
 1392ريزي شهري، سال چهارم، شماره دوازدهم، بهار مجله پژوهش و برنامه
  28/2/1392پذيرش:  -  16/5/1391دريافت: 

 79- 94صص 
 

 Email: zalinader@yahoo.com                                             09143038588نويسنده مسؤول:*

 

فرسوده محله پيرسراي كالنشهر رشت با  هاي بافتبهسازي و نوسازي 
  رويكرد مشاركت مردمي

  
ــي ــادر زالـــــــ :نـــــــ
ــي ــن دارابــــــ :حســــــ

ــي ــگر ميرزاي ــانيعس :دورودخ
 

ــه  ــا و برنام ــتاديار جغرافي ــگاه   اس ــهري، دانش ــزي ش ــيالنري ــيالن، گ ــران*گ ، اي
ــه ــري برنامـ ــران دكتـ ــازي، تهـ ــهري، وزارت راه و شهرسـ ــزي شـ ــرانريـ ، ايـ

، ايــرانگــيالن، گــيالنريــزي شــهري، دانشــگاه    كارشــناس ارشــد برنامــه  
 

  
  چكيده

در زندگي دوران معاصر، مسايل شهري چنان فضايي براي خود باز كرده است كه در گذشـته هرگـز چنـين    
نبوده است. همه جا چه در جهان پيشرفته و چه در جهان درحال توسعه صـحبت از اشـباع شـهرها از جمعيـت     

 هـاي  بافـت ديشه مشاركت شهروندان در اداره امور شهر قدمتي ديرينه و بـه انـدازه تأسـيس شـهر دارد.     است. ان
انـد كـه    در حـالي از چرخـه رشـد و توسـعه بـاز مانـده       فرسوده شهر رشت علـي الخصـوص محلـه پيـر سـرا     

 هسـتند ين شهر دارا هاي الزم را جهت ايفاي نقشي تعيين كننده در فرآيند توسعه ا هاي نهفته و ظرفيت توانمندي
فرسوده بايد از اهداف اصلي نوسازي و بهسازي شـهر رشـت باشـد تـا در      هاي بافترو توسعه نوسازي  از اين

برابر توسعه نيافتگي و فرسودگي ايستادگي كند. در اين صورت تحقق اهـداف نوسـازي، بـه عنـوان اثـر نهـايي       
گيري و معنـا دار شـوند.    ها در اين سمت جهت تالش فرسوده نيازمند آن است تا كليه هاي بافتتوسعه نوسازي 

 از تحقيق هاياست. داده شده استخراج رسيده، انجام به يابي زمينه و پيمايشي به روش كه پژوهشي از مقاله اين

 مـديران  و متخصصـان  و مـردم  بـا  گروهي يها نشست و ها مصاحبه و ميداني مشاهدات ،نامه پرسش دو طريق

 قـرار  گيـري  نتيجـه  و ارزيـابي  مورد ثانويه يها تحليل و آمارتوصيفي يها شيوه از استفاده اب و گردآوري مربوطه

هاي مطرح شـده تـدوين و    هاي اجرايي و اقدامات الزم براي تحقق راهبردها و سياست اند. در پايان برنامه گرفته
هـاي مـورد    هـا و سياسـت   ردهاي اقتصادي و نقش مشاركت مردم در راستاي تحقق راهب ارائه شده است و برنامه
 نظر تشريح شده است.

  بافت فرسوده، نوسازي، بهسازي، مشاركت مردمي، پيرسراي رشت هاي كليدي: واژه
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  مقدمه  -1
  طرح مسأله -1-1

اي با توجه به تاريخ، سنت، هنجارهـا و   هر جامعه
روحيات خويش مي تواند پذيراي سـطح معقـولي از   

و اهداف جامعه  اه حضور شهروندان در تصميم گيري
در جوامع غربي و بعضاً در شرق ايـن سـنت و    باشد.

تفكر مشاركت از اوان كودكي به فرد آموخته مي شود 
و به اصطالح شهروند شدن و فرهنگ شهري در فـرد  
نهادينه مي شود ولي در جامعـه اي كـه مـردم تصـور     
درستي از موقعيت خويش بـه عنـوان يـك شـهروند     

زياد قابل تصـور اسـت. از    ندارند مسائل و مشكالت
اين رو امروزه مهمترين رويكرد در مـديريت شـهري   
جلب مشاركت مردم براي اداره امور شـهر اسـت بـه    
گونه اي كه هر فـرد گذشـته از نقشـي كـه در حيطـه      
فعاليتهاي شغلي و خانوادگي خود براي اجتماع انجام 
مي دهد به عنوان يك شهروند در اداره امـور شـهري   

زندگي مي كند، نقش خود را باز شـناخته و  كه در آن 
نسبت به وظايفي كه پذيرش اين نقش براي او ايجـاد  

  مي كند خود را مقيد و مسئول بداند.  
فرسوده اصـوالً امـري    هاي بافتموضوع نوسازي 

است كه بدون مشاركت ساكنين منـاطق امكـان پـذير    
يابد كـه دانسـته    مينيست. اين امر از آن روي اهميت 

حدوديتهاي مالي و اجرايي، سازماني، حقوقي و شود م
اي در راه تمركـز اجـراي اقـدامات     قانوني مانع عمده

 بنـابراين، شود.  ميقلمداد  ميتوسط بخش دولتي وعمو
فرهنگي نوسـازي   -نظر از ابعاد اجتماعي اساساً صرف

. كه با توجه به ساليق مردم نيازمند تكثير و تنوع است
از عهـده شـهرداري رشـت     ها تمركز اجراي اين طرح

حاصل و دسـت آورد ايـن   . وحتي دولت خارج است

اي نوسـازي نشـان دهنـده     ت توسـعه مرحله از اقداما
هـاي   در مديريت اجرايـي طـرح  » تمركز زدائي«لزوم 

نوسازي است و اين امـر مسـتلزم توسـعه ظرفيتهـاي     
در فرآينـد   مـي محلي و به تبع آن نقش مشـاركت مرد 

هت پيش بيني نهادهاي مياني به اين ج. نوسازي است
با هدف ترويج نوسازي و به عنوان پل ارتباطي ميـان  
نهــاد مــديريت نوســازي و مــردم و تمركــز اقــدامات 

يكي از ضرورتهاي حاضر  مينوسازي در نهادهاي مرد
هـايي از   بخـش  در واقـع  1فرسـوده  هـاي  بافـت . است
هـاي كالبـدي و    كـه كيفيـت   اسـت  هاي شـهري  بافت

مختـل گرديـده اسـت     يا اهش يافته وكاركردي آنها ك
  .)1386(جمالي، 

شــهري  هــاي بافــتدر شــرايط عــادي نوســازي 
فرآينـدي اسـت كــه در برابـر تغييـرات عملكردهــا و     

پـذيرد در   مـي نيازهاي اجتماعي توسط ساكنان انجـام  
واقــع نوســازي فرآينــدي اســت خــود بــه خــودي و 

پـذيرد. امـا    مـي تدريجي كه در سـطح شـهر صـورت    
ه كـارآيي و كيفيـت زنـدگي در يـك محلـه      ك ميهنگا

شــهري بــه داليــل مختلــف كــاهش يافتــه يــا دچــار 
مشــمول زمــاني  مســأله شــود و ايــن  مــيفرســودگي 

طوالني ميگردد و ساكنان ديگـر تمـايلي بـه نوسـازي     
محل سكونت خود ندارند و در نتيجه بـه تـدريج آن   

. شـود  مـي محدوده شهري از چرخـه توسـعه خـارج    
الت فرسـوده افـرادي از اقشـار كـم     عالوه بر اين مح

درآمد و ضعيف را در خود جاي داده است كـه تـوان   
مالي نوسازي ابنيه خود را (حتي بـا وجـود تمايـل و    
انگيزه) نخواهند داشت. همچنـين در اثـر فرسـودگي    

قيمت امالك و اراضي  ،بافت و كاهش كيفيت زندگي

                                                     
1 - Deteriorate texture 
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كاهش يافته وامكان تغيير محل زندگي و نقـل مكـان   
محلي مناسب تر نيـز بـراي سـاكنين محلـه دور از     به 

  دسترس خواهد بود.
اساس فرآيند محـوري نوسـازي، جريـان نگـرش     
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم است. به عبـارت  
ديگر چنانچه نگاه نوسازي، نگاهي مبتنـي بـر جريـان    

توانـد   مـي زندگي مردم در هر برهه از زمـان نباشـد ن  
ات و ادعا نمايد. پـس يـك   فرآيند محوري خود را اثب

 هـاي  بافـت ضرورت اصلي، اتكـا و اصـرار نوسـازي    
، فرسوده شهري در برنامه ريزي بر مبناي نياز سـاكنين 

ظرفيت آنها و تمايالت مردم ساكن است. بـه منظـور   
فرسـوده   هـاي  بافتتحقق اهداف نوسازي و بهسازي 

 اي هصورت فرآيندي و سلسله شهري انجام اقداماتي ب
 ،ته در سـه مرحلـه اقـدامات پايـه و نظـري     بهم پيوس

واقــدامات زيــر بنــايي  و پشــيباني اي هاقــدامات زمينــ
 .)1379(توسلي،  ضروري است

 هـاي  بافـت در هر صورت اگر بپذيريم كه مردمان 
فرسوده داراي روحيات عـاطفي بسـيار قـوي؛ اتحـاد     

از  و به هم فشردگي اجتماعي پايدار و همچنـين  ميقو
ي هـا  پويا برخوردار بوده و ارزش اقتصاد محلي كامالً

آنگـاه   سنتي و مذهبي و انساني توانايي را دارا هستند.
توانيم بپـذيريم كـه بـا ارائـه يـك يـا چنـدين         ميآيا ن

تـوان از مشـاركت مـردم و     ميراهكار دقيق و درست 
تشكيل ستادها توسط خود مردم جهت رفـع موانـع و   

 سود جست؟ ها مشكالت نوسازي محله

  نواحي و محالت در شهررشت، ساكنان زا بسياري
 وحـداقل  زنـدگي  كيفيـت  نظـر  از كـه  دارند سكونت

 پـاييني  بسـيار  سـطح  از آن، اسـتاندارد  يهـا  سـرانه 

 يها به ضرورت بنابر ها محدوده اين هستند. برخوردار
 ايمنـي  اجتمـاعي،  عـدالت  گسترش جمله از مختلف

 عبـور  ( توسـعه شـهري   گيـري  جهـت  يـا  ظرفيـت 

 اقتصـادي،  يها بورس گيري شكل اصلي، يها شريان

 نوسازي و تخريب نيازمند …) ميعمو فضاهاي ايجاد

  ).65: 1389(ميرزايي دورودخاني،  هستند
 ايـن  از عمومـاً  امـروز  تخصصي ادبيات حوزه در 

 بـرده  نـام  شـهري  فرسوده يها بافت نام با ها محدوده

، ريزدانگـي  (هماننـد  معضالتي با ها بافت اين .شود مي
 نامناسـب،  دسترسـي  زمـين،  قطعـات  بـودن  ككوچـ 

 معيشـتي  وضعيت اجتماعي، يها ناهنجاري ناپايداري،

 .هسـتند  روبـرو  امالك) قيمت پايين نامناسب،ميانگين
 مديريت مجموعه يها گيري تصميم و ها سازي تصميم

 راسـتايحل  در همـواره  مختلـف  ادوار در شـهري 

 ابافتهـ  گونه اين نوسازي روي پيش موانع و معضالت
 است شده حاصل نهايت در كه نتايجي اما. است بوده

. سـازد  بـرآورده  را انتظـار  مورد اهداف نتوانسته هرگز
 عنوان به فرسوده يها ساكنانبافت سهم و نقش گاه هيچ

 مـديريت  مجموعـه  يها گيري تصميم اصلي مخاطبان

 و تبيـين  بدرسـتي  شـهري  فرآيندمـديريت  در شهري،
 به توجه بدون ماتتصمي همواره .است نشده مشخص

 .اسـت  شـده  اتخاذ مخاطبان خواسته و ،توانها ويژگي

 فاقـد  و پـايين  بـه  بـاال  از هـا  گيـري  تصـميم  رونـد 

 بـوده  موضـوع  اهميـت  و ابعـاد  و بستر از شناختكافي

 را انتظـاري  قابل غير نتايج نهايت در طوريكه به است

 .است داشته پي در

 يهـا  بافـت  سـاكنان  حضـور  ميزان و نحوه تدوين
يـك   نوسازي يها طرح اجراي و تهيه روند در فرسوده
 رويكرد مستلزم كه است اقتصادي -اجتماعي ضرورت

 .است مقوله اين به شهري مديريت مجموعه نوين

شهر رشت طي چند سال اخير با سـرعت زيـادي   
گسترش يافته است، اين گسترش بـي رويـه و بـدون    
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در مهاجر پـذير خـودرو    هاي بافتبرنامه سبب ايجاد 
روستايي مجـاور   هاي بافتحاشيه شهر يا قرار گرفتن 

در داخل نواحي شهري شده اسـت. از جانـب ديگـر    
شـهر بـه    ميداخـل هسـته قـدي    هـاي  بافتبسياري از 

اقتصادي خـود را   –تدريج كاركرد و حيات اجتماعي 
از دســت داده و در نهايــت بــا از بــين رفــتن شــرايط 

ق ديگـر نقـل   آن نيز بـه منـاط   ميمناسب، ساكنين قدي
مكان كرده و به جاي آن ساكنين جديدي با ويژگيهاي 

اقتصادي متفـاوت در ايـن نـواحي سـاكن      -اجتماعي
شده اند. ساكنين جديد نه تنها به بهبود وضعيت مكان 
زيستي خود كمكي نكرده انـد بلكـه بـه دليـل فقـر و      
ناتواني اقتصادي و عدم احساس تعلق به بافت باعـث  

آن نيز شده اند. مسائلي چون  وخيم تر شدن وضعيت
ي الزم، هــا تــراكم بــاالي جمعيــت، نبــود زيرســاخت

هماننــد خــدمات محلــي و معــابر مناســب و نــاتواني 
اقتصادي مردم ساكن، سـبب حـاد شـدن و گسـترش     

  اند.  ي در سطح شهر شدههاي بافتچنين 
بـا   مسـأله  بنابراين جهت طرح روشـن و شـفاف   
دم نوســازي اســتخراج مشــكالت ناشــي از داليــل عــ

تـوان ابعـاد مختلـف     مـي فرسـوده موجـود    هاي بافت
» مسـأله  «فرهنگي و مديريتي  –اقتصادي  –اجتماعي 

  را به ترتيب زير برشمرد.
ــرده   - ــاعي و خـ ــاي اجتمـ ــاد ناهنجاريهـ ايجـ

فرهنگهاي بزهكاري در بافت فرسوده كه مسـتقيماً از  
  شود . ميضعف اقتصادي و فرهنگي ناشي 

هـاي   ان كـاري گـروه  ايجاد مأمني جهـت پنهـ   -
بزهكار با استفاده از معماري و شهر سازي آشفته كه 

 سازد. ميامكان كنترل را محدود 

عدم امكان نوسازي بـراي سـاكنين كنـوني بـه      -
سبب ضعف مـالي و افـت مـداوم قيمـت امـالك و      

كيفيت زيستي محله كه منجر به تداوم چرخه معيوب 
 شود. ميفرسودگي 

فرسوده كنـوني بـه   غير  هاي بافتافزوده شدن  -
فرســوده موجــود كــه در صــورت عــدم  هــاي بافــت

موجود، مشكالت مديريت شهري  هاي بافتنوسازي 
 را در آينده دو چندان ميكند.

 هـاي  بافـت به منظور سامان دادن به وضـعيت   -
مسئول بايد اقدامات اساسي  فرسوده شهري، نهادهاي

مـورد   مسـأله  را صورت دهند اما اين تنها قسمتي از 
فرسـوده   هاي بافتث بوده و راه حل آن نوسازي بح

  مورد نظر است.
 تحقيق اهميت و ضرورت -1-1

 ويژه به شهررشت گسترش به رو روند به توجه با

 شـهري  فرسـوده  يهـا  بافـت  مسأله اخير، يها دهه در

 و برنامـه  بدون توسعه .است نموده پيدا بيشتري نمود
 گيري شكل جهت را مناسبي فرصت شهري ناهماهنگ

 يهـا  بافـت  قرارگيـري  مهاجرپذير، اي حاشيه تهايباف
 شـدن  مهجـور  وحتـي  شـهري  نـواحي  در روسـتايي 

 فـراهم  را شـهر  از نواحي كالبدي اجتماعي، اقتصادي،

 .است نموده

 اجتماعي -اقتصادي عملكرد و كاركرد اندك اندك

 از را شهرخود تاريخي هسته همانند شهر از ييها بخش

 شـدن  جـايگزين  بـا  و آن دنبال به كه است داده دست

 متفـاوت،  اجتمـاعي -اقتصـادي  يها ويژگي با ساكناني

 است نموده پيدا بيشتري نمود هم آن كالبدي معضالت

 براي اي انگيزه و تالش درآن ديگر امروز كه طوريه ب

 نه اي گذشته در كه صورتي در شود مين ديده نوسازي

 نـواحي  تـرين  مناسـب  و ترين مهم از يكي دور چندان

 .شد مي شناخته سكونت رايب شهر
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 فرسـوده  يهـا  بافت وسعت منتشره آمار اساس بر

 اسـاس  بـر  بخواهيم اگر كه است حدي به رشت شهر

 ادامـه  سـرعت  ايـن  بـا  و موجود يها طرح و ها برنامه

 خواهدكشيد طول سال چندين حدود در چيزي بدهيم

 ايـن  طـي  در كه شوند نوسازي فرسوده نواحي همه تا

. انـد  شـده  بارفرسـوده  چندين شهر نوساز نواحي مدت
 نشان را رشت شهر كالن در فرسودگي دامنه مسأله اين

 اساس بر بايد كه است وضعيتي كننده بيان كه دهد مي

 مراحـل  در اي ويـژه  شـرايط  نمـودن  فـراهم  بـا  آن

 آن به خرد و كالن سطوح در اجرا و طرح ريزي، برنامه

 .داد پاسخ

 در رشـت  زلزلـه  وقـوع  احتمـال  ديگـر  طـرف  از

 و اسـت  كمين در همواره آن خطر كه است موضوعي
. گرفـت  ناديـده  شهري ريزي برنامه در را آن توان مين

ـ  مساله اين ابعاد  شـهر  فرسـوده  محـالت  در ويـژه ه ب

 يها ساخت زير جمعيتي، باالي تراكم ميزان به باتوجه
 امكان عدم و ناپايداري خدمات، پايين سرانه ضعيف،

گـردد   مـي  بحـران  ديدتشـ  سـبب  مناسـب  دسترسـي 
  ).16: 1389(ميرزايي دورودخاني، 

 اهداف تحقيق -1-2

هــدف اصــلي ايــن تحقيــق ارائــه راهكــار بــراي  
ساماندهي و باززنده سازي بافـت فرسـوده در محلـه    

. از اسـت پيرسراي رشت با رويكرد مشـاركت مـردم   
تـوان بـه مـوارد زيـر      مـي اهداف جزئي تر اين هدف 

  اشاره كرد:
هـا و تركيـب آنهـا در    بررسي وضـعيت كاربري  -

 ؛بافت فعلي پيرسراي رشت

بررســي وضــعيت كيفيــت ابنيــه و تــراكم      -
 ؛ساختماني در محله پيرسرا

بررسي وضعيت مشاركت مردم و تمايـل آنهـا    -
 ؛به مشاركت براي ساماندهي و نوسازي بافت پيرسرا

ارائه نقشه كالن شيوه ساماندهي محله پيرسـرا   -
  .با رويكرد مشاركت مردم

 قيقسواالت تح -1-3

سوال اصلي اين تحقيق اين اسـت كـه مشـاركت    
تواند در ساماندهي بافت فرسـوده   ميمردم چه نقشي 

پيرسراي شهر رشت داشته باشد كـه سـواالت جزئـي    
  شود: ميتر زير را شامل 

هـا و تركيـب آنهـا در بافـت      وضعيت كاربري -
 فعلي پيرسراي رشت چگونه است؟

ــه   - ــراكم ســاختماني در محل ــه و ت كيفيــت ابني
 يرسرا چگونه است؟پ

مشاركت مردم و تمايل آنها براي ساماندهي و  -
 وجود دارد؟ اي هنوسازي بافت پيرسرا تا چه انداز

ــا   - ــه پيرســرا ب ــرين شــيوه ســاماندهي محل بهت
  رويكرد مشاركت مردم چيست؟

 روش تحقيق -1-4

روش ايــن تحقيــق تحليــل توصــيفي اســت و بــر 
اساس گـردآوري اطالعـات موجـود بافـت فرسـوده      

ي كـاربري اراضـي،   ها در زمينه 1391در سال  پيرسرا
كيفيت ابنيهف تراكم و تمايالت اجتماعي مردم نسبت 

  به ارائه طرح ساماندهي اقدام خواهد شد.
وســيله دو گــروه ه ابــزار گــردآوري اطالعــات بــ

پرسشنامه كالبدي و اجتماعي صورت خواهد گرفـت.  
هـا   در پرسشنامه كالبدي اطالعات مربوط به ساختمان

در پرسشنامه اجتماعي اطالعات مربوط به تمايالت و 
ي مردم براي ساماندهي محله گـردآوري  ها و خواسته
  شده است.
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روش تجزيه و تحليل بـر اسـاس نـرم افزارهـاي     
SPSS بـر اسـاس نـرم     هـا  و تحليل ها و خروجي داده
  صورت گرفته است. GISافزار 

  مباني نظري -2
اي اي ديرينــه در ميــان حكومتهــ مشــاركت ســابقه

گذشته دارد .مشاركت مردمي در قـوانين روم بـه نـام    
قبـل  . ، باالترين پايگاه اجتمـاعي را داشـت  2"سايوز"

بعد از ميالد مشاركت مردمي خاص گروه  212ازسال 
بعد از مـيالد بـراي    212ويژه اي از افراد بود. پس از 

نخستين بار حق مشاركت به همه ساكنان امپراطـوري  
در دادن حق مشاركت به همه  روم تعميم داده شد كه

ـ    ،ساكنان امپراطوري وجـود  ه هدف امپراطـور، فقـط ب
آوردن حس تعهد نسبت به مفهوم حق مشاركت نبود، 
بلكه كـاهش شـورش در اسـتانها، افـزايش ماليـات و      

دادن حـق   قدرت بخشيدن به ارتش نيز مورد نظر بود.
مشاركت به مردم در عمل باعث ايجاد حس تعهد بـه  

 شد. و دو ارزش اساسـي مشـاركت يعنـي    امپراطوري
حق مشاركت و ايجـاد حـس تعهـد در تمـدن غـرب      

  .)148 :1376سيف الديني، ( شكل گرفت
در چند دهه گذشته، بـه دليـل افـزايش تأكيـد بـر      

و باتوجـه بـه    هـا  بكارگيري مـردم در تصـميم گيـري   
اهميت نظرات مردم در برنامه ريـزي توسـعه، مفهـوم    

علمـي و اجرايـي مـورد     مشاركت مردمي در محافـل 
توجه قرار گرفته است و به تدريج مفهـوم مشـاركت   
مردمي از حالت نمادين خارج شده و به مرحله عمـل  

  )1387(حناچي،  در آمده است
اكنون كالن شهرهاي جهان با مسائل و مشـكالت  
گوناگوني روبرو هستند. اين قبيل شهرها چون متعهد 

                                                     
2- Cives 

يده گرديـده انـد   به انجام خدمات متعدد، متنوع و پيچ
به ناچار تشكيالت اداره آنها بسيار گسـترش يافتـه و   

ي مختلـــف و هـــا داراي ادارات، دوائــر، نماينـــدگي 
بــه همــين دليــل تنظــيم و  هســتندكارمنــدان زيــادي 

ي آنها با مشـكالت فـراوان همـراه    ها هماهنگي برنامه
  .)134 :1374(شكيبا مقدم،  است

قـل  مشـكل حمـل و ن   ،گسترش بي رويه شـهرها 
نابساماني شبكه حمل و نقل را پديـد آورده   و شهري

است و روز بروز امكان دسترسي سريع تـر جمعيـت   
به مراكز اداري، تجاري، آموزشي و غيره را مشكل تر 

ي ها مي سازد كه به تمامي مشكالت فوق بايد آلودگي
 بايد را نيز …محيط زيست نظير آلودگي هوا، صدا و 

  افزود.
عيـت همـراه بـا مشـكالت و     نرخ باالي رشد جم

موانع موجود براي جلوگيري از رشد شهرهاي بزرگ 
ي مـالي و اجرايـي بخـش    ها از يك سو و محدوديت

در تــأمين نيازمنــديهاي  هــا عمــومي بــويژه شــهرداري
شهروندان و بهبود محـيط شـهري از سـوي ديگـر از     
جمله واقعيتهاي كشـورهاي روبـه رشـد هسـتند كـه      

تـدوين و   ،در طراحـي ضرورت مشاركت مردمـي را  
(اردشـيري،   دكنـ  مـي  ايجاباجراي طرحهاي شهري 

1376 :1(.  
مــي تــوان در شــمار نيز را ريتمشــاركت در مــدي

انگيزشهاي بلند پايه انسان به شمار آورد. انسـاني كـه   
در كارگرداني امور مشاركت جويد و انديشه خـود را  

به راستي در راه بالنـدگي و   ،در اين راستا به كار گيرد
شكوفائي منش خويش گام بر مي دارد. به طور كلـي  

ي متفاوت از مفهوم مشاركت در سه دسـته  ها برداشت
  )7 :1376شوند: (اردشيري،  تقسيم مي
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در قالـب ميـزان    را ديدگاه اول موضوع مشـاركت 
تمايل به اظهـار نظـر در ميـان مـردم مطـرح كـرده و       

ر آن را يك پديده فرهنگي قامداد مي كنـد. د  بنابراين،
اين ديدگاه آمـوزش مـؤثرترين وسـيله بـراي فـراهم      
آوردن شرايط الزم براي گسترش مشـاركت مـردم در   

  .نظام برنامه ريزي پيشنهاد گرديده است
مشاركت به مفهوم بسيج منـابع غيـر    ،ديدگاه دوم 

ي شهري و بـويژه  ها ها و برنامهحدولتي در اجراي طر
بط و ، ناشي از ضـعف ضـوا  ها اجراي طرحها و برنامه

مقررات موجود و عـدم كـارآيي نظـام اداري قلمـداد     
 بر طـرف سـاختن موانـع موجـود را     بنابراين،شده و 
  داند. اصالح نظام اداري مي منوط به

از نظر ديدگاه سوم مشاركت يك پديـده سياسـي   
اين ديدگاه مشـاركت يعنـي   بر اساس . است تا اداري

اسـتراتژي پيشـنهادي ايـن ديـدگاه     . قدرت شهروندان
افزايش نقش اقشار ضعيف در جامعه در موضـوعات  

 پـنج  3آرنستاين و تحوالت سياسي و اقتصادي است.

اسـت   ا چنين برشمرده ر مردمي ف ويژه مشاركتهد
(Arnstein ,1993: 218).  

مبادله اطالعات: مبادله اطالعـات مرحلـه اي    :الف
بـا   هـا  است كه مردم و برنامه ريزان يا مسئوالن برنامه

  آيند. ل نظر و اشتراك مساعي گرد هم ميهدف تباد
آمـوزش: آمـوزش مرحلـه اي گسـترده تـر از       :ب

مبادله اطالعـات اسـت. در ايـن مرحلـه هـدف فقـط       
اطالع رسـاني نيسـت، بلكـه فـراهم آوردن جزئيـاتي      

  درباره چگونگي انجام برنامه و آموزش است. 
ــت :ج ــب حماي ــده   جل ــر دارن ــه در ب ــن مرحل اي

اد محيط مناسب بـراي اجـراي   فعاليتهايي همچون ايج
ي پيشنهادي يا حل اختالف بـين  ها و طرح ها سياست

                                                     
1- Selznick 2- Cole 3- Arnstein 

دولت و مردم و يـا بـين مـردم مـي باشـد. در زمينـه       
اهــداف خــاص مبادلــه اطالعــات، آمــوزش وجلــب  
حمايت، مردم بطور مستقيم در تصميم گيري دخالـت  
داده نمي شوند، بلكه در اين گير و دار نظرات رسمي 

  و بحث مي شوند.و اداري مطرح 
كمك به تصـميم گيـري: ايـن هـدف و هـدف       :ه

ي مختلـف تصـميم   هـا  و زمينه ها بعدي بيشتر به شيوه
گيري مربوط مي شوند و اينكه دخالت نظرهاي مردم 

  در تصميم گيري بايد به چه ترتيب باشد.
اظ كردن رأي مردم در تصميم لحرأي گيري و :و 
رباره يـك  تالش براي شناخت نظرهاي مردم د :گيري

موضوع و دخالت آن در تدوين برنامه مـي باشـد، بـه    
ي جمـع  هـا  نشان دهنـده خواسـته   ها صورتي كه طرح

  باشد.
مرزهاي مداخله دولت را فـراهم آوردن   1راندينلي

فـراهم   هـا،  زير ساختهاي اساسي براي اداره امور شهر
تنظيم ، آوردن امكاناتي كه منابع انساني را توسعه دهد

صوصي كه بر رفاه اجتماعي و بهداشت و فعاليتهاي خ
فـراهم كـردن   و  گذارد امنيت جمعيت شهري تأثير مي

، 24 :1993( ن كـرده اسـت  بيـا  خـدمات و تسـهيالت  
Davey(.  

بر اساس يـك نظريـه علمـي، مداخلـه دولـت در      
فعاليـت عمـومي فقـط هنكــامي ضـروري اسـت كــه      

خواهـد يـك    مؤسسه خصوصي نمـي توانـد يـا نمـي    
ــا  ــت را انج ــه   فعالي ــر مؤسس ــت اول اگ ــد حال م ده
تواند فعاليتي را انجام دهد به اين دليل  خصوصي نمي

  است كه:
در  هـا  اوالً هيچ ابـزاري بـراي بازپرداخـت هزينـه    

ــت ــي فعالي ــدارد  برخ ــود ن ــومي وج ــاي عم ــل  ه مث
                                                     
1- Rondinlly  
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ثانياً مصرف فـردي  . گذاري در بهداشت محيط سرمايه
قابل اندازه گيري نيست و چـون ايـن نـوع خـدمات     

فوايد جمعي بيشتري نسبت به منـافع شخصـي    داراي
است مصـرف كننـده ميلـي بـه پرداخـت پـول بـراي        

بـر   هـا  ثالثاً تحميل تمام هزينـه . اينگونه خدمات ندارد
ي هـا  گـروه  همـه مصرف كننده از دسـترس مسـاوي   

  كند. درآمدي به يك سرويس جلوگيري مي
خصوصي نمي تواند يـك سـرويس را    بخشاگر 

ليل است كـه سـرمايه مـورد نيـاز     فراهم كند به اين د
براي آن فعاليت فراتر از منـافعش اسـت و بازگشـت    

ديـوي   )Davey، 1993:16( اسـت سرمايه بـا تـأخير   
دخالت دولت را در بعضي از امـور مـي پـذيرد ولـي     
معتقد است كارآيي سرويس دهـي بخـش خصوصـي    
به مراتب بهتر از بخش دولتي اسـت و سـه اسـتدالل    
براي مطلوبيت سرويس دهي بخش خصوصي مطـرح  

ويژگي بخش خصوصي در مورد ابتكـار  اول  مي كند:
احتمـال بسـيج    دوم عمل و شكسـتن تمركـز قـدرت   

سرمايه براي توليد يا سـرويس دهـي بـا    منابع اضافي 
تقويت نهادهاي . كارآيي ماليو سوم تر كيفيت مطلوب

 محلي يكي ديگر از وظـايف مـديريت شـهري اسـت    
 ضرورت تقويت نهادهاي محلـي را بـه داليـل   ديوي 

افزايش كارآيي سـرمايه گـذاريها بـه دليـل اطالعـات      
بهبود توان اجرايي از طريق مسئوليت پـذيري   ،محلي
امكان اخذ هزينه خدمات شـهري از  و  مات محليمقا

  دهد مصرف كنندگان اين خدمات مورد تأكيد قرار مي
  ها  تحليل يافته -3
  عيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعهموق-3-1

محله پيرسرا در شهر رشت از چهار سو به وسـيله  
خيابان طالقاني (بيستون سابق) خيابان سـردار جنگـل   

اطي پيراموني سبزه ميـدان بـه   (سام سابق)، شبكه ارتب
الكاني، خياباني عطا آفرين و ساير شبكه معابر فرعـي  

   در اين جبهه احاطه گرديده است.

  

  
 نقشه مشخصات و موقعيت محله پيرسرا در شهر رشت -1شكل 
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  كيفيت ابنيه  -3-2
قطعـه بلـوك    722براساس برداشت ميداني تعداد 

ارش شـده  ساختماني در محدوده محلـه پيرسـرا شـم   
 1/3درصد نوساز،  7/18است واحدهاي مورد مطالعه 

درصد قابل نگهداري و  5/19درصد در حال ساخت، 
درصد را بناهاي حـدوداً بـا ارزش كـه از لحـاظ      4/0

كيفيت مصالح ساختمان رو بـه تخريـب هسـتند و در    
درصد را بناهـاي مرمتـي و تخريبـي بـه      3/58نهايت 

كيفيت ابنيـه محلـه   دهند. در نقشه  ميخود اختصاص 
پيرسرا موقعيت مكاني بناهاي فـوق در كليـت بافـت    
ــده اســت. چنانكــه در نقشــه    ــه مشــخص گردي محل

گيـري از گـذرهاي اصـلي و     مشخص است با فاصله

كشيده شدن به عمق و از سوي ديگر كـاهش عـرض   
برميـزان واحـدهاي تخريبـي و     هـا  كوچه و بن بسـت 

مقابـل رونـق    شود در ميمرمتي و قابل نگهدار افزوده 
   .استساخت و ساز بيشتر در گذرهاي اصلي 

  

ي رشت در سال كيفيت ابنيه محله پيرسرا - 1 جدول
1389  

  درصد  تعداد  كيفيت ابنيه
  7/18  135  نوساز

  1/3  22  درحال ساخت
  5/19  141  قابل نگهدار

  3/58  421  تخريبي –مرمتي 
  4/0  3  بناهاي با ارزش

  100  722  جمع

  

  
  1389ي رشت در سال كيفيت ابنيه در محله پيرسرا نقشه -2شكل 

  تراكم ساختماني  -3-3
تعــداد طبقــات ســاختمان بــا روش بلــوك بنــدي 
همگام با برداشت كيفيت ابنيـه مـورد شـمارش قـرار     

كه در نقشه طبقات ساختماني مشـخص   گرفت چنان

و گذرهاي اصـلي   ها گرديده است هر چه از دسترسي
بقـات سـاختماني كاسـته    شـود از ط  مـي فاصله گرفته 

شود. و در انطباق نقشـه كيفيـت ابنيـه بـا طبقـات       مي
ساختماني نيز مشهود است كه اكثر واحدهاي نوسـاز  
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از طبقات بيشتري برخوردارنـد و اكثـر واحـدهاي دو    
هستند كه  ميطبقه نيز از نوع واحدهاي ساختماني قدي

  فاقد پيلوت و پاركينگ هستند.
ني در محله پيرسـرا  واحد ساختما 722از مجموع 

درصد دو طبقه (از نـوع   4/22درصد يك طبقه،  9/61
درصد  8/5درصد سه طبقه  6/9ي قديمي) ها دو طبقه

در جدول و  باشند. ميطبقه  5درصد  3/0چهارطبقه و 
نقشه طبقات ساختماني به بررسي آن در محله پيرسرا 

 پرداخته شده است.

پيرسراي تعداد طبقات ساختماني در محله  - 2 جدول
  1389رشت در سال 

  درصد  تعداد  تعداد طبقات
  9/61  447  طبقه 1
  4/22  162  طبقه 2
  6/9  69  طبقه 3
  8/5  42  طبقه 4
  3/0  2  طبقه 5

  100  722  جمع

  
  

 
  نقشه  تعداد طبقات ساختماني در محله پيرسرا -3شكل 

  
 پيرسراي رشت محله شهري منظر طرح -3-4

 ناحيه تفصيلي رحط باالدستي طرح چهارچوب در

محلـه پيرسـراي    شـهري  منظـر  طـرح  عنوان با طرحي
 در مداخلـه  مسـأله  بـه  جديـد  رويكـرد  يـك  رشت با

 به باتوجه .گرديد طراحي شهري فرسوده يها محدوده

 محلـه  نوسـازي  موجـود،  يها محدوديت و ها پتانسيل

 طرح اين در. گرديد طرح تعريف اين قالب در پيرسرا

 بـه  محله اين ارتباط و نقش هك است بوده اين بر سعي

 ديگر يها كل) اطراف محالت ساير كل با (يك عنوان

كوچـك   منظر طرح قالب در منطقه و ناحيه مفياس در
 مطالعـات  انجـام  از پـس  .گردد تبيين و تعيين شهري

 و سنجي امكان اوليه، طرح تهيه ميداني، مطالعات پايه،
 يحتصـ  منظور به پيشنهادي، پذيري طرح تحقق ميزان

 اجـرا  جهـت  اوليـه  اجرايـي  فرآينـد  پيشـنهادي  طرح

 .گرديد طراحي

 شهررشـت  نوسازي محله پيرسراي سازمان متولي

 اين رأس در شهري فرسوده يها بافت متولي عنوان به
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  .گرفت عهده بر شهري منظر طرح قالب در را طرح اجراي و تملك مربوطه يها ارگان كنارساير در فرآيند
  

  
  هادي مبتني بر تجميع يكپارچه سازيطرح پيشن - 4نقشه

  

 نوسازي و بهسازي در مردم مشاركت مزاياي -3-5

 فرسوده يها بافت

 و دارد مختلفي مراحل كه است فرايندي مشاركت
 را شـهروندي  حقـوق  توانـد  مـي  مراحل اين همه طي

 مشـاركت  محاسـن  بـه  اينجـا  در بنابراين، سازد ميسر

 اهـداف  بردپيشـ  در مهـم  عـاملي  عنوان به شهروندي

 ناكارامـد  و فرسـوده  يهـا  بافـت  نوسـازي  و بهسازي

 :گردد مي پرداخته شهري

 كمـك  توانـد  مـي  مـي مرد مشـاركت  فرايند يك -

 ها اجرايطرح و گذاري سياست موانع رفع براي مؤثري

 شان، محله امورات در درگير و مطلع شهروندان باشد

 فنـي،  ازنظـر  كـه  شـوند  مـي  متخصصـي  شـهروندان 

 به و كرده درك را ساز أله مس و حرانيب يها وضعيت

 ايـن  در باشـند  مـي فراگير و نگر كل يها حل راه دنبال

 عمـل  بـه  ممـانعتي  تنها نه ها برنامه اجراي در صورت

 .نماينـد  مـي  نيـز  يمؤثريهـا  همكـاري  بلكه آورند مين
 مشـاركت  آموزشـي  مزايـاي  متعـددي  نظران صاحب

 بـه  همچنـين  دهنـد  مـي قرار تأكيـد  مورد را شهروندي

 قادر تا دهد مي را امكان اين گيران تصميم و مسؤولين

 بـا  ابتـدا  در كه شوند ييها تشريحسياست و توضيح به

 مؤثر روشي نتيجه در شود مي روبرو مردم رضايت عدم

 .است مردم به مسؤولين نظرات براي انتقال

 توانند مي محلي اجتماعات فعالين ديگر طرف از -

 ريزان شهري برنامه و انگير تصميم با مستمري تماس

 بـه  جنجال بدون و آرام جوي در را نظراتشان داشته و

 در. گيرنـد  نيزقـرار  امـور  جريان در و كنند منتقل آنها

 آحـاد  ميتمـا  حقوق از كه است روشي مشاركت واقع

 نيز را آنها و كرده حمايتها برنامه و ها طرح در جامعه

 .كند مي دخيل خودشان امور در

 بـراي  مـؤثر  و ارزشـمند  راهـي  ميمرد مشاركت -

 احتمـال  و سـت ها نارضـايتي  و اختالفـات  كـاهش 

 .يابد مي كاهش بسيار حقوقي بروزدعاوي

 گردش بهبود براي همانند مشاركتي ساختارهاي -

 ومـورد  شـده  پيشـنهاد  محيطـي  يها سياست پيرامون
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 شـكل  در شـهروندي  مشـاركت . گرفت قرار پذيرش

 ريزان برنامه اطالع براي محيطي، گذاري سياست گيري

 طرحـي  مـورد  در ميعمـو  العمـل  عكس كجا اينكه از

 در موفقيـت  طـوربراي  همين و بوده مفيد است، منفي

 ييها مكان در متنفذ شهروندان ميان در همفكري ايجاد

 مواجه شديدي مخالفت با محيطي، زيست مقررات كه

  .است بخش اثر ،است
 مردمي مشاركت ساز زمينه عوامل -3-6

 اطالعات مردم، مشاركت بر مؤثر عوامل از يكي -

 درك عالوه بـر  بايد فرد. است مشاركت مورد در آنها

 و فـردي  يهـا  كـنش  نـواع  ا عنـوان  به مشاركت معني
 خود تعيين سرنوشت در دخالت منظور به كه گروهي

 در گيـري  تصميم فرايندهاي بر نهادن تأثير و جامعه و

 به نسبت است الزم گيرد، مي صورت ميعمو امور بارة

. كنـد  حاصـل  اجمـالي  شـناخت  نيـز  آن ممكـن  انواع
 از فرد ع اطال مشاركت، به شرط گرايش اولين بنابراين

 چـه  در و چيسـت؟  مشـاركت  كـه  است واقعيت اين

 گيرد؟ صورت تواند ميي ها زمينه

 پيامدهاي از فرد تصور مشاركت، در عامل دومين-

 پيـدا  تبامشارك مختصري آشنايي كه افرادي. است آن
 اقدام اثر در كه بدانند نيز زمينه اين در بايستي كنند، مي

 پيامـد  گـاهي  گـردد؟  ميحاصل  يز چ چه مشاركت به

 و فردي منافع از دفاع امكان توان مي را مشاركت اصلي
 و دانست ميعمو يها گيري فرايندتصميم در خانوادگي

 از دفـاع  بـراي  مناسـب  ابزاري عنوان به آن به واقع در

 وسـيلة  تنهـا  مشاركت مواردي، در .نگريست خويش

 سـت،  نـي  فـردي  حقوق از دفاع و مادي منافع تأمين

 استعدادهاي توان مي آن طريق از كه است بلكه محملي

 در .محقق ساخت درآورده، فعاليت به را خويش بالقوه

 .است هدف بلكه ابزار نه مشاركت ديد، اين از واقع

 يهـا  نگيـزه ا گيـري  شكل در مؤثر عامل سومين -
زمينـه   در داوري ارزش مشـاركت،  زمينـه  در درونـي 

 اگـر  مثال طور به است. مشاركت بر متصور پيامدهاي

اجتمـاعي   حضـور  افـزايش  را مشـاركت  پيامـد  كسـي 
 بيشـتر  حضـور  بـراي  خـود  يهـا  داوري در اما بداند،

و  مثبـت  ارزيـابي  نباشـد،  قايـل  ارزشـي  اجتمـاعي 
 .داشت خواهدن مشاركت مورد در اي برانگيزاننده

 تسـهيل  نقـش  توانـد  مـي  كه ديگري مؤثر عامل -

 مشاركت بازي براي انگيزه يجاد ا در را مانع يا و كننده

 مشاهدات. است مشاركت زمينة در فرد سوابق نمايد،

 خاص اقدام سابقة دركي داراي افراد كه كنند مي تأييد

 مسـاعدتري  وضـعيت  از اقـدام  آن تكرار براي معموالً

 اگـر  كـه  كـرد  نبايد فراموش البته. باشند مي برخوردار

 قـرار  ستقبال ا مورد اجتماعي پاداش با افراد مشاركت

 همـين  باشـد،  گشـته  تنبيه مواجـه  با حتي يا و نگرفته

 .گردد تبديل خويش ضد به تواند مي مساعد زمينة

 قـرار  مـدنظر  بايستي مي نيز را فردي يها ويژگي-

 در شور مشاركت تمشارك براي الزم زمان نظر از. داد

 مسـاعد  يها نگرش نظر از و جمعي دسته يها فعاليت

 تواننـد  مـي  جنس سن و فرد، مشاركت براي اجتماعي

 .باشند مهم

 قصـد  فـوق،  عوامل همة بودن مساعد صورت در

مشـاركت   قصـد  تنها اما آيد، مي پديد فرد در مشاركت
 الزم امكان وجود. نيست كافي مشاركت به اقدام براي

 در را جنبة متفاوت دو مشاركت امكان. است شرط نيز

 نظـام  ه ب مشـاركت  امكـان  سـو  يـك  از. گيرد مي بر

 ديگـر  سـوي  و از گردد مي باز جامعه نهادي و قانوني

 را حقـوق  ايـن  با مرتبط وظايف و افراد متقابل حقوق
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 ميسـ ر مدني مشاركت نهادهاي وجود. كنند مي تعيين
 ايـن  جامعـه،  كه هستند اين دهندة نشان ، ميغيررس و 

 بـه  جمعـي  زنـدگي  نيـاز  و عنوان ضـرورت  به را امر

 و قـانوني  وضـعيت  بـر  عالوه. است شناخته رسميت
 ضـروري  مشـاركت  براي نيز امكانات ديگري نهادي،

 گيـري  تصميم در مشاركت براي مثال عنوان به. است

 و نفـس  بـه  اعتمـاد  دانـش،  حـداقل  از است فرد الزم
 جامعـه  در جـاري  هايفراينـد  و نهادهـا  بـه  اعتمـاد 

  )1379 تبار، (علوي. باشد برخوردار
 نوسـازي  و بهسـازي  در مشـاركت  موانـع  -3-7

 فرسوده يها بافت

 كـه  اي عمده موانع حاضر حال در رسد مي نظر به

 خالصه بـه  طور به شود مي مردم مشاركت عدم باعث

 :است زير شرح

 مـديريت  فقـدان  شـامل  :ي سـاختار  موانـع  .الف

فقـدان   متمركـز،  بسـيار  ريـزي  برنامه يكپارچه، شهري
 ؛سازماندهي نبود يا محلي ساختارهاي

 عدم شامل :اجتماعي –فرهنگي فرهنگي موانع .ب

 كـار  انگيـزش بـراي   فقـدان  مسئولين، به مردم اعتماد

 از مـردم  مشـاركت  از خطـر  و بـيم  احساس گروهي،

 بسـترهاي فرهنگـي   وجود عدم شهري، مديران سوي

 ؛... و الزم يها آموزش مبودمشاركت،ك براي مناسب

 مشـاركت  چنانچـه  :م مرد واقعي مداخله عدم .ج

 گيري نقشي تصميم در و داشته تحميلي ه جنب مردم

 گاه هيچ باشند، كار دهنده انجام صرفاً و باشند نداشته

 ؛داشت نخواهند فعالي مشاركت

 بـودن  محرمانـه  هـا:  برنامـه  از مردم اطالع عدم. د

 به اطالعات مردم كه شود مي وجبم ها برنامه از برخي

 از و بماننـد  بهره بي آن از نتيجه در و نداشته دسترسي

 عـدم  موجـب  هـا  برنامـه  از اطالعـي  بـي  ديگر، سوي

 ؛شد خواهد آنها مشاركت

 مقـررات  و قوانين نبود :قانوني يها محدوديت. و

 ؛مردمي مشاركت خصوص در ويژه

 دليـل  بـه  اغلـب  محلـه:  بـه  تعلق عدم احساس ز.

 و ناكارامد فرسوده بافتهاي با محالت نامناسب شرايط

 احسـاس  آنجـا  ر د زنـدگي  از محلـه  مـردم  شـهري، 

 خـود  به محيط نسبت خاطري تعلق و نداشته رضايتي

 بيـان  از ميعمو محافل در گاهي حتي و كنند مين حس

 اين .كنند مي اجتناب محالتي هستند چنين ساكن اينكه

 مشـاركت  هشكـا  بـه  كـه  اسـت  بـديهي  تفكـر  شيوه

 ؛انجامد مي ميمرد

 :ي غيردولت يها سازمان جايگاه شناخت عدم .ح

 ؛نهادهاي جايگاه و نقش از چنداني اطالع مردم

 باعـث  ايـن  و ندارند ها بافت احياي در دولتي غير

 ؛گردد مي نهادهايي چنين با آنها همكاري عدم

 چنين ساكنين اغلب :ي اقتصاد يها محدوديت .ط

 وضعيت خـوبي  از اقتصادي سطح اظلح به يهاي بافت

 تـأمين  بـراي  آنهـا  تـالش  بنـابراين،  نيستند برخوردار

آنهـا  . گيـرد  مـي  را آنهـا  از مشاركت صت فر معيشت،
 و بقا براي را خود توان و فرصت انرژي، اكثر مجبورند
 تـالش از  ايـن  رغـم  علي و گيرند كار به خود معاش

ـ  شـرايط  ايـن . نيسـتند  برخـوردار  مناسبي وضعيت  اب
ايـن   در مشـاركت  و دارد مغـايرت  مشـاركت  توسـعه 
 از كـه  بـود  خواهـد  ييها گروه مختص احتماالً راستا،

 آنكـه در  حال برخوردارند بهتري نسبتاً زندگي كيفيت

 ويـژه  بـه  مردم عامه بايد  ميمرد مشاركت جلب شيوه

 ؛گيرند قرار محور جامعه محرومان
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 نظـام  يـك  چـه  هر: ت مشارك سياسي موانع .ي

 مشاركت مـردم  باشد متمركز قدرت ساختار و سيسيا

 ؛گيرد مي صورت محدودتر امور، اداره در

 گيري نتيجه -4

 مشاركت اهميت نيز ما كشور در اخير يها سال در

 شـهري مـورد   ناكارامد و فرسوده يها بافت احياي در

 و اسـت  گرفتـه  قـرار  مسـئولين  و ريـزان  برنامه توجه
شــاركت م جلــب هــدف بــا بســياري يهــا پــروژه

 غالبـاً  امـا  اسـت  گرديـده  اجـرا  و ريـزي  برنامه ميمرد

 به همانطور كه. اند نكرده حاصل زمينه اين در موفقيتي

 بـه  مربـوط  اصـول  و مفـاهيم  شـد  اشاره خالصه طور

 همچنـين . گرديـد  بيان آن يها مدل و انواع مشاركت،

 عدم در اساسي ميسه كدام هر كه امر اين تحقق موانع

 ارائـه  دارنـد  درشـهرها  مشـاركتي  يهـا  برنامه كارايي

 كمـك  توانـد  مـي  كه راهكاري رسد مي نظر به .گرديد

دخالـت   و مـردم  بـه  اعتماد نمايد، زمينه اين در مؤثري
 از ريـزي  برنامـه  واقع در و مراحل ميتما در آنها دادن

 فرايند تهيـه  در مردم حاضر حال در. باالست به پايين

 به ملزم صرفاً و ندارند نقشي هيچ ريزي برنامه و طرح

 برنامه آنها جلب نظر بدون كه هستند ييها طرح اجراي

 كشـورهاي  در موفـق  يها طرح تجربه اند. شده ريزي

 فراينـد  در خود مردم زماني كه كه دهد مي نشان ديگر

 و مسائل جريان در و كرده مداخله طرح اجراي تا تهيه
 و داشته فعال مشاركت نيز اجرا گيرند، در مي قرار امور

 آنها اعتماد جلب باعث نيز و كنند مي ياري را نمسئوال
 .گردد مي

 بـه  طرحـي  تهيـه  و مياقدا هرگونه از قبل توان مي

گفتگـو   و بحـث  بـه  مـردم  بـا  و كـرد  مراجعـه  محلـه 
 آنهـا  يها خواسته از و مشكالت و مسائل از .پرداخت

 و حاصل كـرد  اطالع آنها اساسي نيازهاي از شد، آگاه
 تبادل و بحث به آنها با موجود اهكارهاير با رابطه در

 شـان  بـراي محلـه   خـود  ،نهايـت  در تـا  پرداخت نظر

 از محلـي  سـاكنين  مسـلماً  چراكـه  كنند گيري تصميم

 چنـين . آگاهند ديگرافراد از بهتر مشكالتشان و مسائل

 نيـز  را هـا  طرح مردم، اعتماد افزايش ضمن برخوردي

 دممـر  منـافع  و جهـت مصـالح   در و كـرده  كـاراتر 

 افـزايش  باعـث  نهايـت  در و گـردد  مـي  ريـزي  برنامه

 ها برنامه عملكرد و افزايش بازدهي و ميمرد مشاركت

 توان مي كه است جلساتي چنين در همچنين. گردد مي

 بهسـازي  و نوسـازي  عـدم  كـه  بـه خطراتـي   را آنهـا 

 در و سـاخت  آگـاه  دارد، برايشـان  فرسـوده  يها بافت

 .نمود ترغيب بيشتر جهت مشاركت

ي اجرايي ها شود تا برنامه مير اين قسمت تالش د
ي هـا  و اقدامات الزم براي تحقق راهبردها و سياسـت 

ي اقتصادي و ها مطرح شده تدوين و ارائه گردد.برنامه
و  هـا  نقش مشاركت مردم در راسـتاي تحقـق راهبـرد   

ي مورد نظر در پروژه مذكور به شـرح زيـر   ها سياست
  ؛است
سطح محله پيرسـرا  تشكيل شوراهاي محلي در  -

بهترين شيوه مشـاركت مـردم    كه اين روش مشاركت،
  در جهت بهبود و ارتقاء محيطي است؛

ي عمراني ها مديريت بر سازماندهي كليه فعاليت -
ها و نهادهـا بـا نظـارت شـهرداري (مـديريت       سازمان

  ؛واحد شهري)
ي محلي خرده وام و پس انداز ها ايجاد صندوق -

كت و سرمايه اوليه خود مردم مسكن واشتغال با مشار
  ؛و خصوصي ميعمو ضمن بهره گيري از منابع دولتي،
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گذار شهر و سرمايه گـذار آنـان    شناخت سرمايه -
ي مختلف جهت ايجاد اشتغال با همكـاري  ها در زمينه

  تصاص زمين ارزان؛شورا وشهرداري با اخ
هاي مختلـف شـهر    برگزاري جلسات با سازمان -

مــردم مــرتبط بــه آن مشــكالت  در خصــوص طــرح
  سازمان؛

باال بردن سطح فرهنگي مردم محلـه پيرسـرا بـا     -
  در قالب مسابقات و اهداء جوايز؛ ها اجراي پروژه

ــائل و    - ــوراها از مس ــاني صــحيح ش ــالع رس اط
مشكالت محله پيرسـرا بـه طـرق مختلـف. چـرا كـه       

توانند با انتقال مشـكالت محلـه بـه افكـار      ميشوراها 
م را جلـب نمـوده و در نهايـت    عمومي، اعتمـاد مـرد  

  ي مختلف باشيم؛ها شاهد مشاركت مردم در زمينه
واگذاري وظايف به همراه اعتبارات عمراني بـه   -

شــوراهاي محــل كــه مهمتــرين تــأثير ايــن تفــويض  
اختيار،ايجاد رقابـت سـالم ميـان محـالت و افـزايش      

  ؛استسطح كيفيت خدمات 
ــا ايجــاد ســازمان - ــاي ه ــي و نهاده ــر دولت ي غي
در حل مسـائل   ميو استفاده از اين نهادهاي مرد ميمرد

و مشكالت محله و شهر (اعم از گروه زنان،جوانـان)  
الزم به دكر است كه در محدوده مورد مطالعه با توجه 

ي مـذهبي) بهتـر   هـا  به شرايط كنـوني، (چـون هيـأت   
  تواند مشاركت مردم را جلب نمايد؛ مي

قيم در مشـاركت مسـت   بـراي استفاده از جوانـان   -
در سطح مجله پيرسـرا در  ارتقاءسطح امنيت اجتماعي 

  قالب بسيج؛
ارتقاء سطح فرهنگ سـاكنان محلـه و آمـوزش     -

ــان از طريــق رســانه ي جمعــي چــون راديــو و هــا آن
تلويزيون (اكثرت ساكنان محدوده،اوقات فراغت خود 

  پردازند)؛ ميرا در خانه به تماشاي تلويزيون 

در محـدوده مـورد   ي اجتماعي ها كاهش آسيب -
مطالعــه بــا تعريــف نمــودن اولويــت تخصــيص      

ي مـورد نيـاز بـراي فضـاهاي مخروبـه و      هـا  كاربري
  داري شده با توجه به نياز ساكنان؛تخريبي و خري

ايجاد امنيت اجتمـاعي در داخـل بافـت بـا بـه       -
كارگيري روشهاي القاء نظارت قانوني (افزايش گشت 

  ؛انتظامي)
ســطح محلــه و   ايجــاد مــديريت واحــد در   -

  ي مختلف؛ها هماهنگي بين بخش
ي الزم جهـت تقويـت   هـا  فراهم نمـودن زمينـه   -

سرمايه اجتماعي در بـين سـاكنين در محـدوده مـورد     
  ؛مطالعه(پيرسرا)

ن و تقويـت  مسـئووال  اعتماد سازي بين مردم و -
  عي موجود بين ساكنين محله پيرسرا؛اعتماد اجتما

ين محلـه  اجتمـاعي بـين سـاكن    تقويت انسـجام  -
  پيرسرا؛

ــين   - تقويــت مشــاركت اجتمــاعي كوجــود در ب
ــه  ــودن زمين ــراهم نم ــاكنين و ف ــا س ــت ه ي الزم جه

 ن به صورت جديد و سازمان يافته.امشاركت ساكن
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