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 1تبیین عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری
 مهدی جعفری

 رانیا، کرمان، یدانشگاه آزاد اسالم، کرمان واحد، یگروه شهرساز

2کوروش افضلی
 

 ایران، کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان، گروه شهرسازی

 مصطفی ظهیری نیا

 رانیا، هرمزگان، دانشگاه هرمزگان، علوم انسانیدانشکده ، علوم اجتماعیگروه 

 32/40/8231تاریخ پذیرش:32/40/8231 تاریخ دریافت:

 چکیده

پذیرد که ساکنین اصیل آن بافت به همراه  میزمانی صورت ، رونق کالبدی و فعالیت در یک بافت شهری، سرزندگی

زندگی و فعالیت در آن بافت باشند و این موضوع را برای خود ارزش بدانند؛ هرگونه ، عالقمند به حضور، ان خصوصیگذار سرمایه

زمانی اثربخش است که مشارکت حداکثری اهالی ، بازسازی و بازآفرینی، هسازیب، از قبیل نوسازی اقدام مداخله در بافت شهری

دو چندان خواهد ، آن گذاری ان وجود داشته باشد و اگر این مشارکت به صورت اجتماعی باشد اثرگذار یک بافت به همراه سرمایه

اعی شناخته شوند. این پژوهش جهت یافتن الزم است عوامل تاثیرگذار در مشارکت اجتم، شد؛ لذا برای تحقق بازآفرینی شهری

بر مشارکت  گذار مولفه تاثیر 28و استدالل بهره خواهد جست و در ادامه تعداد  عوامل مذکور ابتدا از روش تحلیل محتوای متن

ه آماری تحلیل عاملی در جامع و با روش spssگردد و سپس با استفاده از نرم افزار  میاجتماعی در بازآفرینی شهری استخراج 

عوامل درونی تا ) به چهار دسته در یک طیف از عوامل گذار ی تاثیرها همولف، نخبگان و متخصصین حوزه شهری و علوم اجتماعی

نحوه مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری و هریک از ابعاد آن را ، گردید و بالتبع نوع عوامل بندی تقسیم، (عوامل بیرونی

 41درصد و عامل کالبدی  82درصد بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن عامل فرهنگی  28ی با مشخص نمود که عامل اجتماع

 را دارند. ها درصد به ترتیب بیشترین فراوانی

در مشارکت اجتماعی  گذار عوامل تاثیر، تحلیل عاملی، بازآفرینی شهری، کلیدی: مشارکت اجتماعی کلمات

 در بازآفرینی شهری

  

                                                                 
شده از رساله دکتری مهدی جعفری دانشجوی رشته شهرسازی با عنوان تبیین مدل بومی مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری  استخراجین مقاله ا -8

 که در دانشگاه آزاد کرمان در حال انجام می باشد. و بندرعباس، مطالعه موردی بافت تاریخی محله سورایرانمناطق جنوب 

 kkAfzaliI@gmail.com( مسئول نویسنده) -3
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 مقدمه

 رینظ یعمق و ابعاد مختلف یمتنوع و گسترده و دارا اریبس رندیگ میبهره  ها که جوامع از آن ییها ییو دارا ها هیسرما

محالت منجر به ، روستاها، در درون شهرها ها هیسرما نیباشند. استفاده از ا می یاسیس، یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد

به آن و رها نمودن آن در اثر مشکالت  یتوجه یالعکس بب ایو  ودش می یزندگ تیفیو ارتقاء ک یسرزندگ، ییشکوفا

در  یتکنولوژ عیگردد. رشد سر می یشهر یها گونه بافت نیا یمنجر به ناکارآمد، تیکالبد و فعال شیاز فرسا یناش

 ی هنیمساله در زم نیشده است. ا شیموجب فراهم نمودن آسا یمسائل شهر ی هنیاز جمله در زم، ابعاد گوناگون

رو  نیگذاشته است. از ا یفراوان ریتاث کنواختیشهر  یو حت کنواختیبافت ، کنواختی یها ساختمان طیشرا جادیا

خواهد  یمهم ارینقش بس یشهر ینیبازآفر یمشارکت و خواست مردم در راستا، میاقل، یعیبا عناصر طب یهماهنگ

 ها رساختیز رییخدمات موجب تغ شیفزاو ا یتکنولوژ ریتاث، داشت؛ اما در دوران پست مدرن همانند دوران مدرن

است و بدون  دیجد طیمتناسب با شرا راتییوابسته به تغ، است. شهرها به عنوان مکان حضور مردم در آن دهیگرد

شهر دوستدار کودک و ، شهر دوستدار مردم گریرسد و د میبه حداقل  یو فرهنگ یتعامالت اجتماع، مهم نیتحقق ا

مردم  یبرا یبه عنوان ساختن مکان یشهر یطراح، یریکند. به تعب مین دایتحقق پ هااین قبیل مفاهیم و رویکرد

 یشهر ینیجهت تحقق بازآفر ها هگرو ینخواهد شد. مشارکت و باالخص مشارکت اجتماع میسر( 8230، 8)کارمونا:

و  یهنگفر، یطیت محکند وجود اقتضائا میمتفاوت  یباشد؛ اما آنچه که مساله را کم می فرآیند نیا یها از ضرورت

 نیهمراه ما است. ا میبخواه نکهیبدون ا "ینیسرزم یخیدانش تار کی"باشد؛ در واقع  می گریکدیمناطق با  یاجتماع

شکل گرفته است که تهران را از قم و قم را از بندرعباس جدا  یمیاقل ستیبستر ز کیدر  نیسرزم یخیدانش تار

 (25، هفت شهر، ینیکند.)بحر می

 یو کالبد است بلکه به عوامل درون ستیز طیمح، اقتصاد رینظ یرونیعوامل ب رینه فقط تحت تاث ینیسرزم دانش نیا

هستند.  یاز عوامل اصل ستیز طیمح، اقتصاد، اجتماع، اشتغال، تیامن، یشهر ینیبازآفر ندیتوجه دارد. در فرآ زین

 نیقواعد و قوان، شهیاند، (ی)فکر انیرو – یروح رینظ یشامل موارد یموضوع چند بعد کشهری ی ینیبازآفر

 ینهادها، یباشد. به عنوان مثال در ساختار اقتصاد می( ها هعلم و دانش اندوخته )تجرب، یقواعد رسم، یررسمیغ

( به نوبه خود انیکارفرماو  نفوذ )مالکان یطور علم و تجربه عوامل ذ نیو هم رگذارندیتاث یررسمیو غ میرس

از  یناش، است رگذاریتاث یو کالبد یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد، یعیساختار که بر ابعاد طب ینا است. ؛ لذا رگذاریتاث

به عنوان روابط  ختاربه سا دیبا یشهر ینیرو در بازآفر نیاز ا ؛باشد می یفلسف یها هدگاید نیو همچن یروابط پنهان

است  ییسازمان فضا، ینیبازآفر یو ظهور کالبد ند توجه شودگذار ریتاث ندهایکه در فرآ ها هدیپد نیب یو پنهان یدرون

 ییموفق خواهد شد که سازمان فضا یشهر ینیبازآفر یمنطبق بر ساختار باشد. در واقع زمان، سازماناین  دیکه با

درون زا را در نظر  ینهادها نقش یبرا دگاهید نیشکل گرفته باشد. ا یدرون املبراساس ساختار و متاثر از عو

در تحقق مشارکت  گذار ریو تاث لیعوامل دخ نییتع، ( با توجه به مباحث مطرح شده فوق82، 8235س:.)داگالردیگ می

 یمشارکت اجتماع اختارس ی دهنده لیاستخراج عوامل پنهان تشک " ژهیبا هدف و، یشهر ینیموثر در بازآفر یاجتماع
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عوامل  یبررس یدر پ، شرویپ ی همقال .مقاله است نیمورد مداقه ا"ند.گذار ریتاث یشهر ینیبازآفر استیکه در س

 ینیبازآفر میمتون و مفاه یاساس با واکاو نیاست؛ بر ا یشهر ینیبازآفر یدر راستا یبر مشارکت اجتماع گذار ریتاث

لذا روش انجام  م؛یمهم هست نیپاسخ به ا یدر پ ها هحوز نیا شمندانیاند یها هدگایو د یمشارکت اجتماع، یشهر

مربوطه احصاء شده و سپس با استفاده از  یها شاخص، محتوا لیبوده و در ادامه با تحل یفیتوصپژوهش ابتدا  نیا

 دهید یشهر ینیآنها با بازآفر ریارتباط و تاث تیو در نها اند هشد بندی مربوطه دسته یها شاخص یعامل لیروش تحل

 .شده است

، با یکدیگر متفاوت هستند آنها دهنده عوامل تشکیلناشی از ، جوامع و محالت دهنده ی تشکیلها از آنجایییکه ویژگی

در جلب مشارکت اجتماعی جهت بازآفرینی شهری نیز این عوامل تاثیرگذار و متفاوت خواهند بود؛ به بیان دیگر در 

مدل انحصاری خودش را جهت این امر خواهیم داشت؛ از اینرو جنبه نوآورانه این پژوهش ، هر محل و منطقه

 جهت مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری خواهد بود. مین مدل بواختصاص و تبیی

  ینظر یمبان

 نکهیباشد؛ لذا با علم بر ا می فرآیند فعالیت یآن از اصول اصل میاصطالحات و مفاه انیب یدر هر کنکاش علم 

 نیا گاهیجا نییابتدا به تع، باشد می یشهر ینیبه بازآفر دنیالزم جهت رس یاز راهبردها یکی یمشارکت اجتماع

جان ، کردن ایاح یکردن به معنا ینیآفرباز شهیاز ر "ینیبازآفر"شود. واژه  می توجه یشهر ینیبا بازآفر موضوع

 یشود که به معنا میعبارت گفته  نیا فیدر تعر نیاز نو رشد کردن بوده و همچن، شدن ایاح، دنیدوباره بخش

به نقل از  Robert,2000) استقرار گرفته  یاشد که در معرض نابودب میزنده  تیتمام کیاز  یبخش، یعیطب دیبازتول

تواند در  میسازد و در عمل  میدر ذهن افراد مختلف متبادر  یمتفاوت یمعان یشهر ینیبازآفر هواژ( 8234:53، یلطف

به  یگیاهمس یو واحدها ها هتا مداخالت در حد محل یرشد اقتصاد یارتقا یبرا اسیبزرگ مق یها تیاز فعال یفیط

از  یکی یشهر ینیکتاب بازآفر مقدمهرابرتز در  .(34: 8232، گرانیو د ینی)بحر بگنجد یزندگ تیفیک یمنظور ارتقا

 یاست که به خلق فضاها یندیفرآ یشهر ینیبازآفر "ارائه نموده است: ینیبازآفر فیرا در تعر ها شنگر ترین جامع

عبارت است از ، یشهر ینیگردد. بازآفر می( منجر یتیو فعال ید)کالب فضایی یاصل یها یژگیبا حفظ و دیجد یشهر

 طیدر شرا میکه بهبود دائ یبه طور، انجامدیب یکه به حل مسائل شهر یاقدامات مجموعهو  کپارچهیجامع و  دید

به  Roberts,2000,19) آوردشده را به وجود  رییکه دستخوش تغ یبافت یطیمح ستیو ز یاجتماع، یکالبد، یاقتصاد

، یک اصطالح عام است که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، (. بازآفرینی شهری8232، گرانیو د ینینقل از بحر

گیرد. بازآفرینی به مفهوم احیاء تجدید حیات و  میمقتدرسازی و روان بخشی شهری را در بر ، بازسازی، نوسازی

، جامع کردیرو کی یشهر ینیبازآفر(. 82:8238، نوریان) نوزایی شهری و به عبارتی دوباره زنده شدن شهر است

کاهش ، یبا حفظ رقابت اقتصاد رد؛یگ میرا در بر  طیو مح یبرابر، و کل نگر است که سه هدف اقتصاد کپارچهی

شامل  ها استیتوسعه س یبرا ها از مشارکت یدیاز نسل جد یکه حاک ستیز طیمح یحفاظت و نگهدار، ینابرابر
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 Gibson&Kocabas,2001) باشد می یدولت ریغ یها و سازمان یعموم -یصوصخ یها شاز بخ ای هنوآوران یها شکل

 .(8232، گرانیو د ینیبه نقل بحر

 

                                                                                  

                                                   

 

 

 

 

 یشهر ینیبازآفر کردیرو -1نمودار 

 بازآفرینی شهری پایدار

، شود پایداری اجتماعی میی غالب و متاخر هستند و گفته ها هبازآفرینی شهری پایدار و پایداری اجتماعی از دیدگا

ه ی زیست محیطی و اقتصادی اهداف توسعه پایدار و ابزارهای رسیدن بها قطعیت توسعه است؛ در حالیکه پایداری

 (.8232، به نقل از حبیبی و دیگران Assefa&Frostell,2007) باشند میآن 
 یشهر ینیبازآفر کردیرو -1جدول 

 و رویدادهای موثر ها هاندیش بعد زیست محیطی بعد کالبدی بعد اجتماعی بعد اقتصادی 

رویکرد 

بازآفرینی 

 شهری

ی ها ششراکت بخ-

خصوصی و ، دولتی

 داوطلبانه

ها از تغییر ماهیت شهر-

مراکز تولید به مراکز 

 مصرف

 -تاثیر اقتصاد خدمات-
محور بر ابعاد مختلف 

 بازآفرینی

آغاز توجه به مردم و نقش -

 ی اجتماعیها مشارکت

استفاده از نقش فرهنگ در -

ی ها جامعه در اجرای سیاست

 بازآفرینی

تداوم توسعه مجدد -

ی ها استفاده از زمین

 ها و بازیافت آن ای هقهو

بر احیای مراکز تاثیر -

 شهری

آغاز توجه به معضالت زیست -

 محیطی

توجه به محدودیت منابع زمین -

 و انرژی

تاثیر تغییر ساختارهای اقتصادی و  -

حرکت از اقتصاد )خدماتی شدن 

 ف.ردیسم به پسافوردیسم(

حرکت به سوی شکل جامعتری از -

و اعمال تمرکز بر روی  گذاری سیاست

 ی یکپارچهها راه حل

 یر رویکردهای مبتنی بر شراکتتاث-

رویکرد 

بازآفرینی 

 شهری پایدار

تاثیر مقوله اقتصاد -

 خالق

تاثیر رویکردهای -
یکپارچه در مسایل 

 اقتصادی

و  تاثیر ادغام اقتصاد-

فرهنگ و صنایع 

 فرهنگی

تقویت نقش مردم در -

و  ها طراحی و اجرای طرح

 پایداری شدن انها

تقویت نهادهای مدنی و -

ی مردمی در ها مشارکت

 طراحی و اجرا
تاثیر رویکردهای یکپارچه -

 در مسائل اجتماعی

ی ها استفاده از زمین-

 و بازیافت آنها ای هقهو

استفاده بهینه از -
 ی کالبدیها هسرمای

ی زیست ها تشدید تاثیر بحث-

ی توسعه ها محیطی در طرح

 شهری و توسعه مجدد
ی ها هی محدودها بازیافت زمین-

 شهری

 پاردایم پایداری و توسعه پایدارتاثیر -

 تدوام تغییرات ساختاری اقتصادی -

ی ها هتاثیر اقتصاد خالق بر اندیش -
 مرمت شهری

شهر ، ی نوشهرسازیها هاندیش تاثیر-

 فشرده و رشد هوشمند

 تقویت و تسلط یکپارچه-

 8232، گرانیو د ینیبحر :منبع

بازآفرینی 

 شهری

 کالبدی

 اقتصادی

 اجتماعی

 محیطی

 ارتقای هویت و کیفیت مکانی

 کاهش فقر شهری با رویکرد توانمند سازی

 اه محورارتقا ررویکردهای اجتم

 ارتقا تاب آوری شهری، تجهیز و مقاوم سازی

 

0 

مشارکت 

تهادها و 

 ها گروه

0 
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 .است یشهر داریپا ینیبازآفر یاصل یاز راهبردها یمشارکت اجتماع، اساس نیبر ا 

 مشارکت:

 ها شهرگاه افراد در بطن ارز، جامعه یها شدر ارز یریاست و آن عبارت است از درگ یاجتماع دهیپد کی مشارکت

 (50:8213، ی)توسل دارندمشارکت  یاجتماع اتیکنند؛ در واقع در ح یجامعه خود زندگ یو هنجارها

و  یگروه یو حضور در جمع یتیبا فعال یامر، یشرکت در کار، یکارعام آن به مفهوم هم یدر معنا مشارکت

 تیفعال است که در آن نقش و مسئول ریچه به صورت فعال و چه به صورت غ گیری میجهت بحث و تصم یسازمان

 .(808:8252، یزیتبر یبه نقل ازمحسن 22:8238، یو مشخص نشده است )موسو فیفرد چندان تعر

 یدر هنجارها شهیر یدرون شوند که نوع می بندی به دو نوع درونی و بیرونی تقسم ها هزیبراساس انگ شارکتم

شامل  و نوع بیرونی است یزیو مشارکت غر ختهیمشارکت خودانگ، یدارد و شامل مشارکت در امور نهاد یاجتماع

ش محرک فعال است. نق یمحرک خارج یاست و دارا یلیشده و تحم ختهیبرانگ، افتهیسازمان  یها مشارکت

 یقبل یها شبه موازات سست کردن ارز، دیجد یها شاز ارز ای هاست در جهت قبوالندن پار ای هواسط، یخارج

 (82: 8234، ی)شکور

 :یاجتماع مشارکت

به  تیو با عنا یگروه، و اطالع داوطلبانه یآگاه یاست که افراد از رو ای هافتیسازمان  ندیفرا، یاجتماع مشارکت

 تیفعال، گردد میشدن در منابع قدرت  میبه اهداف و سه لیو ن ییص که منجر به خود شکوفاو مشخ نیمع قیعال

 یها و سازمان یردولتیغ یسازمانها، ها انجمن، ها همانند گرو یمشارکت ینهادها، یمشارکت نی. عرصه چنکنند می

(. 2 :8213، یکنند )قراخان می فایگوناگون نقش ا یها هو حوز یهستند که در سطح جوامع انسان یو محل یاریخود

جامعه در امور  کی یآنها اعضا قیداللت دارد که از طر یاراد یتهایبر آن دسته از فعال یمشارکت اجتماع نیبنابرا

مشارکت  یاجتماع اتیدر شکل دادن ح میمستق ریغ ای میکنند و به صورت مستق میشهر و روستا شرکت ، محله

و  یفرد یها شانواع کن رندهیکلمه در برگ عیوس یبه معنا یمشارکت اجتماع .(8203 :841، یزیتبر ی)محسن« دارند

درباره امور  گیری میتصم یندهاینهادن بر فرا ریسرنوشت خود و جامعه و تأث نییبه منظور دخالت در تع یگروه

د که غفلت از دار ای هژیو گاهیجا یعمران اجتماع یها هدر برنام یمشارکت نی(. چن20: 8252، ییاست )رضا یعموم

را در سطوح  یعمران اجتماع یها هبرنام، آن ازمناسب  گیری بسط و بهره یالزم برا یآن و فراهم نساختن بسترها

 8214:802ری و غفا ایازک) کند می ییمختلف دچار مشکل و نارسا

 تیو ترب میم تعلو نظا یخانوادگ ینهادها، یاقتصاد - یاجتماع یندهایبر فرا، مشارکت یجامعه شناخت دگاهید در

مشارکت  گیری را در شکل یداشته و عوامل اجتماع دیتأک یطیو مح یرونیبر عوامل ب، کردیرو نیشود. ا می دیتاک

و  دیافراد بتوانند از ق» که  ابدی میدر جامعه تحقق  مشارکت یزمان، دگاهید نیداند. از نظر طرفداران ا میو موثر  دیمف

شود افراد به  میخود باعث  نیو ا ابندی ییرها یجمع یها هسواد و رسان، پرورش آموزش و قیاز طر، یفکر یبندها

 (.30: 8254، )گلدروپ« به جهان بنگرند و به اصطالح آگاهانه انتخاب کنند گرید ای هگون
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 ی اندیشمندان مختلف پیرامون مشارکت و مشارکت اجتماعیها هدیدگا -2جدول 

 ی سرمایه اجتماعیها هن یکی از مولفمشارکت اجتماعی به عنوا جین جیکوبز

 یی که معموال خصلت محلی و غیر دولتی دارند.ها هو گرو ها هاتحادی، ها هباشگا، ی داوطلبانهها مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن محسنی تبریزی

 گیرد. میی مختلف حیات اجتماعی را در بر ها هثانیا عرص، آید میدارد؛ زیرا اوال از متن جامعه بر  نزدیکی ی همشارکت اجتماعی با مشارکت مردمی رابط ازکیا و غفاری

 ی جمعی رهایی یابند.ها هکند که افراد بتوانند از قید و بندهای فکری از طریق آموزش و رسان میزمانی مشارکت در جامعه تحقق پیدا  گلدروپ

 بیند. میاعی با طیف گسترده منافع است که در آن فرد حضور خود را با اجتماع افراد برابر و یکسان مشارکت شکلی از زندگی اجتم کائوتری

 شود. میسبب مشارکت  ها هانگیز، ی فردی توجه کردها خالقیت و استعداد، اعتماد به نفس، در دیدگاه روان شناختی باید به میزان احساس تعلق به جامعه لوتاز

 8231، هشی پژوها همنبع: یافت

 شهر رامونیمشارکت محور پ یها هدگاید

 شیگسترده و کم و ب نیمحدود در سرزم، است محاط بر انسان به نوبه خود یدارد: شهر مکان می انیب یفاراب

 – یهندس تیثیو چه در ح یو مدن یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتماع یها تیثیچه در ح زیگستره ن نیو ا ، مشخص

 زین یانواع همکار یدهد که در تمام مینشان  رانیپ یها ی( بررس813:8212، یاست. )فالمک ریپذ دیتحد، اش یهانکی

 رانیو بر تناقض مشارکت در جامعه ا ابدی می انیپا یدر چشم بهم زدن یهمکار، خود محورانه یراه افتنیبه مجرد 

و  یمذهب و ای همحل، تبار محور، حورخون م، یرسم ریغ یها هدر عرص انیرانیدارد که ا می انیداشت و ب میروا  دیتأک

و  ندینما میخواهانه عمل  گریکام د، سازد میمطرح  یسنت یکه چشم داشت مشارکت را به شکل ییها هعرص

توانند  می اریکه با تسامح بس ییها هو عرص یشهر، یمدن، یرسم یها هدر عرص کنیل، شوند میجو محسوب  مشارکت

اگر  رانیدارد در ا می انیکنند. و ب میاقدام  یشارکتخودخواهانه و ضد م، رانهخود محو اریبس، شوند یتلق« مدرن»

هست که مشارکت  نیا لیدل، ممکن نبوده رانیا خیدر تار، میریدر نظر بگ یو تخصص یفن یمشارکت را به معنا

مختلف از جمله  لیبودن مشارکت است که به دال ریامکان پذ نیتضم ازمندیقدرت و ن عیگره خورده با توز  میمفهو

اجبار برداشته  نیا یوجود دارد که وقت یو اجبار ینود قهیدق یهمکار رانینظر وجود ندارد. در ا انیدر ب ینبود آزاد

 کیبا  ها نیکه ا میمحور دار رهیو عش ای هلیقب، خون محور یها یهمکار نیشود. همچن مینابود  ها یهمکار، شود

کننده  تیو هدا یچهره محور کی شهیهم یرانیا یها ند. در نوع مشارکتهمراه هست دیشد اریاجبار نانوشته بس

به ، 23شماره ، وجود نداشته باشد.)هفت شهر یو تخصص یفن یشود که مشارکت به معن میباعث  ها نیوجود دارد.ا

از آن  شیب یغرب با جوامع یرانیا ی هتفاوت فاحش جامع، دارد که می انیب نهیزم نی( وجهانشاه پاکزاد در ارانینقل از پ

جامعه  ی ها تیو محدود، امکانات، طیبر اساس شرا دیراه هرچند موفق آنان را انتخاب کرد؛ بلکه با تواناست که ب

دو جامعه شرق و غرب  یقیتطب یپرداخت. قبل از شروع بررس ها یبه رفع کاست، دارند خیدر تار شهیخود که ر

 یو عاطف یذهن یریو درگ تمشارک "مشارکت مشخص شود: مقاله از نیشده ا رفتهیپذ فیتعر، است یضرور

را  گریکدی یگروه یها به هدف یابیدست یتا برا زاندیانگ میاست که آنان را بر یگروه یها تیاشخاص در موقع

 ینیمحسن بحر دی( و س20، 8254، یبه نقل از طوس8212شوند.)پاکزاد  کیکار شر تیدهند و در مسئول یاری

در کنار  ینیبازآفر یها شربخیز یفضا دیبا یاجتماع یکه فضا اردد می انیب یشهر ینیبازآفر مشارکت در رامونیپ

، … ایاقتصاد مبنا  ینیبازآفر ای میفرهنگ مبنا انجام ده ینیتوان گفت که فقط بازآفر میدر نظر گرفته شود. ن گریکدی
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ابعاد سروکار  نیه در شهر با همه اک یاست در حال یگریکمرنگ کردن د ایو  ینف ها نیاز ا کهری کردن عمده

 (25ص، 28-23شماره ، . )هفت شهرمیدار
 :یشهر ینیدر بازآفر یمشارکت اجتماع رامونی( پینیو بحر رانیپ، )پاکزاد شهریحوزه  شمندانیاند یها هدگاید بندی دسته -3جدول 

 نظریات اندیشمند

پرویز 

 پیران

 آزادی مفهوم گره خورده با توزیع قدرت است در طول تاریخ ایران مشارکت وجود نداشته است. به دلیل نبود آزادی در بیان و به دلیل اینکه 

 .وجود همکاری دقیقه نودی و اجباری و حتی خون محور و قبیله محور با یک اجبار نانوشته بسیار شدید همراه است 

 ی ایرانی همیشه یک چهره محوری و هدایت کننده وجود دارد.ها در مشارکت 

 انگیزد. میمشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی که آنان را بر  زادپاک

 توسط یک راهبر یا بزرگ ضروری است. شود و هدایت و زندگی روزمره جمعی میموجب دلبستگی فرد به گروه یا عشیره  ای هزندگی پرمشقت عشیرر 

 اند هی در ایران عموما طبقات اجتماعی به دولت وابستدر اروپا دولت وابسته به منافع طبقات اجتماعی است؛ ول. 

 میزان مشارکت نیز از حد سکونت طایفه اش تجاوز ، یابد میکه شخص دارای شخصیت مستقل فردی نبوده و هویت خود را صرفا در قالب تیره و طایفه خود  ای هدر جامع

 کند. مین

 مشارکت یک توافق دسته جمعی است.  بحرینی

 8231، ی پژوهشها همنبع: یافت

 :یو مشارکت اجتماع یشهر ینیارتباط بازآفر

آن به موضوع مشارکت و مشارکت  یکردهایو ابعاد و رو یشهر ینیمفهوم بازآفر فیو تعر انیمقال ضمن ب نیا در

 یاعاز ابعاد آن با راهبرد مشارکت اجتم کیخواهد بود که هر داریپا یزمان یشهر ینیشد و بازآفر توجه زین یاجتماع

جلب مشارکت  قیاز طر دیبا یطیو مح یکالبد، یاقتصاد، یفرهنگ، یدنبال شود؛ در واقع جهت تحقق ابعاد اجتماع

شده که با توجه به  انیب میانجام داد و بر اساس مفاه ینیاقدامات بازآفر، طیمستقر در آن مح یها هگرو یاجتماع

گردند؛  می بندی میتقس یرونیو ب یعنوان عوامل درون تحت، ییرضا یآقا بندی میداگالس ورث و تقس یها هدگاید

 شیر تیجلب رضا ریاقدامات نظ یشهر ینیبازآفر یبرا، باشد یعوامل درون ریتحت تاث یچنانچه مشارکت اجتماع

که  ینسبت به زمان یمتفاوت یلگریشان ضرورت دارد و بالتبع نوع تسه یمذهب، یقوم یها یژگیو توجه به و دانیسف

 یاقدام یشهر ینیبازآفر، شد انیخواهند داشت. همانطور که ب، باشد یرونیعوامل ب ریتحت تاث یتماعمشارکت اج

ناکارامد را بر  تباف یطیمح ستیز، یاجتماع، یکالبد، یاسیس، یاقتصاد یها یازمندیاست که ن یجامع و چند وجه

 .پاسخگو باشد داریپا ی هاساس توسع

مردم نهاد و  یها و سازمان ها هو گرو ها تشکل، ها سمن جادیو ا یاجتماع است که مشارکت یمعن نیموضوع بد نیا

 نروی. از اردیگ میصورت  ییو هم افزا یساز کپارچهیبا هدف  یشهر ینیجهت بازآفر گریکدیهمراه نمودن آنها با 

اکثر تعامالت بافت بوده و حد یکالبد طیبا شرا سبانتخاب شود که متنا یاز مشارکت اجتماع ای هاست گون یضرور

به همراه نداشته باشد  یطیمح ستیز یها بیآس، را توسعه بخشد ساکنیناقتصاد ، دیرا فراهم نما یفرهنگ، یاجتماع

 .نباشد یگرید یاز موارد مناف کیو تالش شود هر  دینما زیپره ینگر یاز بخش، و از همه مهمتر

 :یدر مشارکت اجتماع گذار ریتاث یها هاحصاء مولف 

 یشهر ینیجهت بازآفر یدر امر مشارکت اجتماع گذار ریمولفه تاث 13تعداد  یمحتوا متون در دست بررس لیتحل با

تحقق  یآنها و برا بندی و جهت دسته دیتعداد بسنده گرد نیآنها به هم یکه با توجه به گستردگ دیگرد ییشناسا

، شدند میتقس یگروه اصلچهار که به  نددیگرد بندی دسته ها شاخص یعامل لیبا استفاده از روش تحل، هدف پژوهش
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 بیو به ترت یرونیعوامل ب یها یژگیرا داشتند و عوامل دسته دوم و یعوامل درون یحداکثر یها یژگیگروه عوامل و

انجام  یعامل لیتحل یبودند. که ضمن ارائه خروج یرونیبه سمت عوامل ب زیو چهارم ن یعوامل دسته سوم درون

 .دندیارائه گرد 0 در جدول یشهر ینیدر بازآفر یبر مشارکت اجتماع گذار ریعومل تاث، شده
 گردند. میمتغیرهای احصاء از تحلیل فوق به شرح جدول ذیل بیان  -4جدول 

عوامل 

شماره 

 یک

 یها یاختصاص کاربر عدم، یوجود سلسه مراتب دسترس عدم، ذیریپ مهاجر، تعلق احساس، اعتماد حس، یعموم یها مکان، نیسرزم یخیتار دانش، یعاطف ارتباط، التیتحص میزان، نیمستاجر، اشتغال

 یگروه نیب روابط، و اطالع یآگاه میزان، فعاالنه شرکت، از تعلق و سهم یناش مشارکت، مختلف یها هنیدر زم همگرایی، یو فرهنگ ینیمراکز د وجود، یبوم یاهال وجود، گانهیاتباع ب مهاجرت، یعموم

 یها فعالیت، بحث و گفتگو امکان، یعیطب مشارکت، یجمع عالئق، یدر جوامع سنت یاجتماع انسجام، یافراد در جوامع محل نیب همکاری، یاقتصاد تیفعال رونق، و باشگاه هیاتحاد، در قالب انجمن

 ، یتوافق جمع وجود، یو شهر یعموم یفضاها یفیک یدر حفظ و ارتقا مشارکت، شود یختگیکه موجب برانگ یو عاطف یذهن یها درگیری، یمحور چهره، ینود قهیدق همکاری، یاراد

عوامل 

 شماره دو

 دانیسف شیر وجود، در محل یرسم ریغ یها هگرو، یخیقدمت تار یدارا یگونه شهر

 خودانگیختگی، یبوم یاهال زندگی، گانهیاتباع ب مهاجرت

عوامل 

شماره 

 سه

، یهمگان قلمرو، یدر جوامع محل یاجتماع انسجام، یاجتماع حمایت، یبافت کالبد ترمیم، یشهر یباال تیفیبا ک اماکن، ین روابط اجتماعرفت نیب از، یتکنولوژ رشد، یرسم ارتباط، یعلم تجربه، تیامن

 شهر یدر حفظ و نگهدار مشارکت، انیدر ب آزادی، افتهیسازمان  فرآیند

 فرسوده بافت، یدرون سازمان هماهنگی، در اداره امور شهر ها هگرو نقش، ساکن در بافت فیدولت به ط یوابستگ میزان، یاقتصاد یها تیدر فعال مشارکت

عوامل 

شماره 

 چهار

 یاجتماع مشارکت، ینیموجود بازآفر یها سیاست، یعموم ینهادها نقش، نینو یازهایتطابق با ن عدم، یاقتصاد نینو یها هعرص، یفرهنگ بوم تغییر، میو اقل طبیعت، نیمالک

 8231، شی پژوهها همنبع: یافت

 
    تاثیر کلیه عوامل بر ابعاد بازآفرینی، 2نمودار شماره 

 8231، ی پژوهشها همنبع: یافت، نمودار کل عوامل بر ابعاد بازآفرینی شهری

، دهد چنانچه نقش ابعاد بازآفرینی شهری را به صورت کلی بر عوامل مورد بررسی قرار دهیم میاین نمودار نشان 

و برای آنکه نقش این ابعاد بر  باشد میکالبدی و اقتصادی ، فرهنگی، مربوط به ابعاد اجتماعیبیشترین نقش به ترتیب 

 بندی طی جدول ذیل دسته، ها اعداد حاصل از نمودار، ن ابعاد بر عوامل دیده شودای ههر یک از عوامل و نیز دامن

 ماییم.ن میگردیدند و مجددا نمودار حاصل از برهم نهی این عوامل را نیز ارائه 
 ی بازآفرینی شهری در هریک عواملها هتعداد مولف بندی دسته، 5جدول شماره

 

 

 

 

 

 
 

 8231، ی پژوهشها همنبع: یافت

 

 زیست محیطی سیاسی آموزشی اقتصادی کالبدی فرهنگی اجتماعی

 نمودار کل
32 26 14 12 8 5 3 

 عوامل اول
44 28 12 16 

 17 50 33 عوامل دوم   
 عوامل سوم    

28 28 32 5 11 6 
 13 25 عوامل چهارم 

 
25 12 13 12 
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 بر هم نهی عوامل بر هریک از ابعاد بازآفرینی شهری، 3نمودار شماره 

 8231، ی پژوهشها همنبع: یافت

 
 بر هم نهی عوامل بر هریک از ابعاد بازآفرینی شهری، 3نمودار شماره 

 8231، ی پژوهشها همنبع: یافت

ی فوق بیانگر این موضوع هستند که عوامل گروه اول بیشترین تاثیرپذیری شان از ها ه از نموداری استنتاج شدها هداد

، باشد و عوامل گروه دوم بیشترین تاثیرپذیری شان از ابعاد اجتماعی میکالبدی و اقتصادی ، فرهنگی، ابعاد اجتماعی

ت اجتماعی برای بازآفرینی شهری که از فرهنگی و کالبدی است؛ در واقع عوامل گروه اول و دوم موثر در مشارک

فرهنگی و کالبدی ، تحت تاثیر ابعاد اجتماعی، باشند میو مخصوص جوامع سنتی تر  اند هنوع درونی تقسیم شد

دارای پراکنش نسبتا بیشتری ، را دارد و همینظور عوامل چهارم ها هستند. و عوامل سوم بیشترین پراکنش بین شاخص

جدول و نمودار ذیل به دست ، را از حیث تاثیرگذاری ابعاد بر عوامل بررسی نماییم ها هدادهستند. و چنانچه این 

از ابعاد بازآفرینی ، حاصل میزان تاثیرپذیری هریک از عوامل، بر عوامل ها خواهد آمد. نمودار برهم نهی تاثیر شاخص

یک از گروه عوامل که باشد با ابعاد متاثر از هر، شهری است؛ بدین معنی که بافت مدنظر برای بازآفرینی شهری
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بیشترین تاثیرشان بر عوامل سوم و چهارم ، ی متاثر بر بعد اقتصادیها ارتباط دارند. و یا شاخص، اجتماعی و فرهنگی

 مباحث اقتصادی بر جوامع غیر سنتی تاثیرگذاری اش بیشتر است.، است که در واقع

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری نتیجه

 بندی بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری متون استخراج گردید که در تقسیم گذار س عوامل تاثیربر این اسا

گردید و عالوه بر آن رویکردهای مشارکت  بندی ابتدایی تحت دو عامل درونی و بیرونی از نظر نوع وابستگی دسته

نانچه یک جامعه وابسته به هم باشد نوع چ اجتماعی به همراه پارامترهای دخیل در بازآفرینی نیز بررسی گردید.

در این گونه جوامع معموال مشارکت خودانگیخته دارند و از ، عوامل درونی و روابط عاطفی در بازآفرینی موثر است

و  ها دوام بیشتری برخوردار بوده؛ ولی از کارایی کمتری نسبت به روابط رسمی برخوردار است؛ اما چنانچه تشکل

ی آبادانی و توسعه کاراتر است و یا ها هو صنوف باشند روابط رسمی تر است و جهت پروژ ها تعاونیاز نوع  ها هگرو

یی از هریک از عوامل وجود داشته باشد و چه بسا در یک محل از ها اینکه در جوامعی ممکن است به نسبت درصد

روابط  ها هاست؛ اما با بین گروتعدادی طوایف تشکیل شده که علیرغم اینکه درون هر یک روابط عاطفی برقرار 

در چه محلی از این طیف قرار ، ی دیگر برقرار باشد؛ لذا مهم است عامل مدنظرها رسمی باشد و یا اینکه حالت

عوامل تاثیرگذار بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی ، ها هپس از بررسی و تحلیل مولف، گرفته باشد. در این مقاله

شان  پذیری یی هستند که بیشترین تاثیرها عوامل دسته اول شامل شاخص، گردیدند بندی شهری در چهار گروه تقسیم

چهره محوری در این گروه ، به عنوان مثال، از جوامع سنتی است و یا به بیان دیگر کارکردشان در جوامع سنتی است

کماکان جزء همین دسته قرار دارد و عوامل گروه دوم فاصله شان از جوامع سنتی یک مقداری بیشتر شده؛ ولی 

عوامل گروه سوم به سمت عوامل بیرونی گرایش دارند و عوامل گروه چهارم کامال مربوط به ، شوند می بندی تقسیم

 باشند. می میعوامل بیرونی و جوامع رس

 ی اثرگذار بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری هستند با ابعادها از تطبیق این عوامل که متاثر از شاخص

بیانگر موارد به ، عوامل بر ابعاد گذاری بلعکس تاثیر ابعاد بر هریک از عوامل و نیز گذاری درصد اثر، بازآفرینی شهری

 شرح ذیل است:

 فرهنگی و کالبدی هستند.، گروه اول به ترتیب تحت تاثیر ابعاد اجتماعی -8

 ستند.اجتماعی و کالبدی ه، عوامل گروه دوم به ترتیب تحت تاثیر ابعاد فرهنگی -3

 سیاسی و اقتصادی هستند.، آموزشی، کالبدی، فرهنگی، عوامل گروه سوم به ترتیب تحت تاثیر ابعاد اجتماعی -2

زیست محیطی و آموزشی ، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، عوامل گروه چهارم به ترتیب تحت تاثیر ابعاد اجتماعی -0

 هستند.

بر تمامی عوامل تاثیرگذار هستند؛ ، اعی و فرهنگیاز برهم نهی عوامل و درصد ابعاد مشخص گردید ابعاد اجتم -2

 در نظر گرفته شوند. فرهنگی و اجتماعی الزاما ابعاد، یعنی اینکه برای جلب مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری

 دوم و سوم اثرگذار است.، بعد کالبدی برای عوامل اول -0
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 هستند. ارگذ سیاسی و زیست محیطی بر عوامل چهارم تاثیر، ابعاد اقتصادی -5

این است که برای  دهنده چهار گروه از طیف کامال درونی تا طیف کامال بیرونی نشان شده در بندی عوامل دسته

بازآفرینی شهری که دارای ابعاد گوناگون است ممکن است هریک از این ابعاد با توجه به شرایط و عوامل 

نار یکدیگر قرار بگیرند و در واقع ما برای تحقق ک ها ترکیب متفاوتی از این شاخص، ساختار آن دهنده تشکیل

با مدل چند وجهی مواجهه هستیم و این موضوع ، با دخیل نمون راهبرد مشارکت اجتماعی بازآفرینی شهری

دست یابی به بازآفرینی پایدار شهری یک ، باشد و بیان واضح تر میپیچیده بودن مساله بازآفرینی شهری  دهنده نشان

تمامی این عوامل چندگانه را ، گذار ی شناسایی عوامل تاثیرها شباشد و باید با بکارگیری ابزار و رو میامر ساده ن

برای تحقق بازآفرینی شهری با راهبرد مشارکت اجتماعی بکار گرفت. لذا در هر صورت برای برای جلب مشارکت 

داخت و چنانچه جامعه رسمی و برون گرا باید ابتدا به مباحث فرهنگی و اجتماعی پر، اجتماعی در بازآفرینی شهری

 به مسائل اقتصادی و زیست محیطی نیز توجه شود.، باشد؛ عالوه بر مباحث فرهنگی و اجتماعی

 منابع
علوم  ی هنام، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان، 8214، غالمرضا، مصطفی؛ غفاری، ازکیا

 ، 8214بهار و تابستان، 85شماره ، اجتماعی

 مشارکتی( در بازآفرینی) سیری بر تجربه شهرسازی اجتماعی، نگین، امیری، مجید، روستا، محمد سعید، ایزدی

از بازسازی تا بازآفرینی )ی نوسازی شهری ها رویکردها و سیاست، 8232، مهرانوش، محمد سعید؛ مفیدی، ایزدی، سید حسین، بحرینی

 شماره نهم، امه مطالعات شهریفصلن، شهری پایدار(

 8234، چاپ دوم، آرمانشهر، دوم و سوم(، )جلد اول، در شهرسازی ها هسیر اندیش، پاکزاد جهانشاه

، علمی پژوهشی صفه، ابی موانع تاریخی مشارکت مدنیی هبررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریش، 8212، جهانشاه، پاکزاد

 (25شماره 

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران، یمشارکت اجتماع، 8213، باسغالمع، یتوسل

 ناشر پویش فکری توسعه، و ایجاد تعهد ها تشکل، 8235اصالن؛ ، قودجانی ی هترجم، وینگاست بری.آر، داگالس سی ورث

موسسه ، تهران 843-884هشمار، یو اقتصاد یاسیماهنامه اطالعات س، ابزار توسعه ایهدف  یمشارکت اجتماع، 8252، یعبدالعل، ییرضا

 .اطالعات

 8230پاییز ، 5شماره ، 3دوره ، فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی دانشجویان، زهره 

 انتشارات سمت.(، تهران، ( مشارکت اجتماعی و سازمانها حمایتی با تاکید بر ایران8234علی )، شکوری

 8210، چاپ دوم، نشر فضا، از ونیز تا شیراز()در تجارب مرمت شهری  سیری، فالمکی محمد منصور

 8238، چاپ دهم، دانشگاه تهران، بازنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، محمد منصور، فالمکی

 چاپ دوم، نشر فضا، ؛فارابی و سیر شهروندان در ایران8212، محمد منصور، فالمکی

 0همراه  هینشر، یو مشارکت اجتماع یلتردویغ یها سازمان، 8213، یعل یقراخان

دانشگاه ، فضاهای شهری؛ ابعاد گوناگون طراحی شهری، ی عمومیها مکان، 8230، فریبا و دیگران، ترجمه قرایی، متیو و دیگران، کارمونا

 هنر

 .یضوانتشارات آستان قدس ر، انیترجمه جواد طهور، جهان سوم یکشورها شناسی جامعه، (8254)، ای، یج، گلدروپ
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و مشارکت  جیمعاونت ترو، تهران، یکشاورز جیو ارتباط آن با ترو انییروستا یمشارکت یها هنیزم یبررس، 8203، رضایعل، یزیتبر یمحسن

 ی.وزارت جهاد سازندگ یمردم

ات و موسسه مطالع، محل در مناطق شهر تهران نیائمه جماعات و معتمد یمجامع مشورت یبررس، 8252، رضایعل، یزیتبر یمحسن

 دانشگاه تهران. یاجتماع قاتیتحق

 32بهار و تابستان ، 20-22شماره، هفت شهر، محالت غیررسمی شهر مدلین در کشور کلمبیا

 جامعه شناسان، تهران، مشارکت شناسی ( درآمدی بر جامعه8238میرطاهر )، موسوی

 انجامعه شناس، تهران، مشارکت شناسی بر جامعه ی( درآمد8238) رطاهریم، یموسو

؛تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری مطالعه موردی: میدان امام 8238، اندیشه، آریانا، فرشاد، نوریان

 31-82صفحه ، 8238تابستان ، 3شماره، 85دوه ، نشریه هنرهای زیبا، عتیق( اصفهان) علی
AssefaG. And Frostell B. (2007),Social Sustainability and Social Acceptannce in technology 

Assessment: ACase study of Energy Technologies, Technologies in Society(29)63-78 
24-Regeneration Association, SAGE Publications, London. 
Roberts, P,2000, The evolution, definition and purpose of urban regeneration, in p.Roberts and 
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