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Introduction: The fields of urban planning and city construction in the country, particularly 

in dysfunctional historical contexts (including the historic neighborhood of Pamenar in 

Kerman, as a case study), face a number of issues and challenges. In some districts, there are 

problems that the country's planning system cannot solve, neither financially nor technically, 

nor discursively. In this regard, contemporary urban planning can be effective by changing 

from top-down and imperative approaches to bottom-up and participatory approaches in the 

form of a tactical urban planning approach as one of the new types of urban planning in 

dysfunctional urban contexts. Consequently, the present study was conducted by identifying 

and prioritizing tactical projects, emphasizing increasing participation and implementing 

these projects in urban spaces (case study: Pamenar neighborhood of Kerman). 

Data and Method: This research has an applied purpose and falls into the mixed research 

category in terms of analysis. We used a field visit and an expert questionnaire (basics of 

pairwise comparison). The focus group method included citizens, municipal officials, and 

officials from the Office for Facilitating the Reconstruction of Inefficient Areas in the 

Pamenar neighborhood. 

Results: Thirteen tactical projects were developed and weighed to involve the residents in 

the Pamenar neighborhood in solving the identified issues using expert knowledge and the 

pairwise comparison method. Also, the order and priority of each of these cases were 

determined. This weighting was performed according to the seven previously identified 

criteria for tactical urban planning, and then eight of the mentioned projects were 

implemented with the participation of neighborhood residents. 
Conclusion: The current study demonstrated that by using this method, small but very 

effective and essential parts of citizens' needs can be met by considering residents' active role 

as real stakeholders, which high-level projects related to dysfunctional urban contexts could 

not do. 
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English Extended Abstract 
 

 

Introduction 

The fields of urban planning and city construction in the country, particularly in dysfunctional historical 

contexts (including the historic neighborhood of Pamenar in Kerman, as a case study), face a number of 

issues and challenges. In some districts, there are problems that the country's planning system cannot 

solve, neither financially nor technically, nor discursively. In this regard, contemporary urban planning 

can be effective by changing from top-down and imperative approaches to bottom-up and participatory 

approaches in the form of a tactical urban planning approach as one of the new types of urban planning in 

dysfunctional urban contexts. Consequently, the present study was conducted by identifying and 

prioritizing tactical projects, emphasizing increasing participation and implementing these projects in 

urban spaces (case study: Pamenar neighborhood of Kerman). 

 

Data and Method 

This research has an applied purpose and falls into the mixed research category in terms of analysis. We 

used a field visit and an expert questionnaire (basics of pairwise comparison). The focus group method 

included citizens, municipal officials, and officials from the Office for Facilitating the Reconstruction of 

Inefficient Areas in the Pamenar neighborhood. 

Results 

The current study demonstrated that by using this method, small but very effective and essential parts of 

citizens' needs can be met by considering residents' active role as real stakeholders, which high-level 

projects related to dysfunctional urban contexts could not do. 

Conclusion 
Thirteen tactical projects were developed and weighed to involve the residents in the Pamenar 

neighborhood in solving the identified issues using expert knowledge and the pairwise comparison 

method. Also, the order and priority of each of these cases were determined. This weighting was 

performed according to the seven previously identified criteria for tactical urban planning, and then eight 

of the mentioned projects were implemented with the participation of neighborhood residents. 
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  ها:واژهکلید

محله، فضای شهری،  ،مشارکت

بافت تاریخی، شهرسازی 

 .تاکتیکال، محله پامنار

 

 

های تاریخی ناکارآمد کشور)از جمله محله ریزی شهری و شهرسازی کشور و به طور خاص در حوزه بافتساخت برنامه :مقدمه

هایی که نه به لحاظ مالی و های متعددی هستند. بافتدرگیر مسایل و چالشتاریخی پامنار کرمان، به عنوان نمونه مورد مطالعه(، 
ها نیست. در این راستا، شهرسازی معاصر با ریزی کشور قادر به برطرف نمودن آننه به لحاظ تکنیکی و گفتمانی سیستم برنامه

های نوین شهرسازی یکی از گونه مثابهبهاکتیکال مشارکتی در قالب رویکرد شهرسازی ت_آمرانه به پایین_تغییر پارادایمی نظیر باال
تواند کارآمد باشد. در راستای مقدمه ذکر شده، پژوهش حاضر با شناسایی و الویت بندی های ناکارآمد شهری، میدر ارتباط با بافت

های تاریخی هری بافتها در فضاهای شو نیز اجرایی نمودن این پروژه ییجومشارکت شیافزا تیبا محورهای تاکتیکال پروژه
  کشور)نمونه مورد مطالعه: محله پامنار شهر کرمان( به انجام رسیده است.

قـرار  یفیک-یکم یبه عبارت یا یخته،آم یقاتدر گروه تحق یل،و به لحاظ نوع تحل یهدف کاربرد یپژوهش دارا ینا :روشداده و 

( و روش فـوک  گـرو ، یزوجـ یسـهمقا ی)مبانیو پرسشنامه کارشناسـ یدانیم یدمورد استفاده، شامل بازد یدانی. روش مگیرد یم
 .است بوده پامنار محله ناکارآمد بافت ینیبازآفر یلگریتسه ترو مسئوالن دف یشهردار ینمتشکل از شهروندان، مسئول

منظور دخالت و مشارکت شهروندان در و به ینتدو یکالپروژه تاکت 13شده،  ییشناسا  یلدر راستا رفع مشکالت و مسا :هایافته

 ینهر کدام از ا یتو اولو یبقرار گرفت و ترت دهی مورد وزن یزوج یسهو به روش مقا یمحله پامنار با استفاده از دانش کارشناس
و  ی،بودن، محل یینااز پ ی،انتقاد هزینه، بودن، خالقانه، کم ی)مشارکتیارتوجه به هفت مع با دهی، وزن ین. ایدگرد ییموارد شناسا

شده با  یاد های مورد از پروژه 8و در ادامه،  یدشده بود، به انجام رس ییشناسا یشترپکه  یکالتاکت ی( شهرسازمراتبی سلسله یرغ
را به مثابه  ریز نقش برنامه ی،محل زای کال، به منظور توسعه درونیتاکت یمشارکت شهروندان محله، به اجرا در آمد. روش شهرساز

 .گیرد یدر نظر م  یلگرتسه یاراهنما 

از  یکوچک، امـا بـه شـدت مـو ر و ضـرور های بخش یتوانروش م ینا یریکارگپژوهش حاضر نشان داد که با به :گیرینتیجه

 یبلندباال هایکه طرح یامر ید،برآورده نما یواقع ینفعانعنوان ذبه ینساکن یشهروندان را با در نظر گرفتن نقش فعال برا یازهاین
 عاجز هستند. آن ها یناز تام یناکارآمد شهر های مرتبط با بافت

)نمونه مورد مطالعه:  کالیتاکت یشهرساز هیبا کاربست رو ینظام مشارکت محل یحل ناکارآمد(. 1401)شعاع، رضا احمدیان، واراز مرادی مسیحی. احسان انجم استناد:

  :652022.20JUSG./10.22103http//doi.org/ DOI .143-159(، 1) 9 یای اجتماعی شهری،جغراف. (شهر کرمان یخیمحله پامنار، بافت تار
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 مقدمه

و  یاقتصـاد محیطی،یسـتز هاییـدهاز پد یبرخـ یجیتـدر ییـدمعاصر به دنبـال ت  یشهر ریزینامهبرشهرسازی و 

. را شاهد بـوده اسـت تغییراتی ابزارها وها روش یگران،اهداف، بازدر زمینه  یزی،ربرنامه هاییینارسا یجهو در نت یاجتماع

 یین،از پـا شارکتی،توسعه مجدد، توسعه م یابی،باز یممفاه یقاز طر یکپارچه،مجدد شهر  یداز گسترش به تول این تغییرات

اسـتفاده مجـدد،  یری،پـ رجـام آن بـه انعطافکـه ف ینـدی، فرا(Fayoumi, 2017)ختم شده اسـت  مراتبی یرسلسلهغ

 (. Du et al, 2018) شده است یبودن مداخالت منته یو موقت یریپ برگشت

بـر محلـه  یـدمـردم و ت ک یشـتربر حضور و مشارکت ب یمبتن یکاربرد یهاو نقش روش یتاهمبه با توجه از این رو 

از  یکـیمثابـه )بهیکالتاکت یشهرسـاز یکـردرو ی،شـهر یزیرو برنامـه یریتمـد ی،طراح ین،تدو یندهایدر فرا یمحور

 یشده است که معموالً در شهرها و براساخته یطه در محینهزو کم یموقت ییراتی( شامل تغیمعاصر در شهرساز یهاگونه

 هاییتبه دنبال محـدود یشترو ب ین،عالوه بر ا .شده استدر نظر گرفته یتجمع شهر هایمکان وها محله یفیتبهبود ک

بـه  یشاز پـ یشبـ یشهر یکالتاکت هاییش، آزما-19COVID یریگمانند همه یعصر یدادرو یک وسطشده ت یلتحم

ی و شـهر یزیرحـوزه برنامـهامـا در   (.Seo, 2022) جهـان بـدل شـده اسـت یشـروپ یدر شـهرها یکارکرد یکیتکن

 یهاشـکل ونام  ییربا تغ یحت یمی،قد یکردهایبر رو یاست، پافشار یگرد یابه گونه یتوضع یرانمعاصر در ا شهرسازی

 یشـهر یزیراز برنامـه یا( گونـهیشـهر ینیفرسوده به بازآفر یهابافت یو نوساز یبهساز یزیراز برنامه ییر)تغیظاهر

غیر ، کشور کماکان از باال یشهر یزیراصول حاکم بر گفتمان برنامه ی،معن یننموده است. بد اریناکارآمد را در کشور ج

توجـه بـه  یـران،ا یتوسعه شـهر یهاموجود در طرح یهارفع چالش یرو در راستا ینمنعطف است. از ا یرغ ی ومشارکت

در سطح  همگراییو  ییافزاهم یجادکه ضمن ابسیار واجد اهمیت است محور و محله محور جامعه ی،مشارکت یکردهایرو

لـ ا در  .شـودیم یمحلـ هـاییتاز ظرف یخالقانه شـده و باعـا اسـتفاده حـداکثر یهاو طرح هایدهسبب بروز ا یمحل

افـراد جهـت  ترینیسـتهشاو  خود هسـتند یشهر یستز یفضا یاصل ذینفعانو  ینشهروندان ساکن یکالتاکت یشهرساز

 یـنا یبـرا یکـالتاکتزان یربرنامه شوند. یمدر نظر گرفته  هاایده وها طرح یو اجرا یریتو توسعه محله، اعمال مد ییرتغ

هـا را و همه آن کنندیم استفاده( داوطلب و نهاد مردم یها)و گروهیدی، به عنوان عوامل افراد کل یاز افراد محل هایتفعال

 یـدجد یمتا مفـاه آوردیفرصت را فراهم م ینا این رویه (Merker, 2021) نمایندیم یعموم یفضا یسازفعال یردرگ

اسـا،،  یـنبـر ا. شـوند( یابیمتنوع ارز یتو موقع جایگاه از افراد وها گروه ی)در قالب همفکر شوند یشاز اجرا آزما قبل

سـطح در  یـنمشارکت شهروندان در محالت خود است، ا یبه دنبال تحقق سطوح عال یکالتاکت یزیربرنامهی و شهرساز

 است. یجامعه محل ی، که همانا توانمندسازقرار دارد یو کنش شهروند یجامعه محل یارو اخت یتسطح صالح ینباالتر

است، اما در معنا، در  یکالتاکت یکردبر رو یمبتن ی،تخصص-یکحاضر، هرچند به صورت فرم هشنگاه پژو ین،بنابرا

جامعه،  یاست، که با حرکت به سمت توانمندساز یمشارکت ی و شهرسازیشهر یزیراز برنامه یاطرح و بسط گونه یپ

 ی. در راستامایدنسبت کارآمد( خلق ن یفضاها یزنو ) یناکارآمد شهر یتحول در فضاها یجادا یبرا یدرون یمحرک

در محدوده محله پامنار  یمشارکت یکالتاکت یهاپروژه وها طرح ییشناسا یچگونگ یذکر شده، بررس یممفاه

یطی، مح ی،اقتصادی، اجتماعبا مشکالت  یرحال درگ ینقابل توجه و در عی فرهنگیخی و تار یتبا هو یاکرمان)محله

 پژوهش حاضر قرار گرفته است.  هدفها پروژه یناجرا ا یزن و ( ی...کالبد
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 نظریپیشینۀ 

در کشـور، در عـدم توجـه بـه مقصـد  یتوسعه شهر یهاطرح یناکارآمد یلمرتبط با دال یهامقولهاز  یبخش مهم     

کالم عدم توجه به مقوله مشـارکت بـوده اسـت. از  یک، و در آن هاییژگیوانگاشتن جامعه مقصد و  یدهطرح، ناد یاجرا

( وجـود دارد. شـودیم گنجانده هاتمام طرحدر  رمیکدر درک مقوله مشارکت)که به صورت ف یادینبن یابهام یگر،طرف د

مشـارکت،  یـف. جهت پاسخ به مسـئله تعریافتاز مشارکت در جامعه دست  ینیع-به سطح معقول توانیمچگونه  ینکها

و چرخه مشارکت  هسـتند. حوزه، نردبان مشارکت  ینعمده ا هاییهنظرعمده مشارکت مراجعه نمود.  یاتبه نظر یستیبا

مشـارکت  و  ، مشـاوره ، یاطالعـات یگ اراشـتراک) مشـارکت بـه چهـار مرحلـه ینـددر مدل چرخه مشارکت، کـل فرآ

دسـتگاه،  یاز سـو مـوردنظر یهـاطرح وهـا پروژه ی،اطالعـات یگ اراشتراکشده است. در مرحله  یم( تقسیتوانمندساز

دولت  یعنیآن  یرمجموعهز یا)و  مشاوره، دولت رحله. در مگیردیمشهروندان قرار  یاردر اخت یدولت محل یاسازمان، دولت 

سازمان  یا. در مرحله مشارکت، دولت، نهاد و نمایدیممحدود از شهروندان  یهاحوزه یدر برخ ی( اقدام به نظرخواهیمحل

در  ین. همچنـنمایـدیاجـرا مدر دسـت  یهـاطرحهـا در آن یمربوطه اقدام به سنجش نظرات شهروندان و انعکا، واقع

( اوج آمـال ی)توانمندسـاز یی. مرحلـه نهـاگـرددیمامور به شهروندان واگ ار  یسطح اداره محدود برخ ینا یباال راحلم

 یهاسازمانو  یمدن یها، تشکلاداره امور به شهروندان اجرا، ،بسته به نوع طرح ی،است. مرحله توانمندساز یجامعه مدن

 یشناسـروشهـدف،  یاز مشارکت که دارا یاگونهتنها گنجاندن  طریق، ینبد (.Seo, 2022)گردد یمواگ ار  نهادمردم

کـه  یدر جامعـه خـتم گـردد، عملـ یبـه عمـل مشـارکت تواندیمنردبان مشارکت(،  یهنظر یبر مبنا یقا)دق یتوانمندساز

: یـرنظ یبر اصـول یدبا ت ک یکالتاکت یشهرسازاز طرفی خواهد داشت.  یرا در پ یجامعه محل یزادرونو توسعه  یتوانمند

 یزیربرنامـه یهـامقابلـه بـا چالش یبرا یمحل یهاحلو تحول؛ ارائه راه ییرتغ یکتحر یبرا یاآگاهانه و مرحله یکردرو

 ینبـ یاجتمـاع یه؛ و توسـعه سـرما یـادخطـر ، بـا پـاداش احتمـاالً ز؛ کم ینانهبمدت و انتظارات واقع؛ تعهد کوتاه یمحل

 هـاسـازنده آن یو اعضـا یرانتفـاعی، غ یدولتـ - ینهادها و مؤسسات خصوصـ ینب یسازمان یتظرف یجادشهروندان و ا

(Webb, 2018 )یشهر یهادر بافت یشهر یاتح ینیو بازآفر یااح یممکن برا یهاحلراه یقو تدق ییبه دنبال شناسا 

از  یـکارتبـاط نزد یجادا یبرا یبستر مناسب تواندیم یکالتاکت یمطرح نمود که شهرساز ینچن توانیم طورکلیبه است.

 یـد،جد یتجـار  شـهر یجتـرو یبـرا یبرقرار کند تـا فرصـت یمختلف جامعه و مقامات دولت یهاگروه ینبه باال ب یینپا

 یدر بسـتر مشـارکت اجتمـاع یکردن نحوه استفاده از منابع شـهر یزهشهر و دموکرات زیستیطمنابع، حفظ مح یصتخص

،   یکـیچر یمعموالً به عنوان شهرسـاز یکالتاکت یاز شهرساز (.(Barata & Fonte, 2017. یدنما یجادا یجامعه مدن

از نظر دامنه، انـدازه، بودجـه و  یکالتاکت یشهرساز یهاپروژه .شودیم یاد یزن D.I.Y یاشهر   یرپا  آ ، تعم یشهرساز

و در  کنندیم یتسرا یگرد یو به شهرها شوندیمآغاز  یها غالباً به عنوان مداخالت مردممتفاوت هستند. پروژه یبانیپشت

 یشهرسـاز.  (Vallance et al, 2018)شوندیم یرفتهپ  یشهر یهادولتروش توسط  ینموارد به عنوان بهتر یبرخ

 یاریو خودگردان  نسبت به بسـ  یاست: اقدام مترق یشهر یطحوا، شهروند به مح ییدهنده واکنش نهانشان یکالتاکت

 یـنا (.Gulati, 2020) است یاقتصاد یهاو فرصت یاجتماع یهسرما یشافزا ی،عموم پ یرییستاز موضوعات مانند ز

 یرها تـا که بر سکونت، اشتغال و تفرج در سطح محله شوند،یم تهخرد در نظر گرف یا،مق هاییعنوان استراتژحوا، به

 یرتـا  یعمـوم یفضـا یبه عنوان ستون فقرات و مخـزن اصـل هایابانخبر  یمبه صورت مستق هایتفعال ینعمده دارند. ا

 یازهـایو بـرآورده سـاختن ن ینشفعـال بـر آفـر یشهروند در رونـد یبه رهبر یاسا،، روح شهرساز ینبر ا ،گ ارندیم



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                             146
 

 

توسـط شـهروندان بـا  یررسـمیغ یبهبودهـااز این رو  (.Lydon et al, 2015) گ اردیم یرتا  یشهر یابانخ یضرور

اسـت کـه هـر  یوستهو توسعه ناپ یزیربرنامه یندهایفرآ یهانشانه گویایکه  شود،یم یجادا کنندیکه اعمال م یطیشرا

 یها بـراروش ترینیو کاربرد ینتراز مناسب یکیدر این راستا  (.Lak et al, 2020) شودیروز توسط ساکنان تجربه م

 یشـهر یـرا روش محافظـت از م یدر مسائل شهر گیرییمو تصم یساز یمتصم یندهادر فرا یجلب مشارکت شهروند

 :ذکرشده است یرروش در جدول ز ینا یهااست. شرح، شاخص
 یشهر یرا در ابتکارات روش محافظت از م یمشارکت شهروند یابیارز یجو نتا یندفرا-1جدول 

 منابع تشریح هاشاخص یندفرا

 گفتگو

کنندگان فرصت برابری برای شرکت در مباحا به مشارکت برابری
شود.فعالیت مشارکتی داده می  

Gastil (2006), Steiner et al. 

(2003), Stromer-Galley 

(2007), Williamson (2004) 

کنند و کنندگان در یک فضای دوستانه تعامل میمشارکت اعتماد
گ ارند.به همدیگر احترام می  

Edwards et al. (2008), Innes 

and Booher (2003), Nabatchi 

(2007) 

تعصب انجام خواهد شد و گفتگوها آزاد و بی احترام
گ ارند.به همدیگر احترام میکنندگان مشارکت  

Edwards et al. (2008), Steiner 

et al. (2003) 

کنند و های متفاوتی را مطرح میکنندگان ایدهمشارکت اختالف
کند تا به تفاهم برسند.تالش می  

Nabatchi (2007), Stromer- 

Galley (2007), Steiner et al. 

(2003) 

عمل 

 متقابل

شوند های دیگر ارجاع داده میگفتمان کنندگان بهمشارکت
ها و موضوعات دیگری که سایر ها را به ایدهیا گفتمان آن

دهند.کنند، ارجاع میکنندگان مطرح میمشارکت  

Stromer-Galley (2007) 

 رضایت
تری از رضایت مواجه کنندگان با مفهوم گستردهشرکت
گروهی جای منافع فردی و شوند،و منافع اجتماعی بهمی

گردد.برایشان مطرح می  

Edwards et al. (2008), 

Nabatchi (2007), Steiner et al. 

(2003) 

دانش 

 و ادراک

کنندگان فرصت گفتگوی متقابل درباره به مشارکت گفتگو
شود.هایشان داده میایده  

Edwards et al. (2008), 

Stromer-Galley (2007), 

Steiner et al. (2003) 

توانند مواد و اطالعات داده شده)به کنندگان میمشارکت فهم
ها( را درک و فهم نمایند.آن  

Edwards et al. (2008), 

Hitchcock et al (2001), Nabatchi 

(2007) 

یادگیری 

 جمعی

شود. کنندگان فرصت یادگیری متقابل داده میبه مشارکت
ها مطرح ، ها، نظرات و ایدهای از دانشمجموعه
شوند.گ اری و یاد گرفته میاشتراک  

Edwards et al. (2008) 

 انعطاف
یابند ها و منطق خویش آگاهی میکنندگان بر ایدهمشارکت

ها و وضعیت دیگران( تری از دیگران)ایدهیا به درک عمیق
آیند.نائل می  

Edwards et al. (2008), 

Nabatchi (2007),  

van de 

Kerkhof (2006) 

کنندگان از میان مباحا مطرح شده مسائل اصلی مشارکت عنوان
کنند.را بازیابی می  

Stromer-Galley (2007), 

Steiner et al. (2003) 
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 پیشینۀ عملی

 توان بهیم است که  انجام شدهرویکرد شهرسازی تاکتیکال پژوهش در مورد  نیچند و خارجی یدر مطالعات داخل
  کرد: هموارد اشار نیا

 سـازینهبا توجه بـه عوامـل زم یکیتاکت یاصول شهرساز یبررس "با عنوان  یدر پژوهش ،(1395و ذوالقدر ) ساشورپور

اسـت کـه  یعامل مهم ی،شهرساز یهاو مشارکت افراد در پروژه یت: جلب حمادارندیم یانب "یراندر ا یمشارکت مردم

ها داشته باشد. بـا توجـه بـه ناکـام بـودن انـواع طرح یو اجرا هایزیردرروند برنامه ییبسزا یرت   تواندیبه آن م یابیدست

مـردم از  یتینارضـا یـزانروزافزون م یشو افزا یراندر ا یبه جهت مشارکت عموم یگ شته در با  بسترساز یراهکارها

جلب نظر شـهروندان بـه جهـت مشـارکت و حضـور فعـال داشـتن در  یبرا یراه یافتن ی،شهر یهامشارکت در پروژه

امر بوده و هست. در ادامه با مطـرح سـاختن عوامـل بسترسـاز در  یانمتول یاصل یهاهمواره از دغدغه یشهر هایپروژه

 یوهکـه اسـتفاده از شـ گـرددیحاصـل م یجـهنت ینا ر،مردم در کشو یشتردر جهت مشارکت هر چه ب یکیتاکت یشهرساز

کشـور در بـا  عـدم مشـارکت در  ینامساعد فعل یطشهروندگرا، در شرا یکردیعنوان روبه تواند،یم یکیتاکت یهرسازش

 باشد. یشهرساز یهادر پروژه یمشارکت عموم ینهمردم را درزم یتمندیرضا سازینهزم ی،شهرساز یهاپروژه

 یهـابافت یطـیمح یفیتدر ارتقا ک یکالتاکت ینقش شهرساز یینتب"با عنوان  یدر پژوهش ،(1399) زارع و همکاران

هـا، شهرها با افول ارزش یخیتار یها: امروزه بافتدارندیم یان( بیرازشهر ش یخی: بافت تاری)نمونه موردیشهر یخیتار

هـا، اسـت کـه شـناخت ارزش یموضـوع در صـورت یـنو ا شدندرو روبه یابعاد شهر یدر تمام یطیو مح یزندگ یفیاتک

 یو کالبـد یفرهنگـ ی،اجتمـاع ی،اقتصاد یطموجب توسعه و بهبود شرا تواندیم یخیها تاربافت هاییلو پتانس هاییتوانا

در حضـور  توانـدیکـه م یعنوان پـاتو  اجتمـاعبه یطیمح یاز آن است که توجه طراح یپژوهش حاک یجشهر گردد. نتا

ازآن بـوده اسـت. پـ  یطـیمح یفیـتدر ارتقـا ک یا رگـ ار یشترینب یمؤ ر باشد، دارا یشهر یدر فضاها افراد یریپ 

انـد. رتبه را به خود اختصاص داده ینباالتر یفراغت یفضا یجاددر ا یطیمح یطراح یفیتو ک یبه خدمات تجار یدسترس

مشـارکت و  یری،حضـور پـ  یهامؤلفـه یـببـه ترت یدونفربر اسا، آزمون  شدهیبررس یهابا توجه به مؤلفه ین،چنهم

را بـر اسـا،  یرازشـهر شـ یخیبافـت تـار یطـیمح یفیـتک توانندیها ممؤلفه یناز ا یکفراغت قرارگرفته شدند که هر

 موجب شوند. یکالتاکت یشهرساز

: دارندیم یانب "بلندمدت ییرتغ یمدت برا: اقدام کوتاهیکیتاکت یشهرساز"با عنوان  یدر ا ر ،(1397) یاو گارس یدونل

و  یکیتـاکت یدر تعامـل هسـتند: شهرسـاز ویکیسـتقـرن ب یطاند که با شـراآمده یدپد یدکامالً جد یشهرساز یوهدو ش

منجـر بـه  یکـدیگر،در کنـار  تواننـدیم کوچـک یاربسـ یکیمداخالت تـاکت. همچنین بزرگ یاربس یا،در مق یشهرساز

بـه بـاال، سـرعت عمـل  ییناز پـا ییـراتتغ ززدایـی،بزرگ در شهر شـوند. تمرک یارپروژه بس یکاز  یهاتوده یریگشکل

 روش است. ینا هاییژگیازجمله و ی،فناور ینبودن و استفاده از کمتر ینههزکم یگران،ارتباط با د یآور، برقرارشگفت

شده در ساخته یطمح یپا  آ  برا یمحل ییرتغ یک یکی،تاکت یشهرساز"با عنوان  یدر پژوهش، (2016الرحمان )

 تواندیاست که م یشهر یطدر مح یموقت ییرتغ - ینههزکم یکردرو یک یکی،تاکت ینی: شهرنشداردیم یانب "قاهره

 هاییوهمقاله برجسته کردن ش ین. هدف ادشده قاهره عمل کنساخته یطمح یحل پا  آ  برا راهیکعنوان به

 یشهرساز"، که اصول شده استانجام یابتکارات محل یااست که توسط ساکنان ، نهادها  یسنت یانشده  یزیربرنامه

صورت مشخص و به یزیر)بدون برنامه یاریصورت اختاقدامات به ینموارد ا یشتر، در بکنندیرا اجرا م "یکیتاکت

 خود( صورت گرفته است.خودبه
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 شناسیها و روشداده

و روش پژوهش حاضر، از نوع پژوهش  شودیمحسو  م«  یکاربرد یقاتتحق»پژوهش، از نوع  یریگاز نظر جهت     
از روش  یشرو،پژوهش پ یتاست و بنا بر ماه یبیو ترک  ی، پژوهش چند روش یقیپژوهش تلف یریبه تعب یاو   یختهآم
 بهره گرفته شده است. یبیترت

مرتبط با )اسناد  «یاو کتابخانه اسنادی مطالعات» روش دواطالعات از  یآورپژوهش با توجه به ضرورت جمع ینا در
نفو، و مسکن در  یسرشمار یآمار یهابلوک یهاو نقشه یبخش کالبد هاییلو فا یشهر یلیجامع و تفص یهاطرح
افزار و نرم SPSS ی ،آف افزاری از مجموعه نرم ظورمن ینپژوهش است. بد یاسناد یلتحل یمختلف، مبنا یهادوره
 استفاده ،هاداده یآورجمع یبه عنوان ابزار اصل «یدانیمطالعات م»استفاده شد.( و  ArcMap یمکان یهاداده تحلیل
 بوده است.  یو پرسشنامه کارشناس یدانیم یدمورد استفاده، شامل بازد یدانیروش م .است شده

اطالعات تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش، شامل مصاحبه شهروندانی، جهت شناسایی مسایل و مشکالت 
نفر  84نفر بوده است. از این تعداد با معیار اشباع نظری،  2577این جامعه برابر با هروندان در محله پامنار بوده است. ش

همچنین، بازدید میدانی جهت شناسایی انواع مختلف فضا در محله به کار رفته است. در صورت گرفته است.  مصاحبه
برای محدوده محله پامنار شده  کالیتاکتهای منجر به ایجاد پروژه ادامه، ترکیب دو بخش یاد شده، توسط پژوهشگر،

ای جداگانه ارائه شده است( در ادامه، به منظور تعیین است )سه بخش یاد شده به صورت دقیق و جز به جز در مقاله
ده است. روش هدفمند ها استفاده شمراتبی، به منظور تعیین اولویت اجرایی پروژهها از روش تحلیل سلسلهاولویت پروژه

روش مراجعه نفر شناسایی نموده  10را  های تاکتیکالمعیار آشنایی با مقوله پروژه غیرتصادفی، تعداد نمونه کارشناسی با
وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار  ExpertChoice11افزار و میانگین این اوزان در نرم برفی بوده است نیز تکنیک گلوله

یی پژوهش از نظرات اساتید راهنما و مشاور ناظر بر طرح)رساله دکتری( استفاده گردید. به رواظور تایید به من گرفته است.
( استفاده و پایایی پژوهش به تایید  0.05منظور بررسی سطح پایایی پژوهش، از شاخص نرخ ناسازگاری)با استاندارد 

نفعان هایی از ذیبندی شده در اختیار بخشاولویت های، پروژهFocus Group در ادامه، با استفاده از روش رسید.
ها و ابزار مورد نیاز تامین گردید و تعدادی پروژه محلی که مایل به انجام کنش مشارکتی بودند، قرار گرفت. هماهنگی

 مشارکتی تاکتیکال در سطح محله پامنار به اجرا در آمد.  

 قلمرو پژوهش
)مشتا  سابق( قرار  فلکه شهدا یشهر کرمان، در ضلع شمال غرب یش مرکزواقع در بخ یهامحله پامنار از محله
 باهنر یابانابو حامد، از شر  به خ یابانمحله از شمال به خ ینشهر کرمان واقع شده است. ا یمگرفته و در حوزه بافت قد

محله به بازار  یکینزد .گرددیم یمنته شانییفتحعل یابانغر  به خ زو ا منشیرانا یابانسابق(، از جنو  به خ یه)ناصر
اطراف آن از جمله  یخیبافت باارزش تار یو از طرف یاصل یهاآن در شهر نسبت به شبکه یریقرارگ یت)قدمگاه( و موقع

 هموجود ب یعناصر م هب یرپامنار، مسجد امام زمان و سا یهتک یریقرارگ یلموارد انتخا  آن بوده است. محله پامنار به دل
. مساحت محله برابر است با شودیخصوصا ماه محرم محسو  م یعزادار یهادر ماه یقو یقطب م هب یکعنوان 

 نفر است. 2577محله برابر با  جمعیتمترمربع و  153291.65
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 موقعیت محله پامنار در شهر کرمان -1شکل 

 هایافته

که  گونهآنبازدید میدانی)-شهروندی های پژوهش شامل سه بخش است، نخست ارائه نتایج حاصل از مصاحبهیافته
های تاکتیکال، که با استفاده از بیان گردید این بخش به صورت مروری ارائه شده است(. دوم: بخش ارزیابی اولویت پروژه

و  های تولیدروش تحلیل سلسله مراتبی و دانش کارشناسی انجام گرفته است. در نهایت بخش سوم، که اجرای پروژه
 های یاد شده به ترتیب ارائه و بررسی شده است. شده در محدوده را گزارش نموده است. بخش بندیاولویت

شده  یمبا عنوان مدل بسط بافته پژوهش ترس (2)در پژوهش حاضر، شکل  یدهدر خاتمه بر اسا، مراحل به انجام رس
 یایو اح ینیمرتبط با بازآفر یهاطرح وها در پژوهش یکاربرد یکردیمنجر به رو تواندیآن م یتکه کل یاست. مدل

 .یردمورد استفاده قرار گ دانمشارکت شهرون به یدت ک یناکارآمد کشور در راستا یها-بافت



                 20، پیاپی 1، شمارۀ 9، دورۀ 1401جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                                             150
 

 

 
 (1401)ماخ : نگارندگان،  ،پژوهش یافتهمدل بسط  -2شکل 

 های تاکتیکال محله پامنارشناسایی پروژه

هزینه، محور، کمجامعه-هایی نظیر مشارکتیو ویژگیو شهرسازی تاکتیکال  ریزیبا توجه به تعریف انواع برنامه
-ها و تمایل به مشارکت( در جامعه مورد مطالعه و نتایج برداشت)شناسایی مشکالت، ایده و نتایج مصاحبه،خالقانه بودن

های تاکتیکال ی از پروژهفهرستئه )در ارتباط با شناسایی انواع فضاهای شهری ناکارآمد( اقدام به تهیه و ارا های میدانی
 ( صورت گرفته است. 2در محله پامنار کرمان)جدول شماره 

 های تاکتیکال تعریف شده برای محله پامنارپروژه -2جدول 

 فضا نفعانیذ پروژه تاکتیکال قابل تعریف مشکل حوزه

 ضعف هویت محلی هویت
 تهیه شناسنامه محله و نصب در میدان و معبر اصلی

 تابلو مقاصد مهم و تاریخی محلهنصب 

 شهروندان
 شهرداری
 خیرین محلی

فضاهای مورد 
 هجوم

فضاهای 
 غیرفعال

مسائل 
-فرهنگی
 اجتماعی

عدم مراعات هنجارهای 
اجتماعی توسط مهاجران، 

 اتباع افغان

 های آموزشی برای اتباع افغانبرگزاری دوره
 اجتماعیتوزیع بروشور و نصب بنر در ارتباط با نحوه تعامل 

شهروندان 
 محلی
 شهرداری

 فضای مجازی
 فضای گمشده
فضای مورد 
 هجوم

بیگانگی شهروندان با 
 یکدیگر

ایجاد فرصت تعامل شهروندان به واسطه برگزاری کارگاه تعاملی 
 های غیرفعالسطوح و دیواره یزیآمرنگ

شهروندان 
 محلی
 مالکان
 شهرداری

فضای 
 غیرفعال
فضای 
 باقیمانده

بهداشت 
 روانی-محیطی

 شلوغی معابر
موقت( با کارکردهایی نظیر ارائه مواد -)دایمی ایجاد کریدور پیاده

 های غ اییهای سیار و ونغ ایی توسط فروشگاه

 ساکنین محلی
فعالین اقتصادی 

 محلی

فضای مورد 
 هجوم

بهداشت 
 محیطی

فضای غیرفعال محل 
 تجمع زباله و ...

-های رنگاستفاده از بلوک تفرجی )با-تعریف فضای استراحتگاهی

آمیزی شده و نصب میز و نیکمت، سایبان و درختکاری( در محدوده 
 فضاهای عمومی موجود

 ساکنین محلی
 شهرداری
 خیرین محلی

فضاهای 
 باقیمانده

 ناکارآمدی فضا

های ضعف زیرساخت
 تفریحی در محله-ورزشی

به  ) ابت( در اراضی بایر و متروک والیبال-نصب تیرهای فوتبال
 عنوان فضای بازی کودکان، نوجوانان و جوانان
 )مبنای تئوریک این پروژه استفاده موقت است(

 ساکنین محلی
 شهرداری
 خیرین محلی

فضاهای 
 گمشده

متروکه و -اراضی بایر
 مخروبه

تهیه بنر و نصب تابلو در کنار اراضی بایر، با مضمون تعیین تکلیف 
 اراضی توسط مالکان

 مالکان اراضی
 شهرداری

فضای 
-غیرفعال
 گمشده



 143-159(، 1)9، انجم شعاع و همکاران 151
 

 

 فضا نفعانیذ پروژه تاکتیکال قابل تعریف مشکل حوزه

متروکه و -اراضی بایر
 مخروبه

مخروبه با -اراضی بایر، متروک کاشت نهال و گل در محدوده
دولتی و وقفی، به عنوان اعتراض نسبت به -مالکیت خصوصی

 امالک و اراضی رها شده، در راستای رویکرد باغبانی چریکی.
 ساکنین محلی

فضاهای 
 گمشده
فضاهای 
 باقیمانده
 

 ناامنی

 با فضاهای غیرفعال مرتبط
های غیرفعال در قالب برنامه تفریحی آمیزی سطوح و دیوارهرنگ

 بزرگسال-کودک

 ساکنین محلی
 شهرداری
 خیرین محلی

فضای 
 غیرفعال

 با فضاهای غیرفعال مرتبط
های های فضاهای عمومی )محوطهاستفاده موقت در محوطه

 ...( تاریخی، مدار،، مساجد و

 ساکنین محلی
 شهرداری
 خیرین محلی

فضای 
 غیرفعال

امنیت -ضعف ایمنی
 محیطی

های تقویت محیط شهری، ایجاد مسیرهای پیاده، مسیر ون
 شبمهینغ ایی،فعال تا ساعت 

 ونیدکوراستقویت 

 ساکنین محلی
 شهرداری
 خیرین محلی

فضای مورد 
 هجوم
فضای 
 غیرفعال

معضل -ناامنی
 بهداشتی

 ولگردهای سگ
آوری و انتقال به مراکز نگهداری از ها، جمعسازی سگعقیم

 سرپرستحیوانات بی

 شهرداری
سازمان 
 دامپزشکی

های تشکل
 مردمی

- 

 اشتغال ناقص
ضعیف بنیاد اقتصادی 

 ساکنان

با توجه به ظرفیت ساکنین، تامین -های خوداشتغالیبرگزاری دوره
 یلگریتسهمکان توسط دفتر 

 اجتماعی تبادل کاال و خدمات هایایجاد شبکه
ها، با کسب بایر و مخروبه یایجاد بازارهای روز در محدوده اراض

 اجازه از ساکنین، مجوز شهرداری، سازمان اوقاف و امور خیریه

 آموزش: ساکنین

فضاهای 
 مجازی
فضای 
 غیرفعال

 فضای گمشده

 1401ماخ : نگارندگان، 

 تاکتیکال هایپروژهبندی اولویت

های بندی پروژههای اولویتاند. شاخصبندی شدهپروژه تاکتیکال اولویت 13بخش، با رویکرد عملیاتی،  در این
بر اسا، هفت معیار شهرسازی تاکتیکال به انجام رسیده است. انجام این تحلیل با دانش کارشناسی، با استفاده از  ادشدهی

 به انجام رسیده است.  ExpertChoice 11افزار مراتبی و در نرمسلسله لیتحلروش 
های تاکتیکال صورت پ یرفت. این های مرتبط با پروژهدهی شاخصدهی، اقدام به وزندر ابتدای فرآیند وزن

ها به ترتیب عبارت ترین این شاخصگزینه است که بر اسا، نظرات کارشناسی مشخص شده و مهم 7ها شامل شاخص
 مراتبی. )در برابر از باال(، محلی، و غیر سلسله مشارکتی بودن، ،انتقادی، از پایینهزینه، خالقانه، اند از: کمبوده

 

 (1401)ماخ : نگارندگان،   ،تاکتیکالی هاپروژهمرتبط با  یهاشاخصاولویت هریک از  -3شکل 
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 های تاکتیکال تعریف شده برای محله پامنارپروژه -3جدول 

 پروژه تاکتیکال قابل تعریف اختصار

A 
 تهیه شناسنامه محله و نصب در میدان و معبر اصلی

 نصب تابلو مقاصد مهم و تاریخی محله

B 
 های آموزشی برای اتباع افغانبرگزاری دوره

 توزیع بروشور و نصب بنر در ارتباط با نحوه تعامل اجتماعی

C  های غیرفعالو دیوارهی سطوح زیآمرنگایجاد فرصت تعامل شهروندان به واسطه برگزاری کارگاه تعاملی 

D های غ اییهای سیار و ونموقت( با کارکردهایی نظیر ارائه مواد غ ایی توسط فروشگاه-)دایمی ایجاد کریدور پیاده 

E 
آمیزی شده و نصب میز و نیکمت، سایبان و درختکاری( های رنگتفرجی )با استفاده از بلوک-تعریف فضای استراحتگاهی

 عمومی موجوددر محدوده فضاهای 

F 
والیبال) ابت( در اراضی بایر و متروک به عنوان فضای بازی کودکان، نوجوانان و جوانان )مبنای -نصب تیرهای فوتبال

 تئوریک این پروژه استفاده موقت است(

G تهیه بنر و نصب تابلو در کنار اراضی بایر، با مضمون تعیین تکلیف اراضی توسط مالکان 

 

H 

دولتی و وقفی، به عنوان اعتراض نسبت به -مخروبه با مالکیت خصوصی-اراضی بایر، متروک گل در محدودهکاشت نهال و 
 امالک و اراضی رها شده، در راستای رویکرد باغبانی چریکی.

I بزرگسال-های غیرفعال در قالب برنامه تفریحی کودکآمیزی سطوح و دیوارهرنگ 

J های تاریخی، مدار،، مساجد و ...(فضاهای عمومی )محوطههای استفاده موقت در محوطه 

K 
 های غ ایی،فعال تا ساعت نیمه شبتقویت محیط شهری، ایجاد مسیرهای پیاده، مسیر ون

 ونیدکوراستقویت 

L سرپرستآوری و انتقال به مراکز نگهداری از حیوانات بیها، جمعسازی سگعقیم 

 
M 

 یلگریتسهبا توجه به ظرفیت ساکنین، تامین مکان توسط دفتر -های خوداشتغالیبرگزاری دوره
 های اجتماعی تبادل کاال و خدماتایجاد شبکه

ها، با کسب اجازه از ساکنین، مجوز شهرداری، سازمان اوقاف و امور ی بایر و مخروبهاراضایجاد بازارهای روز در محدوده 
 خیریه

 1401ماخ : نگارندگان، 

 

 
 (1401)ماخ : نگارندگان، ،  شده در محله پامنار ی تعریفهاپروژه یینها یتاولو -4شکل 
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 (1401)ماخ : نگارندگان، ،   ExpertChoice افزارنرمدر  یدهبه انجام رس یلتحلو  یهتجز یکل ینما -5شکل 

 یکالتاکت هایپروژه یاجرا

 یتوسط متخصصان حوزه شهرساز یکارشناس یتاعمال نظر، وزن و اهم یکال،تاکت یهاپروژهانواع  یدپ  از تول 
 یکالتاکت یهاپروژه یو فعال در اجرا یخود را به مشارکت حضور یلتما یشتر،از شهروندان که پ یبا گروه یکال،تاکت

و موافقت آنان  یدردقابل اجرا در محله به آنان اعالم گ یهاپروژه انواع. آمد عمل به مجدد ارتباط بودند،اعالم نموده 
شهروندان قرار گرفت، آنان مجاز به انتخا  به  یاردر اخت یمشارکت گزینه عنوان به هاپروژه) یدجلب گرد یهمکار یبرا

با  وات  آ  افزارنرمو همچنین در بستر  یتما، تلفن یط یندفرآ ینبودند(. ا یکالحضور در هر تعداد پروژه تاکت
به مشارکت فعال، شماره تلفن خود را به پژوهشگر اعالم نموده  یلاز شهروندان ما شی)بخ یدشهروندان به انجام رس

 بودند(.
و  یدمحله اعالم گرد یلگریتسهدفتر  یکرمان و اعضا 5منطقه  یشده به شهردار ییشناسا یهاپروژهادامه،  در
 یشهردار ین(، معاونیخی)بافت تار انمحله، شهردار محله، شهردار منطقه پنج کرم یبا حضور اعضا شورا اجتماع یاجلسه
و برگزار شد. اعضا جلسه ضمن  یمتنظ 11 یو معاون کالنتر رمحله پامنا یلگریو اعضا دفتر تسه یرکرمان، مد 5منطقه 

 یبالوال-فوتبال تیرهای نصب اما،. دادند نشان هاپروژه ینخود را به مشارکت و حضور در اکثر ا یلاستقبال از آن، تما
استفاده  وژهپر ینا یکتئور یکودکان، نوجوانان و جوانان )مبنا یباز یو متروک به عنوان فضا یربا یدر اراض) ابت( 

 . گردید اعالم هاسازمانافراد و  یتتجاوز به مالک یز،آنان ن یلموقت است(، مورد مخالفت قرار گرفت. دل
 

               
 5منطقه  یشهردار ین(، معاونیخیبافت تار محله، شهردار محله، شهردار منطقه پنج کرمان یجلسه با حضور اعضا شورا اجتماع -6شکل 

 (1401)ماخ : نگارندگان،   ،کرمان 11 یو معاون کالنتر رمحله پامنا یلگریو اعضا دفتر تسه یرکرمان، مد
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نفع عمده)به همراه پژوهشگر( به عمل آمد، زمان و موارد مورد نیاز، ها بین سه ذیای از هماهنگیدر نهایت مجموعه

 شده، در جدول ذیل ارائه شده است:اجرا  پروژهنیز افراد الزم، جهت انجام هر پروژه تعیین گردید. لیست چندین 

 محله پامنار کرمان اجرا شده در محدوده یکالتاکت یهاپروژه -4جدول 

 اقدام
-مشارکت

 نفعذی
 مستندسازی تصویری

تشکیل کارگروه 
 مشارکتی

، تسهیلگریدفتر 
شهروندان و معتمدین 

 محلی

            

پیگیری و دریافت 
ی تابلوها

ی اماکن دهآدر،
 تاریخی

 

هماهنگی با سازمان 
میرا  فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، 

 گران محلیصنعت

 

ی آورجمع
ی ولگرد هاسگ

توسط آقای کارگر 
)ساکنین محله( و 
انتقال به کیلومتر 

جاده کوهپایه  11
 جهت نگهداری

هماهنگی با سازمان 
مدیریت پسماند 
 شهرداری کرمان

 

 

نصب بنر و تابلوی 
هشدار به مالکین 
جهت تعیین 
تکلیف اراضی، 
 بناهای مخروبه
دیوارکشی و 
محصورسازی 

 هامخروبه

هماهنگی با شهرداری 
کرمان و مشارکت 

و  شهروندان
همسایگان واحدهای 

 متروکه-مخروبه
 

نهال 200کاشت 
 در سطح محله

 شهرداری-شهروندان
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 اقدام
-مشارکت

 نفعذی
 مستندسازی تصویری

های برگزاری دوره
آموزشی برای 
اتباع افغان، با 
 تاکید بر زنان

شهروندان محلی، دفتر 
 ، تسهیلگری

 
-شناسایی مخروبه

های ها، کانون
-تجمع افراد بی

خانمان و معتادان 
 متجاهر، توزیع غ ا
ها، بین این گروه
به منظور 
جلوگیری از 
 سرقت و ..

، تسهیلگریدفتر 
خیرین محلی، تشکل 

-یطلوع بنهاد مردم
 هانشان

 

اندازی کانال راه
واتسا ، برای 
ساکنین محله، با 
کارکردهای 
-مشاوره، فعالیت

های اقتصادی، 
 اجتماعی

دفتر  نظر ریز
، معرفی تسهیلگری
هایی که افراد و شماره

ین پژوهش مایل در ا
به مشارکت شناسایی 

اند)با رضایت خود شده
 این افراد( 

 
ی برگزار
ی هاکارگاه

آموزشی 
یی، گوقصه
ی هامهارت

زندگی، کرونا 
ویرو، و خود 
 مراقبتی و....

 

شهروندان، دفتر 
 تسهیلگری

               
 

      
 

 1401ماخ : نگارندگان، 

 گرددیم یتلق یرقانونیغ یو تا حدود یانتقاد یکی،چر یکردیپژوهش، با رو ینکه در ا یمورد ینترمهم ین،ب یندر ا
کودکان، نوجوانان و جوانان  یباز یو متروک به عنوان فضا یربا ی) ابت( در اراض یبالوال-فوتبال یرهاینصب ت" یعنی
به نفع  یو وقف یدولت ی،خصوصمصادره موقت امالک  ینوع هکه ب "پروژه استفاده موقت است( ینا یکتئور ی)مبنا

مورد قابل خالصه نمودن است، نخست، مخالفت  ینامر، در چند ینا یل. دلیافتعموم جامعه است، فرصت اجرا و تحقق ن
 ین،شده است. همچن ییشناسا یعمل ینچن یبوده است. دوم، تر، شهروندان از عواقب قانون یاقدام ینبا چن یشهردار
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به نفع  یاراض این از استفاده از که اندبودهو مخروبه  یربا یاراض یناز ا یاز شهروندان ساکن در محله، مالک برخ یبرخ
 اییزهانگشک،  یکمثابه به ی،طرح ینصرف طرح چن دیگر طرف از اما. اندبودهصورت موقت مخالف هرچند به ی،عموم

 یدر راستا ینمود، که به نحو یجادخود ا یربا یوبه و اراضمخر کامال یتبه وضع یدر ذهن مالکان، جهت سامانده
موجب رونق  یردر دو مس ییاست که پژوهش حاضر، در بعد اجرا امیدشود. یم یتلق یکالتاکت یاز هدف شهرساز یبخش
 یفیتاجرا شده، بتواند موجب بهبود ک یکالتاکت یهاپامنار کرمان گردد، نخست، پروژه در محدوده محله یشهر یستز

 ییافزاهم مشارکت، روح است، نخست مورد از ترمهمشهروندان دز سطوح مختلف گردد. دوم، که به مراتب  یزندگ
است که  یادینبن یتواقع ینبر ا یکه مبتن ی. امریدنما یتو تقو یجادرا در محدوده ا یکو دموکرات یجمع یتهو ی،محل
مشارکت و تعامل شهروندان آن  ی،نخست به سطح خردورزدر درجه  یاییمجدد و زوال هر محدوده جغراف ینشآفر

 دارد.  یمحدوده بستگ

 گیرینتیجه

 یبرا یاتیو ح یتمرکز بر مسائل خرد، ضرور پیشنهاد با وزا درون یکردیرو ی،در شهرساز یکالتاکت یکردرو یتاهم
که به  یران،در ا یجرا یتوسعه شهر یهاو زودبازده است. برخالف آنچه که در طرح ینیع یجامعه، به دنبال راهکارها

 هایینهدر صورت تحقق اهداف، با صرف هز یکه حت ییهادنبال اهداف بلندپروازانه، آمرانه و دور از ذهن است. طرح
است، شهر و محالت  یفاقد نگاه اجتماع یادکه در بن ییهابه تمام شهروندان برساند، طرح یکسانیسود  یستیکالن که با

. از یندبرطرف نما ار یاقتصاد-یاجتماع یلمسا یرسا توانندیکه در صورت نو شدن، م پندارندیم ییهاازهس تنها راآن 
بافت  یبهساز یرنظ ییهاطرح یو اجرا یهته یاز مشکالت پژوهش حاضر، که مرتبط باسابقه طوالن یکی یگر،طرف د
از جامعه به انجام مصاحبه بوده است.  ییهابخش یلدر محدوده موردمطالعه بوده است، عدم تما یخیتار-فرسوده
( ی)رسمیترا  در ارتباط با هرگونه فعال یهودگیو ب یهودهعبارت ب یمستقیرمغ یا یمبه صورت مستق یاکه  یشهروندان

 یشدن تصنع یدهشن یاجامعه،  ینشدن صدا یدهشن ی،معن ین. بدآوردندیدر محله، به زبان م یستز یطمرتبط با بهبود شرا
داده  یشرا فرسا  امعهج یاجتماع یه( سرمایضهنبودن عر یحرف جامعه جهت خال یدنشن یانهعام یربه تعب یا) صدا ینا

 یواقع یازهایمنطبق با ن یکردیاست، با رو یو شدن یضرور ی،آن ینی،آنچه که ع یدپژوهش اما، تالش گرد یناست. در ا
عمدتًا  یاتیعمل یهادر نمونه یقتدق یک،تئور یقدق هاییراستا، بررس ینجامعه تا مرحله اجرا امتداد داده شود.  در ا

 یدگرد ییمحل شناسا یازهایپوشش داده شد، نخست، ن یدو گام اساس ی،مصاحبه شهروند بابه عمل آمد. سپ   یخارج
انواع مختلف فضا  نی،یدام یدهای. در مرحله بعد، بازدیدگرد یی( شناسایمثابه کنش واقعبه مشارکت)به یلو دوم، افراد ما

همراه انواع مختلف فضا( منجر به خلق  ه)بیمحل یازسنجیو ن یکتئور یممفاه یبنمود. در مرحله بعد ترک ییرا شناسا
و  همکاری از استفاده باها پروژه ینا یجهت اجرا پایانی، مرحله در. شدها پروژه ینا بندییتو اولو یکالتاکت هایپروژه

ل ا  به اجرا در آمد. یکالتاکت یهااز پروژه یاالزم به عمل آمد و مجموعه هاییهماهنگ نفعان،یذمشارکت انواع مختلف 
واقعی( با -مراتبی و یافتن راهکارهای اجرایی )عملیاتیتوان نوآوری پژوهش حاضر را در تغییر نگاه سلسلهدر مجموع می
ریزی شهری و به طور به عنوان تغییری پرادایمی نیاز برنامهها و نیازهای جامعه محلی جست، امری که تاکید بر توانایی

 های ناکارآمدی شهری کشور است. های قدیم و بافتهای مربوط به احیا و بازآفرینی بافتخاص طرح

 پیشنهادها
 شود:در راستای نتایج پژوهش، پیشنهادهای ذیل ارائه می

 های ناکارآمد شهریراهکار ارتقای عملکرد بافتتبیین مدل استفاده موقت از فضاهای متروک و بایر،  -
 های اجتماعی، راهکارهای ارتقای اجتماع و اقتصاد نواحی شهریفضاهای نوظهور مجازی و شبکه  -
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 شهرسازی چریکی، راهکار تحریک توسعه و احیای مناطق و محالت ناکارآمد شهری. -
 موقت-بهینه دائم تقویت شمولیت فضایی با رویکرد شناسایی فضا و اختصاص کاربری -
 یری اجتماعی و کاهش امکان بروز جرمپ نظارتاستفاده موقت از راهکار افزایش  -
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