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   جويانه در نوسازي و بهسازيرويكرد مشاركت
 هاي فرسوده شهريبافت

  
   ** سايه فريدطهراني - * الميرا ضرابي

  چكيده
  ها به طور عمده اين بافت. اندگير شهرها شدههاي فرسوده شهري از جمله مهمترين معضالتي هستند كه گيربانامروزه بافت

اين . اندها درآمدهملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكالت و نارساييهايي از شهر هستند كه از چرخه تكابخش
توانند در فرايند توسعه هاي نهان بسياري برخودارند كه اگر به فعليت برسند ميها و قابليتها از ظرفيتدرحاليست كه اين بافت

هاي فرسوده شهري از اهداف اصلي نوسازي سازي بافتاز اين رو توسعه نوسازي و به. شهر به عنوان نيروي محرك استفاده شوند
هاي متمادي براي برطرف نمودن اين معضالت راهكارهاي بسياري پيش روي مسئولين شهري طي سال .شهرها قرار گرفته است

نگرفتن خواست  نظر هاي صرفاً طراحانه و درهاي صرفاً كالبدي، گرايشاما اين رويكردها عمدت به دليل نگرش. قرار گرفته است
  كيفيت زندگي صورت  ءبا توجه به اينكه نوسازي شهرها در جهت ارتقا. ا با شكست مواجه شدندها، عمدتًساكنين اين بافت

آنجا كه مردم  شهر مدنظر قرار گرفته شود و از) اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي(گيرد الزم است كليه ابعاد كالبدي و غيركالبدي مي
هاي شهري اهميت به سزايي هاي شهري هستند، توجه به خواست و نيازهاي آنها در طرحو ذينفعان اصلي طرحكنندگان استفاده

ها، گيرنده و مجريان طرحهاي دولتي، مقامات تصميمامروزه ارگان. سازدها نيز هموار ميپذيري اين طرحقدارد و راه را براي تحق
هاي فرسوده و تاريخي، نقش اصلي را در مشاركت مردم در امور شهر به ويژه بافت اند كه حضور وهمگي به اين موضوع واقف شده

ها موثر است، بلكه از طريق درگير نمودن مردم با اين امر نه تنها در تحقق اين پروژه. نمايندها ايفا ميپذيري اين طرحتحقق
فاده نموده و آنان را نسبت به محل سكونت خود حساس است) مالي و نيروي انساني(هاي مردمي محيط زندگي خود، از انواع كمك

اين مقاله . شودها تضمين ميبدين ترتيب مردم خود را در برابر سكونتگاه خود مسئول دانسته و پايداري اين طرح. نمايدمي
هاي بهسازي بافتهاي نوسازي و پذيري پروژهدرصدد است با ارائه فرايندي منتخب با رويكردي مشاركتي، گامي در جهت تحقق

هاي فرسوده در اين راستا مقاله حاضر به تبيين اهميت موضوع مشاركت در امر بهسازي و نوسازي بافت. فرسوده شهري بردارد
ساختار اصلي  . پرداخته و سعي در عملياتي نمودن آن با استفاده از فرايند مشاركتي منتخب، در حوزه دانش طراحي شهري دارد

. بخش اول، با عنوان مباني نظري، دربرگيرنده تعاريف، تاريخچه و معرفي سطوح مشاركت است: شودتشكيل ميمقاله از سه بخش 
فرايند «بخش دوم، تحت عنوان مشاركت در عمل، ضمن بيان مزاياي مشاركت، به معرفي فرايندهاي مشاركتي پرداخته و 

ي شهري معرفي نموده است و ابزارهاي مشاركتي را در اين را به عنوان فرايند منتخب در حوزه دانش طراح» همكاري پايدار
اين مقاله اين . در تبت مورد بررسي قرار گرفته شده استر بخش سوم، نمونه موردي شهر له در نهايت د. نمايدفرايند بررسي مي

نموده و به تشريح فرايند هاي موفق در خصوص اجراي يك فرايند مشاركتي بافت فرسوده معرفي شهر را به عنوان يكي از نمونه
با  با توجه به مطالعات انجام شده، فرايند همكاري پايدار. پردازدمشاركتي همكاري پايدار در نوسازي بافت فرسوده اين شهر مي

متخصين و فرايندي مشاركتي كه اين فرايند، به عنوان . به صورت يك چرخه طراحي شده است، هدف پايداري زيست محيطي
نوسازي و بهسازي  هايريزان شهري در تحقق پروژهتواند راهگشاي طراحان و برنامهمي مراحل آن حضور دارند،امي مردم، در تم

  .هاي فرسوده باشدبافت

  
  :واژگان كليدي
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 هاي فرسوده شهريجويانه در نوسازي و بهسازي بافترويكرد مشاركت
  46-39: صفحات مقاله 

  مقدمه
هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون هاي فرسوده، به طور عمده بخشبافت

گام ها، قدرت و سرعت الزم براي همساز درون اين بافتاز آنجا كه نيروهاي متحول. اندها درآمدهمشكالت و نارسايي
روز از گردونه توسعه بهگرا را در پيش گرفته و روزهاي شهر را دارا نبوده لذا حركتي واپسكردن خود با ساير بخش

هاي مسئول هاي گذشته در جهت مقابله با پديده فرسودگي، نهادها و سازمانطي سال. گردندپوياي شهر دور مي
هايي در بخش هاي موضعي و موضوعي اقدام به انجام فعاليتو پروژهها كنترل و هدايت توسعه شهر، در قالب تهيه طرح

اي از اين گونه اقدامات، تاكنون موفق به حصول نتايج كامل و مطلوبي اند، ليكن بخش عمدههاي فرسوده نمودهبافت
   .نگرديده است

  و مؤثر در پيشبرد اهداف و  ناپذيرامروزه به اثبات رسيده است كه حضور مردم در تمامي طول پروژه، امري انكار
هاي فرسوده، لذا اين مقاله با تبيين اهميت موضوع مشاركت در امر بهسازي و نوسازي بافت. باشدآن ميپذيري تحقق

سعي در عملياتي نمودن آن و معرفي فرايندهاي كار مشاركتي داشته و در اين جهت به معرفي يك نمونه موردي 
  .خواهد پرداخت

  مباني نظري 
  بافت فرسوده .1

هايي از شهر هستند كه از چرخه تكاملي حيات آن جدا گشته و به شكل كانون مشكالت هاي فرسوده عمدتاً بخشبافت
گردد كه عناصر ظهور اين مشكل به زماني باز مي. اندهاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درآمدهو نارسايي

ا دچار فرسودگي شده باشد و سرعت تحول و پويايي آنها، با آنچه كه نياز و سازنده شهر يعني كالبد، فعاليت و معن
ها، قدرت و سرعت الزم براي ساز درون اين بافتاز آنجا كه نيروهاي متحول. خواست شهرهاي امروزي است مغاير باشد

گرا را در پيش گرفته و روز پسها اجباراً حركتي والذا اين بافت ،هاي شهر را دارا نبودههمگام كردن خود با ساير بخش
  .گردندبه روز از گردونه توسعه پوياي شهر دور مي

  مشاركت .2
 ).Oxford advanced dictionary، (1995شدن و شركت نمودن در يك فعاليت استمشاركت در لغت به معناي درگير

انگيزد تا ست كه آنان را برميهاي گروهي اذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت درگيري«مشاركت  ،در تعريفي ديگر
آيد كه درگير شدن، ياري دادن و از اين تعاريف چنين بر مي. »براي دستيابي به اهداف گروهي، يكديگر را ياري دهند

  .)15 :1379،علوي تبار( باشندمسئوليت، سه ركن اصلي مشاركت مي
شود و توسعه سريع و مطرح مي... يريتي و هاي اجتماعي، اقتصادي، مداين مفهوم كليدي، امروزه در كليه زمينه

گي و پيچيدگي ابعاد زندگي مدرن، فراتر از داند، گسترروزافزون آن، مديون اين حقيقت است كه دولتمردان درك كرده
از آنجا كه مشاركت در حوزه شهرسازي و طراحي شهري، فرايندي . توانايي ايشان براي شناسايي و غلبه بر آن است

رسد كه استفاده از لذا به نظر مي(Cowan, 2005).  نمايدمردم را در ارتباط با تغييرات شهر، دخيل مي است كه عموم
باشد و  انعكاس اين امر در حوزه مرمت شهري، اتكاء به آن در تمامي جوانب زندگي شهري، يكي از كليدهاي توسعه مي
  .هاي فرسوده خواهد بودو نوسازي بافت همياري مردم و استفاده از رويكرد مشاركت جويانه در بهسازي

  هاي فرسوده شهريتاريخچه مشاركت در نوسازي و بهسازي بافت .3
بحث مشاركت عمومي در نوسازي و بهسازي شهري براي اولين بار در اواخر قرن نوزدهم توسط پاتريك گدس در 

  . دان مورد توجه قرار نگرفتآن زمان، چنريزي ا به دليل خشكي نظام برنامهام. انگلستان مطرح گرديد
آرتور ، همزمان. كرد، ارائه نمودبندي خود را كه سطوح مشاركت را معرفي ميدسته 1،، شري ارنشتاين1969در سال 

را براي دولت انگلستان تهيه نمود كه طبق اين گزارش، » ريزيمردم و برنامه« گزارشي تحت عنوان 2اسكفينگتون
پذير كننده خواست مردم باشد و اين امر تنها در صورت مشاركت آنان امكانيد منعكسريزي باعنوان گرديد برنامه
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. مطرح نمود» ها و پيشنهادات مردمعمل به اشتراك گذاشتن، تدوين سياست«اين گزارش، مشاركت را به عنوان . است
نمودند، اين حرفه خود قلمداد ميريزان كه اين گزارش را تهديدي براي در اين زمان، با وجود مخالفت برخي از برنامه

ريزي به عنوان يك فرايند عام بودند، رقم دادن برنامهنويني را براي كساني كه خواهان نشان مشيگزارش توانست خط
  ها و پيشنهادات توسعه دخالت دادندرو اسكفينگتون صادقانه عموم مردم را در طرحريزان دنبالهزند و برنامه

1966:485-607) ،Columbia law.(  
ريزي انگلستان و كرد مكانيزمي الزم براي سيستم برنامه، مشخص شد آنچه كه اسكفينگتون مطرح مي1970در دهه 

ريزي بر اساس هاي  برنامهدر نتيجه سيستم. ساير كشورها است تا مشاركت عموم بتواند به طور موثر و وسيع اجرا گردد
 ).همان( ريزي استفاده گرديدهاي آموزشي براي مشاركت مردم در برنامهمنظريات اسكفينگتون تغيير يافت و سيست

هاي امروزي، در با رشد و گسترش روز افزون اين مفهوم، به كارگيري مشاركت مردمي در نوسازي و بهسازي به شيوه
  .مندان استفاده گرديداوج گرفت و در اين راستا از تسهيلگران و ساير حرفه 1990دهه 

  مشاركتسطوح  .4
مشاركت مردمي امري تحميلي نيست كه از پايين به باال صورت گيرد بلكه بايد شرايطي فراهم شود كه مردم با ارتباط 

قابل ذكر است  ).60: 1379توسلي، ( يابندگيري پروژه حضور روشن و آگاهانه اما در يك چارچوب قانونمند در جريان شكل
قانوني و فرهنگي  هاي اجتماعي،شاركت مردم در جوامع مختلف بسته به زمينهدادن و ميزان استفاده از منحوه دخالت
بندي را آنچنان ترين دستهشناخته شده. اين موضوع توسط نويسندگان متعددي بررسي گرديده است ،باشدمتفاوت مي

  .وده استارائه نم) 1نمودار (با نام نردبان مشاركت شهروندي  1969كه ذكر شد، شري ارنشتاين در سال  
  است كه از عدم  بندي مفهوميبندي، درجهاصل مهم در اين دسته

  اسـاس   ايـن  بـر . رين نـوع مشـاركت تـداوم دارد   كاملت تا مشاركت
هـاي شـهري را   توان انواع رويكردهاي دخالت مـردم در پـروژه  مي

  :بازشناسي نمود
اين مشاركت در واقع مشاركت محسوب : محروميت از مشاركت

 تأميننيت اصلي، نه . بلكه ادعاي داشتن مشاركت است. شودنمي
علت اصلي توسل به . منافع كارفرما است تأمينمنافع مردم، بلكه 

مشاركت، كسب مشروعيت براي طرح و كاهش مقاومت مردم در 
  .مقابل آن و در نتيجه سهولت اجراي طرح است

منافع  تأميننيت اصلي در اين نوع مشاركت : مشاركت جزئي
دم تا جايي است كه با منافع دولت و كارفرمايان تضاد پيدا مر

توانند بر نظر و مخالفت دارند، اما نميمردم حق اظهار. نكند
هاي خود را اجراي نظراتشان نظارت داشته باشند و اعمال خواسته

ها مشاركت ابزاري براي بهبود كيفيت طرح. پيگيري نمايند
مدتاً از پايين به باال بوده و از جريان اطالعات، ع. شودقلمداد مي

  .شودها استفاده مياعتبار مالي طرح تأمينمشاركت مردم در 
مشاركت عالوه بر آنكه ابزاري براي . حداكثر منافع مردم و جلب رضايت عموم است تأميننيت اصلي، : قدرت شهروندي

. كري، اجتماعي و مدني شهروندان استشود، خود به عنوان هدفي در جهت رشد فها قلمداد ميبهبود كيفيت طرح
گذاري مشاركت نموده، عالوه بر آن حق اظهارنظر، اعتراض و مخالفت با طرح، گيري و هدفشهروندان در تصميم

 ).24: 1384حبيبي، ( هايشان را نيز دارندهمچنين توانايي نظارت بر اجراي خواسته

  

  قدرت شهروندان

  

  

  مشاركت جزئي

  
  

 محروميت از مشاركت

  كنترل توسط شهروندان

  ايندگينيروي نم

  مشاركت

  تسكين بخشي

  مشاوره دوسويه

  اطالع رساني

  درماني 

 عوام فريبي

   نردبان مشاركت ارنشتاين: 1نمودار 

Arnstein,1969 ماخذ:
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  مشاركت در عمل
  داليل اهميت موضوع .1

هاي فرسوده شهري را به مرحله هاي نوسازي و بهسازي در بافتامري است كه پروژه 3شاركت مردمياستفاده از م
 و گيرانتصميم ،سازانتصميم ،كنندگانتوان در غالب سه گروه استفادهمزاياي آن را مي ،نمايدتحقق نزديكتر مي
  :مجريان بررسي نمود

 :كنندگانمزايايي براي استفاده •
  در قدرت و به دست گرفتن كنترل روند بهسازي و نوسازي در بافتسهيم شدن مردم  -
  هاي عمومي ساكنين بافت به لحاظ اجتماعي و حقوقيافزايش سطح آگاهي -
 محيط زندگيايجاد حس مسئوليت اجتماعي و تعلق به  -
  هاگيريفرهنگي مردم ساكن درون بافت فرسوده در تصميم -هاي اجتماعيدخالت ارزش -
  بافت اقدامات انجام گرفته دروناز  آنهاو حفاظت و نگهداري ساكنين ايش حس تعلق افز -
  هاي اجتماعي محليتقويت شبكه -
 ايجاد عالقه و اعتماد مردم براي توسعه و پيشرفت  -
 )1تصوير ( ساكنان محليتقويت همبستگي اجتماعي و روحيه همكاري و همدلي  -
   فرسوده ا به ساكنين اصلي بافتهبازگرداندن مستقيم منافع طرح -
 :گيرانسازان و تصميممزايايي براي تصميم •
  هاي نوسازي و بهسازي شهريها و برنامهباالرفتن كيفيت طرح -
  گيري جمعيتر به لحاظ تصميمتر و منطقياتخاذ تصميمات درست -
 افت فرسودههاي بريزان و طراحان نسبت به معضالت و تواناييافزايش شناخت برنامه -
  ها و مناغشاتكاهش درگيري-
 :مزايايي براي مجريان •
  هاي نوسازي و بهسازي شهريكاهش هزينه و زمان اجراي طرح -
  اقدام در بافت فرسودهگسترش امكانات و منابع مالي مورد نياز -
 هاي منفي نسبت به آنالعملها به وسيله مردم و عدم عكسپذيرش طرح-
   پيشبرد اقداماتني مورد نياز جهت ازدياد نيروي انسا-
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  فرايند عمل مشاركتي .2
اند كه تمام و يا بخشي از مراحل يك پروژه، شامل هاي بسياري پيشنهاد گرديدهبه منظور انجام عمل مشاركتي، فرايند

  ):1384باغباني، ( گيرندمراحل پيش طراحي، طراحي و اجرا را در بر مي
4فرايند عام

  
كيد آن در آگـاه نمـودن مـردم و در صـورت لـزوم، اسـتفاده از       أو طراحي كاربرد دارد و ت پيش طراحيدر مرحله  صرفاً

 .يردگتنها توسط گروهي به نمايندگي از مردم انجام مي ،مشاركت .اطالعات آنان است

5فرايند كارگاهي
  

آوري سـازي، همكـاري، انتقـال دانـش، جمـع     شناخت وضعيت، تصميم( گردددر ابتدا هدف از كار گروهي مشخص مي 
 .گيردف شكل مياهدا نوعو سپس فرايند بر اساس  )...ها و ايده

 فرايند آزمايشگاهي
برداران پروژه مشخص نيستند به كار در مواردي كه امكان حضور در محل پروژه وجود ندارد و يا در مواردي كه بهره

يك جانبه جلوگيري گيري عمل مشاركت را شبيه سازي نمايد و از تصميم تا حدي قادر است تحقق داين فراين. رودمي
  .كند

6فرايند شارت
   

يند، مدت زمان كم آن است كه حصول نتيجه را به سرعت تحقق بخشيده ولي از توجه همه آمهمترين نكته در اين فر
  .(Barton, 2003) اهدكجانبه به جزئيات مي

  )الكساندر( 7فرايند مولد
برداران آن، در نتيجه صرف زمان و نيرو جهت آموزش و هدايت مردمي است در ارتباط مستقيم با سايت و بهره فرايندي

 .الزم است

  8فرايند همكاري پايدار
حضور . گام است كه با هدف پايداري زيست محيطي و به صورت يك چرخه طراحي شده استدر برگيرنده هفت

   .)2نمودار( باشدميهاي آن از ويژگي متخصين و مردم، در تمامي طول فرايند

  فرايند مشاركتي منتخب .3
رسد كه فرايند يبه نظر م ،)1382:112بحريني، ( بر اساس مقايسه فرايندهاي ذكر شده با فرايند رايج در طراحي شهري

  :يردگدر بر مي همكاري پايدار، انطباق بيشتري با آن داشته و تمامي مراحل سه گانه پيش طراحي، طراحي و اجرا را
  

  چپ، مراحل اصلي فرايند طراحي شهري - راست، مراحل فرايند همكاري پايدار: 2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 

به دست گرفتن ابتكار عمل              
  تعريف ديدگاهي مشترك

  ادراك موقعيت
  هاتوسعه ايده

  اي سازمان يافتهتوافق روي برنامه
 اجرا

  درس آموختن

 پيش طراحي

 طراحي

 اجرا

  شناخت −
  تعيين اهداف كالن −
  تعيين اهداف عملياتي −
  هاحلتدوين راه −
  هاحلارزيابي راه −
  انتخاب و تصويب طرح −
 اجرا و پايش −
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هاي فرسوده هاي نوسازي و بهسازي در بافتتواند به عنوان فرايند مشاركتي منتخب، در انجام پروژهلذا اين فرايند مي
  :گرددين منظور مراحل آن به تشريح ذكر ميبد ،)2نمودار(شهري مورد استفاده قرار گيرد 

. باشدمي به معناي ابتكار شروع پروژه توسط مردم،گروه يا سازماني محلي و يا دولتي: به دست گرفتن ابتكار عمل-1
  .باشداحساس نياز، وجود خالقيت و همچنين قدرت و توان مطرح كردن آن خواسته، از ضروريات شروع پروژه مي

چه كساني از پروژه مورد نظر تاثير : كهبه معناي روشن كردن همه ابعاد مسئله نظير اين: ي مشتركتعريف ديدگاه-2
  ها و سازمان د؟ روند انجام پروژه چگونه است؟گيرچه سازمان يا گروهي مديريت پروژه را بر عهده ميپذيرند؟ مي

  نحوه مشاركت ساكنين چگونه است؟ ها چيست؟مسئوليت هر يك از گروه هاي درگير چه كساني هستند؟گروه
مردم، اجتماع، (به معناي پيمايش سريع اما سيستماتيك همه سطوح تحليل مكان به لحاظ پايداري : ادراك موقعيت-3

آنچه . شوداين كار با در نظر گرفتن نيازها و منابع محل، در سطوح مختلف انجام مي. باشدمي) ها، مكان، منابعفعاليت
  .به طوري كه همه موضوعات را مدنظر قرار دهد. ع و فراگير بودن آن استاهميت دارد جام

ها با توجه به ها و ارزيابي آنهاي مختلف، پرورش ايدهبه معناي فراهم آوردن شرايطي براي خلق ايده: هاتوسعه ايده-4
را هموار  روو مشكالت پيش در تمام اين مسير متخصص نقش راهنما را ايفا كرده، مسائل. باشدمعيارهاي پايداري مي

  .كندمي
براي اين كار بايد ابتدا . باشداي مشترك ميبه معناي رسيدن به طرح يا برنامه: اي سازمان يافتهتوافق روي برنامه-5

  .روي جوانب طرح به توافق رسيد
  . مختلف، متفاوت خواهد بودهاي اجرا در شرايط مكانيزم. باشدبه معناي عملي كردن و تحقق برنامه يا طرح مي: اجرا-6
نظارت . باشدآموزي از هر مرحله از طريق ارزيابي آن و نظارت بر انجام درست آن ميبه معناي درس: درس آموختن-7

  .كندهاي بعدي كمك ميدر طول فرايند و ارزيابي پس از انجام آن به اتخاذ روش درست در طول فرايند و در پروژه

  ابزارهاي مشاركتي
نجام يك فرايند كار مشاركتي در ا
متنوعي بهره توان از ابزارهاي مي

توانند در اين ابزارها مي. جست
رساني، كسب اطالعات، جهت اطالع

ارتباطات گروهي و مجازي، در هر 
سه مرحله پيش طراحي، طراحي و 

  ).3نمودار( اجرا  به كار روند
  نمونه موردي

در جهت بررسي كارايي فرايند 
هاي دار در انجام پروژههمكاري پاي

هاي نوسازي و بهسازي در بافت
فرسوده شهري، نمونه موردي شهر 

الداخ از اياالت . شوددر ايالت الداخ تبت واقع شده و مركز اين ايالت محسوب مي "له"شهر :گرددتبت ارائه مي 9له
ارزش است و داراي بافت با شدهمحسوب ميباستاني تبت است كه بخشي از كاشمر هند در اواسط قرن نوزدهم 

نفر سكنه دارد، كه تعداد اين سكنه در فصول  25000 "له"شهر . باشدتاريخي، باالخص در بخش مركزي مي
تعداد زيادي از مردم هندوستان نيز براي يافتن  يابد زيرا عالوه بر حضور گردشگر،گردشگري نظير تابستان افزايش مي

شود، معاش مردم محسوب مي تأميناز آنجا كه گردشگري در اين شهر منبع اصلي . نمايندكار به اين شهر مراجعت مي
ها، از جمله مسائل مهمي است كه مردم و مسئولين همواره با آن امكانات الزم براي آن تأمينلذا جذب گردشگران و 

  .)2تصوير (. درگير بودند

ابزارهاي مشاركتي: 3نمودار   
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داشت تا طرح بر آن  2001مسائل مهمي بود كه مسئولين را در سال عالوه بر اين مسئله، فرسودگي بافت شهر از جمله 
در اين شهر فرسودگي بافت در هر سه بخش كالبدي، . دستور كار خود قرار دهند را در  "له"مرمت و بهسازي شهر 

آن  زا بود، لذا مسئولين برعملكردي و تصوير ذهني وجود داشت و اختالط و تنوع قومي در اين شهر به شدت مشكل
بدين ترتيب طرح . شدند تا در طرح مرمت و بهسازي شهر از مشاركت مستقيم مردم در كليه مراحل استفاده نمايند

اين فرايند كه شامل هر سه مرحله اصلي فرايند . مرمت و بهسازي بافت در قالب فرايندي در هشت گام آغاز گرديد
   10.ير استباشد به قرار زمي) پيش طراحي، طراحي و اجرا(مشاركتي 
  )ادراك موقعيت -به دست گرفتن ابتكار عمل(معرفي مشكالت : مرحله اول

ديگري كه مردم و مسئولين با آن درگير بودند،  عالوه بر كمبود امكانات گردشگري و فرسودگي بافت، مشكالت عمده
ي كه داراي مالكيت زمين كيفيت پايين زندگي، عدم فعاليت دولت در بخش قديمي شهر، فقير بودن مردم: عبارتند از

هاي سنتي كه نبودند، از دست رفتن هويت فرهنگي به دليل مهاجرت و تغييرات سريع اقتصادي، از دست رفتن مهارت
 .به دليل اقتصاد مدرن مورد استفاده قرار نگرفتند و غيره

  )ادراك موقعيت -به دست گرفتن ابتكار عمل(تجزيه و تحليل مشكالت : مرحله دوم
هاي الزم حلار گرفت و از مردم براي ارائه راهمرحله مشكالت شناسايي شده مورد بررسي دقيق كارشناسان قر در اين

  .بر اين اساس همچنين موقعيت شهر به لحاظ مشكالت مختلف مورد سنجش قرار گرفت. سنجي به عمل آمدنظر
  )ديدگاهي مشتركتعريف (هاي مختلف ها و گروهبررسي مناغشات ميان سازمان: مرحله سوم

  . ها دعوت به همكاري صورت گرفتشناسايي شده و از كليه آن )…قومي، اقليتي و(هاي مختلف در اين مرحله گروه
  )هاتوسعه ايده(مشخص نمودن استراتژي كار :  مرحله چهارم

  :هاي زير در دستور كار قرار گرفتندپس از بررسي و تجزيه تحليل مشكالت استراتژي
 50هاي الزم، طراحي مدلي كه حداقل هاي مختلف دولتي به منظور ايجاد زيرساختهاي الزم با بدنهنگيانجام هماه

استفاده از نيروها / كشي مناسبساخت حمام با سيستم زه/ ساخت خانه: هاي ساكنان را بر طرف سازددرصد نيازمندي
برنامه آموزشي، انتخاب مدل بازسازي شهر، ايجاد ، شروع يك ...روشنايي منازل و معابر و تأمين/ هاي محليو مهارت

 .ها در آيندهيك مركز محلي براي تجمع مردم و  ادامه پروژه
  )اي سازمان يافتهتوافق روي برنامه(هاي الزم گروه متشكل از افراد داراي مهارتتنظيم هسته : مرحله پنجم

دادند، در تحقق طرح هاي الزم تشكيل ميداراي مهارتهاي كارگر از آنجا كه بخش وسيعي از جمعيت اين شهر را گروه
اما به دليل اينكه بسياري از . هاي زنان استفاده گرددهاي محلي به ويژه مهارتسعي بر آن شد كه از اين مهارت

هاي تخصصي ويژه بود، از مهندسان و متخصصان نيز در عمليات ها نيازمند گروهها نظير احداث زيرساختفعاليت
هاي آموزشي براي آموزش هاي الزم نيز از طريق تشكيل كارگاهدر ادامه آموزش. يي و طراحي نيز استفاده گرديداجرا

  . اندازي شدمردم راه
  )اجرا(طراحي و تهيه مدل بازسازي و احيا : مرحله ششم

با كمبود  هاي سطحي و زهكشي بود و شهرهاي شهر، دفع آبزيرساخت تأميناز آنجا كه مهمترين مسئله در 
رو گرديد، در اين مرحله مهندسان مدلي را براي بازسازي و احيا پيشنهاد دادند كشي روبهتكنولوژي زهكشي و خيابان
  .كه در دستور كار قرار گرفت

 مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح: 2تصوير 
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  )اجرا(اجراي طرح : مرحله هفتم
ورد نظارت و ارزيابي قرار در اجراي طرح، از نيروهاي محلي و به ويژه زنان استفاده گرديد و طرح از طريق كارشناسان م

  .ها، كه نيازمند نيروهاي متخصص بود، از افراد متخصص استفاده گرديدبه منظور اجراي زيرساخت. گرفت
 )درس آموختن(ها و نتايج  يات فعاليتئبيان جز: مرحله هشتم

  ها و در كارگاه هاي سنيها، استفاده از تكنولوژي ساخت مناسب و پايدار، شركت تمامي گروهاصالح زيرساخت
ها و افزايش نقش زنان در ساخت و ساز، تقويت هويت فرهنگي، احياي هاي آموزشي به منظور ارتقاي مهارتكالس

هاي گروهي، هاي قديمي، ايجاد مركز اجتماعات محلي براي مالقاتسنتي، بازسازي برخي خانه هايمجدد مهارت
ها در آينده، از بين رفتن فاصله ميان اجتماعات مذهبي و قومي يتكارهاي فرهنگي و آموزشي به منظور ادامه فعال

  .مختلف و ارتقاي شرايط زندگي

  بنديجمع
هاي جويانه در روند نوسازي و بهسازي بافتبر اساس مطالعه انجام شده، به منظور عملياتي نمودن رويكرد مشاركت

مع كه دربرگيرنده تمامي مراحل پيش طراحي، طراحي و توان از فرايند همكاري پايدار به عنوان روشي جافرسوده مي
اند و قابليت اي عمومي مطرح شدهالزم به ذكر است كه مراحل ذكر گرديده در اين فرايند، به گونه. اجراست بهره جست
موضوعي و  هايقابل ذكر است كه اين امر نيازمند بررسي ،باشندهاي نوسازي و بهسازي را دارا ميانطباق با انواع پروژه

  .گنجدباشد كه در اين مجال نميمتمركز مي
  :منابع       

 تهران،گامي به سوي پايداري محيطي،  "مشاركت مردم در ساماندهي محيط كالبدي" )1384( باغباني، مريم و محمد گنجي، مهتاب
   .دانشگاه شهيد بهشتي
 .هراندانشگاه ت ،تهران "فرايند طراحي شهري" )1382(بحريني، سيد حسين

 .شركت عمران و بهسازي شهري وزارت مسكن و شهرسازي،تهران،  "طراحي شهري خيابان كارگر" )1379( توسلي، محمود
   .دانشگاه تهران ،تهران "مرمت شهري") 1381( حبيبي، سيد محسن و مقصودي، مليحه

مجله هنرهاي  "نظري در شرايط ايرانشهرسازي مشاركتي؛ كاوشي " )1384زمستان ( حبيبي، سيد محسن و سعيدي رضواني، هادي
  .24شماره  زيبا،
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