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چکـیده
در طول دهه های اخیر، به کارگیری روش های مشارکتی به یک اصل مهم در بازآفرینی محالت غیررسمی یا به بیان بهتر محالت 
ناکارآمد شهری تبدیل شده است. تا پیش ازاین عدم توجه به مسائل اجتماعی در تهیه و تدوین برنامه های بهسازی و نوسازی 
این محالت سبب دو قطبی شدن شهرها و در نتیجه شعله ور شدن تنش های اجتماعی متعدد در آنها شده بود. لذا بازخوانی 
تجارب موفق در این عرصه می تواند از تکرار گام های اشتباه ممانعت به عمل آورد و همچنین از طریق شناخت عوامل موفقیت و 
بهره گیری از آنها می توان به عنوان انگاره های وارداتی که در تلفیق با عرف ها و الگوهای بومی هر کشور به راهکارهایی زمینه گرا 
بدل می شوند، قدم هایی مؤثر در این عرصه برداشت. از این رو هدف از این مقاله بررسی فرایند بازآفرینی محالت غیررسمی مدلین 
در کشور کلمبیا به عنوان تجربه ای موفق در حوزة شهرسازی اجتماعی در مقیاس بین المللی و همچنین بررسی برنامه، راهبردها، 

سیاست ها و طرح های رویکرد مذکور به منظور مداخله در بافت های ناکارآمد شهری است.
روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بوده و تالش شده آنچه هست بدون هیچ مداخلة ذهنی گزارش گردد و 
در نهایت نتایج عینی تفسیری از موضوع گرفته شود. جمع بندی مطالعات و مرور تجربه مذکور نشان داد که اصول شهرسازی 
اجتماعی عبارت است از»اقدامات نظام مند فیزیکی و اجتماعی با تکیه بر مشارکت عمومی و مدیریت هماهنگ میان سازمانی«. 
همچنین نتایج بیانگر آن است که دستورالعملی ساده و یا یک الگوی ثابت و خطی جهت اعمال به شرایط زمینه ای گوناگون وجود 
ندارد بلکه تنها از طریق تدوین مدلی استراتژیک می توان تمامی نهادها و ابزارهای دولتی، منابع و اقدام ها را در جهتی سازماندهی 
کرد تا در نتیجه در یک منطقه مشخص نتایج هر چه سریعتر و با کیفیت باالتری حاصل شود. بازخوانی برنامه شهرسازی اجتماعی 
مدلین نشان داد که عامل اساسی در موفقیت این تجربه همگام بودن و همکاری سیستماتیک بخش فیزیکی، نهادی و اجتماعی 

در طول فرایند بازآفرینی محالت بوده است.
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مقدمـه
آنچــه کــه امــروز محــالت مســئله دار کشــور مــا بــدان احتیــاج دارنــد، اراده ای همگانــی اســت کــه بــه جســتجوی راهکارهــای 
اجرایــی موثــر و سیاســت های مناســب مداخلــه باشــد، سیاســت ها و راهکارهایــی کــه در حداقــل زمــان بــه نتایجــی اثرگــذار 
منتهــی شــوند. بــر ایــن اســاس پرســش اینجاســت کــه روش هــای موثــر در بازآفرینــی محــالت مذکــور می بایســت واجــد 

ــی باشــند. چــه ویژگی های
ــن  ــد ای ــدون شــک رون ــه مباحــث شهرنشــینی، رشــد و توســعة شــهری وکیفیــت شــهر توجــه نگــردد ب ــی کــه ب در صورت
تحــوالت بــه نفــع محیــط شــهر و ســاکنان آن نخواهــد بــود. رئیــس پیشــین بانــک جهانــی »رابــرت مــک نامــارا« در مــورد 
اهمیــت توجــه بــه ایــن مســئله می گویــد کــه اگــر شــهرها بــا فقــر، برخــورد ســازنده تری را آغــاز نکننــد، ممکــن اســت فقــر 
برخــوردی ویرانگــر را بــا شــهرها شــروع کنــد )صرافــی،1382:6(. ســکونتگاه غیررســمی هــم جزئــی از سیســتم بزرگ شــهری 
اســت و هرگونــه تحــرک و عملکــرد ایــن جــزء بــر کلیــت شــهر و محیــط آن اثــر می گــذارد. از طــرف دیگــر نیــز می تــوان 
ــه حــال خــود در مــورد هــر کــدام از نواحــی،  ــه ایــن موضــوع نگریســت و آن ایــن اســت کــه، بی توجهــی و رهاســازی ب ب
پهنه هــا و بخش هــای شــهری کــه باشــد پیامدهــای نامطلوبــی را بــرای آن بدنبــال خواهــد داشــت )ســرور و روســتا،1393:12(. 
ــرای  ــی ب ــی قطع ــی راه حل ــتند. پیش بین ــدرن هس ــخ عصــر م ــق تل ــا، حقای ــه زوال و زاغه ه ــمی رو ب ــکونتگاه های غیررس س
ریشــه کن کــردن و یــا جلوگیــری از بــروز ایــن پدیــده بســیار دشــوار اســت، امــا آنچــه کــه مــا بــه عنــوان محققان،طراحــان 
ــدگان می توانیــم انجــام دهیــم، ایــن اســت کــه راه حل هایــی را توســعه دهیــم  ــزان شــهری و تصمیم گیرن شــهری، برنامه ری
کــه در بســتر محدودیت هــای موجــود، بــه صــورت مــداوم ســبب بهبــود و ارتقــاء کیفیــت ایــن مناطــق شــوند. اگــر برنامــة 
تغییــرات موثــر واقــع شــوند و بــه حــد کافــی از ســازگاری برخــوردار باشــند، ایــن قابلیــت را خواهنــد داشــت کــه رونــد زوال را 
معکــوس گرداننــد یــا اینکــه دور باطــل محرومیــت را بــه چرخــة مثبتــی تبدیــل کننــد کــه بــه صــورت تدریجــی ســبب بهبــود 
فزاینــدة ایــن مناطــق شــوند و آنهــا را بــه مناطــق شــهری بــا فضیلــت بــدل ســازند )KARIMI,2012&PARHAM(. در ایــن 
میــان روش هــای برنامه ریــزی مشــارکتی به منظــور مواجهــه بــا شــرایط پیچیــدة بافت هــای شــهری امــروزه پدیــد آمده انــد 
ــاور رســیده اند کــه برنامه هــای شــمول  ــه ایــن ب )calderon,2012(. در حــال حاضــر ســازمان های بین المللــی و دولت هــا ب

اجتماعــی و بهســازی در شــهرها، مکان هایــی کــه درصــد باالیــی از مناطــق محــروم و غیررســمی را در خــود جــای داده انــد، 
ــای بهســازی  ــر پروژه ه ــگاه، در طــول ســال های اخی ــن جای ــد. )BMZ, 2006(. از ای ــود شــرایط دارن ــری در بهب نقــش مؤث
Imparato and Ruster, 2003; UNMil-( دشــهری مشــارکتی بــه عنــوان بهتریــن شــیوة عمــل توصیــه و ترویــج می شــون

lenium Project,2005(. از میــان پروژه هــای متعــدد در سراســر دنیــا تجربــة بازآفرینــی محــالت غیررســمی شــهر مدلیــن 

کــه بــا تکیــه بــر رویکــرد شهرســازی اجتماعــی بــه مداخــالت بهســازی مشــارکتی در محــالت هــدف پرداختــه اســت، یکــی 
از موفق تریــن تجــارب در ایــن حــوزه اســت کــه در ایــن پژوهــش به طــور مفصــل مــورد بررســی و بازخوانــی قــرار خواهــد 
گرفــت تــا بــا درس آمــوزی از آن بــه مهم تریــن اصــل در مداخــالت آتــی بهســازی محــالت ناکارآمــد شــهری کــه عبــارت 

اســت از »آگاهــی بــه آنچــه بایــد کــرد و آنچــه نبایــد کــرد«، پاســخ داده شــود.

۱- پرسـش پژوهـش
فراینــد کار، تکنیک هــای بــکار رفتــه در فراینــد شهرســازی مشــارکتی )شهرســازی اجتماعــی( به منظــور بازآفرینــی محــالت 

مســئله دار و علــل موفقیــت پروژه هــای بهســازی در شــهر مدلیــن کدامنــد؟

2- اهداف
هــدف ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه بــا مطالعــة فراینــد شهرســازی اجتماعــِی بازآفرینــی محــالت غیررســمی شــهر مدلیــن بــه 

عنــوان یــک نمونــة موفــق، راهکارهــای مؤثــر در بازآفرینــی محــالت از یــک نمونــه واقعــی اســتخراج شــود.
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۳- پیشـینة تحقیـق
در طــول دو دهــة اخیــر »شهرســازی اجتماعــی« بــه موضــوع بســیاری از پژوهش های شــهری و باالخــص مطالعــات بازآفرینی 
ــی دو  ــا توجه ــی ب ــه تازگ ــن موضــوع ب ــاص در بســتر ســکونتگاه های غیررســمی ای ــور خ ــا به ط ــده، ام ــل ش شــهری تبدی
چنــدان همــراه شــده اســت. منــدوزا آرویــو )2013( معتقــد اســت اگــر چــه ســکونتگاه های غیررســمی بــا ضعف هــای متعــدد 
کالبــدی، اقتصــادی و اجتماعــی و ویژگی هــای خــاص عــدم رســمیت همراه انــد امــا نبایــد از زیرســاخت های قــوی اجتماعــی 
ــم  ــروی عظی ــن نی ــری ای ــا از به کارگی ــب متخصصــان و حرفه ای ه ــه اغل ــته ک ــان داش ــد. وی اذع ــل ش ــن محــالت غاف ای
در فرآینــد توســعه محــالت غافل انــد و معتقــد اســت ایــن محــالت دارای الگوهــای خــاص اجتماعی-فضایــی هســتند کــه 
می بایســت در فرآینــد بازآفرینــی از آنهــا بهــره جســت. نتایــج مطالعــان آرویــو در امریــکای التیــن نشــان داده کــه سیاســت 
بازآفرینــی و ابزارهــا و تکنیک هایــی کــه تــا بــه حــال از آنهــا اســتفاده می شــده، به منظــور اســتفاده در زمینــة ســکونتگاه های 
غیررســمی نیازمنــد بازبینــی هســتند و در نهایــت توصیــه کــرده کــه شــیوه ای از بازآفرینــی می بایســت در دســتور کار قــرار 
گیــرد کــه ســتون فقــرات آن را ســاختارها و الگوهــای فضایــی – اجتماعــی موجــود در بافــت بــه خــود اختصــاص می دهنــد. 
همچنیــن فــرخ حســن )2012( طــی پژوهشــی رویکردهــای توســعه شــهری را کــه تــا بــه حــال جهــت مواجهــه بــا مســائل 
ــان  ــاط می ــی، ارتب ــرد بازآفرین ــمردن رویک ــر برش ــا برت ــیده و ب ــش کش ــه چال ــده ب ــاذ می ش ــمی اتخ ــکونتگاه های غیررس س
بهره گیــری از نیــروی مــردم و در واقــع ســاختارهای اجتماعــی موجــود در محــالت غیررســمی شــهر قاهــره بــا برنامه هــای 

بازآفرینــی را در موفقیــت پروژه هــای بازآفرینــی مؤثــر دانســته اســت.

۴- مبانــی نظــری )رویکــرد اجتماعــی در برنامه هــای بــاز آفرینــی( برنامه ریــزی و طراحــی 
شــهری )بافت هــای شــهری(

ــدادی از  ــه در آن تع ــناخته می شــود ک ــی ش ــی و تعامل ــد رشــته ای، تلفیق ــد چن ــک فرآین ــوان ی ــه عن ــزی ب ــروزه برنامه ری ام
ــر از  ــر و کثرت گرات ــیار پیچیده ت ــهرها بس ــع و ش ــد. جوام ــت یابن ــخص دس ــی مش ــه هدف ــا ب ــد ت ــم آمده ان ــرد ه ــر گ عناص
وجــوه صرفــًا فیزیکــی شــده اند. عــالوه بــر ایــن »فرآیندهــای دموکراتیــزه شــدن در کنــار قــدرت روز افــزون جامعــة مدنــی 
 Devas,( دولت هــای محلــی را وادار کــرده تــا در مقابــل خواســته های شــهر ونــدان  مســئوالنه تر و پاســخگوتر رفتــار کننــد
et al., 2004; 96(. ایــن تغییــراِت ســریع در جامعــه و اقتصــاد و رابطــة مســتقیم آنهــا بــا حــوزة شــهری، چارچــوب جدیــدی 

 Cars, Healy, Mandanipour, & De( ــرده اســت ــق ک ــزان خل ــرای سیاســتمداران و برنامه ری ــة تصمیم ســازی ب را در زمین
Magalhaes, 2002; 7(. در ایــن زمینــه تــا بــه حــال نظریــات متعــددی حــول مبحــث شهرســازی اجتماعــی و بهســازی و 

ــده اســت. طــی دهــة 60 و 70 میــالدی،  ــه گردی نوســازی مشــارکتی بافت هــای شــهری توســط محققــان ایــن حــوزه ارائ
ــالش بســیاری  ــای انســان ت ــا و رفتاره ــا نیازه ــات در رابطــه ب ــرای کســب اطالع ــوم اجتماعــی ب ــه کمــک عل ــان ب طراح
ــش اجتماعــی  ــه دان ــط ب ــای مرتب ــا همــکاری گروه ه ــی ب ــوان ســرآغاز طراحــی جمع ــة 1960 را می ت ــع ده ــد. در واق کردن
دانســت. اپلیــارد از گــروه دانشــمندانی بــود کــه همــواره بــه ضــرورت توجــه بــه مســائل اجتماعــی در طراحــی شــهری تأکیــد 
ــان  ــه در آن متخصص ــیوه هایی ک ــت؛ ش ــورده می گرف ــیار خ ــهری بس ــزی ش ــی و برنامه ری ــیوه های طراح ــه ش ــت. او ب داش
ــور  ــه به ط ــود ک ــادآور می ش ــزاد،155:1389(. او ی ــد. )پاک ــم می گرفتن ــتند تصمی ــان نداش ــا آن ــنایی ب ــه آش ــی ک ــرای مردم ب
معمــول، طراحــان حرفــه ای در جایــی دور از شــهر و شــاید در محیطــی متفــاوت ماننــد مــادر شــهرها بــه طراحــی ســرگرم اند 
ــه جنبه هــای واقعــی و  در حالــی کــه مــردم در درون شــهر خــود زندگــی می کننــد )همــان:163(. اپلیــارد ضــرورت توجــه ب
مختلــف رابطــة فــرد بــا محیــط زندگــی اش را در طراحــی محیطــی گســترش داد. او در نقــد روش هــا و ابزارهــای متعــارف 
ــی ماننــد  ــود کــه ابزارهــای کنون ــاور ب ــر ایــن ب ــرد در مقــوالت طراحــی شــهری، ب ــرای کارب رشــتة برنامه ریــزی شــهری ب
نقشــه های کاربــری و نقشــه های ســایت توصیف هــای ضعیفــی بــرای تجربــة شــهر هســتند و بــه بــاور او متغیرهــای جــدی 
ــا کار و حرکــت ســاکنان، فــرم قابــل رویــت محیــط و الگوهایــی کــه از دیــد گروه هــای  ــد ب در طراحــی یــک شــهر می بای

ــی از راه  ــه تنهای ــد ب ــک شــهر نمی توان ــت ی ــارد کیفی ــدة اپلی ــه عقی ــد. ب ــد باش ــددر پیون ــون دارای اهمیت ان ــی گوناگ جمعیت
ــداری و  ــر آن پای ــن گــردد، چــرا کــه مســلمًا جمعیــت شــهر در براب ــل نظــام ســاختاری، فکــری، ارزشــی طــراح تعیی تحمی
سرکشــی خواهــد کــرد. )همــان:162( بــه عقیــدة ادمونــد بیکــن نیــز شــهر هنــر دســت مــردم اســت )بیکــن،23:1386( او نیــز 
فراینــد شــکل گیری ایــده را در طراحــی بــه روی مــردم گشــوده دانســته و بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه خــود شــهروند بایــد در 
کار طرح ریــزی دخالــت کنــد تاپــالن غنــا یافتــه و مــورد پذیــرش مــردم قــرار گیــرد. همچنیــن وی طرح ریــزی نیابتــی را رد 
ــة او از  ــر پیــاده و درنظرگرفتــن تجرب ــه نــگاه کــردن از دیــد عاب ــا طــرح مفهــوم نظام هــای حرکتــی، هم زمــان، ب کــرده و ب
جانــب طــراح تأکیــد می کنــد )بیکــن 1974 بــه نقــل از بحرینــی 1388(. بــه عقیــدة لنــگ نیــز اگــر بخواهیــم مــردم طــرح 
را از آن خــود بداننــد و پــس از اجــرا از آن مراقبــت کننــد، درگیــر نمــودن آنهــا در طــرح الزامــی اســت )بحرینــی،253:1388(. 
تمامــی مــوارد ذکــر شــده و نظریاتــی کــه بــه دلیــل گســتردگی از ذکــر آنهــا صــرف نظــر شــده دلیلــی بــر اهمیــت و ضــرورت 
اتخــاذ رویکــرد اجتماعــی جهــت مداخــالت در بافت هــای شــهری اســت. نکتــة حائــز اهمیــت وجــوه تمایــز ایــن رویکــرد بــا 
رویکردهــای ســنتی در مداخــالت اســت. براســاس مطالعــات وات و کنویــت )1987( تفــاوت آشــکاری میــان طراحــی مرســوم 
»طــراح محــور« و طراحــی مشــارکتی وجــود دارد کــه خالصــة آن در جــدول شــماره 1بــه اختصــار بــه نمایــش در آمــده اســت.

جدول شماره ۱- تفاوت طراحـی به سبک سنتـی و طراحـی مشارکتـی پروژه ها

طراحی اجتماعـیطراحی سنتـی 

کاربران دریافت کنندگانی منفعل هستند.وضعیت کاربر
اعطا  آنها  به  کارها  اختیار  که  هستند  استفاده کنندگانی  کاربران، 
ارزیابی  و  مدیریت  توسعه،  طراحی،  راه اندازی،  کنترل  یا  و  شده 
محیط زیست خود را بر عهده دارند.گاهی اوقات نیز در ساخت و ساز 

فیزیکی مشارکت می کنند.

رابطة کاربر/متخصـص
کم  مستقیم  رابطة  دور.  راه  از  کنترل 
سفارش  به  کارشناس  سازماندهی  است. 
عمدتًا  کارشناسان  نگرش  توسعه دهنده. 

پدرساالرانه و ارباب مأبانه
گروه های خاق و فعالیت های مشارکتی

نقش متخصـص ها
خنثی  اداری های  مقام  خدمات،  ارائه دهنده 

ونخبه گرا
کنترل از راه دوروخارج از دسترس

توانمندساز، تسهیلگر و کارآفرین اجتماعی

قابل دسترس و محلی

قابل عمومًابزرگ ودست وپاگیرمقیاس پـروژه ها بسته های  به  بزرگ  سایت های  اغلب  است.  عمومًاکوچك 
کنترل تقسیم می شوند.

با موقعیت پـروژه ها اراضی سبز  معموال شیك. گران قیمت. در 
زیرساخت ها و ... و بدون وجود محدودیت

احتمااًل در هر نقطه ای از جمله شهر یا حاشیة شهر. ممکن است 
بخشی از محیطی محروم، زوال یافته و یا متروک باشد.

عمومًا تك عملکردی و یا ترکیبی از دو یا سه کاربری پـروژه ها
به احتمال زیاد چند عملکردیکاربری مکمل

انتخاب سبك های پیش فرض از جمله مدرن، سبک طراحـی
پست مدرن، های تك و ...

مناسب  است  ممکن  سبکی  هر  قبل.  از  سبك  انتخاب  عدم 
تشخیص داده شود. به احتمال زیاد سبك های زمینه گرا و مبتنی 

بر هویت محلی پیاده می شوند.

منابع/تکـنولوژی
تولید انبوه، پیش سازی، عرضة مصالح جهانی، 
نیازمند  ماشین آالت،  و  تکنولوژی  به  وابسته 

سرمایة انبوه

مصالح  عرضة  محل،  در  تولید  کوچك،  مقیاس  در  تولید  اغلب 
استفادة مجدد و  بر رویکرد  بومی، تکنولوژی کاربر پسند، مبتنی 

بازیافت و حفاظت، نیازمند زمان و کار متمرکز

محصول نهایـی
مرور  به  که  پویایی  فاقد  و  ایستا  محصولی 
نگهداری  و  مدیریت  می شود،  فرسوده  زمان 

سخت، مصرف انرژی باال
انعطاف پذیر، مدیریت و نگهداری آسان، ارتقاء به مرور زمان،کم 

مصرف در انرژی
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۵۳
-۵
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شما

۱۳۶۱۳۷



انگـیزۀ اولیه
به منظور  سرمایه گذاری  خصوصی:  بخش 
دریافت سود، بخش عمومی: رفاه اجتماعی و 
اعتبار  کارشناسان:  سیاسی،  فرصت طلبی های 

پروژه با تکیه بر حرفه ای ها

محلی.  ازمنابع  بهتر  استفاده  جوامع،  و  افراد  زندگی  بهبودکیفیت 
سرمایه گذاری اجتماعی، پاسخ به فرصت ها و نیازهای خاص محلی

به جای روش اجـرا محصول  بر  تأکید  پایین،  به  باال 
فرآیند، بروکراتیك و تمرکزگرا

پایین به باال، تأکید بر فرایند به جای محصول نهایی، انعطاف پذیر 
و محلی گرا

ایدئولـوژی
)مبتنی  متعصب  و  تکنوکرات  خودکامگی، 
تفکر  بر  مبتنی  راست(،  یا  چپ  یا  عقیدة  بر 
»بزرگتر زیباست« و همچنین رقابت و »بقای 

اصلح«.

عقیدة  بر  مبتنی  انعطاف پذیر،  و  پاسخگو  انسان دوستانه،  عملگرا، 
»کوچك زیباست«، همچنین مبتنی برهمکاری و یاری متقابل. 

Wates and Knevitt، 1987: 24-25 برگرفته از Tovivich,2010 :مأخذ

۵- مشـارکت اجتماعـی در پروژه های بهسازی شهری محالت مسـئله دار
مشــارکت عمومــی بــه عنــوان یــک اصــل کلیــدی در پروژه هــای بهســازی محــالت غیررســمی و محــروم بــه شــدت مــورد 
تأکیــد و حمایــت اســت )World Bank, 2001; UN Millenium Project, 2005 (. مشــارکت در زمینــة بهســازی شــهری 
در حالــت ایــده آل بــه عنــوان فرآینــدی شــناخته می شــود کــه در آن مــردم و بخصــوص مــردم آســیب دیــده و محــروم بــر 
ــاوت  ــف و شــدت متف ــد و در ســطوح مختل ــر می گذارن ــا تأثی ــرای سیاســت ها و برنامه ه ــزی، اج ــع، برنامه ری ــص مناب تخصی
ــداری«  ــور نگه ــرای »منظ ــس از اج ــل پ ــی و مراح ــازی، ارزیاب ــی، پیاده س ــزی، طراح ــدی، برنامه ری ــایی، زمان بن در شناس
پروژه هــای توســعه نقــش دارنــد )Imparto&Ruster, 2003 ;4(. بــه دلیــل فقــدان اطالعــات قابــل اعتمــاد و نبــود داده هایــی 
کــه بــه خوبــی منعکس کننــدة شــرایط بســیار پیچیــدة محــالت غیررســمی باشــند، لــذا این گونــه اســتدالل شــده کــه »یــک 
متخصــص غیــر بومــی« بیــش از هــر منبــع اطالعاتــی دیگــر بــه جامعــة محلــی بــه عنــوان منبــع اصلــی اطالعــات نیــاز دارد.

بعــالوه ایــن اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه ســاکنان محــالت غیررســمی و فرودســت نبایــد تنهــا بــه عنــوان منبــع اطالعــات 
شــناخته شــوند، بلکــه آنهــا شــرکای واقعــی و نماینــدگان توســعه هســتند. در نتیجــه فرآیندهــای مشــارکتی بایــد در شــناخت 
ــاز فرصت هــا و  ــن مناطق ــاء ســطح ای ــود و ارتق ــع و فرصت هــای موجــود در محــالت تــالش کــرده و در بهب ــت مناب و تقوی
منابــع موجــود کمــک گیرنــد )Calderon,2012(. یــک مثــال از ایــن منابــع می تواندکارســازمان های محلــی و یاســازمان های 
غیردولتــی، فعالیت هــای غیررســمی و یــا روزانــة جامعــه و یــا وجــود نیــروی کار باشــد. ازایــن رو، فرآیندهــای مشــارکتی بایــد 
هــم مشــکالت و هــم فرصت هــای موجــود در منطقــه را شناســایی کــرده، اولویت بنــدی مســائلی کــه باید بــدان پرداخــت را در 
قالــب یــک فرآینــد محقــق ســازند، زمینــه ای را ایجــاد کننــد کــه پروژه هــا پایــدار مانــده و به طــور مؤثــر بــه مطالبــات جوامــع 

پاســخ دهنــد، امنیــت دارایــی ذینفعــان را تأمیــن کــرده و بــه روشــنی نقــش و مســئولیت ذینفعــان مختلــف را تعریــف کننــد.
ــر و  ــازمان های درگی ــداد س ــه تع ــارکتی تنهاب ــد مش ــک فراین ــرای ی ــند، اج ــب بی اندیش ــت اغل ــن اس ــه ممک ــالف آنچ برخ
ویژگی هــای جامعــه بســتگی نــدارد )Imparto&Ruster, 2003(. حمــدی و گتهــورت )1979( این گونــه اســتدالل کرده انــد 
کــه مــردم ســاکن در محــالت محــروم نســبت یــه دیگــر افــرادی کــه می تواننــد توســط ابزارهــای گوناگــون بــر برنامه ریــزی 
و تصمیم گیری هــای سیاســی اثرگــذار باشــند، در امــر مشــارکت اشــتیاق بیشــتری  از خــود نشــان می دهنــد و آنچــه در طــول 
فرآینــد مشــارکت بــدان نیــاز اســت، عبــارت اســت از حمایــت نقش آفرینــان خارجــی )ســازمان های عمومــی یــا خصوصــی( 
جهــت تأمیــن منابــع مالــی و همچنیــن ســازماندهی و ارائــة کمک هــای فنــی. ایــن نــوع حمایت هــا به منظــور دســتیابی بــه 
حضــور بیشــتر و همکاری هــای بهتــر در طــول فرآینــد مشــارکتی مــورد نیــاز اســت )Imparto&Ruster, 2003(. در راســتای 
مطالــب ذکــر شــده، در ادامــه بــه بررســی نمونــه مــوردی پرداختــه می شــود تــا چگونگــی تحقــق اصــول مذکــور در نمونــه ای 

عملیاتــی مــورد بررســی قــرار گیرنــد.

6- نمـونه مـوردی؛ مدلین،کلمـبیا
وجــود محــالت غیررســمی و تنــزل یافتــه یــا همــان فاوالهــا امــری ناآشــنا در کلمبیــا نیســت )تصویــر شــماره 1(. مدلیــن 
دومیــن شــهر بــزرگ کلمبیاســت کــه در پایــان قــرن بیســتم تخمیــن زده شــد حــدود 30 درصــد از محــالت آن بــر اســاس 

.)calderon,2012( اصــول غیررســمی ســاخته شــده و بخــش بزرگــی از آنهــا محــروم و جــرم خیــز هســتند
تصویر ۱- محالت غیررسـمی مـدلین
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7- سـکونتگاه های غیررسـمی مدلـین
مدلیــن کــه در گذشــته شــهری مرفــه و صنعتــی بــود در طــول دهــه 1990 فرآینــد رو بــه زوالــی را ســپری کــرد و در آن دوران 
بــه عنــوان خشــن ترین و جرم خیزتریــن شــهر جهــان شــناخته شــد. ســرعت بــاالی مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر موجــب 
ــا نــرخ باالیــی پدیــد آیــد. همچنیــن توزیــع نابرابــر منابــع و بی عدالتی هــای  گردیــده بــود کــه در سراســر شــهر خشــونت ب
اجتماعــی ســبب بــروز آثــار منفــی بــر ســاختار فضایــی، اقتصــادی و اجتماعــی شــهر شــده بــود. در نتیجــه شــهر بــه کانــون 
ــژه  ــور وی ــر به ط ــن ام ــود. ای ــل شــده ب ــکار تبدی ــف جنایت ــای مختل ــان گروه ه ــه جنگــی می ــه و منطق ــای مجرمان فعالیت ه
در ســکونتگاه های غیررســمی و محله هــای کــم درآمــد شــهری قابــل مشــاهده بــود. چــرا کــه در ایــن مناطــق محرومیــت 
و نــرخ بــاالی بیــکاری بهتریــن مــکان را بــرای مخفــی شــدن جنایتــکاران، گروه هــای تولیــد تجــارت کننــده مــواد مخــدر 
و مشــاغل غیر قانونــی فراهــم مــی آورد. اغلــب ایــن محــالت حاصــل فرآینــد طوالنــی مــدت توســعه غیررســمی بودنــد کــه 
ــروز پدیــده فوق العــاده مشــکل زای اجتماعــی، اقتصــادی و  ــود. مجمــوع مســائل فــوق ســبب ب از ســال 1950 آغــاز شــده ب
سیاســی بــرای شــهر شــده و همچنیــن محرومیت هــای اجتماعی-فضایــی شــدیدی را بــر محــالت مذکــور و مــردم ســاکن 

.)Arcila,2008( در آن تحمیــل کــرده بــود
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8- رویکـرد بازآفرینـی محالت غیررسـمی شهر مدلـین
در مدلیــن، سیاســتی کــه دولــت شــهری در ارتبــاط بــا محــالت فقیرنشــین و زاغه هــا اتخــاذ کــرد، معکــوس نمــودن جریــان 
انــزوای فضایــی و اجتماعــی ســاکنان ایــن محــالت بــود )UN-Habbitat,2013( در ســال 2003، شــهردار منتخــب مدلین پایه 
و اســاس بهبــود شــهر را »دســتیابی بــه حداکثــر آمــوزش و پــرورش« قــرار داد. بــه ایــن صــورت کــه بنابــر شــرط او، حضــور 
ــه بایــد مناطــق  مدنــی دولــت در هــر گوشــه ای از شــهر ســبب کاهــش جــرم و خشــونت می گردیــد. شــهرداری ها بالفاصل
بــه حاشــیه رانــده شــده و بحرانــی شــهر را کــه هیچــگاه در آنجــا حضــور نداشــته اند مخاطــب قــرار می دادنــد )برگرفتــه از

Blanco,2009;Arcila,2008(. برنامــة یکپارچــة ارتقــاء ســکونتگاه های غیررســمی مدلیــن ســرآغاز جریانــی اســت کــه پــس 

از آن در کلمبیــا بــه مواجهــه بــا واقعیــت ســکونتگاه های غیررســمی پرداختــه می شــود.
اصــول پایــة برنامه ریــزی در رویکــرد مذکــور عبارتنــد از: جامعــه، منطقــه )حــوزه(، دولــت و ســرمایه گذاری های عاقالنــه ای 
ــر شــماره 2 اصــول  کــه از طریــق ســطوح مفهومــی به هــم پیوســته انجــام می شــوند )Blanco&kobiyashi,2009(. تصوی

ــان را نمایــش می دهــد. مذکــور و ســاز و کار ارتبــاط آن
تصویر 2- اصول پایه در برنامـه ریزی یکپارچـة ارتقاء سـکونتگاه های غیررسـمی در مـدلین
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ــی  ــن پروژه های ــوان مهم تری ــه عن ــوان ب ــهری )Integral Urban Project/PUI( را می ت ــة ش ــای یکپارچ ــل پروژه ه در عم
ــرد. پروژه هــای یکپارچــة شــهری رویکــردی  ــی ک ــود معرف ــا ب ــن برنامه ه ــدة اصــول شهرســازی اجتماعــی در ای ــه نماین ک
در بهســازی شــهری بودنــد کــه توســط شــهرداری ها و بــا همــکاری ســازمان توســعة شــهری ایجــاد شــدند. هــدف اصلــی 
ــر مناطقــی کــه ســطح  ــد ب ــا تأکی ــود از افزایــش کیفیــت زندگــی ســاکنان یــک منطقــة خــاص ب ــارت ب ــن پروژه هــا عب ای
ــه ایــن  ــود. به منظــور رســیدن ب ــوده و فقــر و خشــونت در آنهــا بیشــتر قابــل مشــاهده ب کیفیــت زندگــی در آنهــا حداقــل ب
ــود کــه در آن تمــام اقدامــات شــهرداری ها  ــن پروژه هــا اتخــاذ رویکــردی جامــع و یکپارچــه ب ــی ای هــدف، اســتراتژی اصل
جهــت انجــام پروژه هــای و برنامه هــا در یــک منطقــة مشــخص همگــرا شــوند. نکتــة قابــل ذکــر اینجاســت کــه بهســازی 
فضاهــای عمومــی و خدمــات فرآینــد محــور کــه همــگام بــا برنامه هــای مشــارکت اجتماعــی تکمیــل می گردیدنــد، در مرکــز 
ــد و  ــا در مناطــق اســتراتژیک محــالت هــدف اســتقرار می یافتن ــا و برنامه ه ــن پروژه ه ــود. ای ــه ب ــن رویکــرد جــای گرفت ای
Blanco,2009;Ar- زبــه عنوان»جــاذب« و »مولــد« توســعه در تمــام زمینه هــای دیگــر در نظــر گرفتــه می شــدند )برگرفتــه ا

cila,2008(. بــا تکیــه بــر تقســیمات سیاســی-اداری از میــان 16 محلــه، مدیــران شــهری محلــه شــماره 1 و 2 را بــه عنــوان 

محــالت پایلــوت جهــت اجــرای اولیــن پروژه هــای یکپارچــة شــهری برگزیدنــد. چــرا کــه هــر دو محلــه تــا پیــش از اجــرای 
ــماره 3(. ــر ش ــد )تصوی ــوردار بودن ــانی برخ ــعه انس ــاخصه های توس ــن ش ــور از پایین تری ــای مذک پروژه ه

PUI تصویر ۳- نقشـه محالت شهر مـدلین و موقعیت قرارگیـری پروژه های
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۹- اهـداف پـروژه های یکپارچة شـهری در مـدلین
بر اساس طیف وسیع مشکالت موجود در سکونتگاه های غیررسمی شهر، اهداف مدل PUI به قرار زیر بودند.

ـــه آگاه ســـازی  ـــی ک ـــت و فضاهای ـــع، ایجادفعالی ـــران جوام ـــوزش بهره ب ـــق آم ـــاع محـــور )ازطری ـــای اجتم قادرســـازی نهاده  
ـــد(. ـــی کنن ـــارت و ارزیاب ـــام را نظ ـــال انج ـــای درح ـــد پروژه ه ـــا بتوانن ـــرد و آنه ـــورت گی ـــع در آن ص جوام

ــای موضوعـــی متشـــکل  ــا وکمیته هـ ــاد بخش هـ ــر ایجـ ــر از جانـــب دولـــت مبتنـــی بـ تحریـــک مداخـــالت مؤثـ  
ــی ــی وبین المللـ ــای ملـ ــع و نهادهـ ــذب منابـ ــه جـ ــک بـ ــگاهی و کمـ ــی و دانشـ ــی، خصوصـ ــازمان های دولتـ ازسـ
تحریـــک برنامه هـــای مســـکن )مبتنی بـــر منظم ســـازی، بهســـازی خانه هـــای موجـــود و قانونـــی ســـاختن حـــق   

ــد( ــاختمان های جدیـ ــاز سـ ــا و ساخت وسـ ــک آنهـ تملـ
ـــد  ـــر مانن ـــق پرخط ـــتقر در مناط ـــای مس ـــکان خانه ه ـــل م ـــا، نق ـــاء جنگل ه ـــل احی ـــت محیطی )ازقبی ـــش زوال زیس کاه  

ـــی( ـــن نواح ـــازها درای ـــرای ساخت وس ـــگیری ب ـــزی و پیش ـــه و برنامه ری ـــرز رودخان م
توســـعة فضاهـــای عمومـــی )ازطریـــق ساخت وســـاز پارک هـــای جدیـــد و میادیـــن و همچنیـــن بهســـازی آن دســـته   

ـــتند( ـــود داش ـــش وج ـــه از پی ازفضاهاک
بهســـازی و ارتقاءحمل ونقـــل پیـــاده )ازطریـــق ســـاخت لبه هـــای پیـــاده و بهبودپیاده روهـــای موجودجهـــت ایجـــاد   

ـــد( ـــته بودن ـــم گسس ـــی ازه ـــل توپوگراف ـــه دلی ـــه ب ـــی ک ـــن مناطق ـــتگی بی پیوس
ســـاخت و ارتقاءتســـهیالت اجتماعـــی )ازقبیـــل کتابخانه،ترمینالها،ایســـتگاههای پلیس،فضاهایـــی بـــرای دسترســـی عمومـــی   

ـــات ورزشـــی( ـــعةتجاری،مدارس،مراکزدرمانی ومناطـــق خدم ـــت ومرکزتوس ـــه اینترن ب
همچنیــن در راســتای ایــن اهــداف، در حــوزة عمــل PUIهــا شــامل ســه مولفه/جزءفیزیکــی )پروژه هــای معمــاری و شــهری(، 
ــه صــورت خالصــه در جــدول شــماره 2  ــارات فرهنگــی( و ســازمانی می شــدند کــه ب اجتماعی)مشــارکت شــهروندی و اعتب
نشــان داده شــده اند. ایــن ســه مؤلفــه بــا یکدیگــر مســیری جامــع را طــی می کردنــد و ایــده ای کــه در پــس جامعیــت ایــن 
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.)World Urban Forum5,2010( ســه مؤلفــه قــرار داشــت پیــروی از شهرســازی اجتماعــی بــود
جدول 2- اجزاء اصلـی پـروژه های یکپارچـة شـهری و اقـدامات آنها

پـروژه های یکپارچـة شـهری

پروژه های 
یکپارچـة شهری 
در محالت شـهر 

مدلـین

اقداماتاجزا

هماهنگینهادی/سازمانـی
هماهنگی های درون نهادی

هماهنگی های میان نهادی

مشارکت و تعامات اجتماعـی
اجتماعی

شناسایی

ارزیابی

مشارکت

آموزش

فیزیکـی

فضای عمومی و 
حمل و نقل

ساخت فضاهای عمومی جدید

ارتقاء فضاهای عمومی موجود

تنظیم سیستم حمل و نقل عمومی

سکونت

مسکن سازی جدید

ارتقاء خانه های موجود

ساخت مسکن اجاره ای

خدمات عمومی
بهبود و ارتقاء تسهیات و خدمات موجود

ساخت تسهیات و خدمات جدید

احیاء زیست محیطیمحیط زیست

Blanco&Kobayashi,2009:مآخذ

۱۰- بررسـی مولـفه های پروژه های یکپارچة شـهری     
۱۰-۱. بخش سازمانـی

یکــی از اولیــن گزینه هایــی کــه درون ایــن پروژه هــا بایــد پیــش بــرده می شــد عبــارت بــود از هماهنگــی میــان ســازمان هایی 
کــه هــر کــدام از آنهــا در تحقــق پروژه هــا نقشــی بــه عهــده داشــتند. در ابتــدا دولــت محلــی منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای 
انجــام مطالعــات امکان ســنجی را بــر عهــده گرفــت و بــه آشکارســازی و معرفــی برنامــه جهــت پذیــرش اجتماعــی آن و بــه 
ــه تدریــج مشــارکت کنندگان  ــد. بدیــن صــورت و ب ــادرت ورزی ــرای جلــب ســرمایه گذاری های خارجــی مب ــوان راه حلــی ب عن
جدیــد وارد اتحــاد اســتراتژیک عمومــی می شــدند، ســازمان های مــردم نهــاد و دانشــگاه ها. گــروه هایــی متشــکل از رشــته های 
گوناگــون و جلســات بحــث و مذاکــره بــه عنــوان یــک راه حــل بــرای تعییــن اهــداف و بــه عنــوان بهتریــن راه بــرای رســیدن 

.)Blanco&Kobayashi,2009( بــه نتایج بــدون انجــام اقدامــات تکــراری، ســازماندهی شــدند

۱۰-2. بخش اجتماعـی
بخــش اجتماعــی در واقــع ضامــن مشــارکت و درگیــری جوامــع در فرآینــد پروژه هــا می شــد. از طریــق ایــن بخــش، ضمــن 
ایجــاد مکانیســم هایی بــرای کنتــرل و تــدام حضــور و مداخــالت، عرصــه ای ایجــاد می شــد تــا افــراد و گروه هــای اجتماعــی 

در فرآینــد تصمیم گیــری مشــارکت و حضــور یابنــد. در واقــع هــدف ایــن بخــش بــاور جامعــه بــه عنــوان نقش آفرینانــی الزم 
و فعــال و همچنیــن اعطــای قــدرت بــه آنــان جهــت تصمیم گیــری در مســیر توســعة خودشــان بــود. ایــن مؤلفــه کانال هایــی 
ارتباطــی بــا جامعــه ایجــاد می کــرد کــه بواســطة آن، اطالعــات جوامــع از پروژه هــا و برنامه هــای انجــام شــده بــه روز رســانی 
ــی  ــب آن اثربخش ــه موج ــه ب ــد ک ــع می ش ــای اداری و جوام ــان نهاده ــر می ــاط نزدیکت ــاد ارتب ــبب ایج ــالوه س ــد. بع می ش

.)Calderon,2012( اقدامــات و احســاس رضایــت از پروژه هــا در میــان افــراد جامعــه افزایــش می یافــت

۱۰-۳. بخش فیزیکـی
بخــش فیزیکــی مبتنــی بــر برنامه ریــزی، طراحــی و اجــرای پروژه هایــی بــود کــه ارتقــاء کیفیــت و کمیــت فضاهــا و مکان های 
عمومــی، مســکن، جاده هــا، تســهیالت پیــاده روی و ارتقــاء محیط زیســت را دنبــال می کــرد. در زمینــة مکان هــا و فضاهــای 
عمومــی هــدف ایــن بخــش ســاخت و ارتقــاء فضاهایــی بــود کــه مــردم بواســطة آنهــا بــا یکدیگــر مالقــات کــرده، حــس 
جامعــه تقویــت شــده و مکان هایــی ایجــاد شــود کــه از طریــق آن بــه نیازهــای جمعــی ماننــد تفریــح و ســرگرمی، فرهنگــی 
و اوقــات فراغــت و آمــوزش پــرورش پاســخ داده شــود. در ارتبــاط بــا مســیرها و زیرســاخت های پیــاده روی نیــز هــدف ایــن 
بخــش ارتقــاء ســطح حرکــت، دسترســی و پیوســتگی میــان محــالت مختلــف شــهر بــود. در زمینــة مســکن، رویکــرد ایــن 
بخــش ادغــام راهکارهایــی از قبیــل قانونی ســازی حــق تملــک، جابه جایــی خانه هایــی کــه در مناطــق پرخطــر واقــع بودنــد و 
ســاخت خانه هــای جدیــد بــود. یکــی از مهم تریــن اصــول ایــن مؤلفــه اتفــاق نظــر درخصــوص به کارگیــری کیفیــت بــاالی 
طراحــی و مصالــح در پروژه هــا بــود. بــر ایــن اســاس تنهــا هــدف ارتقــاء و بهبــود عملکــردی فضاهــا نبــود )بــه عنــوان مثــال 
ــرده  ــردم ارزش آن را احســاس ک ــه م ــود ک ــط ب ــی در محی ــت باالی ــق کیفی ــت کف ســازی مســیرها( بلکــه هــدف خل کیفی
و مجــذوب اســتفادة آن شــوند. یــک نمونــه آشــکار  از ایــن رویکــرد برپایــی مســابقات معمــاری ملــی جهــت تعییــن طــرح 
ــه ای  ــر شــماره 4 نمون ــد )Calderon,2008(. تصوی ــود کــه در پروژه هــا از اهمیــت خاصــی برخــوردار بودن ســاختمان هایی ب

از ســاختارهای فیزیکــی مهــم ایجــاد شــده در محــالت مــورد مداخلــه را نشــان می دهــد.
تصویر ۴ - نمـونه اقدامات بخش فیزیکـی در پروژه های یکپارچـه
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۱۰-۴. فرآینـد و متدولـوژی پـروژه ها
به طور کلی فرآیند پروژه های PUIدر پنج مرحله ی؛ شناخت/آسیب شناسی، برنامه ریزی، طراحی، ساخت و ساز، فعالسازی و نگهداری تقسیم بندی 
می شد. فرآیند به صورت مشارکتی طراحی شد تا بدین وسیله جامعه در سطوح مختلف در هر کدام از این پنج مرحله مشارکت داشته باشند و 
این امر سبب شکل گیری اجتماع و سرمایه های اجتماعی می شد )Calderon,2012(. در ابتدا که مرحلة آسیب شناسی فضاها آغاز می شد، 
تیم پروژه جلسات متعددی را برگزار می کرد و در جلسات مذکور اصول پروژه های PUI و روش کار آنها را به جوامع معرفی می کردند. تا 
این مرحله هیچ  طرح جامعی تهیه نمی شد و نه عالوه افراد جامعه می توانستند تمامی انتقادات و شکایات خود را از اقدامات قبلی مدیریت 
شهری در جلسات عنوان کنند. اگر چه این مرحله کار آسانی نبود اما به لحاظ دستیابی به اعتماد جمعی و شروعی تازه ضرورت داشت و 
همچنین این امکان فراهم می شد تا در جلسات نقش آفرینان اصلی جوامع از قبیل سازمان های محلی و نمایندگان آنها شناسایی شده، به 
فرایند وارد شوند که این امر پیامدهای مطلوبی را در پی داشت. در این جلسات  »کمیتة محلی« که متشکل از نمایندگان منتخب مردم 
بود تشکیل می شد سپس تیم پروژه که شامل کارشناسان می شد به همراه کمیتة محلی در کارگاه های آسیب شناسی فضاها و جلسات و 

بازدیدهای میدانی به شناسایی مشکالت اصلی و فرصت های منطقه و مکان یابی آنها می پرداختند )تصویر شماره 5(.
تصویر ۵ - نمـونه کارگاه های مشارکتـی آسیب شناسـی فضـاها

Blanco&kobiyashi,2009 :مأخذ
در گام دوم که شامل برنامه ریزی می شد، تیم پروژه طرح جامعی را برای منطقه تهیه کرده که در آن پروژه های متعددی تعریف شده بودند.

هدف اصلی در این مرحله تهیه برنامه هایی به منظور دستیابی به اهداف بخش های مختلف خدمات، فضای عمومی، مسکن و ... بود. بدین 
منظور بر مبنای شناخت های صورت گرفته و نیازسنجی ها، طرح جامع و راهنماهای طراحی در این مرحله تهیه می شدند )تصویر شماره 6(. 
در این قسمت  از کار نقش کمیتة محلی تنفیذ و تعیین اعتبار پیشنهادات تیم پروژه بود. همچنین گروه در این مرحله با به کارگیری ابزارهای 
.)Calderon,2012( ارتباط جمعی از قبیل رادیوی محلی، تلوزیون، روزنامه و بیلبوردها جامعه را از نتایج این مرحله از کار مطلع می ساخت
تصویر 6 - نمونة اصول، ضوابط و راهنماهای طراحی در بخش مسـکن و فضاهای عمومـی که در مرحلة برنامـه ریزی توسط تیم پروژه 

تعریف شـده بودند

UN_HABITAT,2013&Calderon,2008 :مأخذ

ــه یکــی از  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــف شــده بودن ــع تعری ــه در طــرح جام ــی می شــد ک ــة ســوم شــامل طراحــی پروژه های مرحل
مهم تریــن اقدامــات انجــام شــده در ایــن بخــش، برپایــی کارگاه هایــی بــا عنــوان »کارگاه تصویرســازی پروژه هــا« بود.تمامــی 
ــن  ــرای حضــور در کارگاه دعــوت می شــدند. در ای ــد ب ــورد نظــر زندگــی می کردن ــروژه م ــرادی کــه در نزدیکــی محــل پ اف
کارگاه هــا از افــراد جامعــه خواســته می شــد کــه بــر روی کاغذهایــی کــه در اختیارشــان قــرار داده می شــد تصــور خــود را از 
فضــای مــورد نظــر بــه تصویــر در آورنــد، بیــان کننــد کــه ایــن فضــا اخیــراً بــرای آنهــا چــه معنایــی داشــته، چــه خاطراتــی 
)شــخصی و جمعــی( از آن فضــا دارنــد، ترجیــح می دهنــد ایــن فضــا در حالــت جدیــد چگونــه باشــد و آن را بــه چــه نامــی 
خطــاب می کننــد )تصویــر شــماره 7(. همچنیــن بــا تکیــه بــر اصــول شهرســازی اجتماعــی، از جامعــه محلــی نظرســنجی بــه 
عمــل می آمــد تــا مشــخص شــود کــه اســتقرار چگونــه کاربــری یــا مؤسســه اجتماعــی یــا فرهنگــی را در فضــای مذکــور 
ترجیــح می دهنــد. براســاس ایده هــای ارائــه شــده از جانــب اهالــی، تیــم پــروژه اولیــن اســکیس ها را تهیــه کــرده و جهــت 
ــرح  ــا، ط ــات و محدودیت ه ــن امکان ــا درنظرگرفت ــی و ب ــت جمع ــی داد. در صــورت موافق ــه م ــی ارائ ــة محل ــه کمیت ــد ب تأیی
نهایــی )تصویــر شــماره 8( توســط تیــم پــروژه تهیــه می شــد و از طریــق روزنامه هــا، بیلبوردهــا و مجــالت در معــرض دیــد 

ــت. ــرار می گرف ــوم ق عم
تصویر 7 - نمـونه ای از کارگاه های تصـویرسازی که در پروژه های یکپارچـه شهری برگزار می شـد و تصویر 8 - طرح های نهایـی که 

براسـاس آنها شکل مـی گرفت
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مرحلــة چهــارم شــامل هماهنگــی و تفویــض پروژه هــا بــه شــهرداری ها و بخش هــای مربــوط جهــت تأمیــن منابــع مالــی و 
مدیریــت ساخت و ســازها می شــد. در ایــن مرحلــه جامعــة محلــی بــه دو روش مشــارکت می کردنــد. در الگــوی اول، افــرادی 
کــه در نزدیکــی محــل پروژه هــا زندگــی می کردنــد و بــه طراحــی آنهــا آگاهــی داشــتند، بــر ساخت و ســازها و کیفیــت آنهــا 
نظــارت می کردنــد. همچنیــن تیــم پــروژه به طــور عــادی از پروژه هــا بازدیــد می کردنــد تــا در صــورت وجــود شــک و تردیــد 
یــا پیشــنهاد یــا هرگونــه ادعایــی پــروژه را حمایــت کننــد. روش دوم مشــارکت امــا از طریــق تأمیــن نیــروی کار از جامعــة 
محلــی بــود. بنابــر آمــار حــدود 92 درصــد از نیــروی کار پروژه هــا را جامعــة محلــی تشــکیل می دادنــد. و از ایــن طریــق 3400 
شــغل جدیــد به وجــود آمــده بــود. برخــی وظایــف نیــز بــه کلــی بــه عهــدة جامعــة محلــی واگــذار شــده بود.بــه عنــوان مثــال 
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تخریــب خانه هایــی کــه متعلــق بــه اعضــای ســابق باندهــای خرابــکار یــا توزیــع مــواد مخــدر بــود، بــا عقــد صلح نامه هایــی 
بیــن افــراد جامعــه و مالــکان بــه شــهرداری ها واگــذار می شــد تــا در اختیــار برنامه هــای اجتماعــی شــهرداری ها قــرار گیرنــد.

ــاز  ــس از ساخت و س ــه پ ــد کار بالفاصل ــه فراین ــود ک ــن ب ــهری ای ــة ش ــای یکپارچ ــای پروژه ه ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
فضاهــای عمومــی و خدمــات عمومــی جدیــد پایــان نمی یافــت. بــه عنــوان بخشــی از اصــول یکپارچــة شهرســازی اجتماعــی، 
اســاس کار ایــن بــود کــه تحــوالت  فیزیکــی ایجــاد شــده در اختیــار برنامه هــای نهــادی و اجتماعــی از قبیــل: توســعة آموزش، 
ورزش، فراغــت، فرهنــگ و اقتصــاد قــرار گیرنــد. از ایــن رو، در مرحلــة پنجــم یــا همــان مرحلــة فعال ســازی/نگهداری، هــدف 
ــد در فضاهــای عمومــی  ــروژه تعریــف شــده بودن ــود کــه برنامه هــا و فعالیت هــای اجتماعــی کــه در مراحــل اولیــة پ ایــن ب
ــود. ــر از افتتاحیــة فضاهــای جدیــد و برنامه هــا و نهادهــای اجتماعــی ب فعال ســازی شــوند. مفهــوم فعال ســازی چیــزی فرات

ــود در  ــرار ب ــه ق ــی ک ــا و برنامه های ــد و فعالیت ه ــای جدی ــه فضاه ــود ک ــن ب ــی ای ــة نهای ــی در مرحل ــدف اصل ــع ه در واق
آنهــا جریــان داشــته باشــد بــه کل جامعــه نشــان داده شــود. همچنیــن بــا ایــن اقــدام، فضاهــا و خدمــات عمومــی جدیــد بــه 
ــات فعال ســازی موجــب  ــالوه اقدام ــردم نشــان داده می شــدند. بع ــه م ــی و فیزیکــی محــالت ب ــوان نشــانه های اجتماع عن
ــد  ــی باش ــن احســاس ضمانت ــا ای ــود ت ــا ایجــاد ش ــه فضاه ــت نســبت ب ــی ســطحی از احســاس مالکی ــه در اهال ــد ک می ش
بــرای انجــام پروژه هــای بعــدی و نگهــداری، حفاظــت و پایــداری فضاهــای عمومــی و همچنیــن فعالیت هایــی کــه در آنهــا 
جــای می گرفــت. ایــن اقدامــات از طریــق بــر پایــی مراســم افتتاحیــه ای کــه کل جامعــه بــدان دعــوت می شــدند، صــورت 
ــود  ــود. هــدف از ایــن اقــدات کاهــش  انزوایــی ب ــه کل شــهر ب ــه، معرفــی پروژه هــا ب می گرفــت. گام نهایــی در ایــن مرحل
کــه محــالت هــدف از آن رنــج می بردنــد. ایــن گام از طریــق انتشــارات متعــدد، مشــارکت در کنفرانس هــای محلــی و ملــی 
ــلطنتی  ــوادة س ــد خان ــل بازدی ــا از قبی ــاص از فضاه ــی خ ــد میهمانان ــی، بازدی ــی و تلوزیون ــای رادیوی ــی، نمایش ه و بین الملل

اســپانیا و همچنیــن رئیــس جمهورهــای کشــورهای دیگــر از فضاهــا بــود.
ــة پایانــی پروژه هــا کــه ترکیبــی از بخــش نهــادی و اجتماعــی در راســتای خلــق  ــه از اقدامــات تلفیقــی در مرحل یــک نمون
فرصت هــای درآمــدی بــرای جوامــع انجــام می شــد، عبــارت بــود از بــر پــا کــردن فســتیوال های ماهیانــه کــه بــه صــورت 
ــردم  ــا م ــن بازارچه ه ــد. در ای ــای می گرفتن ــالت ج ــی مح ــی اصل ــای عموم ــا و فضاه ــی در خیابان ه ــای خیابان بازارچه ه
محلــی بــا حمایــت مالــی بخــش نهادی/ســازمانی ایــن فرصــت را پیــدا می کردنــد کــه بــا معرفــی و فــروش محصــوالت و 
مهارت هاشــان، شــغل جدیــد بــرای خــود بیابنــد. ایــن مراســم اغلــب بــا مناســبت های فرهنگــی، موســیقی و هنــری همــراه 
ــا  ــه محــل جــذب شــوند. همچنیــن نهادهــای مختلــف از قبیــل شــهرداری ها در برپ ــا بواســطة آن مــردم بیشــتری ب ــود ت ب
ــای  ــر نمونه ه ــد. از دیگ ــکاری می کردن ــر هم ــا یکدیگ ــم ب ــن مراس ــت ای ــاخت های الزم جه ــة زیرس ــج و تهی ــردن، تروی ک
تلفیــق فضاهــا و خدمــات عمومــی بــا بخــش نهــادی و اجتماعــی می تــوان بــه مــدارس فوتبــال، زمین هــای بــازی و خدمــات 
ورزشــی کــه در اختیــار مراکــز بهداشــت عمومــی و مــدارس قــرار می گرفــت، اقدامــات ورزشــی و ســالمت بــرای کــودکان و 
ســالمندان، برگــزاری فســتیوال های فرهنگــی از قبیــل فیلــم و موزیــک و نمایشــگاه های هنــری اشــاره داشــت کــه حداقــل 
هفتــه ای یــک بــار در فضــای عمومــی مرکــزی محــالت برگــزار می شــدند )Calderon&2008&2012(. به طــور کلی ســرمایه 
گــذاری در بخش هــای مختلــف پــروژه اجتماعــی را در هــر دو محلــة پایلــوت می تــوان بــه صــورت تصویر شــماره 9 نشــان داد.

تصویر 8- میزان سرمایه گـذاری ها در بخش های مختلف برنامـة تحـول اجتماعـی در پروژه های پایلـوت
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ــد  ــه درســتی تأیی ــودن ســهم ســرمایه گذاری ها در بخــش آمــوزش صحــت ادعــای رویکــرد اجتماعــی برنامه  هــا را ب ــاال ب ب
ــر شــماره   ــه صــورت تصوی ــوان ب ــد کار را می  ت ــة از فرآین ــد. همچنیــن ســطوح مشــارکت عمومــی در هــر پنــج مرحل می کن

10 نشــان داد.
تصویر ۹- نمـودار سـطوح مشارکت جوامع محلـی در پروژه های یکپارچه شـهری مدلـین
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ــای یکپارچــه  ــروژه ه ــه شــده در پ ــکار گرفت ــای ب ــی ســاز و کار ه ــل و ارزیاب ۱۱- تحلی
ــن    شــهری مدلی

ـــر  ـــد دیگ ـــا مانن ـــان آنه ـــزام درم ـــر ال ـــا ب ـــده و باوره ـــی ش ـــمی بررس ـــالت غیررس ـــای مح ـــی کار: چالش ه ـــش ابتدای در بخ
ـــت شـــهری  ـــت اول مدیری ـــوان اولوی ـــه عن ـــن محـــالت ب ـــرای مشـــکالت ای ـــی ب ـــت و راه حل یاب مناطـــق شـــهری شـــکل گرف
در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. همچنیـــن اتفـــاق نظـــر جهـــت مواجهـــه بـــا چالش هـــا ســـبب گردهمایـــی عرصه هـــا و 
ـــارکت  ـــن و مش ـــک گرفت ـــه کم ـــاد ب ـــی کار، اعتق ـــة ابتدای ـــه در مرحل ـــل توج ـــة قاب ـــد. نکت ـــی ش ـــتای راه حل یاب ـــع در راس مناب
ـــد. ـــوردار بودن ـــوع برخ ـــا موض ـــط ب ـــة مرتب ـــابقه و تجرب ـــه از س ـــود ک ـــئول ب ـــی و مس ـــای مدیریت ـــارج از نهاده ـــی خ گروه های

ـــای  ـــور عرصه ه ـــای مذک ـــرای پروژه ه ـــده ب ـــه ش ـــدل تهی ـــهری: م ـــة ش ـــای یکپارچ ـــد کار پروژه ه ـــد و فرآین ـــث مت در بح
ـــه  ـــند. از جمل ـــته باش ـــارکت داش ـــی مش ـــه در ســـطوح متفاوت ـــد کار، جامع ـــه از فراین ـــر مرحل ـــا در ه ـــم آورد ت ـــی را فراه متفاوت
ـــن  ـــی و همچنی ـــاز آسیب شناس ـــی در ف ـــة محل ـــا کمیت ـــراه ب ـــا هم ـــی فضاه ـــای آسیب شناس ـــود از کارگاه ه ـــارت ب ـــا عب آنه
ـــوت رویکـــرد حاضـــر،  ـــاز طراحـــی. نقطـــة ق ـــة هـــدف در ف ـــا مشـــارکت اعضـــای جامع ـــراه ب ـــا هم کارگاه هـــای طراحـــی فضاه
ـــرا  ـــی، اج ـــی، طراح ـــاز آسیب شناس ـــوص در ف ـــه خص ـــا ب ـــدگان آنه ـــا نماین ـــه ی ـــراد جامع ـــور اف ـــت حض ـــالش جه ـــد و ت تأکی

و نگهـــداری پروژه هـــا بـــود.
ـــق  ـــس تعل ـــش ح ـــبب افزای ـــرح س ـــا در ط ـــته های آنه ـــال خواس ـــتخراج و اعم ـــی و اس ـــای طراح ـــراد در کارگاه ه ـــور اف حض
ـــب  ـــدی از جان ـــه بع ـــی س ـــای طراح ـــری روش ه ـــن به کارگی ـــد. همچنی ـــده می ش ـــق ش ـــای خل ـــه فضاه ـــبت ب ـــا نس آنه
کارشناســـان در مرحلـــة دوم طراحـــی ســـبب می شـــد کـــه طرح هـــا بـــرای مـــردم قابـــل درک بـــوده و بواســـطة آنهـــا 

راحت تـــر نظـــرات، انتقـــادات و خواســـته های خـــود را در رابطـــة بـــا طـــرح بیـــان دارنـــد.
در فازهـــای اجـــرا و نگهـــداری پروژه هـــا یکـــی از مهم تریـــن اقداماتـــی کـــه انجـــام شـــد و بـــه نقطـــة قـــوت ایـــن 
ـــا  ـــة آنه ـــد. از جمل ـــا بودن ـــداری پروژه ه ـــن پای ـــه ضام ـــی ک ـــات خاص ـــام اقدام ـــود از انج ـــارت ب ـــد عب ـــل ش ـــا تبدی پروژه ه
ـــراری  ـــا و برق ـــه پروژه ه ـــی ب ـــق اهال ـــس تعل ـــش ح ـــبب افزای ـــه س ـــی ک ـــای درآمدزای ـــی رویداده ـــر پای ـــود از ب ـــارت ب عب
توافق هایـــی میـــان آنهـــا و نهادهـــای اداری می شـــد. بعـــالوه ایـــن قبیـــل فعالیت هـــا ســـبب »شـــکل گیری گروه هـــای 

ــد. ــی« می شـ اجتماعـ
ـــورد  ـــروی کار م ـــد از نی ـــا 92 درص ـــد ت ـــبب ش ـــا س ـــام پروژه ه ـــی در انج ـــروی کار محل ـــتفاده از نی ـــول اس ـــر ح ـــاق نظ اتف
ـــذار  ـــه واگ ـــای جامع ـــه اعض ـــل ب ـــورت کام ـــه ص ـــات ب ـــی از اقدام ـــن برخ ـــد. همچنی ـــکیل دهن ـــع تش ـــای جوام ـــاز را اعض نی
ـــد. ـــی می ش ـــع محل ـــرای جوام ـــی ب ـــئول و درآمدزای ـــای مس ـــرای نهاده ـــا ب ـــش هزینه ه ـــبب کاه ـــر س ـــن ام ـــه ای ـــد ک گردی

در بحـــث تکنیک هـــا و ابزارهـــای مـــورد اســـتفاده در مـــدل یکپارچـــة شـــهری: برگـــزاری کارگاه هـــا در محـــل پـــروژه 
ـــاط  ـــا از نق ـــات پروژه ه ـــارة جزئی ـــر درب ـــاق نظ ـــه اتف ـــتیابی ب ـــت دس ـــدد جه ـــات متع ـــرد و تشـــکیل جلس ـــا حضـــور م ـــراه ب هم
ـــط رودرروی  ـــکل گیری رواب ـــبب ش ـــا س ـــن کارگاه ه ـــزاری ای ـــالوه برگ ـــود. بع ـــروژه ب ـــام پ ـــای انج ـــوت روش و تکنیک ه ق
ـــتفاده از  ـــه، اس ـــکار رفت ـــای ب ـــر راهکاره ـــوت دیگ ـــة ق ـــد. نقط ـــی می ش ـــرمایه های اجتماع ـــاء س ـــع و ارتق ـــای جوام اعض
ـــات  ـــانی اطالع ـــه روز رس ـــت ب ـــا و ... جه ـــون، روزنامه ه ـــو، تلوزی ـــد رادی ـــی مانن ـــاط جمع ـــای ارتب ـــی و ابزاره ـــای جانب ابزاره

جوامـــع از رونـــد پروژه هـــا بـــود.
ـــکای  ـــه و ات ـــرد یکپارچ ـــاذ رویک ـــت اتخ ـــر اهمی ـــوح نمایانگ ـــه وض ـــن ب ـــهری مدلی ـــة ش ـــای یکپارچ ـــی پروژه ه ـــور کل به ط
ـــمی  ـــکونتگاه های غیررس ـــه در س ـــت مداخل ـــت جه ـــی ثاب ـــه راه حل ـــر چ ـــت. اگ ـــی اس ـــوه اجتماع ـــارکت و وج ـــه مش آن ب
ـــای  ـــعة راهکاره ـــت توس ـــل جه ـــک راه ح ـــوان ی ـــه عن ـــهری ب ـــت ش ـــا مدیری ـــع ب ـــان جوام ـــوی می ـــد ق ـــا پیون ـــدارد، ام ـــو ن وج
کارآمـــد بهســـازی شـــهری توصیـــه می شـــود )Blanco&Kobiyashi,2009(. در واقـــع همانگونـــه کـــه بـــدان اشـــاره 
ـــری  ـــل: بازنگ ـــی از قبی ـــاختار مدیریت ـــر در س ـــاد تغیی ـــی، ایج ـــای اجتماع ـــا محرومیت ه ـــارزه ب ـــاز مب ـــش نی ـــد« پی کرده ان

ـــش  ـــد در نق ـــازه می ده ـــاکنان اج ـــه س ـــه ب ـــت ک ـــادی اس ـــای نه ـــم آوری فضاه ـــن فراه ـــات و همچنی ـــة خدم ـــیوة ارائ در ش
 Cars, Healy, Mandanipour, & De( ـــد ـــی کنن ـــش آفرین ـــود نق ـــی خ ـــالت زندگ ـــول مح ـــازی و تح ـــل در تصمیم س فاع

.)Magalhaes, 2002, :6

۱2- جمـع بندی و نتیجه گـیری
ـــده  ـــه ش ـــت پذیرفت ـــک واقعی ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــور م ـــمی در کش ـــکونتگاه های غیررس ـــوع س ـــه موض ـــت ک ـــال اس ـــن س چندی
ـــن  ـــود در ای ـــائل موج ـــا مس ـــه ب ـــا مواجه ـــاط ب ـــون در ارتب ـــا کن ـــه ت ـــی ک ـــرات و بحث های ـــی نظ ـــم تمام ـــا به رغ ـــت ام اس
ـــه  ـــزی و مداخل ـــت برنامه ری ـــاز و کارهای الزم جه ـــون س ـــری پیرام ـــاق نظ ـــچ اتف ـــوز هی ـــده، هن ـــه ش ـــهری ارائ ـــای ش بافت ه
ـــی  ـــیوه های اجرای ـــه جســـتجوی ش ـــوزه اتخـــاذ نشـــده اســـت. نتیجـــه آنک ـــن ح ـــان ای ـــب کارشناس ـــی از جان ـــه صـــورت جمع ب
ـــود،  ـــهری ش ـــق ش ـــن مناط ـــول ای ـــه تح ـــر ب ـــان منج ـــن زم ـــد و در کوتاه تری ـــورت کارآم ـــه ص ـــه ب ـــاز و کارهایی ک ـــر و س مؤث
ـــق  ـــارب موف ـــری از تج ـــر فرآگی ـــرایط حاض ـــذا در ش ـــت. ل ـــور ماس ـــروز کش ـــهری ام ـــزی ش ـــت و برنامه ری ـــرورت مدیری ض
ـــی ســـکونتگاه های  ـــة بازآفرین ـــه گام تجرب ـــج بررســـی گام ب ـــی آورد. نتای ـــم م ـــا را فراه ـــوت آنه ـــاط ق ـــدی از نق ـــکان بهره من ام

ـــه: ـــد ک ـــان می ده ـــق نش ـــه ای موف ـــوان تجرب ـــه عن ـــن ب ـــانی مدلی انس
در وهلـــة اول الزمـــة حـــل مســـائل محله هـــای فقیرنشـــین شـــهر و ســـکونتگاه های غیررســـمی داشـــتن اراده سیاســـی 
ـــبب  ـــادی س ـــال های متم ـــول س ـــورد در ط ـــن دو م ـــدان ای ـــت و فق ـــوع اس ـــن موض ـــه ای ـــبت ب ـــد نس ـــس تعه ـــوی و ح ق
ـــکالت،  ـــدت مش ـــر از ش ـــذا صرف نظ ـــدازد. ل ـــر ان ـــه خط ـــی را ب ـــت مل ـــن امنی ـــهر مدلی ـــای ش ـــکالت زاغه ه ـــود مش ـــده ب ش

ـــت.  ـــد داش ـــی خواه ـــی را در پ ـــل توجه ـــج قاب ـــوی نتای ـــی ق اراده سیاس
ـــت و  ـــدار اس ـــهرهایی پای ـــه ش ـــکونتگاه ها و در نتیج ـــه س ـــتیابی ب ـــاس دس ـــان اس ـــای آن ـــردم و نیازه ـــش م ـــه نق ـــه ب توج

در نظـــر داشـــتن جنبه هـــای انســـانی در برنامه هـــای توســـعه نیازمنـــد توجهـــی دو چنـــدان اســـت.
بازآفرینـــی شـــهری بـــا تکیـــه بـــر اصـــول شهرســـازی اجتماعـــی و رویکـــردی یکپارچـــه، فرصـــت دســـتیابی بـــه ســـکونتگاه های 
ـــی از  ـــکل های اجتماع ـــازماندهی تش ـــا س ـــه ب ـــت را دارد ک ـــن قابلی ـــور ای ـــرد مذک ـــی آورد. رویک ـــم م ـــانی را فراه ـــدار انس پای
ـــبکة  ـــه ش ـــور و در نتیج ـــالت مذک ـــدی مح ـــادی و کالب ـــی، اقتص ـــی، فرهنگ ـــت اجتماع ـــع در وضعی ـــای ذینف ـــی گروه ه تمام
ـــاهده  ـــن مش ـــهر مدلی ـــعار ش ـــود در ش ـــی می ش ـــه راحت ـــول را ب ـــن تح ـــد آورد. ای ـــری پدی ـــوالت مؤث ـــهری تح ـــة ش یکپارچ

ـــد. ـــر ده ـــهر را تغیی ـــر و آوازة ش ـــرد تصوی ـــالش ک ـــه ت ـــعاری ک ـــد«. ش ـــا امی ـــرس ت ـــن از ت ـــرد: »مدلی ک
ـــائل  ـــخص مس ـــد درک مش ـــکالت نیازمن ـــن مش ـــل ای ـــکونتگاه ها، ح ـــائل در س ـــی مس ـــاال و پیچیدگ ـــطح ب ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ـــر  ـــی مؤث ـــوارد راهکارهای ـــن م ـــر ای ـــه ب ـــا تکی ـــوان ب ـــا بت ـــت ت ـــالت اس ـــود در مح ـــای موج ـــایی فرصت ه ـــن شناس و همچنی
ـــا  ـــن تقاضاه ـــدام از ای ـــچ ک ـــه هی ـــت ک ـــد داش ـــد تأکی ـــرد. بای ـــه ک ـــاکنان محـــالت ارائ ـــا تقاضـــای مشـــخص س ـــب ب و متناس
ـــه  ـــتیابی ب ـــاکنان و دس ـــا س ـــارکت ب ـــتن مش ـــدون داش ـــاص ب ـــور خ ـــان و به ط ـــی ذینفع ـــا تمام ـــک ب ـــکاری نزدی ـــدون هم ب

ـــد. ـــد ش ـــخ داده نخواهن ـــن پاس ـــو احس ـــه نح ـــروه ب ـــن گ ـــی ای ـــش محل دان
پروژه هـــای بهســـازی ســـکونتگاه های غیررســـمی مدلیـــن بـــه خوبـــی نشـــان داد کـــه مشـــارکت و حضـــور ذینفعـــان 
ـــر  ـــی را ب ـــرات مثبت ـــوده و اث ـــیار ب ـــت بس ـــت دارای اهمی ـــری و خالقی ـــط، یادگی ـــل، رواب ـــدام متقاب ـــب اق ـــف در قال مختل

نیازهـــا و تقاضاهـــای جامعـــه محلـــی وارد می ســـازد.
ـــای  ـــه  ه ـــب برنام ـــت و اغل ـــوردار اس ـــی برخ ـــت باالی ـــکونتگاه ها از اهمی ـــاکنان س ـــرای س ـــه ای ب ـــر برنام ـــای ه برونداده
ـــا  ـــود ام ـــهری می ش ـــت ش ـــزان و مدیری ـــه برنامه ری ـــا ب ـــاد آنه ـــدم اعتم ـــدی و ع ـــأس و ناامی ـــب ی ـــدت موج ـــی م طوالن
ـــورت  ـــه ص ـــمی را ب ـــکونتگاه های غیررس ـــازی س ـــرد بهس ـــوان رویک ـــه می ت ـــان داد چگون ـــی نش ـــه خوب ـــن ب ـــه مدلی تجرب
ـــه  ـــوس را ب ـــی ملم ـــد بروندادهای ـــای فرآین ـــم در انته ـــازی و ه ـــد بهس ـــول فرآین ـــان در ط ـــه هم زم ـــش بردک ـــناریویی پی س

ـــد.  ـــه ده ـــاکنان ارائ س
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همچنیـــن بررســـی ها نشـــان داد تدویـــن مدلـــی اســـتراتژیک ایـــن امـــکان را فراهـــم مـــی آورد کـــه تمامـــی نهادهـــا و 
ـــه  ـــر چ ـــج ه ـــخص نتای ـــه مش ـــک منطق ـــا در ی ـــرد ت ـــازماندهی ک ـــی س ـــا را در جهت ـــع و اقدام ه ـــی، مناب ـــای دولت ابزاره

ـــود. ـــل ش ـــری حاص ـــت باالت ـــا کیفی ـــریعتر و ب س
ـــد  ـــی را »مداخـــالت نظام من ـــازی اجتماع ـــوان اصـــول شهرس ـــور می ت ـــه مذک ـــرور تجرب ـــات و م ـــدی مطالع ـــان از جمع بن در پای
ـــز  ـــات را نی ـــازمانی« و اســـاس اقدام ـــان س ـــگ می ـــت هماهن ـــی و مدیری ـــر مشـــارکت عموم ـــه ب ـــا تکی ـــی ب فیزیکـــی و اجتماع
ـــی  ـــای بازآفرین ـــی در پروژه ه ـــی و اجتماع ـــی -فن ـــادی، فیزیک ـــازمانی و نه ـــطح؛ س ـــه س ـــة س ـــکاری یکپارچ ـــة هم ـــر پای ب

ـــرد.  ـــی ک شـــهری معرف
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