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نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

الگویی نوین براي ارزیابی میزان مشارکتی بودن طرح 
ها، نمونه: محله خوب بخت

ثمینهانصاری1،علیرضاعندلیب2

چكیده 
بــا توجــه بــه ســاده انگاری و رواج اشــتباه در اســتفاده از واژه ی مشــارکتی بــودن و ابهــام ناشــی از دامنــه ی مفهومــی گســترده ی آن، 
ــن  ــوده می پردازد.بنابرای ــت فرس ــازی باف ــای نوس ح ه ــودن طر ــارکتی ب ــزان مش ــی می ــت بررس ــی جه ــاد چارچوب ــه ایج ــه ؛ ب ــن مقال ای
در ابتــدا بــه طبقه بنــدی مشــارکت بر مبنــای نظریــات نردبان هــای مشــارکتی و مقایســه تطبیقــی آنهــا در قالــب جــدول پرداختــه 
ومؤلفه هــا و ابزارهــای مــورد اســتفاده در  هریــک را، جهــت قابــل اســتفاده شــدن در ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن مشــخص می کنــد.

کــه تناســب مفهومــی بیشــتری بــا حــوزه ی شهرســازی  ایــن مقالــه بــه ارائــه ی جدولــی مطابــق بــا منتخبــی از نردبانهــا ی مشــارکتی 
کــه تبیین گــر رابطــه ی میــان ابزارهــای مشــارکتی و ســطوح مشــارکت اســت. در ایــن جــدول، قلمروهــای مشــارکت  دارنــد مــی پــردازد، 
گرفته انــد و بــه هــر پلــه   )پله هــای نردبانهــای مشــارکتی( در ســطور جــدول،  و روشــها و ابــزار مشــارکت در ســتون های جــدول قــرار 
ضریــب  اهمیــت معینــی، مطابــق بــا نظریــات نردبانهــای مشــارکتی اختصــاص یافته اســت. ســپس بــر اســاس مراحــل فراینــد 
کیــد قــرار  نوســازیLUDA 1،  مرحلــه ای کــه هــر یــک از ابــزار مشــارکتی در آن اســتفاده شــده، از طریــق اختصــاص رنــگ و هاشــور مــورد تأ
گانــه تهیــه می شــود و از طریــق ادغــام آن بــا جــدول ضریــب اهمیــت ســطوح  ح بــه صــورت جدا گرفته اســت. ایــن جــدول بــرای هــر طــر

ح ایجــاد می نمایــد. مشــارکت، چارچوبــی جهــت ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن فرآینــد نوســازی هــر طــر

ح آن در هــر یــک از  ح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوب بخــت« و ابزارهــای اســتفاده شــده در طــر در پایــان بــا بررســی تئوریــک »طــر
ح در تئــوری، 65/4درصــد محاســبه شــده  مراحــل فراینــد نوســازی، جــدول مربــوط بــه آن تدویــن شــده و میــزان مشــارکتی بــودن طــر
ح، بــه ترتیــب در مراحــل برنامه ریــزی، اجــرا و چشم اندازســازی دیــده مــی شــود. هــم  اســت و بیشــترین ســطح مشــارکت در ایــن طــر

ح در تئــوری، صفــر درصــد ارزیابــی شــده اســت.   چنیــن میــزان مشــارکتی نبــودن یــا مشــارکت عــوام فریبانــه ایــن طــر

ح ویژه نوسازی واژه های کلیدی: فرآیند نوسازی، نوسازی مشارکتی، نردبان  مشارکتی، طر
 تاریخ دریافت: 95/01/19

تاریخ پذیرش: 95/03/15

saminehansari@art.ac.ir گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران.)نویسنده مسؤول(  1.دانشجوی دکتری شهرسازی، 
 a.andalib@srbiau.ac.ir گروه شهرسازی، دانشکده هنر  و  معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.   2. دانشیار 
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1. مقدمه
کلمــه مشــارکتی در حــوزه طرحهــای شهرســازی  اســتفاده از 
خصوصــأ در بخــش نوســازی بافتهــای فرســوده در دو دهــه 
ی اخیــر رونــد شــتابانی داشــته اســت؛ جملــه عناویــن رایــج 
مقــاالت،  پایان نامه هــا،  پژوهش هــا،  نوســازی،  طرحهــای 
بــه صــورت مشــارکتی«،  فرســوده  بافتهــای  مانند«نوســازی 
فرســوده«،  بافــت  در  مداخلــه  مشــارکتی  »رویکردهــای 
کــه از طرفــی بــا اوجگیــری  »مشــارکتهای مردمــی« می باشــند 
توجــه بــه مســأله ی بافتهــای فرســوده در ایــران، و از طــرف 
دیگــر رواج اهمیــت مفهــوم مشــارکت و جایــگاه آن در رویکــرد 
»شــهر پایــدار«در ســطح  بیــن المللــی، مصــادف و همــراه بــوده 
ح مــی شــود .آیــا رشــد  اســت. ولیکــن ایــن جــا یــک ســؤال مطــر
ــای  ــارکت مــردم در طرحه ــد مش ــا رش ــتفاده از ایــن کلمــه، ب اس
کثــر مــوارد  نوســازی همــراه بــوده اســت؟ بــه نظــر میرســد کــه در ا
خصوصــا در پروژه هــای نوســازی، کلمــه مشــارکتی بعنــوان یــک 
کالم زیبــا بــه عنــوان آنهــا اضافــه شــده و مفهومــی صــوری تلقــی 
شــده اســت؛ در هــر صــورت بــه نظــر میرســد ابــزار و معیــار دقیقــی 
ح -چــه پیــش از  بــرای ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن طــر
ح، و  ــر مبنــای ســاختار طــر ــه صــورت تخمیــن ب ح ب اجــرای طــر
چــه پــس از اجــرا بــر اســاس نتایــج تحقــق یافتــه- وجــود نــدارد. 

گســتردگی دامنــه ی مفهومــی، ریشــه داشــتن در حوزه هــای 
متنــوع اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، همچنین کیفــی بودن 
مفهــوم مشــارکت، راه را بــرای دســت یابی بــه اجمــاع نظــری و 
معیارهــای عملیاتــی تحقــق و ســنجش آن دشــوارتر ســاخته 
اســت. از ســوی دیگــر ایــن معیارهــای ارزیابــی بایــد بــا توجــه 
کــه مشــارکت در آن مطلــوب می باشــد تعریــف  بــه حــوزه ای 
کــه مســأله ی  نوســازی بافتهــای  شــوند، ایــن در حالــی ســت 
کــه  فرســوده، خــود حــوزه ای پیچیــده و چندوجهــی اســت 
بخشــهای فنــی، قانونــی، سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی را 
دربرگرفته اســت. نوســازی بافــت فرســوده، بایــد متناســب بــا 
ماهیــت مشــکل و علــل شــکل گیری بافــت فرســوده انجــام 
گیــرد؛ ازایــن رو توجــه بــه نوســازی بافــت فرســوده بــه عنــوان 
کنان را بــه صــورت مــداوم و فعــال  یــک فرآینــد مشــارکتی کــه ســا
در همــه مراحــل آن درگیــر و مســؤول نمایــد، ضــروری اســت. 

از طریــق ادغــام ســه متغیــر، چارچوبــی جهــت  ایــن مقالــه 
ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن ایــن فرآینــد ایجــاد نمــوده 
مشــارکت،  ســطوح  از:  عبارتنــد  متغیــر  ســه  ایــن  اســت. 
کــه  اشکال)روشــهای( مشــارکتی و مراحــل فرآینــد نوســازی؛ 
دو متغیــر اول بــر مبنــای نظریــات معطــوف بــه نردبان هــای 
منطــق  مبنــای  بــر  ســوم  متغیــر  و  گرفتــه  شــکل  مشــارکتی 
گام بــه گام فرآینــد نوزایــی 2LUDA تعریــف می شــود. در پایــان، 
بــه  کــه  خوب بخــت  شــهید  محلــه ی  نوســازی  ویــژه  ح  طــر

عنــوان نمونــه اولیــه بــرای نوســازی بافــت فرســوده بــه صــورت 
عمومــی، توســط ســازمان نوســازی شــهر تهــران صــورت گرفتــه 

اســت؛ بــر اســاس ایــن چارچــوب ارزیابــی می شــود.

2.مفهوم مشارکت و فرآیند مشارکتی
واژه مشــارکت3  از حیــث لغــوی بــه معنــای درگیــری و تجمــع 
بــرای منظــور خــاص می باشــد. »... بنــا بــه تعریــف ســازمان 
و  دخالــت دادن  از  اســت  عبــارت  مشــارکت  متحــد  ملــل 
سیاســی،  اقتصــادی،  فرایندهــای  در  مــردم  درگیرکــردن 
ــر می گــذارد. ...  ــان اث ــر سرنوشــت آن کــه ب اجتماعــی و فرهنگــی 
کــه بی تفاوتــی  در واقــع مشــارکت هنگامــی تحقــق می یابــد 
وابســتگی،  احســاس  بــه  را  خــود  جــای  بی مســؤولیتی  و 
 Aeeni,2008:2(».هم سرنوشــتی و مســؤولیت پذیری بدهــد
et al(  »... درگیــر شــدن، یــاری دادن و مســئولیت، ســه رکــن 
 )Alavi Tabar,  2001:15( می باشــند.«  مشــارکت  اصلــی 
»مشــارکت بــا موافقــت فــرق دارد، در موافقــت، فــرد موافــق 
پیــش  کــه  را  آن چــه  تنهــا  بلکــه  نمی کنــد،  ویــژه ای  یــاری 
چیــزی  مشــارکت  می کنــد...  تصویــب  می گذارنــد،  رویــش 
از  تصمیــم  بــرای  جمــع  یــک  از  موافقــت  گرفتــن  از  بیــش 
ســتد  و  داد  یــک  مشــارکت  فراینــد  پیش گرفتهشدهاســت. 
اجتماعــی دو ســویه میــان مــردم اســت و نــه روش قبوالنــدن 
مشــارکت  در  واقــع  در  باال دســت.  مســؤوالن  اندیشــه های 
تــا  می کوشــد  کــه  اســت  کننــده  مشــارکت  بــا  اصلــی  نقــش 
توانایی هــای خویــش را آشــکار ســازد. مفهــوم فرآینــد مشــارکت 
را می تــوان بــه صــورت »فرآینــد نیرومند ســازی« نیــز عنــوان 
کیــد می نمایــد: نمــود. ایــن مفهــوم بــر ســه ارزش بنیــادی تأ

الف- سهیم نمودن مردم در قدرت و اختیار

ب- شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش

ج- گشــودن فرصــت پیشــرفت بــر روی مــردم بــه ویــژه طبقــات 
 )Aeeni et al,2008:3(»پاییــن جامعــه

ــری  گ ــی  ــه ی میانج ــال »نظری ــوان مث ــه عن ــاط ب ــن ارتب در همی
کــه بــه ســفارش دفتــر معــاون نخســت  2004« در تحقیقــی 
ح گردیــده اســت... در تحقیــق  وزیــر بریتانیــا انجــام شــده مطــر
مزبــور در تدقیــق مفهــوم برنامــه ریــزی مشــارکتی و مشــخص 
ــی  ــارکت عموم ــه مش ــابه، از جمل ــم مش ــا مفاهی ــرز آن ب ــردن م ک
کیــد شــده اســت. ایــن تحقیــق معتقــد  و مشــاوره عمومــی تأ
اســت آن چــه تــا کنــون وجــود داشــته، مشــارکت عمومــی بــوده 
 Habibi and,2005:20(مشــارکتی برنامه ریــزی  نــه  و  اســت 
ایجــاب  مشــارکتی  برنامه ریــزی  رویکــرد   )Saeedi Rezvani
ــات  ــر در حی ــای معاص ــل و نیروه ــام عوام ــش تم ــه نق ک ــد  میکن
ــت  ــه  نحــوی دخال گیــرد وب ــرار  ــی ق شــهری مــورد توجــه و ارزیاب
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6-1 �شــمــــاره�
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گرفتــه  آنهــا در حــال و آینــده ی  شــهری  بــه درســتی درنظــر 
شــود.

بعــد از شکســت طرحهــای توســعه دردهــه 1950 و 1960 نظریــه 
ح شــد و هــم زمــان بــا آن  مشــارکتی و مشــارکت شــهروندی مطــر
نظریه هایــی در زمینــه شهرســازی مشــارکتی توســط اشــخاص 

ح گردیــد. مختلــف مطــر

گســترده از  دخالــت دادن در ســازمان مشــارکتی در طیفــی 
کــه از عملیاتــی تــا راهبــردی در  خ می دهــد  فعالیت هایــی ر
نوســان اســت. ســازمان مشــارکتی، بــه حــق، انواعــی از افــراد 
ذینفــع را در امــور دخالــت می دهــد و افــراد در هــر وظیفــه ای 
کــه تأثیــر خوبــی بــر جــای بگذارنــد  بــه دنبــال ایــن هســتند 
یــک ســازمان  بــر اســاس آن مســؤولیت  بپذیرنــد. زمانــی  و 
افــراد  کــه تمــام  بــه طــور واقعــی مشــارکتی باشــد  می توانــد 
ــر  ــه یکدیگ ــتگی ب ــش، وابس ــاد بین ــه  در ایج ــع در آن فعاالن ذینف
تــا  باشــند  داشــته  تصــرف  و  دخــل  تخصصــی  نظام هــای  و 
کنش هــای آنــان مشــارکتی شــود. بدین گونــه،  فعالیت هــا و 
کــه افــراد بایــد آن را در عمــل  مشــارکت یــک جهان بینــی اســت 
در پیش  گیرنــد و هــر فــرد مســؤولیت انتخــاب خــود را بــه عهــده 
ــه اثرگــذاری هدفمنــد و فعــال بــودن منتهــی شــود.  ــا ب بگیــرد ت

)Aghazadeh,2005:81(

در  مردمــی  مشــارکت  اهمیــت  و  ضــرورت    .3
فرســوده بافــت  نوســازی  و  بهســازی 

ــه عنــوان مفهــوم کلیــدی  ــگاه مشــارکت ب گســترش ســریع جای
در زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، مدیریتــی و...  ناشــی از 
دشــواری شناســایی و غلبــه بــر ابعــاد گســترده و پیچیدگی هــای 
مســائل انســانی بــوده و حــوزه شهرســازی و طراحی شــهری از 
ــر  ــهری ناظــر ب ــوزه ش ــارکت در ح ــتثنا نیســت. مش ایــن امــر مس
کــه عمــوم مــردم را در ارتبــاط بــا تغییــرات  فرایندهایــی اســت 
کــه اســتفاده از آن  شــهر دخیــل می نمایــد؛ لــذا بــه نظــر می رســد 
در تمامــی جوانــب زندگــی شــهری، یکــی از کلیدهــای توســعه 
باشــد و انعــکاس ایــن امــر در حــوزه نوســازی بافــت فرســوده، 
بــه صــورت اتــکاء بــه همیــاری مــردم و اســتفاده از رویکــرد 
مشــارکت جویانــه در بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده 

ــود. ــد ب خواه

جنبه هــای  و  نیســت  کالبــدی  صرفــًا  مفهومــی  »نوســازی 
مختلــف و متنوعــی را شــامل می شــود. در نوســازی فعــال، 
ــا همــه ابعــاد فرســودگی آن مدنظــر  محــدوده بافــت فرســوده ب
شــیوه های  و  روشــها  در  تحــول  ایجــاد  ضــرورت  و  بــوده... 
کــه بهســازی و نوســازی  اجرایــی نمایــان می شــود. به گونــه ای 
بــه اســتفاده ی ســرمایه ی انســانی و مالــی  شــهری منــوط 

)Motawaf and Khodaee,2010:136( اســت.« 

در شــرایط عــادی، نوســازی فرآیندی خودبه خــودی و تدریجی 
ــه  ک کنان صــورت می گیــرد، امــا هنگامــی  ــه توســط ســا ک اســت 
کارایــی و کیفیــت زندگــی در یــک محلــه کاهــش می یابــد محلــه 
کنان دیگــر تمایلــی بــه  بــه  تدریــج دچــار فرســودگی شــده و ســا
نوســازی محــل ســکونت خــود نشــان نمی دهنــد و به تدریــج 
می شــود.  ج  خــار شــهری  توســعه  چرخــه  از  محــدوده،  آن 
کنان آن فاقــد تــوان مالــی نوســازی ابنیــه  ایــن محــالت و ســا
ک و اراضــی کاهــش یافتــه و  هســتند. همچنیــن قیمــت امــال
امــکان حضــور بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســرمایه گذار نیــز از 
بیــن مــی رود.  بســیاری از بافت هــای داخــل هســته قدیمــی 
ــود  ــادی خ ــی- اقتص ــات اجتماع ــرد و حی ــج کارک ــهر، به تدری ش
را از دســت داده و در نهایــت بــا از بیــن رفتــن شــرایط مناســب 
کنین قدیمــی آنهــا نیــز بــه مناطــق دیگــر رفتــه و  کالبــدی، ســا
گی هــای اجتماعــی-  کنین جدیــدی بــا ویژ بــه جــای آنهــا ســا
کنین  کن شــده اند. ســا اقتصــادی متفــاوت، در ایــن نواحــی ســا
جدیــد باعــث وخیــم ترشــدن وضعیــت مــکان زیســتی خــود 

)Haji Ali Akbari et al,2008:2(.شــده اند

کــه زمینه هــای  بافت هــای فرســوده، زمانــی احیــا مــی شــوند 
بــه  خودترمیمــی  قــدرت  و  شــود  فراهــم  آنهــا  مــداوم  رشــد 
آنهــا باز گــردد . ایــن مهــم، از طریــق توجــه بــه تمامــی ابعــاد 
فرســودگی و آسیب شناســی بافــت در تمــام ایــن زمینه هاســت 

)Abbaszadegan and Roosta,2008:13(

کــه بکارگیــری ســرمایه مالــی و انســانی بــرای  بنابرایــن از آنجا
کــه  کلیدی تریــن نکتــه ای  نوســازی شــهری ضــروری اســت، 
لــزوم مشــارکتی بــودن واقعــی فراینــد را تبییــن میکنــد در آن 
کــه ایــن قــدرت خودترمیمــی تنهــا در صورتــی بــه بافــت  اســت 
کنین بافــت بخشــی از فرآینــد احیــا و در  کــه ســا بــاز می گــردد 
نتیجــه بخشــی از فرآینــد مقابلــه در برابــر فرســوده شــدن آتــی 

باشــند.

4. فرآیند نوسازی مشارکتی
بــا  همــراه  بهتــر  »شــهرهایی  خــود  اثــر  دریســکل4در  دیویــد 
کــه توســط  کــودکان و نوجوانــان، راهنمایــی بــرای مشــارکت« 
یونســکو بــه چــاپ رســیده، مباحثــی در رابطــه بــا مشــارکت و 
ح میکنــد. وی معتقــد اســت، مشــارکت بــه ســه  انــواع آن طــر

اعتقــاد ذیــل مبتنــی اســت:

الــف : توســعه در وهلــه اول و پیــش از همــه، بایــد بــه  نفــع 
باشــد. محلــی  کنان  ســا

کــه در محــدوده ی مــورد برنامه ریــزی زندگــی  ب : مردمــی 
و  محــدوده  آن  در  را  اطالعــات  دقیق تریــن  می کننــد، 

دارنــد. آن  بــا  مرتبــط  موضوعــات 
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پ : مردمــی کــه بیشــترین تأثیــرات را از تصمیمــات می پذیرنــد، 
ــرای مشــارکت در رونــد تصمیم گیــری دارنــد. ســهم بیشــتری ب

) Habibi And Saeedi Rezvani,2005:18(

نکتــه ی مهــم در اینجــا، توجــه بــه حلقــه ی ارتباطــی رویکــرد 
ــت  ــق بازگش ــارکتی، از طری ــرد مش ــازی و رویک ــه نوس ــدی ب فرآین
ــه بافــت فرســوده اســت: قــدرت خودترمیمــی در همــه ابعــاد ب

بــه عبــارت دیگــر، در چارچــوب مفهــوم مشــارکت بایــد دو طــرف 
بــه ســمت بکدیگــر حرکــت نماینــد. در  )مــردم و مدیریــت( 
ــد،  ــت کن ــر از او تبعی ــرف دیگ ــت و ط ــرف ثاب ــک ط ــه ی ک ــی  صورت
ــد... در  ــی رس ــود نم ــق خ ــرانجام موف ــه س ــص و ب ــارکت ناق مش
کــه دســتگاه مدیریــت بخشــی از اختیــارات خــود را بــه  صورتــی 
کــرد.  گــذار کنــد، مشــارکت جنبــه عملــی پیــدا خواهــد  مــردم وا
علــت اصلــی شکســت نوســازی در ایــران، عــدم مشــارکت مــردم 

)Andalib,2010:381(.ح هــا بــوده اســت در برنامه هــا و طر

ح هــا بــه نســبت میــزان دخالــت دادن  بــا توجــه بــه ماهیــت طــر
ح هــا، شــهروندان در  شــهروندان در رونــد تهیــه و اجــرای طر
کنش هــای متفاوتــی خواهنــد داشــت. رفتارهــای  برابــر آن وا
اســاس  بــر  میتــوان  را  مشــارکتی  نوســازی  فرآینــد  در  مــردم 

نمــودار زیــر ارزیابــی و تحلیــل نمــود.

از ســوی دولــت و  اقــدام حمایتــی  گونــه  درصورتیکــه هیــچ 
شــهرداری ها در پشــتیبانی نوســازی از مــردم صــورت نگیــرد 
و مــردم انگیزه هــای حضورشــان در ایــن امــر را تحقــق یافتــه 
رفتــار  و  داشــت  نخواهــد  وجــود  مشــارکتی  هیــچ  نبیننــد، 
می دهنــد. نشــان  خــود  از  پروژه هــا  بــه  نســبت  بی تفاوتــی 

گــر اقدامــات حمایتــی از طــرف دولــت و شــهرداری ها بصــورت  ا
جملــه  از  مــردم  انگیزه هــای  بــه  ولــی  یابــد،  تحقــق  نســبی 
اقتصــادی توجــه نشــود مــردم نوعــی وابســتگی و متکــی بــودن 

بــه دولــت در رفتــار خــود نشــان خواهنــد داد.

نوســازی،  در  را  خــود  انگیزه هــای  و  خواســته ها  مــردم  گــر  ا
تحقــق یافتــه ببیننــد ولــی شــهرداری اقدامــات الزم را انجــام 

ندهــد موجــب اعتــراض مــردم خواهــد شــد.

گــر دولــت اقدامات حمایتی خود را انجام دهد و از ســوی دیگر  ا
مــردم خواســته ها و انگیزه هــای حضورشــان را تحقــق یافتــه 

)Andalib,2010:383(.ببیننــد، مشــارکت فعــال خواهــد شــد

5.سطوح مشارکت شهروندی
مشــارکت شــهروندان در ســطوح مختلــف و درجــات متفــاوت 
تحقــق می یابــد، بــه عبــارت دیگــر بیــن مشــارکت تشــریفاتی 
کــه نشــانگر قــدرت واقعــی تأثیــر در  و ســاختگی؛ و مشــارکتی 

نتایــج و فرآینــد برنامه ریــزی هــا مــی باشــد تفــاوت زیــادی 
)Ziari,Pahiz and Mahdnejad, دارد.)2009:212  وجــود 

ضرابــی و فریدتهرانــی)2009( ضمــن بررســی مدل هــای فرآینــد 
مشــارکتی در اندیشــه های مختلــف، مــدل هفــت مرحلــه ای 
بحرینــی  شــهری  طراحــی  فرآینــد  مــدل  و  پایــدار  همــکاری 
کلــی بــر ســه مرحلــه پیــش  کــه بــه صــورت  کرده انــد  را ادغــام 
 Zarabi and,2009:43( .کیــد دارد طراحــی، طراحــی و اجــرا تأ

)Farid Tehrani

از ســوی دیگــر صالحــی امیــری)2010:445( بــه این نکته اشــاره 
کــه مشــارکت چهــار ســطح دارد و پاییــن تریــن ســطح  دارد 
مشــارکت در تأمیــن نیــروی کار و باالتریــن ســطح مشــارکت در 
تصمیــم گیــری اســت. بــه طــور کلــی مشــارکت مــردم در طرحهــا 

عبارتنــد از :

الف: مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری

ب: مشارکت در اجرای طرحها

ج: مشارکت در بهره برداری

د: مشارکت در ارزشیابی 

اصولــی  مجموعــه   ،LUDA گام  بــه  گام  منطــق  همچنیــن 
بــزرگ  بافــت  إحیــا  و  نوســازی  فرآینــد  بــرای  کــه  می باشــند 

انــد: شــده  عملیاتــی  و  شــده  تدویــن  مقیــاس 

ی  دامنــه   و  ســطح  کــردن  مشــخص   : تشــخیص5  الــف: 
پــس  در  کــه  اجتماعــی  شــدگی  حــذف  و  فقــر  محرومیــت، 
 6LUDA کــه آن را منطقــه بــزرگ مقیــاس و آشــفته ی شــهری – 

دارد. وجــود  می نامیــم 

کــردن و مشــارکت دادن افــراد و  ب: چشم اندازســازی: درگیــر 
گروههــای ذی نفــوذ در یــک چشــم انــداز  رهــا  از  اضطراب هــا  

در آینــده.

 Andalib( . کنین در محلــه نمودارشــماره 1:  مــدل الگــوی مشــارکت ســا
)2010:382
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و  آینــده  چشــم انداز  ایــن  تبدیــل  برنامه ریــزی7:  ج: 
برنامــه. بــه  توســعه  ســناریوهای 

د: اجرا8 : رساندن برنامه به عمل.

)Deakin,2009:101( .ه: نظارت9 : ارزیابی موفقیت برنامه

6.طبقه بندی مشارکت شهروندی بر اساس 
نردبان های مشارکتی

طیــف مشــارکت از صفــر شــروع و بــا گذشــتن از درجــات مختلــف 
مشــاوره بــه مشــارکت کامــل ختــم مــی شــود . مشــارکت ممکــن 
اســت از همراهــی ذهنــی و فکــری و ارائــه ی صــرف یــک عقیــده 
در جایــی غیــر از مرکــز ثقــل تصمیم گیــری شــروع  و بــه عضویــت 
روی  تصمیم گیــری  اختیــار  دارای  کــه  کاری  گــروه  یــک  در 
مســأله ی خاصــی اســت ختــم شــود .درجــه اعــالی مشــارکت 
بــه میــدان آوردن تمامــی تــوان و ســرمایه فیزیکــی و مــادی 
کلــی  ح هــای شــهری اســت .بــه طــور  شــهروند در اجــرای طر
کثــر دانشــمندان درجــات مشــارکت را در ســه طبقــه عــدم  ا
طبقه بنــدی  کامــل  ومشــارکت  جزئــی  مشــارکت  مشــارکت، 
ایــن  مهم تریــن   )Aeeni et al,4-2008:2(.کرده انــد
اندیشــمندان را بــا ترتیــب زمانــی نظریــات آنهــا مــرور می کنیــم:

6-1-شری ارنشتاین  
احتمــاال معروف تریــن بررســی مشــارکت شــهروندی، نردبــان 
کــه مشــارکت  مشــارکت شــهروندی ارنشــتاین)1969( اســت، 
میدهــد.  قــرار  بررســی  مــورد  شــهروندان  قــدرت  وجــه  از  را 
ارنشــتاین مشــارکت را بــه عنــوان توزیــع مجــدد قــدرت تعریــف 
کــه امکانــی ایجــاد شــود تــا شــهروندان  گونــه ای  میکنــد بــه 
کــه در حــال حاضــر از فرآیندهــای سیاســی و  بــدون قــدرت 
اقتصــادی حــذف شــده انــد؛ در آینــده، تعمــدا در فضــا مشــمول 
)Schlossberg and Shuford,2005:16(.توجــه واقــع شــوند

ــارکت  ــرای مش ــی ب ــچ قدرت ــه هی ــن پل ــن تری ــر وی در پایی ــه نظ ب
فرآینــد  از  گاهــی  آ بحــث  کــه  پلــکان دوم  نــدارد. در  وجــود  
گاهــی  تصمیم گیــری اســت عمدتــًا غیــر واقعــی اســت و تنهــا آ

از وضعیــت مشــارکت مــورد نظــر اســت. در پلــکان ســوم بحــث 
گاه  گاهــی و اطــالع رســانی قــرار دارد ایــن قســمت فرآینــد آ آ
ــه مشــورت و  ک ســازی شــهروندان میباشــد. در پلــکان چهــارم 
مشــاوره اســت قبــل از اجــرا بــا نظرســنجی از نظــرات شــهروندان 
گــر جنبــه صــوری داشــته باشــد نظــرات  مطلــع میشــویم ولــی ا
 Habibi And,2005:18(.گــردد نمــی  قلمــداد  جــدی  زیــاد 

)Saeedi Rezvani

اصــل مهــم در ایــن دســته بنــدی، درجــه بنــدی مفهومــی 
اســت کــه از عــدم مشــارکت تــا کامــل تریــن نــوع مشــارکت تــداوم 
دارد . بــر ایــن اســاس میتــوان انــواع رویکردهــای دخالــت مــردم 

ــروژه هــای شــهری را بازشناســی نمــود: در پ

واقــع  در  مشــارکت  ایــن  مشــارکت:  از  محرومیــت   -1-1-6
مشــارکت محســوب نمــی شــود. بلکــه ادعای داشــتن مشــارکت 
اســت. نیــت اصلــی، تأمیــن منافــع مــردم نیســت  بلکــه تأمیــن 
منافــع کارفرمــا اســت. علــت اصلــی توســل بــه مشــارکت، کســب 
ح و کاهــش مقاومــت مــردم در مقابــل آن  مشــروعیت بــرای طــر

ح اســت. و در نتیجــه ســهولت اجــرای طــر

6-1-2- مشــارکت جزئــی:  نیــت اصلــی در ایــن نــوع مشــارکت 
کــه بــا منافــع دولــت و  تأمیــن منافــع مــردم تــا جایــی اســت 
کارفرمایــان تضــاد پیــدا نکنــد. مــردم حــق اظهارنظــر و مخالفــت 
دارنــد، امــا نمــی تواننــد بــر اجــرای نظــرات خودشــان نظــارت 
پیگیــری  را  خــود  خواســته های  اعمــال  و  باشــند  داشــته 
ح هــا  طر کیفیــت  بهبــود  بــرای  ابــزاری  مشــارکت  نماینــد. 
قلمــداد مــی شــود. جریــان اطالعــات،  عمدتــًا از پاییــن بــه 
ح هــا  ــی طر ــوده و از مشــارکت مــردم در تأمیــن اعتبــار مال ــاال ب ب

میشــود. اســتفاده 

کثــر  6-1-3- قــدرت شــهروندی:   نیــت اصلــی، تأمیــن حدا
منافــع مــردم و جلــب رضایــت عمــوم اســت. مشــارکت عــالوه 
بــر آنکــه ابــزاری بــرای بهبــود کیفیــت طرحهــا قلمــداد میشــود، 
خــود بــه عنــوان هدفــی در جهــت رشــد فکــری، اجتماعــی و 
و  تصمیمگیــری  در  شــهروندان  اســت.  شــهروندان  مدنــی 
هدفگــذاری مشــارکت نمــوده، عــالوه بــر آن حــق اظهارنظــر، 

)Deakin,2009:101( .منطقه شهری آشفته بزرگ مقیاس LUDA  نمودار شماره 2: منطق گام به گام فرآیند نوزایی
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ح، همچنیــن توانایــی نظــارت بــر  اعتــراض و مخالفــت بــا طــر
 Habibi,2005:24(  .اجــرای خواســته هایشــان را نیــز دارنــد

)And Maghsoudi

6-2-ویدرمــن و فمــرز  )1993(، نردبــان دیگــری ارائــه میدهنــد 
کــه در آن مشــارکت شــهروندی طیفــی از آمــوزش عمومــی – 
کــم بــر تصمیــم ســازی- تــا مشــارکت عمومــی  بــا تاثیرگــذاری 
ــر میگیــرد. تفــاوت ایــن  در  پروســه تصمیم گیــری نهایــی را در ب
ــا نظریــه ارنشــتاین در تمرکــز و هــم ســنگی ایــن نظریــه  نظریــه ب
در  کــه  اســت  عمومــی  مشــارکت  از  موجــود  برداشــتهای  بــا 
کــز حکومتــی بــزرگ یافــت می شــود. در چنیــن  ســازمانها و مرا
فراینــد  ملزومــات  از  یکــی  معمــوال  مشــارکت  محیطهایــی، 
کــه عمــوم،  یــا مشــارکت  گرچــه آنچــه  تصمیم ســازی اســت، ا
اســت.  نشــده  تعریــف  عمومــا  میکنــد،  ایجــاد  را  مردمــی 
 Wiedemann and ;2005:17 Schlossberg and Shuford(

)1993  .Femers

فمــر،  و  ویدرمــن  مثــل  همــکاران)1994(،  و  6-3-دورســی 
کــه در  چارچوبــی بــرای درگیــری عمــوم مــردم ایجــاد میکنــد 
امتــداد طیفــی از اطــالع رســانی بــه مــردم تــا برخــی حــاالت 
درگیــری و مشــارکت مــداوم بیــن مــردم و تصمیــم ســازان ادامــه 
گامهــای رایــج   مــی یابــد. رویکــرد دورســی بطــور مــوازی بــا 
گامهــای موجــود  فرایندهــای برنامه ریــزی حرکــت میکنــد. 
کلــی دربــاره  در ایــن طیــف؛ در طــول فرآینــد، از یــک تبلیــغ 
یــک موضــوع، تــا مجموعــه مداخله پذیرتــری از فعالیتهــا  ارتقــا 

 . بنــد می یا

در  می توانــد  مردمــی  مشــارکت  طبیعــت  دورســی،  نظــر  بــه 
کنــد؛  گــذر زمــان، بــا یــک فراینــد تصمیم گیــری ســاده تغییــر 
همچنیــن برخــی رویکردهــای مشــارکت عمومــی ممکــن اســت 
زیبایــی مســیرهای پیــاده را بــا معیارهــای زیــر می ســنجند:

ح ویژه   7.ارزیابی میزان مشارکتی بودن طر
نوسازی محله خوب بخت

ح ویــژه نوســازی محلــه  ی شــهید   7-1-معرفــی اجمالــی طــر
خوب بخــت

بــا  مقالــه ای  در   )2008( همــکاران  و  کبــری  حاجی علی ا
نوســازی  اینکــه  بــر  خوب بخــت   محلــه  ح  طــر نمونــه  ارائــه 
امــری اجتماعــی اســت و مهمتریــن ابــزار تحقــق آن، از طریــق 
و  تبلیغــی  اقدامــات  وســیله  بــه  مــردم  نــزد  اعتماد ســازی 
کیــد کرده انــد. همچنیــن  ترویجــی امــکان بــروز پیــدا می کنــد؛ تأ
بازیگــران  بــه عنــوان  کــه مــردم  اشــاره میکننــد: الزم اســت 
اصلــی، در تمــام مراحــل کار، حضــور فعــال داشــته و خــود ایــن 
کلیــه  نوســازی در  بنابرایــن  باشــند.  بــاور داشــته  را  حضــور 
کــه از طریــق تفاهــم  مراحــل، اقدامــی اســت دوســویه و تعاملــی 
دولــت )مرکــزی و محلــی( و ملــت در خصــوص ضــرورت و نحــوه 

گیــرد.  ی اجــرای آن صــورت 

ح هــای  کارآمــدی پیشــنهادهای طــر در ادامــه بــه ابهــام و نا
جامــع در خصــوص نوســازی بافــت هــای فرســوده شــهری )بــه 
ح  کارآمــدی رویکردهــای رایــج در طــر علــت نیــاز بــه تدقیــق( و نا
ــا توجــه بــه دالیلــی از قبیــل مشــارکتی نبــودن ایــن  تفصیلــی )ب

ارنشتاین)1969( ویدرمن و 
فمرز)1993(

دورسی و 
همکاران)1994(

پیمبرت و 
پرتی)1995(

پرتی و چمبرز)1993( )1997(UNDP کانر)1998(

* ارجه قدرت 
شهروزدب

-طنترل شهروزدب
گذ ر شدچ -قدرت و 

-شربک یرای
* ارجزت ه زرطا 

جنئن
-تسکون یخ ن
طوای -ه زورچ 
- کالع رچززن

* ارجزت غوو ه زرط ن
-ارهزی

-اچتکزفب

* ه زرطا عمرهن ار 
گورب زهزیز تصموم 
* ه زرطا عمرهن 
ار  فیبزوز فبسکهز و 

پی نهزا ر چ حل
* ه زرطا عمرهن 
ار تعربف یزیبگو ی 
طوای  و ه خص 

 زگونچ مز
* حق عمرهن 

 عتو ض
*  کالع رچززن یه 

عمرم
* حق هوام وو ب 

 کالع ا شتن

* ارگورب و ه زرطا 
هد م

طوای  * جستجر 
 جمزع

طوای  * جستجر 
 بدچ مز و ه ورتهز

طوای هسزیل * تعربف 
* جمع آوفب 
 کالعزت و 
س م  زد زمز

* آهوزش ا ای
*  کالع رچززن

* یسوج / ه زرطا 
بعزل

* ه زرطا تعزهلن
طزرطواب  * ه زرطا 
* ه زرطا یز  زگونچ و 

ه وق مزب هزاب
* ه زرطا  ز کریق 

ه زورچ
* ه زرطا ار ا ای 

 کالعزت
* ه زرطا هنفعل

* هدیربا خراطزر
طا * شو 

* چهوم شدی ار 
فبسک

*  تصموم چزیب
*   بجزا وبزق

*  ه زورچ:
*   کالعزت
*  اچتکزفب

* رمبو ی:
-تحلول / پی گورب

-پیگورب قززرزن 
گرب  -و چطه 

-ووززهه فیزب ه توک 
* عمرم هوام

-ر ینزن 
-یززخورا  کالعزت 

-آهوزش

 ;21–1999:20 James and Blamey ;17–2005:16 Schlossberg and Shuford( :جــدول شــماره 1: اســتخراج جــدول از نگارنــده براســاس
 )2006:4 Seaba ;1995:21 Pimbert and Pretty
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ارنشتاین )1969(
پیمبرت و پرتی )1995(
پرتی و چمبرز )1993(

دورسی و همکاران )1994(
)1997(UNDP

کنترل شهروندی)کنترل 
شهروندی(

طزهل  * شهروزد ی قدرت 
ووززهه فیزب تصموم گورب و 

هدیربا

بسیج خودکار/ مشارکت فعال
*   یتکزر ت هستقل جها تغویو 

چوستم
طنرزن  *  همکن  چا تویبع 

قدرت و ثروت ر  هورا سزلش 
قو ر امد بز زدمد.

تعامالت همزمان 
طوای  و شزهل  *  جها ارگوو 

زمرای هد وم و ممو گن 
شهروزد ی ار تصموم چزیب 

مدیریت خودکار
*  تعزهل ذب زفعزی ار 

طه ربزچ و  بوآبندمزب بزاگورب، 
طثو  چالها  ممه آزهز ر  یه حد 

هووچززد

گذار شده)کنترل  قدرت وا
شهروندی(

* یه شهروزد ی ووخن 
قدرت مزب تصموم گورب ا اچ 

شدچ  چا.
شهروزد ی هسئول و پزچخگر 

هحسرف هن شرزد.

مشارکت تعاملی
گروچ مزب هحلن جدبد  *  بجزا 
گروچ مزب هرجرا  طوای  بز قوب 

گورب مزب  طنترل تصموم  طه 
هحلن ر  یدچا یگووزد.
* بوآبندمزب آهوزشن 

چوسمزتوک و چززهزی بزبته

اجماع  و توافق عمومی
طوای حوزچ مزب  *  هعون 

زظو ت ه توک  و حوزچ مزب 
گو یز  و 

*  وررچن  زتخزوهز و رچودی یه 
وهترین پی نهزا وو ب عمل 

کت شرا
*   هبزاله هوزی  بو ا هسزوب) 

 ز زظو تنزچب  حتو م و جزبگزچ( 
جها رچودی یه بک مدف 

ه توک و هتقزول

کنترل  شریک بودن) 
شهروندی(

طنندگزی ر  قزار  * ه زرطا 
یه سززه ززن و ارگوو شدی ار 
هبزاالت یز صزحبزی قدرت 

چنتن هوکند.
گورب  * ووززهه فیزب و تصموم 

ه توک.

مشارکت کارکردی
* هوام جها اچتوزوز یه 
 مد ف  ز پیش ه خص، 
اچا یه ه زرطا هونزند.

* ارگووشدی هوام، پس  ز آزکه 
گوریهزب طالی صورت  تصموم 

گوبته  تفزق هن  بتد.

کردن ایده ها و رایزنی  تست 
و مشورت

گزبنه مزب هرجرا،  *  اریزرچ 
عطف یه بک چوزچا بز 

گزبنه  تصموم بز ارخر چا 
مزب  ضزبه 

سهیم شدن در ریسک
*  ز هحدواچ تصموم بو تو 

ربته، تنزبج و تزثوو ت آزهز ر  ار 
ووهوگووا.

*  هسئرلوا پذیرب و 
پزچخگویز عنصو پزبه  ب  ین 

چطح تلقن هن شرا

تسکین بخشی) مشارکت 
جزئی( 

طنندگزی  جززچ  * ه زرطا 
ه ورت ا ای ا رزد  هز موچ 

گوبتن  حقن وو ب تصموم 
زد رزد.

مشارکت با انگیزه و مشوقهای 
مادی

* تزهون هنزیع ترچط هوام، هثال 
طزر، ار وو وو غذ ، پول بز  زوروب 

ابگو  زگونچ مزب هزاب
* هوام موچ چهمن ار  ا هه 
ا ای بعزلوتهز، پس  ز پزبزی 

ه رقهز زد رزد

کردن عموم درگیر 
* ار تعربف هرضرعزت هوتبط 

یز بک حوزچ چوزچتگذ فب

تصمیم سازی
* عمل وو  چزس  جو   ز کریق 

تصمومزت جمعن
* هسئرلوا تقسوم شدچ ار 

وو وو زتزبج

درمان ) غیر مشارکتی(
طوای  ه زرطا  *  ارهزی 

طنندگزی
طوای  طوای بز قززع  * هجبور 
طنندگزی جها  ه زرطا 

پذیوش  فزشهز ب صزحبزی 
قدرت

مشارکت منفعل
*  کالع رچززن یه هوام، اریزرچ 
طه  تفزق  بتزاچ بز  تفزق  آزچه 

خر مد  بتزا. 
*  عالی بکطوبه  ز چوب 

هجربزی 

آموزش دادن عموم
* ار یزرچ پیش زهونه بک 

گزبنه  تصموم بز چوزچا، اریزرچ 
مز و زقزط هثبا و هنفن آزهز

اطالعات:
طوای شهروزد ی  ز  * هطلع 

گزبنه مزب  حقوق، هسئرلوتهز و 
 زتخزوی زی

طود وو  رتبزط بکسوبه بز  * تز
طزززلهز 

دستکاری ) غیر مشارکتی(
* آهوزش ا ای ه زرطا 

طنندگزی
* حمزبا بنن ههندچن

*  رتبزکزت عمرهن

اطالع رسانی 
* یه عمرم اریزرچ  قد هزت 
حکرها و بوآبند تصموم 

چزیب آی 

دستکاری
* لزوهز غوو ه زرط ن

* ه زرطا، یه عنر ی بوصتن 
طوای و آهوزش  وو ب تلقون 

ا ای  چتفزاچ هن شرا.
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جــدول شــماره 2: جــدول برقــرار کننــده رابطــه ابزارهــای مشــارکتی و ســطوح مشــارکت کــه جهــت اســتفاده بــرای تحلیــل میــزان مشــارکتی بــودن یــک پــروژه نوســازی بافــت 
 ;21–1999:20 James and Blamey ;17–2005:16 Schlossberg and Shuford(  فرســوده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. ماخــذ: نگارنــده . بــر اســاس

)2006:4 Seaba ;1995:21 Pimbert and Pretty



اچ
چر

 بو
ا

یزب
ب 

چزی
 زر

ب
مز

ا 
کو

ی 
را

ن و
رط 

 ز
ی ه

ون 
ز ه

یبزو
ف  ف

سر
سزر

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1395� بهار�

نقـــش 
ن جهـــا

12

ــا  ــه فضاه ــی ب ــه امــکان پرداخــت کیف ک ــا  ــاس آنه ــا، مقی ح ه طر
ــا  را نمــی دهــد، فقــدان انعطــاف پذیــری و عــدم انطبــاق آنهــا ب
واقعیــت هــای اجرایــی و ...( میپــردازد و نیــاز بــه تولیــد ســند 
نوســازی  ســازمان  پیشــنهاد  بــا  را  حــوزه  ایــن  در  جدیــدی 
ح ویــژه نوســازی« پاســخ  شــهر تهــران، در خصــوص ســند »طــر
ح ویــژه نوســازی، بســته نرم افــزاری مداخلــه در  می گویــد. طــر
ح  کــه در چارچــوپ سیاســت های طــر بافــت فرســوده اســت 
جامــع تهیــه می شــود و ارقــام و ســرانه های آن، در چارچــوپ 
تصویــب  قانونــی  هــای  ارگان  توســط  باال دســت  ح  طــر

می شــوند. 

ح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوب بخــت بــرای  بنابرایــن طــر
ــه عنــوان  ــه صــورت یــک فرآینــد نوســازی مشــارکتی ب ــار اول ب ب
یــک الگــوی نوســازی بــرای نمونــه هــای آتــی انجــام می شــود.

گــزارش ســه ســطح از قابلیــت اجــرای نوســازی،  ســپس ایــن 
تحــت عناویــن نوســازی متمرکــز، نیمه متمرکــز و غیر متمرکــز را 
ــه شــهید خوب بخــت  ح نوســازی محل ــه طــر ک معرفــی میکنــد 
نیمه متمرکــز  نوســازی  یعنــی  اقدامــات  از  دوم  ســطح  بــه 

)Haji ali Akbari et al,2008:4( می پــردازد. 

مناســب،  بســتر  ایجــاد  معنــی  بــه  نیمه متمرکــز  نوســازی 
اتخــاذ  و  تســهیل گری  الزم،  یارانه هــای  درنظرگرفتــن 
کنان یــک محلــه بــه منظــور  ــرای ســا سیاســت های تشــویقی ب
ح تجمیــح توســط  ایجــاد انگیزه هــای الزم جهــت اجــرای طــر
ــامل  ــن روش ش ــای ای گی ه ــن ویژ ــد. مهم تری کنان می باش ــا س
ک هــای ریزدانــه و نوســازی حوزه هــای ســکونتی  تجمیــع پال
کنان کنونــی محــدوده می باشــد. بخــش خصوصــی  توســط ســا
ح، مشــارکت می کنــد.  بــه عنــوان ســرمایه گذار، در اجــرای طــر
بخــش عمومــی )شــهرداری(، مدیریــت و هدایــت نو ســازی را 
 The Website ;2008:6 .Haji ali akbari et al( .برعهــده دارد

)2012 of Decaying Urban Areas

7-2-میزان مشارکتی بودن در هر مرحله از فرایند
کــه در جــدول  ح ویــژه نوســازی محلــه ی خوب بخــت -  در طــر
ــرار گرفتــه اســت-،  مشــارکت در پنــج  شــماره 4 مــورد بررســی ق
پلــه ســوم تــا هفتــم نمــودار دیــده می شــود. یعنــی مشــارکت در 
محلــه خوب بخــت- بــه زبــان مراحــل مشــارکت ارنشــتاین-  در 
دو ســطح مشــارکت شــهروندی و مشــارکت جزیــی بــه وقــوع 
چشــم  و  تشــخیص  مراحــل  در  مشــارکت  اســت.  پیوســته 
اندازپــردازی، بیشــتر در ســطح مشــارکت جزیــی انجــام شــده 
کــه ممکــن اســت ایــن امــر، تــا حــد زیــادی بــه علــت ماهیــت  انــد 
ــه برنامــه ریــزی،  ــارکت در مرحل ــد. مش ــوع باش ــی موض تخصص
ــأ در ســطح مشــارکت شــهروندی و در پلــه هــای پنجــم و  عمدت

ششــم، انجــام شــده اســت. مشــارکت در اجــرا و پیــاده ســازی در 
پلــه هــای چهــارم تــا هفتــم و بــه صــورت محدودتــر از مشــارکت 
ــه  ــارکت در مرحل ــت مش ــده. در نهای ــام ش ــزی انج ــه ری در برنام
نظــارت مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و در اینجــا بنابــر تشــکیل 
ســطح  در  مشــارکت  محلــه،  در  فنــی  و  مردمــی  گروههــای 
گــذاری شــده اســت.  مشــارکت تعاملــی در پلــه پنجــم رنــگ 
همچنیــن بیشــترین میــزان مشــارکت در مرحلــه برنامــه ریــزی 

اتفــاق افتــاده اســت.

توجــه بیشــتر بــه نظــارت مشــارکتی و جایــگاه آن در فرآینــد 
ــزار و موقعیتهــای  نوســازی مشــارکتی، از طریــق پیــش بینــی اب
وقــوع  آن؛ الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد. یعنــی بــه عبــارت 
گــون محلــه خــود  کنان بافــت در نظــارت بــر ابعــاد گونا دیگــر ســا
مســؤول و ســهیم بــوده و نســبت بــه تشــخیص مشــکل و اقــدام 
بــه درمــان آن حســاس باشــند. در نتیجــه، در صــورت تکمیــل؛ 
ایــن فرآینــد مشــارکتی بایــد بتوانــد چرخــه نوســازی مــداوم 
محلــه و جلوگیــری بنیادیــن از تولیــد بافــت فرســوده را حفــظ 

نمایــد. 

ویــژه  ح  "طــر کلــی  بــودن  مشــارکتی  درصــد   -3-7
خوب بخــت": شــهید  محلــه  نوســازی 

بــرای هــر یــک از ســطوح مشــارکت در نردبانهــای مشــارکتی، 
گرفتــه می شــود: ضریــب اهمیــت در نظــر 

ه زرطا ار هوحله ت خوص 24

ه زرطا ار س م  زد ز چزیب25

ه زرطا ار تهوه ووززهه26

ه زرطا ار  جو  و پیزاچ چزیب27

جــدول شــماره 3 : راهنمــای رنــگ و هاشــور در جــدول بــرای مراحــل فراینــد 
میباشــد. )اصــول فراینــد LUDA در بخش فرایند مشــارکت شــهروندی تشــریح 

شــده اســت.(

سطح مشارکتمیزان اهمیت مولفه مشارکتی

طنترل شهروزدبضربب  مموا6

گذ فب قدرت(ضربب  مموا5 طنترل شهروزدب )و 

طنترل شهروزدب )شربک ورای(ضربب  مموا4

ه زرطا جنئن )تسکون یخ ن(ضربب  مموا3

طوای(ضربب  مموا2 ه زرطا جنئن )ه زورچ 

ه زرطا جنئن ) کالع رچززن(ضربب  مموا1

غوو ه زرط ن )ارهزی(ضربب  مموا-1

غوو ه زرط ن)اچتکزفب(ضربب  مموا -2

جدول شماره 5: ضریب اهمیت سطوح مشارکتی. ترسیم توسط نگارنده 
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نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

ارنشتاین 1969 پیمبرت و پرتی 1995 /پرتی و چمبرز 
1993 دورسی و همکاران 1994 )1997(UNDP

کنترل شهروندی)کنترل شهروندی(
طزهل ووززهه  * شهروزد ی قدرت 

گورب و هدیربا ا رزد  فیزب تصموم 

بسیج خودکار/ مشارکت فعال
*   یتکزر ت هستقل جها تغویو چوستم

طنرزن قدرت و ثروت ر   *  همکن  چا تویبع 
هورا سزلش قو ر امد بز زدمد.

تعامالت همزمان
طوای و شزهل  *  جها ارگوو 
زمرای هد وم و ممو گن 

شهروزد ی ار تصموم چزیب 

مدیریت خودکار
*  تعزهل ذب زفعزی ار بوآبندمزب 

طه ربزچ و چالها ممه آزهز  بزاگورب، 
طثو هووچززد ر  یه حد 

گذار شده)کنترل  قدرت وا
شهروندی(

* یه شهروزد ی ووخن قدرتهزب 
گورب ا اچ شدچ  چا. تصموم 
شهروزد ی هسئول و پزچخگر 

هحسرف هن شرزد.

مشارکت تعاملی
طوای  گرومهزب هحلن جدبد بز قوب  *  بجزا 
گوریهزب  طنترل تصموم  طه  گرومهزب هرجرا 

هحلن ر  یدچا یگووزد.
* بوآبندمزب آهوزشن چوسمزتوک و چززهزی 

بزبته

اجماع و توافق عمومی
طوای حوزچ مزب  *  هعون 

زظو ت ه توک و حوزچ مزب 
گو یز و 

*  وررچن  زتخزوهز و رچودی یه 
وهترین پی نهزا وو ب عمل 

کت شرا
*   هبزاله هوزی  بو ا هسزوب)  ز زظو 

تنزچب  حتو م و جزبگزچ( جها 
رچودی یه بک مدف ه توک و 

هتقزول

کنترل شهروندی( شریک بودن) 
طنندگزی ر  قزار یه سززه  * ه زرطا 

ززن و ارگوو شدی ار هبزاالت یز 
صزحبزی قدرت چنتن هوکند.
گورب  * ووززهه فیزب و تصموم 

ه توک.

مشارکت کارکردی
* هوام جها اچتوزوز یه  مد ف  ز پیش 

ه خص، اچا یه ه زرطا هونزند.
* ارگووشدی هوام، پس  ز آزکه تصموم 

گوبته  تفزق هن  بتد. طالی صورت  گوریهزب 

کردن ایده ها و رایزنی  تست 
و مشورت

گزبنه مزب هرجرا،  *  اریزرچ 
عطف یه بک چوزچا بز 

گزبنه  تصموم بز ارخر چا 
مزب  ضزبه 

سهیم شدن در ریسک
*  ز هحدواچ تصموم بو تو ربته، تنزبج 

و تزثوو ت آزهز ر  ار ووهوگووا.
*  هسئرلوا پذیرب و پزچخگویز 

عنصو پزبه  ب  ین چطح تلقن 
هن شرا

تسکین بخشی) مشارکت جزئی(
طنندگزی  جززچ ه ورت  * ه زرطا 

ا ای ا رزد  هز موچ حقن وو ب 
گوبتن زد رزد. تصموم 

مشارکت با انگیزه و مشوقهای مادی
طزر، ار  * تزهون هنزیع ترچط هوام، هثال زوروب 

وو وو غذ ، پول بز ابگو  زگونچ مزب هزاب
* هوام موچ چهمن ار  ا هه ا ای بعزلوتهز، 

پس  ز پزبزی ه رقهز زد رزد

کردن عموم درگیر 
* ار تعربف هرضرعزت هوتبط یز 

بک حوزچ چوزچتگذ فب

تصمیم سازی
* عمل وو  چزس  جو   ز کریق 

تصمومزت جمعن
* هسئرلوا تقسوم شدچ ار وو وو 

زتزبج

کردن) مشارکت جزئی( مشاوره 
طنندگزی هن تر زند  * ه زرطا 

طنند  هز  زگو زوهز و زظو ت خرا ر   وو ز 
طه ا اچ آزهز  موچ تضمونن زوسا 

هورا ترجه و قع شرا

مشارکت از طریق مشاوره
* زمزبندگزی ویروزن، ابدگزمهز ر  هو نرزد  هز 
مم ه کالت و مم ر  تعربف هوکنند و همکن 

 چا  ین تعزفبف ر  تحا تزثوو پزچخهز و 
یززتزف زظرب هوام  زجزم امند

* چهوم ار تصموم چزیب زمن شرزد

مشاوره با عموم
گوبتن یززخورا آزهز  * جها 

زسبا یه بک پی نهزا

 بجزا وبزق
* ذب زفعزی، وو ب رچودی یه 

هرقعوتهزب سززه ززن قزول تحمل 
گروچ، یه تعزهل یز بکدبگو  طل  وو ب 

هن پوا ززد 
گرومهزب آچوب پذیو،  *  بو ا و 

طا هززدی بز پذیوبتن  تمزیل یه چز
هنفعالزه ا رزد.

 کالع رچززن) ه زرطا جنئن( 
طوای شهروزد ی  ز حقوق،  * هطلع 
گزبنه مزب  زتخزوی زی هسئرلوتهز و 

* جربزی بکسوبه  کالعزت

ه زرطا ار ا ای  کالعزت:
* هوام، یه چر الت پژوم گو ی و هدیو ی، 
 ز کریق پوچ نزهه، پیمزبش بز فوبکوامزب 

ه زیه پزچخ هودمند.   
* موچ بوصتن وو ب تحا تزثوو قو ر ا ای 

 قد هزت ا اچ زمن شرا.

جمع آوفب  کالعزت و س م 
 زد زمز 

* جها تکمول یقوه هنزیع 
 کالعزتن ار بک چوزچتگذ فب 

گورب بز تصموم 

ه زورچ:
*  رتبزط او چوبه

* بوصا ویزی پی نهزا ت و زگو زوهز
یدوی موچگرزه تضمون و  کمونزی 

گوبتن   ز سگرزگن هورا  چتفزاچ قو ر 
ا ا چ مزب هواهن بز  چزچز هورا 

گوبتن آزهز  چتفزاچ قو ر 

ارهزی ) غوو ه زرط ن(
طنندگزی طوای ه زرطا  *  ارهزی 

طوای ه زرطا  طوای بز قززع  * هجبور 
طنندگزی جها پذیوش  فزشهز ب 

صزحبزی قدرت ه زرطا هنفعل
طه  تفزق  *  کالع رچززن یه هوام، اریزرچ آزچه 

 بتزاچ بز  تفزق خر مد  بتزا. 
*  عالی بکطوبه  ز چوب هجربزی 

آهوزش ا ای عمرم
* ار یزرچ پیش زهونه بک 

گزبنه  تصموم بز چوزچا، اریزرچ 
مز و زقزط هثبا و هنفن آزهز

 کالعزت:
طوای شهروزد ی  ز حقوق،  * هطلع 
گزبنه مزب  زتخزوی زی هسئرلوتهز و 
طزززلهز  طود وو  رتبزط بکسوبه بز  * تز

اچتکزفب ) غوو ه زرط ن(
طنندگزی * آهوزش ا ای ه زرطا 

* حمزبا بنن ههندچن
*  رتبزکزت عمرهن

 کالع رچززن 
* یه عمرم اریزرچ  قد هزت 
حکرها و بوآبند تصموم 

چزیب آی  

اچتکزفب
* لزوهز غوو ه زرط ن

* ه زرطا، یه عنر ی بوصتن وو ب 
طوای و آهوزش ا ای  چتفزاچ  تلقون 

هن شرا.
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ح نوســازی محلــه  ح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوب بخــت« بــه ایــن صــورت کــه هــر ابــزار اســتفاده شــده در طــر جــدول شــماره 4: رنــگ و نقش گــذاری مولفــه هــای موجــود در »طــر
خوب بخــت و ســطح مشــارکتی بــودن آن، بــر اســاس مرحلــه ای از فرآینــد کــه ایــن ابــزار در آن اســتفاده شــده، مشــخص شده اســت. ماخــذ: نگارنــده، بــر اســاس اطالعــات برگرفتــه از 

 )546 ,525–520 ,500–2010:488 Andalib ;2012 The Website of Decaying Urban Areas ;2008:8 .Haji ali akbari et al(
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 ســپس جــدول ضریــب اهمیت هــا- جــدول شــماره 5- را در 
جــدول شــماره 4 تاثیــر می دهیــم:

 

x=65/4 ح  که عبارتست از درصد مشارکتی بودن طر

شــهید  نوســازی  ویــژه  ح  "طــر بــودن  مشــارکتی  میــزان 
بــر اســاس جــدول پیشــنهادی ایــن پژوهــش  خوب بخــت" 

می شــود. ارزیابــی  درصــد   65/4

13.75/21=-x/100

ح  میــزان مشــارکتی نبــودن یــا مشــارکت عــوام فریبانه،«طــر
جــدول  اســاس  بــر  خوب بخــت«  شــهید  نوســازی  ویــژه 
می شــود.  ارزیابــی  درصــد  صفــر  پژوهــش  ایــن  پیشــنهادی 

ح مســاوی بــا  در نتیجــه چــون میــزان مشــارکتی نبــودن طــر
ح از مشــارکتی  صفــر اســت،  اختــالف میــزان مشــارکتی بــودن طر
نبــودن آن، مســاوی بــا همــان میــزان مشــارکتی بــودن قبلــی 

کلــی نیــز 65/4درصــد  میباشــد . بنابرایــن میــزان مشــارکت 
می شــود. ارزیابــی 

نتیجه گیری
ح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوب بخــت«  در نمونــه »طــر
بیشــترین میــزان مشــارکت در مرحلــه برنامــه ریــزی اتفــاق 
کــه عمدتــأدر ســطح مشــارکت شــهروندی و در  افتــاده اســت 
پلــه هــای پنجــم و ششــم نردبــان مشــارکتی ارزیابــی می شــود. 
کــه  گردیــد  مشــخص  ح  طــر ایــن  نظــری  صرفــأ  بررســی  در 
مشــارکت در اجــرا و پیــاده ســازی نیــز بــه صــورت محدودتــر و 
ــان مشــارکتی انجــام شــده  ــا هفتــم نردب ــه هــای چهــارم ت در پل
کــه  اســت. در نهایــت بــر اســاس گزارشــات و مقــاالت موجــود 
ــه  ــه مشــارکت در مرحل ک ــه نظــر می رســد  ــه آنهــا اشــاره شــد،  ب ب
نظــارت مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و توجــه بیشــتر بــه نظــارت 
مشــارکتی و جایــگاه آن در فرآینــد نوســازی مشــارکتی، از طریــق 
پیــش بینــی ابــزار و موقعیتهــای وقــوع  آن؛ الزم و ضــروری بــه 
کنان بافــت در نظــارت بــر  نظــر می رســد؛ بــه عبــارت دیگــر ســا
ــوده و نســبت  ــه خــود مســؤول و ســهیم ب ــون محل گ ابعــاد گونا
بــه تشــخیص مشــکل و اقــدام بــه درمــان آن حســاس باشــند. 
در نتیجــه، در صــورت تکمیــل، ایــن فرآینــد مشــارکتی بایــد 
بتوانــد چرخــه نوســازی مــداوم محلــه و جلوگیــری بنیادیــن 
از تولیــد بافــت فرســوده را حفــظ نمایــد.  همچنیــن میــزان 
مشــارکت کلی65/4درصــد ارزیابــی و میــزان مشــارکتی نبــودن 

یــا مشــارکت عــوام فریبانــه، صفــر درصــد ارزیابــی می شــود.
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شــهید  نوســازی  ویــژه  ح  نبودن«طــر مشــارکتی  میــزان   :7 شــماره  جــدول 
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  15-Self mobilisation 

 16-People participate by forming groups to meet 
predetermined objectives related to the 
project, which can involve the development 
or promotion of externally initiated social 
organization. Such involvement does not 
tend to be at early stages of project cycles or 
planning, but rather after major decisions 
have been made. These institutions tend 
to be dependent on external initiators and 
facilitators, but may become self-dependent. 

  18-Resolution

  19-Litigation 

20-Mediation 

21-Joint planning 

22-Consultation 

23-Information feedback 

24-Wellbeing 

25-On-going interactions 

26-Involvement 

27-Consensus 

28-Common ground 

29-divergence

  30-tokenism

  31-Therapy

  32-Cure 

  33-Manipulation

  34-Diagnosis

  35-Visioning 

  36-Programming 

  37-Implementation 

  38-Monitoring 

فهرست منابع
-Abbaszadegan, Mostafa, and Maryam Roos-

ta. (2008) “Improving The Quality of Ur-
ban Spaces in The Process of Renovation 
And Regeneration of Decaying Urban Ar-
eas, Case Study of SABOON-PAZ-KHANEH 
Neighbourhood.” In The 1st Conference of 
Renewal and Regenneration of Decaying 
Urban Areas. Mashahd, IRAN. December 
2008. Mashahd, IRAN. http://www.eshi-

raz.ir/shares/amoozesh/amoozesh-adm/
maghalat baft farsodeh/baft farsode 6.pdf.

-Aghazadeh, Hossein. (2005) “From Valuable 
Participation, to Pointless Participation.” 
Social Sciences Monthly Book Review, no. 
15.

-Alavi Tabar, Alireza. (2001) The Pattern of Citi-
zen Participation in Urban Management. 
Tehran, IRAN: The Organization of coun-
try’s municipalities.

-Andalib, Alireza. (2006) A New Approach to 
Strategies And Policies of Regeneration of 
Decaying Urban Areas in Tehran. Tehran, 
IRAN: Urban Renovation Organization of 
Tehran.

-Andalib, Alireza. (2010) The Foundations of 
Urban Regeneration: A New Approach to 
Decaying Urban Areas. Tehran, IRAN: Az-
arakhsh.

-Arnstein, SR. (1969) “A Ladder of Citizen Par-
ticipation.” Journal of the American Plan-
ning Association 24–216  :)35)  4. www.
planning.org/pas/memo/2007/mar/pdf/
JAPA35No4.pdf.

-Ayeeni, Mohammad, Ebrahim Jamshidza-
deh, Mohammadreza Mehmandoost, and 
Hossein Goudarzi. (2008) “Attracting Pubic 
Participation in Redevelopment of Decay-
ing Urban Fabric.” In The First Conference 
of Redevelopment and Renewal of Decay-
ing Urban Fabric, Mashahd, Iran Decem-
ber 2008. http://www.eshiraz.ir/shares/
amoozesh/amoozesh-adm/maghalat baft 
farsodeh/baft farsode 64.pdf.

-Connor, D. M. )1988) “A New Ladder of Citi-
zen Participation.” National Civic Review 3 
57–249  :)77).

-Deakin, Mark. )2009) “A Community-Based 
Approach to Sustainable Urban Regenera-
tion.” Journal of Urban Technology 1) 16). 
www.suregen.co.uk/documents/articles/
CJUT_A_409208.pdf.



اچ
چر

 بو
ا

یزب
ب 

چزی
 زر

ب
مز

ا 
کو

ی 
را

ن و
رط 

 ز
ی ه

ون 
ز ه

یبزو
ف  ف

سر
سزر

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1395� بهار�

نقـــش 
ن جهـــا

16

-Dorcey, A., L. Doney, and H. Rueggeberg. 
(1994) Public Involvement in Govern-
ment Decision Making: Choosing the Right 
Model, BC Round Table on the Environ-
ment and the Economy, Victoria. http://
scholarsbank.uoregon.edu/jspui/bitstrea
m/2/1/1343/1794Schlossberg.pdf.

-Dorcey, A. H. J., and British Columbia Round 
Table on the Environment and the Econo-
my. (1994) Public Involvement in Govern-
ment Decision Making: Choosing the Right 
Model: A Report of the B.C. Round Table 
on the Environment and the Economy. Vic-
toria, B.C.: The Round Table. http://web.
unbc.ca/geography/faculty/greg/publi-
cations/BC-EG-all.pdf.

-Habibi, Mohsen, and Maliheh Maghsoudi. 
(2005) Urban Restoration: The Difinitions, 
Theories, Experiences, Global Statements 
and Resolitions, and Urban Methods. 2nd 
Editio. Tehran, IRAN: University of Tehran.

-Habibi, Mohsen, and Hadi Saeedi Rezvani. 
(2005) “Participatory Urbanism, A Theo-
retical Study on The Condition of IRAN.” 
Quarterly Honar-Ha-Ye-Ziba, no. 24.

-Haji ali akbari, Kaveh, Mahdi Fatemi, Mah-
mood Pourserajian, and Maryam Lesan. 
(2008) “Participatory Urban Renewal, 
Case Study of Shahid KHOOB-BAKHT 
Neighbourhood.” In The 1st Conference 
of Renewal and Regenneration of Decay-
ing Urban Areas. Mashahd, IRAN. Decem-
ber 2008. Mashahd, IRAN. http://www.
eshiraz.ir/shares/amoozesh/amoozesh-
adm/maghalat baft farsodeh/baft farsode 
78.pdf.

-James, Rosemary F., and Russell K. Blamey. 
(1999) “Public Participation in Environ-
mental Decision-Making – Rhetoric to 
Reality?” In The 1999 International Sym-
posium on Society and Resource Manage-
ment. Brisbane, Australia 10 - 7 July 1999. 

http://cjp.anu.edu.au/docs/appendix2.
pdf.

-Motawaf, Sharif, and Zahra Khodaee. (2010) 
“Patterns to Bringing Prosperity, Recon-
struction And Improvement of The Urban 
Worn Texture.” QUARTERLY URBAN MAN-
AGEMENT STUDIES 48–127 :)3) 1.

-Pimbert, Michel P, and Jules N Pretty. )1995) 
“Parks, People and Professionals: Putting 
‘Participation’ into Protected Area Man-
agement.” Geneva: UNRISD/IIED/WWF 
Discussion Paper No 57. www.ibcperu.
org/doc/isis/6931.pdf.

-Pretty, J.N., and R. Chambers. )1993) “To-
wards a Learning Paradigm: New Profes-
sionalism and Institutions for Sustain-
able Agriculture.” IDS Discussion Paper 
DP 334, IDS Brighton. http://opendocs.
ids.ac.uk/opendocs/bitstream/han-
dle/226/123456789/rc19.pdf.

-Salehi Amiri, Reza. (2010) A Collection of Pa-
pers in Urban Planning and Urban Man-
agement. Tehran, IRAN: Research Insti-
tute for Strategic Studies.

-Schlossberg, Marc A, and Elliot Shuford. 
(2005) “Delineating ‘Public’ and ‘Partici-
pation.’” PPGIS. URISA Journal –15 :)2) 16
26. http://scholarsbank.uoregon.edu/
jspui/bitstream/2/1/1343/1794Schlossb
erg.pdf.

-Seaba, Natalie. (2006) “Public Participation: 
Rhetoric or Reality? An Analysis of Plan-
ning and Management in the Nanda Devi 
Biosphere Reserve.” University of Mani-
toba, Canada.

-Management in the Nanda Devi Biosphere 
Reserve.” University of Manitoba, Canada.

-The Website of Decaying Urban Areas. )2012) 
“The Informatory Website of Decaying Ur-
ban Areas and Informal Housings.” http://
imbf.ir/new/index.php/

-UNDP. )1997) “Empowering People: A Guide 
to Participation.” http://www.fao.org/



اچ
چر

 بو
ا

یزب
ب 

چزی
 زر

ب
مز

ا 
کو

ی 
را

ن و
رط 

 ز
ی ه

ون 
ز ه

یبزو
ف  ف

سر
سزر

17

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

Participation/english_web_new/con-
tent_en/linked_Pages/UNDP_Guide_to_
Participation.htm.

Wiedemann, P. M., and S. Femers. (1993) 
“Public Participation in Waste Manage-
ment Decision Making: Analysis and Man-
agement of Conflicts.” Journal of Hazard-
ous Materials 68–355  :)3) 33.

Zarabi, Elmira, and Sayeh Farid Tehrani. (2009) 
“Participatory Approach In Renovation 
And Rehabilitation of Deteriorated Urban 
Fabrics.” ARMANSHAHR 46–39 :)2) 2.

Ziari, Keramatollah, Faryad Parhiz, and Hafez 
Mahdnejad. )2009) The Basics and Tech-
niques in Urban Planning. Tehran, IRAN: 
The International University of Chabahar.


