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  چکیده

اي از چگونگی گذار بازآفرینی پارك اجتماعی دانش و نوآوري شانگهاي، نمونه
 »توانمندسازي اجتماع محلی«به » تولید فضاي مبتنی بر سرمایه«شهري از 

اجتماعی  هايکنشها را به میانمقیاس فضا بیشترین آسیباست. تولید بزرگ
در زندگی روزمره وارد ساخته است. پارك اجتماعی دانش و فناوري با ارائه 

محور به کودکان، شهروندان را به دنیاي -هاي پرورشی طبیعتها و روشآموزش
کند، قدرت محور ایجاد می-گرداند، فضاي کاربرروي باز میدوستدار پیاده

ه دهد، رابطود را افزایش میدهی و بهبود فضاي زندگی خشهروندان براي شکل
کند، پیوندهاي میان اعضاي اجتماع محلی را میان انسان و زمین را بازآرایی می

کند. بازسازي نموده و مهربانی و اعتماد را به روابط بین افراد اجتماع تزریق می
 بودن شده و اجتماعی» ما«به این ترتیب، این پارك باعث ایجاد دوباره احساس 

  ه اعضایش حس تعلق زیادي به آن دارند.سازد کمی
  
بازآفرینی شهري، تولید فضا، توانمندسازي اجتماعی، پارك  :هاواژهکلید

  .اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
The Knowledge and Innovation Community 
Garden in Shanghai is an illustration of how 
the urban regeneration is shifting from 
capital driven space production to 
community empowerment. Large scale 
production of space has done most serious 
damage to community interaction in 
everyday life. The Knowledge & Innovation 
Community Garden, by offering natural 
education and natural gardening methods to 
children, brings urban people back to a 
walking friendly world, creates a user-
centric space, reinstates residents’ power to 
shape and improve the space that they live 
in, reshapes relationship between human and 
land, rebuilds the bonding among community 
members, and injects kindness and trust to 
relations with one another in the community; 
so that ultimately it helps to reestablish a 
community of “we” & a community residents 
have a strong sense of belonging to. 
Keywords: urban regeneration, production 
of space, community empowerment, comm-
unity garden. 

                                                        
1. ZOU, H. and YU, H. (2018). Urban Regeneration: Shifting from Production of Space to Community Empowerment – Case 
Study of Knowledge and Innovation Community Garden in Shanghai. Global Urban Studies, (11): 1-15. 



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

2 

  مقدمه. 1
دانش و فناوري شانگهاي فضایی عمومی است که از ایجاد تغییرات در یک قطعه زمین دفع پسماند شکل  1یپارك اجتماع

ها جدا هایی از آنها مجاور بود، اما با حفاظگرفته است؛ قطعه زمینی که در مرکز چندین مجتمع مسکونی قرار داشت و اگرچه با آن
اري، کنواز، زمین سبزيروي، منظره چشمزي است که داراي مسیرهاي پیادهاکنون ناحیه سبز و باشده بود. این قطعه زمین هم

کند که ربایی عمل میبازي کودکان است. این محیط مانند آهنشده با پوست نرم درختان و محلی براي شنزمین بازي پوشیده
مسایگان با یکدیگر، کودکان را به سازي براي آشنا شدن هکشد و ضمن زمینههاي مسکونی به سوي خود میمردم را از مجتمع

هم  شوند. کشاورزانها نیز به این محیط جذب میکند. با آمدن کودکان، والدین آنبازي ترغیب میکاشت سبزي در زمین و شن
زمینه ، آیند. فضاي داخلی ایجاد شده توسط کانکساز نقاط دور و نزدیک به این فضا آمده و در بازار هفتگی کشاورزان گرد هم می

نماید. این ساز  فراهم میهاي آزاد مستمر و عرضه محصوالت دستمحور، نطق -هاي آموزشی طبیعترا براي برگزاري کالس
کنندگان در رویدادهاست. این پارك کاران و جمع کثیري از شرکتآموزان، دانشگاهیان، صنعتفضا اغلب مملو از معلمان، دانش

را  2تبدیل به فضایی جاذب در محله شده و افزون بر آن، به خودي خود حالت یک کامیونیتیاجتماعی به حدي سرزنده است که 
هاي مسکونی مجاور را در خود جاي داده است. نیازهاي اجتماعی ساکنان مجتمع] عناصر برآورنده[ گرفته است؛ یک کامیونیتی که

ش کند؛ واقعیتی که چرایی آن موضوع مقاله پیند را ایفا میتر از آنچه برایش متصور بودامروز پارك اجتماعی نقشی بسیار بزرگ
اجتماعات چیست؟ و چه دهند؟ گمشده این کنیم، احساس کامیونیتی به ما نمیها زندگی میروست. چرا اجتماعاتی که در آن

د؟ براي پاسخ وند و بازي کننهایی پارك اجتماعی شانگهاي را تبدیل به یک کامیونیتی کرده که افراد دوست دارند به آنجا برویژگی
هاي جدیدي الزم باشد مدل] شاید[ هاي قدیمی بازآفرینی شهري را مورد بازبینی قرار دهیم، وبایست مدلها، ابتدا میبه این پرسش
 را ابداع کنیم.

 مدارسرمایهتولید فضا: یک مدل توسعه شهري . 2

  قیمت به ما«کرد:  شروع گزاره این را با خود نطق شد، سخنران برگزار اجتماعی پارك میزبانی به که آزادي سمینار اولین در
                                                        

به معناي مکانی با حضور جمعی از مردم است که عالوه بر  Communityاست.  Communityیکی از واژگان کلیدي و پرتکرار در این مقاله، واژه . 1
سازند. این دو واژه در زبان فارسی با را می )Society( ها یک جامعهCommunityهاي مشترکی نیز با یکدیگر دارند. مجموع تمامی قرابت مکانی، ویژگی

کنیم، ترجمه این دو واژه اي) ترجمه میرا اجتماعی (و نه جامعه Social، به دلیل آن که شوند. اما در جایگاه صفتسازي میمعادل» جامعه«و » اجتماع«
نوشته سازي شده است؛ یکی اجتماع، دیگري محله و در نهایت فارسییکسان خواهد شد. در جایگاه اسمی هم این واژه به سه معنا در زبان فارسی معادل

معادل محله خواهد بود (چنین مواردي در این مقاله  Communityشود، تر میاین مقاله، وقتی بعد مکانی قوي در ترجمه». کامیونیتی«واژه انگلیسی یعنی 
شود، واژه طور عام صحبت میبه Communityبوده است)، وقتی در متن از  neighborhoodمشاهده نشد و هر جا از واژه محله استفاده شده معادل 

هاي مشخص و به عنوان هدفی غایی سخن یه میان آمده، واژه کامیونیتی به عنوان معادل آمده با کیفیت Communityآورده شده و وقتی از » اجتماع«
ویژگی  5، از آنجا که وبر Communityدرباره شهر و تعریف  »وبر«است. استفاده از این معادل به تقلید از دکتر پرویز پیران است که در تبیین نظریات 

اند. مترجم این متن نیز به همین دلیل به جاي سازي فارسی که فروکاهنده موضوع باشد، پرهیز کردهشمرد، از معادلونیتی بر میمشخص را براي کامی
اي آمده از همان واژه کامیونیتی بهره گرفته است. براي مثال در متن انگلیسی مقاله چنین جمله» باهمستان«هاي پیشنهادشده همچون استفاده از معادل

  ت:اس
Why the communities we live in, don’t feel like communities?  

دوم به معناي هدف غایی اجتماع انسانی مطرح شده است. از همین  Communityاول معنایی عام دارد، ولی  Communityبدیهی است در این جمله 
  . (مترجم)ترجمه شده است» کامیونیتی«و واژه دوم » اجتماع«رو در ترجمه، واژه اول 
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  انگهايش آوريفن و دانش اجتماعی پارك موردپژوهی محلی اجتماع توانمندسازي به فضا تولید از گذار شهري: بازآفرینی

با تصویر کلی چگونگی ] بررسی را[ بایستبراي درك این گزاره، می». ایمزدن به زندگی اجتماعی، از فضا منفعت مالی بردهآسیب
ترین میزان سال اول از شش دهه گذشته، شانگهاي پایین 30میالدي آغاز کنیم. در  1990تکامل توسعه شهري در چین از دهه 

سال کاهش  30ها در طول آن ها، سرانه فضاي سبز و سرانه فضاي مسکونی را در اختیار داشت. بدتر آن که، سرانه راهسرانه راه
هاي اصلی خود معرفی کرد. پس ونقل را به عنوان اولویتمیالدي، دولت محلی شانگهاي مسکن و حمل 1980ر دهه نیز یافت. د

اند. برابر شده 3برابر و سرانه مسکونی شانگهاي  30برابر، سرانه فضاي سبز  20ها فرسا از آن زمان، سرانه راهسال کار طاقت 30از 
هاي باریک و در هم چپیده خود را به تاریخ سپردند و از لذت فضاي مسکونی مطلوب نهسرانجام این که شهروندان شانگهاي خا

شده مدرن به شکلی دار و حفاظتهاي مسکونی دروازهبرخوردار شدند. با این حال، بر روي دیگر سکه، تعداد زیادي از مجتمع
مجبور  ها نفریجاد شدند؛ امري که باعث شد میلیونا -هاهاي کوچک و کوچهشامل خیابان–گونه به جاي محالت سنتی قدیم قارچ

هاي هاي سالیان سال خود در نواحی مرکزي شهرها شوند و تالش کنند در منطقه شهري تازه ساخته شده، مجددا ریشهبه ترك خانه
درصد از واحدهاي مسکونی،  اند و تقریبا همیندرصد از آن افراد، مالک واحدهاي مسکونی خود شده 80خود را بدوانند. امروز بیش از 

مسئله فضاي اجتماعی مجددا مطرح شده است، زیرا فضاي خصوصی متمرکز «هایی با امکانات کامل هستند. در نتیجه، آپارتمان
 »شناختی مرتبط کامال قدرت گرفته و فضاي عمومی و ارتباط میان همسایگان تنزل زیادي یافته استهاي روانبر خانواده و مدل

)YU Hai & ZOU Huahua, 2009(.  
یک مدل توسعه اقتصادي دانست که تحت هدایت اقتدار و سرمایه بوده و در تالش «توان مدل بازآفرینی شهري مذکور را می
. براي درك بهتر مدل اقتصادي توسعه شهري، اجازه دهید )CHEN Yingfang, 2009(» است از زمین/فضا به منفعت مالی برسد

  داز مارکسیست فرانسوي ارجاع دهیم:پر، نظریه1ي هانري لوفوربه نظرات تولید فضا
ي به کند. تمامی فضاهاي شهر) فضا خود تبدیل به عنصري در تولید شده است که جریان سرمایه و سود را پشتیبانی می1

رویی شدید هپراکند«شکل شوند. در چنین شرایطی تولید فضا در وهله اول به عنوان ابزار یا ماشینی براي رشد به کار گرفته می
به  »تولید در فضا«طور کامل از ... ما به پذیردصورت می» داردهی فضایی مسئلهشهري، افزایش شهرنشینی جمعیت و سازمان

مدار شدن فضا کلید تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، و البته کلید . سرمایه)Lefebvre, 2003: 47(ایم گذار کرده» تولید فضا«
راه اصلی براي تبدیل منابع محلی به پول  2داري زمینسال گذشته است. اجاره 30هاي فضایی توسعه شهري چین در یاستدرك س

اي شدن فضاي سرمایه غاز امراي شدن فضا در آو اقتصاد فضایی، سرمایه 3شناسی فضاییو رفع نیازهاي مالی شد. از منظر جامعه
هاي اي شدن فضاي تاریخی (بلوكنواحی قدیمی شهري) بود و سپس به سرمایه توسعه -شهري (تخریب بزرگ مقیاس و باز

اي شدن المللی شدند)، سرمایهتغییر کاربري داده و تبدیل به فضاي تجاري در کالس بین 5در نواحی ژینتیاندي 4مسکونی شیکومن
 اي شدن نواحی صنعتی (بسیاريشد)، سرمایه محور تبدیلاز پهنه صنعتی به پهنه مصرف تجربه 6پومنظر (حاشیه رودخانه هوانگ

  هاییتمامی این موارد، نمونه ز و تجهیزات خالقانه شدند) و ...هاي صنعتی و انبارهاي تاریخی شانگهاي تبدیل به مراکاز ساختمان

                                                        
1. Henri Lefebvre 
2. land leasehold 
3. Spatial Sociology 

4. Shikumen آمیزد. است، سبک معماري سنتی شانگهاي است که عناصر چینی و غربی را در هم می» دروازه سنگی«: شیکومن که از نظر لغوي به معناي
ساختمان با سبک شیکومن در شانگهاي وجود داشتند که در آن  9000محبوبیت، نزدیک به میالدي ایجاد شدند و در اوج  1860مظاهر این سبک در دهه 

  دادند. (م)هاي مسکونی شانگهاي را تشکیل میدرصد ساختمان 60دوران، نزدیک به 
5. Xintiandiهاي هایی در خیابانتشکل از خانهدر آن قرار داشتند. این ناحیه م هاي شیکومناي در شهر شانگهاي است که ساختمان: ژینتیاندي ناحیه

  باریک است که خودروها امکان تردد در آن را ندارند.
6. Huangpu River 
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  اي شدن فضا در توسعه شهري هستند.از فرایند جاري سرمایه 
به معناي تولید مکان کالبدي همچون دیزنی پارك یا ژینتیاندي نیست، بلکه تولید فضاي الزم براي  ) تولید فضا لزوما2ً
د. وو فوالنگ، شواي شدن الگوهاي تولید بنا میاي شدن فضا اغلب بر پایه سرمایهگیري یک الگوي خاص تولید است. سرمایهجاي

توصیف کرده که به نظر توصیف » شدن فضاکاالیی«ا عبارت را به خوبی ب 1990سیاست فضایی توسعه شهري چین از دهه 
یابی یک الگوي مشخص تولید نیست، بلکه خود تبدیل به . فضا دیگر مکانی براي مکان)Wu Fulong, 2003(متناسبی است 

ه بر از آنجا ک«توان درك بهتري از این عبارات داشت: دهنده الگوي تولیدي شده است. با توجه به این واقعیت، میعنصر شکل
ربرگیرنده بایست داساس مفروضات تعریف شده، هر الگوي تولید، فضاي ویژه خود را داراست، گذار از یک الگو به الگوي دیگر می

. این الگوي جدید تولید به راهبرد عمومی شهر که توسط دولت مرکزي )Lefebvre, 1991: 46(» تولید یک فضاي جدید باشد
  یابد. می شود، ارتباطتعیین می

برند برتر  500هاي آثار که مملو از فروشگاه 1محور، مراکز تجاري شهريهاي صنعتی صادراتپارك در مورد شهر شانگهاي
للی، المهاي برجسته بینهاي عمیق و فرودگاهو آمد، خطوط متروي متقاطع، بنادر وابسته به آب هاي پررفتدنیا هستند، آزادراه

ها اسکلت هاي فضایی از الگوي جدید تولید هستند. آنده که کیلومترها طول دارد و ... همگی بازنماییفضاي سبز عمومی گستر
اند. در جدید فضاهاي شهري در شهر شانگهاي را تعریف کرده و تغییرات رادیکالی را در منظر اجتماعی و فرهنگی شهر ایجاد کرده

ترده تخریب گس«اند. نکته این است که هاي شانگهاي تخریب شدهساختمانمیلیون مترمربع از  80)، 1995-2014سال اخیر ( 20
ز مورد ها شکل گرفته بودند را نیصرفا در مورد آجرها و مصالح ساختمانی به وقوع نپیوسته، بلکه روابط همسایگی که در طول دهه

ا تر بنتقل شدند، به فضاي زندگی آسودهکه به واحدهاي مسکونی جدید م ]نواحی مرکزي شهري[  هجوم قرار داده است. ساکنان
هاي اجتماعی روزمره با اجتماع بالفصل خود را از دست کنشاند، اما میانحریم خصوصی و امکانات رفاهی بیشتر دست یافته

  .)YU Hai, 2016(» اندداده
شده است. بر اساس تحلیل لوفور، فضاي انتزاعی بازنماي منافع  2د فضاي انتزاعییشده فضا، باعث تولاي) تولید سرمایه3

البدي هاي انتزاعی و ککنند، به ویژگیداري و دولت به فضا فکر میهاي حکومت است. وقتی مدافعان سرمایه»سیاست«سرمایه و 
در مقابل فضاي انتزاعی، فضاي . )Lefebvre, 2003: 46(اندیشند فضا همچون اندازه، عرض، مساحت، مکان، سود مالی و ... می

کنند و دربرگیرنده تمام غنا و تنوع زندگی انسانی است. لوفور شرایطی را گیرد؛ فضایی که مردم در آن زندگی میاجتماعی قرار می
تمام  یشود که فضاي انتزاعمانع از آن می«گیرد؛ چنین شرایطی کند که منافع تمامی جمعیت در توسعه مد نظر قرار میتجسم می

که یکی از بنیانگذاران  3. دو سرتو)Lefebvre, 1991: 55(» ها را پنهان نمایدکره زمین را تحت سلطه خود قرار داده و همه تفاوت
از شهر  4است، در کتاب خود دو روایت درباره فضا آورده است. یک روایت درباره تصویر سراسرنمایی» زندگی روزمره«اصلی نظریه 

ریز رنامهریز فضا، شهرساز، باین تصویر مشابه یک رونوشت است که توسط برنامه«شود: ع بسیار باال مشاهده میاست که از ارتفا
رنما از شود. این تصویر سراسهاي زندگی روزمره مردم تولید میکشی و بر اساس تصویري دور از واقعیتشهري یا متخصص نقشه

آن، فراموشی  5ارد و به طور خالصه، تصویري است که شرط موجودیتشهر، یک صورت خیالی نظري است که حالت بصري د
                                                        
1. Central Business District (CBD) 
2. Abstract space 
3. De Certeau 
4. Panoramic image 

5. Condition of possibility که توسط کانت معرفی شده است. شرط موجودیت چارچوب الزم : شرط موجودیت یا شرط تحقق، عبارتی فلسفی است
سویه است. براي مثال، مکعبی را در نظر بگیرید که توسط اي از وجودهاست. این عبارت اغلب در تضاد با مفهوم علیت یکبراي ظهور محتمل مجموعه

ی بدون د، بدین معناست که در فضا گسترده است. اما این گستردگها سه بعدي هستند. اگر شیئی سه بعدي باششود. تمامی مکعبیک صنعتگر تولید می
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بایست خود را از رفتارهاي در هم کامل یا درك نادرست از واقعیت است. نگاه ناظر باالنشینی که در این روایت خلق شده، می
رد نگناظر باالنشین که به پایین می. آیا این )De Certeau, 1984: 92-93(» ها بیگانگی کندپیچیده روزمره خالصی بخشد و با آن

لوفور نیست؟ توسعه شهري اثر عمیقی بر سرنوشت » فضاي انتزاعی«دهد، بازتابی از مفهوم توجهی قرار میو جهان واقع را مورد بی
مالی،  هايتوده مردم گذاشته و نکات مورد تأکید براي توسعه شهري، بیشتر مفاهیم و موضوعاتی همچون قیمت زمین، ترازنامه

هاي توسعه ها در نتیجه طرحآن[ جاییبایست به صورت زمین یا پول براي جابهجانمایی صنایع و در نهایت غرامتی است که می
هاي گذشته، احساسات نوستالژیک و دوستان دوران کودکی به شهروندان پرداخت. در این میان، روابط همسایگی، خاطره] شهري

  اند.تجارب و عادات فضایی در زندگی روزمره، هیچ جایی در دستورکار ایجاد فضاي انتزاعی نداشتهچه جایگاهی دارند؟ این دست 
ن که در نمونه مورد بحث ای - گردیم که چرا توانمندسازي اجتماعیاي که گفته شد، به این بحث باز میبر اساس سه نکته

  قدر براي ما اهمیت دارد. این -مقاله از طریق پارك اجتماعی رنگ واقعیت به خود گرفته

  تغییر مدل توسعه فضایی. 3

است که توسط چند طراح منظر جوان ایجاد شده  1»مدرسه طبیعت کالور«پارك اجتماعی دانش و نوآوري شکل تغییریافته 
و نوآوري)  (صاحب برند پارك دانش 2»شوي آن«سازي بود. بعدتر، دو شریک جدید به مراحل اجراي این فضا پیوستند: شرکت انبوه

. اگرچه ممکن است هر یک از شرکا با انگیزه متفاوتی وارد پروژه شده باشند، اما همه 3پوو دفتر زیباسازي و منظرسازي ناحیه یانگ
 مقیاس، مقیاسی انسانی داشته باشد. این باور مشترك نیز وجوددر این نگرش اشتراك داشتند که فضا باید به جاي تولید بزرگ

وسط هاي فضایی آزمایشی دهد که تبایست جاي خود را به پروژهه فضایی مبتنی بر سرمایه و اقتدار حکومتی، میداشت که توسع
  شوند.هاي تخصصی اداره میشهروندان و گروه

) از منظر دولت، تولید بزرگ مقیاس فضا منجر به توسعه اجتماعی ناپایدار و تنزل منابع فضایی خواهد شد. با عنایت به این 1
وساز را به عنوان هدف این حزب مطرح در شانگهاي رشد منفی در عرضه زمین براي ساخت 4سئله، دبیر حزب کمونیست چینم

اند، نشانگر آن آوري شدههاي مربوط به تصرف اجباري زمین که از نواحی شانگهاي جمع. داده)TAN Yan, 2017(کرده است 
توسعه شهري در  -اقدامات اجرایی براي باز«سند قانونی  5د.ر حال اتمام هستنهاي قابل تخریب نواحی مرکزي دهستند که زمین

نظران به عنوان نقطه عطفی مهم که ورود بازآفرینی شهري به فازي تصویب شد، از سوي صاحب 2015که در سال » شانگهاي
هاي تانسیلاسایی پاند؛ فازي که به جاي نگرش توسعه انبوه (الگوي فاز قدیمی)، در جستجوي شندهد، معرفی شدهجدید را نوید می

اختاردهی س -باز«پیشنهاد شده است که در مرکزیت آن » بازآفرینی ارگانیک شهري«بافت موجود شهر است. در این سند مفهوم 
. در این بستر، دفتر منظرسازي )MA Hong & YING Kongjin, 2016(قرار دارد » سازي اجتماعاتمحور و فعال -فضایی مردم

                                                        
هاست. باید توجه کرد که فضا و مکعب دو وجود وجود فضا غیر ممکن است. بنابراین، فضا یک شرط موجودیت است، زیرا شرط الزمی براي وجود مکعب

  مجزا هستند و بنابراین، فضا بخشی از تعریف مکعب نیست. (م)
1.  Nature SchoolClover  واژه :Clover  به خاطر این که نام انتخابی براي مدرسه است، ترجمه فارسی نشده و به همان صورت انگلیسی به کار گرفته

  شده است. (م)
2. Shui-on 
3. Yangpou Distrcit Bureau of Landscaping and City Appearance 
4. Communist Party of China (CPC) 

مساحتی که توسط دولت  )Jin’an(و جینان  )Changning(، چانگ نینگ )Xuhui(شانگهاي، در سه ناحیه شهري ژوهوي  2016ارنامه سال . بر اساس آم5
، 163700، دولت به ترتیب 2005متر مربع بوده است. در مقابل، در سال  5000و  6000، 0توسعه مسکونی اختصاص داده شده به ترتیب  -محلی براي باز

 متر مربع را براي این امر تخصیص داده بود. 26000و  65200



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

6 

را مطرح نمود. در گامی رو به جلوتر، مدیریت ناحیه » ام خودگردان اجتماعی براي افزایش سبزینگی شهرياقد«شهرداري شانگهاي 
هاي سبز عمومی و حرکت در راستاي منافع عمومی ایجاد نمود. این اقدام پو سازمان اجتماعی را براي اجرا و نگهداري زمینیانگ

  عه شهري متناسب است.الگوهاي جدید توسهم نوآورانه بوده و هم با کالن
سازي کرده و هم در اقدامی مفیدتر به ساز تجاري هم ساختمان) از منظر صنفی، شرکت شوي آن به عنوان یک انبوه2
هاي مختلط مسکونی و با ساخت یک بلوك متشکل از کاربري 1»داگژو رود«ساز در کند. این انبوهگیري کامیونیتی کمک میشکل

قیت یک کامیونیتی سرزنده و باهویت ایجاد نماید. انگیزه شرکت شوي آن براي مشارکت در پروژه پارك تجاري، توانسته با موف
اجتماعی شانگهاي این بود که زمینی که محل دفع پسماند بوده را با حمایت از متخصصان، تبدیل به یک فضاي عمومی جذاب 

ه موفق تبدیل به پروژ» داگژو رود«ن هم بینجامد و در کنار پروژه گذاري البته ممکن است به افزایش بهاي زمینماید. این سرمایه
  دیگري در کارنامه این شرکت شود.

بنیانگذارانش داراي اي که در حوزه منظرسازي تخصص دارد و هم) از منظر مدرسه طبیعت کالور به عنوان یک سازمان حرفه3
هاي هایی مشاهده شده بود: درختامات نادرست در چنین پروژههاي منظرسازي شهري هستند، برخی اقدتجارب زیادي در پروژه

هاي غریب و پرهزینه منجر به تحمیل هزینه به ها ناسازگار بودند، و طراحیشدند که با نیازهاي آنهایی منتقل میبالغ به مکان
هاي سرسبزسازي شهري به وژهشدند. فرض بر این است که پرهاي آتی براي نگهداري از درختان و گیاهان نامتعارف میسال

شوند و الگوي تولید بزرگ اجرا می] محلی[ ها اغلب از سر غرور بیجاي دولترسانند، اما متأسفانه این پروژهعموم مردم سود می
هایی اغلب در مقیاس بزرگ و در سبک، غریب و گیرند. براي هر چه بیشتر دیده شدن، چنین پروژهمقیاس فضا را در پیش می

تر و داراي شده را پیاده کنیم؟ چگونه تضمین کنیم که منظرسازي ارزانعارف هستند. پرسش این است؟ چگونه منظر محلینامت
 به ویژه در پر کردن شکاف میان –وري بیشتر باشد؟ چگونه مطمئن شویم که منظرسازي واقعا در ارتقاي محیط اجتماعی بهره

 -هري و مناطق روستایی و سازش میان تماشاگر بودن و مشارکت مؤثر داشتن مصرف و تولید فضا، کاهش گسست بین مناطق ش
ش براي ها و تالسازي طبیعی را به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی معرفی کنیم؟ این پرسشکند؟ چگونه باغایفاي نقش می

ر نی محیطی از سوي مدرسه طبیعت کالوها، نقاط آغازینِ این حرکت مردمی هستند که در این پروژه بازآفرییافتن پاسخ براي آن
  شکل گرفته است.

این مقاله تنها نمونه موجود نیست، بلکه تا همین امروز هم تجاربی با نام بازآفرینی ] مورد بحث[ نمونه تجربی پارك اجتماعی
، بر خلق هنرمندانه 2015شانگهاي در سال  2اند. فصل هنر فضایی شهريهاي بزرگی شدهها و جریانفضایی خُرد، تبدیل به جنبش

  د.در فضاهاي عمومی بزرگ و طراحی و بازآفرینی فضاهاي خُرد متمرکز شده بو
مدرسه طبیعت کالور نیز در فهرست » میدان کوچک«هاي آزمایشی برگزیده شدند. پروژه گروهی از پروژه] در پایان جشنواره[

تأسیس شد و بازآفرینی خرد به  3»مرکز طراحی و گسترش فضاي عمومی شهري«، 2015نهایی برگزیدگان قرار داشت. در سال 
پروژه بازآفرینی خرد را مورد بررسی قرار  22، این مرکز 2017و  2016عنوان یکی از دستورکارهاي مهم آن تعیین گردید. در سال 

ها، زمین سبز مرکزي، ها و کوچهاي مسکونی، خیابانههایی همچون بازآفرینی ورودي مجتمعتوان به پروژهها میداد که از میان آن
 پردازد که زندگی روزمره درکرد. هر پروژه به فضایی می اشاره خیابانی فروشندگان هايغرفه و ویالیی هايها، خانهمیدان در محله
 ] ریزيمورد برنامه[ محلی اجتماعات تواند خود را در سطحکه می ریز شهري خوب کسی استیک برنامه«پیوندد. آن به وقوع می

                                                        
1. Daxue Road 
2. Urban Space Art Season 
3. Shanghai Design & Promotion Center for Urban Publci Space 
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ترین شعارها براي طراحان فضاست که به تغییر آالیشترین و بی. این شعار یکی از واقعی)SHI Bozhen, 2016(» قرار دهد
  محور اشاره دارد. –نگرش از تولید انبوه فضا به بازآفرینی اجتماعی مردم 

د. ها در اجتماع جهانی در حال تغییر هستنخوبی نشانگر آن است که جریان شود، بهپیامی که توسط پارك اجتماعی منتقل می
، بانک جهانی و بانک توسعه 1هاي شهري که توسط برخی نهادها همچون برنامه اسکان بشر ملل متحدسال اخیر، گزارش 10در 

. در گزارش انداجتماعی ذکر کرده اي نابرابري شهري و گسستاند، مشکالت فضایی را به عنوان علت ریشهآسیایی منتشر شده
، یک »افزایش گسست شهري«، در ذیل بخش »2016گزارش شهرهاي جهان در سال «برنامه اسکان بشر ملل متحد با عنوان 

 اقتصادي، طرد از فضاي -فصل به موضوع طرد فضایی پرداخته و فهرستی از ابعاد چندگانه طرد همچون طرد از فضاي اجتماعی
فرهنگی و طرد از فضاي سیاسی را ارائه نموده است. همه این مسائل به الگوي تولید فضا که تحت تسلط نخبگان جمعی اجتماعی 

ادي پذیر و شهروندان عهاي اجتماعی آسیبگردد؛ الگویی که به طرد گروهاجتماعی بوده و به تبادل ارزش مالی تمایل دارد، باز می
جایگزین  4مبناي تصمیمات بود را با بیانیه کیتو 1930را که از سال  3د که منشور آتنبر آن ش 2شود. اجالس سوم هبیتاتمنجر می

بیند که از اجزاي قابل ، منشور آتن شهر را به صورت ماشینی منطقی می6و سنت 5کند. بنا بر نظر شهرشناسان آمریکایی ساسن
راي کنترل اي را بکارآمد است. این منشور شرایط پیچیدهبندي استفاده تشکیل شده و همواره در جستجوي کارایی باالتر و پهنه

شوند، جریان تبادالت میان مردم را مختل کند؛ شرایطی که مانع از سرزندگی شهر میریزي و مدیریت شهر پیشنهاد میبرنامه
کیتو که این دو اندیشمند . مأموریت بیانیه )LIU Bo, 2017(اندازند کنند و تنوع اجتماعی در زندگی شهري را به مخاطره میمی

اي از اند، ایجاد شهري باز و آزاد، شهري پویا و سرزنده و برخوردار از تنوع اجتماعی است. مجموعهدر نگارش آن مشارکت داشته
هاي شهري پشتیبانی از ایجاد فضاها و خیابان«ها اند که یکی از آندستورکارهایی براي دستیابی به این مأموریت تعریف شده

ابتکارات «است. عالوه بر آن در این بیانیه بر » راگیر براي همه ساکنان که داراي دسترسی مناسب بوده و سبز و با کیفیت هستندف
سواري را در راه ارتقاي سالمت و رفاه مردم روي و دوچرخهاجتماعی غیر انتفاعی که مردم را به فضاهاي عمومی کشانده و پیاده

را  3ره هبیتات ، مفاهیم مهم کنگ»از منشور آتن تا بیانیه کیتو«هاي سراسر دنیا با تیتر ه است. رسانهتأکید شد» کنندتشویق می
  داشت.» زندگی اجتماعی شکوفا«به » ماشین رشد شهري«گزارش کردند؛ تیتري که داللت بر تغییر راهبرد شهري از 

ا از آن گذشته است، اما تأمالت نظري در این مورد که بتغییر جریانی که ذکر شد، منجر به پیشرفتی شد که بیش از یک دهه 
شکل گرفتند، هرگز رو به خاموشی  1970دیوید هاروي در دهه » عدالت اجتماعی و شهر«ي لوفور و »تولید فضا«هاي کتاب

ا مورد نقد قرار ر اي شدن تولید فضا و توسعه جغرافیایی نامتوازناند. نظرات اندیشمندان شهري مارکسیست صرفا سرمایهنگذاشته
شوند که کنند؛ اصولی که به فضاهایی منجر میدهند، بلکه اصول و تفاسیر هدایتگرِ تمهیدات و تصمیمات فضایی را مطرح مینمی

  گیرند. دو نکته در این میان اهمیتی کلیدي هستند:ها براي همگان آزاد بوده و ساکنان شهر در محوریت آن قرار میحضور در آن
لید انقالبی که فضاي جدیدي تو«محور یم بایست از طریق ایجاد فضاي جدید صورت گیرد:  -ونی به سوي شهر مردم) دگرگ1
 »کند، به پتانسیل کامل خود دست نیافته است. در واقع چنین انقالبی شکست خورده است، زیرا نتوانسته زندگی را تغییر دهدنمی

)Lefebvre, 1991: 54(.  
  مدیریت« که نیمع برعکس؛ بدین نه باشد، باال به پایین از باید آن گیريشکل شیوه است؟ شکل چه به جدید ) فضاي2

                                                        
1. UN-Habitat 
2. Habitat III 
3. Athens Charter 
4. Quito Declaration 
5. Sassen 
6. Sennett 
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 ، زیرا هر شهروند حق دارد»فرد به فضا و زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشد«حاکم شود. این بدین معناست که » همگانی
ر کنترل، دادن دسترسی بباشد. بدین ترتیب، با اولویت شود، داشتههاي فرهنگی خوانده میزندگی شهري حول محور آنچه فعالیت

فضاي «ه شود و فضا تبدیل باز میان برداشته می» فضاي مسلط«نیازهاي مکانی بر دستورات و استفاده از مکان بر مبادالت مالی، 
. اگرچه لوفور )Lefebvre, 2003: 54-55(یابند شود که در آن تمام غنا و احتماالت زندگی مجال بروز میمی» تفاوت و تنوع
  کنند.را به کار نبرده است، اما تمامی نکات باال بر توانمندسازي اجتماعی تأکید می» توانمندسازي اجتماعی«مستقیما واژه 

زندگی اجتماعی فرایندي طبیعی و مستقر در محل است؛ در فواصلی که عمدتا به صورت پیاده قابل دسترسی هستند. این 
شود و البته کانسپت محوري طراحی فضایی باغ اجتماعی شانگهاي اي است که در دومین روایت دوسرتو درباره فضا مطرح مینکته

ها با قدم زدن داستان آن«ترین شیوه برقراري تماس فرد با فضاست: ترین و ابتداییتقیمروي مسنیز هست. از نگاه دوسرتو، پیاده
ه دیگران تواند نگاه از باال به پایینی بها بسیار پرتعدادند اما یک مجموعه منسجم نیستند. کسی نمیشود. آنبر روي زمین آغاز می

و از آنِ خودسازي به واسطه حرکت  1ی از درك از طریق حس المسهداشته باشد، زیرا هر واحد، ماهیت کیفی مشخصی دارد: شکل
  دهد.ها به فضا شکل میمسیرهاي متقاطع و در هم پیچیده آن» هاست.3شماري از تکینگی. توده انبوه آنان مجموعه بی2در فضا

هاي واقعی را ایجاد نظام«از آن بافند. از این منظر، حرکت پیاده یکی فضاها را به یکدیگر می] با حرکت خود[ هاآن] گویی[
 :De Certeau, 1984(سازند فضا را می گیرند، بلکه عمالًها در مکان قرار نمیآن». سازدها شهرها را میکند که وجود آنمی

173-174(.  
طح خیابان توان گرفت؟  زندگی روزمره توسط مردمی که در سروي در شهر چه درسی میهاي دوسرتو درباره پیادهاز روایت

رایط نامطلوبی روهاي آن شرو نداشته باشد یا پیادهشود. این بدین معناست که اگر شهري پیادهکنند، ساخته میروي و حرکت میپیاده
ند  روي، حواس فرد فعال هستبراي راه رفتن داشته باشند، آن شهر به دشمنی با زندگی روزمره مردم برخاسته است. در حین پیاده

  شود؛روي بر اساس کمیت یا کیفیت باز شناخته  نمیدهند؛ از همین رو تجربه پیادهط پیرامون واکنش نشان میو به محی
روي در روي و فضا چیست؟ پیادهشود. رابطه میان پیادهو کیفیت محیط پیرامون تعریف می] رويپیاده[ بر اساس عمل] بلکه[

ی که بدین ترتیب خیابان«سازد. کند، به نوبه خود فضا را درك و احساس کرده و از نو میروي میدهد و کسی که پیادهفضا رخ می
» یابددهند، دگرگونی میی که افراد پیاده آن را شکل میکنند، به صورت فضایریزان شهري به طور هندسی تعریف میبرنامه

)Ibid, 117(. ]کند که هاي واقعی را ایجاد میحرکات افراد پیاده یکی از آن نظام«اکنون این ادعا که هم] با مطالبی که ذکر شد
سازند، صرفا یک نظام شهري می رسد. توجه کنید که آنچه افراد پیادهمنطقی به نظر می »سازدها در عمل شهر را میوجود آن

ماند، اما تواند این باشد که اگر شرایط حرکت پیاده از دست برود، یک خیابان همچنان خیابان مینیست. یک استنباط ضمنی می
روي بازگردیم تا بتوانیم فضاهاي دوستدار دیگر فضایی واقعی در زندگی روزمره مردم نیست. بیایید به جهان دوستدار پیاده

شوند اعث میاند و بتجسم فضاهایی آغاز کنیم که براي بدن انسان طراحی شده«کنندگان فضا را شکل دهیم و این کار را با صرفم
. منظور از طراحی این پارك اجتماعی توانمندسازي )Sennett, 1996: 21(» درك بیشتري از یکدیگر برسندهاي افراد به بدن

  ن فضاهاست.ساکنان براي ارتقا و از نو ساخت

  

                                                        
1. Tactile apprehension 
2. Kinesthetic appropriation 
3. Singularity 
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  پارك دانش و نوآوري: موردکاوي عملی توانمندسازي اجتماعی. 4

پارك دانش و نوآوري، باغی است که بر روي زمینی که قبال محل دفع پسماند بوده، قرار گرفته است. همین تغییر کاربري، 
توانمندسازي اجتماعی ] شکلی از[ دارند،نوعی ایجاد فضاست. اما تبدیل یک پارك به فضایی عمومی که همکان به آن دسترسی 

هاي هایجاد نمون«تر، رسانزند، اما شاید از آن آسیبآید. تولید فضا با محوریت سرمایه به زندگی اجتماعی لطمه میشمار میبه
هایی ین فضاهاي مدنی است. چنگیرند و احترام به کاالها به جاي ارزشمتعدد از فضاهاي مصرفی که پیش چشم همگان قرار می

خودسازي فضا، به تماشاگران منفعل  کنندگان فعال در از آنِشوند؛ مکانی که در آن مردم از مشارکتتبدیل به مکان تماشا می
. فلسفه اصلی ایجاد پارك اجتماعی، ایجاد یک فضاي عمومی اجتماعی داراي گیاهان و فضاي )Harvey, 1990(» شوندتبدیل می

دهی مجدد به روابط میان اعضاي اجتماع و روابط بین افراد و اجتماع است. این پارك مردم و احیا و شکلگذاشتن سبز براي قدم
کنندگان از سازي فضا با محوریت استفادهبه پیاده» هاي مغرورانهپروژه«اي است براي ایجاد دگرگونی از تولید فضا به سبک تجربه

  آن.
و فناوري دربرگیرنده سه بعد است: ایجاد فضا، معرفی یک گفتمان و توانمندسازي طور مشخص، ایجاد پارك اجتماعی دانش به

، 2) تجربه یا عمل فضایی1شده در نظریه فضاي لوفور مرتبط دانست: مطرح 1کتوان به تریالکتیبعدي را میاجتماع. این فلسفه سه
، 4گیري دانش قابل درك درباره فضا؛ و فضاهاي بازنماییشکل، به معناي 3هاي فضا) بازنمایی2به معناي ساخت فضاي قابل ادراك؛ 

 ها درباره فضا و تصویر آنان از فضايکنند، همراه با احساس آنکنندگان فضا در درون آن زندگی میبه معناي فضایی که مصرف
ساکنان براي درك و  . به عبارت دیگر، ایجاد پارك اجتماعی تالشی براي احیاي ظرفیت)Lefebvre, 1991: 38-39(مطلوب 

  آن است.] دهی بهشکل[ آگاهی از فضاي زیسته خویش و خالقیت در
 

 
  اسکیس پارك اجتماعی دانش و نوآوري در شانگهاي. 1 شکل

                                                        
1 .Trialectic : مشابه دیالکتیک است با این تفاوت که به جاي کشمکش میان دو ایده، اندیشه یا پدیده، به کشمکش میان سه ایده، اندیشه یا پدیده مربوط

بل جمع با واژه فارسی حاوي عدد سه، غیر قا dialecticدر  diرسد پیشوند انگلیسی گانه مطرح شده، اما به نظر میشود. در متون فارسی، دیالکتیک سهمی
 باشند. از همین رو از عین واژه تریالکتیک در ترجمه استفاده شد. (م)

2. Spatial practice 
3. Representations of space 
4. Representational space 
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  ایجاد فضایی براي دسترسی همگان. 4-1

کانکس قدیمی ساخته  4گیرد. فضاي درونی آن با استفاده از متر مربع را در بر می 2000پارك اجتماعی مساحتی نزدیک به 
اند، فضاسازي شده است. قصد طراح کامال روشن ها که از دو سو باز شدهشده است. کل مساحت این پارك به کمک این کانکس

ران بان براي محافظت از آفتاب و بااست: ایجاد فضایی باز، دوستانه و اشتراکی. محل اتصال فضاي درونی و بیرونی، یک سایه
اند. در روزهاي بارانی، حتی هاي گیاهان قرار گرفتهها و گلدانطره به در متصل شده و در مجاورت آن صندلی است که به صورت

بان بنشینند و در محیطی آرام از گذر زمان لذت ببرند. در توانند در زیر این سایهها میزمانی که فضاي داخلی بسته است، همسایه
کاري شده ده و یک تاالب کوچک قرار دارند و در سمت راست آن، یک باغ سبزيکاري شسمت چپ آن، یک قطعه زمین برنج

ر اي شکل براي استراحت و توقف مردم قرار دارند. یک مسیها، چند صندلی چوبی حلقهشکل گرفته است. با فاصله کمی از کانکس
ز آن نماید. ارا از/ به سمت این اجزا هدایت میریزي شده، اجزاي مختلف پارك را به یکدیگر متصل کرده و مردم روي برنامهپیاده

متر از جریان  3یا  2کاري شده به طول هاي گلبهتر، مسیر پشتی در طول حفاظ بامبویی است که با ماسه پوشانده شده و با قسمت
شده حرکت  کارييترافیک خیابان فاصله یافته است. بدین ترتیب، وقتی مردم در طول مسیر پوشیده از ماسه به سمت زمین سبز

اي طراحی شده که حرکت در آن راحت است و حاضران تر باشد. مسیر به گونهبخشتر و آرامشکنند، محیط پیرامونی ساکتمی
ن بازي کند؟ بزرگساالکند که فعالیت باغبانان را مشاهده کنند. هر کس در این فضا چه چیزي را مشاهده میدر فضا را تشویق می

کنند. این نوع درگیر شدن با فضا همان چیزي است که پارك اجتماعی جات پارك نگاه میبینند و عابران به سبزيکودکان را می
  کند.را مملو از انرژي و سرزندگی می

. کودکان محور دارد -محور خواندن فضاي پارك اجتماعی تعبیر دقیقی نیست. به عبارت بهتر، این پارك فضایی کودك -مردم
شده از بازي کودکان و زمین بازي پوشیدهکنند. در فضاي خارجی، محل شنگیرند و رشد میا بازي کردن یاد میدر این فضا ب

ر بازي ترها بتوانند بها قرار گرفته تا بزرگبازي دقیقا در کنار کانکسپوست نرم درختان آماده حضور کودکان هستند. محل شن
اي که در این هاي آزادانهند در این فضا بدون تقریبا هیچ محدودیتی چرخ بخورند. قدمتوانکودکان نظارت داشته باشند. کودکان می

ها را با جهان آشنا کند. براي تضمین راه رفتن و دویدن ایمن کودکان در این فضا، مسیرهاي پارك تواند آنزنند، میفضا می
کوتاهی دارد و دروازه آن بر اساس قد کودکان طراحی کاري حفاظ چوبی اجتماعی از ماسه پوشیده شده است. قطعه زمین سبزي

اندازي که بر خلق یک منظر دلنشین در قلب شهر انداز کلی سازندگان سازگار هستند؛ چشمها با چشمشده است. همه این طراحی
ت. زمین د لذت بصري اسبا ارائه آموزش به کودکان در طبیعت تأکید دارد. پارك اجتماعی بسیار فراتر از یک زمین سبز براي ایجا

ها کاري عوامل جاذب کودکان هستند و حضور کودکان منجر به حضور والدین یا سرپرستان آنبازي، ترامپولین و باغ سبزيشن
تواند آن را تبدیل به فضایی عمومی در محور در طراحی، می -شود. به همین دلیل است که ایده ایجاد یک فضاي کودكمی

  .دسترس همگان نماید

  هاي فضایی و آگاهی فضاییبازنمایی. 4-2

هرشناس اند. شهدف از ایجاد پارك اجتماعی صرفا افزایش آگاهی فضایی نیست، بلکه طراحان آن در پی ارتقاي دانش نیز بوده
د برد. مثال در موري لوفور به کار می»بازنمایی فضاها«کردن مفهوم را براي بازگردان» فضاي مفهومی«عبارت  1آمریکایی، زوکین

». کنیمخواهیم به خیابان ویژه خرید فکر کنیم، آن را تجسم میفضاي مفهومی، فضایی است که وقتی می«یک خیابان ویژه خرید 

                                                        
1. Zukin 
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 Zukin, Kasinitz(» هاي جمعی یک گروه اجتماعی استو نمادین از ذائقه بخش، بازتولیدکنندهفضاي مفهومی، فضاي تجسم«

& Chen, 2016: 6( یار چیزهایی بس» فضاي مفهومی«. این برگردان زوکین و همکاران، مفهوم اولیه لوفور را بسط داده است، زیرا
ه چارچوب دهد. از آنجا کعادي را نیز پوشش میبیشتر از مطالعات فضایی توسط اندیشمندان را در بر گرفته و آگاهی مکانی مردمان 

اند، آگاهی مکانی کاربران دهنده مجموعه اصطالحات {به کار رفته در طراحی} پارك اجتماعی بودهمفهومی متخصصان تشکیل
  شود.پارك اجتماعی، مستقیما به درك فضایی خود آنان مربوط می

دانستند که در حال ساخت فضاي جدیدي هستند؛ یک فضاي اجتماعی جدید دهندگان پروژه پارك اجتماعی از ابتدا میسازمان
هاي مختلفی همچون مشاهده در برابر مشارکت، مصرف در برابر تولید، شهري در برابر روستایی، متخصصان در برابر که از تناقض

پذیر و شدنی است، زیرا خود جامعه امکان ها بر این باروند که {خلق} چنین فضاي جدیديرود. آنها فراتر میافراد عادي و جز آن
گذاران پارك گفته است: قدرت الزم براي آفرینش را داراست و خود زمین نیروي زندگی را در خود دارد. چنانچه یکی از بنیان

 همچون باال توانمندسازي اجتماعی فرایندي دربرگیرنده استفاده مؤثر از نیروها و منابع مختلف اجتماعی، و اقدامات پایین به"
سازماندهی، حکمروایی و توسعه از درون است.برنامه آموزش ملی شاهدي بر قدرت زمین و طبیعت براي آموزش است. پروژه 

ه صورتی نقص نیست یا بتوانمندسازي، قدرت زندگی و قدرت درونی کودکان را آشکار ساخته است. این فضا الزاما یک فضاي بی
گیرد، ولی به میزانی قدرتمند بوده که افراد را به این باور رسانده که براي همه امور، به تکیه بر مینقص مورد استفاده قرار  نبی

ها و نتوانند بر خود تکیه کنند؛ بر ذهاند که میاقتدار نیاز ندارند. مردم با مشاهده زمین و برونداد طبیعی آن بدین دریافت رسیده
. قدرت آفرینش جامعه و نیروي زندگی که در ذات زمین وجود دارد، منشأ قدرتی "لبه نمایندگرایی غدستان خود تا بتوانند بر مصرف

  کند.است که در این پروژه بازآفرینی فضا نشان داده شده است. همین قدرت به خوبی ماهیت این پروژه را تعریف می
 ت، به تدریج تبدیل به یک چارچوب دانشیانگاشت اولیه پارك اجتماعی که با برگزاري چندین سمینار دانشگاهی قوام یاف

به میزبانی پارك اجتماعی برگزار شد،  2016هاي آزاد که در سال مند تبدیل شده است. هشتمین جلسه از سخنرانیعمیق و نظام
ه نهاي متفاوت: پژوهشگران دانشگاهی در زمیسخنرانانی از کشورها و مناطق مختلف را جذب کرده است؛ سخنرانانی با تخصص

توسعه اجتماعی گرفته، رهبران توانمندسازي اجتماعی از تایوان و مینلند، پیشتازان اقتصاد مبتنی بر نوستالژي، بنیانگذار جنبش 
گذاري از ژاپن، پژوهشگران سیاست» آمیززندگی صلح«از کره جنوبی، بنیانگذار سازمان مدنی » کردنفناورانه زیستن و مصرف«

توان دریافت که موضوعات مورد هاي محلی ترك اعتیاد. از عناوین این سخنرانان میا و بنیانگذاران گروهالمللی در حوزه غذبین
اند. تمرکز این موضوعات همواره بر این بحث بوده که پارك اجتماعی چگونه به فضاي کلی بحث بسیار متنوع و البته نوگرایانه بوده

ا به تفسیر و اشتراك راهکارها و مفاهیم هنجاري براي توانمندسازي اجتماعی مربوط هشود. بسیاري از سخنرانیاجتماعی مرتبط می
 اجتماع«، »منظري با مدیریت چندگانه«، »باغِ اجتماعی-کشت«، »باغِ شهري«اند. عبارات خاص و بعضا عجیبی همچون بوده

شدند. پیام این عبارات چیست؟ این عبارات رح میها مطها در این سخنرانیو جز آن» بازيشننسل «، »جامعه آشنایان«، »تعاملی
به روندهایی همچون بوم شناسی پایدار شهري و رفتار دوستدار محیط زیست، بازآفرینی شهري ارگانیک، محیط آموزشی مساعد 

ر کالس نه د اند، اکنونکنند. این مفاهیم که در پارك اجتماعی تعریف شدهبراي رشد کودك و ساخت فعال جهان زیسته اشاره می
هاي دهی به آگاهی و درك عموم مردم از پاركیابند و منجر به اثرگذاري و شکلها انتشار میدرس، بلکه از طریق مخاطبان و رسانه

  شوند.اجتماعی می
ک یزدنی شده است. چه چیز این پروژه ویژه است؟ این که صرفا اي مثالدر کمتر از یک سال، پارك اجتماعی تبدیل به پروژه

ی شدن است. از آگاهمحوري است که به طور مداوم در حال ساخته -فضاي عمومی براي مصرف نیست، بلکه فضاي عمومی کاربر
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فضایی گرفته تا درك فضا و سپس همبستگی اجتماعی، نکته کلیدي آن است که کاربران قدرت خود را براي ساخت جهان زیسته 
  اند.خود بازپس گرفته

  دهی به فضاي زیستهتجربه و شکل. 4-3

در آغاز ایت مقاله، ادعایی مطرح شد مبنی بر این که پارك اجتماعی در حال تبدیل شدن به نقطه جذابی براي اجتماعات 
ادامه  شود. گزارشی که درپیرامون خود است. در این قسمت، نکاتی برگرفته از گزارش مشاهده میدانی براي اثبات آن ادعا ارائه می

  ثبت شده است: 2017آوریل  15پژوهشگر در  آید، توسطمی
  14:00ساعت  

 7-8تر از خود (نزدیک کودك بزرگ 20ساله دورگه که ساکن یک مجتمع مسکونی نزدیک است، حدود  5یک دختر کودك 
اشت دهی شده، کودکان به ککاري دنبال کرد. در این کالس توسط مدرسه سازمانسال) را تا کالس باغبانیشان در قطعه سبزي

ها پرداختند. یک مادربزرگ اهل شانگهاي، نوه دوساله خود را در کالسکه ها و جستجوي شبدر در چمنکردن دانهسبزي، آسیاب
  اي را براي نشستن در نزدیکی در کانکس پیدا کرد.کودك به پارك آورده و چارپایه

  14:40ساعت  
دند. دختر دورگه و پسر دوساله نزدیک شدند تا با سگ بازي که صاحب آن است، به پارك آم و خانمی» واندر«سگی به اسم 

آموز دانش 20کنند. در این حین، در گوشه سمت راست پارك، یک کارگاه آموزش تهیه کمپوست با یک معلم آمریکایی و حدود 
  جوان در حال برگزاري بود.

  15:30ساعت  
ها از محله به کودك و والدین آن 5مجاورت پارك رفتند. واندر و صاحب آن به بازار عرضه مستقیم محصوالت کشاورزان در 

ها همدیگر را ها شدند. خانوادهدادن به سبزيبان برداشتند و مشغول آبها را از زیر سایهپاشکاري آمدند، آبزمین سبزي
  شناختند، ولی کودکان خیلی زود با هم دوست شده و به یکدیگر کمک کردند.نمی

  17:00ساعت  
اش را به پایان رسانده، با مادرش به پارك آمدند. ساله که تازه کالس مدرسه 12، زمان اوج پارك است. یک دختر این ساعت

متري خود آمدند. پدر دختر دورگه به سمت  1کاري ها یک دوچرخه عمومی را تحویل گرفتند و به سمت قطعه زمین سبزيآن
  و خورد، سپس فنجان را شست و در جاي اولش قرار داد.هاي کانکس رفت، براي خود یک فنجان آب ریخت اتاق

راي ب شود؟ اول این که، پارك یک مزرعه، یک کارگاه و بهشتیاز مطالب ذکرشده در این گزارش چه چیزي دستگیرمان می
ك اجتماعی شود امکان بازي و آموزش در یک پارهاي احساس فضا محرومند، اما آیا میهاي مدرن از فرصتکودکان است. انسان

ل شوند؟ ها تبدیتر با محیط و سایر انسانتر و مهربانهایی حساسرا براي کودکان فراهم کرد تا در بزرگسالی تبدیل به انسان
هاي نرم درختان، گیاهان و بازي، پوست، پاسخ به این پرسش است که آیا محوطه شنشناسان در این مورددغدغه اصلی جامعه

  الزم براي محیط اجتماعی و آموزشی کودك هستند؟ها عناصر بازيهم
خواهی بدانی چطوري کمپوست تهیه کنی؟ همینجا در کنار دوم این که، پارك اجتماعی مکانی براي آموزش میدانی است: می

بایست از هر دو استفاده ها انجامش بده. در اینجا، آموزش عملی است، هیچ جدایی میان ذهن و بدن وجود ندارد و میتوده کمپوست
ا هم، بازي شدن با یکدیگر و خرید باجتماعی است. از همکاري در کاشت گیاهان گرفته تا هم کنید. سوم این که، این پارك مکانی
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دالیل زیادي براي حضور و تعامل مردم در اینجا وجود دارد.  چهار این که، پارك اجتماعی یک تصویر مینیاتوري از جامعه آشنایان 
مقدمه وارد اتاق کند. به همین دلیل است که مردم بیماع ایفا میرا براي اعضاي اجت] دوم[ نیز هست و از همین رو، نقش خانه

  کنند.دارند؛ درست همان طور که در خانه خود چنین میشوند و فنجانی براي نوشیدن بر میمی
ت؛ سهاي دوسرتو اهاي متعدد ادامه یابند. نکته مهم بازگشت به آموزهتوانند به همین منوال با ذکر مثالها میاین گزارش

ن ترتیب، کند. به همیریزي شده را به فضا تبدیل میهاي برنامههاست که خیابانهاي انسانکنند این قدمهایی که تأکید میآموزه
بز را به کند. اغلب فضاي سهاي روزمره هستند که پارك را تبدیل به یک فضاي زیسته عزیز براي همسایگان میکنشهمین میان

فعال  کنندگان منفعل تبدیل به ایجاد کنندگان/ سازندگانکنند، اما در پارك اجتماعی، مصرفصري نگاه میچشم تزئین و زیبایی ب
  شوند. می

گیرد، زیرا آنان امروزه در حال زندگی در افراد را به بردگی می ]ي صرف[پژوهشگر فرانسوي یک بار گفت که تماشا 1گاي دبور
گوید، مردم در رسد، اما در عمل، چنانچه دبور میآنان عملی اختیاري به نظر می یک جهان مادي هستند و اگرچه تماشا توسط
. تجربه/ عمل فضایی در یک کامیونتی، تماشاگران را به )Debord, 2006: 3(تمامی ابعاد زندگی ناگزیر از تماشا هستند 

فضا یا منظر دیگر محصول سرمایه نیست، ] در این حالت[ کند. نکته کلیدي آن است کهکنندگان در زندگی تبدیل میمشارکت
بلکه نتیجه آفرینش و فعالیت است و مردم دیگر تماشاگر نیستند، بلکه بازیگرند. آنان دیگر بردگان تماشاگر نیستند، بلکه سازندگان 

  فضاي اجتماعی خویشند.
نی و بستري واجد معنا براي هاي انسااز درك کامل مکان و بازشناسی مکان به عنوان محصول خواسته] چنین شرایطی[«

دان پدیدارشناس ، جغرافی2هاي ادوارد رلفها گفتهاین». شودفعالیت انسان، یا ادراك عمیق و ناخودآگاه از هویت محلی ناشی می
شود، حتی اگر . از آنجا که پارك اجتماعی هنوز فضایی نوپا محسوب می)Peet, 2007: 59(است »  حس مکان«درباره موضوع 

ر توان گفت که مردم دکانی در ذهن همسایگان وجود داشته باشد، این حس نه پیچیده است و نه ناخودآگاه. با این حال، میحس م
شود شود؛ یا حتی باعث میدهند که احساسات مثبت یا تعلق نسبت به آن را موجب میهاي واجد معنا انجام میاین پارك فعالیت

د بدانند. گذار از تولید فضاي بزرگ مقیاس به توانمندسازي اجتماعی، وابستگی زیادي به افزایش این پارك را جزئی از کامیونیتی خو
حس مکان دارد. در مورد پارك اجتماعی شانگهاي، رابطه میان انسان و زمین در حال بازسازي است، پیوند میان اعضاي اجتماعی 

گیري حس سازي اجتماعی رخ دهد؛ دستاوردي که منجر به شکلدر نهایت، توانمند] استامید [ گیري مجدد است ودر حال شکل
  تعلق به اجتماع خواهد شد.

  گیريبندي و نتیجهجمع. 5

ا بوده مدار فضمیالدي بدین سو، مدل بازآفرینی شهري در شانگهاي تحت سلطه تولید بزرگ مقیاس و سرمایه 1990از دهه 
نواحی مرکزي شهر را بیشتر کرده و کیفیت فضاي بافت قدیمی شهر را به طرز قابل وري زمین در است. این الگوي بازآفرینی، بهره

چارچوب جدیدي از فضاي شهري شکل گرفته که کمبود فضاي زندگی براي ] بر اساس این الگو[ توجهی افزایش داده است.
 مقیاس فضا ساختار اجتماعی مبتنی شهروندان متوسط شانگهاي را کاهش داده است. با وجود این دستاوردها، این دگرگونی بزرگ

بر مقیاس انسانی و غناي زندگی روزمره را مختل کرده و مردم را از ظرفیت داشتن حس مکان و فرصت تعامل آزاد در فضا محروم 
ت مداخال[ کننده جهان مادي مناظر هستند، نه سازندگان آن. مردم ازکرده است. در اکثر موارد، ساکنان صرفا تماشاگر و مصرف

                                                        
1. Guy Debord 
2. Edward Relph 
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اند، اما این سود به قیمت شکل نگرفتن کامیونیتی حاصل شده است؛ مردم از محیط فضایی بهره فضا سود مادي به دست آورده] در
فاع اند، اما این انتاند، اما این بهره با از دست دادن محیط اجتماعی همراه بوده است؛ مردم از دسترسی به اماکن دور منتفع شدهبرده

مدار و مکالمات انسانی شده است؛ مردم فضاهاي بیشتري براي خرید دارند، اما فضاي عمومی دادن محله پیاده منجر به از دست
  پرسی کمتر شده است.ها براي مالقات و احوالآن

 ضایی مدتیهاي کمبود منابع فتوان به سرعت متوقف کرد، اما این تولید پایدار نیست و نشانهتولید بزرگ مقیاس فضا را نمی
فرایند گذار از تولید فضا به فضاي زیسته شروع شده و نمونه تجربی پارك اجتماعی ] مدتی است[ است که مشاهده شده است.

بخش دانش و نوآوري شانگهاي در این زمینه، نمونه ارزشمندي است. پارك اجتماعی مسیرهاي پیاده را به افراد پیاده ، تجربه لذت
. این گرداندرا به کودکان، تعامل را به همسایگان و احساس مولد بودن را به زندگی روزمره باز می کاري را به شهروندان، بازيباغ

اند؛ هدف از هاي شهري در سطح کالن و بهبودهاي کیفی زندگی روزمره در سطح خرد حاصل شدهدستاوردها با ادغام پیشرفت
هاي عادي و میان تولید و استریت و خیابانروستایی، میان وال این ادغام حل منازعه میان منظر و زندگی واقعی، میان شهري و

کاري طبیعی، انزواي هاي باغبا معرفی آموزش در دل طبیعت و فعالیت] پارك اجتماعی شانگهاي[ طور خالصه،مصرف است. به
ك اجتماعی کنندگان مالی پارتأمینشکند. را در هم می -هاي پیشین بودهکه ناشی از تولید فضاي مبتنی بر سرمایه در دهه–افراد 

تواند پذیر است. جامعه به خودي خود قدرت آفرینش دارد و زمین به خودي خود میبر این باورند که تغییر در شیوه تولید فضا امکان
د بگذاریم بای تر،خلق کند. آنچه مردم باید انجام دهند، در اختیار گرفتن ابتکار عمل براي ارتقا و ساخت فضاست. به بیان دقیق

ها و هر یک از اعضاي اجتماع ابتکار عمل را در دست کودکان ابتکار عمل را در دست بگیرند، باید اجازه دهیم والدین و خانواده
  توان گرفت.بگیرند. این دقیقا همان درسی است که از نمونه پارك اجتماعی شانگهاي می
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  چکیده

در مدیریت امور عمومی » دهی اجتماعخودسازمان«این مقاله به تکامل 
در ادبیات مدیریت تعاملی، مواجهه اجتماع با مسائل اجتماعی، مورد  .پردازدمی

هاي اندکی در گیرد. این در حالی است که ما دانستهتوجه بیشتري قرار می
دهی در دست داریم. در این مقاله براي پایایی خودسازمان مؤثرخصوص عوامل 

تلف پرداخته در سه کشور مخ »دهی اجتماعخودسازمان«به تحلیل سه مورد از 
اند که شده است: انگلستان، ایاالت متحده و هلند. نویسندگان مقاله دریافته

هاي دولتی به شدت تحت احاطه محیط »دهی اجتماعخودسازمان«هاي برنامه
ی که معنبدینشود. هاي مختلفی از تعامل میحالتبوده و این امر منجر به بروز 

رحله دیگر و متناسب با میزان درك هاي مذکور از یک مرحله به مبرنامه
هاي تعامل به شدت بر کند. این حالتبودن آنها، تغییر میمردان و پذیرادولت

، اثرگذار است. نتایج به دست آمده »دهی اجتماعخودسازمان«تکامل اقدامات 
رنده بایست دربرگییافته میهاي شهروندي خودسازمانگویاي آن است که برنامه

هاي بزرگتري از شهروندان باشد. وقوع چنین شرایطی، تمایالت گروهها و دیدگاه
هاي شهروندي تأثیري مثبت دارد. کسانی که به دنبال بر تکامل و استمرار برنامه

هاي اجتماعی و داوطلب) برقراري ارتباط با دیگر شهروندان (از طریق سازمان
ز مشروعیت خود را اهستند، امکان موفقیت بیشتري دارند. در غیر این صورت، 

  شوند.دست داده و با شکست مواجه می
  
آفرینی؛ سسات دولتی؛ نماینده؛ همؤدهی اجتماع؛ مخودسازمان :هاواژهکلید

  پایایی.

 
 
 
Abstract 
This article deals with the evolution of 
community self-organization in public adminis-
tration. Within the literature of interactive 
governance, increasing attention is being paid to 
how communities take initiative in dealing with 
societal issues. However, we know little about the 
factors contributing to the durability of self-
organization. We analyzed three cases of 
community self-organization in three different 
countries: the United Kingdom, the United 
States, and the Netherlands. We found that 
community self-organization initiatives are 
strongly embedded in governmental environ-
ments, leading to different modes of interaction 
that change from phase to phase and in response 
to reciptiveness (or the lack thereof) among 
government counterparts. These modes of inter-
action strongly influence the evolution of 
community self-organization efforts. Moreover, 
we conclude that it is important that self-
organized citizen initiatives represent and capture 
the perspectives and interests of large groups of 
citizens. This condition positively influences the 
evolution and duration of citizen initiatives. 
Those who manage to link with other citizens, 
including via community and volunteer 
organizations, can succeed. Those who do not can 
lose their legitimacy and fail. 
Keywords: community self-organization, 
government institutions, representation, co-
creation, durability. 

                                                        
1. Edelenbos, J., van Meerkerk, I. and Schenk, T. (2016). The Evolution of Community Self-Organization in Interaction with 
Government Institutions: Cross-Case Insights from Three Countries. American Review of Public Administration, 48(1): 52-
66. 
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  مقدمه. 1

اي طور فزایندهاین رو جامعه مدنی به، از )Kisby, 2010( است »تربزرگ جامعه«و  »تردولت کوچک«امروزه توجهات به سمت 
شود، طلبانه محسوب میهاي سیاسی و فرصتطلبیعالوه بر آنچه که اغلب، جاه باشد.ده میخودسازمان و همچنین متکی به خود

 دهیهاي جدید خودسازمان، که منجر به ایجاد شکلباشیممیما شاهد یک تغییر اساسی در مشارکت مدنی براي امور عمومی 
رد گیهاي عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، در نظر میطور سنتی، سیاستاجتماع شده و مستقیماً عواملی را که ممکن است به

)Bang, 2009; Marien, Hooghe & Quintelier, 2010; Stolle & Hooghe, 2005(.  فارغ از اشکال سنتی مشارکت
هاي خود در حوزه عمومی، به شدت ت، شهروندان فعال جهت پیشبرد فعالیتسسات تحت اداره نمایندگان دولؤشهروندي در درون م

طور ترتیب، آنها قادر خواهند بود تا بهدهند. چرا که بدینهاي غیررسمی و با ساختار آزاد نشان میتمایل به مشارکت در سازمان
ن مشارکت مدنی در اداره امور عمومی مربوط . شهروندان خواها)Bevir, 2009(سازي را به دست گیرند مستقیم، مسئولیت سیاست

  باشند.میبه خود، و همچنین تعامل و استفاده از ابزارهاي دولت رسمی در مواقعی که پیشبرنده اهدافشان باشد، 
ثال م عنوانبه( هاي مختلف، اشکال جدید شهروندي و فعالیت اجتماع در حال افزایش است اگرچه دانش ما در خصوص سبک

C. King & Cruickshank, 2012; Marien et al., 2010; Matarrita-Cascante & Brennan, 2012(دانش اندکی  اما ؛
دهی به شکلبراي سسات سیاسی و دولتی ؤو تعامل آنها با م دههاي شهروندي خودسازماندر مورد چگونگی ظاهر شدن گروه

وجود  1»تولید مشترك«. ادبیات مربوط به )oghe, 2005Stolle & Ho( موجود استسیاست عمومی و تأمین خدمات عمومی، 
 ;Bovaird & Loffler, 2012; Brandsen, Pesthoff & Verschuere, 2012; Florin & Wandersman, 1990(دارد 

Ostrander, 2013; Voorberg, Bkkers & Tummers, 2015(اما در مقابل، بینش ناچیزي درخصوص رفتارهاي تعاملی  ؛
شم چ عمومی، به امور اداره و سازيسیاست زمینه در اجتماع دهیخودسازمان مختلف مراحل طول در دولتی سساتؤم و دانبین شهرون

االت مهمی را درخصوص چگونگی امکان ؤاین موضوع س .باشدخورد. معموالً اقدامات شهروندانه متکی بر منابع عمومی میمی
  .)Healey, 2014(آورد سسات رسمی سنتی و نهادهاي دولتی به وجود میؤارتباط با ممستقل و شهروندانه بودن اقدامات در حین 

سازي و اداره امور هاي اجتماعی در سیاستهایی در خصوص چگونگی همراه بودن مشارکت سازماناین مقاله به ارائه بینش
دازد. این پرسسات دولتی رسمی، در طول زمان میؤتر و مهاي محلی گستردهاي تدریجی در زمینه تعامل با اجتماععمومی با توسعه

ال اصلی این مقاله بدین شرح ؤنماید. سدهی شهروندي کمک میسازي و اداره امور عمومی در خودسازمانامر به ادبیات سیاست
 بر ماندگاري و مؤثریابد، و عوامل سسات دولتی موجود، توسعه میؤدهی اجتماع در مقابل مهاي خودسازمانچگونه برنامه«است: 

 عنوانهبدهی اجتماع در سه کشور (هاي خودسازمانال، برنامهؤبه منظور پاسخ به این س »بین رفتن آنها در طول زمان چیست؟یا از 
هند تا دفرد به ما اجازه میهاي منحصربهنمونه موردي) مورد مطالعه قرار گرفته است: هلند، انگلستان و ایاالت متحده. این نمونه

  لگوهاي مشترکی را بیابیم که کاربرد آنها فراتر از یک کشور و یا حاکمیت است. ا
دهی تغییر از مشارکت سنتی به سمت خودسازمانبه در بخش بعدي مقاله، چارچوب نظري مورد بحث قرار گرفته است که 

، چارچوب تحلیلی، »و رویکرد پژوهش چارچوب تحلیلی«دارد. در بخش اشاره سازي شهروندي در حوزه اداره امور عمومی و سیاست
هاي موردي پرداخته شده و هاي موردي به بررسی نمونهگیري و روش تحقیق ارائه شده است. پس از آن، در بخش تحلیلاندازه

هاي به دست اي از بینشآورده شده است. نتایج به دست آمده براساس مجموعه »هاي مورديمشاهداتی در نمونه« در ادامه بخش
  باشد.آمده از این تحقیق می

                                                        
1. Co-Production 
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  دهیمفهوم خودسازمان. 2

. این مفهوم )Wagenaar, 2007(هاي پیچیده برآمده است دهی از علوم طبیعی و به ویژه از تفکر سیستممفهوم خودسازمان
. مفاهیم )Prigogine & Stengers, 1984(ظهور ساختارهاي (نظم) جدید و به دور از آشفتگی تعریف شده است  عنوانبهغالباً 

ت سازي و اداره امور عمومی را نیز تحپیچیدگی، منحصراً در علوم طبیعی باقی نماند بلکه علوم اجتماعی و به طور خاص سیاست
 ,De Roo & Silva, 2010; Teisman, van Buuren & Gerrits, 2009; van Meerkerkمثال  عنوانبه(تأثیر قرار داده است 

van Boonstra, 2013; Wagenaar, 2007(مر اند، بر تعامالت مستدرپی همراههاي پیچیده با تغییرات پی. از آنجایی که سیستم
عامل ظهور و حفظ ساختارها، خارج از ت عنوانبهدهی در اینجا دهنده یک سیستم تأکید دارند. خودسازمانبین عناصر مختلف تشکیل

امل تعیین و تحمیل نشده بلکه نتیجه بسیاري از تعامالت پیچیده و غیرخطی شود، ظهوري که نه تنها توسط یک عمحلی تعریف می
  . )Cilliers, 1998; Heylighen, 2001; Jantsch, 1980(باشد بین عناصر مختلف می

د اداره رمحور بوده و هدف آنها پیشبشود که اجتماعباالیی یاد میبهتصمیمات از پایین عنوانبهدهی در این مقاله، از خودسازمان
  باشد.هاي پایدار همکاري بین شهروندان میسازي از طریق مدلامور عمومی و سیاست

  سازي و اداره امور عمومیتضاد رویکردهاي سنتی نسبت به سیاست. 2-1

 تر شهروندي تغییر یافته استمحور، به اشکال فعالدهی اجتماع، از اشکال سنتی همچون همفکري شهروندي دولتخودسازمان
هایشان و فعالیت مستقیم در اداره امور عمومی هاي غیررسمی و با ساختار آزاد به منظور پیشبرد سیاستو در آن، اعضا، در سازمان

سازي روشی بلندمدت در سیاست عنوانبهتواند . این تمایل می)Bang, 2009; Stolle & Hooghe, 2005(کنند مشارکت می
ها، رویکردهاي مختلفی را براي مشارکت شهروندان . دولت)Edelenbos & van Meerkerk, 2016(تعاملی و مشارکتی باشد 

و  3، منشور شهروندي2ت منصفه شهرونديئ، هی1هاي شهرونديتوان به پنلاند که از آن جمله میسازي اتخاذ نمودهدر تصمیم
 ,Dryzek, 2010; Innes & Booherمثال  عنوانبه(ریزي مشارکتی اشاره نمود مذاکرات مربوط به منافع مشترك و برنامه

2010; Lowndes, Pratchett & Stoker, 2001; Susskind & Field, 1996( این ابزارها و رویکردهاي مشارکتی عمدتاً بر .
 ;Innes & Booher, 2010; L.A. King, 2003(باشند ها متمرکز میفزایش حمایت، مشروعیت دموکراتیک و کیفیت برنامها

Sorensen & Torfing, 2007(هایی کهسازي موسسات و برنامه. مشارکت شهروندي، فرآیندي است که در آن افراد در تصمیم 
). جنبه اصلی رویکردهاي رایج در زمینه مشارکت این است Florin & Wandersman, 1990شوند (بر آنها تأثیر دارد، دخیل می

گیرند و پیشنهادات آنها براساس تطبیق با چارچوب دولتی در ها در خصوص زمان و نحوه مشارکت شهروندان تصمیم میکه دولت
هیچ حق طبیعی یا فرصتی براي  .)King & Cruickshank, 2012(گردد بندي میسازي، درجهشده سیاستفرآیندهاي کنترل

دخیل شدن وجود ندارد؛ شرایط مشارکت دائماً مورد مذاکره قرار گرفته است آن هم در زمانی که شهروندان نسبت به موانع موجود 
  .)Sorenson, 2002(هاي سیاسی و مدیریتی است، معترض هستند که ناشی از انتخاب

ان از دهند، اما شهروندکنندگان قدرت میدر حالی که فرآیندهاي مشارکتی رایج به خوبی قابل اجرا شدن هستند و به شرکت
 Lowndes(د شوسازي کم میالخصوص هنگامی که میزان تأثیر آنها در تصمیممقررات سختگیرانه مشارکت رضایتی ندارند، علی

et al., 2001(کنند که مسائل آنها مورد توجه نیست. در پاسخ به این مسئله، برخی براي توسعه ی. شهروندان اغلب احساس م

                                                        
1. Citizen panels 
2. Citizen juries 
3. Citizen charters 
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. در این )van Meerkerk et al., 2013( گیرندها و تصمیمات مدیریتی، افسار را به دست میفضاهاي خود به منظور اجراي ایده
که  ، چرا)King & Cruickshank, 2012اشد (بمحور میدهی جامعه متفاوت از اقدامات مشارکتی دولتراستا، خودسازمان
، دهد. شهروندانها) فرآیندهایی هستند که مشارکت آنها در آن رخ میها و برنامهکننده محتوا (موضوع، اولویتشهروندان تعیین

واکنش به، هاي محلی بوده و مشارکت آنها در اشکال مختلف اقدام جمعی، تاحدي مستقل از / در دهنده خود در گروهسازمان
. با این حال، آنها ابزارهاي دولتی را براي )Edelenbos & van Meerkerk, 2016(باشد فرآیندهاي دولت محور یا ساختارها می

 پیشبرد اهداف خود در اختیار دارند.

در  هاییبه منظور جلوگیري از کم اهمیت شدن و تبدیل شدن به یک عامل صرفاً منفی، شهروندان اقدام به ایجاد گزینه
هایی که با کاهش توجه دهی اجتماع نیز در عرصه سیاست و اداره امور عمومی و در حوزهپیشنهادات دولت نمودند. خودسازمان

دهی . عالوه بر این خودسازمان)Barnes, 1999(کشند ها با توجه به قطع بودجه، عقب میشود و دولتدولت مواجه بودند پدیدار می
ی نماید، همچون رسیدگهاي شهروندان، اقدام میهاي با موضوع نیازها و نگرانیمبودها به برگزاري نشستدر جهت رسیدگی به ک

یا تهدید خارجی مشترك، و اتحاد  »دشمن«. هدف مشترك، یک )Jealey, 2014مثال  عنوانبه(هاي بهداشت و انرژي به بخش
 ,vanمثال  عنوانبه(باشد دهی میهاي سازمان خودسازمانها و عالیق مشترك، مهمترین داراییاجتماعی به منظور دفاع از ارزش

Meerkerk, 2013(.  
وندي، مجزا از آن نیستند، هاي شهرگیریم. اما، مشارکت و برنامهدهی را متمایز از مشارکت در نظر میبنابراین، ما خودسازمان

تواند جریان اصلی یا نهادینه شده دهی میدهی توسعه یابند و خودسازمانتوانند در اقدامات خودسازمانفرآیندهاي مشارکت می
دهی شهروندي که در این مقاله بر آن . خودسازمان)King & Cruickshank, 2012(محور رسمی به شمار آید فرآیندهاي دولت

افزایش  سازي برايهاي غیردولتی باشد، همچون کمپین آگاههاي متعارف سازمانبایست متفاوت از فعالیتشود نیز مییتمرکز م
تی ها. بودجه مشارکگرایانه به منظور تأثیرگذاري بر سیاستآوري کاال و غذا براي فقیران، یا اقدامات البیسواري، جمعدوچرخه

دهی باشد چراکه مردم عادي در خصوص نحوه اختصاص بودجه عمومی و شهري دسازمانتواند ترکیبی بین مشارکت و خومی
  . )Couza, 2001(گیرند تصمیم می

دهی رایج اجتماع باشد که هدف آن قدرت دادن به بایست متفاوت از توسعه و سازماندهی اجتماعی نیز میخودسازمان
-Bhattacharyya, 2004; Chavis & Wandersman, 1990; Matarrita(شده در مخالفت با دولت است هاي سرکوباجتماع

Cascante & Brennan, 2012; Saegert, 2006(شود، . در این بخش از ادبیات، تعامل با عوامل دولتی در اغلب اوقات حذف می
 ما ادبیاتی با تمرکز برباشد. اهاي داوطلبانه و اتکاي به خود در میان ساکنان یک محل خاص میچرا که تمرکز بر روي همکاري

الخصوص . ما نیز علی)Fawcett et al., 1995; King & Cruickshank, 2012(تشویق و حمایت منابع خارجی وجود دارد 
  باشیم.دهی اجتماع میمحور و موسسات دولتی در توصیف تکامل خودسازمانهاي اجتماعمشتاق اثر متقابل بین برنامه

  دهی در حوزه سیاست و اداره امور عمومیخودسازمانظهور و معناي . 2-2

)، مدعی هستند که مشارکت مدنی در جوامع غربی در حال کاهش است. برخی دیگر، همچون 2002جمله پوتنام (برخی، من
شود. )، اظهار دارند که مشارکت مدنی همچنان وجود دارد اما در اشکال جدید و متفاوت ظاهر می2009) و بنگ (2008دالتون (

. برخی )Dalton, 2008(دانند مهمتر از همه آنکه، شهروندان بیش از این خود را با موسسات سنتی معرف دموکراسی، یکی نمی
از موسسات سنتی بپردازند، و این اقدام به طور مستقیم با زندگی گیرند تا به همکاري در امور عمومی و سیاسی در خارج تصمیم می

  .)Bang, 2009; Stolle & Hooghe, 2005(شخصی آنها در ارتباط است 
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هاي جدید کار دهی شناخته شود و منجر به ظهور روشخودسازمان عنوانبهتواند در این دیدگاه، اقدامات جمعی شهروندان می
 ,Edelenbos, Schie & van Gerrits(یابد و روش کار جدید، در تعامل بین شهروندان، توسعه میگردد و اینچنین، مقررات 

2010; van Meerkerk et al., 2013(دهی، ظهور و حفظ ساختارهاي دولتی از . چنانچه پیش از این اشاره شد، خودسازمان
دهی در حالی که از دیدگاه دولتی، فرآیندهاي خودسازمانشود. در هاي پیچیده دیده میتعامالت محلی است که از دیدگاه سیستم

 Edelenbos, Klok & van(هاي شهروندان و بدنه دولتی وجود دارد آید، و همواره اثر متقابل بین برنامهخالً نهادي به وجود نمی

Tatenhove, 2009(ره دارد که فعالیت کند و این بدان اشادهی به مفهوم دولتی نزدیک شده و رفتار می. خودسازمان
. این امر منجر به تعامالت )Pierre & Peters, 2000(گردد دهی بدون فشار مستقیم و با وجود بدنه دولتی ظاهر میخودسازمان

  . )Mansbridge, 2003(شود هاي شهروندان و موسسات معرف دموکراسی میقطعی بین برنامه
آوري، دانش اندکی در خصوص نحوه کار آنها تمایل به اقدامات شهروندمحور به لحاظ مفهومی جدید نیست اما به طور شگفت

پردازد که در آن به طور اصولی، جایگاه می »نردبان مشارکت شهروندي«به معرفی  1969در عمل وجود دارد. آرنشتاین در سال 
بندي انواع مشارکت ) به تهیه چارچوبی جدید براي طبقه2006دهد. فانگ (رار میرا در باالترین سطح ق »کنترل شهروندي«

قرار گیرد: چه کسی  »مکعب دموکراسی«تواند در امتداد سه محور ها میدهد که انواع مشارکتپردارد، او پیشنهاد میعمومی می
ی و قدرت. هاي واقعبین اقدامات مشارکتی، سیاست سازي آنها، و رابطهکنندگان و تصمیمکند، نحوه ارتباط مشارکتمشارکت می

ارتباطات و «و بر روي محور  »مشاوره و مذاکره«اقدامات شهروندمحور که در این مقاله به آن اشاره شد، ممکن است در 
تغیر ، م»کنندگانمشارکت«جاي یابد. جاي آنها بر روي محور  »قدرت«بر روي محور  »اداره مشترك«قرار گیرد و  »گیريتصمیم

از مکعبت دموکراسی فانگ بر ارتباط با موسسات موجود اشاره دارد اما نه آرنشتاین و نه فانگ، هیچ  »قدرت«باشد. اگرچه محور می
الوه اند. عدهد، بحثی ارائه نکردهیک درخصوص اینکه چگونه کنترل شهروندي با اداره امور عمومی تعامل دارد و آن را توسعه می

 ,Hendriks(مراجعه شود به هاي محدودي از کنترل شهروندي یا اشکال شهروندمحور حکومت، مستند گشته است هبر این، نمون

Bolitho & Foulkes, 2013; Ostrander, 2013; Peruzzotti, 2012(دهی . بحث ما به دنبال آن است که توسعه خودسازمان
  م.باشد و ما نیازمند دستیابی به درك بهتر از ارتباطات متقابل هستیکشش بین شهروندان و دولت می-اجتماع تحت فرآیندهاي فشار

  چارچوب تحلیلی و رویکرد تحقیق. 3
  چارچوب تحلیلی. 3-1

مفهوم « باشد. چنانچه در بخشدهی شهروندي، در طول زمان میاین مقاله به دنبال تکامل و پایایی خودسازمان
شهروندان  هايیابد؛ بلکه این تکامل از اثر متقابل بین برنامهدر خالً نهادي تکامل نمیصحبت شد، این تکامل  »دهیخودسازمان

تواند دهی اجتماع، میها و توسعه اقدامات خودسازماناز یک سو و عوامل دولتی از سوي دیگر، مقدر است. به عبارت دیگر، فعالیت
دامات ها، هم به اقشود. بنابراین مهم است که ما در توضیحات و تحلیلتکاملی توأمان (یا در برخی موارد انحطاط) طراحی  عنوانبه

  دهی اجتماع و هم به نمایندگان دولتی مرتبط، توجه نماییم.هاي خودسازمانهاي عوامل مربوط به برنامهو پاسخ
بال ما به طور خاص، به دنهاي شهروندي تمرکز دارد. این تحقیق بر فرآیندهاي تعاملی و ارتباطی بین عوامل دولتی و برنامه

 ,Emerson, Nabatchi & Balogh(هاي تعاملی در سطح فرآیند هستیم و بر سطح رژیم حکومتی تمرکزي نداریم فعالیت

ارکنان پردازیم (شامل کهاي شهروندي به اقدامات موسسات دولتی و بلعکس، میهاي پاسخ عوامل برنامه. ما به تحلیل شیوه)2012
هاي شهروندي و هم اقدامات عوامل پردازیم. هم برنامهو سیاستمداران). ما به تحلیل چگونگی توسعه هر تصمیم در طول زمان می

. در این تقابل، )Ostrander, 2013(پردازند تاري درخصوص نحوه عمل در روابط دوسویه میدولتی، به تمرین انتخاب و خودمخ
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) رفتار. رویکرد عوامل و رفتار از ابعاد مهم در تشریح تکامل تعامل در (اشکال 2) رویکرد عوامل، 1دو بعد قابل تشخیص است: 
   .)Emerson et al., 2012; Ostrander, 2013(مشترك) حکومت هستند 

آفرینی، هاي مستطیل (محرك، اجتناب، هم، این روابط بر روي دو محور نشان داده شده است. در هر یک از ربع1 شکلدر 
دهی شهروندي و بدنه دولتی، نشان داده است. در این تصویر، بین هاي خودسازماننابودي مشترك) انواع روابط ممکن، بین برنامه

و فعال  تواند با رفتار منفعلحالت مثبت و منفی می ي منفعل و فعال تفاوت قائل شده است. رویکردهاي مثبت و منفی و رفتارها
  گردد.هاي مستطیل مشخص میترکیب شود و نتیجه در بخش

  

 
 شهروندي و بدنه دولتی هايبرنامهشناسی روابط بین گونه. 1شکل 

  
دهی و یا بدنه دولتی، رویکرد مثبت و در مقابل رفتار نسبتاً منفعلی را از روابطی است که در آن برنامه خودسازمان »محرك«

دهی اجتماع، حامی و پذیراي اقدامات یکدیگر هستند اما به طور دهد. به طور کلی نمایندگان دولت و نمایندگان خودسازمانبروز می
دهد و در فراهم نمودن مکان کار نیز دخالتی ندارند. ها این حمایت و تعهد را به صورتی منفعل بروز میفعال در آنها دخالتی ندارد؛ آن

پردازند. تري بوده که در آن عوامل به صورت مشترك به مشارکت در پیشبرد یک فرآیند میدربرگیرنده روابط فعال »آفرینیهم«
باشد که در این وضعیت، عوامل براي همکاري یا به و رفتارهاي منفعل می ترکیبی از رویکردهاي منفی »اجتناب«از سویی دیگر، 

کنند و ها نمیکنند اما اقدامی نسبت به مخالفت. عوامل با دید منفی به یکدیگر نگاه میگذاري قدرت، در دسترس نیستنداشتراك
با حالت منفی رویکرد و رفتار فعال همسو  »نابودي مشترك«ارائه دهنده منافع حاصل از شک و جلوگیري از تعامل منفی است. 

  شود.اعتبار ساختن اقدامات دیگران میباشد، این ترکیب منجر به مخالفت فعال شده و از هر طرف موجب آسیب رساندن و بیمی
دامات اقتوان به درك بهتري نسبت به تکامل اند، بنابراین میاین ابعاد در طول زمان و براي هر نمونه در نظر گرفته شده

. یک دوره )Teisman, 2000(هاي مختلف تقسیم شده است دهی مورد بررسی، بپردازیم. در اینجا زمان، به دورهخودسازمان
 ها براساس یکاي مرتبط از موضوعات یا مسائل مطرح بوده است. دورهشود که در آن مجموعهیک بازه زمانی تعریف می عنوانبه

شوند که این امر توسط محققان و در گذشته تعریف شده است، وارد کردن عامل جدید) تفکیک می تصمیم یا رویداد مهم (همچون
باشد. هر تصمیم یا رویداد مهم، آغاز یک دوره جدید است و به طور کلی اما اساس آن بازسازي فرآیند توسط عامالن دخیل می

  د.رونقطه مرکزي ارجاع براي عامالن دخیل به کار می عنوانبه

  شناسیرویکرد تحقیق و روش. 3-2

  نمونه هس بررسی به موردي، استفاده شده است و از این طریق نمونه داراي چند کار رفته در تحقیقاتدر این مقاله از راهبرد به
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در اینجا  .)Stake, 1998(دهی پرداخته شده است هاي خودسازماندهی اجتماع و الگوهاي بالقوه آنها در تکامل برنامهاز خودسازمان
موردي . رویکرد نمونه)cf. Stake, 1998; Yin, 1984(موردي ابزاري و رایج استفاده شده است هاي تحقیق نمونهاز ترکیب روش

دهی اجتماع. به طور واضح در این مقاله از راهبرد باشد: تکامل (یا انحطاط) خودسازمانابزاري براي کشف یک پدیده خاص می
ه هاي مورد مطالعه و استفادها و یافتن الگوي تکامل نمونهشود چرا که هدف ما بهره بردن از بینشموردي رایج استفاده مینمونه

ه در یافتباشد. این نوع از تحقیق قادر به دراختیارگذاري دانش تجربی تعمیمدهی میپردازي براي خودسازمانآنها در نظریهاز 
دهی اجتماع را ممکن سازد. تواند درکی جزئی و مفهومی از نحوه تکامل خودسازمانباشد، اما میهاي شهروندي نمیخصوص برنامه

 هاي مختلف مشروعیت بیشتري نسبت بهکنیم چرا که مدارك به دست آمده از نمونهنه را دنبال میما رویکرد نمونه موردي چندگا
  .)Stake, 1998(یک نمونه دارد 

در هلند و  کنگره اضطرار  2در انگلستان، بروکپولدر 1این مقاله از مطالعه سه نمونه موردي به دست آمده است: پادگان کاترهام
محور باشند و موسسات دولتی در ایم که به معناي واقعی اجتماعهاي بودهالت متحده. ما به دنبال نمونهدر ایا 3وهوایی کمبریجآب

شهروندي در تعامل با موسسات دولتی هستیم. سه  آنها (در مواقعی خاص) دخیل هستند چرا که ما خواهان مطالعه تکامل برنامه
شهروندان هستند که تقاضاي پاسخ از موسسات دولتی دارند. نمونه کمبریج  یافته توسطسازماننمونه منتخب داراي اقدامات خود

ام درخصوص باشد و کاترهریزي محیطی متمرکز میباشد، نمونه بروکپولدر بر برنامهمربوط به تغییرات اقلیمی در سطح محلی می
باشد اما این مقاله به ه است، متفاوت میدهی در آن رخ دادریزي شهري است. اگرچه بستري که این اقدامات خودسازمانبرنامه

هاي پردازد. ما به دنبال بستري فراتر به منظور شناسایی الگوهاي بالقوه در فعالیتمقایسه نوع رژیم حکومتی این سه کشور نمی
ه شود بلکه اي دیدسهیک تحقیق مقای عنوانبهها هستیم. از این رو، مطالعات حاضر نباید هاي شهروندان و دولتتعاملی بین برنامه

هاي مهمی در خصوص تکامل اقدامات هاي موردي متضاد به آن نگاه کرد که ما را قادر به دستیابی به بینشنمونه عنوانبهباید 
العاده به مورد نظر الزاماً براي هر سه کشور، فوق هاينمونهدهی شهروندي و تعامل با موسسات دولتی خواهد نمود. خودسازمان

 ,Forester, 1999; Fung(آیند؛ در ایاالت متحده، سنت قدیمی مشارکت شهروندي و مداخله اجتماع وجود دارد نمیحساب 

2006; Mansbridge, 1983(شود ، در انگلستان اعتماد اجتماعی دیده می)van Meerkerk et al., 2013(  و در فرهنگ دولتی
 هايسازي و اداره امور عمومی توسط گروههاي سیاست، قطعاً سایر نمونهخورد. بنابراینهلند، مشاوره و مشارکت به چشم می

ها در ادبیات موضوع مورد بحث بسیار اندك است. انتخاب این سه نمونه موردي، به شهروندي وجود دارد. با این حال، این برنامه
وه بر این، اند. عالن مقاله مورد بررسی قرار گرفتههایی راحت و اولیه بوده که دراینمونه عنوانبهدلیل آشنایی نویسندگان با آن 

وه توسعه هاي اصلی نحاند که این امر آنها را با بینشهاي موردي منتخب حضور داشتهنویسندگان مقاله در مطالعات بلندمدت نمونه
د و موجب محدودیت در تعداد بر هستنسازد. این نوع از مطالعات موردي بلند مدت بسیار زمانها در طول زمان آشنا مینمونه
  شود.تواند مورد بررسی قرار گیرند، میهایی که مینمونه

شده آوري شده است. اسناد نوشتاري تحلیلکنندگان و تحلیل اسناد جمعهاي مورد نیاز از طریق مصاحبه، مشاهدات مشارکتداده
د. باشها، اسناد سیاسی و ابزارهاي قانونی میسایتا، وبهها، پروپزالهاي شهروندي، خبرنامهها، گزارش نشستشامل یادداشت

الجمله رهبران اجتماع و دیگر اعضا، کارکنان دولتی در سطح محلی، هاي شهروندي منمداخالن اصلی ( شامل افراد فعال در برنامه
 هه قرار گرفتند. هدف ما مصاحباعضاي شوراي شهر، سازندگان و سایر نمایندگان دخیل دولتی) در هر سه مورد منتخب مورد مصاحب

  بخش از افرادي (شامل مستقل خصوصی افراد و فرآیند انگرتسهیل دولتی، سساتؤم مدنی، جامعه عوامل از وسیعی طیف با
                                                        
1. Caterham Barracks 
2. Federation Broekpolder 
3. Cambridge Climate Emergency Congress (CCEC) 



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

24 

  ).1هاي متعدد، شرکت نمودند (جدول ها و مصاحبهآوري دادهخصوصی) بود. خبرنگاران مهمی در جمع
  

  هاي مورديدهندگان به تفکیک نمونهپراکندگی انواع پاسخ بهنگاه کلی . 1جدول 
  بروکپولدر  کاترهام  کمبریج  

  4  3  3  بخش دولتی
  3  3  2  جامعه مدنی

  2  2  2  افراد خصوصی
 

ساختارمند شرکت نمودند. هاي نیمهنفر در مصاحبه 9در نمونه کمبریج، هفت نفر، در نمونه کاترهام، هشت نفر و در بروکپولدر 
نویس مصاحبه با توجه به درك ما از تعامالت بین برنامه شهروندي و دولت محلی، طراحی گردید، که شامل بازسازي فرآیند پیش

  اشد.بتعامل، رویکردهاي عوامل در مقابل یکدیگر و در مقابل برنامه شهروندي، و نقش هر عامل در تکامل برنامه شهروندي، می
ها به صورت مستقل است. نویسندگان به بررسی یک نمونه پرداخته موردي، شامل بررسی دادههاي مرحله اول در تحلیل نمونه

نشان داده شد). ما در  1طور که در شکل و آن را به چند دوره زمانی تقسیم نمودند و در هر دوره به توصیف روابط پرداختند (همان
ه پردازیم. زمانی کهاي محلی میهاي شهروندي و دولتبرنامه هاي مختلف به شرح و تحلیل تکامل فرآیندهاي تعاملی بیندوره

هاي اولیه تکمیل گردید، نویسندگان به ارزیابی این سه نمونه موردي پرداختند. سه نمونه مورد بحث بین سه محقق (هر این تحلیل
طحی مساوي از تر گردید، و سعمیقها ها تدقیق و تحلیلترتیب توصیفنمونه متعلق به یک نویسنده است) تقسیم گردید و بدین

  تحلیل به منظور شناخت الگوهاي این سه نمونه موردي به دست آمد.

  تجزیه و تحلیل موردي. 4

به تحلیل سه نمونه موردي پرداخته شده  1بندي ارائه شده در شکل در این بخش، به صورت ساختارمند با استفاده از دسته
یم اهاي زمانی مجزا) پرداختهمثال در بازه عنوانبهی روابط بین عوامل شهروندي و دولتی (هاي مختلف به بررساست. ما در دوره

  تا از این طریق نحوه توسعه تعامالت و ارتباطات در بلندمدت نمایش داده شود.

  نمونه اول: بروکپولدر. 4-1

اي (ایالت هلند جنوبی) هاي دولت منطقهبرنامهباشد. در این دوره، شهروندان با می 2006تا  2002هاي دوره اول مربوط به سال
مساکن  انتخاب نموده و به ساخت »زندگی روستایی«محلی براي  عنوانبهبه مخالفت پرداختند تا از این طریق منطقه بروکپولدر را 

توجهی در سطح اجتماع محلی والردینگن به همراه داشت و منجر به جمع شدن روستایی اقدام نمایند. این برنامه، مخالفت قابل
هیچ اقدامی انجام ندهد. شهروندان  2010هاي روستایی گردید. پس از آن، حکومت بر آن شد تا سال امضا براي خانه 10،000

اهان حفظ منطقه به صورت توسعه نیافته بودند تا بدین منظور فرصتی براي گذران فراغت، ورزش و آموزش فراهم آوردند. خو
هاي در پاسخ، شورا موافقت خود را با تأمین فرصت .یک سازمان اجتماعی بود عنوانبهپیشنهاد آنها مبنی بر توسعه و حفظ منطقه 

دهی ابراز نمود. این ایده از یک گروه کوچک شامل شهروندان، یک مشاور راهبردي در انبیشتر براي مشارکت محلی و خودسازم
  خدمات اجتماعی و یک عضو شوراي شهر رشد نمود.

  انشهروند مدیریتی، گروه تجارب تردقیق ارائه منظور دوره، به این باشد. درمی 2008و  2007 هايسال به مربوط دوم دوره
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اي براي رسمیت دادن به اي شوراي شهر را هدایت نمود. با این ایده، آنها نسبت به ایجاد توافقنامههمکاري با شهردار و اعض
توافقات و شرایط مربوط به میزان و شکل برنامه شهروندي اقدام نمودند. کارکنان دولت، اعضاي شوراي شهر و شهروندان پیشتاز، 

به قرارداد اجتماعی تغییر یافت، ایجاد نمایند، قراردادي که در آن برنامه همکاري نزدیکی با هم داشتند تا سیاستی را که بعدها 
شهروندان (اتحادیه بروکپولدر) و روابطشان با شهرداري (خدمات اجتماعی، شهردار و عضو شوراي شهر و شوراي شهر) به صورت 

هاي جدید مورد آزمایش قرار گیرد و به آن نقشها نمود تا در سازي نقشآفرینی). اتحادیه اقدام به شبیهجزئی ارائه گردید (هم
کند، هاي شوراي شهر به وجود آمد، رسیدگی شود. چنانچه رئیس اتحادیه اشاره میهایی که در طول نشستاطمینانسواالت و عدم

حفظ و  ها، وراي سازماناي را بباشد. اتحادیه بودجهاین بازي به معناي نشان دادن نتایج کار (مدل پیشنهاد شده در توافقنامه) می
توسعه منطقه دریافت نمود (محرك). در این مرحله، شوراي شهر فاصله گرفت و تمایلی به وارد شدن به این فرآیند نشان نداد چرا 
که آنها خواهان حفظ فضا براي حرکات سیاسی بودند (اجتناب). طبق گفته تعدادي از اعضاي شورا، برخی از آنها ترس از تصمیمی 

تند که به واسطه آن بعدها نتوانند عقب بکشند. خدمات اجتماعی هم فاصله گرفت، چرا که آنها خواهان وارد شدن در نقش داش
  دهی نبودند.خودسازمان رايکننده یاري بتلفوقت

)، اتحادیه وظیفه ایجاد یک برنامه رسمی (توسعه یکپارجه منطقه و برنامه حفظ و 2010تا ماه می  2009در دوره سوم (از سال 
ها ارائه بندي یک سري پروژهنگهداري) به منظور توسعه (توسعه مجدد) و حفظ منطقه را برعهده گرفت. این برنامه توسط اولویت

ک. در هاي جنگل و بندر کوچشناسی، فعالیتطبیعت مرکزي در منطقه، مرکز  آموزشی باستان گردید و توسعه یافت: ایجاد یک
هاي شهروندي در شوراي شهر مورد بحث قرار گرفت. آنها اصرار داشتند که توسعه برنامه دربرگیرنده نمایندگان این دوره، برنامه

عالیق و آرزوها تنها منوط به اعضاي درونی اجتماع نبوده بلکه شهروندان والردینگن باشد. یکی از اعضاي شورا اظهار داشت که 
شدند  براي شهروندانی »روش مشارکت«و  »نظرسنجی میزان حمایت«باشد. آنها خواستار دربرگیرنده نظرات جمعیت بیشتري می

فتن ریزي و در نظر گرند برنامهکه مستقیماً در اتحادیه حضور ندارند. رئیس اتحادیه، این اصالح را با در دسترس قرار دادن فرآی
با هماهنگی دولت محلی انجام  »نظرسنجی میزان حمایت«روش مشارکت عمومی و رسمی پذیرفت. در روش مشارکت عمومی، 

اي جدیدي را دریافت نمودند و بدین ترتیب دیگر یک آفرینی). در همین زمان، کارکنان دولتی پیشتاز، نقش مشاورهگرفت (هم
ن اتحادیه و دولت شهري نبودند. در نتیجه، روابط بین این دو، دیگر بیش از این سخت و منفعل نبود. برنامه یکپارچه واسط فعال بی

  صویب شد (که همچنان الزامی بود).توسعه منطقه، رسماً توسط شورا ت
 انتخاب گردید. یک گروهاي جدید توسط شهرداري به منظور تقویت ارتباط  خود با اتحادیه عالوه بر این، یک مدیر منطقه

برنامه  هایی که درپروژه، متشکل از نمایندگان شهرداري و اتحادیه تشکیل گردید. این گروه در خصوص نحوه تهیه و اجراي پروژه
 بایستها به حرکت بیفتند، چرا که میپردازند. اتحادیه با بروکراسی شهرداري مقابله کرد تا برنامهمنطقه اشاره شد، به بحث می

شرفت اي، پیشد. گروه پروژه و مدیر منطقههاي مالی بسیاري پیروي میبراي دسترسی به پول جهت اجراي پروژه از مقررات و رویه
  توجهی در انجام این امر نداشتند (اجتناب). قابل

جدید شوراي شهر ) انتخابات دولت محلی انجام شد. نتیجه آن، روي کار آمدن عضو 20122تا  2010در دوره چهارم (آوریل 
ص داد و از اولین کارهاي او تخصیهاي شهروندي نشان نمیبه منظور رسیدگی به پرونده بروکپولدر بود. اما او تمایلی به برنامه

مجدد بودجه براي بروکپولدر بود این پرونده دیگر بیش از این انحصاري نبود. او از بودجه عمومی قبالً اختصاص یافته، بوجه ایجاد 
عاقباً ها متهاي خود را توسط شهرداري تأمین مالی کند. پروژهتر بود که ایدهه سبز را تأمین نمود، این براي اتحادیه سختناحی

ها و یافتن سرمایه الزم، در قدم اول به سراغ دولت متوقف شد و رئیس (و هیئت مدیره) اتحادیه براي به حرکت درآوردن برنامه
  دهی اجتماع مطرح نمود:بعدها یک عضو از خودسازمان اي رفت. این موضوع رامنطقه
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در آن لحظات، باقی ماندن در برنامه اجتماعی مشکل بود و براي ما کاستن از میزان وابستگی به شهرداري، بسیار روشن 
  ها بودیم.نمود از این رو در جستجوي منابع اضافی از سایر سازمانمی

  

ها، حتی با وجود موانع سیاسی عضو شوراي شهر، موفق بودند. در همین پیشبرد بیشتر برنامهآنها در یافتن منابع جدید براي 
اي در هماهنگی اقدامات خدمات اجتماعی با اقدامات اتحادیه کمتر دخیل بود. روابط بین اتحادیه و شهرداري به زمان، مدیر منطقه

  مشکل برخورد (اجتناب).
و شوراي شهر به دالیل سیاسی حذف شد و فردي دیگر جایگزین گردید. عضو جدید، )، عض2011-2014در آغاز دوره پنجم (

ر شد که کارکنان تتر به اتحادیه داشت و به این ترتیب تعامل بین اتحادیه و شهرداري بهبود یافت. این روابط زمانی قوينگاهی مثب
شهرداري روي کار آمدند تا یک نقش سیاسی راهبردي براي  »مدیر برنامه مشارکت« عنوانبهدولتی که در دوره اول فعال بودند 

 اي بروکپولدر به دنبال احیاي تعامل با رئیسدهی ایفا نمایند. عضو شوراي شهر، مدیر برنامه و مدیر منطقهمشارکت و خودسازمان
تر همچنان به دنبال روابط گسترده اي وجود داشت. اتحادیهآفرینی). در حالی که همچنان مشکالت مالی و بودجهاتحادیه بودند (هم

ه در باشد کاجتماعی تنظیم شده می -خصوصی -هاي عمومیهاي خصوصی و عمومی به منظور دستیابی به مشارکتبا سازمان
دهند. شهرداري والردینگن هاي شهروندي نشان میهاي مختلف تعهد خود را (به لحاظ مالی و یا سایر ابعاد) به برنامهآن سازمان

هاي اتحادیه شد. در همین حال، مشارکت عمومی به مشارکت دولتی در اتحادیه بروکپولدر تغییر یافت. اتحادیه با کی از بخشی
هاي مختلف به سازمان دواطلبانه بزرگ توسعه یافت. تا به امروز، عضو با سطوح تحصیالت، فرهنگ، جنس و سن 80بیش از 

ر به منظور مدیریت امور مختلفی است که در راستاي تهیه، اجرا و حفظ منطقه به وجود تاتحادیه به دنبال ایجاد سازمانی رسمی
سمی پردازد عالوه بر این مخالف رتر، میآید هیئت مدیره اتحادیه همچنان به مقابله با ایده تبدیل شدن به سازمانی تخصصیمی

جرایی پذیري آن در امور اتحادیه، غیررسمی بود ن و انعطافباشد، در حال حاضر یکی از نقاط قوت اشدن و بروکراسی شدید نیز می
دهی اجتماعی و نگاه کلی به روابط بین خودسازمان 2شود. جدول باشد. در اینجا انجام کارها توسط دواطلبان متعهد، انجام میمی

  موسسات دولتی دارد در این نمونه موردي دارد.
  

  ي بروکپولدرنگاه کلی به روابط در نمونه مورد. 2 جدول

  روابط  هادوره

دهی به پیدایش خودسازمان
  دنبال اعتراضات

دهی شهروندي در منطقه بر سیاست اتخاذ شده درخصوص نحوه توسعه و اجراي ایده خودسازمان -آفرینیهم
  بروکپولدر اشاره دارد.

  گیرد.دهی در دسترس قرار میاي براي کمک به تأمین مالی خودسازمانبودجه -محرك
  گیرند.شوراي شهر و خدمات اجتماعی فاصله می -اجتناب

  یافتن زمین

هاي اي به طور مشترك توسط دولت محلی (کارکنان و عضو شورا) و اعضاي هیأت برنامهتوافقنامه -آفرینیهم
  شهروندي تهیه شد.

 اي داشت. کارکنان دولتی به حفظیک کل، پیشرفت آهسته عنوانبهروابط بین اجتماع و دولت محلی  -اجتناب
  انواع مراحل بروکراسی و همینطور تقاضاي آن پرداختند.

هاي تهیه برنامه و پروژه
  یکپارچه

دهی اجتماع، به طور مشترك، به تهیه و اجراي یک مشارکت رسمی براي دولت و برنامه خودسازمان -آفرینیهم
  نمودند.افزایش نمایندگان اقدام 

  کارکنان دولتی از گروه خارج شدند و هیچ مدیر عمومی جدیدي براي ایجاد ارتباط در دسترس نبود. -اجتناب
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  تغییرات سیاسی

هاي دولتی، سعی در رهایی از هاي سیاسی مخالف و برگرداندن کمکعضو جدید شورا با برنامه -نابودي مشترك
  هاي شهروندي داشت.برنامه

هاي خود از طریق شهرداري دهند تا به برنامهکارکنان دولتی به درخواست کمک شهروندان پاسخ نمی -اجتناب
  بپردازند.

عضو شوراي جدید و حضور مجدد کارکنان دولتی دوره اول موجب احیاي روابط بین دولت محلی و  -آفرینیهم  آغازي جدید
  و توسعه یافت.برنامه شهروندي گردید. مدلی جدید براي مشارکت کشف شد 

 

  وهوایی کمبریجنمونه دوم: کنگره اضطرار آب. 4-2

را صادر  »وهواییاضطرار آب« باشد که در آن به فعاالن دستور تشخیصشوراي شهر می 2009در مصوبه سال  CCECریشه 
اي با پیشرفت همراه ). شهر کمبریج (در ماساچوست) در کاهش گازهاي گلخانهCambridge City Council, 2009کند (می

درصد  20تر از آن بود که بتواند به تعهد خود در کاهش این گازها در سطح شهر به اندازه ، اجتماع وسیع2009بوده است اما در سال 
ت موجب شد تا فعاالن در قالب مصوبه، خواستار ، عمل نماید. نگرانی در خصوص اقداما1990نسبت به سال  2010کمتر در سال 

فرصتی براي ایجاد توافق یکپارچه اجتماعی درخصوص نوع تغییر الگو و نیاز به  عنوانبهیک کنگره اجتماعی شوند، این کنگره 
  اي، ارائه شد.کاهش شدید نشر گازهاي گلخانه

شهروندان بود (تولید مشترك). گروه اصلی فعاالن، با  ریزي کنگره یک مشارکت واقعی بین دولت محلی ودوره اول برنامه
دهی را انجام داد. شهردار دعوتنامه رسمی را به امضا رساند و کمک فراوان کارکنان شهري و رهبران سیاسی، بخش اعظم سازمان

یگران) قابل اهمیت است، گذاري نمود. آنچه براي شهردار (و دکنندگان، سرمایهزمان زیادي را بر منابع سیاسی خواهان مشارکت
ا به کنگره کارگیري و انتخاب رهتر، فرآیند بتبدیل شدن کنگره به گروهی بیش از فعاالن متعهد است. تمایل به نمایش گسترده

اي نشان داد؛ بدین ترتیب سن، جنس، قومیت، سطح تحصیالت، محله و وابستگی سازمانی متقاضیان در نظر گرفته شد. مجموعه
  ریزي و ارائه گردید.به طور مشترك توسط فعاالن اجتماعی و کارکنان شهر برنامهاز جلسات 

هاي (دوره دوم در منحی این برنامه) و در سالن شهر برگزار گردید که مورد توجه گروه 2009اولین نشست کنگره در دسامبر 
مهم شهري به مشارکت پرداختند و فعاالنه نماینده قرار گرفت. بسیاري از اعضاي شوراي شهر و کارکنان  100مختلفی شامل 

همکاري نمودند، این امر نشان از مشروعیت این اقدام و فراهم نمودن منابع داشت (تولید مشترك). نمایندگان در بیشتر روز، در 
ی آنها تبایست آنها را پیش گیرند و اهمیت نسبی و حیاهاي کوچک به بحث درخصوص اقدامات بالقوه که بعداً میقالب گروه

  آوري نمودند.ها را جمعها و نکتهاي از توصیهها، مجموعهپرداختند. این گروهمی
ها به مواردي دقیق براي مرور و تأیید در نشست متشکل از نمایندگان شهروندان موظف به تصحیح خروجی 4»کمیته انشا«

بالقوه در جهت برانگیختن  »هاي خوبمدیریتی و ایدههاي نوآوري«ها را درخصوص اي از توصیهدوم گردید. این گروه مجموعه
طور الکترونیکی، بازخورد ). نمایندگان بهDrafting Committee, 2010aوهوایی، به تحریر درآورد (اقدامات مربوط به تغییرات آب

مجوز  هاين به افزایش هزینهتواها، بعدها به سیاست تبدیل شد، که از آن جمله میاي را فراهم نمودند. برخی از توصیهگسترده
ین جایی جایگزین اشاره نمود؛ اهاي جابهپارکینگ ساکنان به منظور تشویق به عدم مالکیت ماشین و افزایش درآمد براي پروژه

ص الخصودهد. در حالی که برخی، علیاي بزرگ از میان شهروندان هستند، مشروعیت آنها را افزایش میحقیقت که نمایندگان، نمونه
راي دولت طلبانه بهاي جاهتوانند انجام دهند هستند، این سند متمرکز بر توصیهدر شهر، مشتاق به شنیدن آنچه که شهروندان می

                                                        
4. Drafting Committee 
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نفعان، عمدتاً مسئول تشویق این کاهش هستند؟ همواره که آیا شهر یا شهروندان و سایر ذي الؤشهري است (محرك). این س
تر فرصتی براي انجام اقدامی بزرگ عنوانبهبه حمایت از کنگره پرداختند چرا که آنها کنگره را  مورد بحث بوده است. مقامات شهر

اي از دهندگان در انتظار شهرداري براي تصاحب سهم عمدهدانستند. اما در مقابل، تعداد زیادي از سازماندر کل اجتماع می
  جتناب).شود (اهاي کنگره ادامه خواهد داشت و موجب ایجاد تنش میشها بودند. این تفاوت در انتظارات با پیشرفت تالمسئولیت

ها (دوره سوم) نیز شرکت نمودند تا به بحث و تصویب توصیه 2010اکثر نمایندگان براي نشست دوم کنگره در ماه ژانویه سال 
رسش ، چنین چیزي رخ نداد. نمایندگان به پبپردازند و به دنبال آن به یک برنامه براي حرکت به جلو دست یابند. اما برخالف انتظار

هاي آشکارسازي پرداختند. برخی از آنها به دلیل عدم توجه اعضا به موضوعات مهمشان در مورد ابعاد مختلف پیشنهادات و بحث
رداخته د پهاي خوشد. بعضی از شهرها، به تکرار دغدغهدلگیر شدند در حالی که به برخی موضوعات دیگر به شدت اهمیت داده می

هاي آن شهرها متمرکز بود (اجتناب). در پایان، و گروه به جاي تمرکز بر اقدامات داوطلبانه توسط بخش خصوصی بر روي نگرانی
گروه زمان بیشتري را براي بررسی و تأیید پیشنهادات، خواستار شد. اگرچه همه از این وضع خرسند نبودند اما شهر براي برگزاري 

  ترك).گذاري آنها با نمایندگان شد (تولید مشها و به اشتراكفقت نمود و کمیته انشا موظف به تصحیح توصیهنشستی دیگر، موا
کمیته انشا، پیشنهادات را در قالب یک گزارش نهایی، تصحیح نمود و در آن سه تصمیم براي رسیدگی در نشست سوم ذکر 

توجهی را صرف بررسی و اصالح گزارش نمود. سایر نمایندگان زمان قابلهاي اول و دوم، این گروه کلیدي شده بود. همانند نشست
شدند (اگرچه که تعداد کمی توجه  و شرکت ها دعوت میو مقامات شهري از طریق ایمیل در جریان امور بودند و به تمام نشست

  همی را ایفا نکردند (اجتناب).نمودند). این بار مقامات شهري توجه کمتري داشتند و در فرآیند نوشتن گزارش، نقش ممی
 50کنندگان به حدوده (دوره چهارم) برگزار نمود. شرکت 2010شهردار جدید، سومین و آخرین نشست کنگره را در ماه مارس 

وم کنندگان متعهد نیز اضافی بود، ممکن است که نشست ناامیدکننده داند. این نشست اضافی براي شرکتنماینده کاهش پیدا کرده
ا را از شرکت در این نشست بازداشته باشد. متأسفانه تنوع نمایندگان کمتر شده است. در نهایت، این گروه سه تصمیم نوشته آنه

یشین هاي پهاي اقدام شهروندي است و از نشستهاي یکسان به تصویب رساندند. این نشست که شامل گروهشده را با حمایت
تواند هاي موضوعی است تا باقدام پرداختند. این ایده به دنبال انتقال از حرکت کنگره به گروههایی براي اند، به ایجاد برنامهآمده

سازي کمپین به منظور همکاري با شهر در پیاده 5وهواي کمبریجتاحدي مستقل عمل نماید (محرك). گروه اقدام اضطرار آب
از وسها؛ و همکاري در ساختارزیابی میزان اجراي برنامه سازي به وجود آمد؛ کمپینی براي حمایت و پشتیبانی، نظارت وآگاه

پیوستند.  CEAGدهندگان اصلی) به گروه ). نوزده نماینده (اغلب اعضاي سابق کمیته انشا و سازمان2010تر (کمیته انشا، گسترده
داشتند و برنامه اقدام را براي  آنها گزارش نهایی را به شوراي شهر ارسال نمودند، نشستی مثبت با شهردار جدید و مدیران شهر

نالین منظم بروزسانی شدند و یک پلتفورم آهاي بعد، نمایندگان پیشین، به صورت نیمهحرکت مداوم رو به جلو، تهیه کردند. در ماه
  گذاري اطالعات و همکاري ایجاد شد (محرك).براي به اشتراك

تا مدتی، در حفظ توجه شهر نسبت به خود، موفق بودند. پنج نشست مستمر با شهردار و مدیر شهر برگزار  CEAGاعضاي 
بودند مانند دستور کاهش افراطی در مصرف انرژي. در مقابل، شهر به دنبال  »تغییر الگو«گردید. اعضاي اجتماع به دنبال ایده 

هروندان بود. به عبارت دیگر، گروه شهروندي تمایل به تغییر سیاست و اداره چگونگی حمایت از اقدامات وسیع داوطلبانه از سوي ش
تر به منظور نفوذ در نظرات و رفتارهاي عمومی بود. در هاي سنتیامور عمومی داشت در حالی که شهر به دنبال حمایت از برنامه

  ن حضور نداشتند.هاي کنگره در حالی اجرا شد که که بسیاري از نمایندگانهایت برخی از توصیه

                                                        
5. The Cambridge Climate Emergency Action Group (CEAG) 
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  گذري بر تجربه سه کشور دهی اجتماع و تقابل آن با مؤسسات دولتی:تکامل خودسازمان

دهی رویدادها را ادامه سازمان CEAGو شهر، دیگر نشست رسمی با هم نداشتند.  CEAGپس از پنج نشست مذکور، گروه 
هاي شجاعانه گروه، آنها با تعداد اندکی از شهروندان فراتر از کسانی که قبالً متعهد شده بودند، همکاري داد. اما با وجود تالش

ر اي از بین رفته و منجر به ناراحتی تعداد زیادي دطور عمد براي کنگره در نظر گرفته شده بود، به طور گستردهنمود. تنوعی که به
داد. عدم نشان نمی »ساخت چادر بزرگ«بیش از این تمایلی به  CEAGشونده، مدیریت شهر شده بود. بنا به گفته یک مصاحبه

). هایی در رابطه با شهر مشخص گردید (اجتنابل، به شدت وجود داشت. شکافتوافق درخصوص چگونگی نیاز به یک پاسخ رادیکا
  نسبت فعال نبودن شهر شاکی بودند.  CEAGفعاالن 

  

شد که همکاري وي نزدیک به صفر است. او در هیچ نشستی او به نظر در حال کار است اما هنگام پیگیري مشخص می
  هیچ تماس تلفنی را نداد (براساس گفته یک فرد فعال در شهرداري) حاضر نشد، هیچ صحبتی هم با من نداشت، و پاسخ

  

کردند، و احساس کردند که کنگره و وهوایی انتقاد میاي از اقدامات شهر در زمینه تغییرات آبفعاالن نیز به طور فزاینده
را ترك کرده بود و رسیدگی به کردند، عملی نشد (نابودي مشترك). شهر آنها تعهداتش برخالف آنچه که براي شهر تصور می

کردند که فعاالن اصلی خواستار تقاضاهاي سخت و خشک اضطرار فراموش شده بود. از سوي دیگر، برخی در شهر ابراز ناراحتی می
دهند. یدانند و از این رو اجازه تشکیل یک ائتالف بزرگ را به آنها نمبراي اقدامات بزرگ و فوري بوده و ذینفعان مهم را بیگانه می

خواهند، با این حال شما کامالً مصمم هستید و متوقف نخواهید شد همه یک چیز می« براساس اظهارات یک عضو شوراي شهر
هاي مختلف است، اگر شما قصد دنبال ، و افزود که دلیل آن این است که چیزهاي مختلف نیازمند مهارت»(یک موضع مخالف)

هایی وجود دارد که مورد ... و زمان کوچک از مردم دارید به تشخص و خودسري نیاز داریدکردن استاندارد خودتان در یک گروه 
وهوا، فالن چیز نیاز است. اما پس از آن، اگر آنچه را که دنبال آن هستید یک توانید بگویید براي شروع کنگره آب... می نیاز است

نگاه کلی به روابط بین فعاالن اجتماع و مقامات شهري  3کنید. جدول  توانید حرکت کنید و مردم را خوارتوافق گسترده است، نمی
  دارد.

  
  وهواکنگره آبموردي نگاه کلی به روابط در نمونه .3جدول 

  روابط  هادوره

ها حمایت کرد و به آنها مشروعیت داد. نمایندگان گسترده شهروندان مشروعیت شهر از برنامه -تولید مشترك  قبل از کنگره
  بیشتري براي آن قائل شدند.

  نشست اول

  توجه ادامه داد.شهر همچنان به حمایت از اقدامات با منابع قابل -تولید مشترك
  هاي سیاسی ظهور یافتند که شهر با برخی از آنها منطبق بود.اي از نوآوريمجموعه -محرك

جهت اجرا توسط آنها ناراضی بودند آنها بعضی از اعضاي شهر از لیست شدن اقدامات  -اجتناب (در حال تولد)
  خواهان توجه بیشتر به بخش خصوصی بودند.

  نشست دوم
اي ناامید شدند چرا که فرآیند به جاي مواجهه با برخوردهاي تعداد زیادي از اعضاي شهر، به طور فزاینده -اجتناب

  هایشان مواجه شد.تهاي مستمر براي تمرکز بر فعالیاي و خروجیهاي مرحلهشهروندي با چالش
  با وجود این دلهره، شهر با استفاده از منابع و کاهش مشارکت به حمایت از تصمیم پرداخت. -تولید مشترك

  نشست سوم
و گروه اقدام شهروندي،  CEAGها پرداخت. اي از توصیهکنگره به حمایت گسترده خود از مجموعه -محرك

کننده بودند اما منابع کمتري تأمین کرده و دخالت به شدت حمایتموظف به ادامه کار شدند. مقامات شهري 
  کمتري در امور داشتند.
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  بعد از کنگره (کروه اقدام)

در حالی که رابطه مثبتی در یک زمان کوتاه وجود داشت، اما این روند به سمت اجتناب رفت، چنانچه  -اجتناب
بازگشته بودند) درك  CEAGاي فاصله گرفتن از فعاالن اصلی را (که به تعداد زیادي از مقامات به طور فزاینده

  دانستند که دیگر مشروعیت خاصی ندارند. کردند و میمی
خود،  CEAGهمراه بود، چنانچه برخی از فعاالن  »نابودي مشترك«این روابط با یک  -نابودي مشترك

دهنده انتقادات نسبت به شهر بودند، تأثیر بیشتري بر این روابط داشتند. در عوض، برخی در سطح شهر گسترش
  ساز فعاالن را به انتقاد گرفتند.نگرش غیرسازنده و مانع

  پادگان کاترهام نمونه سوم:. 4-3

شود. در شروع سال می 1997و  1995هاي توان به چهار دوره تقسیم نمود. دوره اول مربوط به سالپادگان کاترهام را می
بود. این  1995، ارتش اعالم کرد که زین پس پادگان کاترهام فعالیت نخواهد داشت، و نتیجه آن بسته شدن پادگان در سال 1990

اي کوچک شد. ساخت در یک محوطه بزرگ و در میان دهکدههاي زیبا و خوشاي از ساختماناندن مجموعهماتفاق موجب باقی
راي یک سایت بازآفرینی بالقوه ب عنوانبهتعداد اندکی از ساکنان محلی و دو عضو شوراي محلی، توسعه مجدد پادگان کاترهام را 

Westway ریب هایش در مقابل تخهاي این بخش دانستند. براي محافظت از سایت و ساختمانو سپس یکی از فقیرترین محوطه
ها براي حلو جایگزینی آن با امالك استاندارد و بلندمرتبه جدید (ساخت مسکن براي اقشار متوسط در چنین سایتی پرسودترین راه

ن انجمنی شده تشکیل دادند. بنابرایاي حفاظتراي تبدیل این سایت به منطقهبخش خصوصی است)، ساکنان محلی، کمپینی را ب
نامیده شد  »گروه محلی«هاي رایج در خصوص آینده سایت پادگان شکل گرفت: که اصطالحاً براي بحث و توسعه دیدگاه

ي شوراي بخش و اعضاي انجمن هاي اجتماعی مختلف، افسران و اعضاآفرینی). این گروه محلی شامل نمایندگانی از گروه(هم
 توجهی در سطح اجتماع محلیآفرینی، توافق قابلساکنان کاترهام بود. این موضوع به شوراي منطقه گزارش شد. در فرآیند هم

وجود داشت، آنها متعقد بودند راهبرد توسعه که بر ساخت مساکن جدید تمرکز دارد، براي سرزندگی ناحیه شهري سودمند نخواهد 
  بود.

ی آن هاي تاریخشده بودند تا بدین وسیله از تخریب ساختمانگروه محلی خواستار تبدیل شدن سایت به منطقه حفاظت
این موسسه بود که این بخش از کاترهام را ایجاد نمود. «بیان کرد:  6»اعتماد اجتماعی«جلوگیري شود. چنانچه بعدها رئیس انجمن 

ایت س عنوانبهانتخاب یک منطقه  .»باشدوجه معقول نمیت. تخریب کردن آن به هیچاین مکان از لحاظ تاریخی واقعا مهم اس
طور که مشاوره محلی نیز الزم است. این مهمترین عامل باشد، همانشده نیازمند حمایت شورا و اجتماع محلی میحفاظت
لی هاي توریستی توسط دولت مح). اتوبوسآفرینیدهی مشارکت اجتماعی و ایجاد همکاري بیشتر با دولت محلی است (همسازمان

آماده شدند تا ساکنان محلی را به بازدید سایت برده و از آنها درخصوص حفظ این سایت سوال شود. یکی از اعضاي شوراي منطقه 
  دهنده اظهار نمود که:پاسخ عنوانبه

  

دیم... در واقع این اولین تجربه ما در انجام شد و ما مانند کارکنان تور شده بوهر دو ساعت یک اتوبوس از سایت خارج می
چنین کاري بود که بدین شیوه انجام گرفت، آوردن مردم به سایت و مشورت با آنها. معموالً براي مشاوره درخصوص یک 

، هفته آتی هستیم 12یا  6گردد: ما خواهان پاسخ شما در شود که در آن اینگونه ذکر میشده سندي منتشر میناحیه حفاظت
  هر چه که باشد.

  

                                                        
6. Community Trust 
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ط آفرینی توسعالوه بر این، ساکنان محلی به راي دادن براي سناریوهاي مختلف توسعه، دعوت شدند که این کار یک هم
آید. براساس سناریو منتخب، شورا، برنامه کوتاهی براي فرآیند مزایده فراهم نمود که در مقامات محلی و گروه محلی به حساب می

تضمین داده شد و به وضوح بیان شد که هر گونه توسعه مسکونی جدید تنها در صورتی مجاز خواهد بود که منافع آن منافع اجتماع 
 جامعه در آن مشخص گردد (محرك).

و هنگام پایان یافتن فرآیند مزایده و فروخته شدن سایت پادگان به سازنده خصوصی، آغاز گردید.  1998دوره دوم در سال 
بایست براي استفاده اجتماع و ایجا هاي موجود در سایت میدهد که اغلب ساختمانتوسعه پیشنهاد می نویس طرحخالصه پیش

گذاري تواند در سایت ساخته شود. یک شرکت نسبتاً کوچک و نوپا، تصمیم به سرمایهمسکن می 110اشتغال حفظ شود و حداکثر 
ي در تعامل با ساکنان محلی نمودند تا از این طریق احتماالت موجود براي ریزدر این پروژه نمود. سازندگان شروع به فرآیند برنامه

یش ... با قرارداشتن کار در پ«دهنده اظهار کرد که آفرینی). یک پاسخترکیب مسکن با تسهیالت اجتماعی را کشف نمایند (هم
هفته «دهی با سازمان »کار را داریم.گذاري به منظور تالش در ساخت این کردیم که زمان براي سرمایهرویمان، احساس می

نفر براي مشارکت جذب شدند. در پایان هفته مذکور، این توافق به دست آمد که هم  1000، بیش از 7»ریزي اجتماعیبرنامه
  تواند ایجاد گردد.نویس توسعه اشاره شد، میتسهیالت و هم مسکن بیشتري نسبت به آنچه که در پیش

شتري بین سازندگان خصوصی و گروهی محلی با کمک دولت محلی وجود داشت (محرك). یک گروه در این دوره، همکاري بی
ت ریزي آخر هفته تشکیل شد و بر روي مدیریي اجتماعی پادگان کاترهام) به منظور تنظیم برنامهگرتسهیلکاري ویژه (گروه کار 

بخش، این گروه کار، به ایجاد چندین گروه موضوعی  آتی تسهیالت اجتماعی تمرکز نمود. با کمک سازندگان خصوصی و شوراي
هاي مربوط به تسهیالت اجتماعی و مدیریت آتی آنها بپردازد. دولت محلی، مکانی را پرداخت تا از این طریق به شرح بیشتر ایده

رك). براي قضاوت وکار، مدیریت آتی و نگهداري از سایت تأمین شود (محبراي گروه محلی فراهم نمود تا با ایجاد یک کسب
ندن منافع اي تنظیم و براي به حداکثر رساپیشنهاد سازندگان از کارشناسان خارجی استفاده شد (به دوره بعد مراجعه کنید)، توافقنامه

  اجتماعی در تقابل با سازندگان خصوصی، تالش شد. 
راي بخش در خصوص مالکیت آتی )، مقررات خاصی بین گروه محلی، سازندگان خصوصی و شو1999-2000در دوره سوم (

ریزي کاربردي سازندگان ها و زمین اجتماعی خاص و نقش گروه محلی تدوین شد. شوراي بخش به تصویب برنامهساختمان
ها و اراضی مربوط درآمد که طبق آن دارایی »106توافقنامه «الذکر به صورت رسمی و تحت عنوان خصوصی پرداخت. مقررات فوق

  تأسیس اجتماع محلی انتقال خواهد یافت. یکی از کاسبان اشاره دارد که: تماعی به اتحادیه تازهبه تسهیالت اج
  

اشد... به ها وجود داشته بهاي مختلفی بود که به وسیله آنها، امکان تملک ساختمانایده گروه محلی نگاه کردن به مکانسیم
  د.رسزمینه است چرا که به وسیله آن، مالکیت به کل اجتماع می رسد که ایجاد یک اتحادیه بهترین راه ممکن در ایننظر می

  

ها و اتحادیه به منظور ساخت و میلیون پوند توسط سازندگان در ساختمان 5/2بخشی از این توافقنامه مبنی بر در اختیارگذاري 
ک ی عنوانبهتواند شهروندي میباشد. در این دوره، تعامل بین دولت محلی و گروه نگهداري از تسهیالت اجتماعی سایت می

 هاي اجتماعی را به شهروندان واگذارکنندگی دارد و مسئولیت داراییمحرك در نظر گرفته شود، چراکه دولت محلی نقش تسهیل
نموده است. نمایندگان مقامات محلی، سازندگان و ساکنان موجود و جدید کاترهام، همچنین عالقمندان به کسب و کار و تجارت 

مل یک محرك ع عنوانبهکنند. این تعامل، از یک سو و بر مدیریت تسهیالت اجتماعی نظارت میمحلی، در اتحادیه حضور دارند 
  سوي گرفت). از شهروندي در نقش رهبري براي نگهداري سایت، مورد حمایت قرار گردید و گروه ها واگذارکند (چراکه مسئولیتمی

                                                        
7. Community Planning Week 
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  ایست تصمیمات مربوط به تولید مشترك را تصویب نماید.بماند و میدیگر، دولت محلی در نقش نظارت بر اتحادیه باقی
) تعامل بین سازندگان خصوصی و مقامات محلی کاهش یافت. پس از تأسیس اتحادیه و به دست 2001-2011در دوره چهارم (

وه کاربران دهی و خودپایداري نمود. گرگذاري براي خودسازمانهاي اجتماعی، این تهاد شروع به جستجو و هدفآوردن دارایی
هاي کار ایجاد شدند. آنها در مدیریت مورد حمایت قرار گرفتند اما براساس فلسفه اتحادیه اجتماعی، تمام دهی از گروهخودسازمان

هاي به گروه«شوندگان در اتحادیه اجتماعی چنین گفت: بایست به خودپایداري دست یابند. یکی از مصاحبهتسهیالت اجتماعی می
اندازي تسهیالت اجتماعی براي خودشان و در نهایت تملک یک دارایی خاص داده شد، که به با این شرط اجازه راه کاربران تنها

در این دوره، ممکن است از روابط با دولت محلی اجتناب  »لحاظ مالی پایداري خود را تأمین نموده و منافع اجتماعی را فراهم آورند.
کار کردن است و نمایندگان دولت که در هیئت مدیره اتحادیه حاضر هستند، همکاري گردد. اتحادیه در تالش براي مستقل 

اي ندارند. در واقع، زمانی که مدت نمایندگی دو نماینده به پایان رسید، دولت محلی هیچ نماینده دیگري در هیئت مدیره فعاالنه
  اتحادیه نداشت.
  سسات دولتی شده است.ؤاجتماع و مدهی یک نگاه کلی به روابط بین خودسازمان 4در جدول 

  
  پادگان کاترهامموردي نگاه کلی به روابط در نمونه. 4جدول 

  روابط  هادوره

دهی ناشی از تهدید خودسازمان
هاي تاریخی و تخریب ساختمان

  ساخت مسکن جدید

ایت براي س ایجاد یک دیدگاه مشترك درخصوص آینده محوطه پادگان، منتج به سناریوهاي مختلف -آفرینیهم
  گردید. ساکنان تشویق به رأي دادن براي سناریوي توسعه شدند.

نویس توسعه پرداخت که در آن سیاست رهنمودي با تشخیص دقیق عالیق اجتماع شورا به تهیه پیش -محرك
  ریزي حمایت گردید.محلی، تأمین گشت. از این رو موقعیت و مشارکت اجتماع محلی در فرآیند برنامه

ریزي اجتماعی و انجام برنامه
  هاپروژه

ریزي اجتماعی آخر هفته و بین سازندگان خصوصی، گروه محلی و اجتماع محلی از طریق برنامه -آفرینیهم
  پرداخت.زمینه به فعالیت میهاي کار ارتباط برقرار شد. دولت محلی نیز در پسگروه

با اجتماع محلی همکاري نمایند و همچنین مکانی براي دولت محلی به تشویق سازندگان پرداخت تا  -محرك
اي وکاري با سازندگان خصوصی برگروه محلی به منظور توسعه بیشتر سایت فراهم نمود تا از این طریق کسب

را ارائه نمود و سعی داشت منابع مالی و  106نگهداري و مدیریت آتی سایت ایجاد نماید. دولت محلی توافقنامه 
  عی را در قرارداد با سازنده خصوصی به حداکثر برساند.منافع اجتما

  ایجاد مقررات مدیریتی

هاي اجتماعی را به شهروندان کنندگی را به عهده گرفت و مسئولیت داراییدولت محلی نقش تسهیل -محرك
  محول نمود.

برعهده داشت. نمایندگان اجتماع دولت محلی در هیئت مدیره اتحادیه، در واقع نقش نظارت را  -آفرینی/ اجتنابهم
  پردازند.سازي میپردازند و با در نظر گرفتن مدیریت تسهیالت اجتماعی به تصمیمهاي توسعه میبه رهبري ایده

ه بتعامل بین دولت محلی و گروه شهروندي (اعضاي اتحادیه اجتماعی) به شدت کاهش یافت. اتحادیه  -اجتناب  اتحادیه اجتماعی در حال اقدام
  اش، دیگر فاقد نماینده در هیئت مدیره اتحادیه بود.دنبال عملکرد مستقل بود. دولت محلی با اتمام دوره دو نماینده

  فصل مشترك مشاهدات . 5

هاي خاص خود را دارند. با این حال، زمینه و ویژگیهاي مورد بررسی، بستر سازمانی مخصوص به خود، پیشهر یک از نمونه
هاي شهروندي و نمایندگان دولتی در سه نمونه مورد مطالعه، تعدادي الگو پدیدار هاي بلندمدت ما از روابط بین برنامهتحلیلبا توجه 

  شود. در ادامه، پنج مشاهده مورد بحث قرار خواهد گرفت.می
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  دهی اجتماعآغازگران خودسازمان عنوانبهنارضایتی شهروندان . 5-1

د. در گیرهی اجتماع اغلب از نارضایتی نسبت به وضعیت موجود و تهدیدهاي خارجی نشأت میدبدیهی است که خودسازمان
نه گیري دولتی، به وجود آمد. در نموریزي و تصمیمهاي شهروندان از نارضایتی نسبت به برنامههر سه نمونه مورد بررسی، برنامه

ردند وهوایی ابراز نارضایتی کهاي آبها و برنامهبت به سیاستایاالت متحده، گروه کوچکی از فعاالن اقلیمی در سطح محلی، نس
هایش در برابر و خواستار دیدار با شهرداري بودند. در نمونه انگلستان، گروه کوچکی، تقاضاي حفظ یک محوطه و ساختمان

امالك استاندارد، جدید، اي که به دنبال پاکسازي و جایگزنی محوطه با هاي دولت و بخش خصوصی را داشتند، برنامهبرنامه
رگ هاي ساخت مسکن بزبلندمرتبه و مختص اقشار متوسط بود. در نمونه هلند نیز، گروه کوچکی از شهروندان در مقابل برنامه

تواند دهند که حداقل در برخی موارد، نارضایتی میها نشان میروستایی در فضاي سبز بروکپولدر، مقاومت نشان دادند. این نمونه
هاي توسعه و همکاري آنها در اداره امور عمومی شود. به  تصمیمات مثبت و سازنده توسط شهروندان و هدایت سیاست منجر
ها تواند شامل اقدام سازنده به منظور متفاوت ساختن سیاستهاي شهروندي، صرفاً خصوصیت مسدودکنندگی ندارد بلکه میبرنامه

  و اقدامات در حوزه عمومی باشد.

  دهی اجتماعایستادگی مثبت اما شکننده در مقابل خودسازمان. 5-2

هاي شهروندي داشته باشند. ظهور آنها توانند نظرات مثبتی نسبت به ظهور برنامهمشاهده دوم گویاي آن است که مقامات می
تادگی مثبت ستند. این ایستري است که در آن شهروندان مسئولیت بیشتري داشته و متکی به خود هنمایانگر تمایالت جامعه بزرگ

شود. در هر سه نمونه مورد مطالعه، اقدامات محرك و هاي شهروندي میآفرین بین دولت و برنامهمنجر به روابط فعال و هم
وهوایی و بروکپولدر هاي اجتنابی در هر دو مورد کنگره آبشود. اما از طرفی ما شاهد استراتژيآفرین از سوي مقامات دیده میهم
منبعی اضافی براي کار مالقات کردند و یا مشروعیت  عنوانبهز بودیم، هنگامی که اعضاي شورا و کارکنان دولت، شهروندان را نی

  .)cf. Connelly, 2011(آنها را مورد سوال قرار دادند 
مونه کمبریج و ض (در نهاي متناقتواند به علت تغییرات سیاسی (انتخابات در نمونه بروکپولدر) و شخصیتاین حالت مثبت می

وهوا، موجب ناراحتی مقامات گردید؛ و در نمونه مثال رفتار برخی از اعضاي کنگره آب عنوانبهبروکپولدر)، شکننده نیز باشد. 
هاي شهروندي بود. از دیگر مسائل مهمی که بروکپولدر، یک عضو جدید از شورا، شخصاً هدایت را به دست گرفت و مخالف برنامه

  گردد.دهی اجتماع است که مشاهده بعدي را سبب میاي بودن اقدامات خودسازمانشود، نمونهکنندگی میباعث ش

  دهی اجتماعدر خودسازمان 8دست یافتن به مشروعیت از طریق افزایش نمایندگان. 5-3

هاي برنامه آید. درمیکند، یک پرسش اساسی به حساب در نظریه دموکراسی این سوال که چه کسی براي چه کسی صحبت می
توانند نماینده واقعی نظرات و گرایشات گروه شهروندي، این ترس وجود دارد که آنها گروه کوچکی از  فعاالن هستند و نمی

نفعان و شمار بیشتري از جمعیت به دست ). مشروعیت از طریق مشارکت سایر ذيe.g., Connelly, 2011تري باشند (بزرگ
 هايوهوا، نمایندگان و مشروعیت گروه از طریق تالشرسد. در نمونه کنگره آباین موضوع سخت به نظر می آید، اما انجاممی

ها شامل تولید مشترك هاي مختلف و همکاري آنها با هم، به شدت افزایش یافت. این تالشآوري گروهتوأمان در جهت جمع
با این حال، اگرچه مشروعیت حل شده بود اما نمایندگان مشارکت  دهندگان شهروندان و مقامات شهر بود.گسترده بین سازمان

 مانده تنوع و نمایندگی اجتماع را نداشت. در مقابل، درنکردند و فرآیند در سطح گروه فعاالن اصلی به عقب بازگشت و گروه باقی
                                                        
8. Fostering Representativeness 
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 & Sorensenز مدیریت ایفا نمودند (نمونه بروکپولدر، نمایندگان در طول زمان افزایش یافتند. مقامات دولتی نقشی فراتر ا

Torfing, 2007هاي بیشتر توسط اتحادیه به منظور جذب اجتماعی بزرگتر از شهر والردینگن بودند. در این ) و خواستار فعالیت
ادیه حنمونه، اهمیت تنوع نمایندگان و گستردگی آنها در مشارکت در دستور کار قرار گرفت و به طور مداوم توسط هیئت مدیره ات

اي دیگر بودند. در دوره دوم و سوم این نمونه، نمایندگان اتحادیه از نظارت گردید. در نمونه پادگان کاترهام نیز، نمایندگان، مسئله
هاي کار، رو به افزایش داشت. در دوره آخر، ارتباطات با اجتماع کنندگان و همکاري ساکنان به وسیله گروهطریق تشویق مشارکت

  وي کاهش یافت، این موضوع به دلیل ایجاد تسهیالت اجتماعی و استقالل نسبی مدیریت این تسهیالت بود.محلی به نح

  9تعامل بین شهروندان و عامالن دولتی: نقش ابزارهاي مرزي. 5-4

باشد. یولتی نمدهی شهروندي، ماهیتاً یک فرآیند از پایین به باال است اما به معنی عدم وجود تعامل و اقدام داگرچه خودسازمان
دهی کنند. خودسازماندولت محلی، شامل اعضاي شوراي شهر و کارکنان دولت، در هر سه نمونه مورد مطالعه، نقش مهمی را ایفا می

دهی براي بقاي خود و یا در اغلب موارد براي دهند که خودسازمانآید. هر سه نمونه موردي، نشان میدر نبود نهاد، به وجود نمی
وهوایی، هاي شهروندي و عوامل دولتی است. در بروکپولدر و کنگره آبن در گام اول، نیازمند تعامالت سازنده بین برنامهسرپا شد

هایی مواجه بود. استقامت و انگیزش ذاتی از سوي شهروندان بسیار ضروري است و یک محیط این روابط متقابل با فراز و نشیب
آن شود. در خصوص کاترهام، این روابط متقابل به منظور ایجاد اعتماد اجتماعی بسیار  تواند موجب حفظ بقايمحرك دولتی می

ناب هاي شهروندي، دور از اجتمحور در منطقه، روابط متقابل براي برنامهگیري توسعه اجتماعضروري بود. عالوه بر این، براي شکل
شده، منطقه حفاظت عنوانبههاي تاریخی و در نظر گرفتن آنها هاي سیاسی نیز به منظور  حفظ ساختمانآمد. حمایتبه شمار می

هروندان از هاي شبسیار الزم بود. نکته جالب اینجاست که روابط متقابل بین شوراي بخش و نمایندگان دولت از یک سو و برنامه
هاي شوراي بخش و برنامه هاي شدید، منفی نبود. در این نمونه، ارتباطی قوي بینسوي دیگر، به لحاظ درگیري و مخالفت

  گنجد.شهروندان (به لحاظ سیاسی) وجود داشت، که در این مقاله نمی
ها، نقشی هاي شهروندي و شهرداريبین سازمان »ابزارهاي مرزي« عنوانبهدر هر سه نمونه موردي، عوامل دولتی 

. در نمونه موردي کمبریج، مقامات شهر و مدیران )cf. van Meerkerk & Edelenbos, 2014(کنندگی به عهده داشتند تسهیل
امر  طرف در اینکنندگان خارجی و بیدهی فرآیندهاي مرتبط با کنگره به عهده داشتند و از تسهیلنقشی مشخص در سازمان

ابزار «قش نترین عضو شورا (کسی که در مرحله بعد، رئیس مستقل خودسازمان گردید) استفاده نمودند. در خصوص کاترهام، دخیل
هاي داوطلبانه و نهادهاي شهري داشت. در نمونه بروکپولدر، روابط و دهی تعامالت بین شهروندان و سازماندر سازمان »مرزي

  گشت.تعامالت توسط رئیس اتحادیه و نیز کارکنان سازمان شهري ممکن می

  دهی اجتماعتکامل خودسازمان. 5-5

توجهی مشاهده هاي قابلدهی شهروندي در هر سه نمونه مورد مطالعه، تفاوتخودسازمانبا توجه به ارزیابی و بررسی اقدامات 
د هایی از علت متفاوت بودن مسیرهاي آنها وجوشود. قصد ما، ترسیم یک الگوي کلی با استفاده از سه نمونه نیست اما نشانهمی

دوام آورد. هر  »اعتماد اجتماعی«و  »اتحادیه«مورد دیگر  دارد. در نمونه کمبریج، کنگره به تدریج منحل شد، در حالی که در دو
تر میشد. اعتماد اجتماعی در دو دوره اول رشد یافت اما پس از آن، لحظه، اتحادیه رو به رشد بود در حالی کنگره کوچک و کوچک

هاي بیشتر مشکالتی در جذب گروه »ماعیاعتماد اجت«رسید که نسبتاً  ثابت و به همان اندازه باقی ماند. در دوره آخر نیز به نظر می
                                                        
9. The Role of Boundary Spanners 
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مانده از سایت داشت. تفاوت در مدت زمان به وسیله فاکتورهایی که هاي اجتماعی باقیاجتماعی و داوطلبان براي کنترل بر دارایی
توجهی ور قابلطتواند بهمی مؤثرسازي مثال، برقراري ارتباطات فعال و تسهیل عنوانبهدر باال به آنها اشاره گردید، توضیح داده شد. 

  . )van Meerkerk & Edelenbos, 2014(ماندن، کمک نماید به تصمیمات براي باقی
 وهوایی، زمانیدهی شهروندي است. در کمبریج، فعاالن اصلی آبهاي خودسازمانجنبه دیگر، استقامت مردم در هدایت تالش

ها کار کردند، اما مسئولیتی در قبال حفظ آن براي خود شدت بر روي برنامهتوانند اهدافشان را پیش برند، به که احساس کردند می
غییر ت وهوایی راهاي خود در اقدام براي تغییرات آبگردید، روش خود اهداف به دستیابی عدم متوجه کنگره که زمانی کردند.حس نمی

  هاي داوطلبان فعال، بسیار کوشید.مان و ساخت سازمانداد. در دو مورد دیگر، هیئت مدیره سازمان داوطلبان در رشد تصمیمات ساز
دهندگان اصلی نیز بسیار اهمیت دارد. چنانچه پیش از این ذکر گردید، پذیري سازمانفراتر از استقامت مردم، شخصیت و انعطاف

. اما در مقابل، برخی از هاي شهروندي در نمونه موردي کاترهام، جایگاهی نداشتبین شهرداري و برنامه »نابودي مشترك«روابط 
ت داشتند. آنها به دنبال مخالف »شخصیت زودرنج« دهندگان اصلی در نمونه کمبریج، طبق گفته یکی از مقامات شهري،سازمان

  نمود.بیشتر در مسائل شهري بودند که این امر عوامل شهري را (در سطح فردي) از باقی ماندن، همکاري و حمایت دلسرد می

  گیرينتیجه. 6

این مقاله با بررسی سه نمونه در سه کشور مختلف (اتحادیه بروکپولدر در هلند؛ پادگان کاترهام در انگلستان و کنگره اضطرار 
آن  سازيدهی و انگیزههاي مربوط به اقدامات خودسازمانها و چالشوهوایی در ایاالت متحده آمریکا)، به دنبال فرصتتغییرات آب

هاي مورد مطالعه، هاي نمونهها و تفاوتباشد. شباهتهاي عمومی و پیشبرد اداره امور عمومی موجود میسیاست گیريدر شکل
ررسی هایی براي بتوان به نتایج کلی دست یافت که ممکن است نظریهدهد که با وجود تفاوت شرایط در هر یک، مینشان می

، این است که اقدام از سوي شهروندان غالباً از نارضایتی نسبت به شرایط 10ریهبیشتر را در برگیرند. اولین مشاهده همراه با نظ
دهی اجتماع، اغلب شامل راهبردهاي شود. در این حالت، خودسازمانها و اقدامات جدید ناشی میموجود و احساس نیاز به سیاست

حقیقات باشد، چنانچه در تاي پیشبرد تمایالت میاي در برابر عامالن بخش دولتی و یا خصوصی به منظور ایجاد مکانی برمقابله
هاي شهروندي ممکن است آفرینی بین دولت و برنامه. اما در بلند مدت، روابط هم)Saegert, 2006(دیگر نیز یافت شده است 

هتر است ب شود،هایی که به سادگی در مقابل پیشنهادات دولت میبراي تشخیص منافع اجتماعی، ضروري باشد. به جاي مخالفت
هاي جامعه در نظر گرفته شده است. کنندگان سندي از راهبردهاي نوآورانه تهیه نمایند که در آن نیازها و خواستهکه مشارکت

تر سیار معقولها بکنندگان به طور مستقیم در طراحی راهبردها وارد شوند و نقش کلیدي را بازي کنند، سیاستهنگامی که مشارکت
ن منافع یابد. اگرچه ایها دخیل باشند، مشروعیت دموکراسی افزایش میی که شهروندان به طور مستقیم در سیاستخواهد بود. زمان

 ,Connelly, 2011; C. King & Cruickshank(در ادبیات مشارکت، توسعه اجتماعی و موسسات اجتماعی نقل شده است 

2012; Mansbridge, 2003; Seagert, 2006; Voorberg et. Sl., 2015( هاي عینی، همچنان این کمبود حس اما در نمونه
ی). در وري و کارآیشوند (حمایت، مشروعیت، اثربخشی، بهرهشود که آیا موسسات اجتماعی به سمت عملکرد باالتر هدایت میمی

  شود.این خصوص نیاز به مطالعات تجربی و اثبات آنها حس می
 Fawcett et al., 1995; C. King(مراجعه شود به دت در محیطی دولتی قرار گرفته دهی اجتماع به شهاي خودسازمانبرنامه

& Cruickshank, 2012( ها اغلب نظري مثبت نسبت بهایم که دولتشود. ما دریافتهو انواع مختلفی از تعامالت را منجر می 
» جامعه بزرگ«ر دموکراسی غربی و حرکت به سمت دهی اجتماع دارند چرا که متناسب با روند کلی دهاي خودسازمانظهور برنامه

                                                        
10. Observation-Cum-Theory 
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توانند به طور بالقوه، به کاهش نمایندگان دولت می .)Healey, 2014; Kisby, 2010( شودشهروندان می »خوداتکایی« و
یندگان اهاي مالی و سیاسی به حساب آید، اقدام نمایند. نمهاي خود که ممکن است یک مزیت به هنگام مواجهه با محدودیتتالش

آفرینی هستند که در آن هر دو گروه نمایندگان به دهی اجتماع قادر به ایجاد روابط همدولت محلی و گروه نمایندگان خودسازمان
اي مادي ههاي مالی و داراییتوانند به وسیله تأمین کمکها همچنین میپردازند. دولتها میطور فعال و مشترك به پیشبرد طرح

) به این موضوع دست 1995و همکارانش ( فاوست از ظهور و توسعه آنها، ایجاد انگیزه نماید. در روشی مشابه، به منظور حمایت
. عالوه بر )cf. Ostrander, 2013; Saegert, 2006(ها هستند ها و توافق با سازندهها به دنبال حمایت سازمانیافتند که اجتماع

ر ها در حوزه اداري و سیاسی ظهوتواند اغلب به دلیل درگیري شخصیتاین، به این موضوع دست یافته شد که روابط منفی می
باشد. یدهی مهاي خودسازمانقادر به توسعه و اثرگذاري بر تکامل و پایایی برنامه »نابودي مشترك«یابد. مخالفت فعال و روابط 

ب شود بلکه موجهاي اجتماع یک روي سیاه هم دارد که نه تنها منجر به حمایت نمیمتقابل بین دولت و برنامهاز این رو، روابط 
مورد  هايگردد. عالوه بر این، ما خواهان تأکید بر ماهیت پویاي این روابط متقابل هستیم که در نمونهاثرگذاري منفی نیز می

واند به تولید تابع مختلفی داشته باشد که شامل عدم تداوم مداخالن است. اجتناب میتواند منمطالعه یافت گردید. این پویایی می
هاي آفرینی را دارد. به طور خالصه، روابط متقابل بین سازمانمشترك تبدیل شود و سپس قابلیت تبدیل مجدد به اجتناب و یا هم

مقایسه تر و قابلهاي موردي بلندمدتحال، ما نیازمند نمونهاجتماعی و موسسات دولتی فاقد ثبات اما به صورت پویا است. با این 
  هستیم تا به ما نشان دهد کدام عامل در طول زمان بر تغییر روابط اثرگذار است.

اشد. این هاي شهروندي بتواند مشروعیت و نمایندگان برنامهیکی از منابع اجتناب و مخالفت فعال از سوي موسسات دولتی می
. اینکه )Bhattacharyya, 2004; Mansbridge, 2003; Saegert, 2006(شود یگر محققان حمایت میمشاهده توسط د

ها و عالیق تمام شهروندان باشد، از نظر آنها بسیار حائز اهمیت است. در دهی دربرگیرنده دیدگاههاي شهروندان خودسازمانبرناه
شود. کسانی که به برقراري ارتباط با سایر هاي شهروندي میبرنامه این مطالعات، توجه به این موضوع موجب تکامل و استمرار

یابند و کسانی که نتوانند، مشروعیت خود را هاي اجتماعی و داوطلبی) بپردازند، به موفقیت دست میشهروندان (از طریق سازمان
با توجه مشاهدات به دست آمده، برنامه  شوند. در این زمینه تحقیقات بیشتري الزم است امااز دست داده و با شکست مواجه می

ها مشروعیت هاي آنالبته اگر تالش .باشدنفع مختلف میهاي ذيکننده مشارکت جریان وسیعی از جمعیت و گروهشهروندي تضمین
ست ت، از دها بر اقداماتوانند اعتماد به نفس خود را در صورت تسلط گروهداشته باشد. هم عوامل دولتی و هم سایر ذینفعان می

  بدهند.
 اي، تقویتبایست خواستار و قادر به مشارکت و هماهنگی در روندهاي مشاورهبا یک اهمیت مساوي، مقامات رسمی نیز می

هاي شهروندي باشند. این هاي آنها و پایان یافتن آن در مقابل گروههاي شهروندي و تشخیص شروع مسئولیتروابط با گروه
سازي و آمادگی دولت براي اشکال پیشنهادي مشارکت ) مبنی بر روشن2012( کینگ و کروکشانک ايهموضوع در راستاي گفته

ماع دهی اجتثر نمایندگان دولت در خودسازمانؤاي در خصوص نحوه مشارکت مشروع و مدولتی در اجتماع باشد. بینش گسترده
هاي مورد مطالعه مشاهده شد که مقامات فرین، در نمونهآ. به منظور ایجاد روابط هم)cf. Ostrander, 2013(باشد ضروري می

ابزارهاي فعال ارتباطی ظاهر شدند. اینها عواملی هستند که در مرزهاي بین  عنوانبههاي شهروندي دولتی و نمایندگان برنامه
 مؤثرنمایند و اهمیت آنها براي مشروعیت و توسعه ساختارهاي سازمانی (هم در طرف دولتی و هم در سمت شهروندان) عمل می

پوشی است. عالوه بر این، ا، غیرقابل چشمهداشتن برنامهدهی شهروندان و همینطور فعال و پایدار نگههاي خودسازمانبرنامه
) و cf. C.King & Cruickshank, 2012باشند (ها میهاي خود براي به کارگیري دولتاعضاي اجتماع نیازمند ارتقاي مهارت

 Edelenbos & van(همچنین مراجعه شود به باشد اي و استفاده از ظرفیت ابزار مرزي میاین تا حد زیادي به معنی توسعه شبکه
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Meerkerk, 2015(رسد. این امکان وجود ها، ضروري به نظر می. اما تحقیقات بیشتري در جهت بررسی اهمیت هر یک از مهارت
   هاي قابل تعمیم باشد.دارد که کارهاي آینده دربرگیرنده مطالعات بسیاري به منظور تولید یافته
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  چکیده

هاي فیزیکی، طبیعی، هاي معمول توسعه محلی، بر اهمیت سرمایهاستراتژي
. علیرغم تاکید بر این موارد در هنگام پیگیري اندمالی و انسانی تمرکز نموده

 یابند. با در نظر گرفتن شواهدتوسعه، برخی مشکالت توسعه محلی تداوم می
هاي توسعه محلی، به نظر عظیم حاکی از اهمیت سرمایه اجتماعی در تالش

ال، باشد. با این حرسد که حلقه مفقود در توسعه محلی، سرمایه اجتماعی میمی
این موضوع به اندازه کافی بررسی نشده است. این مقاله نقش سرمایه اجتماعی 

. در اینجا از طراحی مطالعه نمایدریزي توسعه محلی را بررسی میدر روند برنامه
جوابن -اي استفاده شد. دو جامعه روستایی از ناحیه شهري اجیسوموردي مقایسه

هایی با متصدیان اصلی براي مطالعه دقیق و عمیق انتخاب شدند. مصاحبه
شان و دو متصدي اصلی توسعه محلی از شوراهاي ریزي شهري و دستیارانبرنامه

عین مطل عنوانبهجامعه صورت گرفتند. اعضاي شورا  شهر و رهبران سنتی هر دو
. هاي جامعه برگزار شدندگروههاي گروهی کانونی با اصلی استفاده شدند. بحث

 انتخاب شده و با آنها مصاحبه خانواده در سطح صورت تصادفیبه دهندهپاسخ 40
  اعیاجتم هنجارهاي و مدنی مشارکت اعتماد، اجتماعی، هايشبکه بر شد. تحلیل،

 
 
Abstract 
Conventional community development 
strategies have focused on the importance of 
physical, natural, financial, and human 
capitals. In spite of the emphasis on these in 
the pursuit of development, a number of 
community development problems persist. 
Given the huge evidence that social capital 
matters in community development efforts, 
it appears that the missing link in community 
development is social capital. Yet this has 
not been adequately explored. This paper 
explores the role of social capital in the 
community development planning process. 
Comparative case study design was used. 
Two rural communities were selected from 
the Ejisu-Juaben Municipal Area for indepth 
study. Interviews were conducted with the 
principal and assistant Municipal Planning 
officers and two Principal Community 
Development Officers from the Municipal 
Assemblies and the traditional leaders of 
both communities. Assembly members were 
used as key informants. Focus group 
discussions were held with community 
groups. Forty respondents were randomly 
selected at the household level and 
interviewed. The analysis focused on social 
networks, trust, civic engagement and social 
norms. It was found that social capital could 
facilitate the community development plan- 

                                                        
1. Adamtey, R. & Frimpong, J. (2016). Social Capital as the Missing Link in Community Development Planning Process in 
Africa: Lessons from Ghana. Ghana Journal of Development Studies, 15(1): 92-115. 
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 ریزيتواند روندهاي برنامهتمرکز نمود. مشخص شد که سرمایه اجتماعی می
عه هاي جامبردن مشارکت اعضاي جامعه در فعالیتتوسعه محلی را از طریق باال

شان براي کار با یکدیگر را افزایش داده و توسعه کلی تسهیل نموده، توانایی
ایجاد نماید. بین توسعه محلی و سطح سرمایه اجتماعی، یک همبستگی وجود 

ر از تریزي توسعه در سطوح پاییندارد. این مقاله حاکی از آن است که برنامه
و  سازيها و پیوندهاي اجتماعی در آمادهملی، در صورت استفاده از شبکه سطح
  تواند پاسخگوتر باشد. ها، میسازي برنامهپیاده

  
  .ریزي، غنا، مشارکتسرمایه اجتماعی، توسعه، برنامه :هاواژهکلید

ing process by promoting the participation 
of community members in community 
activities, increase their ability to work 
together and engender overall development. 
There is a correlation between community 
development and the level of social capital. 
The paper recommends that development 
planning at the sub-national levels can be 
more responsive if it utilizes networks and 
social ties in the preparation and 
implementation of plans. 
Keywords: Social Capital, Development, 
Planning, Ghana, Participation.  

  مقدمه. 1

ریزي برنامه«) بیان نموده، 11981 :( 1کنتنماید. همان طور که ریزي یک روند انعکاسی است که اعمال را هدایت میبرنامه
کمک  جوامعریزي به برنامه» باشد.هاي سیستماتیک آگاهانه طراحی شده جهت هدایت تصمیمات و عمل آتی میبه معناي تالش

این مقاله ریزي، بهترین تعریف از آن براي ). تعریف مقابل از برنامهLitman, 2013کند تا آینده موردنظرشان را خلق کنند (می
هاي جایگزین استفاده از منابع موجود با هدف دستیابی به اهداف روند ممتدي که دربرگیرنده اخذ تصمیماتی درباره شیوه« باشدمی

روند تغییري متشکل  عنوانبهریزي را ). این تعریف، برنامهConyers & Hills, 1984: 62» (باشدخاصی در زمانی در آینده می
. بیند که هدف این اعمال، دستیابی به اهداف خاصی است، میانداي پیشبینی شدهري از اعمال که به گونه هوشیارانهاز توالی سازگا

 وامعجتوسعه در نهایت، باشد زیرا که براي دستیابی به توسعه در کل ملت می ايروندهریزي توسعه جامعه محلی، شیوه پیشبرنامه
  شود. منتهی می ملیمحلی به توسعه 

، نیازهاي کند که از طریق آناشاره می ايگیريگونه که در این مقاله استفاده شده، به روند تصمیمآن توسعه محلیریزي برنامه
ریزي گیرند تا ارتقاي شرایط زندگی آنها را تضمین نمایند. در برنامهمردم در یک ناحیه جغرافیایی تعریف شده مورد توجه قرار می

 عنوانبهریزي کند. برنامهریزان کمک میریزي به ایجاد تغییر مثبت مورد انتظار اعضاي جامعه و نیز برنامهروند برنامه سعه محلی،تو
) استدالل کردند، درگیر نمودن اعضاي 2015( 3و فریزر 2نماید و همان طور که فریدمنیک فعالیت اجتماعی، مردم را درگیر می

   باشد.مرتبط می توسعه محلیریزي ه با پیامدهاي موفق در برنامهجامعه هدف مهمی است ک
ریزي ) و برنامهConyers & Hills, 1984شوند، کمبود منابع است (ریزان توسعه با آن مواجه میمشکل مشترکی که برنامه

ب هستند فراهم نمودن تغییر مطلو ها برايترین گزینهکند که محتملهایی کمک میثر منابع محدود بر فعالیتؤبه متمرکز نمودن م
)Todaro & Smith, 2011هاي ریزي معمول بر توسعه سرمایهو رویکردهاي برنامه توسعه محلیهاي ). بسیاري از استراتژي

کید بر این رویکردها در پیگیري توسعه، برخی مسائل أ). علیرغم تTirmizi, 2005اند (فیزیکی، طبیعی، مالی و انسانی تمرکز نموده
  ادامه دارند.  توسعه محلیشهروندان نسبت به مسائل  عالقگی و تعهد ضعیفهمانند بی توسعه محلی

). Innes & Booher, 2010باشد (عالقگی در بین اعضاي جامعه میبی توسعه محلی،یکی از دالیل مشکالت متعدد 
) نیز از آن حمایت نموده، 2001( 4ریزي توسعه دخیل بوده است. این دیدگاه که کاوايایین در روند برنامهعالقگی در مشارکت پبی

                                                        
1. Kent 
2. Friedman 
3. Fraser 
4. Cavaye 
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زان هستند. می توسعه محلیتر جهت حاکی از آن است که رهبران جامعه و داوطلبان در حال تالش براي ترویج مشارکت گسترده
 ايعههاي توسجامعه و نیز حمایت ضعیفی براي نوآوري هايالل در نوآوريپایین عالقه و تعهد در بین اعضاي جامعه منجر به اخت

دارند که هر کار ضروري ) اظهار می2007و همکاران ( 1با این هدف، مکالران شوند، شده است.صورت خارجی هدایت میکه به
   صورت گرفته است. توسعه محلی،ریزي براي ترویج مشارکت جوامع در روند برنامه

از  ه کافیرسد توجاي که به نظر می، ناحیهتوسعه محلیریزي عالقگی و مشارکت پایین در روند برنامهبی مسئلهدر توجه به 
کند که سرمایه اجتماعی امید زیادي در تسهیل باشد. این مقاله استدالل میشده، مفهوم سرمایه اجتماعی مینبدان  نظر پژوهشی

هاي ریقا دارد. بسیاري از جوامع آفریقایی، سهم عظیمی از سرمایه اجتماعی دارند که در سیستمدر آف توسعه محلیریزي برنامه
  ). Miruka & Omenya, 2009ها و پیوندهاي ساخته شده پیرامون دین، قومیت و پادشاهی نمود دارند (گسترده خانوادگی، شبکه

ابط هاي مردم، رونبع اجتماعی توسعه یافته از طریق شبکهدر اینجا سرمایه اجتماعی در این معنا استفاده شده است: یک م
سازند تا به منظور پیگیري اهداف مشترکی، هاي اجتماعی را قادر میاعتماد و دوسویگی، همراه با هنجارهاي اجتماعی، که سازمان

هم خوبی از کنند که جوامع با سادعا می ، این افراداندارائه داده توسعه محلیبا یکدیگر کار کنند. این تعریف را بسیاري از محققین 
تر، و تر جرم، سالمت بهتر، دستاورد تحصیلی باالسرمایه اجتماعی احتمال بیشتري براي توسعه یافتن دارند؛ و این در ارقام پایین

تماعی با ). براي هدف این مقاله، سرمایه اجColeman 1988; Putnam et al., 1993رشد اقتصادي بهتر نمود خواهد یافت (
  شده است.  هاي اجتماعی، اعتماد، مشارکت مدنی و هنجارهاي اجتماعی، عملیاتیاستفاده از چهار مولفه شبکه

 Putnam &هاي در حدود یک قرن پیش استفاده نمود (مقاله 2را نخستین بار لیدا جودسان هنیفن» سرمایه اجتماعی«کلمه 

2002; Woolcock and Narayan, 2000 Goss, 5ماو رابرت پوتن 4، جیمز کولمن3را ببینید). به هر حال کارهاي پیر بوردیو 
). سرمایه اجتماعی با Portes, 1998; Tzanakis, 2013براي پیدایش مجدد امروزي مفهوم سرمایه اجتماعی ارج نهاده شدند (

)، سالمت Putnam et al., 1993تصادي ()، توسعه اقDhesi, 2000طیفی از آثار سودمند بالقوه شامل اثربخشی موسسات رسمی (
 ,Wiesinger) و توسعه روستایی (Coleman, 1988)، تحصیالت (Erikkson, 2010; Hawe & Shiell, 2000عمومی (

  )، ارج نهاده شده است.2007

  توسعه محلیسرمایه اجتماعی و . 2

 ;Butler et al., 2009; Dhesi, 2000اند (نمودهعنوان حلقه مفقود در توسعه توصیف محققین بسیاري سرمایه اجتماعی را به

Grootaert, 1998ها، روابط و هنجارهایی است که به شهروندان عنوان شبکه). این ادعا بر مبناي دیدگاه سرمایه اجتماعی به
. در واقع، )Putnam, 1995شنود حل کنند (وتري از طریق هماهنگی و گفتگونه آسانکنند تا مشکالت جمعی را بهکمک می

) 2004( 6باشد. کاوايمی توسعه محلیدهنده همبستگی مثبتی بین سرمایه اجتماعی و اي وجود دارد که نشاناتفاق نظر فزاینده
دارد که سرمایه اجتماعی هم یک وسیله و هم یک کند و اظهار میها را به سوي فوائد سرمایه اجتماعی براي جامعه جلب میتوجه

هاي با کند که منجر به پیامدهاي منسجمی همانند دارایییک وسیله، روابط و مشارکت را حل و فصل می عنوانبهباشد. هدف می
 اند، همکاري را درکنند، خود قوي شدههایی که عمل را حل و فصل مییک هدف، روابط و شبکه عنوانبهشود. مالکیت جامعه می
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) این دیدگاه 2013( 2ز) و دبرتین و گوت2007( 1دهند. در نتیجه، محققینی مانند بولنمیها را افزایش بین افراد و عملکرد سازمان
  باشد. می توسعه محلیشرطی براي روندهاي که سرمایه اجتماعی پیشرا دارند 

 هاي جامعه و توجه به مشکالت محلی از طریق جوامعی که در شراکت بابه روند شناسایی اولویت توسعه محلیدر اینجا، 
). این شامل Tirmizi, 2005; World Bank, 2014نماید (کنند، اشاره میهاي محلی و دیگر موسسات حامی کار میحکومت

کنند تا اعمالی را جهت توجه به نیازهایشان و قدرتمند خود را تجهیز می جامعه،شود که با استفاده از ساختارهاي اعضاي جامعه می
ها در روند گنجاندن اعضاي جامعه و گروه توسعه محلی،). هدف اصلی Mendes, 2009ند (هاي مردم آغاز نمایساختن گروه

بخشد. بنابراین، این یک رویکرد هایشان را ارتقا میباشد، که در عوض زندگیسازماندهی و تجهیز منابع جهت ارتقاي جامعه می
هاي ویژگی بایستمی توسعه محلیهاي برآورد منظور، شاخصکنند. بدینجامع نسبت به کار با مردمی است که در روند مشارکت می

هاي یگذارند. ویژگمی تأثیرشان جهت توجه به نیازهاي اجتماعی و قدرتمندسازي مردم جوامعی را منعکس نمایند که بر توانایی
ارکت در مش شناسایی شدند:، اینها نمایندو هم موقعیت سرمایه اجتماعی جامعه را منعکس می توسعه محلیاصلی جوامعی که هم 

 حلیاز مسائل م؛ توانایی کار با یکدیگر و اجتناب از وابستگی به دسته خاص؛ و میزان اطالع اعضاي جامعه جامعههاي فعالیت
)Phillips & Pittman, 2008مورد مطالعه استفاده شدند.  جوامعدر  توسعه محلیها در تعیین وضعیت ). سپس این شاخص  

  توسعه محلیریزي ماعی و برنامهسرمایه اجت. 3
وجود سرمایه مالی یا فیزیکی، یا سرمایه انسانی نیست، بلکه ظرفیت  ،در نهایت توسعه محلی) بیان کرده که 1996( 3کندي

توسعه ر ریزي دباشد، وي بدین طریق از نقش برنامهیک جامعه براي دسترسی داشتن به این منابع جهت توجه به نیازهایش می
به منظور هدایت روندهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي یا  جامعه،دهد که منابع ریزي اطمینان میحمایت کرده است. برنامه محلی

 ). Van Dusseldorp, 1991شوند (ها به یک موقعیت مطلوب آتی، اعمال میفیزیکی براي تغییر موقعیت

رد که کند، این استدالل وجود داانی، مالی و محیطی استفاده میاز سرمایه فیزیکی، انس توسعه محلی،ریزي هر چند که برنامه
). براي Tirmizi, 2005اي براي تسهیل روند لحاظ شود (واسطه عنوانبهبایست سرمایه اجتماعی می توسعه محلی،براي موفقیت 

ش بسیار مهمی در توسعه اجتماعی کنند که سرمایه اجتماعی نق) استدالل می2007) و بولن (2004حمایت از این موقعیت، کاواي (
  نماید.می توسعه محلیشرطی براي روندهاي کند، آن را پیشایفا می

ریزي، کنند که مشکل درگیر نمودن و حفظ عالقه اعضاي جامعه به روندهاي برنامهاذعان می )،2012( 4هولمن و رایدین
باشد. هر چند که در گذشته رویکردهایی اتخاذ شدند، این رویکردها نتوانستند بخش می توسعه محلینشینی عظیمی نسبت به عقب
هاي همفکري، و اقدامات خالقانه هاي عمومی و آیینتر جامعه را جذب کنند. برخی از این رویکردها، استفاده از کمپینبزرگ
). از این دیدگاه، رایدین و ,Holman & Rydin 2012(ت منصفه مشورتی دادگاه بودند تی همانند دادوران شهروندان و هیئمشور

نامند آن چه را که آنان مشکل عمل جمعی می سازند که رویکرد جدیدي توسعه یافته کهرا مطرح می مسئله) این 2000( 5پنینگتون
دهند بینش شرح می این عنوانبه) 2012شکند. مشکل عمل جمعی را هولمن و رایدین (و محدود کننده مشارکت است را درهم می

ل، توانند این تلفات را جبران کنند. براي غلبه بر این مشکریزي باال است و فوائد محتمل آتی نمیهاي مشارکت در برنامهکه هزینه
سرمایه اجتماعی، قابلیت این را  عنوانبهدهند که ساخت سرمایه اجتماعی در جامعه محلی ) پیشنهاد می2012هولمن و رایدین (
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 چنین هنجارهاي مبناییکنند. هایی در بین مردم ایجاد نماید که هنجارهاي مبنایی همانند اعتماد آنها را اداره مید که شبکهدار
  انگیزاند. موجب تعهد اعضاي جامعه شده و آنها را به مشارکت برمی

کنند که ) بیان می2015فریدمن و فریزر ( توسعه محلی،ریزي در توصیف چگونگی مفید بودن سرمایه اجتماعی براي برنامه
وجود  ی، شانس بیشتريجوامعبا سرمایه اجتماعی باال، افرادي دارند که از نظر اجتماعی فعال و قابل اعتماد هستند. در چنین  جوامع

) نیز 2006( 1هاي سطح جامعه حمایت کنند. ون کیندرن، از تالشجامعه، جهت دستیابی به اهداف سطح جامعهدارد که اعضاي 
ریزي کمک کند همان طور که به ملحق کردن دانش بومی، تواند به ارتقاي پیامدهاي برنامهکند که سرمایه اجتماعی میبیان می

) به اهمیت 2006)؛ و ون کیندرن (2012( 2کند. در غنا، اجارگوسازي بحث سیاست کلی کمک میهاي خالقانه، و غنیایجاد گزینه
اذعان نمودند و اظهار داشتند که مردم غنا در گذشته با استفاده از سرمایه اجتماعی، به شاهکار  توسعه محلیر سرمایه اجتماعی د

  گذاري دست یافتند. اهمیت سرمایه اجتماعی واضح است. تأثیر
ه روند ماند کاین پرسش باقی می توسعه محلی،در  ید بودن سرمایه اجتماعی و شواهد آنعلیرغم همه ادعاها درباره مف

ریزي تواند سرمایه اجتماعی را ملحق نماید. بنابراین این مقاله با نشان دادن این که روند برنامهچگونه می توسعه محلیریزي برنامه
   کند.هاي سرمایه اجتماعی را ملحق نماید، به بحث کمک میآلتواند ایدهچگونه می توسعه محلی

  شناسیبستر مطالعه و روش. 4
و  هاي توسعهسازي پروژهجوابن به این دلیل انتخاب شد که در زمینه شیوه حکومتداري، نوآوري و پیاده-شهرداري اجیسو

شهرداري با بهترین عملکرد  عنوانبه، 2014شهر و منطقه در غنا در سال شوراي شهر، کالن 216در بین کل  توسعه محلیارتقاي 
ارد د توسعه محلیاي براي هاي سرزندهجوابن فعالیت-بینید). به عالوه، شهرداري اجیسورا ب Myjoyonline, 2015برگزیده شد (

). Ejisu-Juaben Municipal Assembly, 2010باشد (تر شهروندان در حکومت میشان تضمین مشارکت گستردهکه هدف
خاب جوابن برگزار شدند که منجر به انت-در شوراي شهر اجیسو توسعه محلیریزي توسعه و متصدیان جلسات با متصدیان برنامه

هاي نظرسنجی اي از پرسشاولیه چهار جامعه در شهرداري شدند. در این جوامع، یک نظرسنجی اکتشافی با استفاده از مجموعه
ح ا سطودر شهرداري انتخاب شدند زیرا آنها بسترهاي اجتماعی یکسان، منابع جامعه یکسان ام 4و کواسو 3اونو جوامعانجام گرفت. 

  ). Ejisu-Juaben Municipal Assembly, 2010دارند ( توسعه محلیمختلفی از 
را ببینید). حدوداً هفده  1جوابن واقع شده است (شکل -ی است که در قسمت غربی ناحیه شهري اجیسوجوامعاونو یکی از 

اقامتگاه جمعیتی برتر ناحیه  20ام را در بین 8ه نفري رتب 4،343فاصله دارد. اونو با جمعیت  شهري اجیسو، مرکز منطقهکیلومتر از 
اي اونو، یکی از نه شوراي ). جامعه میزبان شوراي منطقهGhana Statistical Service, 2014جوابن دارد (-شهري اجیسو

  ).Ejisu-Juaben Municipal Assembly, 2010باشد (جوابن می-اي شوراي شهر اجیسومنطقه
را ببینید).  1جوابن، تقریباً بیست و سه کیلومتري اجیسو واقع شده است (شکل -ناحیه شهري اجیسوکواسو نیز در قسمت غربی 

تقریباً  . کواسواندنقلی یکسانی هستند که از طریق یک جاده درجه دو به هم متصل شدهوکواسو و اونو هر دو در امتداد مسیر حمل
جوابن دارد. جمعیت -اقامتگاه در ناحیه شهري اجیسو 20ام را در بین 7عیت) رتبه (از نظر جم جامعه،شش کیلومتر با اونو فاصله دارد. 

-شوراي شهر اجیسواز  5مپونا ايِشوراي منطقه مرکز کواسو،). Ghana Statistical Service, 2014باشد (نفر می 4427 وکواس
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 جامعه ، هر دومنطقه شهريدر  جوامعگر ). در مقایسه با دیEjisu-Juaben Municipal Assembly, 2010باشد (جوابن می
   کند.کواسو و اونو را یک مقام سنتی اداره می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )maps.google.com.gh, 2016برگرفته از ( جوامع مورد مطالعه در بستر شهري. 1شکل 
  

 توسعه محلی). چهار شاخص Thomas, 2014باشد (هاي کیفی میاي، بر اساس دادهاین مقاله، یک مطالعه موردي مقایسه
ا یکدیگر ؛ توانایی کار بجامعههاي . اینها، مشارکت در فعالیتانددر تحلیل چگونگی مهم بودن سرمایه اجتماعی به کار گرفته شده

هاي هاي جامعه هستند. شکلو اجتناب از وابستگی به دسته خاص؛ میزان آگاهی اعضاي جامعه از مسائل محلی؛ و آغاز پروژه
هاي هاي اجتماعی، اعتماد، مشارکت مدنی و هنجارهاي اجتماعی هستند. شبکهایه اجتماعی استفاده شده در این مقاله، شبکهسرم

انطباق شیوه برخورد  از طریق میزان ،ها سنجیده شدند. اعتمادها و انجمناجتماعی از طریق عضویت اعضاي جامعه در گروه
ندرت ههمیشه، غالباً، برخی اوقات، ب هايگزینهبا یکی از  موضوع سنجیده شد. این ار خود آنان،همسایگان با مردم، با شیوه مورد انتظ

و یا هرگز سنجیده شد. مشارکت مدنی به احساس عمدي مسئولیت نسبت به جامعه اشاره دارد که در اعمالی همانند پیوستن به 
هاي درگیر نمودن ). مشارکت مدنی در زمینهHua & Wan, 2011یابد (احزاب سیاسی یا کار بر روي مشکالت عمومی انعکاس می

مشکالت محلی، عملیاتی شد. پیرامون هنجارهاي اجتماعی، مطالعه، هنجارهاي  لحاظ نمودنشهروندان در اعمالی جهت کمک به 
  عدالت را لحاظ نمود. 

وري شدند: افراد مطلع اصلی، متصدیان مطرح آاز پنج منبع جمع 2017و ژانویه  2016هاي مطالعه در فاصله بین اکتبر داده
هاي دقیقی با افراد مطلع اصلی، متصدیان مطرح و هاي کانونی. مصاحبهها و گروهشوراي منطقه، اعضاي شوراي محلی، خانواده

ه سرمایشان از طریق مون وجود سرمایه اجتماعی و میزان توصیف توسعه جوامعها پیرااعضاي شورا انجام گرفت، این مصاحبه
خانواده که به صورت تصادفی از هر جامعه انتخاب شده  40اي با ساختار یافته-هاي نیمه، بودند. به دنبال آن، مصاحبهاجتماعی

هاي به دست آمده از افراد مطلع اصلی و مقامات و نیز براي گرفتن ها براي تایید دادههاي خانوادهبودند، انجام گرفت. مصاحبه
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هاي گروهی کانونی با دو گروه مبتنی بر جامعه در هر پیرامون سرمایه اجتماعی، استفاده شدند. به عالوه، بحثهاي بیشتر داده
 تحلیل شدند.  Nvivoها ضبط شده، نوشته شده و با استفاده از جامعه مورد مطالعه، برگزار شدند. همه مصاحبه

  هاها و بحثیافته. 5
  اجتماعیهاي ها و شبکهگیري گروهشکل. 5-1

هاي مذهبی، ها شامل گروه. این شبکهارج نهادندهاي اجتماعی را مطالعه دریافت که اعضاي جامعه در هر دو مورد، شبکه
باشند. هاي تجارتی میهاي مدرسه و انجمناي، انجمنهاي حرفههاي توسعه شخصی، گروههاي احزاب سیاسی، گروهگروه

را ببینید). در اونو، حداقل یک عضو از  1هاي خانوادگی بودند (جدول تر، گروهاز همه برجسته نشان داد که هاهاي خانوادهمصاحبه
هاي مذهبی تعلق دارند. ها به گروهدرصد خانواده 95هر خانواده مصاحبه شده، به یک گروه مذهبی تعلق دارد در حالی که در کواسو 

درصد  15د، بودنهاي توسعه شخصی گروه ،ند که در ادامه آنهاهاي حزب سیاسی بودها، گروهدومین دسته برجسته گروه
 1هاي توسعه شخصیهاي حزب سیاسی تعلق دارند. گروهدهندگان در کواسو به گروهدرصد پاسخ 8دهندگان در اونو و حدود پاسخ

قه کل از اعضایی با عالشان این است که متشهاي محلی هستند که تنها شباهتهاي سرگرمی و گروههایی همانند کلوبانجمن
(کلوب » mmerewa ne nkokraku« هاي توسعه شخصیگروهیکسانی در جستجوي رشد شخصی هستند. یکی از چنین 

عنوان سالخوردگان، نظم را ما به«به این معنا که  »mmasriwa, yedi yen ho ni«باشد که شعارش این است سالخوردگان) می
ها سکویی عرضه داشتند که ساکنین محلی ها و انجمناین گروه» کنیم.گرامی داشته و استانداردهاي باالي اخالقی را حفظ می

شان را با یکدیگر سهیم شده، به یکدیگر الهام بخشیده، همدیگر توانستند دیگر مردم محلی را در آنجا مالقات نموده تا تجاربمی
 و بین اعضاي جامعه و جامعه،ها، بر پیوندهاي افقی و عمودي بین اعضاي را ترغیب نموده و به یکدیگر کمک کنند. این گروه

  گذارند. می تأثیررهبران 
  

  )2017(بررسی میدانی، ژانویه،  هاي مختلف در جوامع مورد مطالعهانجمن .1 جدول

تعداد   کواسو  اونو  گروه
  هاگروه

  کواسو  اونو
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  5  2    -  هیچکدام  95  38  100  40  هاي مذهبیگروه
  5/27  11  5/32  13  1  20  8  5/17  7  هاي سیاسیگروه

  5/47  19  50  20  2  5/7  3  15  6  هاي توسعه شخصیگروه
  20  8  15  6  3  10  4  15  6  ايهاي حرفهانجمن

  -  -  5/2  1  4  5/17  7  15  6  2انجمن مدرسه
  100  40  100  40  کل  5/12  5  5/2  1  هاي کشاورزانگروه سازمان تجارت/

  
دهندگان در اونو به یک درصد پاسخ 33دهندگان در اونو، عضو حداقل یک گروه یا انجمن بودند. در حالی که حدود همه پاسخ

دهندگان به سه گروه تعلق داشتند. درصد پاسخ 15همچنین دهندگان متعلق به دو گروه بودند. گروه تعلق داشتند، نیمی از پاسخ
دهنده که به توانستند بدان تعلق داشته باشند، چهار تا بود و اونو با داشتن یک پاسخدهندگان میبیشترین تعداد گروهی که پاسخ

 نی که در اونو با آنها مصاحبه شد،دهندگاله مهم است که همه پاسخورددار باالترین بود. ذکر این مسئچهار انجمن متعلق بود، رک
                                                        
1. Personal Development groups (PDs) 
2. School association (PTA) 
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) و پوتنام 1993هاي پوتنام و همکاران (هاي بیشتر، با ایدهها و انجمنطور نسبی، تعلق به گروهمتعلق به یک گروه مذهبی بودند. به
هروندان که مشارکت ش تر از کواسو هستند زیرااجتماعی در اونو قوي تعامالتتوان گفت که پیوندها و باشد. میراستا می) هم1995(

  باشد. ها در اونو بهتر از مشارکت مردم در کواسو میها و انجمندر گروه

  اعتماد در بین مردم. 5-2

دهندگان باشد، که بسیاري از پاسخمفید می توسعه محلیهر چند که همکاري بین اعضاي جامعه و مقامات محلی براي منافع 
دهندگان اذعان درصد پاسخ 90، اما مشاهده شد که چنین مشارکتی در کواسو پایین است. بالغ بر اندذکر کردهرا  مسئلهاین نیز 

دي در رود که اعتماد نقشی کلیکردند که میزان اعتماد بین همسایگان و بین اعضاي جامعه و مقامات محلی، پایین بود، انتظار می
به دلیل میزان باالتر اعتماد در بین همسایگان و بین اعضاي جامعه و در کواسو ایفا نماید. در مقایسه با کواسو،  توسعه محلی

   را ببینید). 2نسبتاً قوي بود (جدول  مشارکت شان در اونو، در آنجا اینرهبران
  

  )2017(بررسی میدانی، ژانویه،  اعتماد به همسایگان و اقتدار سنتی. 2جدول 
  اعتماد به اقتدار سنتی  اعتماد به همسایگان

  کواسو  اونو  جامعه  کواسو  اونو  جامعه
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  -  -  10  4  همیشه  -  -  -  -  همیشه
  10  4  40  16  غالباً  -  -  5/37  15  غالباً

  15  6  20  8  برخی اوقات  70  28  50  20  برخی اوقات
  20  8  5/17  7  ندرتبه  30  12  5/12  5  ندرتبه

  55  22  5/12  5  هرگز  -  -    -  هرگز
  100  40  100  40  کل  100  40  100  40  کل

  

برخی «درصد  50کنند و شان اعتماد میبه همسایگان» غالباً«دهندگان در اونو درصد پاسخ 38دهد که حدود نشان می 2جدول 
درصد  70 هرحال،کنند. بهاعتماد میشان به همسایگان» غالباً«کنند. در مورد کواسو، هیچکدام از آنها نگفتند که چنین می» اوقات
کنند. این حاکی از آن است که جامعه اونو در مقایسه با کواسو، میزان باالتري سرمایه اجتماعی به چنین می» برخی اوقات«آنها 

به اقتدار سنتی  ودهندگان در اونشود که اکثر پاسخشکل اعتماد در بین همسایگان دارد. این موضوع از طریق این یافته نیز تایید می
دهد که همچنین نشان می 2دهندگان جواب دادند که به اقتدار سنتی اعتماد دارند. جدول درصد پاسخ 70اعتماد دارند. در مجموع 

دهندگان گفتند که به اقتدار سنتی اعتماد دارند. برخی از دالیل توضیح این که چرا کواسو این گونه درصد پاسخ 25در کواسو، تنها 
  عبارتند از: جامعه،، طبق اعالم برخی اعضاي بود

  

اقتدار سنتی به رفاه اعضاي جامعه عالقمند نیستند. رئیس، وسیله امرار معاش برخی اعضاي جامعه را از طریق فروش 
برد. اقتدار سنتی تنها در جستجوي منفعت خودش و نه عموم هاي کشاورزي آنان بدون رضایت خودشان، به یغما میزمین
کند. او در جامعه زندگی ها براي توسعه محلی استفاده نمیباشد. رئیس از بخشی از درآمد حاصل از فروش زمینمی مردم
اعتمادي باشد هاي اعضاي جامعه، وي فرد قابلکنم که جهت درك نیازها و دغدغهکند بنابراین من فکر نمینمی

)Community member, Kwaso, November 2016.(  
  در وي به دمبنایی براي اعتما عنوانبهکه  ايمسئلهبرساند،  به انجام جامعه با موفقیت هیچ کاري را در نتوانسته که رئیس
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باشد، بیش از چهار سال به طول مورد توسعه محلی به کار رود. حتی کاخی که به گفته خودش، در حال ساخت آن می
  ). Community member, Kwaso, November 2016انجامیده و هنوز کامل نیست (

  

هاي رهبران جامعه اشاره کنند، و همچنین توانند به موفقیتها حاکی از آن هستند که اعضاي جامعه در کواسو نمیاین بیانیه
و نیز  یشان را برآورده نمایند. این امر، اعضا را از ایجاد روابط بااعتماد با اقتدار سنتتوانند به رهبران بگویند که انتظاراتنمی

کنند که براي کمک به برانگیختن یید میأ) را ت1993ها این بیان پوتنام و همکاران (کند. این یافتهدلسرد می ايهاي توسعهتالش
تر تحصول یکنواخ توانداعضاي جامعه باید به رهبران اعتماد کنند، که این امر می توسعه محلی،یک جامعه به انجام عملی براي 

  نماید. تضمین  رادر جامعه اهداف مشترك 

  مشارکت مدنی. 5-3

شان، عنصر مهمی از سرمایه جامعهشان به برعهده گرفتن مسئولیت براي عالقه اعضاي جامعه به برنامه عمومی و تمایل
دشان، خوباشد که در این مطالعه لحاظ شد. در زمینه درگیري شهروندان در عمل براي کمک به لحاظ نمودن مشکالت اجتماعی می

  معه در اونو بیشتر از کواسو بود.مطالعه دریافت که مشارکت مدنی در بین اعضاي جا
  

  )2017(بررسی میدانی، ژانویه،  ها براي توجه به مشکالت جامعه. تالش3جدول 

  اقدامات مختلف براي توجه به مشکالت جامعه
  جامعه

  کواسو  اونو
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  50  20  5/12  5  هیچکدام
  5  2  5/7  3  تماس با یک ایستگاه رادیو یا تلویزیون محلی

    -    -  تماس با اقتدار محلی
  15  6  20  8  تماس با عضو شورا یا کمیته واحد

  25  10  50  20  حضور در یک جلسه جامعه یا گردهمایی محله براي بحث پیرامون مسائل محلی
  -  -  5/2  1  انجام سه عمل (به جز تماس با ایستگاه رادیو)

  -  -  5/2  1  انجام هر چهار عمل
  -  -  5  2  محلی لمسائ پیرامون بحث محله براي گردهمایی یا در جلسه حضور و محلی رادیوي با یک ایستگاه تماس

  5  2  -  -  حلیم مسائل پیرامون بحث گردهمایی محله براي در جلسه یا تماس با عضو شورا یا کمیته واحد و حضور
  100  40  100  40  کل

  

 سسات مرتبط و افراد، بیشترؤشان، با مدهند که اعضاي جامعه اونو به منظور لحاظ نمودن مشکالتنشان می 3هاي جدول داده
ها را حاصل شوند. اعضاي جامعه این تماسهاي رادیو و تلویزیون و اقتدار سنتی میهایی با ایستگاهاند. اینها شامل تماسدرگیر شده

هایی با را به گوش سایرین برسانند. با استفاده از تماس توسعه محلیهایشان پیرامون مسائل مربوط به نمایند تا بتوانند دغدغهمی
سیس أهاي سرگرمی) در جامعه ت(کلوب توسعه شخصی هايی، تعدادي شبکه اجتماعی به شکل گروههاي رادیوي محلایستگاه

یز حمایت دارند، برخی نهایشان عرضه میدر دستیابی به توانایی توسعه شخصیهاي شده بودند. جدا از کمکی که اعضاي این گروه
هاي محله یا جامعه براي بحث پیرامون دارد. حضور در گردهماییدهند که در ارتقاي رفاه اعضایشان نقش مالی و احساسی بروز می

ه طور که بعدتر در مقالراجع به آنها توافق نمایند. همانمسائل محلی، به آنان کمک کرد تا نیازهاي جامعه را شناسایی نموده و 
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 ار، یک کاخ رئیس و ساخت یک بلوكهایی ایجاد شدند که منجر به ساخت یک بازراجع به آن بحث شد، از چنین جلساتی، برنامه
از طرف دیگر، مشاهده شد که مشارکت مدنی در کواسو پایین است. این حاکی از آن است  مدرسه براي دبیرستانی در اونو شدند.

به (نداشتند و انگیزه نداشتند که اقدامات مفیدي براي کل جامعه انجام دهند  توسعه محلیکه اعضاي جامعه رفتار مثبتی نسبت به 
 یرتأثهاي جامعه رسد که وضعیت جامعه کواسو همراه با عوامل دیگر، بر مشارکت در فعالیتمراجعه کنید). به نظر می 3جدول 
  دارند.  توسعه محلیي منفی بر تأثیراند که در عوض، گذاشته

  هنجارهاي اجتماي عدالت و صداقت. 5-4

 احساس جامعه،باشد. این بدین خاطر است که به اعضاي مهم می توسعه محلیحساسیت نسبت به هنجارهاي اجتماعی در 
  ). Shoemaker, 2015نماید (کند و همکاري در بین اعضاي جامعه را ترغیب میاي نسبت به افراد دیگر جامعه القا میوظیفه

گان کنندبسیاري از شرکت گردد.) بیان کرد، رفتار جمعی اساساً توسط هنجارهاي عموي مقرر می2004( 3طور که هاردینهمان
، جوامعشده در هر یک از کردند. عدالت احساسمیرا درك  توسعه محلییک هنجار اجتماعی براي  عنوانبهمطالعه، اهمیت عدالت 

با شما  داقتصکنند تا از طریق کنید که اکثر مردم در این جامعه تالش میآیا شما فکر می«ال ارزیابی شد که با پرسیدن این سؤ
کنند تا در دهندگان تالش میتر بود زیرا اکثر پاسخدهد که عدالت در اونو برجستهنتایج نشان می» ر رفتارهایشان، عادل باشند؟د

) با %65دهندگان (دهند که درصد باالتري از پاسخرفتارهایشان با یکدیگر، عادل و صادق باشند. در مورد کواسو، ارقام نشان می
را ببینید). همچنین مشخص شد که جامعه اونو در مقایسه با جامعه کواسو، تمایل بیشتري  4ودند (جدول شان صادق نبهمسایگان

  .عدالتی غالباً از طریق رجوع به سمت اقتدار سنتی داشتبراي مجازات بی
و نه  در اونو محلیتوسعه هاي مثبت بر موفقیت نوآوري تأثیرایجاد  دردهند که سرمایه اجتماعی ها نشان میدر کل، یافته

عه براي کار توانایی اعضاي جام توسعه محلی،هاي ات مثبت پیرامون مشارکت ساکنین در فعالیتتأثیرکواسو دخیل بوده است. این 
  ها مالحظه شدند. سازي پروژهبا یکدیگر، آگاهی باال از مسائل جامعه و پیاده

  
  )2017انویه، بررسی میدانی، ژ( شده در جوامععدالت احساس. 4جدول 

  جامعه
  کواسو  اونو

  تعداد  فراوانی  تعداد  فراوانی
  35  14  70  28  صادق است عادل/
  65  26  30  12  صادق نیست عادل/

  100  40  100  40  کل

  هاي جامعهدر فعالیت مشارکت. 5-5

 وامعجاي را نام ببرند که طی پنج سال گذشته در هاي توسعههاي خانواده خواسته شد تا پروژهکنندگان در مصاحبهاز شرکت
ها شان انجام شده بودند. بر اساس این اطالعات، مطالعه بررسی کرد که آیا آنها به شیوه دخیل نمودن منابع، در این پروژهمربوطه

هاي توسعه در اونو باال بود در حالی که این رقم در کواسو پایین بود، ، شرکت در فعالیت5یج در جدول شرکت کرده بودند. طبق نتا
دهندگان در درصد پاسخ 30هاي توسعه شرکت کردند. در مقایسه با این مقدار، تنها دهندگان در اونو در پروژهدرصد پاسخ 88حدود 

  هاي توسعه شرکت کردند.کواسو در پروژه
                                                        
3. Hardin 
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  )2017(بررسی میدانی، ژانویه،  هاي توسعهشرکت در پروژه. 5جدول 

  پاسخ
  کواسو  اونو

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  30  12  5/87  35  هکردشرکت
  70  28  5/12  5  هنکردشرکت

  100  40  100  40  کل
  

اعضاي کمیته واحد از اونو شوند. هاي توسعه اهدا کردند شامل کار، پول و زمان میمنابعی که اعضا براي حمایت از پروژه
  د:هاي توسعه دخیل بودنتوضیح دادند که اعضاي جامعه چگونه در فعالیت

  

هاي توسعه سازماندهی کند که در روزهاي جمعه از طریق رهبران جامعه پیرامون پروژهمشارکت می ايجامعه در کار عمومی
 ,Unit Committee member, Onweشهروندان جامعه را اهدا کنند ( عنوانبهشان توانند سهمشود بنابراین مردم ما میمی

November 2016.(  
نماییم. مالیات جامعه را افراد شاغل پرداخت هاي نقدي میهاي توسعه کمکما از طریق وضع نمودن مالیات جامعه، به پروژه

هاي توسعه مبتنی بر جامعه استفاده نوآوريباشد. این پول براي حمایت از سدي متغیر می 20تا  4يسد 5کنند که بین می
  ). Unit Committee member, Onwe, November 2016شود (می

  

هاي توسعه حمایت کردند. دهند همان طور که رهبران جامعه شرح دادند، اعضاي جامعه چگونه از پروژهاین بیانات نشان می
ها، بتن و مالت را به منظور ساخت بازار و کاخ از آنها گفتند که آنها بلوك این ادعاها را خود اعضاي جامعه تایید کردند زیرا برخی

دهندگان گفت: من به وجین کردن اطراف منطقه مدرسه، بازار و کاخ رئیس کمک کردم. کردند. یکی از پاسخمیرئیس حمل 
 Communityبازار از آن استفاده شد (جا کردم. من مالیات جامعه را پرداخت کردم که در ساخت هها و ماسه را نیز جاببلوك

member, Onwe, November 2016 .(  
را ببینید). یک عضو برجسته از کمیته  5هاي توسعه حمایت نکردند (جدول برعکس اونو، اکثر اعضاي جامعه در کواسو از پروژه

  شان خاطرنشان کرد که:واحد، درباره دلیل مشارکت پایین
  

هاي عمومی سازمان نیافته بود. این بدین خاطر است که اعضاي جامعه، در ه در فعالیتطی هشت سال گذشته، کل جامع
رابطه با استفاده از مالیات جامعه و اداره جامعه، مسائلی با رهبري (اقتدار سنتی و کمیته واحد) داشتند. در گذشته، اعضاي 

هاي آوري نمود. قرار بر این بود که این پول براي پروژهعجامعه مالیات جامعه را پرداخت کردند، این مالیات را کمیته واحد جم
از موارد مصرف مالیات جامعه ارائه بدهد. کمیته واحد موفق نشد  ايتوسعه استفاده شود و این که کمیته واحد گزارش ساالنه

گذاشت  تأثیراي عمومی هکه گزارش مناسبی بدهد، این امر بر پرداخت مالیات جامعه و تعهد اعضاي جامعه نسبت به فعالیت
)Unit Committee member, Onwe, November 2016 .(  

  

 یرا شکل دهند. رهبران توسعه محلیتوانند تعهد مردم به این ادعاها به این حقیقت اشاره دارند که رفتارهاي رهبري جامعه می
  که شوند ینا به منجر کنند و ایجاد اعتماد محلی مردم در بین توانندو به آرمان نیکوي جامعه متعهدند، می ترندصادق و ترکه مسئول

  . نمایند توسعه محلیها، زمان و کار بدون مزد خودشان را روانه مردم ارزشمندترین سرمایه

                                                        
4 .GHcواحد پول کشور غنا :  
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  کار با یکدیگر. 5-6

هاي یافته دیگر این بود که اونو حس وحدتی داشت که توانایی اعضاي جامعه براي کار با یکدیگر و درگیر شدن در فعالیت
شیوه اداره شفافی را  جامعه،شیوه اداره بود. رهبري  مسئلهدهد، کرد. دلیل عمده اي که این را شرح میعمومی را تسهیل می

ودند هایی براي اعضا تهیه شده بمسیرهایشان به رهبران مراجعه کنند. توانستند با دغدغهمیعملیاتی نمود که در آن اعضاي جامعه 
  هایشان را همان طور که یکی از اعضاي جامعه به صورت زیر شرح داد، اعالم نمایند:تا آنان دغدغه

  

از موارد استفاده از مالیات جامعه کند تا گزارشی هر ساله، دو هفته پیش از جشن عید پاك، رهبري جامعه با ما مالقات می
کنند که در آن، جامعه پیرامون شیوه پیش رو بدهد. مجدداً، طی دوران عید پاك، رهبران یک مهمانی براي جامعه برگزار می

  ).Community member, Onwe, November 2016کند (در زمینه توسعه محلی بحث می
  

ضاي جامعه این فرصت را پیدا کردند تا هر ماهه با رهبران مالقات کنند. همچنین مشخص شد که جداي از این جلسات، اع
  یک عضو برجسته شوراي سنتی اعالم کرد که: 

  

براي  و نند،کمی سازماندهی ماه در را تدفین مراسم که کسانی یعنی متوفیان، هايخانواده که هایینوشیدنی که است زمان این در
رویی، شود، و با این رودرشوند. این مالقات در مرکز جامعه برگزار میاعضاي حاضر جامعه توزیع می، بین انداقتدار سنتی آورده
  ). Traditional council member, Onwe, November 2016شان را اعالم نمایند (هايتوانند دغدغهاعضاي جامعه می

  

ه برپا هایی با اعضاي جامعشبکه جامعه،ها حاکی از آن هستند که رهبران جامعه توانستند از طریق تعامالتی در سطح این پاسخ
 اي براي اعضا جهت درگیريانگیزه عنوانبهبخش بودند و هاي جامعه و دیگر جلسات، رضایتمهمانی جامعه،نمایند. از دید اعضاي 

هبران هایی که رمشترك، عمل کردند. بنابراین مشارکت جامعه در اونو به شدت متوثر بود از فرصتبیشتر در رسیدن به اهداف 
  عرضه داشتند.  جامعه،ها با اعضاي جامعه جهت به اشتراك گذاشتن ایده

هاي تیتوانستند جهت پیگیري فعالرسید و بنابراین اعضاي جامعه نمیدر این حین در کواسو، جامعه تقسیم شده به نظر می
شد، وي  النایی جامعه براي کار با یکدیگر سؤبراي مثال، هنگامی که از یکی از رهبران جامعه پیرامون توا د.عمومی، منظم باشن

  توضیح داد که:
  

هاي جامعه حمایت کنند. به همین دلیل، فارغ خواهند از فعالیتکل جامعه مخالف اقتدار سنتی است و بدین خاطر، آنها نمی
 ,Community member, Onweکنند (نوآوري اقتدار سنتی، اعضاي جامعه از شرکت کردن اجتناب می از ارزش

November 2016 .(  
  

 هاي یکی از اعضا که همه دیگر حاضرین نیزهاي گروه کانونی، دیدگاهیید کرد. طی بحثأبحث گروه کانونی نیز این ادعا را ت
  از آن حمایت کردند، اینها بودند: 

  

در  مدیریت جدید، درگیر نمودن اعضاي جامعه عنوانبههاي جامعه، حمایت اعضاي جامعه را به همراه ندارد. براي ما فعالیت
اي، یک چالش بود. جامعه به دو دسته تقسیم شده است، اقتدار سنتی در یک طرف و اعضاي جامعه در طرف هر کار عمومی

 اندباشد. اعضاي جامعه راجع به این موضوع اعتراض کردهط اقتدار سنتی میدیگر. علت این مشکل، روش اداره جامعه توس
اي هاي جدید در جامعه، موفق نیست. برکه اقتدار سنتی به اندازه کافی به آنها پاسخگو نبوده و در وارد نمودن آنها به توسعه
هاي که از قبل، آنها را در جریان فعالیت مثال، سال گذشته اعضاي جامعه، علیه اقتدار سنتی تظاهرات کردند به این دلیل

   ).Member of Focus Group, Onwe, November 2016یک شرکت استخراج سنگ در جامعه نگذاشته بود (
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توان این گونه برداشت کرد که اقتدار سنتی در کواسو، کارهایی مغایر با آن چه که اعضاي جامعه انتظار دارند، از این بیانات می
ک ی عنوانبه جامعه،هاي عمومی ندارند. بنابراین رفتار رهبري اي به حمایت از فعالیتدهد. به همین دلیل، آنها عالقهانجام می

  کند. عامل بازدارنده عمل می

  دانش مسائل جامعه. 5-7

باشد. هر چند که توسعه، به محلی، وجود شهروندانی مطلع ضروري می جوامعو براي توسعه کلی  جامعه،براي ایجاد مشارکت 
)، مطالعه دریافت که در کواسو، Harande, 2009بستگی دارد ( مربوطهتوانایی مردم براي تولید، دست یافتن و استفاده از اطالعات 

  را ببینید).  6تر بودند (جدول نو مطلعاعضاي جامعه راجع به مسائل جامعه کمتر مطلع بودند در حالی که اعضاي جامعه در او
   

  )2017بررسی میدانی، ژانویه، ( میزان دانش مسائل جامعه. 6جدول 

  جامعه
  کواسو  اونو

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
  45  18  75  30  مطلع

  35  14  20  8  تا حدي مطلع
  20  8  5  2  نامطلع
  100  40  100  40  کل

  

  آنها:  از کیی هايگفته نمودند. طبق کواسو شهروندان یاطالعکم پیرامون مشابهی اظهارات کانونی، گروه کنندگان در بحثشرکت
  

هاي یک شرکت استخراج سنگ، علیه اقتدار سنتی ، جوانان جامعه به دلیل فقدان اطالعات درباره عملیات2014در سال 
را در حال ترك جامعه دیدند. پیگیري این  ايهاي سنگریزهتظاهرات کردند. اعضاي جامعه یک روز بیدار شدند و کامیون

وساز استخراج نماید. جوانان ها را براي ساختتوسعه جدید نشان داد که اقتدار سنتی به شرکت اجازه داده بوده که سنگ
 Communityخشمگین شدند زیرا آنان از این توسعه جدید مطلع نبودند و بنابراین علیه اقتدار سنتی تظاهرات کردند (

member, Kwaso, November 2016.(  
  

شان ها و اهداف رهبران جامعه مطلع باشند و چه نباشند، مسائل عمومی بر مشارکتاز آن جایی که چه شهروندان راجع به برنامه
ل موثر ئتوان نتیجه گرفت که مشارکت باالي اعضاي جامعه در اونو تا حدي به این دلیل است که آنها از مساگذارند، میمی تأثیر
 یريمسمطلع هستند. اعضاي جامعه در کواسو راجع به مسائل جامعه کمتر مطلع بودند، عمدتاً بدین خاطر که هیچ  شانجامعهبر 

هایشان را مطرح ساخته و براي تعامالت با رهبران جامعه ایجاد نشده بود. اعضاي جامعه مجدداً این فرصت را نداشتند که دغدغه
  شان نگه دارند. گو بودن براي نظارترهبران را براي پاسخ

  هاي جامعهآغاز پروژه. 5-8

جامعه اونو در مشارکت با شرکت برق غنا، جامعه را به شبکه برق ملی متصل نمود. در مرحله اول، اعضاي جامعه خودشان 
ها را در امتداد جاده اصلی از اجیسو به اونو برپا نمودند. سپس این و دکل ردهبسیج شدند تا درختان ساج مورد نیاز را به دست آو

شرکت برق «عمل منجر به همکاري شرکت برق غنا براي متصل نمودن آنها به شبکه برق شد. طبق گفته یک فرد مطلع کلیدي؛ 
 »ما به دلیل روحیه عمومی باال، موفق بودیمها را برپا نموده بودیم. غنا به سرعت خود را رساند زیرا ما بسیج شده بودیم و دکل
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)Key informant, Onwe, November 2016 ات روحیه عمومی باال در اونو را تایید کرد. تأثیر). یکی از اعضاي کمیته واحد نیز
  وي توضیح داد که: 

  
واقع شده بود، آنان تصمیم  اخیراً، اعضاي جامعه فهمیدند که بازار جامعه کوچک و ناامن بود زیرا نزدیک به جاده اصلی

گرفتند که بازار جدیدي بسازند. این پروژه تنها از طریق رهبران و اعضاي جامعه آغاز و تکمیل گردید. این امر از طریق کار 
  ). Unit Committee member, Onwe, November 2016اعضاي شورا با اقتدار سنتی عملی شد (

  

مدنی و  هايهاي اجتماعی قوي، اعتماد، مشارکتها به دلیل شبکهتوان نتیجه گرفت که استقرار این پروژهاز این بیانات می
 ابرقراري ارتباط بجهت  هاي عمودي آنهادر استفاده از شبکههنجارهاي اجتماعی، عملی گردید. باید توجه نمود که توانایی جامعه 

باشد. اعتماد و هنجارها همچنین همکاري را در بین اعضاي جامعه می توسعه محلیرکن مهمی در روند  جامعه،افراد درون و بیرون 
   گردید.) 2تقویت کردند که منجر به ساخت یک بازار جامعه و کاخ رئیس (شکل  توسعه محلیو رهبران نسبت به 

  

  
  

 

  )2016منبع: کار میدانی، نوامبر ( اونوکاخ در حال ساخت رئیس در ؛ چپ: بازار جامعه در اونوراست: . 2شکل 

  نتایج و پیشنهادات. 6

و میزان سرمایه اجتماعی یک همبستگی وجود دارد.  توسعه محلیکند که بین یید میأهاي این مطالعه این ادعاها را تیافته
هاي توسعه در اونو شکوفا شدند، جایی که سرمایه اجتماعی باالتري داشت. در جامعه کواسو، میزان پایین سرمایه اجتماعی، پروژه

  . داشت تأثیرهاي مبتنی بر جامعه حمایت از نوآوري عدمبر 
وسط همه بایست تباشد و میمی توسعه محلیکننده مهم براي ی یک عامل تعییناین مقاله استدالل کرد که سرمایه اجتماع

  لحاظ شود.  توسعه محلیریزي یک مولفه کلیدي در فعالیت برنامه عنوانبهسسات درگیر، ؤم
ن اتوانند جهت کمک به لحاظ نمودن نیازهاي خودشساکنین جامعه می توسعه محلی،ریزي قسمتی از روند برنامه عنوانبه

تر از سطح ملی، باید جلسات جامعه را سازماندهی کنند، هاي پایینریزي توسعه حکومتتوانمند شوند. شوراي شهر و واحد برنامه
  هایی همانند خودیاري و داوطلبی را بتوان ترویج داد. که در آنجا ارزش

وسعه تباشند. مقامات درگیر در ق مشارکت جامعه میهاي جامعه از طریدیدگاه دربرگیريریزي عمدتاً نیازمند هاي برنامهفعالیت
ها تعامل داشته باشند. این به ساخت روابط اعتمادي کمک ها و انجمنتوانند مشارکت نموده و با اعضاي جامعه در گروهمی محلی

  شوند. میثري لحاظ ؤخواهد نمود که در آنها، نظرات و نیازهاي اعضاي جامعه بررسی و به گونه م
رمایه هاي سالحاق ایده به منظوربایست تر از سطح ملی، میهاي استفاده شده در آموزش افسران پلیس در سطوح پایینمدل

هایی که در آنها مفهوم سرمایه ؛ و شیوهجامعهاجتماعی، بازسازي شوند. فوائد سرمایه اجتماعی، توانایی آن براي تسهیل عمل 
  کید قرار گیرند. أریزي را بهبود بخشد، باید مورد تهاي برنامهتواند تالشاجتماعی می
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  چکیده

 ،»داخلی توسعه« و »اول مردم«بر  تأکید با جدید، شرایط عصر به شدن با وارد
. کندمی تغییر »سرمایه مدیریت« به »افزایشی ساختار« از چینی شهرسازي روند

 در که شد،بامی جدید مورد نیاز رویکرد یک تغییر، این به پاسخ براي بنابراین،
 مشکالت و مشخص »روزمره زندگی به بازگشت« شعار با شهري توسعه آن

 قهمنط بر با تمرکز. شود اجتماع محلی بررسی مقیاس در شهري ساخت و ساز
 سال رد. است جدید نسبتاَ مفهوم یک »محلی توسعه« کینگ،چونگ یوژونگ،

 اياجتماع منطقهمحیطی نوسازي زیست یوژونگ بهبود محلی حکومت ،2010
 یوژونگ منطقه آن، از پس. رساند پایان به را آن 2011 سال انتهاي تا آغاز و را

 و لفمخت تحقیقاتی مقاله پنج اساس بر .گردید اجتماع شهري توسعه فاز وارد
 ،2015-2010 هايسال اجتماع محلی بین توسعه زمینه در عملی يهاپروژه

 سییوژونگ را برر منطقه اجتماع در ریزيبرنامه اجتماع و توسعه روند مقاله حاضر
 شهري وسعهت تقاضاي تحوالت سو، تغییراتیک این تحلیل از نماید؛می تحلیل و
  به تیسن فضایی ریزيبرنامه از ریزيبرنامه تحول سو، دیگر از و دهدمی نشان را

 

 
 
Abstract 
Entering an era of a new normal, of 
emphasizing "people first" and "internalized 
development", the Chinese urbanization 
process is shifting from "incremental con- 
struction" to "stock management". There-
fore, a new approach is required to respond 
to this change, where urban development is 
characterized by the slogan, "back to daily 
life", and problems of urban construction are 
reviewed on a community scale. Focusing on 
Yuzhong district, Chongqing, "community 
development" is a relatively new word. In 
2010, the Yuzhong local government im-
proved the regional Community Environ-
mental Renewal and finished it by the end of 
2011. Following this, Yuzhong district 
entered into a phase of urban community 
development. Based on five different 
research papers and practical projects in 
community development between 2010-
2015, this paper reviews and analyses the 
process of community development and 
community planning in Yuzhong district; 
the changes reflect the transformation of the 
demand from urban development on one 
hand, and the transformation of planning 
from traditional spatial planning to com-
prehensive social on the other. Through 
comparative analysis of key issues, planning  

                                                        
1. Huang, L., Dan, Y-Z, Xu, J-F & Tong, M. (2018). From Concept to Action: Practice and Thinking in Urban Community 
Development and Community Planning in Chongqing. International review for spatial planning and sustainable development, 
6(2): 1-11. 
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 شهري وسعهت تقاضاي تحوالت سو، تغییراتیک این تحلیل از نماید؛می تحلیل و
به  تیسن فضایی ریزيبرنامه از ریزيبرنامه تحول سو، دیگر از و دهدمی نشان را

 از ادهاستف مقاله قصد دارد با کند. اینریزي جامع اجتماعی را منعکس میبرنامه
 ،ریزيبرنامه هايایده ریزي،برنامه اهداف کلیدي، مسائل تطبیقی تحلیل

و  عمومی مشارکت ریزي،برنامه هايروش ریزي،برنامه هاياستراتژي
 پلتفرم از طریق اجتماع، روزمره زندگی از شروع با ریزي،برنامه هايمشخصه

 نچندی در نوآوري و ایده به بخشیدن تحقق براي محلی توسعه ریزيبرنامه
جتماع ا توسعه ریزيبرنامه محتواي دانش، تولید جدید هايروش مانند هاییجنبه

  .را ارائه دهد آموزش و ریزانبرنامه نقش اجتماع محلی، مدیریت مشارکت محلی،
  

 کتمشار محلی، توانمندسازي محلی، ریزيبرنامه محلی، توسعه :هاواژهکلید
  .کینگچونگ ریزان،برنامه نقش عمومی،

objectives, planning ideas, planning 
strategies, planning methods, public parti-
cipation, and planning characteristics, this 
paper proposes starting with community daily 
life, utilising the community develop-ment 
planning platform to realise idea trans-
formation & action innovation across 

multiple aspects, such as new methods of 
knowledge production, community develop-
ment planning content, community manage-
ment participation, planner roles, and 
education. 
Keywords: Community development, 
Community planning, Community em-
powerment, Public participation, Planner 
role, Chongqing. 

  کینگچونگ در عملی يهانوآوري محلی و توسعه مفهوم ضرورت و اهمیت: مقدمه. 1
 نتیس رفتارهاي و مفاهیم با نوآوري و توسعه جدید، شرایط در. ي پیدا کرده استجدید شرایط سرعت به چین شهرهاي توسعه

نشست سوم از هجدهمین ). Qiu, 2012( است گرامردم توسعه اولویت ملی، شهرنشینی نوین استراتژي در .شده است محدود
 مبتکرانه و شهري سازوساخت مفهوم انعکاس نیاز به حکمروایی مدرن، ارتقا هدف با 1مرکزي حزب کمونیست چین جلسات کمیته

 و شهري ریزيهبرنام رشته براي جدید مفهوم یک بلکه ملی، استراتژي تحولی در تنهانه این نشست. تشکیل گردید توسعه نحوه
 شته است.اد بیشتري تأکید فزاینده سازوساخت بر توسعه، در مقایسه با گذشته سال 30 طول در چین سریع شهرنشینی. بود روستایی

 هویت کاهش به منجر فراتر از آن و، شهربالقوه و بالفعل  يهادارایی از زیادي مقدار انگاشتن یا آسیب منجر به نادیده] کیدأاین ت[
 همراه با ضعف اجتماعاتشان، روزانه زندگی فضاي و مردم انگاشتن نادیده. شده استشهري  هايمشخصه دادن دست از و اجتماع

 انسانی و اجتماعی يهادارایی و این موضوع. است پیامدها این اصلی دالیل از یکی اجتماعی، يهادارایی ارزش علمیِ درك عدم
 تغییرات این با برخورد در. »باشندمی مردم شهر،« بیان نمود،) 1945( چرچیل که طورهمان. است جامعه پایدار توسعه اساس واقع در

 یاربس اهمیت اجتماعی از دیدگاه از شهري وسازساخت مسئله بازنگري و مردم روزمره زندگی فضاي به توجه بازگرداندن جدید،
 و شهري ریزيبرنامه قانونی يهاسیستم در اجتماع سطح در ریزيبرنامه محتواي انگاشتن نادیده به توجه با. است برخوردار باالیی

 عوامل .است ضروري ، بسیارآن ریزيبرنامههاي روش و اجتماع محلی به مربوطهاي نظریه نمودنخالصه و تشریح چین، روستایی
ی و اجتماع محل سنتی توسعه چین، در. شوندمی محلی اجتماع و بازار دولتی، نیروهاي شامل عمده طوربه محلی توسعه بر ثرؤم

 یروهاين اما ؛شوندمی مشاهده یافته توسعه بازارهاي از برخی به تدریج، در بازار نیروهاي. است متکی دولت به عمدتاًوساز ساخت
  اند.ماندهباقی  ضعیف اجتماعی

. ستا متفاوت مناطق و شهرها میان در محلی اجتماع توسعه شرایط فرهنگی، و اقتصادي جغرافیایی، يهاتفاوت به توجه با
 .متفاوتند وسازساخت زمان و محلی مختلف ساختارهاي نظر از نیز مشابه اداري حوزه یک به متعلق مختلف اجتماعات حتی

اجرایی، حل  يهااستراتژي و هاروش ،ریزيبرنامه يهاایده اهداف، استانداردها، قدیمی 2تحمیلی سیاستی بستر براي بنابراین،
  مترمربع میلیون 20 از گذشته، بیش سال 5 کینگ، درچونگ در مثال، عنوانبه. است دشوار بینانهواقع طوربه اجتماع مسائل رـثؤم

                                                        
1. CPC Central Committee 
2. Procrustean 
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 ارد،د وجود خوب نسبتاً کیفیت با قدیمی جوامع مترمربع میلیون 20 از بیش هم هنوز اما پاکسازي شده است؛پنهان  خطرات با 1زاغه
هاي پتانسیلازي سبالفعل. باشندمی ترافیکی خوب دسترسی و فرهنگی يهاریشه فضایی، يهاویژگی از نظر مکان، آنها از برخی که
ردم ضرورت معیشت م ویژه رسیدگی بهبه و خدمات نوآوري امکانات، سازيبهینه فضایی، سازيبهینه ،یارتقا صنعت ،اجتماعات این
آن  ریزيهبرنام و توسعه محلی در کینگچونگ شنزن، و گوانگژو شانگهاي، مانند یافتهتوسعه شهرهاي دیگر با مقایسه در. دارد

 تمسیس یک آن شهري اجتماع. است کوهستانی شهر یک معمول يهاویژگی داراي کینگچونگ. است مانده عقب سال 10 حدود
 و حساس متنوع، يهادارایی اش،چندبعدي ساختار و قلمرو پیچیدگی به توجه با رو، این از. است اجتماعی پیچیده اکولوژي

ه منظور ب کینگچونگ اجتماع توسعه ریزيبرنامه يهاروش و درونی پویاي يهابررسی مکانیزمر این اساس، ب .دارد فردمنحصربه
  .است آینده، ضروري در شهر بازسازي و جامعه وسازساخت براي علمی مبناي مقرر نمودن
تماع هاي اجعنوان داراییهاي ساکنان بهها و تفاوتبه موقعیتکینگ، چونگ شهر اجتماع مدون ریزيبرنامهسال  5 قریباًنتیجه ت

 به »نیازمبنا« محلی از اجتماع توسعه مفهومدگردیسی  حاضر، حال در ریزي توسعه اجتماع محلی تأکید دارد.در راستاي برنامه
 شناسیجامعه و اقتصاد اتصال که است نکته این دهندهنشان داده شده است، ترویج متحد ملل سازمان توسط که »مبنادارایی«

). ABCD )Phillips & Pittman, 2009; Huang, 2012 هرجوع کنید ب( را ارتقا دهد محلی اجتماع توسعه مؤثر طوربه تواندمی
یافتن  همچنین به دنبال و کند سازماندهی را عمل تا مفهوم از کینگچونگ شهري اجتماع تحول یندافر تا کندمی تالش مقاله این

 از جامع مقایسه یک طریق از ،)ABCD مفهوم با( محلی يهادارایی يهاویژگی اساس بر محلی اجتماع ریزيبرنامه روش
  .است 2015و  2010 يهاسال بین کینگچونگ در محوراجتماع عملی يهاپروژه

  سال پنج طی در کینگچونگ یوژونگ منطقه در اجتماع عملکرد تحلیل جامع و مقایسه. 2

 اجتماع و 3خیابان ،2ناحیه سطح سه در شهري ریزيبرنامه پروژه پنج از و است شده انجام 2015 تا 2010 سال از تحقیق این
 اییفض ریزيبرنامه از تغییرات مهم دوره و ،معاصرشهري  اجتماع ریزيبرنامه و توسعه مرحله چهاراز  کینگ،چونگ شهر در 4محلی
 ).1 جدول( دهدمی خبر محورجتماعجامعه ا بر مبتنی جامع ریزيبرنامه به محلی اجتماع بر مبتنی

 نگکیچونگ یوژونگ منطقه در زندگی اجتماع بهبود زمینه دربررسی نمونه . بود 2010 سال در فرهنگی نوزاییراهبرد  1 مرحله
 از فادهاست باقدیمی  جوامع در زیستمحیط و بهبود فضایی به بخشیدنتحقق برايتالش ) 5داجینگ سیانگ و جیالینگائوکسیکون(

 شهري عمومی فضاي یک از کینگچونگ تحوالت اولین این پروژه از دهد.را نشان می اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه مفاهیم
 که در جیالینگائوکسیکون، جایی .شدند شهر سطح نمایانگر در نقاط اجتماع، دو هر .بود متمایز روزمره زندگی فضاي یک به بزرگ
  گردید. 3A ملی دیدنی نقاط اجتماع، از نوآوري و حکمروایی سال پنج از پس ،2014 سال

 در پشتی يهاخیابان در و ثانویه 7مسیر پر آمد و شد در 6ي دستفروشانهاایستگاه توزیع ریزيبرنامه 2011 سال دوم، در مرحله
 گان،فروشند شهري، کارکنان مدیریت ،ومت محلیحک جمله از( عمومی مشارکت بر پروژه این. بود کینگچونگ یوژونگ ناحیه

 در ریزانبرنامه مشارکت و امکان پذیرفت را محلی مردم 8مطالبات و غیررسمی اقتصاد وجود و کرد کیدأت) کارشناسان و ساکنان
                                                        
1. Shantytowns 
2. District 
3. Street 
4. Community 
5. Jialingqiaoxicun & Dajingxiang 
6. Vendors’ stands 
7. Trunk road 
8. Demands 
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فهم  به بیشتر مرحله این .نمود فراهم را محوراجتماع ریزيبرنامه سطح در آن اجراي و محلی اجتماع فضاي حکمروایی سیاست توسعه
 .شد بنیان نهاده ترتیب این به اجتماع مفهوم. داد تغییر را ریزبرنامه نقش وپرداخته محور اجتماع ریزيبرنامه يهاروش و محتوا

 پروژه نخستین این به واقع، .بود 2013 سال در یوژونگ ناحیه در 1شییولو حوزهدر  محوراجتماع توسعه ریزيبرنامه سوم مرحله
 ارزیابی طریق از دارایی، بر مبتنی اجتماع محلی توسعه مفهوم به توجه با. بود ینگکچونگ شهر در شهري توسعه ریزيبرنامه پروژه
 استراتژي و محلی فضاي سازيبهینه سطح دو براي عمل برنامه و محوراجتماع جامع توسعه محلی، اجتماع يهادارایی کامل

 یندافر سراسر در را عمومی مشارکت ریزان این امکان را فراهم نمود،برنامه براي حال، عین در. گردید پیشنهاد محلی حکمروایی
 .کنند سازماندهی

 حکمروایی در نوآوري تظاهر مینلکان محل .است اجرا حال در 2مینلکان محلی اجتماع مشترك اقدام برنامه ،2018 سالاز 
 دو کاربر محلی اجتماع يهادارایی مورد در پویا تحقیقات آغاز ،ریزيبرنامه فرآیند این. است یوژونگ منطقه در محلی اجتماع
  .است محوراجتماع ریزيبرنامه
 این گرفتن نظر در با. است شده ریزيبرنامه 2014 سال در یوژونگ منطقه در 3بهداشتی تسهیالت توزیع چهارم، مرحله در 

 و شودمی شروع اجتماع(محلی) دیدگاه از پروژه باشد، متکیدارایی خود  به تواندمی صرفاًبراي توسعه  یوژونگ منطقه که واقعیت
 تکنولوژي با همراه ومدیریت فضاي اجتماع(محلی) شهري آینده و بهداشتی تسهیالت فضایی بنديترکیب سازي هماهنگ دنبال به

 و هانظرسنجی اساس بر این پروژه .است 5کینگچونگ ابر آوري فن پلتفرم یک و 4سیستم اطالعات جغرافیایی سازي یکپارچه
 يهاپژوهش براي را جدید يهاروش و هاآوريفن ،هاایده، اجتماع يهاخواسته و یوژونگ منطقه در بهداشتی تسهیالت کمی تحلیل
 توسعه زمینه در تحقیقاتی پروژه یک ،2015 سال زمان، در هم. دهدمی قرار استفاده مورد سرمایه شهر ریزيبرنامه و محوراجتماع

اهنگ هم توسعه مفهوم پروژه این. شد آغاز 8ابساینون و 7شیکینگشان ،6لوکوایان حوزه سه در هاراه و هاخیابان بهبود و اقتصادي
  د.نکمی ررسیب محلی مسیرهاي و هاخیابان دررا  محلی اجتماع حکمروایی و فضایی سازيبهینه اقتصادي، شدهاي ردر زمینه

  
  :2015 تا 2010 هايسال بین یوژونگ در عملیاتی و تحقیقاتی يهاپروژه جامع مقایسه .1 جدول

  اجتماعی جامع ریزيبرنامه تا فضایی ریزيبرنامه از

مسائل  وها چالش   پروژه  
  اصلی

  يریزاستراتژي برنامه  ریزيمفهوم برنامه  ریزيبرنامه هدف

2010
  

  نوسازي اجتماع 
 جیالینگائوکسیکون و

  سیانگداجینگ

 و کثیف اجتماع محیط
 فرهنگ .است 9خراب

 اما؛ است غنی اجتماع
  .است شده گرفته نادیده

 کیفیت بهبود
 پایه بر زیستمحیط

  فرهنگی منابع

 و تظاهر کاوش،
 از برداريبهره
 فرهنگی يهادارایی

  اجتماع

 و اجتماع فرهنگ ساخت
 زندگی اجتماع مسیر

  
  

                                                        
1. Shiyoulu 
2. Minlecun Community Action Plan  
3. Sanitation facilities 
4. GIS 
5. Chongqing cloud technology platform 
6. Ianglukou 
7. Shangqingshi 
8. Caiyuanba 
9. Dirty and messy 
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2011
  

 ریزيبرنامه
 در فروشندگان

 پشتی يهاخیابان
  جوامع

 يهاغرفه از زیادي تعداد
 بر ظاهر همراه تلفن

 تأثیر شهر يهازیبایی
 آنها مدیریت و گذاردمی

  .است دشوار

هاي تلفن غرفه ارتقاء
 عنوان به همراه

 فرهنگی اندازچشم
   شهر متحرك

 صاداقت فضایی تنظیمات
  غیررسمی

هاي غرفه مدیریت و توزیع
 ،هازمان در همراه تلفن

سطوح  وها دسته مناطق،
  مختلف

2013
  

 توسعه ریزيبرنامه
  اجتماع در شییولو

 توسعه بین تناقض
 اجتماع عدالت اقتصادي،

 و قدیم اجتماع توسعه و
 یابد؛می گسترش جدید
 محلی ادارات در تغییر

  .دارد ضرورت

 فضاي سازيبهینه
 و محور،مردم اجتماع

 ارتقاء استراتژي
 مبتنی اجتماع حکمروایی
  دارایی بر

 اجتماع توسعه مفهوم
  دارایی بر مبتنی

 و فضا سازيبهینه
 حکمروایی ارتقاء استراتژي

  اجتماع

2015
-

2014
  

 توزیع ریزيبرنامه
 بهداشتی تسهیالت

 
 
 
  

 امکانات کیفیت و مقدار
 ریزيبرنامه شرایط تحت

 شناسایی عدم سرمایه؛
  سیساتتأ سرویس

 و استفاده جامع طور به
 منابع تسهیالت ادغام

 یمتنظ در تسریع سرمایه،
استفاده  و جدید امکانات

  اجتماعی امکانات از موثر

 اجتماع توسعه مفهوم
  دارایی بر مبتنی

 اجتماع، موثر استراتژي
 امکانات از منطقی ترکیب
 و محیطی بهداشت مستقیم

 امکانات باز، خدمات
 و محیطیزیست اجتماعی،

 بهداشتی

  

2015
  

 قاارت و اقتصادي توسعه
 خیابان فضاهاي کامل

 حوزه سه در مسیرها و
 لوکو،ایان

 شی وکینگشان
  ساینونبا

 و خیابانی فضاهاي
 و ایینپ صنعتی با کیفیت

 قطعهقطعه
  

 خاص يهاموقعیت
 تعادل خیابانی، توسعه
 توسعه خیابانی، فضاي

 زندگی و اقتصادي
 اجتماع
  

اجتماع  توسعه مفهوم
 دارایی بر مبتنی

  

 خیابان فضاي سازيبهینه
 با حاکمیت استراتژي و

 مختلف، ابعاد بر تمرکز
 ظرمن اقتصاد، زندگی، مانند

 فرهنگ و
  

  مشخصه   مشارکت  ریزيروش برنامه   پروژه  

2010
  

  نوسازي اجتماع 
 جیالینگائوکسیکون و

  سیانگداجینگ

 طراحی و گراواقع ریزيبرنامه
  زمینه

 ،ساکنان اجتماع، خیابان، اداره دولتی،
  سازندگان و متخصصان

 و فضایی ریزيبرنامه تحقیق، ابتدا
  ترین اقدامممهعنوان به طراحی

2011
  

 ریزيبرنامه
 در فروشندگان

 پشتی يهاخیابان
  جوامع

 پرسنل اجتماع، خیابان، اداره دولتی،  زمینه ریزيبرنامه
 تلفن فروشندگان شهري، مدیریت

  ساکنان و کارشناسان همراه،

  فضا مدیریت میدانی، مطالعات

2013
  

 توسعه ریزيبرنامه
  لوشییواجتماع در 

 اجتماع، يهادارایی بررسی
 و اجتماع توسعه ریزيبرنامه

  اجتماع اقدامات طرح

 ساکنان اجتماع، خیابان، اداره دولتی،
  کارشناسان و

 از جامع ریزيبرنامه کوشش
 يهافضایی فعالیت يهاجنبه

  اجتماعی
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2015
-

2014
  

 توزیع ریزيبرنامه
 بهداشتی تسهیالت

 
  

 و محیطی عوامل بررسی
 اجتماع، در بهداشتی امکانات

 اآنه براي مردم تقاضاي بررسی
 و جدید امکانات ریزيبرنامه و

  اجتماع در باز امکانات

 ساکنان ،اجتماع خیابان، اداره دولتی،
 گردشگران و

  

 اب ترکیب اجتماع، مقیاس در شروع
 این در برگرفتن و موفق مدیریت
 ریزيبرنامه سیستم درها موفقیت

  .است

2015
  

 قاارت و اقتصادي توسعه
 خیابان فضاهاي کامل

 حوزه سه در مسیرها و
 لوکو،ایان

 شی وکینگشان
  باساینون

 و خیابان دارایی بررسی
 زمینه ریزيبرنامه

  

 ساکنان اجتماع، خیابان، اداره دولتی،
 گردشگران و

  

 عهتوس و فضایی بهبود از ترکیبی
  اقتصادي

  
با . شد واجهم شهري توسعه مشکل با ابتدا در کینگ،چونگ در شهري کامالً منطقه تنها مثابه به یوژونگ کلی، ناحیه طوربه
 یک. استنیز  نوآوري و تحول يهاپیشرفت به دستیابی براي مکان یک است، 1هفزایند سائلم از فضایی محلی اجتماعاینکه 
 مراکز ای اجتماعی مراکز از فضا چند یا یک داشته باشد؛ سرزندگی باید: کند برآورده را استاندارد پنج باید خوب محلی اجتماع

 ارتقا ار فرهنگی زندگی مردم و اجتماعی فضاي که نماید خلق را محیطی ؛در آن برقرار باشد جمعی آگاهی باشد؛ داشته گردهمایی
حکومت . شود ترویج اجتماع آن مردم توسط باید وساز،ساخت و ریزيبرنامه اجتماع، توسعه نهایت، در دهد، گرامی داشته شود و

 عمدتاً .آمد دست به 2011 سال پایان در اولیه نتایج و رساند اتمام به را محلی اجتماع 72 فضاي محیطیزیست بهبود یوژونگ ناحیه
 يهاغرفه توزیع ریزيبرنامه). 1 شکل( بود »ساکنان براي وجوشجنب پر و تازه تمیز، روزمره زندگی فضاي ارائه« گام اولین

 يهاآورينو طریق از هماهنگی و زیبایی بر یکپارچه تمرکز و فضا ریزيبرنامه در اقتصادي غیررسمی يهافعالیت شامل 2موبایل
 جامع يهااستراتژي ایجاد ،محوراجتماع توسعه ریزيبرنامه از هدف). 2 شکل( بود شهري فرهنگی اندازچشم گیريشکل در جدید
 لتفرمپ طریق از محور بایداجتماع حکمروایی خدمات. بخشد بهبود محلی را محیط تواندمی که محلی است اجتماع توسعه پایدار
  ).3 شکل( دهد انجام عملیاتی برنامه طریق از را سازياین بهینه تدریج به و کرده سازيبهینه محلی را اجتماع فضاي ،ریزيبرنامه

  

  

  

  

  

  

                                                        
1. Mounting problems 
2. Mobile stalls 

 از پس سیانگداجینگ مرکزي میدان؛ فضایی محیطیزیست بهبود از جیالینگائوکسیکون پس مرکزي . باغ1 شکل
 فضایی محیطیزیست بهبود
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  3خیابان چانسلو در همراه هاي تلفنغرفه شده ریزيبرنامه . توزیع2شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  لکونمین کمیته عملیاتی برنامه درازمدت داريحکومت برنامه. 3 شکل
  

 ر پایهب محلی اجتماع و ناحیه شهر، سطح سه در تسهیالت مدیریت استقرار و ادغام بهداشتی، تسهیالت توزیع ریزيبرنامه
 نظر هب .است گرفته صورت یوژونگ منطقه درموجود  سرمایه اساس بر فضایی و زمانی رفتار يهاپژوهش در که استراهبردهایی 

 را وسازساخت يهازمین درستی به است، نقل و حمل استاندارد مد پیاده روي، که در آنجا، کوهستانی، جوامع دسترسی که رسدمی
 را سیاست ریزيبرنامه و فضا هماهنگی بهترین بتواند تا شناسدمی رسمیت به عمومی اجتماعی امکانات کردن حداکثر هدف به با
 ادهاياقتص توسعه جهت در جامعه فضایی اهداف بهبود و اقتصادي توسعه محلی، اجتماع این در خیابان سه در هر. آورند دست به

 با را انخیاب منظر توسعه، همزمان، این است؛ مسیرها و هاخیابان سرزندگی بهبود براي شروع نقطه عنوان به خیابان،مانده  عقب
                                                        
3. Chunsenlu street 
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 هرهايش ساختاري شبکه به دادن شکل و شهر ايمنطقه توسعه با را فرهنگ و اقتصاد فضا، با ارتباط محلی، فرهنگ به توجه
  . است اجتماعی فضاي جامع ریزيبرنامه مزیت این. دهدمی تغییر مرتبط

 عمل مفهوم تا ازمحلی:  اجتماعسرمایه  ساخت: محلی تفکر. 3

 و ملی مخصوص شرایط داراي مناطق مختلف کشورها و غرب، و چین در محلی اجتماع ریزيبرنامه و توسعه روند سراسر در
 بین روشن اي منطقه يهاتفاوت باشند.خاص خود می فرهنگی و اقتصادي سیاسی، يهانظام جمله از خود، جغرافیایی يهازمینه

 اعاجتم ظرفیت بهبود و ایجاد جامعه، پایدار توسعه هدف. دهندمی قرار توجه مورد را حلیماجتماع  توسعه اهمیت و ضرورت جوامع،
ربر د محلی اجتماع يهادارایی اردهیساخت و پرورش حفاظت، شناسایی، روند محلی، اجتماعساخت سرمایه  نام به که است محلی

 حتوا،م ،هاروش ،ریزيبرنامه مفاهیم باید محلی اجتماع ریزيبرنامه پایدار،محلی  توسعه براي روش بهترین عنوانبه گیرد.می
  .دبیاب را تیعملیا يهابرنامه و خاص راهبردهاي تا دکن تعیین واقعی وضعیت به توجه با را هاموفقیت ارزیابی و سازمانی فرم ،هارویه

 جدید ايرشته بین دانش تولیداسلوب : مفهوم تغییر. 3-1

 در) 2 حالت( دانش تولید جدید روش کیفی تغییر و تفکر شهري، انطباق يهاسرمایه توسعه سرعت شدن عادي با مواجهه در
 2 حالت اگرچه. است بوده ايرشتهچند تا ايرشتهتک رویکرد یک از اساسی تغییر اولویت دارد. )1 حالت( سنتی حالت با مقایسه

 از بسیاري ،2 حالت در. کندمی متمایز هاجنبه تمام در 1 حالت از را خود کامالً تقریباً اما ،شودنمی 1 حالتجایگزین  کامل طوربه
 Gibbons( است ماعیاجت بیشتر دانش تولید که معنا بدین ؛کنندمی برقرار ارتباط دانش تولید فرایند طریق از یکدیگر با بازیگران

et al., 1994 .(است محلی اجتماع توسعه در پیچیده مسائل حل براي هاروش و هانظریه براي ايپایه 2 حالت.  
 نظریه ،عملکردگرایی نظریه اجتماعی، سرمایه نظریه شامل گذارندمی تأثیر محلی اجتماع توسعه بر که کلیدي يهانظریه 

 ,Phillips & Pittman(شود می گیدنز اريساخت نظریه و منطقی، انتخاب نظریه ارتباطی، رفتار نظریه نمادین، تعامل نظریه تعارض،

 ذاري،گاشتراك به اهمیت قدرت، ساختار، بر رابطه، آن در که دارند اشاره محلی اجتماع توسعه ییهاجنبه به هانظریه این). 2009
 .کید شده استأت مختلف يهاپارادوکس روابط و ادغام و سازيتصمیم انگیزه تغییر، براي ارتباط

 نامیده ABCD عنوانبه بعدها که( »محوراجتماع دارایی توسعه« مدل ابتدا 5جی مکنایت و 4جی کرتزمان ،1993 سال در
این . دهدمی ارائه 6محلی اجتماع يهادارایی بسیج و یافتن براي مسیري: ساخت اجتماعات کامل و تمام عیار کتاب در را) شودمی

 رویکرد با مقایسه در). Phillips & Pittman, 2009; O’Leary, 2005( دهدمی ارائه را فرایندها نظریه و مثبت اندازکتاب چشم
 مزایاي یا هادارایی از بلکه ؛شودنمی محلی شروع اجتماع شناختیمعرفت نیازهاي و مشکالت از ABCD مدل قبلی،نیازمحور 

 و هاارایید بلکه کند،نمیتعیین  را مشکالت در ابتدا یا کندنمی بررسی را جامعه نیازهاي عملیات، سطح در. شودمی جامعه شروع
 Wen & Huang, 2008; Phillips( 8»انسانی منابع نقشه« یا 7»محلی اجتماع موجودي ظرفیت« سازيروشن با را اجتماع مزایاي

& Pittman, 2009; Chaskin et al., 2001; Huang, 2012( يهادارایی ساختار بر محوراجتماع توسعهراهبرد . کندمی مشخص 
: شوندمی تقسیم اساسی شکل سه به محلی اجتماع يهادارایی ).Green & Goetting, 2010( است متمرکز محلی اجتماع
 ;Phillips & Pittman, 2009( شوند استخراج هااین از توانندمی دارایی سایر اشکال؛ و اجتماعی و انسانی فیزیکی، يهادارایی

                                                        
4. J. Kretzmann 
5. J. McKnight 
6. Building Communities from the Inside Out: A Path toward Finding and Mobilizing a Community's Assets 
7. Community capacity inventory  
8. Community asset map 
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Huang, 2012(. مدل فعال طوربه توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهاي ABCD شده است ثابت طور عملیبه. کنندمی تبلیغ را 
 یی دارداثربخشی و کارا محور،اجتماع پایدار توسعه ترویج و اجتماعی یکپارچگی تقویت محلی، اجتماع اقتصاد بازسازي براي که

)Sherraden & Ninacs, 1998; Shaffer, Deller, & Marcouiller, 2006.( 

  .است چین محلی در جامعه ریزيبرنامه و توسعه نظري مبناي ،»مبناه محلی داراییتوسع« ایده و فوق نظریه

  پذیريامکان و ییگراعمل ،ییمبناسرمایه: محوراجتماع ریزيبرنامه محتواي .3-2

 موجودي آوردن دست به و) اجتماع يهادارایی نقشه( محلی اجتماع يهادارایی فضایی توزیع تحلیل منظوربه اول، مرحله در
ماعی اجت و انسانی يهادارایی محلی، اجتماع اصول یعنی جنبه، سه بر محلی اجتماع يهادارایی محلی، بررسی اجتماع يهادارایی
اف و سیاست و تغییر اهدمحلی  اجتماع توسعه يهاپتانسیل و مشکالت تحلیل اجتماع، ساکنان نیازهاي بررسی همچنین. دارد تمرکز
  هاي اجتماع محلی ضرورت دارد.ارزیابی پویاي تأثیرات و دارایی با توجه به محوراجتماع ریزيبرنامه

 محور،اعاجتم حکمروایی ریزيبرنامه و فضایی وسازساخت ریزيبرنامه جمله از محور،اجتماع جامع ریزيبرنامه تکمیل دوم، مرحله
  .محلی است اجتماع فضاي مدیریت و سازيبهینه میان ریزيبرنامه هماهنگی بر کیدتأ با

 هانمونه افراد، طریق محور ازاجتماع جامع ریزيبرنامه هدف تدریجی اجراي و محلی اجتماع اقدام برنامه توسعه مرحله آخرین 
 عمل هبرنام و خیابان سطح در محوراجتماع جامع ریزيبرنامه شودمی توصیه کینگ،چونگ مورد به توجه با. اشکال است دیگر و

 کمک کپارچهی مدیریت و فضایی سازي بهینه سیستماتیک کلی مدیریت به که شود، اجتماع تکمیل نظارتی يهاحوزه سطح در
  .)Huang & Luo, 2014( عمل باشد برنامه در اجتماع هر ویژگی و هاتفاوت کننده منعکس بتواند تا کند،می

 محلی حکمروایی در مشارکت و انسانی يهادارایی تحکیم و کشف: محلی اجتماع عمومی مشارکت. 3-3

 تماعاج سازمان مثبتی در نقش و دهد آموزش کامل طور به را عمومی مشارکت سازيپیاده و سازماندهی باید محلی حکمروایی
 میان اندبتو تا کند شرکت محلی يهادارایی مطالعات تا اجتماع محلی ریزيبرنامهاولیه  جلسات از مراحل همه در و کند محلی ایفا

 مشارکت زمان و درجه عمومی، در مشارکت مدیریت دشواري. کارشناسان همکاري کند و ساکنان ،هاخیابان جوامع دولتی، ادارات
 اولویت اجتماع باید حکمروایی در مشارکت در ساکنان توانایی رشد حال، عین در. شودمی مربوط آن کارآیی به مستقیما که است

 خوبی مدل لی،مح اجتماع داوطلبان و خودمختار مدیریت جیالینگائوکسیکون با موفقیت. محور باشداجتماع توسعه ریزيبرنامه اهداف
 .است کینگچونگ محور دراجتماع پایدار توسعه براي

 واقعی زمان در ریزيبرنامه اجتماع براي به ورود: اجتماع ریزانبرنامه آموزش و ریزبرنامه نقش تبدیل. 3-4

 دي)ي اوزالیها(برنامه ي جامعهاطرح ریزانبرنامه نقش از ریزانبرنامه شود،میسرمایه  توسعه مرحله وارد شهر یک که هنگامی
 مکاريه و مذاکره زمینه، بر کیدتأ با همه کار يهاروش و مقادیر مفاهیم، زمان، این در. شوندمی تبدیل گراریز اقدامبرنامه یک به
اي حرفه یک عنوان به محور بایداجتماع ریزبرنامه). Yu & Cao, 2013; Huang & Xu, 2013; Zhao, 2013( شوندمی روزبه

 يهامهارت همچنین و محلی، اجتماع مورد در غنی و جامع دانش داراي که شود شناخته جامعه در )عمومی پزشکعمومی (
 شتاقم مردم به خدمت در ثرؤم ارتباط برقراري طریق از باید آنها. است و برابري اجتماعی عدالت توسعه به تمایل و ریزيبرنامه
 جامان محلی اجتماع در تجربه طریق از یا و ايحرفه مدرسه طریق از سطح، دو در تواندمی محوراجتماع ریزانبرنامه آموزش. باشند
  .شود



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

68 

 هانهادپیش و گیرينتیجه. 4

 شهرهاي با مقایسه در کینگچونگ .است آغاز صرفاً نقطه کینگچونگ محوراجتماع ریزيبرنامه گیريجهت که گفته شود باید
خود را  شهر اقتصاد سطح در طور قطعاین موضوع به است؛ عقب سال 10 شنزن، و گوانگژو شانگهاي، مانند چین، در یافتهتوسعه
 دلیل هب حال، این با .است محلی اجتماع مقیاس در بازسازي مسیر دنبال نمودن به مجبور گینگچونک در نتیجه،. دهدمی نشان
 اسبمن يهاروش و هایافتن تئوري تا باشد ریزيبرنامه کنار در باید آموزش دانش، به مربوط يهاشیوه و ساختار در تجربه عدم
 یعنی جهان، سرتاسر در محوراجتماع ریزيبرنامه حال، عین در. نماید تسریع را منطقه هر محور دراجتماع ریزيبرنامه و توسعه براي

 باال به نپایی رویکرد بامحور اجتماع ریزيبرنامه که نیز متحده ایاالت استثنا حتی در این. است شایع دولتی، قدرت ساختار در
 نقش چینی، محوراجتماع ریزيبرنامه و توسعه يهاویژگی از یکی حاضر حال در). Li, 2013( دارد نیز وجود یابدشخصیت می

 حمایت ارائه به قادر دولت که است این ریزيبرنامه روش این مزیت. دارد وجود طوالنی مدت براي احتماالً که است دولت غالب
 از یشب وابستگی و پایداري عدم مانند مشخصی معایب حال، این با دهد،می را سریع تغییر اجازه که است، جامعه از خارجی قوي
را  حورماجتماع حکمروایی در آنها مشارکت و کندمی تضعیف را آنها رشد يهافرصت و ابتکار که دارد، وجود دولت به ساکنان حد
 ،)Liu, 2013( است اجتماع ساکنان صالحیت تحت اداري اجتماع از مفهومی بیشتر چینی اجتماع این، بر عالوه. رساندمی حداقل به
 محور،جتماعا ریزيبرنامه و توسعه روند براي حاضر، حال در بنابراین،. است محلی اجتماع از شناختیجامعه درك از متفاوت بسیار که

 .تاس سرزنده اجتماع یک هدف تحقق در ذاتی نقص یک محور،اجتماع حکمروایی مرز و اجتماعی مرز بین هماهنگی عدم تناقض

 است، عیاجتما يهاپیچیدگی از بخشی نیز اجتماع يهاپیچیدگی که آنجایی از مختلف، يهاتناقض و مشکالت وجود رغمعلی
تولید  يسو به گیري هدف ،محلی اجتماع يهادارایی کردن فعال و شناسایی آینده، اجتماع مشکالت رفع براي آن ظرفیت از باید

 خوش وسعهت به وابستگی به ،اجتماع از خارج بازار نیروهاي و دولتی قدرت به وابستگی از حرکت و محلی، اجتماع ظرفیت افزایش و
 این. ردبهره ب آورد؛ دست به جامعه پایدار توسعه براي را مسیر بهترین واقعاً که ايگونهبه محلی، اجتماع در دارایی قدرت بینانه

 سطح به را فهومم عمل، به مفهوم از محلی اجتماع فعالیت توسعه. است باال به پایین و باال به پایین رویکردهاي از ترکیبی رویکرد
 سوسیالیسم رتپیشرفته مرحله سوي به را جامعه و است مفید عملی راهنمایی و شناختیمعرفت عتبارا براي که دهدمی ارتقاء جدیدي
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  چکیده
دار شدن در مراکز در پاسخ به بازار و نیاز مردم به خانه، 2نشیننآپارتمامحالت 

 مدتها در کوتاهشهري، در حال ظهورند. هرچند ساختار چند مالکیتی آپارتمان
کننده مدت اینگونه محالت نگرانکند؛ ولیکن آثار بلندتقاضاي بازار را رفع می

مختلفی براي ملک  مالکان اهداف و برنامهطور ویژه، این مطلب که است. به
تواند به مشکل جمعیت ضداجتماعی بیانجامد که منجر به اتالف خود دارند، می

هاي نگهداري سرمایه و عدم امکان حصول تصمیم مشترك در خصوص هزینه
ریزي براي پایان چرخه عمر آن شود. شهر و بودجه ذخیره ساختمان و نبود برنامه

بوده  سازياي در حال تجربه توسعه به شکل آپارتمانسابقهبی طورتورنتو به
روي هاي پیشعنوان مطالعه موردي، در راستاي ارزیابی چالشبنابراین به ؛است

هاي اشتراکی و آپارتمانی، انتخاب شده است. براي شناسایی مشکالتی مالکیت
  و اختمانس یک عمر چرخه ابتدایی مراحل در خوذهمأ تصمیمات واسطههب که

 

Abstract 
Condominium neighbourhoods are emerging 
in intensifying city centres as a response to 
market and demographic preferences for 
homeownership. While the multiownership 
structure of individual condominium build-
ings accommodates a short-term demand, 
the long-term implications for neighbor-
hoods is a source of concern. In particular, 
the presence of unit owners with varied 
acquisition objectives can lead to an 
anticommons problem resulting in building 
disinvestment due to an inability to reach 
decisions on sustainable maintenance fees 
and capital reserve funds, and a lack of end 
of lifecycle planning. The City of Toronto is 
experiencing unprecedented condominium 
development and serves as the basis for a 
case study that assesses the anticipated 
future neighbourhood challenges associated 
with a predominantly condominium-based 
form of ownership. Twentytwo local 
stakeholders were interviewed to identify 
problems that are viewed as sources of 
concern due to decisions made during the 
early stages of a building's lifecycle and the 
absence of a neighbourhood planning 

                                                        
1. Webb, B. & Webber, S. (2017). The implications of condominium neighbourhoods for long-term urban revitalisation. Cities, 
(61): 48-57. 

2. Condominium neighbourhoods – الظاهر نشینی در فرهنگ غربی وجود دارد که این تفاوت در ایران علیتفاوتی بین این نوع سکونت با آپارتمان
داراي مالکیت چندگانه و کیفیت ساخت باالتر است که واحدهاي آن به مالکان مختلف فروش می  Condominiumوجود ندارد. بر اساس تعاریف غربی، 

 ن عبارترود. ولیکن آپارتمان بیشتر به منظور اجاره دادن ساخته می شود. از آنجا که در ایران این شکل از ساختمان توصیف مجزایی ندارد، از هما
بوده است (م).  condominiumownership نشینی استفاده شد، منظورر، در تمام متن هرجا از عبارت آپارتماننشینی استفاده شد. به عبارت دیگآپارتمان

  مفهوم با مفهوم مسکن اجتماعی قرابت محتوایی دارد.این 
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 محله نفعانذي از نفر 22 اند، بانگرانی ایجاد کرده محله ریزيبرنامه راهبردنبود 
ه چه اینگون دهد که هر. تحلیل نتایج نشان میصورت گرفته استمصاحبه 
و آثار محله، عملیات  شوند، مسائلی چون قفل شدن، خألمیبیشتر محالت 

نفعان کمتر درك و تر خواهند نمود. هر چه ذيمحالت را پیچیده تجدیدحیات
ل بخشی در خصوص تبعات بالقوه مشکدیده شوند، ضرورت بیشتري براي آگاهی

  مدت تجدیدحیات ایجاد خواهد شد.هاي بلندضد اجتماعی براي فعالیت
  

   ، تورنتو، چرخه زندگی، ضد اجتماعی.شیننآپارتمان محالت :هاواژهکلید

strategy. An analysis of the results indicates 
that lock-in, lacunae and neighbourhood 
effects will likely complicate revitalisation 
efforts as condominium neighbourhoods 
become more prevalent. Limited stake-
holder recognition further suggests that it is 
necessary to raise a greater awareness of the 
potential anticommons impediments to 
long-term collective revitalisation actions. 
Keywords: Condominium Neighbourhoods, 
Toronto, Lifecyle, Anticommons. 

  مقدمه. 1

. هیئت تبدیل شده استگزاران بسیار خب ما در ساختمانی هستیم که در طول سالیان به یک گتوي دانشجویی با سرمایه
ن کار را خواهد ایکنند، هیچکس نمیگزارانی است که وقتی براي تعمیر استخر دست بلند میمدیره آپارتمان پر از سرمایه

هایی براي انجام برخی از این امور دریافت نمود. پارکینگ آنها غیر قابل انجام دهد. دست آخر، شهرداري (تورنتو) سفارش
ن را بستند. این کار مشکل بزرگی براي برخی از کاربران انتهایی ایجاد کرد و البته اصالً مهم نیست. آخر سکونت بود. پس آ

آپارتمان هست. این مجموعه  1000ماجرا این شد که یکی براي مدیریت مجموعه وارد شد ... مشکل اینجاست: اینجا بیش از 
حله وجود دارد. اینجا از بیرون به م ،وان براي مالکان تصور کردتوسیع و گسترده هشت طبقه دارد. بیشترین تنوعی که می

ها و فقرا شبیه است ولی بعضی از آنها واقعاً زیبا و چشمگیر هستند. اینها تمام نتیجه کارشان را در واحدشان خرج اقلیت
جا جابه« و »فروشمرا نمیمن واحدم « گویندبینی کامالً فقیرنشین است. مردم میاند. بعد واحد کناري را که میکرده
دانم. واقعاً رود، نمیشوید. این داستان به کجا میدرصد است، کیش و مات می 25گونه موارد که حدود . در این»شومنمی
  ریز ب)شونده، برنامهدانم. (مصاحبهنمی

  

شهري در بسیاري از شهرهاي جهان  تجدیدحیاتهاي کلیدي راهبردهاي لفهؤتوسط بخش خصوصی و مالکان از م تجدیدحیات
هاي مسکونی از محیط ساز بلوكو). مشخصه این روند، فرم ساختButler, 2007; Pow, 2011در بیست سال گذشته بوده است (

 ;Ford, 1994; Nelson, 2009ویژه در آمریکاي شمالی است (هها و مسکن روستایی به سمت مراکز شهرها، ببیرونی، حومه

eil & Kipfer, 2010; Scott, 2011Lehrer, Kدر بسیاري از 1ویژه از نوع خانهه). در این مدت، قابلیت استطاعت مسکن، ب ،
 & Davidsonبه شدت کاهش یافته است ( ،مین زمین و فاکتور تقاضاي باالأخاطر مشکالت ته نواحی شهري در دنیا بخشی ب

Lees, 2005; Addison, Zhang & Coomes, 2013گذاري دانسته دار شدن و آنچه مزایاي سرمایهان، میل به خانه). همچن
ها نظیر نشینی (که در بسیاري کشورشود، در بسیاري از این شهرها تقاضا ایجاد کرده است. در نتیجه، مالکیت به روش آپارتمانمی

ي در گذارسرمایه مالکیت تعریف شده که ضمناًاي براي شود)، به منظور ایجاد امکان اعطاي گزینهخوانده می strata titleاسترالیا 
  ). Harris, 2011بخش مسکن در نواحی شهري را نیز تشویق کند (

ک ت آزاد و ساده ییشود، ولیکن در مفاهیم حقوقی و قانونی به مالکهرچند اغلب آپارتمان به شکلی از ساختمان اطالق می
شود. می سیسات مشتركأنشده زمین مربوطه و تالکیت اشتراکی و تقسیممسکن در یک ساختار چند واحدي اشاره دارد که شامل م

ساز توسط بخش خصوصی در مرکز نواحی شهري رایج و غالب شده است، مرکز توجه وهاي بلندمرتبه آپارتمانی که در ساختبرج
  پژوهش حاضر است. 

                                                        
  (م).  homefreeholdیا  detached home :هایی که کل ساختمان و زمین تحت مالیکت یک نفر قرار داردخانه ویالیی یا خانه .1
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هاي چند مالکه بر جمعیت محالت عات ساختماناحداث شد. ولیکن تب 1960آپارتمان اولین بار در آمریکاي شمالی در دهه 
دارند ) بیان می161 :2013( 1). روزن و واکزDredge & Coiacetto, 2011شهري و کیفیت محیط ساخته شده نامشخص است (

 هاي شهري، و سبکدر آن دستورکارهاي توسعه، ساختارهاي مالی، سیاست«بیانگر رویکرد جدیدي است که  2گراییکه آپارتمان
رآیندها و . این همگرایی ف»اندزندگی همگی همگرا شده و به بازساختاردهی فضایی مداوم شهر از طریق تشدید شهرنشینی وابسته

 شهرها دارد. این پیامدها نه در نواحی که ملک براي درازمدتی بالقوه نشینی پیامدهايتشدید شهرنشینی با ظهور محالت آپارتمان
صورت ههاي آنها بها، بلکه در نواحی متصورند که آپارتمانهاي متعلق به شرکتمالکان مجزا یا آپارتماندر اطراف قطعات زمین با 

 کنند که اجتماع مجاورشان را تشکیلاند و همگی در یک ساختمان مشترك زندگی میعمودي بین مالکان مختلف تقسیم شده
  کند. داده و تعریف می

هاي تر که به خانهسالخورده 3»نشستگانبا زن«به شدت با سه بازار خرد در ارتباط است؛  سازيآپارتمان در کانادا، افزایش
دار شدن که عزم خانه شدهکنند؛ بزرگساالن جوانتر و خانوارهاي تازه تشکیلتر و با هزینه نگهداري کمتر نقل مکان میکوچک

 ,Hulchanskiاند (هاي کاري در مراکز شهريت رفاهی و فرصتاند؛ و جوانان نسل هزاره که خواهان در دسترس بودن امکاناکرده

1988; Skaburskis, 1988; Rosen & Walks, 2013ه اي است کنشینی ویژگیترین شهر کانادا، تورنتو، آپارتمان). در بزرگ
درصد آنها مسکونی  92یکصد و سی برج در این شهر در حال ساخت بود که  2014شود. تنها در سال همه جاي شهر دیده می

درصد در سال  23به  1981درصد در سال  6نشینی در شهر تورنتو از دهند که آپارتمان). آمارها نشان میEmporis, 2014بودند (
هزار واحد آپارتمانی در این شهر با  300 ، تقریبا2015ًتا  2006). از سال Statistics Canada, 2011افزایش یافته است ( 2011

ت. توجه ویژه اسها در مرکز شهر شایان سابقه در رشد احداث آپارتمانمیلیون نفر احداث شده است. سرعت و شدت بی 6/2 جمعیت
  . هاي مورد انتظار براي بازآفرینی محالت خواهد داشتم با این نوع توسعه و فعالیتأهاي توثیر مستقیم بر چالشچرا که این رشد تأ

داران هاي سبک زندگی خانهتر بودن براي اولویتبا توجه به جذاب نشین، این محالت معموالًدر اولین اشکال محالت آپارتمان
;Brueckner & Rosenthal, 2005 کنند (و نوسازي محالت عمل می 4سازيکننده اعیانیعنوان تسریعطبقه متوسط، به

Skaburskis, 2010; Davidson & Lees, 2005 مدت این محالت و هایی در خصوص پایداري بلندتردیدحال، هنوز ). با این
ماند ویژه زمانی که به مسائل مربوط به سبک زندگی توجه شود، باقی میههاي آینده بقابلیت سازگاري این ساختار مالکیت با چالش

)Easthope et al., 2014اي است که نکته ،ز توسعهعنوان نوع مجزایی انشین به). نوظهوري و نبود بلوغ در محالت آپارتمان
  کند که: کند. وي اشاره میکید میأثیر آپارتمان بر ونکور بر آن تأاش در خصوص ت) در بحث پایانی721 :2011( 5هریس

  

ازسازي یا به تازگی ب اندشده در اطراف آن نیز جدیدهاي احداث... شاید جدید بودن این فرم قانونی و این حقیقت که ساختمان
بسیاري از  أللوتها، اند. با افزایش سن ساختمانم دانستهأسازي تونشینی را با اعیانیباعث شده که بسیاري آپارتمان ،اندشده

  .رود و این میزان نوسازي یا احداث مجدد (و نه شکل مالکیت) است که شخصیت محله را تعریف خواهد نمودآنها از بین می
  

 هاي مسکن متفاوت، و جذبمین گزینهاي براي بازآفرینی مراکز شهري، تأان گزینهعنوهها بطور که آپارتماندرست همان
هاي انداز این محالت ممکن است نیازمند نوسازي اساسی باشد که منجر به دغدغهشوند، خود چشمطبقات متوسط دانسته می

  زیست مصنوع گردد. مختلف اجتماعی، اقتصادي، و محیط
                                                        
1. Rosen and Walks 
2. Condoism 

  اند (م). آمده که معرف والدینی است که فرزندانشان بزرگ شده و خانه را ترك کرده empty nestersتعبیر متداول ایرانی در معناي  . این3
4. Gentrification 
5. Harris 
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الت بررسی شده و در مقیاس محها کنند که الزم است مطالعاتی انجام شود تا آپارتمان) استدالل می2011( 1دردج و کویاستو
مقیاس  عنوانهاقتصادي آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش ذیل این فاصله را با مقیاس قرار دادن محله ب-تبعات و آثار اجتماعی

ریزي عمومی مورد ها، توسعه امالك و اهداف برنامهین مالیکت آپارتماندهد. در این مقیاس اندرکنش بکلیدي هدف قرار می
در ادامه  و شودمیالمللی آغاز نشین از دیدگاه بینمحالت آپارتمان تجدیدحیاتشود. بحث با رشد و بررسی و مطالعه قرار داده می

نماید. ه میارائ اند،تجدیدحیات شهرينیازمند  ،نهایت در زوال،هاي کلیدي و دالیلی مبنی بر اینکه چرا این واحدهاي رو به پیشران
تفسیر  گونهاین است؛ صورت تراژدي مشکل ضد اجتماعی بررسی و بیان شدهههاي درون این محالت آپارتمانی بسپس پویایی

ترشدن چیدهصورت بالقوه به پیهدهد که بشونده روي میصورت تشدیدهها، آثار و تبعات مختلفی بعمر آپارتمانافزایش شود که با می
عنوان هدر شهر تورنتو کانادا ب نشینیتوسعه آپارتمان ،زنند. در ادامهشهري دامن می تجدیدحیاتهاي مشکل ضد اجتماعی و راهکار

این  فهاي مختلشود. زمینهمطالعه موردي بررسی شده و تبعات و آثار این فرم جدید مالکیت مسکونی مورد مطالعه قرار داده می
ازان سریزان و سیاستمصاحبه مفهومی و عمیق با کارمندان دولت، متخصصان مالی، سازندگان، برنامه 22له بررسی شده و با ئمس

ها در خصوص مسائل یک از این مصاحبه . هره استدر عمل آزمایش شد ،هاي مختلفزیست مصنوع و شاغالن زمینهحوزه محیط
 مدت و ارزیابی سطح آگاهی درهاي کلیدي بلنددر اولین مراحل چرخه عمرشان، شناسایی دغدغه نشینمربوط به محالت آپارتمان

کیدي است بر افزایش آگاهی عمومی أبندي مقاله تاند. جمعساعت به طول انجامیده 1خصوص مسائل احتمالی آینده بوده و حدود 
  هاي شهري. هاي منحصر به فرد آن در سیاستدغدغهو  نشینمحالت آپارتمانر پایه مدت توسعه بدر خصوص تبعات بلند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي در ، شامل آپارتمان2015الی جوالي  2006توسعه آپارتمانی (ژانویه  نقشه تعداد واحدها به ازاي هر آپارتمان در. 1شکل 

. این نقشه شامل اطالعات urbanToronto (2015)هاي پیشنهاد شده براي ساخت) در شهر تورنتو. منبع: حال ساخت و آپارتمان
  تورنتو قرار دارد.  Open Government Licenceهاي مخلف است که تحت مجوز مرز بخش

                                                        
1. Dredge & Coiacetto 
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 نشینمحالت آپارتمان تجدیدحیات. 2

 محالت تجدیدحیاتهاي قضایی در نقاط مختلف جهان به تازگی شروع به دست و پنجه نرم کردن با نیاز به دستگاه
  کنند:) مشاهدات خود را اینگونه بیان می265 :2015( 1اند. هریس و گیلویچنشین قدیمی کردهآپارتمان

ویژه هها بتعریف کردند و مالکان این آپارتمان 1960ها را در دهه ، مقررات مربوط به آپارتمان2اغلب کشورهاي داراي کامن ال
عالوه، هاند. بهاي فزاینده و قابل توجه بازسازي و نوسازي قرار گرفتهد در معرض هزینههاي ابتدایی ساخته شدنآنهایی که در دهه

جاد اي فشارهایی ایهاي توسعهها یا رژیمهاي شهرداريبنديافزایش قابل مالحظه قیمت زمین و در برخی موارد تغییرات تقسیم
  ها مورد توسعه مجدد قرار داده شوند. کنند که زمینمی

گسترده در محالت با  تجدیدحیاتهاي منجر به فشار 1980سازي در دهه صورت انبوههدهندگان بکنگ ظهور توسعهدر هنگ
ظر ملکی هاي بسیار عالی از ناي شد که در شرایط نامناسبی قرار داشتند ولی در موقعیتهاي چندگانههاي مسکونی با مالکیتبرج

 بایست قبل از احداثکه واحدهاي مجزا می چرا ؛زمین مواجه شدند تجمیعهاي توسعه مجدد با مشکالت بودند. بسیاري از این طرح
صورت هتر شد که برخی مالکان غایب بودند و برخی از واحدها بها زمانی پیچیدهشدند. این تالشاستحصال و خریداري می مجدد
). براي حل این Gar-On Yeh, 1990; Ng, 2002; Yau & Chan, 2008اي و بدون اسناد مربوطه اشغال شده بودند (ورثه

خصوصی بود. شرط صورت هبازتوسعه زمین بکرد که وظیفه آنها تصویب مجوز را وارد  3»هاي توسعه زمینشرکت«مشکل، دولت 
هاي با مالکیت بودن اغلب مجموعهماه رد کنند. ماهیت برج 12را بعد از  »معقول«این مجوز آن بود که مالکان واحدها یک پیشنهاد 

شهري هم به دلیل فرسودگی ظاهري که باالخره  تجدیدحیاتهاي صورت مداوم، فعالیتهکنگ باعث شده که بچندگانه در هنگ
هاي اطراف دارند در ها براي ساکنان و ساختمانشود و هم به خاطر مخاطرات ایمنی و سالمت که برجها میگریبانگیر این برج

ها طور مشابه، در کره جنوبی فرسودگی برجه). بYau & Chan, 2008; Ho, Yau, Poon & Liusman, 2012جریان باشد (
 ,Kim, Brand, Lee & Parkشهري در مناطق مربوطه الزم شود ( تجدیدحیاتباعث شد تا پاسخ سیاستی به منظور تسهیل بهتر 

2013 .(  
طور مشابه با مشکل عدم توانایی حصول توافق در بین مالکان در هدر سنگاپور تجمیع زمین در نواحی با توان باالي توسعه، ب

د طبقه مواجه گردید. دولت در شرایط عدم حصول توافق بین مالکان، به جاي الزام قانونی تجمیع زمین، هاي چنمحالت با ساختمان
درصد کاهش داد  80درصد واحدها به  100سال از الزام جاري در جلب موافقت  10هاي با سن بیش از شرط قانونی را در ساختمان

)Sim, Lum & Malone-Lee, 2002) توجهی در تشویق طرز قابله کنند که این تغییر ب) اظهار می2002). سیم و همکاران
نگرانی در خصوص از بین رفتن حق امالك اقلیتی که به هر دلیلی مایل به فروش امالکشان  ،ولیکن ؛موفق بوده است تجدیدحیات

الت نیو ساوث ولز ). ایChristudason, 2009; Troy, Easthope, Randolph & Pinnegar, 2016کند (ایجاد می ،نیستند
 75استرالیا هم اکنون رویه سنگاپور را با آغاز تغییرات قانونی به منظور میسر ساختن فروش کامل ساختمان با توافق اکثریت 

 هایی کهثر از دو عامل اصلی هستند؛ تعداد سالأ). مقررات متNSW Government, 2016درصدي مالکان در پیش گرفته است (
                                                        
1. Harris and Gilewicz 

میالدي به  1066هم معروف است، نوعی نظام حقوقی است که از سال 		یقضایسابقه 		و	یقضاینظام رویه 	که به )Common law انگلیسی		به(	کامن ال 2
لی تلفظ دانان انگلیسی تا قرن هفدهم) کومونهاي شاهی انگلستان ایجاد شد. کامن ال که در زبان فرانسوي قضایی (زبان گفتاري حقوقبعد توسط دادگاه

ش از پیدایش وجه به اینکه پیاست. صفت مشترك در این کلمه به اجراي آن در تمامی قلمرو کشور انگلستان اشاره دارد با ت		حقوق مشترك	شد به معنیمی
 تا است هادادگاه و قضات دستال اساساً حقوق ساخته در واقع نظام حقوق کامند، دادنهاي محلی حکم میهاي محلی بر اساس عرفاین نظام دادگاه

  ه.قوه مجری		و اقدامات اجرایی قوه مقننه	مصوب قوانین
3. Land Development Corporations 
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برداري کمتر از ظرفیت گسترده آنها الزم شود، و بهره تجدیدحیاتهاي قدیمی فرسوده شده و ساختمان گذر آنها باعث شده
 ,Easthope, Hudson & Randolphشوند (تراکم محسوب میها با دیدگاه امروز کمهاي ارزشمند در جایی که ساختمان1زمین

2013 .(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي در ، شامل آپارتمان2015الی جوالي  2006واحدها به ازاي هر آپارتمان در توسعه آپارتمانی (ژانویه تعداد . نقشه 2شکل 
 Stamen. این نقشه شامل )2015( urbanTorontoهاي پیشنهاد شده براي ساخت) در شهر تورنتو. منبع: حال ساخت و آپارتمان

Design هاي با دادهOpenStreetMaps شود.می  
  

 واسطه اینکه مرکز و مقصد گردشگران است، با مدیریت محالتهاز ایالت کوئینزلند در شمال نیو ساوث ولز نیز ب گلدکوئست
چرا که امروز بیش از پنجاه درصد  ؛ها دغدغه اصلی است، سن ساختمانگلدکوئستکند. در مورد آپارتمانی دست و پنجه نرم می

اگر در آینده «) ادعا کنند 160 :2003و همکاران ( 2باعث شده که وارنکن مسئلهد و این سال دارن 30ها سنی بیش از آپارتمان
غیر جذاب  اي قدیمی، فرسوده وطور فزایندههب گلدکوئستطور موفق صورت نگیرد، تصویر هاقداماتی براي جوان کردن این منطقه ب

به  واحینشین و جذابیت ناز کلیت محله آپارتمانیست؛ بلکه ن. در این مورد، علت اصلی نگرانی در کمبود زمین »دنشان خواهد دا
در خصوص میزان ، اندگذاري خریداري کردهها را با نیت سرمایهگیرد. افرادي که واحدت میئعنوان مقصد اجاره گردشگران نش

ریبانند. سایر محالت دست به گبا مالکان ساکن در واحدها  ،هاي مربوط به ساختمانهاي نگهداري و هزینهمناسب هزینه
 گذاران واند ولیکن همچنان از تعارض منافع مالکان، سرمایههنوز به آن درجه از خرابی و فرسودگی نرسیدهنشین آپارتمان

                                                        
1. under-utilisation of land 
2. Warnken 
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که تقویت بازارِ اجاره امالك، عامل تحریک معامالت مربوط به تبدیل  برند. چراها رنج میآپارتمان به هاي دولتی مربوطسیاست
مان اي به دنبال خرید کل یک ساختطور فزایندهههایی وجود دارند که بعنوان مثال، در شیکاگو شرکتهها است. بپارتمانوضعیت آ

  ).Gallun, 2015( اندايآپارتمانی براي تبدیل آن به واحدهاي اجاره
مدت توان استخراج کرد. نخست، فرآیند پیرشدن طوالنینشین را میمحالت آپارتمان تجدیدحیاتاز بحث فوق دو پیشران اصلی 

 ها در آینده خنثیهاي حاصل از نگهداري ضعیف ساختمانتوانند با دغدغهسازي میهاي اعیانیاغلب بدان معناست که فعالیت
، دوم رسند.طور همزمان به فرسودگی میهو همسن بهاي مجاور شود که آپارتمانطور خاص زمانی تشدید میهله بئشوند. این مس

ه بر اساس نشینی است کمحالت آپارتمان تجدیدحیاتبرداري کمتر از ظرفیت زمین اغلب یک پیشران اقتصادي کلیدي براي بهره
به این امر نیز  بستهکنند. یک عامل واها را تعریف میهاي جدید این مکانگیرد که باالترین و بهترین کاربريتغییراتی صورت می
صورت اوج و فرود در تقاضاي اجاره یا هها در نوع مسکن بهاي مربوط به بازار همچنین شامل تغییر اولویتآن است که پیشران

ال رهنمون ؤبه این س مسئله). این Steele, 1993; Hirayama, 2005هاي گذشته بوده است (مالکیت مسکن در طول دهه
طور صحیح هند بتوانمالکیت، می بحث در پیچیده قانونی چارچوب نیز و خود ثابت فرم به توجه با نشینآپارتمان شود که آیا محالتمی

شود ). همین امر باعث میJohnston & Reid, 2013; Harris & Gilewicz, 2015( ؟خود را با تغییرات هماهنگ کنند یا خیر
  .ده شودله بیشتر دیمشکل و مسئقالب در  نشینچرخه حیات محالت آپارتمانکه تراژدي مشکل ضد اجتماعی و نیاز به تعریف 

 ها، مشکل دسترسی غیر آزادآپارتمان. 3

) معرفی شد، توضیح 1968، عبارتی که اولین بار توسط گرت هاردین (the tragedy of commonsمشکل دسترسی آزاد یا 
ام شوند نشده انججمعی و کنترلصورت دستههنظیر ماهیگیري، اگر ب شوند،هایی که فردي تلقی میدهد که چگونه فعالیتمی
توانند به استفاده بیش از حد یک منبع و وقوع تهدیدي نظیر نابودي یا انقراض آن منجر شوند. از این دیدگاه، آزادي یا می

commons ) عبارت خواهد بود از دسترسی آزاد و نبود حقوق انحصاريMichelman, 1982رویکرد در  ور متداول سهطه). ب
خصوص مدیریت مشکل دسترسی آزاد وجود دارد: خصوصی سازي، از طریق جدایی مشترکات به امالك خصوصی براي تشویق 
مدیریت خود افراد و تسهیم منابع؛ مقررات، از طریق معرفی و الزام قوانین روي استفاده مشترکات به منظور اعمال جبر براي تسهیم؛ 

  ).Heller, 2013طریق تفاهم غیر الزام آور براي مدیریت منابع در جهت منافع دو سویه ( یا تعاون، از
اکمیت ریزي با حطور معمول ناظر بر وضعیت مشکل دسترسی آزاد بوده و از آن با رویکرد برنامههها بمقررات حاکم بر آپارتمان

شود. نخست از طریق توزیع ر به چند طریق انجام می). این کاMoroni, 2015; Slaev, 2016جلوگیري کرده است ( 1قانون
. دوم از طریق سازوکارهاي آندر بین مالکان خصوصی چندگانه و کاهش سهم دسترسی و کاربري آزاد در کل  ساختاراکثریت 

تی و اف مدیریت مدیره آپارتمان براي اهدئقانونی براي الزام مقررات بر نواحی مشاع و بودجه عمومی. و سوم از طریق تشکیل هی
له ئتوانند راهکار تلقی شوند، بایست احتمال مسها میگیري جمعی. با این وجود، در حالی که این روشعنوان شکلی از تصمیمهب

صورت استفاده بیش از حد از منابع تعریف نشده و بر عکس به هطور متداول بهله ضد اجتماعی بئضد اجتماعی نیز مدنظر باشد. مس
شود (در این مورد، کلیت بلوك آپارتمانی یا زمین آن موردتوجه است). افراد از حق کنار ده کمتر از حد الزم معنا میمعناي استفا

 ،هاي مشترك و مشاعی که ذیل ملکشان تعریف شده استگیري در خصوص استفاده یا فروش بخشکشیدن خود در تصمیم
  کنند.واحدها جلوگیري می 2استفاده کرده و بنابراین از تجمیع

                                                        
1. Nomocratic planning approach 
2. Dissolution 
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  کنند: ) اظهار می265 :2015( گیلویچ و هریس
ترین تصمیم در چرخه عمر آپارتمان، تجمیع آن باشد ... مالکان دنبال تجمع هستند تا ارزش تبدیل به احسن کردن شاید مهم

 نوسازي گسترده محوطه مشاعییا  ب و ساخت مجددشان را ارتقا داده و به حداکثر برسانند. در اغلب موارد، این ارتقا از تخریدارایی
  شود. یا ترکیبی از این دو مورد حاصل می

ها عناصر و اجزاي مشترك و مشاع تحت مالکیت همه مالکان است و بنابراین براي فروش کل ساختمان، همه در آپارتمان
تی چند و در نتیجه جلوي سایرین را هم بگیرند. وقمالکان بایست به توافق برسند. ولیکن، ممکن است برخی مالکان رضایت ندهند 

مالک حق حذف سایرین را از استفاده از یک منبع محدود داشته باشند و هیچ مالکی به تنهایی امتیاز انحصاري استفاده نداشته 
صول اطمینان از گیري و هماهنگی جمعی براي ح). بنابراین تصمیمHeller, 1998تواند روي دهد (باشد، مشکل ضد اجتماعی می

 هرچند بنیان مفهوم ضد اجتماعی در مالکیتتر، یک دیدگاه وسیع اینکه همگان در استفاده از منابع اتفاق نظر دارند الزم است. در
هاي دستگاه ). عمدتاHeller, 2013: 12ًگیري چندپاره نیز قابل بسط است (چندپاره نهفته است، ولیکن این ایده کلی، تا تصمیم

 ,Harris & Gilewiczها از دو طریق حل و فصل کنند (را با تدوین ضوابط تجمیع آپارتمان مسئلهاند تا این سعی کرده قضایی

). روش اول که کمتر هم به اجرا گذاشته شده، قانون اتفاق آراء است که طی آن توافق کلیه مالکان براي تجمیع آپارتمان 2015
درصد مالکان  80الی  75 ي اکثریت است، معموالًأتري به اجرا گذاشته شده و نیازمند رگستردهطور هبدومی که  الزم است. روش

ي اندك مخالفان باقیمانده براي فروش کل ساختمان أبایست توافق خود را براي فروش ملکشان اعالم نمایند و نیازي به جلب ر
ئید شده است. در هر دو مورد، أدرصد تنظیم و ت 80د، این آستانه در مرز وجود ندارد. در ایالت اونتاریو، جایی که شهر تورنتو قرار دار

اگر برخی شرایط خاص برقرار باشد، همچنان راهکار دیگري مبنی بر ورود دستگاه قضایی براي صدور فرمان تجمیع اجباري وجود 
  دارد. 

عالقمند به پویایی بازار امالك، که اغلب عنوان یک چارچوب مفهومی براي برخی محققان هاستفاده از بحث ضد اجتماعیت ب
 کنند، حائز ارزش شایانی بوده استشود کار میهاي نقل و انتقال باالتر میدر خصوص مسائل تجمیع زمین که منجر به هزینه

)Fennell, 2009است.  هگرفت ها مورد استفاده قرارطور مختصر در بحث در مورد پویایی مالکیت آپارتمانه). این مفهوم همچنین ب
شود سازي چنان در میان مالکان مختلف توزیع میشود: حقوق محرومآپارتمان پا به پاي ضد اجتماعیت تثبیت می«بحث این است: 

). در حالی که قائده West & Morris, 2003: 904( »شودبه شدت دشوار می بري بهترکه توافق بر سر توسعه ملک با کار
کند که هر مالک عاقلی به فروش ملکش رضایت خواهد داد اگر قیمت زمین براي یک فرض می 1کبهینه نئوکالسی تجدیدحیات

  کندواسطه رفتارهاي مختلف مالکان مختلف تحقق پیدا نمیه اغلب ب مسئلهاین  .کاربري بهتر از کاربري موجود بیشتر باشد
)Rosenthal & Helsley, 1994; Adams, Disberry, Hutchison & Munjoma, 2001; Harris & Gilewicz, 2015( .

شود که جایگزین کاملی براي وضع موجود وجود نداشته باشد، تصویر آینده نامشخص و رفتار استنکافی در شرایطی متداول می
 ,Schulz, Parisiبینی آن دشوار باشد و طول عمر ساختمان زیاد بوده و باعث باالتر رفتن احتمال و هزینه اشتباهات شود (پیش

& Depoorter, 2002 زمانی که اکثریت مالکان در یک بلوك آپارتمانی تصمیم به فروش داشته باشند ولی اقلیت مخالف با .(
د دلیل نرسیدن حد نصاب اکثریت فسخ کنند، مشکل ضهبه این تصمیم نرسیده باشند و بتوانند یک معامله را ب 2حقوق انحصاري

  ). Harris & Gilewicz, 2015شود (ها میاین فرآیند در آپارتمان تر شدناجتماعی باعث پیچیده

                                                        
1. Neoclassical optimal redevelopment rule 
2 exclusionary rights 
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  مدتنشین بر تجدیدحیات شهري در بلندآثار محالت آپارتمان

  
  ینشینمشکالت اصلی ضد اجتماعی در محالت آپارتمان. 3شکل 

  
هاي اخیر، این مشکل خود را در عدم پذیرش برخی مالکان براي فروش واحدشان پس از فرسوده شدن ساختمان در دهه

)Easthope et al., 2013 محله ( تجدیدحیات)، ارائه پیشنهادWarnken et al., 2003; Gar-On Yeh, 1990; Lum, Sim 

& Malone-Lee, 2004اند (اي به ساختمان وارد کردهمالحظهاي قابل)، یا زمانی که بالیاي طبیعی خسارات سازهWest & 

Morris, 2003( اندحقوق انحصاري متفاوت ) نشان داده است. دالیل اعطايSim et al., 2002: 460 :(  
خواهند منافع مالی مستقیم داشته باشند توانند یا نمیدر رژیم ضد اجتماعی، حقوق انحصاري ممکن است به افرادي که نمی

عالوه، هتواند بروز کند. بکه اهداف مختلفی براي توسعه ساختمان دارند می 1اعطا شود. تعارض در میان دارندگان حقوق انحصاري
  نباشند.  2کن است مالکانی وجود داشته باشند که عالقمند به دریافت غرامتمم

نامید. مباحثات  3»مشکل تجمیع عمودي امالك«توان ، مشکل ضد اجتماعی را مینشینمحالت آپارتمان تجدیدحیاتاز دیدگاه 
 هاي ناشی از تعداد محدودي ازطور گسترده بر غلبه بر محدودیتهشهري از طریق تجمیع اراضی ب تجدیدحیاتقبلی در خصوص 

محالت متمرکز بوده است (براي بحثی در خصوص طبیعت عمومی  تجدیدحیاتهاي براي تجمیع زمین براي طرح مخالفمالکان 
 ،تنها در یک ساختمان نشین). ولیکن، محالت آپارتمانمراجعه کنید Adams et al., 2001به منبع  هاي عمومی مالکیت،محدودیت

ی هاي همسایه که آنها نیز آپارتمانو این مشکل با زمین انددست آوردن یک قطعه زمینهنیازمند مصالحه مالکان چندگانه براي ب
  شود. در مقیاس بزرگتري از محله، دوچندان می اندمسئلهبوده و دچار همین 

شود. تا تر میتر و شایعدر سر راه حصول توافق به طور بالقوه پیچیدهنشین، مشکل ضد اجتماعی با پیر شدن محالت آپارتمان
 اي جز فروش جمعی، چارهتجدیدحیاتهاي به حد بحرانی رسیده و سن ساختمان، ارزش زمین یا سایر پیشران مسئلهجایی که 

را حل  سئلهمنفعان کلیدي یا بایست با همکاري و تعاون گذارند. در این ایستگاه پایانی، ذيباقی نمی تجدیدحیاتساختمان براي 
شود رضایت بدهند. شهر تورنتو در کانادا در بخش بعدي مورد بررسی قرار داده شده تا با کنند یا به راهکاري که به آنها تحمیل می

ختلف نفعان کلیدي در ادوار مه ذيتشریح ریشه آثار مورد اشاره، و بسط آن بر محالت آپارتمانی آینده از طریق بررسی نقش بالقو
  سن آپارتمان صحت ادعاي فوق بررسی شود.

  

                                                        
1. Excluders 
2. Compensations 
3. Vertical property assembly problem 
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 ها در شهر تورنتو در ایالت اونتاریوي کاناداآپارتمان. 4

توسط  1هاانجدید است. اولین قانون آپارتم ترین ایالت کانادا یعنی ایالت اونتاریو نسبتاًساختار مالکیت آپارتمانی در پرجمعیت
شناسی و نیاز به تنظیم ضوابط و مقررات براي صنعت نوپاي آن زمان پیشنهاد در پاسخ به تغییر جمعیت 1968ریو در سال ایالت اونتا

اند که ). تا امروز تنها چند شرکت آپارتمانی در این ایالت منحل شدهHulchanski, 1988; McLaughlin, 1982و تصویب شد (
 10دهند که حدود ها نشان می). ارزیابیOntario Supreme Court of Justice, 2014بوده است ( 2014ترین آنها در سال تازه

 ها در آینده وجوداند و احتمال افزایش آمار انحالل این شرکتها ایجاد شدههزار شرکت آپارتمانی از زمان تصویب قانون آپارتمان
دهی به مسائل مربوط به شکوفایی ین قانون ناقص در پاسخ، ناتوانی ا1998روزرسانی قانون مذکور در سال هرغم بدارد. علی

شده و نتیجه این بازبینی عبارت بود از قانونی جدیدي  2012هاي اخیر باعث بازبینی آن در سطح ایالتی در سال سال سازيآپارتمان
مدیریت آپارتمان  :ذیل منجر شددغده  5کید بر أبه تصویب رسید. مذاکرات سازندگان و مشتریان به ت 2015که در ماه ژوئن سال 

ان، تر براي حل و فصل مناقشات، شفافیت بیشتر در مسائل مالی آپارتمتر و پاسخگوت مدیره آپارتمان، سیستم مستقلئتوسط هی
ها و مدیران مربوطه افزایش حمایت و صیانت از حقوق مشتریان در زمان خرید واحد، ارتقاي آموزش در حوزه مدیریت براي شرکت

)Public Policy Forum, 2013کید قرار أعنوان یک مشکل بالقوه مورد تهاي ب). هرچند مذاکرات در خصوص واحدهاي اجاره
  عنوان یک دغدغه کلیدي در اسناد مذاکرات مشخص نشد. هگرفت، ولیکن زمان پایان عمر ساختمان و فروش آن ب

 هر تورنتوویژه در شهالحظه سهم مالکیت آپارتمانی در اونتاریو و بها پاسخ مستقیمی بر رشد قابل متغییرات قانون آپارتمان
درصد توسعه مسکونی شهر را به خود اختصاص دادند. این آمار باالترین  80ها ، آپارتمان2014و  2010هاي . در فاصله سالاست

تر در ناحیه تراکماي کمهاي حومهشهاي مسکونی در بخدرصد واحد 20ساله بوده است. در مقابل،  5سطح ثبت شده در یک دوره 
در تورنتو  3ها در تمرکززایی). در واقع، نقش آپارتمانCity of Toronto, 2015aصورت آپارتمانی ساخته شدند (هب 2تورنتو بزرگ

شدند که  در مرکز و سنترال واترفرانت ساخته 2014و  2010هاي درصد واحدهاي آپارتمانی در بین سال 4/40 بارز است. چرا که
 محالت باالي سهم ببینید). این تمرکز بهرا  1 شکل) (City of Toronto, 2015aتمرکز در بین تمام محالت شهر بود ( باالترین

  شود. منجر می انددادن ساخته شدههایی که با هدف اجارهواحدي سنتی یا آپارتمانآپارتمانی در قیاس با مالیکت تک مالکیت با شهري
ش اي تغییر کرده است. از مشخصات بارز این تغییرات افزایهاي مرکز شهر در پاسخ به شرایط بازار اجارهفیزیکی آپارتمانویژگی 

 22 طبقه داشتند، و 12وسازهاي آپارتمانی کمتر از ساخت درصد 57 ،2007و  2003هاي ها است. در بین سالارتفاع این ساختمان
 35طبقه یا کمتر بوده و  12ها درصد پروژه 36، 2013الی  2008هاي ر حالی که در بین سالطبقه یا بیشتر بودند. د 30درصد 

هاي مرکز شهر ها در آپارتمانعالوه اندازه واحده). بOstler, 2014طبقه داشتند ( 50درصد بیش از  11و  30درصد آنها بیش از 
ن براي هاي مسکنفره و نبود موقعیتزاینده جمعیت خانوارهاي تکاي را عیان کرد مبنی بر ظهور فدغدغه مسئلهکاسته شد و این 

هاي توسعه شهر با اعمال ضوابطی در طرح ها در ابتدا توسط یکی از اعضاي شوراي شهر بیان شد و متعاقباًها. این دغدغهخانواده
بین دو تا سه تخت خواب  2013تا  2008هاي درصد از واحدهاي ساخته شده در بین سال 33 منعکس شد که در نتیجه آن تقریباً

درصد  32درصد و در کل شهر  54در مرکز شهر  2011نفري در سال ). ولیکن، کل تعداد خانوارهاي تکYelaja, 2012داشتند (
 انی). این امر نشانگر آن است که مرکز شهر مکOstler, 2014بود و خانوارهاي چند نفره غیر فامیلی دو برابر نرخ تورنتو بود (

ها آن است. این تقاضا، در کنار مقررات ایالتی در حمایت از تمرکززایی شهري منجر به ساخت آپارتمان 4»آزاد«آل براي ساکنان ایده
                                                        
1. The Condominium Act 
2. The Greater Toronto Area 
3. Intensification 
4. Unattached residents 
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، وضعیت تصدي 2011را ببینید). در سال  2شکل ویژه آپارتمانی شدن محالت هسته مرکزي شهر شده است (هدر تمام شهر و ب
اي درصد اجاره 40ها توسط مالکان اشغال شده و درصد آپارتمان 60صورت بود: در مرکز شهر ر بدینهاي مرکز شهدر آپارتمان

اي و درصد اجاره 65صورت هبودند. این آمار از آمار کلی در مسکن مرکز شهر متفاوت بود. چرا که در آمار کلی مسکن این نسبت ب
ها بوده و نشانگر حاکمیت در مرکز شهر تورنتو تابعی از بازار آپارتمان). رشد جمعیت Ostler, 2014نشینی بود (درصد مالک 35

درصد افزایش پیدا کرد. در همین  18، جمعیت مرکز شهر 2011تا  2006هاي هسته شهر در توسعه جاري آن است. در بین سال
 111 معادل 2011تا  2006هاي سال در فاصله 1تورنتو شهر دیگر، جمعیت درصد داشت. به بیان 5/4 ها، جمعیت کل شهر تنهاسال

درصد رشد جمعیت شهر در محالت  1/27 مکان کرده بودند. بنابراین،شهر نقل نفر به مرکز 373 هزار و 30 که نفر بود 779هزار و 
  ).Ostler, 2014نشین مرکز شهر روي داد (آپارتمان

 نشینمدت آن بر محالت آپارتمانمشکل ضد اجتماعی و آثار بلند. 5

هاي اخیر در تورنتو باعث شده تا محالت آپارتمانی در سرتاسر هسته مرکزي وساز آپارتمانی در سالافزایش و تمرکز ساخت
ها باید وساز آپارتمانی در مرکز شهر تورنتو، باید چرخه عمر آپارتمانمدت ساختشهر ظهور پیدا کنند. به منظور درك تبعات بلند

صورت جمعی در مقیاس محله در حوزه مشکل ضد اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده هختمان و بصورت مجزا در مقیاس یک ساهب
ها، یک مدل چرخه عمر شامل سه هاي چند مالکی نظیر آپارتمان) در بحث در خصوص ساختمان2013( 2شود. جانستون و رید

 روش، ساخت، و انتقال از وضعیت مالکیت سازنده به مالکیتریزي، تبلیغات و فاند؛ فاز ابتدایی شامل برنامهمرحله اصلی ارائه داده
 سیسات مشترك در اثرأدهد. دوره انتهایی زمانی است که سازه و تشود. در مرحله میانی اشغال و سکونت ملک روي میافراد می

  . استسازي ساختمان الزم شود و در پی آن تخریب یا جواناستفاده معمول دچار فرسودگی می
کنندگان مالی و مینأریزي محلی)، تصورت برنامههشامل دولت (بیشتر ب چرخه عمر در داخل خود فعاالنی عمدتاً این مدل

گذاران) را نیز دیده و جاي داده است. مشکل ضد سازندگان (شامل ساخت، بازاریابی و غیره) و مالکان (شامل ساکنان و سرمایه
تر شدن به تخریب یا نوسازي، اتخاذ (یا عدم اتخاذ) تصمیمات توسط فعاالن اجتماعی با پیشرفت چرخه عمر ساختمان و نزدیک

شود. این تر میاي در حال افزایش است، هویداصورت فزایندههب مسئله، و حتی از فازهاي ابتدایی که پیچیدگی مسئلهدرگیر در 
تواند یصورت بالقوه مهشود. چرا که تمرکز این شکل از مالکیت بتر نیز میهاي آپارتمانی حتی پیچیدهمشکل در مقیاس محله

هاي انجام یافته در تورنتو با فعاالن منجر گردد. بر اساس مصاحبه 3مشکل ضد اجتماعی را تشدید کند و به انواعی از آثار جانبی
  له جاي داد.و آثار مح صورت کلی در سه رده قفل شدن در داخل، خألهتوان بمدت تصمیمات را میثیر بلندأسایی شده، تکلیدي شنا

 آثار قفل شدن در داخل. 5-1

پذیري، ی بر کیفیت آینده، قابلیت انطباقتمدمرتبه و محوطه اطراف آنها آثار بلندهاي بلندریزي، طراحی و ساخت آپارتمانبرنامه
ن آثار شوند، ولیکشدگی اغلب در ابتداي چرخه عمر ساختمان تنظیم میجذابیت در بازار در محالت آپارتمانی دارد. این آثار قفل و

طور ویژه دغدغه خود را در تمرکز بر تقاضاي کنونی براي واحدهاي هشوندگان بشود. مصاحبهتا چند دهه بعد هویدا نمی آنها عموماً
 سئلهم، کیفیت کلی ساخت، و وضعیت این روش ساخت در آینده اظهار کردند. یکی از کارشناسان مالی این 4بهخوااستودیویی و تک

  را در زمینه تقاضاي آینده و ارزش فروش مجدد چنین اشاره کرد:
                                                        
1. The City of Toronto 
2. Johnston and Reid 
3. Externalities 
4. Studio and one-bedroom units 



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

82 

ن نوع ي ایمدت نگرانم. امروز تقاضا زیاد است ولی تقاضادر خصوص بلند هاي کوچه، بسیار زیاد است. من واقعاًتعداد واحد
  )A، کارشناس مالی شوندهمصاحبهها نگرانم. (من در خصوص کیفیت این واحد مدت چگونه خواهد بود؟ها در بلندواحد

  

شان در بین هایی که دیوارهايپذیري را با ساخت ساختمانبرخی از سازندگانی که مصاحبه شدند تالش کردند تا مشکل تطابق
اسی در هاي سینتیجه بحث مسئلهجایی باشد و واحدهاي بزرگتري را بتوان ایجاد کرد حل کنند. بخشی از این هواحدها قابل جاب

د محالت بخشی به جمعیت در حال رشهاي بیشتر به نقل مکان و زندگی در مرکز شهر تورنتو و تنوعخصوص نیاز به تشویق خانواده
  . استنشین آپارتمان

  

خوابه در کنار یک استودیو دارید. اگر آنها بخواهند استودیوشان را تبدیل به یک واحد سه خوابه فرض کنید یک واحد دو 
  )Bده شونده، سازنشونده به سادگی به این هدف دست پیدا کنند. (مصاحبهجاهتوانند با یک دیوار با پانل جابکنند، می

  

  ساز است:لهئبا این حال در عمل، چنین رویکردي مس
  

جاشونده در ساختمان کار شده باشند، براي خرید واحد اول کار ساده است. ولی پیدا کردن دو واحد که در ههاي جابدیواراگر 
ا اي نخواهد بود. ما بخشی از دیوارها را بکنار یکدیگر بوده و فروشنده باشند و شما بتوانید آنها را تجمیع کنید کار ساده

مان دو یا سه خوابه باشند. هرچند که خواهیم درصد کمی از واحدهايمی م کرد، ولی غالباًجاشونده کار خواهیههاي جابپانل
گذاریم خریدم. ین سرمایهلکه من زمان او اندتر از استودیوییبینیم کوچکاي که االن میخوابهبرخی از واحدهاي سه

  )Dریز شونده، برنامه(مصاحبه
  

 باشند؛میوبی تر دارد که در شرایط خقدیمی مرتبهکه تورنتو تعداد زیادي ساختمان بلند نین بیان کردندچ شوندگانبرخی مصاحبه
با هدف  اند که یک مالک تاجر داشته وهاییپس دلیلی ندارد که نگران فرسودگی محتمل آنها باشیم. حتی بسیاري از آنها ساختمان

 1اند. چنانکه برنامه نوسازي محله برج شهر تورنتونگهداري شده اجاره دادن ساخته شده و در طول سالیان متمادي در وضعیت خوبی
ي هااي پس از جنگ است نشان داده، بسیاري از آن ساختمانهاي آپارتمانی اجارههاي داخلی بلوكحومه تجدیدحیاتکه هدف آن 

). این پدیده در مقابل Poppe & Young, 2015( باشندمی تر نیز حتی با یک مالک در حال فرسوده شدنبلندمرتبه قدیمی
ز گذاري در میان دسته وسیعی اسازي و سرمایهچند مالکه قرار دارد که در آنها تصمیمات مبنی بر مقاوم وسازهاي آپارتمانیساخت

یکی کند. می تررا پیچیده تجدیدحیاتاین امر اقدامات احتمالی که  قسیم شده است، و نه یک مالک تنها؛مالکان با منافع مختلف ت
  شوندگان بیان کرد که:از مصاحبه

  

اي تمام مصالح هاي اجارهجران واحدشوند چرا که خیل مستأها ساخته میتر از آپارتماناي بسیار متفاوتهاي اجارهساختمان
ها د. شیشهانها با مصالح ارزان ساخته شدهشنویم که آپارتمانگاهی می کنند.با داوم ساختمان را از کف تا سقف استفاده می

  ) Cریز شونده، برنامهسال دوام دارند و آسانسورها بهترین نیستند، ولی این تنها یک قصه است. (مصاحبه 20تنها 
  

  نگذرانده ساله را 50 ددوره عمر استاندار هنوز 1980هاي دهه سال شکوفایی اوایل هاي احداث شده در تورنتو در دورانآپارتمان
سازهاي وهاي اجرایی متفاوتی در قیاس با ساختها با روشآن است که این سازه مسئلهو در شرایط خوبی قرار دارند. علت اصلی این 

ده بودند. این تر ساخته شتر و با بنایی بسیار با کیفیتثروتمند »نشستگانبا زن«هاي قدیمی براي اند. آپارتمانمدرن احداث شده
ها داراي قاب هاي بتن درجاي سرتاسري ساخته شده و پنجرهیکسان واحدها در ارتفاع، با دیوار هاي کامالًنقشه خاطرهها بسازه

                                                        
1. The City of Toronto's Tower Neighbourhood Renewal Progamme 
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ر تها را هدف قرار داده و در نتیجه آن، از مصالح ارزانساز آپارتمانی مدرن در تورنتو، خانه اولیوفوالدي بودند. در مقابل، ساخت
شود که در هر طبقه، نقشه واحدها متفاوت ها بوده است. همین امر باعث میکردن مساحت واحد استفاده کرده و تالش در حداکثر

اتفاق بیفتد  1اي در خارج واحدهاپنجره-هاي دیواربتن درجا نیز در نتیجه کاهش یافته و اتکاي بیشتري بر سیستم باشد و حجم
)Sanati, 2016 .(  

ردند. هاي امروزي ابراز کاي در آپارتمانپنجره-هاي دیوارا درباره استفاده از سیستمشوندگان نگرانی خود رچندین تن از مصاحبه
ایر اي یا بسیاري از سهاي پردههاي فوالدي با دیوارتر بوده و هزینه آنها نیز کمتر از قاباي سریعپنجره-هاي دیواراجراي سیستم

هاي بتنی یک واحد قرار داده شده و با استفاده از ها در بین دالهاي بازشو است. علت این امر آن است که این سیستمسیستم
هاي ). نصب سیستمPersaud & Ramadhin, 2011شوند تا آب به داخل ساختمان وارد نشود (بندي میبند، آبدرزهاي آب

وند خورده یا خشک شتواند تركمیبند نیز شود که خود احتمال خرابی داشته و مصالح آبپنجره شامل تعداد زیادي درز می-دیوار
  شد: بیان نینچ شوندگانمصاحبه از یکی شود. نگرانی مجدد کل سازه بنديآب نیاز به نهایتاً و آب سازه توسط دیدگیآسیب و باعث

  

ستم دانم. این سیها است. نمیپنجره تمام است ... مشکل اصلی هم در عملکرد پنجره-کنم کار کل ماجراي دیوارمن فکر می
ند و شیشه پنجره برخورد ک-گویند اگر کسی به پاشنه یک دیوارزنند میرسد ولی معمارانی که با من حرف میزیبا به نظر می

الت بزرگی وجود خواهد داشت و فکر کرود ... من معتقدم مشترك بردارد، در یک لحظه کل یکپارچگی سازه از بین می
  ) Bریز شونده، برنامهشد. (مصاحبهکنم در بازار هم مشکل ایجاد خواهد می

  

ها و محالت و نیز آثار مالی مدت ساختمانریزان حاکی از یک دوگانگی در آثار بلندشده در مصاحبه با برنامهنظرات ارائه
  کید کرد که: أریزان تتوانند روي بدهند. یکی از برنامهخصوصی و عمومی است که می

  
  ) Aریز شونده، برنامهاند. (مصاحبهها خیلی سریع کنار هم چیده شدهین پدیدهزمان مشخص خواهد کرد. برخی از ا

  

حول برطرف کردن نیاز امروز بازار، رقابت با سایر  هاي آنها عموماًهاي اجرایی خود دفاع کردند. پاسخروش از سازندگان
نگران  ولیکن، سازندگان معروف ؛مدت اغلب مد نظر نبودریزي ارائه شد. تبعات بلندهاي برنامهسازندگان و متعهد بودن به محدودیت

وي کار،  کید داشتند که کمبود کنونی بازار مسکن، تجارت و نیرأکیفیت بر حسن شهرت و برند خود بودند. آنها تساز بیوثیر ساختأت
  وساز منجر شود:تواند به کیفیت کم ساختمی

  

هاي خوب بسازند ولی چون خواهند ساختماناي است، همه میشرایط لحظهثیر أکنم که بازار  بسیار تحت تمن فکر می
ریزي راهبردي ساز، عجله بر برنامهوشود. در رویکردهاي ساختساز وجود دارد، مشکل ایجاد میواي در ساختچنین عجله

  ) Dشونده، سازنده ارجح است. (مصاحبه
  

  رار گرفت:ریزي راهبردي قاز سازندگان در مقابل دیدگاه کارمند حوزه برنامهدر بحث کیفیت ساخت و تقاضاي بازار، دیدگاه یکی 
  

ست. این نی مسئلهد که علت استفاده سازندگان از حجم باالي شیشه ارزانی آن است. خیر. کنها بیان میرسانه گزارش
کنند چون مردم شیشه را دوست دارند. آنها نماي زیبا را دوست دارند. آنها سازندگان از حجم باالي شیشه استفاده می

  ) Aشونده، سازنده خواهند فضا را حس کنند. (مصاحبهمی

                                                        
1. Outer window-wall systems 
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اشت. مشکالتی که من سال عمر نخواهد کرد و در آینده افت انرژي غیر قابل باوري خواهد د 50دانید که شیشه شما می
  )Eریز شونده، برنامهکنم مال آپارتمان خواهد بود. (مصاحبهتصور می

  

 اي را براي آمادگی در برابرمالحظهها نیاز خواهند داشت منابع قابلیکی از کارمندان دولتی ایالتی ابزار داشت که آپارتمان
نین ها که مسئول چت مدیره آپارتمانی وي اشاره کرد که هیئره کنند. ولاي بر اساس کیفیت ساخت ذخیهاي کلی سازهآسیب

 گذاري وهاي ذخیره براي سرمایههاي نگهداري و بودجه، احتیاط بسیار زیادي در خصوص نحوه مدیریت هزینهاندتصمیماتی
ل ها حاینکه اگر این دغدغههایی وجود دارد مبنی بر تعمیرات ساختمان در نظر دارند. این کارمند همچنین اشاره کرد که دغدغه

هاي عمومی وارد کرده و دولت توجهی بر بودجهمدت ممکن است مجبور شود حمایت مالی کند که خود بار قابلنشود، دولت در دراز
  ال خواهد برد. ؤو نقش آن را در کمک به مالکان خصوصی براي غلبه بر تبعات ناشی از تصمیمات گذشته زیر س

 . آثار خأل5-2

 شود. بخشی ازمالکیت از سازنده به مالکان واحدها منتقل می ،سازهاي آپارتمانیوبور از مرحله آغازین چرخه عمر ساختبا ع
مور هاي نگهداري براي اشود که هزینهت مدیره متعهد براي مدیریت ساختمان است. مقرر میئسیس یک هیأاین فرآیند شامل ت

مربع هر واحد پرداخت شود. تصمیمات در خصوص تعمیر ودجه ذخیره بر اساس مساحت متراندازي بروزمره نگهداري مشاعات و راه
شود. در این جلسات باید تعداد مشخصی از مالکان حضور داشته ت مدیره آپارتمان اتخاذ میگذاري مالی در جلسات هیئهیا سرمای
  باشند. 

دار اند و اغلب شکلی از خانهکه محل زندگی یک خانواده اندهاییتر از خانهطور متوسط قابل استطاعتههاي تورنتو بآپارتمان
اي سنجیده براي عضویت در اجتماع آپارتمانی نه گزینه اند؛ايگذاري براي بازار اجارهشدن در اولین بار یا واحدهاي سرمایه

)CMHC, 2016مان اي به مدیریت ساختکه عالقه ). لذا، تضادي بین ارتباط قوي برخی مالکان در ساختمان و سردي برخی دیگر
  کند:اي در مدیریت ساختمان بروز میگذاري این دسته از مالکان، فاصله بالقوهوجود دارد. با تداوم سرمایه ،ندارند
  

چون خودسر بوده و با جمع هماهنگ نیستند. اگر  ؛کنند نباید مالک واحد باشندبرخی از مردم که در ساختمان ما زندگی می
و شما باید به توافق برسید. درست است؟ ولی نه! این مردم، من این  اندهنفر 200یا  100 ها بوده باشید، مثالًدر آپارتمان

 اشند. شکاي است. همه نباید در این جمع بخواهمش. من این وضعیت را دوست ندارم. ملغمهوضعیت را دوست ندارم، نمی
  ) Aشونده، مالک واحد ندارم. (مصاحبه

شوند. مالکان و خریداران زمانی را که باید براي ساختمان نظر مدیریت ساختمان این روزها مردم بیشتري دلسرد میاز نقطه
  )Fریز شونده، برنامهگیرند. (مصاحبهصرف کنند در نظر نمی

  
عنوان مانعی براي رسیدن به حد نصاب اتخاذ تصمیمات اساسی در خصوص هشوندگان به موضوع دلسردي بچند تن از مصاحبه

 گذاري مورد انتظاربرداري روزمره مشاعات و بودجه ذخیره براي تعمیرات و سرمایهبراي بهرهشده دادهاختصاصهاي نگهداري هزینه
مالکانی که در واحدشان سکونت دارند در مقابل ثر از سهم أمت ،عالوه عنوان شد که سطح مشارکتهدر ساختمان اشاره کردند. ب

اند ممکن است حتی در آن شهر سکونت شان را اجاره دادهگذارانی که واحدهايها است. آنها اشاره کردند که سرمایهنشیناجاره
هایی که اختمانبراي س ویژه تبعاتیهاین امر ب کنند.ت مدیره آپارتمان شرکت میو بنابراین به ندرت در جلسات هیئ نداشته باشند

  مدت دارد:طور خاص در بلندهو ب اندرسیدهگذاران رمایهتملک ساز ابتدا و در مرحله ابتدایی چرخه عمر ساختمان به 
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د که اند، به این نتیجه برسنها را خریدهال بزرگ دیگر آن است که اگر این سرمایه گذارانی که طبقه به طبقه ساختمانؤس
بازاري که دنبالش بودند و شهري که میخواستند در آن باشند نیست، آیا از این شهر خواهند رفت؟ آیا آنها از  تورنتو دیگر آن

خواهید آنها را به مشارکت در ت مدیره سر باز خواهند زد؟ آیا آنها در خارج از کشور باشند، چطور میئشرکت در جلسات هی
  )B ریزبرنامه، هشوندمصاحبهجلسات ساختمان بارخواهید گرداند؟ (

  

ثر است، بلکه ارزش سرمایه سایر ؤگذاري خود آنها متنها بر روي سرمایهگیري این مالکان نهيأي دادن یا عدم شرکت در رأر
ید این حقیقت بودند که هایی را ارائه نمود که در تأیافته) ی268 :2012( 1دهد. لیپرتثیر قرار میأمالکان در ساختمان را نیز تحت ت

یل آنکه دلگذاران از طرفی بهاست. این سرمایهمتفاوت ها گذاران واحدسرمایهبا هاي مالکانی که در واحدشان سکونت دارند اولویت
که بتواند  رهعالوه، مبالغ باالتر اجاه. بباشندمیها دنبال اجتناب از افزایش هزینههب ،دهند دسترسی ندارندبه خدماتی که ارائه می

شان سکونت دارند ولی در کند. عالوه بر این، مالکانی که در واحدهايکنندگان را دور میهاي باالتر را پوشش دهد اجارههزینه
اغلب تصور بر آن است که آنهایی که در شوند؛ البته میمدیریت ساختمان مشارکت ندارند باعث دشوار شدن حصول حد نصاب 

کنند که این دو گروه در شوندگان اظهار می). مصاحبهLippert & Steckle, 2016کنند (تراشی میمانع کنندجلسات شرکت می
گذاري مالی ها نظیر سرمایههاي نگهداري ساختمان در مقابل سایر جنبهداشتن هزینهمدت بیشتر از سایرین دغدغه پایین نگهکوتاه

  دارند: ،ثر استؤواحدها مطور مستقیم بر روي ارزش هو تعمیراتی که ب
  

ایم. ما باید هر سال یک میلیون دالر بر روي چیزهایی سال آینده انجام داده 10انداز ساختمان براي اي بر روي پسما مطالعه
ی از دانم که خیلهاي پیشین بودم، میمدیرههیئتمدیره هستم و در تشوند و من چون در هیئه فرسوده میهزینه کنیم ک

هاي خود را روي صفر درصد یا یک درصد نگهداري کردند و همه از این شرایط راضی گذاري نکردند و هزینهمایهمردم سر
  ) A، مالک واحد آپارتمانی شوندهمصاحبهدانم که شرایط تغییر خواهد کرد و اوضاع نابسامان خواهد شد. (بودند. ولی من می

  

چرا که نیاز چندانی به نگهداري ساختمان  ؛کنندژ نگهداري کمتري جمع میهاي نوساز در اوایل دوران عمرشان شارساختمان
ها، این شارژ انست. ولیکن با پا به سن گذاشتن ساختمانوعی مکانیزم بازاریابی براي سازندگان نیز  مسئلهدر ابتدا نیست. البته این 

اي نگهداري بر مین بودجهکند. مقاومت اولیه براي تأمییدا هاي نگهداري فزاینده ساختمان افزایش پاغلب براي پوشش دادن هزینه
قابل  انجامد و بار مالیها در زمانی که یک تعمیر اساسی الزم باشد میپیشگیرانه ساختمان اغلب به افزایش بیش از حد هزینه

  کند:به مالکان وارد می ايظهمالح
  

اي هشوید که هزینهها میشود. زمانی وارد گود هزینهکه هرگز تسویه نمی استهاي نگهداري شبیه وام مسکنی هزینه
ها داشتیم ... درصد افزایش در هزینه 10. مثل سالی که انددر حال افزایشبسیار باالتر از نرخ تورم، نگهداري با سرعتی 

ا کرد. به خودم گفتم صبر کن! این روند دالر در ماه افزایش پید 1000به طور ناگهانی به  دالر در ماه 900هزینه نگهداري 
  )C، مالک واحد آپارتمانی شوندهمصاحبه. (بفروشیماي که باعث شد واحدمان را در جهت پایداري نیست. دغدغه اصالً

شناسم که یک واحد در آپارتمان رادیو سیتی در زمانی که تازه افتتاح باال خواهند رفت. در واقع کسی را می ها حتماًهزینه
هاي آپارتمان هسال در آنجا بود ولی به تازگی هزین 10هاي آپارتمان قصد فروش دارد. خاطر هزینههشده بود خرید و االن ب

  )Dتمان ، مالک آپارشوندهمصاحبهد. (سایبه سقف سر می
  

گیري صمیممدیره آپارتمان تهیئتمومی اشاره کردند مبنی بر اینکه کسانی که در رانی عشوندگان به یک نگتعدادي از مصاحبه
منجر شده  هاي آنطور بالقوه به سوء مدیریت ساختمان و داراییدانش به ی مدیریت ساختمان ندارند. این خألکنند، سابقه قبلمی

                                                        
1. Lippert 
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ها هاي مربوط به ساختمان دارد. سایرین یادآوري کردند که برخی از آپارتمانهاي نگهداري و هزینهبر هزینه مدتیو تبعات بلند
  اي را نداشته باشند:هاي کار حرفهها ممکن است مجوزگیرند که خود این شرکتکار میهاي مدیریت امالك را بهشرکت

  
شود. ولی داستان از این قرار ها ارزان تمام میساختمان توسط این شرکتافتد آن است که نگهداري گاهی، اتفاقی که می

ره مدیهیئتداند که چه کاري باید انجام دهد یا دهد یا نمینگهداري انجام نمی است که آن شرکت نگهداري شاید اساساً
اي ختمان برگزار شود. دورهداند که آن شرکت مشغول چه کاري است. پس باید یک دوره کامل آموزشی در ساساختمان نمی

  )A، سازنده شوندهمصاحبهگیري نیست. (که اکنون در دست اقدام یا تصمیم
  

از طریق اعمال انواعی از اقدامات شامل ایجاد  2هادانشی را در قانون حفاظت از مالکان آپارتمان مقررات ایالتی جدید این خأل
» ها در ایالتها، حل اختالف، اعطاي مجوز مدیریت آپارتمان و ثبت تمام آپارتماننظارت بر انجام آموزش«براي » هادفتر آپارتمان«

 تواند بهها میمدیره آپارتمانهیئت). استانداري اونتاریو پذیرفته که تصمیمات Province of Ontario, 2016پذیرفته است (
افی ستطاعت یا کهاي نگهداري براي برخی از مالکان قابل اهزینهاندازي براي مقابله با تعمیرات آینده زمانی که هاي پسبودجه

  . ، منجر شوددنباش
  

سال بعد از آن یک چیز  10ها باید جایگزین شوند و سال بعد بالکن 10شود، و سال آسانسور خراب می 30یا  20پس از 
نین شوکی چ پذیرشافتند. مثل قانون مورفی. آیا ساکنان براي آید. گاهی همه این اتفاقات یکجا میاي پیش میدیگر سازه

  ) C، سازنده ساختمان شوندهمصاحبهال خیر است. (پاسخ این سؤنگرانی من این است که آماده هستند؟ ترس و 
  

دنظر شان مشان را براي حفاظت از اموال و سرمایهمدت تصمیماتت که مالکان واحدهاي آپارتمانی آثار بلندبنابراین الزم اس
در  ها و سرمایه گذاريداشته باشند. دلسردي و عدم مشارکت مالکان در مدیریت ساختمان در کنار میل به تعویق انداختن هزینه

مدت این تصمیمات یک ریسک هاي کمتر نگهداري در مراحل اولیه چرخه عمر ساختمان فارغ از تبعات بلندساختمانهاي با هزینه
هاي جدي رسد، ریسک. در زمینه محالت آپارتمانی همچنان که ساختمان به دوران بلوغ یا پیري خود میکلیدي دانسته شده است

  شوند. پیش خواهند آمد که توسط تعهدات و امور بی بودجه مانده بالقوه بر ساختمان تحمیل می

 آثار محله. 5-3

ي ریزبرنامه .استه به طیفی از آثار و تبعات منجر شده ظهور و پیدایش محالت آپارتمانی در مرکز شهر تورنتو در ده سال گذشت
بسیاري از این محالت در ابتداي چرخه عمر اغلب بر مبناي فرضیات ناصحیح بازار آپارتمان صورت گرفته است. در حالی که 

اب در خصوص نیاز به بازتانی که مصاحبه شدند، ریزبرنامهاند، هاي مجزا متمرکز شدهگذاران بر روي ساختمانسازندگان و سرمایه
  ردمم از خاصی هايدسته کنار جذب در هادر طراحی آپارتمان تغییرات و این مطلب که چگونه وقوع هاآپارتمان مجزاي ماهیت فرض

  گذارد، بحث کردند:ثیر میأمین امکانات رفاهی محله در تورنتو تأبر ت
  

نشین در تورنتو) فاجعه است. براي جمعیتی که از میان همه اقشار و آپارتماناي ج (محلهیکنم که لیبرتی ویلمن فکر می
ندگی هیچ پارکی ساخته نشده است. ببینید چه کسانی در آنجا زها و فضاي سبز دارد، تقریباً سنین، بیشترین نیاز را به پارك

در آنجا هست. مسخره است.  کنند. براي همه سگهاي پشمالوي کل محله، یک تکه چمن به اندازه تمبر پستیمی
  )C، سازنده شوندهمصاحبه(

                                                        
2. The Protecting Condominium Owners Act 
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ت تا سکونت منجر شده اسبه اجاره نشینی بیشتر  ،هاآپارتماندر شوندگان چنین بیان کردند که افزایش سرمایه گذاري مصاحبه
مین و أمتفاوتی از نحوه تکند، مستلزم درك نشینی به خود جذب میاي که آپارتمانویژهقشر در کنار  مسئلهن. این توسط مالکا

  استفاده از تسهیالت رفاهی نظیر فضاي سبز، تسهیالت ورزشی و فضاهاي تفریحی است:
  

. ولی من اندمین شدهأها تکند که تسهیالت رفاهی در داخل مجموعهنشینی، بیان میدیدگاه اولیه با نگاه بر فرم آپارتمان
اند. کنید، به شما خواهد گفت که تسهیالت رفاهی به مرور زمان آب رفتهان شهر صحبت ریزبرنامهمعتقدم اگر با یکی از 

  )E ریزبرنامه، شوندهمصاحبه(
هاي نیستند ... آنها به دنبال تجاربی شبیه استخرها و سالنشان گران باشد، خریداران ما دنبال تسهیالت رفاهی که نگهداري

  )Dسازنده  ،شوندهمصاحبه( .تر نیستندخیابان اصلی و زندگی بازاريخرند و یک ورزشی عظیمی که دسترسی به آن را می
  

د. اشاره هاي از پیش تعیین شده هدایت کنناند که توسعه آپارتمانی را به سمت زمینان در شهر تورنتو نیز تالش کردهریزبرنامه
مورد اشاره در نقل قول قبل را کاسته و فرض  »زندگی بازاري«و وجه  »دسترسی« ها جذابیت محالت موجود وشد که این تالش

  تر خواهد بود:هاي اصلی دورتر از هسته شهري شایعیا خیابان 3ناکارآمد هايشود که توسعه در زمینیم
  

ا فکر هایی که مهاي مناسب براي باز توسعه را پیدا کند ... متمرکزسازي در داخل شهر در زمینرسد که بازار زمینبه نظر می
اي ماجرا اینگونه شده که اوه! یک کاربري تازه در آن خیابان، راستی آن یکی زمین طور فزایندههکردیم رخ نداده است. بمی

کردیم که فالن زمین ما خیال می 2000طبقه. از آن طرف، جایی که در سال  40یادم نبود، و از این قبیل براي یک برج 
 د. در برخیافتوساز براي اجتماعات جدید خواهد کرد، هیچ اتفاقی نمیسعه و ساختبندري (در ناحیه صنعتی بندر) شروع به تو

  ) Eریز شونده، برنامه. (مصاحبههیچ اتفاقی نیفتاد سازي) طراحی کرده بودیم، عمالًهایی که ما (براي متمرکزخیابان
  

مرکزي شهر متمرکز است که دسترسی آسان به هاي در هسته اي بر زمینطور فزایندههدر عوض، توسعه محالت آپارتمانی ب
و، هاي اصلی تورنتهاي نقلی در بر خیاباندلیل گسترش زمینه ها، خدمات و امکانات رفاهی فراهم کند. بها، رستورانانواع مغازه

ی هاي نقلزمین هاي بزرگتر مشکل مالکیت چندپاره بروز پیدا کرده است. از آنجا که به هر حال مالکان ایناحداث زمین رايب
  چالشی براي تجمیع اراضی ایجاد کرده است: مسئلهتوانند به فروش زمین خود تن ندهند یا قیمت آن را افزایش دهند، این می

  

یستیلري ج یا دیترین مناطق نظیر لیبرتی ویلویژه در محبوبههاي آماده چیدن بهاي ارزان و ساده و میوهتمام گزینه مطمئناً
اند. حاال تجمیع قطعاتی که به شما یک زمین به قدر هاي اصلی خیلی وقت قبل از دست رفتهبرخی تقاطعدیستریکت یا 
  )C ریزبرنامه، شوندهمصاحبهتر شده است. (بسیار دشوار احتماالًراي ساختن یک آپارتمان بدردبخور کافی بزرگ ب
چرا  ؛خواهم نام آن را پرتگاه یا سراشیبی بگذارمنمی چند شوید، هرکنم شما دارید به یک سراشیبی نزدیک میمن فکر می

تر شده است. امروز تجمیع آنچه باقی مانده و درگیر کردن مالکان مختلف با ها بسیار دشوارکه االن کنار هم گذاشتن زمین
  ) D ، سازندهشوندهمصاحبهطلبد. (تر است و این کار خالقیت بسیار باالیی میمنافع مختلف، بسیار پیچیده

  

تواند افزایش دهد، همین امر مبین آن است که در بسیاري هاي کلی را میهاي با ابعاد کوچک هزینهدر حالی که تجمیع زمین
هاي مورد نظر توسط یک مالک منفرد وساز کمتري وجود دارد. در این لحظه، زمینهاي ساختاز این محالت پر تقاضا، فرصت

ري به کار تجمیع هاي بیشتنیازمند درگیري با مالکان آپارتمانی که پیچیدگی این محالت احتماالً تتجدیدحیااند، ولیکن تجمیع شده
                                                        
3. Brownfield sites 
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چرا  ؛رود که بسیاري از این محالت نتوانند با شرایط آینده خود را تطابق دهندخواهد بود. بنابراین خطر آن می ،زمین خواهند افزود
مدت در معرض خطر است چرا که آثار محله بار بلنددر شهري  تجدیدحیاتراین، تر خواهد شد. بنابکه تجمیع زمین بسیار دشوار

  وارد خواهد آورد.  ،اندتري بر دوش بسیاري از محالتی که توسعه آپارتمانی موفقی در تورنتو داشتهسنگین

 مدتشهري بلند تجدیدحیاتتبعات محالت آپارتمانی بر روي . 6

کنند که توسعه آپارتمانی که در حال تغییر چهره محالت در شهرهایی نظیر تورنتو استدالل می) اینگونه 2013( 4روزن و واکز
طور هشناسی بهاي متمرکزسازي شهري که در نتیجه تغییرات جمعیتشود: سیاستبینی میاست، اغلب بر اساس چند فاکتور پیش

 اند، و قابلیت استطاعت مسکن. برايمالکیت خانه طراحی شدههاي مالی که براي تشویق اند، سیاستموفقی توسعه داده شده
مدت دهاي بلنواسطه وجود مفهوم ساختار شایع مالیکت مشترك، افقهجدید آپارتمانی ب بسیاري از شهرها، این محالت نسبتاً

توانند در طور بالقوه میند، بهو محله به درستی مورد بررسی و حل و فصل قرار داده نشو شدگی، خألاگر آثار قفل .خصی دارندنامش
تري را طبق تر شوند و مشکالت ضد اجتماعی بسیار پیچیدهتر و پیچیدهدر طول زمان بزرگ ،نفعانخوذه توسط ذيأاثر تصمیمات م

  ).  3شکل ع آثار بروز داده و تولید کنند (یجمتاصل 

 . سازندگان6-1

شدگی لتوجهی از جنس قفآثار قابل ،شوندان و مشاوران مالی آنها اتخاذ میثر از بازار که توسط سازندگأمدت متتصمیمات کوتاه
د، شناسی را حل کنگذاري و مسائل مربوط به جمعیتهاي نقلی نیاز بازار سرمایهصورت واحدهوساز متداول بدارند. شاید ساخت

تواند تغییرات آینده در بازار وجود ندارد. این امر می پذیري براي انطباق باها بدان معناست که انعطافولیکن ماهیت ثابت این سازه
انی که خود نه مالک ؛گذاران در این محالت منجر شودتري از مشتریان، نظیر سرمایهکید بر بازه وسیعأبه کاهش تقاضا و افزایش ت

نی با منافع ا که مالکاچر ؛تر کندتواند مشکل ضد اجتماعی را پیچیدهطور بالقوه میهب مسئلهکنند. همین میدر واحدشان سکونت 
 & Westتوانند از حقوق انحصاري نیز برخوردار بوده و از آن استفاده کنند (شوند و میدر فرآیند تصمیم گیري وارد می مختلف

Morris, 2003واند تده است که میکننده ش). در عجله براي رقابت با سایر سازندگان در محله، کیفیت ساخت و ساز محل نگران
) آثار 2016( 5مدت منجر شود و به حسن شهرت ناحیه آسیب وارد کند. ایستهوپ و رندولفاي بلندطور بالقوه به مشکالت سازهبه

گذاران هها براي سرمایکید قرار دادند. بازاریابی آپارتمانأهاي نگهداري توسط سازندگان را مورد اشاره و تمدت تغییرات هزینهبلند
تن تواند به اولویت یافتن پایین نگهداشدهد، همین امر میاند به آثار خالء منجر شده و چنانکه پژوهش آنها نشان میتوهمچنین می

زم اي که براي حل مشکل ضد اجتماعی الگیري جمعی و هدایت شدهتر شدن فرآیند تصمیمهاي نگهداري و بنابراین پیچیدههزینه
عبارت  مدتدر بلندنشینی براي سازندگان محالت آپارتمان تجدیدحیاتترین مشکل ح). ولیکن واضHeller, 2013بشود ( ،است

ته باشند. رفتار بازدارندگی داشاز اقدامات ضروري در آینده، به برخی نسبت توانند در مواقع نیاز است از افزایش تعداد مالکانی که می
  ).  Schulz et al., 2002در آینده با دشواري مواجه خواهد کرد ( تجدیدحیاتهزینه تجمیع زمین در محله را براي  مسئلههمین 

 مالکان. 6-2

خاطر نگهداري ضعیف، ممکن است ساختار مالکیت نیازمند آن باشد هبا زوال و فرسودگی بلوك ساختمانی با گذشت زمان یا ب
شود که هاي خودجوش باعث میهی انگیزهپرداخت کنند. گااي را براي نگهداري مشاعات یافتههاي افزایشکه مالکان هزینه

                                                        
4. Rosen and Walks 
5. Easthope and Randolph 
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ند. ها در نتیجه نیاز به تعمیرات اساسی افزایش پیدا کرود که هزینهولیکن انتظار می ؛همسایگان بار نگهداري ساختمان را کم کنند
ی است. رتماننرخ این افزایش از جهات مختلف تابعی از کیفیت مصالح و نیروي انسانی مورد استفاده در زمان ساخت بلوك آپا

 سرپا نگه داشتن ساختمان، و هايتردید داشتند. دست آخر، با افزایش هزینه عواملشوندگان در خصوص کیفیت این مصاحبه
اي که براي خریداري ساختمان شده است، ممکن است مالکان از خیر واحد خود بگذرند و آن را به حال گرفتن آنها از هزینهپیشی

ی ساختمان نهای تجدیدحیاتآور تنها خواهند ماند. در نتیجه، هاي تعمیرات سرسامنتیجه، مالکان باقیمانده با هزینهخود رها کنند. در 
درصد از آنها) حق وتوي فروش داده است.  20عنوان مثال، مقررات اونتاریو به اقلیت مالکان (هتر شود. بممکن است به غایت دشوار

 ,.Sim et alین حقوق اقلیت و اکثریت در امالك شده و مشکل ضد اجتماعی را آشکار کند (تواند منجر به تنش باین امر می

2002; Christudason, 2009; Troy et al., 2016شده در یک دوره زمانی، از فرسودگی هاي ساخته). در مقیاس محله، آپارتمان
). در انتها اگر وضع قفل شود، Warnken et al., 2003امد (تواند به افت و نزول شهري بیانجرنج برده و جمع آثار این پدیده می

له را حل و به زم شود تا حکومت ورود کرده و مسئقول ابتداي این مقاله از نظر گذشت، ممکن است المثل موردي که در نقل
  فرسودگی بیشتر محله پایان بدهد. 

 حکومت. 6-3

رایط ش ریزي در واکنش بهکند. ولیکن، تصمیمات برنامهها وضع میآپارتمانحکومت قوانین بازي را در سرتاسر دوران عمر 
اند تر در مقیاس محله پرداختههاي مجزا متمرکز و حاکم شده و تنها بصورت تشریفاتی و روي کاغذ به مسائل گستردهساختمان

)Lippert & Steckle, 2016 ها و شکایات تعداد زیادي از پردازش درخواست). چنانکه تورنتو در دهه گذشته نشان داد، فشار
). در مقیاس محلی، Warnken et al., 2003مدت است (ها حاکی از نبود درکی جامع از آثار جمعی محله بر توسعه در بلندآپارتمان

و تنوع مورد انتظار در اندازه  اياجاره اي/هاي سرمایهویژه در حوزه افزایش تعداد واحدهها، بالزم است که فرضیات مالکیت آپارتمان
فی توانند به آثار جانبی مختلواحدها و انواع واحدهایی که امروز تقاضاي باالتري دارند، مورد بازبینی قرار داده شوند. این روندها می

منجر شوند.  گهداريهاي نبراي کاهش هزینه ،هاشامل تغییر احتمالی سلیقه آینده براي انتقال تسهیالت رفاهی به بیرون آپارتمان
یري از و جلوگ ؛مدتهاي بلندهاي ذخیره براي کاهش هزینهبودجه ؛گذاري براي حصول اطمینان از کیفیت ساختبنابراین، قانون

ود شها و محالت، همچنین الزم می. با پا به سن گذاشتن ساختماناستالزم و ضروري  ،هاي نگهداري کم ولی غیر واقعیهزینه
قوق حمنظور جلوگیري از استفاده به ،عمر ساختمان آپارتمانییافتن راتی را براي مدیریت فروش جمعی با پایان که حکومت مقر

  و نیز حل مشکل نیاز به حمایت از حقوق اقلیت وضع نماید.  تجدیدحیاتانحصاري براي به تعویق انداختن عملیات 

 بنديجمع. 7

تواند در باتالق مشکل ضد اجتماعی گیر بیفتد. در شهر تورنتوي کانادا اي است که میگونهها بهساختار مالکیت در آپارتمان
دهندگان و مالکان واحدها مردان، سازندگان، اجارهمدت در میان دولتعنوان مشکلی بلندهب مسئلهآگاهی عمومی در خصوص این 

شینی و ننفعان به منظور درك تبعات محالت آپارتمانيضعیف و پایین است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی بازه وسیعی از ذ
د منجر تواننهایی را که میشوندگان انواعی از نگرانیشهري در آینده است. مصاحبه تجدیدحیاتهاي هاي آنها در فعالیتظرفیت

یره براي هاي ذخنامناسب بودجه مدیریتعبارتند از ها ها و دغدغهد را بیان کردند. این نگرانیبه مشکل ضد اجتماعی در تورنتو شو
و  ؛دهشناسی یا فرهنگی آیندهی به تغییرات جمعیتها براي پاسخناپذیر خود سازهماهیت انطباق ؛هامدت ساختماننگهداري بلند
 مسئلهد. هگیري جمعی را در معرض آسیب قرار دتواند فرآیند تصمیمطور بالقوه میهگذاران در مجامع آپارتمانی که بغیبت سرمایه



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

90 

و ک دوره یمحالت آپارتمانی که در  تجدیدحیاتهنگام  مدتی نهفته است که یک مالک واحد آپارتمانیتر در خطر بلندبسیار مهم
نفعان نفعان شهري و ذيرسد که بسیاري از ذيبه نظر میبا آن مواجه خواهد بود.  ،اندهاي اجرایی مشابه ساخته شدهبا روش

ر شهري داشته باشد بی خب تجدیدحیاتنده تواند بر روي آیاقدامات امروز میمدتی که معامالت امالك در تورنتو از عواقب طوالنی
توان را می ئلهمسشود. علت عمده این تر مینشین، معضل ضد اجتماعی شایعباشند. با توسعه و پا به سن گذاشتن محالت آپارتمان

هاي وجو کرد. این مطالعه از بررسی پویایی ساختمانجست ،اندشدگی، خالء و آثار محله نامیده شدهه قفلاي کدر سه پدیده
هري را در ش تجدیدحیاتتوانند اند نیز میشود. سایر آثاري که با این پژوهش شناسایی نشدهدر مقیاس محله آغاز می یچندمالک

وجوه  6توان به نقش سازنده در مدیریت مالکیت پایدارتري دارند. از این دست میتر کنند و نیاز به مطالعه بیشمدت پیچیدهبلند
  ). Easthope & Randolph, 2016مختلف ساختمان اشاره کرد (

است طور عمده وضعیت سیهب ،اندنشینی دست به گریبان شدههاي محالت آپارتمانهاي قضایی که با چالشتا امروز، دستگاه
عنوان مثال، شهر تورنتو تنها به تازگی فرآیند حل برخی از معایب و نواقص محالت هاند. بالعملی را در پیش گرفتهواکنشی و عکس

). این طرح در تالش است تا با City of Toronto, 2015bخود آغاز نموده است ( TOCoreنشینی را از طریق مطالعات آپارتمان
حالت مین امکانات رفاهی در مأرا با ت مدتي کوتاهریزبرنامهناشی از یک فرآیند  رویکردي معطوف به گذشته، مشکالت و نواقص

  شهر ارائه نماید. مرکزي تر کردن هسته نشینی مربوطه شناسایی کرده و راهبردهایی براي قابل زندگیآپارتمان
مدت محالت شکوفایی بلندشدگی، خالء و محله براي حصول اطمینان از تر در حل آثار بالقوه قفلیک رویکرد فعال

آگاهی  نفعان نیز بیانگر آن است که بایستنشینی الزم است. ولیکن، پذیرش محدود این معضالت و مشکالت توسط ذيآپارتمان
   صورت گیرد.مدت در بلند تجدیدحیاتبیشتري در خصوص تبعات ضد اجتماعی بالقوه براي اقدامات جمعی 

طور بالقوه هتوانند بشناسی میافزایش قیمت زمین، کیفیت ساخت، و تغییرات جمعیتدهد که نتایج این پژوهش نشان می
انتظار  ،ونمونه تورنتبر اساس نشینی بیشتر کنند. محالت آپارتمان تجدیدحیاتفشارها را بر مناطق شهري در مواجهه راهبردي با 

حالت م تجدیدحیاتمدتی بر هاي آپارتمانی تبعات و آثار بلنددهاي اجرایی سازندگان، و رفتار مالکان واحرود مقررات جاري، روشمی
عی گیري در آینده براي انجام اقدامات جمتصمیم هايدشواريیکی از طور ویژه، تنوع در منافع مالکیت رو به پیري داشته باشد. به

حل تر کند. را پیچیدههاي آینده الشت ،کنندمشکالت تجمیع زمین که مصاحبه شوندگان بیان میشایان ذکر است که  خواهد بود.
 مدت و تجمعیها قرار داده شود تا عواقب بلندها و پژوهشو فصل این مشکالت در حال ظهور بایست در اولویت باالي سیاست

  عنوان یک شکل از تصدي ناشی شود، قابل مدیریت گردد.ها بهتوانند از ازدیاد آپارتمانمحالت که می تجدیدحیات
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پایین به باال و مشارکتی در مدیریت شهري، و تأکید مدیریت جدید شهرداري و سازمان نوسازي شهر اهمیت رویکردهاي 
وسازي اي و ارتباط آن با موضوع ناي در این راستا، سبب شد تا به کنکاش در زمینه مفهوم توسعه محلهتهران بر توسعه محله

  هاي ناکارآمد شهري بپردازیم.بافت
اکبري، مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران است. ایشان علیگو با آقاي دکتر کاوه حاجیورو ماحصل گفتمطلب پیش

مدیرعامل سازمان نوسازي  1397بوده و از بهار سال  دانشگاه شهید بهشتیاز اي ریزي شهري و منطقهي برنامهادکترداراي 
و با حضور سرکار خانم ایزدپناه، مدیر پژوهش و ، در دفتر ایشان 1397ماه سال شهر تهران گردیده است. این گفتگو دي

  به انجام رسیده است.توسعه سازمان 
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  به اینکه براي انجام مأموریت سازمان نوسازي، با تغییر مدیران عامل و رویه کلی شهرداري، با توجه
رویکردهاي متفاوتی اتخاذ شده است؛ سیر تحول رویکردها و تأثیر آن بر مأموریت اصلی سازمان مبنی بر 

 کنید؟هاي ناکارآمد شهري را چگونه ارزیابی مینوسازي بافت

عنوان مأموریت سازمان در اولویت قرار گرفت. مدنی مورد تأکید قرار گرفت و بهي از زمان آقاي ملکاهمیت بحث نوساز
گرفت و بر روي زمین به دست آمده پروژه بزرگ مقیاس میاما ابتدا با رویکرد مداخله متمرکز و باال به پایین، تملک صورت 

و عودالجان  17منطقه  20و  17گردید برنامه مداخله در محالت  یی که در این راستا تعریفهاشد. اولین برنامهمیتعریف 
ال دار شد. از سوساز حاشیه بزرگراه شرق (بزرگراه امام علی (ع) کنونی) را عهدهبود. سازمان نوسازي نیز تهیه طرح ساخت

روز ها و یا بست رسیدن پروژهباي جز به بناقدامات اجرایی آن را شروع کرد. اما در گذر زمان تجربه این رویکرد نتیجه 82
هاي اجراشده در پی نداشت. سازمان پیامدهاي منفی انجام پروژه نواب را پیش رو داشت و معضالت اجتماعی بر اثر پروژه

ي بزرگ مقیاس را نداشت. به طور مثال در کشورهاي هااز سوي دیگر منابع مالی و توان مدیریتی الزم براي انجام پروژه
ي بزرگ مقیاس وجود دارد. بر این اساس با توجه هاقوانین و امکانات نهادي براي تملک وسیع و انجام پروژهچین و ترکیه 

م کم ک وساز حاشیه بزرگراه شرق و بروز مشکالت اقتصادي و اجتماعی جدید،به عدم موفقیت موردنظر در پروژه ساخت
ه باال و مدیریت نوسازي از پایین ب ریزيبرنامه هااز ایدهضرورت تغییر رویکرد در سازمان شکل گرفت. بر این اساس یکی 

و  86ي هاشدند. در این راستا، طرح نوسازي محله خوب بخت شکل گرفت که سالمیبود که مردم محله در آن دخیل 
متر جتماعی کو پیامدهاي اقتصادي و ا هاتوان با مشارکت مردم، با هزینهمیسازمان درگیر آن بود. نتایج نشان داد که  87

شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد. در  88به نوسازي محالت تهران پرداخت. در همین راستا، ایده دفاتر تسهیلگري در سال 
 کند. با توجه به بین بخشی بودن امر نوسازي از ابتدا ایجاد هماهنگیمیاین ایده سازمان نقش پشتیبان و زمینه سازي را ایفا 

 94ستاد بازآفرینی شهري در سال  گیريشکلاین امر ضرورت داشت. در نهایت این ضرورت در  بین نهادهاي درگیر در
 ريگیشکلي هاتوان گفت که سازمان نوسازي از ابتدا با ارزیابی داخلی از تجارب خود در طول سالمیشد. بنابراین 

ن پایی ریزيبرنامهسازي ت و به سوي پیادهدست زده اسمأموریت نوسازي به بهبود رویکردها، راهبردها و راهکارهاي خود 
 شود.می، به این مهم پرداخته ايبه باال و هماهنگ حرکت کرده است. در حال حاضر نیز با رویکرد توسعه محله

 وسعه ت«ریزي با است آیا این رویکرد در برنامه »ايتوسعه محله«گونه که فرمودید رویکرد جدید سازمان همان
 است؟ ییک »محلی

پایین به باال در ارتباط با دخالت در محیط زندگی مردم است. اما  ریزيبرنامهمفهوم کلی توسعه محلی است که به دنبال 
ا تأکید کند. بنابراین بمیاین مفهوم در مقایسه با مفهوم کلی توسعه جهانی قابل بحث است و هیچ مقیاسی آن را محدود ن

 توسعه در محدوده جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی یک محله مورد نظر است. گیريشکلبودن این توسعه، لزوم اي بر محله
 به آن پرداخته شده است؟اي گونهدر اسناد باالدستی جایگاهی دارد و یا بهاي آیا توسعه محله 

د بیات جهانی خوشناسی سازمان از راهبردها و راهکارهاي شکل گرفته است و به ادگونه که این رویکرد از دل آسیبهمان
مرتبط شده است. با توجه به اینکه رویکرد ابتدایی سازمان بیشتر کالبدي بود، براي جامعیت بخشیدن به رویکرد سازمان به 

روي آورده است که تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی را نیز عالوه بر کالبدي در بر بگیرد. اي رویکرد توسعه محله
طور مثال در قانون حمایت از احیاء، بهسازي و نوسازي االدستی با عناوین دیگري جایگاه دارد. بهاین مفهوم در اسناد ب

 هانتوان آمیي فرسوده اشاره شده است که هایی در راستاي نوسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري، به طرحهابافت
 از لحاظ محتوایی و فرایند اجرا هاي این طرحهارا در مقیاس محله تعریف کرد. سند ملی بازآفرینی شهري نیز به ویژگی
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ي باالدستی پرداخته شده است و باید این هابا طرح هاپرداخته است. همچنین در قانون و سند مورد نظر به ارتباط این طرح

ي مداخله اهستاد بازآفرینی شهر تهران نیز تصویب طرح گیريشکلداشته باشد. با  را نیز 5تصویب کمیسیون ماده  هاطرح
 مقاربت دارد. هاي توسعه نیز با این طرحهااز وظایف آن تعریف شده است. برنامه

 باشد و دیگر نهادهاي درگیر آن االجرا میگردد، الزمیی که در ستاد بازآفرینی شهري تصویب میهاآیا طرح
  پذیرند؟را می

با  هاشود، قدرت کافی براي لزوم اجرا را ندارد و به طور مثال، اگر این طرحمییی که تصویب هاو طرح هادر حقیقت برنامه
ي تشویقی هاارجاع داده شود. یا اگر برنامه مورد نظر سیاست 5طرح تفصیلی مغایرتی داشته باشد، باید به کمیسیون ماده 

در پی دارد، داشته باشد؛ باید شوراي شهر این موضوع را بررسی و در صورت موافقت تصویب مالی که تعهد شهرداري را 
دهد ولی نتوانسته است براي اجراي حتمی آن، تجمیع میکند. بنابراین ستاد به طرح و برنامه موردنظر رسمیت نسبی 

 اختیارات دیگر نهادهاي درگیر را در خود صورت بخشد.
  نونی در راستاي تفویض اختیار به ستاد و یا الزم االجرا کردن مصوبات آن با اینکه رسد تصویب قامیبه نظر

 طوالنی خواهد بود، مفید باشد. نظر شما در این باره چیست؟

اگر چنین شرایطی فراهم بشود، بسیار عالی خواهد بود. البته باید این اتفاق بیفتد. ستاد باید نقش و جایگاهی مانند شوراي 
توسعه استان داشته باشد که مصوبات آن، مقررات استان قلمداد شود. اگر چنین نشود، جلسات ستاد تبدیل به  ریزيبرنامه

نها به . اگر آدارند همنشینی دوستانه خواهد شد و مصوبات و اجراي آنها وابسته به اشخاصی خواهد بود که در جلسه شرکت
 الزامی براي اجراي مصوبات وجود ندارد.  ،آن عمل خواهند کرد و اگر نهمصوبات در جلسه اعتقاد داشته باشند به 

  ثمرثمر تواند ممیاگر ستاد بازآفرینی شهري جایگاهی چون شوراي عالی معماري و شهرسازي پیدا کند، بسیار
 . نظر شما در این باره چیست؟داشتکردن مصوبات خود را خواهد بوده و اختیارات الزم براي اجرایی

ي ملی جایگاه بایسته خود را پیدا نکرده است و در حال حاضر هايگذارسیاستل ذکر است که موضوع نوسازي در سطح قاب
 گیريشکلي کالن تالش کرد. هايگذارسیاستیافتن آن در سطح گذراند. باید براي اولویتمیشدن خود را دهه دوم مطرح

ستاد بازآفرینی قدمی است که در این راستا برداشته شده است. البته اگر جایگاهی مانند شوراي عالی معماري و شهرسازي 
رسد که در آینده با توجه به اهمیت موضوع میبراي این ستاد تعریف شود، قدرت الزم را به دست خواهد آورد. به نظر 

 نوسازي، این اتفاق خواهد افتاد.

 ارد؟را دمورد انتظار ف اهداسوم شهرداري جایگاه متناسب با  سالهپنجي در برنامه اهتوسعه محل آیا موضوع  
طوح عنوان یکی از سیافتن مقیاس محله بهرسمیت هادهد. یکی از این نشانهمیی را براي آن نشان شواهد جایگاه مناسب

شهرداري مکلف شد در سطح شهر، منطقه و محله برنامه  ،است. بر این اساس سالهپنجي برنامه هايگذارسیاستگانه سه
در سطح  يریزبرنامهدر سازمان، منجر به واگذاري  هشدن این سیاست با تهیه برنامه توسعه محلتهیه کند. مقارن سالهپنج

ریزي شهرداري تهران، سازمان مجري تهیه برنامه محله به سازمان شد. بر این اساس در توافق سازمان با معاونت برنامه
بودجه شهرداري متناسب با این برنامه بسته ، 99رود از سال میشده است. انتظار  98محله تهران تا پایان سال  354تمام 

اه خوبی رسد جایگمیباشد. بنابراین به نظر  هاگرفته توسط شهرداري در محالت بر اساس این برنامهشود و اقدامات صورت
 تعریف شده است.اي توسعه محله براي

 زمان مدیریت سازمان نوسازي توسط حضرتعالی را ذکر بفرمایید.در ریزي شده و برنامهگرفته اقدامات صورت  
  ايمحله هتوسع برنامه ترین آنترین و گستردهدر مدیریت جدید، براي سازمان سه حوزه عملکردي تعریف شده است که مهم
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که از  استمحور کردن اقدامات برنامه هاالزم شروع شده است. یکی از آن از اقداماتاي مجموعهدر راستاي آن، است که 
  محله تهران شروع شده است. 150در سطح اي و تدوین پیشخوان توسعه محلهاي ي توسعه محلههاطریق تهیه برنامه

 10بر اساس بازخورد  ي فرسوده شهر تهران است.هابافتدر  نوسازي مسکن ي مالیهاکردن مشوقهدفمنداقدام دیگر، 
. بر این اساس بسته تشویقی جدیدي شده استحس آنها ي مالی در این زمینه، ضرورت بازنگري در هاساله اجراي مشوق

 محله که کمترین 30 جدید به پیشنهاد شد که مورد تصویب قرار گرفت. در این بسته توسط سازمان در ستاد بازآفرینی
اهمیت داده شده است.  بخشی به محله مؤثر خواهند بود،که در کیفیت ي الگوهانوسازي در آنها صورت گرفته و پروژه

تعریف  ،اندي تشویقی در راستاي تخریب و بازسازي مسکن گذارده شدههابا توجه به اینکه تاکنون سیاست همچنین
تشویقی متناسب با آنها در دستور کار قرار گرفته است. مطالعه در ارتباط ي هانوسازي و بالتبع آن، سیاست راهکارهاي دیگر

  خصوص در محالت تاریخی در حال انجام است.سازي و یا مرمت بهبا راهکارهاي مقاوم
ده قرار داده ش در برنامه دفاتر توسعه محله اجتماعی محله (تام)-ي توسعه اقتصاديهاافزاري نیز پروژهدر حوزه اقدامات نرم

ي اجتماعی و اقتصادي مانند توامندسازي و آموزش مردم محله را امسال هااست؛ که باید حداقل یک اقدام متمرکز بر جنبه
  به اجرا برسانند.

ي فرسوده شهر تهران، سعی شده است هم منابع شهرداري هابا توجه به کمبود خدمات پشتوانه سکونت در بافتهمچنین 
  انند دولت با مذاکره به سمت رفع این مشکل سوق داده شود. و هم منابع دیگر نهادها م

پروژه طراحی فضاي فوقانی بخشی از  ،که در این راستا ؛ي بازآفرینی شهري استها، پروژهحوزه دوم عملکردي سازمان
شارکت ام آن از مو سعی شده است براي انج هتبریز (نیلوفري) از ابتداي سال در دستور کار سازمان قرار گرفت-آهن تهرانراه

ریف تعهاي آینده، این حوزه را با سازمان درصدد است در سالمتخصصان از طریق برگزاري مسابقه عمومی استفاده شود. 
  دنبال کند.شهر اي ي قهوههاي بازآفرینی در زمینهاپروژه

ي . این طرح براشودمیي خالی متعلق به شهرداري تعریف ها، تأمین مسکن پشتیبان است که در زمینحوزهسومین 
 600. در این چارچوب سعی خواهد شد شودمیي خدماتی اجرا هاي ناکارآمد جهت ایجاد کاربريهاآزادسازي زمین در بافت

واحد مسکونی دیگر نیز در حال انجام است.  3000سازي ساخت زمینه برداري برسد. همچنینواحد تا پایان سال به بهره
  زمین متعلق به شهرداري یا سازمان ساخته خواهد شد.قطعه  10این واحدها در 

واحد مسکونی تأمین خواهد  110که در آن، نیز اشاره کرد؛  18یافته در منطقه به پروژه تقریباً اتمام توانمیدر این راستا 
در محله مجاور یی که هاعنوان جایگزینی براي خانه، این واحدها به18گرفته با شهرداري منطقه توافق صورت طبقشد. 

  . در نظر گرفته شده استالزمان) براي تعریض معابر، باید تملک شوند، پروژه (محله صاحب
 .سال جاري استگرفته در هاي صورتریزياین موارد بخشی از اقدامات و برنامه

 ماین نشریه قرار دادید، سپاسگزار از اینکه وقت خود را در اختیار.  
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  مسابقه بازآفرینی محور شهري؛
  »تبریز–آهن تهرانطراحی فضاي فوقانی تونل راه

  
  

  04907 :گزارش شماره
  

ایستگاه مرکزي راه آهن تهران آغاز شد. این خط به عنوان یکی از  تبریز از مبدأ		–		که ساخت راه آهن تهران 1323از سال 
 هاي شهري در پیرامون این خط شروعآمد. بتدریج محلهمهمترین مسیرهاي ارتباط دهنده پایتخت ایران به سایر نقاط به شمار می

شهر تهران قرار گرفت و با  17ه هاي مسکونی منطقگیري کردند که در فاصله سه دهه بعد، این مسیر در میانه محلهبه شکل
هاي مهاجرت اي جداکننده مطرح نمود.این خط را به عنوان لبه 18گسترش شهر تهران از حوزه جنوب غربی، به ویژه در منطقه 

 17هاي پیرامونی شهر تهران، از جمله مناطق گزینی این جمعیت در بخشمداوم از سایر نقاط شهري و روستایی به تهران و مکان
و عدم ساماندهی اطراف خط آهن، همراه با کیفیت پایین محیط و نیز مسائل و مشکالت اجتماعی، از جمله عواملی بود که  18و 

منجر به انتقال این خط به مسیر زیرسطحی و آزاد سازي عرصه فوقانی شد. عملیات انتقال این خط به سطح زیرین  1386در سال 
 برداري رسید.به بهره 1392ل در خردادماه ادامه یافت و این تون 1392تا سال 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تبریز، تقاطع خیابان حسنی؛ –آهن تهرانراههاي هوایی محدوده . عکس1شکل   
 1396؛ پایین: سال 1335باال: سال 



 

 

 1397ماه دي |49شماره  |نهمسال  |نشریه اینترنتی نوسازي

  

104 

اجراي 	برايهکتار  50نظیري با مساحت حدود کیلومتر، فضاي شهري گسترده و بی 9به طول 	با انتقال خط آهن به زیر سطح
ي) شهر اهاي ناکارآمد (اراضی قهوهعرصهتواند به عنوان الگویی در بازآفرینی اي که میفراهم شد. پروژه		پروژه بازآفرینی شهري

ت هاي محالت داراي بافاي از نیازمنديتهران، تصویر ذهنی شهروندان را از پهنه جنوبی شهر بهبود بخشیده و با رفع بخش عمده
هاي ایده است براي نیل به که سبب شدهها ایفا نماید. موضوع مهمیاي در توسعه آنفرسوده و ناکارآمد همجوار، نقش عمده

  بال شود.المللی دنتبریز در قالب برگزاري مسابقه و با فراخون عمومی بین-برگزیده، طراحی فضاي فوقانی تونل خط آهن تهران
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تبریز-آهن تهرانمحدوده تونل راه. 2شکل 

  
 مسابقه عنوانماه سال جاري با آبان 5پیرو فراخوان 

طراحی فضاي فوقانی تونل  ؛بازآفرینی محور شهري«
هاي اي از شرکت، جمع گسترده»تبریز آهن تهرانراه

داخلی و خارجی  هاي حقیقیمعماري و شهرسازي و تیم
ن در آ(از کشورهاي هلند، ایتالیا، ترکیه و اسپانیا) 

تیم، شرایط الزم براي  240نام نموده و حدود ثبت
ریافت حضور در مرحله اول مسابقه را که معطوف به د

  ایده اصلی و طرح مفهومی بود، پیدا کردند.
  
  
  

  
  

بازآفرینی محور «. پوستر مسابقه 3شکل 
آهن طراحی فضاي فوقانی تونل راه ؛شهري
  »تبریز تهران
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  گرفته در راستاي انجاماقدامات صورت« گزارش
  »تبریز–آهن تهرانطراحی فضاي فوقانی تونل راه مسابقه بازآفرینی محور شهري؛

  مسابقه بازآفرینی محور شهري:و واجدین شرایط براي شرکت در کنندگان نام. ترکیب ثبت1جدول 
  تبریز–تهرانآهن طراحی فضاي فوقانی تونل راه

 تعداد واجدین شرایط کنندگاننامتعداد ثبت کنندگاننامثبت

 51 52 هاي مشاور داخلیشرکت

 175 181 افراد حقیقی داخلی

 6 6 هاي مشاور خارجیشرکت

 6 8 افراد حقیقی خارجی

  238  247  مجموع

  
اثر در  105تعداد کننده، هاي شرکتاز طرف تیم
ی پس از بررس که مسابقه قرار گرفتاختیار دبیرخانه 

اسناد و مدارك مربوطه، جلسات هیأت داوران طی دو 
در سه  1397آذر ماه  23و  22هاي روز متوالی در تاریخ

-مرحله تشکیل و پس از بررسی، تحلیل، مباحثه و جمع
روز جمعه  16در ساعت ، ايهاي مرحلهبندي و ارزیابی

 15مشخص و اول  نتیجه نهایی مرحله ،آذر 23تاریخ 
  .تیم به مرحله دوم مسابقه راه پیدا کردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنندگان . تحویل آثار توسط شرکت4شکل 
   1397آذرماه  21در تاریخ 
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نمود با درك  ارزیابی آثار تالشهیأت داوران در 
شده به تعیینو بر اساس معیارهاي  هاآنعمیقی از 

 راستا یابد. در اینمراتب شفافی در انتخاب دست سلسله
اثر در قالب لیست کوتاه  39 اثر دریافتی، 105از میان 

د یادشده از دی به مرحله نهایی قضاوت راه یافتند. آثار
ت داوران حداقل در یکی از سه بخش رویکرد، ایده ئهی

 .باشندو طرح داراي قوت بوده و قابل تقدیر می

  در مرحله نهایی قضاوت با توجه به سه بعد
 اجتماعی هايالیهبازآفرینی شهري، (کرد روی-

کالبدي و -فرهنگی، اقتصادي، محیطی، فضاي
  )؛هابرآیند مناسب آن

  بودنبودن، مولدالقانهگرایی، خزمینه(ایده، 
  )؛ وپویایی

  پیوندي بافتنقش پروژه در شهر، هم(طرح-
پیرامون و توسعه فضاهاي مجاور، خوانش  هاي
یود طراحی، هاي فرادست، الزامات و قطرح

  )؛هاي پیرامونبخشی به محلههویت
  اثر برگزیده شناسایی و معرفی شدند. 15

  
  
  
  
  

. هیئت داوران و فرایند داوري در 5 شکل
   1397آذرماه  23و  22روزهاي 

  
ها اعالم که به آن مطابق با مشخصات درخواستی( بعدي موضوع مسابقهطرح جامع سهبرگزیدگان مرحله اول، موظف به تهیه و ارائه 

سه اثر انتخاب و جوائز اثر ارسالی،  15باشند. در داوري نهایی مسابقه از بین شده است) براي شرکت در مرحله دوم مسابقه می
  .تعیین شده را دریافت خواهند نمود
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  معرفی کتاب
  اي؛وسعه محلهت«

  »هاي ناکارآمدچارچوبی براي محله
  

  اکبري، امیر شفیعیکاوه حاجی علی: گاننویسند
  :کتاب اصلی/ سال انتشار انتشارات

  1397ریزي شهر تهران/ مرکز مطالعات و برنامه
  

  04908: معرفی شماره

  
  

راي هایی که بحلشوند. راهمحالت شهري از موجودیتی ایستا برخوردار نیستند و به تدریج و در طول زمان دچار فرسودگی می
هاي این نواحی را مدنظر قرار ها و ویژگیتهر دسته از راهکارها گروهی از علاست و گوناگون بوده  ،مواجهه با فرسودگی ارائه شده

مختلف  رهاياند. بستموضوعات اقتصادي متمرکز شده مثال، برخی راهکارها بر موضوع کالبد تمرکز و برخی دیگر بر عنواناند؛ بهداده
وایی و هاي محتاند و چارچوبها تاثیر گذاشتهحلزمانی و مکانی و قیود متفاوت نهادي از جمله عواملی هستند که بر گوناگونی راه

  .اندهاي مختلف براي رویارویی با مشکل فرسودگی در نواحی و محالت ایجاد کردهها و مکانی را در زمانروندکاري متفاوت
 هايهاي ناپایدار و فرسوده شهري) با تمرکز بر جنبه(تحت عنوان بافت 1380ها در دهه در ایران، تعریف و شناسایی این عرصه

گیري فرسودگی ثر بر شکلؤهاي فرسوده شهري بدون درنظر گرفتن عوامل مبافتکه شناسایی طورياست؛ بهکالبدي صورت گرفته
محالت  هاي خاصشناختی و ویژگیهاي گونهاست و تفاوت گرفتههایی یکسان ازسوي دیگر صورتبر شاخصسو و مبتنیازیک

دهد که پرداخت ناد فرادست نشان میهاي اجرا شده در چارچوب اسمختلف را مورد توجه قرار نداده است. بررسی مجموعه سیاست
قیمت براي نوسازي مسکن، معافیت از پرداخت هزینه عوارض ساخت مسکن و اعطاي تراکم تشویقی براي تسهیالت بانکی ارزان

ست که ااین در حالی  .باشندترین راهکارهاي پیشنهادشده از طرف سیاستگذاران ملی و شهري میتجمیع و نوسازي مسکن، مهم
و  1نشدهاي اجتماعی، اقتصادي و محیطی است و منجر به فرآیند قطبیگیري عدم مزیت در محالت فرسوده داراي جنبهشکل
بایست منجر به بهبود شرایط اجتماعی، گردد. در نتیجه، رویارویی با فرسودگی در سطح محله میاقتصادي می-اجتماعی 2يانزوا

  قابل تبیین است. »توسعه« ارچه و متوازن گردد؛ این رویکرد تحت عنواناقتصادي، کالبدي و سایر ابعاد به صورت یکپ
روندکاري متوازن و یکپارچه است. در این راستا، نبود بنابراین رویارویی با مشکل فرسودگی شهري نیازمند چارچوب محتوایی و 

طرف و چگونگی ریزي یکپارچه و متوازن براي دستیابی به توسعه در محالت ازیکدیدگاهی جامع درخصوص چارچوب برنامه
ند مطلوب فرآی توان خالءدرنتیجه، می است.بعدي منجر شدهاي ناقص و تکگیري فرآوردهدستیابی به آن از طرف دیگر، به شکل

 نواحی در اقدام هايبرنامه رويپیش لهئمس ترینمهم عنوانبه را آن اثربخشی و کارآمدي کیفیت، ارزیابی هايشاخص و توسعه
 د.کرفرسوده شهري قلمداد

                                                        
1. Polarization 
2. Marginalization 
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و  ریزي، مدیریتترین هدف پژوهش و کتاب، تبیین چارچوب محتوایی و روندکاري متناسب براي برنامهبر این اساس، مهم

باشد. دستیابی به این هدف از طریق اهداف هاي توسعه محالت داراي بافت فرسوده و ناکارآمد در شهر تهران میاجراي برنامه
سنجش  هاياي، تدوین معیارها و شاخصهاي توسعه محلهتري همانند تدوین چارچوب روندکاري مناسب براي تهیه برنامهتفصیلی

عه هاي توسها و اقدامات رویارویی با فرسودگی شهري و تعریف جایگاه برنامهارزیابی برنامه اي به منظورتوسعه مطلوب محله
هاي موضعی و موضوعی ها و برنامههاي توسعه شهري و تبیین ارتباط آن با سایر طرحها و طرحمراتب برنامهاي در سلسلهمحله

  پیگیري شده است.
یا به عبارت دیگر پژوهش در سیاست صورت گرفته است. این چارچوب  1یپژوهستپژوهش پایه کتاب با استناد به چارچوب سیا

 -و نه یک فرضیه و قیاس با یک نظریه از پیش مشخص–گذاري، پژوهش را با عرصه مطالعاتی هاي سیاستبا هدف تولید چارچوب
  .پردازدها میبر دادهمبتنیزا و کند و به جاي آزمون فرضیه، به تولید چارچوب سیاستی به صورت درونآغاز می

یزي آن بر راي و فرآیند برنامهبخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست، مفاهیم مرتبط با توسعه محلهسه کتاب پیش رو در 
اساس منابع موجود در این عرصه مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش شامل شش فصل است: فصل نخست به فرسودگی 

من مروري بر تعاریف، علل پیدایش، ابعاد و  معیارهاي فرسودگی، فرسودگی شهري در ایران و سیر شهري اختصاص دارد و ض
نماید؛ در فصل دوم، تعاریف مختلف محله، اجتماع و هاي فرسوده شهري را در ایران و جهان معرفی میتحول مداخله در بافت

سوم این بخش به توسعه، توسعه شهري، توسعه شهري پایدار  گردد؛ فصلریزي بررسی میهمسایگی و نقش این مفاهیم در برنامه
هاي محله مطلوب با استناد به مفاهیمی همچون محله خوب، اجتماع پردازد؛ در فصل چهارم، ابعاد و ویژگیو توسعه اجتماع می
بندي هها و گونرهیافتگیرد؛ فصل پنجم نیز به تشریح اصول، محور و کیفیت زندگی مورد بررسی قرار میپایدار، شهر عدالت

هاي پیشین مورد تحلیل پردازد؛ در فصل نهایی این بخش، محتواي فصلاي میریزي توسعه محلهموجود درخصوص برنامههاي
  گردد.اي ارایه میمحتوا قرار گرفته و اجزا و نشانگرهاي توسعه محله

ش گیرد. این بخشناسایی شده و مورد تحلیل قرار می، وضعیت موردپژوهی (محالت داراي بافت فرسوده تهران) دومدر بخش 
ها و مشکالت محالت داراي بافت فرسوده تهران را از جنبه محتوایی و بر از چهار فصل تشکیل شده است: فصل نخست، ویژگی

 ديبنشده در بخش سوم مورد بررسی قرار داده و مهمترین مشکالت پیش روي توسعه و گونهاساس چارچوب مفهومی حاصل
وا، فرآیند اي از نظر محتهاي مرتبط با توسعه محلهنماید؛ در فصل دوم، مهمترین برنامهمحالت بر اساس این مشکالت را تبیین می

ن گردد؛ فصل سوم ایاي در تهران استخراج میریزي توسعه محلهتهیه و فرآیند اجرا تحلیل شده و مشکالت پیش روي برنامه
اي در محالت داراي بافت فرسوده می پردازد و نقاط قوت و ضعف چارچوب دهاي موثر بر توسعه محلهبخش به توصیف و تحلیل نها

  رد.گیبندي قرار میبندي و اولویتنماید؛ در فصل نهایی نیز محتواي فصول پیشین مورد جمعنهادي موجود را بررسی می
اي را در چوب تجربی، چارچوب مفهومی توسعه محلهنهی نتایج چارچوب نظري و چاربندي و برهمبخش سوم، بر اساس جمع

 اي در محالتهاي توسعه محلهبه تبیین اصول، اهداف، راهبردها و سیاستفصل اول  نماید.محالت داراي بافت فرسوده ارایه می
 ايیزي توسعه محلهردر فرآیند برنامه »کنندههدایت«و  »راهنما«پردازد. این اصول از جایگاه داراي بافت فرسوده تهران می

اي از یک سو و چارچوبی را براي ریزي در سطح محلهچارچوبی را براي نحوه برنامه -ترین سطح ممکندر عمومی旨–برخوردارند و 
ها اخصابعاد، معیارها، شدر فصل دوم،  نمایند.گذاري شهري معرفی میاي در سطح سیاست و سیاستپیگیري تحقق توسعه محله

 گردد. محتواي این بخش بر اساساي در محالت داراي بافت فرسوده تهران ارایه میارزیابی و پایش توسعه محلههاي و سنجه
تهران و استخراج معیارها،  ناکارآمد و فرسوده هاي نواحی شهريهاي چارچوب مفهومی با ویژگیها و سنجهانطباق معیارها، شاخص

                                                        
1. Policy Research 
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رآیند فدر فصل سوم،  هاي فرسوده و ناکارآمد شهر تهران تدوین شده است.بافت اي درهاي مختص توسعه محلهها و سنجهشاخص
شناسی بر تحلیل و آسیبشود. این بخش مبتنیاي در محالت داراي بافت فرسوده تهران تشریح میریزي توسعه محلهبرنامه

جرا هاي آن، فرآیند تهیه، تصویب، اویژگی اي وریزي تدوین شده و ضمن تعریف چارچوب برنامه توسعه محلهوضعیت موجود برنامه
پیشنهاد  اي در تهرانکند. در انتهاي این بخش، جایگاه قانونی برنامه توسعه محلهاي را تعیین میو نظارت بر برنامه توسعه محله

پیش  مشکالت بندي محالت داراي بافت فرسوده در تهران بر اساس نوع و شدتاولویتدر فصل پایانی این بخش نیز  شود.می
بندي محالت شامل بهبود رضایت ذهنی از کیفیت سکونت، کاهش تراکم گردد. معیارهاي اولویته میاي ارائروي توسعه محله

هاي حقوقی و عملکردي نوسازي نمودن زیرساختهاي کم دوام ازطریق اقدامات متنوع براي افزایش ایمنی سکونت، فراهمپالك
  .گرددهاي ناسازگار با سکونت میشتغال ساکنان و کاهش تراکم فعالیتهاي امسکن، تامین زیرساخت
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  1»یاي براي توسعه محلمقدمه«

  
  2روندا فیلیپز، رابرت ایچ. پیتمن: گاننویسند

  :کتاب اصلی/ سال انتشار انتشارات
Routledge /2015  
  

  04909: معرفی شماره

  
  

  

هاي شده در تدریسبر اساس مطالب ارائهکتاب د. دهارائه میرا ریزي براي جوامع عملی برنامه یک رویکرد جامع واین کتاب 
گرفته تنظیم شده است و به دانشجویان امکان برقراري ارتباط بین تحصیالت علمی و تجارب بخش نویسندگان و تجارب صورت

 توانند از منافع اقتصاديریزان میدهد که چگونه برنامهنشان می »محلیاي بر توسعه مقدمه«دهد. کتاب خصوصی و عمومی می
تر از همه، این کتاب به شدت روي نتایج مهمد. مند شوند و مالحظات مالی و بازاریابی را در استراتژي خود ادغام کننمحلی بهره

توان ه میاست و چگون بهتر ي جوامعریزي برابرنامهاي در تجربهکند تا بپرسند: چه متمرکز شده است، و دانشجویان را تشویق می
  نتایج کار برنامه ریزي را اندازه گیري کرد؟ 

امعه ، کیفیت زندگی، سالمت جمحلیسازي و ارتباط آن با توسعه مسائل مربوط به پایداري، بحث در مورد محلیمطالب کتاب 
  گیرد. ی را دربر میهاي غذایی محلسیستمي و مالحظات بهداشت عمومی و محتوا

  چهار بخش تشکیل شده است که عبارتند از:مقاله در  25این کتاب از 
 الف) مباحث بنیادي

  ) چارچوبی براي توسعه محلی و اقتصادي1
  دهنده محلینظریه براي هفت نوع توسعه ) هفت2
  مبناتوسعه محلی دارایی) 3
  سرمایه اجتماعی و ساختمان جامعه) 4
  ) پایداري در توسعه محلی5
  ) محل جدید6
  ) تجربه توسعه محلی7

  ریزيتمهیدات براي برنامهب) 
ریزي راهبرديسازي محلی و برنامه) بصري8

                                                        
1. An Introduction to Community Development 
2. Rhonda Phillips, Robert H. Pittman 
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  محورهاي اجتماع) بنیان سازمان9

  محلی ) رهبري توسعه10
  ) ارزیابی توسعه محلی11
  هاي محلی) نگاشت و پیمایش داشته12
  ) فهم اقتصادهاي محلی13

  ریزيهاي برنامهپ) راهبردها و تکنیک
  ) سرمایه انسانی و توسعه نیروي کار14
  ) بازاریابی اجتماع15
  ) حفظ و توسعه کسب و کارهاي محلی موجود16
  حلیعنوان راهبرد توسعه م) کارآفرینی به17
  ) هنرها، فرهنگ و توسعه محلی18
  ) مسکن و توسعه محلی19
  اي وبراي توسعه محلی و تجدیدحیاتریزي محله) برنامه20
  ) روند ارزیابی21

  ت) موضوعات مؤثر بر توسعه محلی
  انداز موضوعات معاصر) چشم22
  محور) انرژي اجتماع23
  ) سرمایه مالی توسعه محلی و اقتصادي24
  ي و مالحظات براي آینده توسعهگیر) نتیجه25
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  1»نوسازي شهري، اجتماع و مشارکت: نظریه، سیاست و عمل«
  

  2جولی کالرك، نیکوالس وایز: گاننویسند
  :کتاب اصلی/ سال انتشار انتشارات

Springer /2018  
  

  04910: معرفی شماره

  
  

شهري، با استفاده از طیف وسیعی از مطالعات موردي از آفریقا، آسیا، اروپا، هند و  نوسازيابعاد انسانی در این کتاب با بررسی 
گونگی چبه منظور درك  تأثیر ایده و اجراي بازآفرینی بر تقویت و یا تضعیف جوامع محلی کنکاش شده است.آمریکاي شمالی، 

ریزي، توسعه اقتصادي، روابط پیچیده بین سیاست، برنامهنویسندگان کتاب به بررسی  ط شهروندان،تأثیر بر یا مدیریت تغییر توس
 هاي معمول، رویکردهايروششده عالوه بر کار بردههاي بهروش اند.پرداختهشهري  شناسیریختهاي حکومتی، تاریخ و سیستم

 ت.اس و آزمایشگاه هاي شهري سکنندگان، تجزیه و تحلیل عکشده، مشاهدات شرکتتحلیلی شامل تجزیه و تحلیل فرم ساخته
هر و مشارکت ، حق به شنشینیاعیانکند که در زمینه ترکیبی غنی از بینش نظري و تحلیلی تجربی را فراهم میرو، کتاب پیش

   .کننده استجامعه در تغییر محله کمک
  مقاله است که عبارتند از: 12اي از مجموعه »نوسازي شهري، اجتماع و مشارکت«کتاب 

نوسازي شهري، حس اجتماع و سرمایه اجتماعی؛ نمونه  )1
 کنگموردي: دو محله در هنک

هاي عالی داشتهها: یک چارچوب با نگهداري عالی خانه )2
 سازي محالتبراي فهم و دخالت در اعیان

بازآفرینی شهري در گالسگو: ساخت آینده با نگاه به  )3
 »نیو گوربالز«گذشته؛ نمونه 

هاي محور مسکن اجتماعی: از برنامهبازآفرینی اجتماع )4
 هاي محلیسوي دخالتمحور بهدولت

ر د شدهصداهاي فراموشسازي در آفریقاي جنوبی: اعیانی )5
 تغییر مکان در ژوهانسبورگ

 تحول در شدهفراموش مکان حس و بازار سازيمدرن )6
                                                        
1. Urban Renewal, Community and Participation: Theory, Policy and Practice 
2. Julie Clark, Nicholas Wise 

ون پادینگتایستگاه : ایجاد جداییهاي راه آهن و ترنمینال )7
 لندنو ماریبون 

ارزیابی ظرفیت مشارکت ساکنین در حفاظت میراث محلی:  )8
 دائو چینموردي کینگنمونه

 »2019ماترا «سازي براي آماده )9

 اوهایو در عمومی گذاريسرمایه و شهروندان مشارکت )10

مناطق غیررسمی: رویکرد چند برداري براي تست  )11
 مشارکت در نوسازي شهري

تجربه شهري: آزمایشگاه هاي شهري به عنوان شکل  )12
 جدید مشارکت و حکمروایی
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  1»توسعه محلی«
  

  2متولی: انجمن توسعه محلی

  
  04911: معرفی شماره

  
  
  
در تجارب به منظور ارتقاء دانش و  1966است که از سال  »انجمن توسعه محلی« المللیو بین نشریه رسمی »توسعه محلی«

مأموریت گردد. شماره از نشریه تنظیم و منتشر می 5هر سال . ییر اهداف جامعه، توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شده استزمینه تغ
، فرهنگ اجتماعی، سیاسیهاي مرتبط با توسعه جامعه اعم از ها و تجارب در زمینههاي انتقادي، پژوهشنظریهارتقاي این نشریه 

  است.  يمحیطی و اقتصاد
؛ ت و پایداريزیسمحیطگرفته را با موضوعات این نشریه مقاالتی با رویکرد نقد نظریه، روش و شیوه یا ارزیابی تجربه صورت

ا منتشر رفقر؛ نژاد، قومیت و جنسیت؛ مشارکت و عدالت اجتماعی؛ توسعه اقتصادي؛ سالمتی؛ مسکن؛ و سایر مباحث مهم تاثیرگذار 
  کند.می

بادل نظر دانش و تها براي توسعه در زمینه توسعه ايحرفهدانشمندان، مربیان، متخصصان توسعه جامعه و مخاطبین این نشریه 
  .در سراسر جهان استتوسعه محلی نظریه و عمل در زمینه 

  دسترسی به این نشریه از طریق لینک زیر میسر خواهد بود:
https://www.tandfonline.com/toc/rcod20/current 

 
  
  
  

                                                        
1. Community Development 

1 .Community Development Society (CDS) پردازد. این می: انجمن توسعه محلی از طریق تدریس، تمرین و پژوهش به تقویت کارهاي اجتماعی
  رسانند.ها به انجام میها و شیوهدهند که کارهاي اجتماعی را با استفاده از بهترین منابع، روشانجمن را افرادي تشکیل می




