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هرسازيزد، دانشکده هنر و معماریدانشگاه  گروه ش    ي، 

E-mail: s harifn ejad@yahoo.com  

 يشهر توسعه يها تیاولو ر جزءیاخ يها سالت که در اس یاقدامات نیتر مهماز فرسوده  يها بافت يو نوساز يبهساز

ط یو شرا ها بافتن یا یمکانت یوسعت و موقع یطرفاز  .شده است انیبمرتبط  ينهادهار یکشور و سا يها يشهردار

ب دچار رکود یه و تصویپس از ته ينوساز يها طرحگر موجب شده تا اغلب یآن از طرف دن یساکن یو فرهنگ ياقتصاد

ده ش ییاجرا ها طرح یکیزیشنهادات فیدرصد از پ 15حدود  دهد یمکه آمار نشان  يه طورب ،در مرحله اجرا شده یاساس

 يریتحقق پذ يارتقا ين در راستایکرد نویبه عنوان رو یر استفاده از مشارکت مردمیاخ يها سالن نظر در یاز ا. است

 یابیکه دست یجهت تحقق هدف اصل است شده یسع قین تحقین رو در ایاز ا. بافت فرسوده مطرح شده است يها طرح

ط یو شراموضوع و موانع  ينظرات یدبا، باشد یمتا اجراء ه طرح یته یجلب مشارکت مردم در بازه زمان يبرا يندیبه فرا

و در  شنهادیمذکور پند یفرادر مرحله نخست و شود  یبررس يشهر يها طرح يریتحقق پذ يبرامختلف تحقق مشارکت 

 يرگذاریتأثزان یمزد یدر محله پشت باغ شهر آن  يند و اجراین فرایا یاساس يها گام یبا طراحالزم است  يمرحله بعد

شده  یط بررسیکه در شرا از آن است یق حاکیتحقج ینتا .شود دهیسنجش مردم به مشارکت یگرابر  يشنهادیند پیفرا

عوامل مؤثر بر عدم مشارکت  نیتر مهم... و نین، عدم اعتماد به مسئولیساکن ین آگاهییر سطح پاینظ یزد عواملیشهر 

ش مردم به یزان گرایبر م يرگذاریتأثحداقل ، مردم يآگاه سازبر  یین اجرایتوجه صرف مسئولگر یاز طرف دو  مردم است

که  ییاز آنجا. ر کنندییالزم است تا همه عوامل هم زمان با هم تغشتر یب يرگذاریتأث يو برا ا به همراه داردرمشارکت 

 یدر طراح... زبان مطالب، و يل ساده سازیاز قب ياز مواردد یاب باشد یمبروشورها  یه بر طراحیمردم تک يآگاه ساز يبرا

  .   استفاده نمود

را ردمیف مشارکت م  ، ذیند يری، تحقق پ

                                                                            
زیمرب - 1  هرسا ر( ي، ش رنامه  هر يزیب ا يش   )يو منطقه 

ز - 2 ، شهرسا    يدانشجو
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ز د يمشارکت اگر چه به معنا        آن ا ا به معنایانسان پ یرباز با زندگیعام  است، ید آن در عرصه سیجد يوند داشته، ام

به عنوان واژه  ین بار مفهوم مشارکت مردمینخستو  )Cullingworth, 2002(دوم آغاز شده است  یپس از جنگ جهان

ه پردازان توسعه، به منظور مخالفت با یمطرح شد و نظر يجد يبه گونه ا 1950در مباحث توسعه، در اواخر  يدیکل يها

ا برا يزیتوسعه از باال که ارمغان ناچ يراهبردها  نیتر یاساسجوامع به همراه داشت، از مشارکت مردم به عنوان  ير

  )تا ی، بیآقابخش(. ت کردندیتوسعه حما يجنبه ضرور

ا        ز مشارکت شهروندان در تمامیفزا ير به نحویاخ يها سالران، در یدر  . تامور، مطروح بوده اس ینده، سخن ا

ا پ )1384، یرضوان يدیو سع یبیحب( هم یب ردن به ا مشارکت شهروندان در تمام امور مربوط به شهر و توجه محققان  تیب

،  يران و مسئوالن شهریاز مدین يپاسخگو ییبه تنها يبه مسئله مشارکت، مباحث نظر به موضوع مشارکت نبوده

ا . مشارکت شده است يکردن مباحث نظر ییمعطوف به اجرا يشهر ن تمام تالش مسئوالنیبنابرا در حال حاضر ب

ز مشارکت مردم در ته یفراوان، تنها بخش يها شتالوجود  در مرحله  یبه کار گرفته شده است ول يشهر يها طرحه یا

ز منابع مالی، مشارکت مردم به توزها طرح ياجرا استفاده ا اوراق مشارکت و    .         افراد محدود شده است یع 

مشارکت، ابعاد و سطوح مشارکت،  يه هایدر نظر قیدق یق الزم شده است با کاوشین تحقیط، در این شرایدر ا       

 يها طرح يریتحقق پذ يارتقا يجهت جلب مشارکت مردم در راستا يندیفرا... قق مشارکت وتح يها شرطش یپ

رداشته شودیند در بافت محله پشت باغ ین فرایاز ا ییها گام، یبه طور عملارائه گردد و  يشهر ند ین رو فرایاز ا .زد ب

  : باشد یمل یسؤاالت ذ يپاسخگوق یتحق

تهیفرا یمراحل اصل 1 صو هیند جلب مشارکت مردم پس از  رد یو ت اشد یمب طرح کدام موا الزم  ییاقدامات اجرا 2؟، ب

ز مراحل فرایجهت تحقق هر  ر م يا اجرایآ 3ند مذکور کدام هستند؟، یک ا قدامات مربوطه ب ش مردم به یزان گرایا

  رگذار است؟یتأث يشهر يها طرحمشارکت و حضور مردم در 

ک یاز تکن يشنهادیند پیفراو استخراج  ينظر یاطالعات مربوط به مبان يجمع آور يالزم است برا قین تحقیدر ا       

ند و سنجش یفرا يزان مشارکت مردم قبل از اجرایسنجش م يبراو  یلیتحل یفیق توصیروش تحق و يکتابخانه ا

ز ین فرایا يرگذاریتأث صویه و تکمیر تهینظ یدانیک میتکنند ا امه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، ت و  يربرداریل پرسشن

ز سه جامعه آمار یدانیک میاطالعات با تکن يجمع آور يبرا .شوداستفاده  یدانیو م یشیق آزمایروش تحقو  یبیترک  يا

اسات يشهر يها طرحن ین محدوده، مسئولیکه شامل ساکن نمونه از روش  جامعه. شود یماست، استفاده  ید دانشگاهیو 

صادف يرینمونه گ همه واحدها 20که  یواحد مسکون 60جامعه نمونه  يتعداد اعضاو  دهیانتخاب گرد یت  يدرصد 

   .باشد یم، شود یمرا شامل  یمسکون
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ز ریا. است یسیانگل )Participation(واژه مشارکت معادل اصطالح         قسمت، جزء و  یبه معن) Part(شه ین کلمه ا

ر داشتن و یاز غ یزیش چیبا خود داشتن، در نفس خو یبه معنا )Participatia(ن یشه التیبخش گرفته شده و از ر

ز خود داشتن اخذ شده است و به معنیغ یزیدر چ یسهم قسمتی یزیم شدن در چیسه یر ا آن است یا گرفتن  ز  . ا

لمعارف شهرسازیدر دا )285: 1373انپور، یآر( مشارکت : ف شده استین گونه تعریا یدر شهرساز ی، مشارکت عمومیره ا

تدو یاست که توسط آن اعضا یابزار یدر شهرساز یعموم  ییها طرحو  ها استیسن یجامعه قادر به شرکت کردن در 

، مشارکت افراد در یمشارکت اجتماع )26 :1379، یاحمد(. گذارند یمر یثتأ ها آن یط زندگیمح یکه بر رو گردند یم

ز . است) فشار یو گروه ها ها هیاتحاد، یاسیاحزاب س(ط کار یو مح یاسیخارج از خانواده و عرصه س ییها گروه پس ا

فشار جزء  یو گروه ها یاسیس یها سازمانخارج از خانواده و  ییها گروه رت فعال دیداوطلبانه و عضو یها مشارکتانواع 

  ) Helly, 2001, p.2(. شود یم بمحسو یمشارکت اجتماع

وسعه، بازبیم در زمیان کنش مستقیم یرا به معنا یمشارکت مردم        خت ینینه ت امهار یو ا امه یشنهادها بیو پ ها برن ن برن

رنامهمتأثر از آن  یک سو و افراد و گروه هایاز  یزان و مراجع رسمیر که  یدر صورت. کنند یمان یگر بید یاز سو ها ب

ر شدن و اظهار نظر محدود شود ا یف مشارکت مردمیتعر جامعه در  یریتنگ نظرانه از درگ یرین تفسیبه حق با خب

ت بر ارتباطات دارد تا مشارکت به هر حال با وجودیاست که ب یریم گیند تصمیفرا تباط کارآمد ب یشتر دالل ن یکه ار

صم ف شده یند ارتباط تعریک فرایش از یب یزی، مشارکت چاند شمردهه در مشارکت یپا یررندگان را عنصیم گیجامعه و ت

ر،  یعبد(. است انشپو   )337: 1387د

، افته و مؤی، سازمان یاهانه و اراد، فعال، آگیشرکت و حضور جد یبه معنا توان یمرا  یمشارکت شهر        ثر افراد

 یل به اهداف جمعین یبرا یشهر یزندگ یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد یها تیفعالدر  یشهر یها سازمانو  ها گروه

رکت یشهرساز. دانست یشهر رنامه ر یعنی یش شهرسازیمشارکت در هر دو گرا یبه معنا یمشا  یشهر یو طراح یزیب

اشد یم رنامه ریاما در ا ب  یعنی یمشارکت یگر شهرسازیو به عبارت د باشد یم یمشارکت یشهر یزین مقوله منظورمان ب

  )1389ت، یو هدا ینیروستا، حس(. مردم یبا مردم برا یشهرساز

ن یا نیتر مهم. تحقق مشارکت است یالزم برا یها شرطش یوجود پ یالزامات مشارکت شهر نیتر مهماز  یکی       

ز ها شرطش یپ تند ا لیفوا 1: عبار حتما اشد یآن فزون ینه هاید بر هزیمشارکت با ید ا د یمشارکت باموضوع  2. داشته ب

اشد ز یمشارکت کنندگان با 3. مشخص و مورد عالقه افراد ب امکانات مالیمانند هوش، دانش فن(الزم  یها ییتواناد ا  ی، 

اشند...) و سرور زاده و (... و یفرهنگ مشارکت 4) 2: 1386آرمانشهر، ( .برخوردار باشند تا بتوانند در مشارکت کارساز ب

ا تهدیگاه و موقعید احساس کند که مشارکت جایمشارکت نبا یو سوک از دیچ یه )تا ی، بیاقیاشت . د خواهد کردیت او ر

ن صورت مشارکت به یر ایدر غ. است» مشارکت جو«ت یریمستلزم وجود مد یریم گیت و تصمیریمشارکت در مد

   )268: 1381، یفردرو و رضوان( .ت خواهد بودیریبا مد یریدرگ یمعنا
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که واقعه مشارکت  یدر واقع تا مادام. ند مشارکت همواره تداوم خواهد داشتیل، فرایمشارکت اصدر طول واقعه 

ند یبا وصف فرا. شوند یم یط یدائم ین مراحل به صورت چرخه ایآن قائل شد که ا یرا برا یمراحل توان یمادامه دارد 

  :شود یم یر طیچهار مرحله ز یمشارکت مردم

اول       و  یابیمشارکت در ارز: ات، مرحله سومیعمل یمشارکت در اجرا: مرحله دومیم سازیمشارکت در تصم: مرحله 

  )219- 222: 1381، یفردرو و رضوان(. مشارکت در منافع: مرحله چهارم

رند و بر حسب بخشیکه افراد در  یبه اعتبار نوع مشارکت        آن سهت که یاز انجام فعال یک الگو دا ، شوند یم میدر 

صم: ز ساختیگر متمایکدیاز  توان یممشارکت را  یالگوها  ین مالیممشارکت در تأت، یریو مد یریم گیمشارکت در ت

  )26- 30: 1379تبار،  یعلو(. یانسان یروین نی، مشارکت در تامها طرحنه انجام یهز

  

        ، ز ابزارها یکیبلکه . ستین یفرع ی دهیپدک یموضوع مشارکت شهروندان در روند توسعه و عمران شهر الزم  یا

د یجد یها ضرورتکه  یگر، زمانید ییاز سو. شود یممحسوب  یشهر یبرنامه ها یه و اجرایت در تهیموفق یبرا

تمامیکشان یباز عموم یرا به فضاها یانسان یها تیفعالاز نهادها و  یاری، بسینیشهرنش مات یاقدامات و تصم ید و 

صم توان ینمگر یدا کرد، دیپ یتالق یبا اقدامات عموم یانسان یها تیفعال ی عرصهشهروندان در  یفرد از  یریم گیبا ت

اسخ گفت ی ناشناختهع و یوس یازهایصرف، به ن یص کارشناسیباال و تشخ د با ین بایبنابرا )Davoudi, 1999(. مردم پ

امور،  یها روش یریشناخت و به کار گ اداره  باعث رفع تنگناها و مهار مسائل عام منطقه، رشد و جلب مشارکت مردم در 

اعتماد به نفس مشارکت کنندگان، توسعه  یاجتماع یها مهارتش یو افزا یبالندگ ن یکار در ع یروین یها مهارتو 

لند یاجتماع یها یریگم یو تصم ها تیفعالحضور افراد در . دیگرد... و یافراد محل یجاد درآمد برایا ، موجب آگاه ساختن ب

االتر ا مسئول)1389، یو رفعت یدرام، معززیب( مردم یاز خواسته ها سطوح ب ن یب ین و اعتمادسازی، همسو کردن مردم ب

ز تصم یت مردمی، حماها آن ا روشی، ارتقاء وضعیزیبرنامه ر تمایا ر به جاو مؤ تر مناسب یت جامعه ب پر  یها روش یثرت

پذینه بر و در نهایهز یرهایخو تا یطوالن یها کشمکشاز  یریجلوگنه، یهز را فراهم  ها طرح یریت موجبات تحقق 

  .کند یم

  

ا به صورت یتشو یبرا ییوهایو سنار ها روش، اصول، 2000به سال  یدر کتاب 1وات      ک یق شهروندان به مشارکت ر

ر ارائه کرد ابزار شاملیا. جعبه ابزا امه ها یدامنه ا: ن جعبه  ز برن لییاجرا یا  ی، برگزاری، کارگاه هنریت هفتگی، فعا

همزمان ارزیو نما ی، بازها جشنواره ت در ارائه  یها بخشاز  یابیشگاه است که  و  ها دهیامختلف انجام شده، جلسات رقاب

                                                                            
١ Wates   
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ضایدر ا ها یسازدر سطح خرد، مدل  یزینظرات، کارگاه برنامه ر آخر  یبرا یزیباز، برنامه ر ین چارچوب، کارگاه در ف

  )Wates, 2000:37(. ردیگ یم تز صورین یشهر یطراح یکارگاه هنر یهفته و گروه کار برا

ادامه بعض 1سانف      ، ییاجرا یاجتماع یزی، برنامه ریشینما یندهای، فرایدارید یها روشاز جمله  ها روشاز  یدر 

ز  توان یم هن رابطیدر ا. شود یمادآور یرا  ها کارگاهو  ها یباز، مشارکت در یمشارکت یعمل یها پژوهش استفاده ا با 

اده کرد یمطابق با اصول فرهنگ ین هنجاریم در مورد آموزش موازیر مستقیغ یها آموزش استف . حاکم بر اجتماع 
)Sanoff, 2000: 32(  

  

3-2- 

له ا 2نیارنشتا        و  یروشن سطح بند یمنتشر شد، مفهوم مشارکت را به نحو 1969ن بار در یاول یکه برا یدر مقا

رنشتا. ن نمودییتب قدرت شهروندیرا با تعب ین، مشارکت شهروندیا ر گرفت و برا یر  ز یتوض یبه کا  ی استعارهح آن ا

ان مشارکت استفاده کرد ان هشت پله ادر  .نردب ردب ساده از  یانی، در واقع ب)1 شکل(ن یارنشتا یاز مشارکت شهروند ین

، اند کردهاز افراد آن را فراموش  یاریکه بس یان شده است که به روشن شدن نکته ایمشارکت ب ی دهیچیپبس  یمفهوم

  )97: 1377زن،  ییاوست هو(. افتن مشارکت شهروندان در سطوح و درجات متفاوت استیو آن تحقق  کند یمکمک 
  

  

 این گردونه،. کرد طراحی شهروندی مشارکت بحث برای را مشارکت ی گردونه، 1998 سال در دیویدسون سکاتا       

این مدل، تصمیم  در. کند یم ارائه شود، قائل یک هیچ برای ترجیحی که این بدون را مشارکت از مختلفی سطوح

  .ردیگ یم صورت شهروندان و دولت بین مستمر تعاملی در گیری

                                                                            
١ Sanoff   
٢ Arnstein 
٣ Scott Davidson 
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 اساساً و قائل نیست خاصی ترتیب و تأخر و تقدم ،کند یم بیان مشارکت برای که سطوحی برای یو که چند هر       
ان جای به گردونه ی استعاره از دلیل همین به  مشارکت، برای ایسطوح چهارگانه  حال هر به اما ،کند یم استفاده نردب
رد نظر در  )47: 1380، یان ثانیفیشر(سازی  توانمند 4مشارکت،  3مشاوره،  2رسانی،  اطالع 1: از عبارتند که دا

ررسیبودن مشارکت مردم یندیت فرایبا توجه به اهم ز ب  ینه تجربیشیمشارکت و پ یو عمل ینظر یها یتئور ی، ا

) 2شکل (را  یندیجلب مشارکت مردم، فرا یبرا توان یمان شده است، یب یجلب مشارکت مردم یها روشنه یکه در زم

ا  ها آنتحقق  یکه برا شود یمل یتشک یگام اصل 2ند از ین فرایا .ن نمودیتدو الزم است با مراحل مختلف همراه ب

  .مربوطه اقدام نمود ییاقدامات اجرا
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پیفرا ییت اجرایقابل یبررس یبرا         یخیاز محالت بافت تار یکیند در یفرا یاصل یها گامالزم است که  یشنهادیند 

  .شود یمزد پرداخته یو فرسوده شهر  یخیمحله پشت باغ در بافت تار یل به معرفین دلیزد برداشته شود، به همیشهر 

  

ابان ین محدوده، هم اکنون از سمت شرق به خیا 3مطابق با شکل . زد قرار داردیدر شهر  یمحدوده مورد بررس

ر امامزاده جعفر، از جنوب به خ، از ید مطهریشه ان فرخیسمت شمال به بلوا  یمنته یید رجایابان شهیو از غرب به خ یاب

  )4: 1387آرمانشهر، ( .گردد یم

  

زدیت محله پشت باغ در شهر یموقع - 3شکل   

 

هدات محل        امه با نمونه کل یو با توز یبراساس مشا محدوده محله پشت ( یموجود جامعه آمار یواحدهاع پرسشن

پشت باغ به ا یو کالبد ی، اقتصادیاجتماع یها یژگیو نیتر مهماز  یبرخ) باغ اشد یمن شرح یمحله    :ب

عه تعداد ـ  هستند 3,15خانوار با بعد متوسط خانوار  375نفر در قالب  1180در محدوده مورد مطال ن یهمچن. نفر ساکن 

حد مسکونتراکم خانوار در    .باشد یمنفر  1,16 یوا

ت یجمع ین فراوانیشتریب .سال وجود دارد 25 14 یسن یت مردان ساکن در بافت در گروه هایجمع ین فراوانیشتریبـ 

ا  25، 24تا  20، 19تا  15 یسن یگروه ها ب دریزنان، به ترت رد 65 یسال و گروه سن 29ت اال وجود دا و  اعداد. سال به ب

ب است که جمعین ایمب ئه شدهاارقام ار ز نظر ساخت جمعین مطال جوان  یساختار ی، دارایتیت ساکن در محدوده ا

   .هستند
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ر یب: ن شرح استیدر محله پشت باغ به ا ب مشاغلیـ ترک  یهستند که شعاع خدمات ده شغل آزاد یداراشتر افراد خانوا

اشد یما محالت اطراف یک محله یدر حد  ها آن ا بازنشسته یافراد محله که فاقد شغل  یبرا درصد 31ن رقم یهمچن ب

اشند یم   .کارگر هستند ها آندرصد  6,8و رقم  ب

ن محله یدر ا یسواد یب% 23 رقمل یدل. ندارند ییخانوار سطح سواد باال یها سرپرستن محله به خصوص یساکنـ 

  .است سال 65ش از یببا سن ت یعماد جیتعداد ز

ب است که ن ین ایمب یدانیج مطالعات مینتاـ  ز محل سکونت خود اظهار رضا% 45مطل  یول اند کردهت کامل یخانوارها ا

حت% 11ان تنها ین میاز ا وده ویدر صورت فراهم بودن شرا یاز خانوارها  ا یدر ا یزندگ ط حاضر به ترک محل نب ن محله ر

ت در سا   .دهند یمح یر نقاط شهر ترجیبه سکون

ان ربر یاس عملکردیتوجه به مق. ده استیمشخص گرد 1موجود در محله در جدول  یها یکاربر یـ فراو موجود  ها یکا

ا در  کنند یم یرون از محله خدمات رسانیکه به ب ییها تیفعالکه  دهد یمدر محله پشت باغ نشان  و نقش محدوده ر

  .هستند یو مذهب ی، آموزشی، که شامل سه دسته تجارسازند یمشهر مطرح 

  

موجود در محدوده یها یکاربر -1جدول   

پشت باغ به  یها ساختمانـ بخش  ، مخروبه و ی، بحرانیه مرمتیه سالم، ابنیابن: اند شده یم بندیدسته تقس 5محله 

ابن 60حدود  توان یم. افتاده یها نیزم ابق 10و  یدرصد را مرمت 30ه را سالم، یدرصد   ها دستهر یرا از سا یدرصد م

  .دانست

ومان  450تا  70ن ین در داخل بافت بیمت زمیرات قییـ دامنه تغ ر مربع متفاوت است یبه ازاهزار ت پارس گستر، (. هر مت

1386 :90-26(  

  

اساس مطالب ب        ا توجه به شرایفرا توان یمان شده یبر  ا ب پشت باغ اجرایند جلب مشارکت مردم ر در .نمود ءط محله 

... سابقه مشارکت وزان مشارکت، نحوه مشارکت، ینخست م در مرحلهمذکور، یشنهادیند پینمودن فرا یاتیعمل یراستا

ادامه پس ا یریاندازه گ یخانوار 60با نمونه  یپرسشنامه اع یمردم محله پشت باغ با توز اقدامات  یز اجراشده و در 

 یمسکون یمذهب یفضا سبز یفضا یتجار یآموزش ر و مخروبهیبا یاراض ینوع کاربر

 27 6 10 6 10 41 )درصد( یفراوان



 

٩ 
 

اً ا توز مورد نظر، مجدد شده  ءاقدامات اجرا یگذارریتأث... مشارکت مردم، نحوه مشارکت وزان یع پرسشنامه و سنجش میب

  .     شود یمان یزان مشارکت مردم نمایبر م

 یها طرح رمردم به لزوم حضورشان د ینکه آگاهیرغم ا ی، عل2ع پرسشنامه مطابق با جدول یج حاصل از توزینتا     

درصد  19سابقه مشارکت مردم  یمشارکت یها طرحل فقدان ی، به دلدهد یمبه مشارکت را نشان  ها آن یو آمادگ یعمران

اشد یم رد یدر مورد نحوه ها یکاف یهنوز آگاه یگر ولید یعالوه بر مشارکت مردم به نحوه ها ب ا . مشارکت را ندا ب

به مشکالت در محل وجود ندارد و  یدگیرس یبرا ین و نظر مردم مکانی، مصاحبه با معتمدیتوجه به مشاهدات محل

آن در محله از طرف مردم و معتمد حساس یلزوم    . گردد یمن در محله ا

ه پرسشنامه در محله پشت باغ یع اولیج توزینتا -2جدول    

  

ا به عنوان مسئول معرف یآن شهردار ی، ارائه راه حل و نظارت بر اجراییمردم در شناسا         یعل ها آن. ندینما یم یر

آن مات یل عدم رضایبه دل یف شهرداریرغم اطالع از وظا آن  یل به همکاریاز عملکرد  گر یاز طرف د. باشند ینمبا 

 )درصد(ارائه شده  یها پاسخ موارد مورد پرسش واقع شده 

  یعمران یها طرحضرورت حضور مردم در 
 ریخ بله

 89  11 

 لزوم مشارکت مردم در مرحله 
ه ل ت حیقب هیدر ح ه طر حین ت رایدر ح ه طر رح ین اج راحل ط  همه م

33   4  12  50 

 محله یعمران یها طرحسابقه مشارکت در 
 ریخ بله

 19  81 

 نحوه مشارکت مردم 
 ر مواردیسا کار  یرویبه عنوان ن یفرهنگ یفکر یکمک مال

 29  21  21 29  

هیمردم جهت مشارکت در بهبود وضع یآمادگ  ت محل
 ریخ بله

 82 18  

 یت شهریریمات مدیتصم یجهت اجرا یآمادگ
 ریخ بله

 91  9 

 نحوه مشارکت مردم 
 ر مواردیسا کار  یرویعنوان ن به یفرهنگ یفکر یکمک مال

 ـ  31 52  17 
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رند که در مقابل محله مسئول هستند بنابرا یخود از آگاه ها آن ائه یبا ین شهرداریالزم برخوردا رنامهد با ار  یبرا ییها ب

انجام نما ها آنمردم و جلب مشارکت  یاعتمادساز   .دیاقدامات الزم را 

  

مربوطه در محله پشت باغ یها سازمانه پرسشنامه درباره عملکرد یاولع یج توزینتا -3جدول   

رگذار خواهد یثمختلف تأ از اقدامات یتحقق آن مجموعه ا ین برایک رخداد، بنابرایند است نه یک فرایمشارکت 

ز  یبرخ )تا ی، بیاقیسرور زاده و اشت(بود  تند از نیتر مهما روشورهایته 1: اقدامات عبار از  ینه موضوعاتیمختلف در زم یه ب

امهجاد یا 2... و یمرتبط با بافت، اطالع رسان یها سازمان، سوابق یل مسائل شهریقب آشنا ییها برن ا اقدامات  ییجهت  ب

ان ها سازمان ا یبرگزار 3... شن ویمیو پخش  در  یمسابقات نقاش: ن افراد و با موضوعات مربوطهیسن مسابقات متناسب ب

   ...و یمحل یها پارکو  ها کودکمهد 

  

آن محسوب م یاجرا یمربوطه برا یها سازمان یهمکار         یها تالشرغم  یعل. گرد یاقدامات در محله از الزمات 

ع یل توزیاز قب ییاز اقدامات اجرا یبرخن یساکن یآگاه یارتقا یبرا، ها سازمانتوسط  یفراوان و امتناع از همکار

م یدر مورد مفاه یدر قالب سه موضوع آگاه ساز ین مرحله بروشورها مقدماتیدر ا. ده استیرس ءاجرابروشورها به مرحله 

وطه در محله و  یها سازمانبا اقدامات  ییمحله و آشنا ینه طرح ساماندهیدر زم یمشارکت، اطالع رسان  یها سازمانمرب

ده و با استفاده یع گردیو مردم توز ید دانشگاهیاسات، یشهر یها طرح یین اجراین سه گروه شامل مسئولیبافت، ب یمتول

 سازمان
ل مردم به یتما

 با سازمان یهمکار

 ییشناسا

 مشکالت محله

حل مشکالت 

 محله

نظارت و اجرا راه حل 

 مشکالت محله

% 26 یشهردار  30 %  36 %  29 %  

% 13 یخیبافت تار یشهردار  17 %  13 %  16 %  

% 5 یراث فرهنگیم  10 %  7 %  8 %  

% 12 یمسکن و شهرساز  9 %  11 %  11 %  

% 12 یو نوساز یسازمان بهساز  ـ ـ ـ 

% 16 دان محلهیش سفیبزرگان و ر  13%  15 %  11 %  

% 16 ان محلهیروحان  5 %  4 %  4 %  

% 17 ـ نیساکن  14 %  20 %  
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استخراج و در نها ینظرات کارشناس یاز پرسشنامه ا اول در مورد اصالح بروشورها   یاصالح یت بروشورهایدو گروه 

ا توزیهمچن. ارائه شده است  زان مشارکت، نحوه مشارکتیرا بر م ها آن یگذارریزان تأثین مردم میع پرسشنامه در بین ب

ت... و   . نشان داده شده است یمقدماتمرحله  یاز بروشورها ینمونه ا 4در شکل . مورد سنجش قرار گرف

نین ساکنیع شده بیتوز یمقدمات یاز بروشورها ینمونه ا - 4شکل   

زان یم شود یمه مشخص یج اولینتا، با 4ول مطابق با جد ها پرسشنامهدد ع مجیتوزج حاصل از یسه نتایبا مقا 

ر رو یگذارریتأث ، نحوه مشارکت ویم یاقدامات ب  یگذارریل تأثیدال توان یم. ف استیار ضعیبس... زان مشارکت مردم

 ییاجرا ر اقداماتیسا یاجراان شده در بروشورها، عدم یاز افراد محله، عدم درک موارد ب یبخش یسواد یمحدود را ب

ودن مطالب، لحن بیل ثقیاز قب یت اشکاالتیمکمل آن و در نها روشورها ... ن مطالب وایل ب مانع دانست که در ب

ر مردم شده است ها آن یرگذاریثتأ   .   ب
ع مجدد پرسشنامه در محله پشت باغیج توزینتا - 4جدول   

ش واقع شده رد مورد پرس سخ موا رائه شده  یها پا  )درصد(ا

ثیم تا ر آگاه یرگذاریزان  رها ب روشو م  یب مرد

فاه  م مشارکتینسبت به م

سط ادیز ادیز یلیخ م یلیخ کم متو  ریتاث یب ک

19  32  30 3ـ  16   

ر  ران یها طرحضرورت حضور مردم د  یعم
 یتا حدود ریخ بله

45  19  36  

ه م در مرحل کت مرد  لزوم مشار
ه حیقبل ت هیدر ح ه طر رایدر ح طرحه ین ت راحل ن اج  همه م

32  18  14 36  

میتاث ر بودن بروشورها بر  ذا تمایر گ ل به یزان 

هبود وضع هیمشارکت در ب محل  ت 

 یتا حدود ریخ بله

39  19  42  
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که  هافته است به گونیش یافزا ها سازمانف یو وظا ها تیفعالمردم نسبت به  یزان آگاهیع بروشورها بر میبا توز       

اید تنها مسئول شناسا یشهردار یحد گر ت ر اجرا ءو حل مشکالت، اجرا ییرا  نند ینمراه حل  یو نظارت ب و  دا

  .   شناسند یممحله پشت باغ  یخیل بافت تاریاز قب ییها بافتگر را هم به عنوان مسئول ید یها سازمان

   

ز نظر اسات        اشدزان مشارکت مردم یمبر  یر مثبتیثتأ تواند یمع بروشور ی، توزن محترمید و مسئولیا  ی، ولدر برداشته ب

درباره مباحث مطرح شده در افراد از  یمیش از نیکه باست  یبه نحوع شده، یتوز یبروشورها یابیارزج حاصل از ینتا

شده است که  یسنجاصالح بروشورها نظر یدر راستان افراد ین منظور از ایهمبه ، اند کرده یتیم نارضابروشورها اعال

ان ب :شان شاملیشنهادات ایپ ب متناسب با مخاطبیاصالح زب مربوط  ی، اصالح نقشه ها)افراد محله پشت باغ(ن یان مطال

ا نمودن نقشه ها( یشنهادیبه طرح پ صاو)مردم یش آگاهیطرح جهت افزا یخوان ز ت استفاده ا ان یمطالب ب یبرا یبوم ری، 

 .گردد یم ...ا وبروشورهمتن حجم ، کاهش مسئول یف دستگاه هایان اقدامات و وظاینحوه برخورد در باصالح شده، 

ز نتا  یزان آگاهیبه م ین بروشورها تا حدین مردم قابل مشاهده است ایع بروشورها در بیج حاصل از توزیهمان طور که ا

ث یها سازمانردم در مورد م ا بررس. گذار بوده استریمربوطه تأ است که ب روشورها یشنهادات بیپ یالزم  ان شده و اصالح ب

  .ثر برداشتمؤ یگام یشهر یها طرح یدم در اجرازان مشارکت مریش میافزا یبتوان در راستا

   

ر سعیا وشتا تدو ین ن رد پس از  ، به اجراین فرایدا ند در بافت محله پشت باغ شهر یآن فرا یند جلب مشارکت مردم

زدی ردا جلب مشارکت  یها روشنه یکه در زم ینه تجربیشیمشارکت و پ یو عمل ینظر یها یتئور یبا بررس. زد بپ

رداخته شده استین فرایان شده است به تدویب یمردم ند یفرا یمحدوده به منظور اجرا یشناخت کل یبرا. ند مذکور پ

موجود  یپرسشنامه با نمونه کل واحدهامشاهده و  یق ابزارهایمحله پشت باغ از طر یها یژگیو نیتر مهممورد نظر، 

ث یابیارز یاصل ی الزمهکه  ییاز آنجا .شد ییشناسا ،یجامعه آمار ر یشنهادیپ ندیفرا یرگذاریتأ  مشارکت لیتما زانیم ب

 لیدل به مرحله نیا در ،باشد یم محله اسیمق در یشنهادیپ ندیفرا یها گام ی همه یاجرا ،یشهر یها طرح در مردم

 ن منظوریبد. است شده انتخاب بروشورها عیتوز و یطراح رینظ خاص ییاجرا اقدامات از یکی اجراء یها تیمحدود وجود

ا نمونه  یابتدا پرسشنامه ا مورد سنجش قرار گرفته ... زان مشارکت مردم، نحوه مشارکت ویده و میع گردیخانوار توز 60ب

ح یدر زم یاطالع رسان م مشارکت،یدر مورد مفاه ینه آگاه سازیدر سه زم ییبروشورها یبعد مرحلهدر . است نه طر

                                                                            
ریاسات  1 معما انشکده هنر و  د ی يد د کتر اسمع(ز کتر آل ید هیپور، د محمدیت الل دکتر فرحزاد، دکتر کوششگران، دکتر  ر، دي،  مندگا ، يکتر 

محمد حمد زاده، يدکتر نقصان  اکبردکتر نور م مهندس  هندس شر ي،    )ف نژادیو م

ریمسئول  2 سازمان شهردا زو سازمان ب يمرکز ين  ز يهسا دیشهر  يو نوسا   ز
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آشنا یسامانده  یبررس يو برا یطراح بافت یمتول يها سازمانمربوطه در محله و  يها سازمانبا اقدامات  ییمحله و 

  .دیع گردیتوزو مردم  ید دانشگاهی، اساتيشهر يها طرح یین اجراین سه گروه شامل مسئولیب ها آن يرگذاریزان تأثیم

ودن مردم نسبت به ینظ یزد عواملیشده شهر  یط بررسیاز آن است که در شرا یق حاکیج تحقینتا      ر عدم حساس ب

اعتماد به مسئولیساکن ین آگاهیی، سطح پايمسائل شهر ، نبود یجهت اطالع رسان ییاجرا ین، فقدان اقداماتین، عدم 

عوامل مؤثر بر عدم مشارکت مردم در  نیتر مهمدر شهر  یمحل يها تشکلمحله،  يل شورایاز قب یمشارکت ينهادها

مردم  يبر آگاه ساز یین اجرایکه توجه صرف مسئول دهد یمق نشان یند تحقیگر فرایاز طرف د. است يشهر يها طرح

ش مردم یزان گرایآن بر م يرگذارینشان دهنده حداقل تأث ییو اقدامات اجرا يشهر يها طرح، ينسبت به مسائل شهر

ا تغیزان گرایبر م يرگذاریتأث يبه مشارکت است و الزم است برا ر سطح ییش مردم به مشارکت تمام عوامل هم زمان ب

امکان جلب مشارکت مردم میرایر کنند در غیین تغیساکن یآگاه  یسطح آگاه يکه ارتقا ییاز آنجا. ستیسر نین صورت 

است، پس از آزما یه بر طراحیبا تک) مردم يآگاه ساز(ن یساکن روشورها انجام شده  زان جلب مشارکت یش مجدد میب

ر میتوز يرگذاریزان تأثیمشاهده شدکه ممردم  روشورها ب  يها طرح يش مردم به مشارکت در مرحله اجرایزان گرایع ب

ثیدال توان یم، که باشد یمف یار ضعیبس يشهر ز افراد محله، عدم درک موارد  یبخش يسواد یمحدود را ب يرگذاریل تأ ا

روشورها و اشکاالتیب ز قب یان شده در ب ب، لحن بیل ثقیا ودن مطال روشورها یل ب  ارتباط در مردم نظرات دران مطالب در ب

استفاده ازپرسشنامه ان یبنابرا .دانست است، شده انیب بروشورها با  ید دانشگاهیاساتن و یمسئول ینظرات کارشناس يبا 

روشورها پرداخته و در نهایشنهادات بیدر مورد اصالح بروشورها استخراج و با اعمال پ ا یان شده به اصالح ب ت مطابق ب

 .ارائه شده است یاصالح يبروشورها 5شکل 
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