كلي بافت هاي فرسوده بافت هايي هستند كه هر سه شاخص 

 بودن يک يا دو ويژگي ذكر شده دلیل بر فرسوده بودن بافت نمي باشد.

ناكارآمدي  در آنها یراتو تأث يبه مباحث اقتصادي و اجتماع یچ توجهيشاخصهاي ذكر شده، فقط جنبه كالبدي داشته و ه

از تنوع در  يبه تفاوتهاي ناش توجه بافتهاي شهري و با يژگیهايتوجه به تنوع در و با بافتهاي شهري نشده است. ضمن آنكه

سه  قطعاً  نمود كه ییناز شاخصهاي ناكارآمدي را تع ديگري توان نوع ياقتصادي مردم، م یتو وضع اجتماعي بافتهاي يها،كاربر

 .را تحت پوشش قرار دهند آنها شاخص ذكر شده قادر نخواهند بود تمام

 شناسايي شاخص هاي مشاركتي:

 عبارتند از:ردمي ممشاركت شاخص هاي موثر بر 

 عوامل فردي و روانشناسي.-1

 عوامل اجتماعي و فرهنگي.-2

 (.18: 1378)علوي تبار، عوامل اقتصادي.-3

 در زير نشان داده شده است.به صورت كامل و خالصه مدل شاخص هاي موثر بر مشاركت مردمي  
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 مدل عوامل موثر بر میزان مشاركت و نحوه تاثیر گذاري آنها -2نمودار

 نتیجه گیري:
بافت فرسوده بافت ويژه اي و میراثي ارزشمند از گذشته است كه بايد آنرا احیاء كرد و بهره بهره ي الزم را از آن در زمینه هاي 

مختلف فرهنگي اجتماعي برد. ا اين حال در البه الي عناصر با ارزش در اين بافت، بناهاي ديگري نیز هست كه تخريب شده اند 

رزش مي باشند و اگر ارزشمند بوده اند، اكنون از بین رفته اند و ديگر جايگاهي ندارند. بدين لحاظ، بايد راهكارهايي و يا فاقد ا

ارائه كرد كه از فضاهاي موجود در بافت براي ارتقاي كیفیت محیط و توسعه فضاهاي شهري بهره برد و شرايط را ارتقا بخشید. 

در كوچه ها، مشكالت زيادي را به وجود آورده است. بايد با طراحي محیطي فضا را  در همین بافت، آب هاي سطحي و فاضالب

به گونه اي ارتقا دهیم كه براي زندگي در بافت تشويق و ترغیب شوند. بايد بافت را بررسي كرد تا تشخیص داده شود كه كدام 

مشارکت

عوامل فردی و 
روانشناسی

اطالعات فردی در مورد 
مشارکت

تصور فرد از پیامدهای 
مشارکت

ارزیابی فرد از 
پیامدهای مشارکت

انگیزه فرد برای بدست 
آوردن توقعات دیگران

تصور فرد از قضاوت 
ویگران در مورد 

مشارکت

سوابق فرد در زمینه 
مشارکت

عوامل اجتماعی 
و فرهنگی

فرآیند درونی کردن 
ارزشهای مشارکت

فرآیند نهادینه سازی 
و کاهش اختالالت 

اجتماعی

فرآیند تکوین و تقویت 
جامعه مدنی

انگیزه فردعوامل اقتصادی
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كدام قسمت ها بايد حذف گردد و چگونه مي توان قسمت هاي آن را بايد حفظ و احیا كرد و كدام قسمت ها بايد توسعه يابد و 

عناصر جديدي احداث كرد و با چه ويژگي، در اين جريان حضور فعال جامعه ذي نفع و داراي تعلق خاطر به ارزش هاي نهفته 

ضور فعال بدون حدر عناصر و بافت با ارزش نیز از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. به بیان ديگر، مداخله در بافت نمي تواند 

 عه ذينفع شكل بگیرد. بنابراين مشاركت مردمي نقش به سزايي در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده دارد.جام
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