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 ،یراشهریپ

،  نفعانیذ

 .چهاردانگه

 یینها نفعانیبر ذ دیتأکبا  یراشهریپ هایسکونتگاه ینیدر بازآفر تیموفق یدیعوامل کلهدف پژوهش حاضر، خوانش 

 ازنظرو  یلیو تحل یریتفس تیماه یو  دارا بنیادیو  یهدف، کاربرد ازنظر. پژوهش حاضر، باشدیدر چهاردانگه م

-و مدل ید تئوراز روش گران زیاطالعات ن لیوتحلهیتجزقرار دارد. جهت  یفیو ک یکم هایروش، در گروه پژوهش

-تیظرف مقوله 5(  نشان داد، ی)گراند تئور یفیدر بخش ک جی(، استفاده شد. نتاFBMWو  EDAS) یبیترک های

 نتدوی و رانهافزانگاه سخت ،ینیبازآفر هایدر سازمان زدگییاز دولت یو دور گراییمردم ،یکنش مشارکت ،سازی

شد. در  استخراج ییمعنا هایاز واحد ،ینیبازآفر هایطرح گرانیو دانش باز یمشخص، آگاه قانونچارچوب  کی

-در سازمان زدگییاز دولت یو دور گراییمقوالت نشان داد، مقوله مردم بندیمنظور رتبهبه EDASمدل  جینتا ت،ینها

اده است، و نگاه درا به خود اختصاص  تیاولو نیشتریرتبه و ب نی، باالتر99/0 ییبا مقدار وزن نها  ینیبازآفر یها

را شامل  تیولوا نیرتبه و کمتر نترینیی، پا011/0مشخص با مقدار وزن  یچارچوب قانون کی نتدوی و افزارانهسخت

مقدار وزن  با نفعانیمشارکت ذ ییواحد معنا ،سازیتیدر مقوله ظرف FBMWمدل  جیبر اساس نتا نیشده است. همچن

و  گراییه مردم، در مقول093/0با مقدار وزن  یانسان یرویمشارکت ن ییواحد معنا ،یکنش مشارکت مقوله، در 089/0

ر مقوله نگاه  سخت ، د094/0با مقدار وزن  ییتمرکززدا ییواحد معنا ،ینیبازآفر هایدر سازمان زدگییاز دولت یدور

با مقدار وزن  ینیبه موضوع بازآفر افزارینرم گاهعدم ن ییمشخص، واحد معنا یچارچوب قانون کی نیافزارانه و تدو

، 085/0ار وزن با مقد نفعانیآموزش ذ ییواحد معنا ،ینیبازآفر هایطرح رانیو دانش بازگ ی، در مقوله آگاه083/0

 را به خود اختصاص داده است. تیاولو زانیم نیرتبه و باالتر نیشتریب
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 مقدمه
 ,Maleki et alشتابان بوده است ) توسعهدرحالهای شهرگرایی در کشوردر چند دوره گذشته، رشد شهرنشینی و 

 شدهینیبشیپکردند و ها زندگی میدرصد در شهر 2/56از کل جمعیت جهان  2020در سال  کهیطوربه(، 144 :2017

 ,re Za ;2: 2005Parkinsonها زندگی خواهند کرد )درصد جمعیت در شهر 70حدود  2050است که برای سال 

1: 2021et al.,  Naghadehiای در بافت خود بوده، و وقتی ها برای پذیرش این جمعیت شاهد تغییرات عمده( ، شهر

گیرد ای از رشد برسد که نیاز به تجدید کالبد و نوسازی پیدا کند، بافت ناکارآمد و فرسوده در آن شکل میبه مرحله

افتاده و هایی هستند که از روند توسعه شهری عقبفرسوده نیز بافتهای (. بافت236 :1396نژاد، )شیری و معروف

(.  مطالعات نظری، بازآفرینی 114: 1400های بازار و ساکنان است )رسولی و همکاران، خارج از توان نیرو هاآننوسازی 

 Adam and) تسیزطیمحهای زمین و بهبود کیفیت ارتقای ارزش منظوربهیک رویکرد مناسب  عنوانبهشهری را 

Hasting, 2001: 245-258 ( اصالح مشکل افت شهری و تحقق اهداف مختلف اجتماعی و اقتصادی ،)Lee and 

Chan, 2008: 155-168 پذیر، و بهبود اثرات های آسیبهای اجتماعی موجود، بهبود وضعیت گروه(، دستیابی شبکه

های پیراشهری در نظر سکونتگاه ازجمله(، Chang and Yung, 2004: 409-426شهری ) نامطلوب در محیط زندگی

 گرفته است. 

در جهان قرن بیست و یکم شود.  یوزندگانواع رایج موقعیت شغلی  نیترمتداولتواند یکی از منطقه پیراشهری می

اجتماعی جایی هایی دیگر که فقر و جابهشود و در بخشهایی از دنیا با مصرف زیاد و چشمگیرش شناسایی میدر بخش

در کنار توسعه کالبدی شهری یا شکل حومه  عالوهبهتر است خط رویارویی میان مشکالت شهر و حومه است، متداول

-(. پژوهش30: 1399شهری، محل دگرگونی تغییرات گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است )رفیعی و همکاران، 

دهند که عملکرد عناصر مختلف های پیراشهری نشان میبازآفرینی شهری در سکونتگاه ٔ  نهیدرزم شدهانجامهای 

باشد که در ایجاد سازوکاری روشن برای دستیابی و تحقق ریزی شهری، نقش ذینفعان مختلف موضوع مهمی میبرنامه

، بر ذینفعان دیتأکهای پیراشهری با بازآفرینی شهری، نقش بسزایی دارد. بررسی عوامل موفقیت در بازآفرینی سکونتگاه

 (. Zheng et al, 2014: 272-279است ) شدهاشارهبه آن  ندرتبهای ارزشمند برای پژوهش و موضوعی است که حوزه

 صورتبههای پیراشهری، در سکونتگاه  ای است که مقوله نوسازی و بازآفرینی شهریدر کشور ایران، چند دهه

 دیتأکهای با غلبه مسائل کالبدی و حتی تا حدودی گذاری در این حوزه از رویکردجدی مطرح گردیده است. سیاست

های اجتماعی های اقتصادی، تا تحوالت چند سال اخیر که تالش شده تا رویکردمالی و سودآوری نیتأمهای بر رویکرد

اع به دلیل وجود انو حالنیباا(. 20: 1396نیز در کنار دیگر مسائل دیده شود، تغییر کرده است )فیروزی و همکاران، 

ها و ربط، روابط سازمانهای مسئول و ذیکرد سازمانلپیچیدگی در نقش و عم ازجملهها در کشور ایران، پیچیدگی

های مدیریتی توسعه شهری، همچنان راهکار قابل قبول و تجربه موفقی های اقتصادی و اجتماعی، به همراه چالشساختار

های بازآفرینی طرح کهینحوبهای فرسوده، مورد عمل قرار نگرفته است. هبر ذینفعان نهایی در بازآفرینی بافت دیتأکبا 

ها در راستای کارآمدی بیشتر تغییر محسوسی صورت گرفته در مناطق پیراشهری همچنان نتوانسته متناسب با این چالش

های های پیراشهری، چالشدر موفقیت بازآفرینی سکونتگاه مؤثربه خود ببیند، در این راستا نیاز است با شناسایی عوامل 

رو را رفع شود، و این مناطق را به سمت پایداری مطلوب هدایت نمود. در همین راستا، تحقیقات محدودی در این پیش

 است. شدهاشارهزمینه صورت گرفته  است که به چند مورد آن 
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ای بازآفرینی بافت هپذیری طرح(، در پژوهشی تحت عنوان، بررسی تحقق1396شفیعی دستجردی و صادقی )

کارت امتیازی متوازن نمونه موردی: بافت فرسوده زینبیه اصفهان، به -ایفرسوده شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه

قانون  9در عدم توفیق اقدامات دفتر محلی زینبیه شامل: روند کند اجرایی شدن ماده  مؤثراین نتایج دست یافتند، عوامل 

های فرسوده و ناکارآمد شهری، زمان بسیار زیاد تصویب در کمیسیون موضوع وسازی بافتحمایت از احیاء بهسازی و ن

و عدم واگذاری اختیارات الزم  ازیموردنهای تشویقی، عدم اختصاص تسهیالت و بودجه ، اعمال نشدن سیاست5ماده 

پژوهشی تحت عنوان، تحلیل (، در 1396نیا )خاله و ساالریتوسط شهرداری اصفهان به این دفتر است. نصیری هنده

شهر تهران، به این نتایج دست  17منطقه  20های فرسوده شهری مطالعه موردی محله در بازآفرینی بافت مؤثرعوامل 

های فرسوده شهری های بازآفرینی بافتمردم در طرح مؤثرهای اجتماعی، فضایی و میزان مشارکت یافتند، بین متغیر

مدار به بازآفرینی (، در پژوهشی تحت عنوان، رویکرد دولت1397. عباچی و همکاران )داری وجود داردرابطه معنی

سازی وابسته: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی در نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر در مشهد، به این نتایج شهری و اعیانی

مدار به بازآفرینی شهری و ولتهای فرسوده حرم رضوی، نوعی رویکرد دسازی بافتدست یافتند که تجربه اعیانی

پژوهی در بافت فرسوده شهری (، در پژوهشی تحت عنوان، آینده1398نژاد و پوراحمد )سازی وابسته است. حاتمیاعیان

های راهبردی در جهت ترین متغیرشهر تهران، به این نتایج دست یافتند، کلیدی 9مطالعه موردی ناحیه یک منطقه 

ها )روی کار آمدن دولت جدید تغییر دولت یرگذاریتأث، به ترتیب بیشترین 9یه یک منطقه کاهش بافت فرسوده ناح

هر چهار سال یک بار(، فقدان قانون خاص در ساماندهی بافت فرسوده، تعادل بخشی و تحقق عدالت اجتماعی، ضعف 

و مستمر در جهت ترغیب ساکنان به مشارکت  افتهیسازمانهای محلی نگرش و دانش مدیریت شهری، برپایی تشکل

بر بازآفرینی پایدار شهری  مؤثر(، در پژوهشی تحت عنوان، شناسایی عوامل کلیدی 1399باشد.  ایزدفر و رضایی )می

بر آینده  مؤثرشناسی: بافت ناکارآمد شهر یزد(، به این نتایج دست یافتند، عوامل کلیدی پژوهی )موردبا رویکرد آینده

های موازی در های اجتماعی و مدنی، تورم، نهادالمللی، نهادهای بینشامل تحریم 1414آفرینی شهر یزد در افق باز

-های نظارتی و بازرسی، سرمایهها و مراکز دولتی در پایتخت، عملکرد دستگاههای حاکمیتی، تمرکز ادارهاغلب بخش

(، در 1400اداری  و بحران مالی است. رسولی و همکاران )های نوین، بحران نظام گذاری داخلی و خارجی، فناوری

 دیتأکهای ناکارآمد شهری با عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت-پژوهشی تحت عنوان، تحلیل اهمیت

ترین بازیگر دارای بیشترین قدرت اصلی عنوانبههای مدیریت شهری بر ذینفعان، به این نتایج دست یافتند، نهاد

، خواستار اولویت اول و IPAنتایج حاصل از  تیدرنهابر مشارکت شهروندان در بازآفرینی بوده است.  یرگذاریتأث

 اقامتی بوده است. -مشارکت شهروندان، جذابیت آثار تاریخی و بهبود خدمات رفاهی شیبرافزاتمرکز 

های بازآفرینی شهری )مطالعه پروژه(، در پژوهشی تحت عنوان، مدیریت ذینفعان در 2016رادولسکو و همکاران )

تواند یک ابزار مفید در های اجتماعی میموردی: بایا ماره، ترانسیلونیا(، به این نتایج دست یافتند، تجسم و تحلیل شبکه

های بازآفرینی مناطق فرسوده (، در پژوهشی فواید و مزایای برنامه2017گیری باشد. روزا و همکاران )فرایند تصمیم

های موجود در یک اند که شامل احیای قسمتهای دگرگونی شهری دانستهکاتانیای شهری را مستلزم برنامه شهری

های شهری برای افزایش های متروکه و توسعه مجدد فضاقبلی و ساختمان شدهساختهشهر، استفاده مجدد از منطقه 

تراکم جمعیت،  ازجملهفرینی شده مزایای مثبتی پایداری شهری است، در این راستا، نتایج نشان داد که مناطق بازآ

های مرتبط با شهر داشته است. یاناکو حضور، دسترسی به خدمات شهری و تنوع کاربری اراضی برای سایر بخش
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ریزی دائمی: درک نقش ذینفعان در یک فرایند برنامه عنوانبه(، در پژوهشی تحت عنوان، بازآفرینی شهری 2020)

نظر از ویژگی های یونان، به این نتایج دست یافتند که هر یک از ذینفعان صرفینی امالک در شهرهای بازآفرپروژه

کند. بنابراین برنامه کند که فقط روابط دوتایی با سایر ذینفعان ایجاد میمتمایز عمل می یمندعالقهگروه  عنوانبهآن 

 گردد. جرای آن تبدیل میگذاری هزینه و مزایای اای جهت اشتراکبازآفرینی به پروژه

-های عملیاتی در بازآفرینی بافت(، در پژوهشی تحت عنوان، ذینفعان کلیدی و فرایند2021میرزاخانی و همکاران )

سازی یک سیستم حقوقی جامع و یک سیستم مدیریت های شهری تاریخی در ایران، به این نتایج دست یافتند که پیاده

 . باشدیکپارچه الزم و ضروری می

های بررسی پیشینه پژوهش نشانگر آن است که با توجه به اهمیت و ضرورتی که مسئله بازآفرینی سکونتگاه

در موفقیت  مؤثربر ذینفعان نهایی در ایران دارد، اما تاکنون با رویکرد کیفی به شناسایی عوامل  دیتأکپیراشهری با 

در موفقیت بازآفرینی  مؤثرهای پیراشهری توجه نشده است، این در حالی است که آگاهی از عوامل بازآفرینی سکونتگاه

گیری از رویکرد کیفی و طراحی در مناطق پیراشهری امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا، بهره

جهان پر از تغییر و تحول و محیط سرشار  در این عرصه خواهد بود، باید توجه داشت که در یمؤثرمقوالت نهایی گام 

توان به نگاه به مناطق و با شناسایی و تعیین عوامل کلیدی رویکرد کیفی است که می یریکارگبهها، تنها از عدم قطعیت

یاری  هایگذاراستیسها و ریزیمدیران شهری و روستایی را در برنامه شدهیزیربرنامهو با مدیریت صحیح و  مؤثر

های پیراشهری، به بررسی هر یک از تر به بحث بازآفرینی در سکونتگاهمطالعه عمیق منظوربهد. در ادامه نیز نمو

 پژوهش پرداخته شد.  یهامؤلفه

شد و در ابتدا چیزی مستقل از نوسازی شهری  کاربردهبهم میالدی هبازآفرینی برای اولین بار در نیمه اول قرن چهارد

(. بازآفرینی به 149: 1398کالبدی آغاز شد )آقایی و همکاران،  صرفاً( و به دیدی 33: 1395ن، نبود )طالب و همکارا

های مردمی است این مشارکت لهیوسبههای فرسوده شهری از طریق بهسازی دنبال حل مشکالت فرسودگی بافت

ری همچون اقتصاد رقابتی، کیفیت تسازی مناطق متروکه نیست بلکه با مباحث گستردهرویکرد تنها به دنبال باز زنده

(. McDonald, 2009: 52کنند سروکار دارد )برای کسانی که در محالت فقیرنشین زندگی می خصوصبهزندگی 

های ال بازآفرینی شهری مشتمل بر فرموله کردن اهداف مداوم عملکرد است و اجرای آن از طریق برنامهایده صورتبه

های های فرسوده، در جنبه(. به معنای بهبود وضعیت بافتKearns, 2010: 43عملکرد است )اجرایی و بازنمایی مداوم 

اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی است. بازآفرینی مجموعه اقداماتی است که به حل مسائل شهری منجر شود، 

(، و Roberts, 2008: 17د )بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و محیطی را فراهم کن کهیطوربه

 ,Darganبا فقر و فقدان در ارتباط است ) طورمعمولبهای خاص از مسائل و مشکالت است که پاسخگویی به مجموعه

(. ذینفعان بازآفرینی 117: 1400(، و با مشارکت تمامی ذینفعان قابل تحقق است )رسولی و همکاران، 4 :2007

توانند روی هایی که هرگونه منفعتی در بازآفرینی دارند و نیز کسانی که میازمانها یا ساز افراد، گروه اندعبارت

بگذارند. ذینفعان مختلف بازآفرینی شهری  ریتأثهای بازآفرینی، ریزی، طراحی، اجرا و استفاده در آینده برنامهبرنامه

نهادی و یا فردی( به دنبال شامل مقامات محلی، استانی و محلی و همچنین کسانی هستند که در بخش خصوصی )

گذاری، کاهش خطرات، به دست آوردن سود و یا افزایش شهرت هستند. تحقق بازآفرینی شهری و فرایند سرمایه

های مختلف مشارکت و همچنین قدرت، اجرای آن تا حد زیادی از رابطه بین این ذینفعان مختلف، ویژگی حالت
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گیرد. الزم به ذکر است که ذینفعان مختلف بازآفرینی از حقوق قرار می ریتأثسازوکار و عملکرد عوامل مختلف تحت 

(. ذینفعان بخش خصوصی به فرایند Zheng et al, 2014: 7-257های نوسازی برخوردار نیستند )و قدرت برابر در فرایند

 وسازساختاری و گذهای نوسازی، سرمایهدهندگانی هستند که در برنامهکنند و اغلب توسعهبازآفرینی کمک می

دهند قرار می ریتأثساکنان را تحت  یوزندگانداز و فضای شهری را عرضه و طراحی فضای داخلی کنند، چشممی

(Kriese and Scholz, 2011: 1503-1527 ) پذیرند و یا و ذینفعان بخش عمومی کسانی هستند که از پروژه اثر می

کاربران  عنوانبهساکنان  تیدرنهاگذارند، و قدرت خود در برنامه اثر می بانفوذمانند مقامات بخش عمومی و محلی 

دهد ها نشان می(. بررسیMoura and Teixeira, 2010, 291نهایی بازآفرینی یک اجتماع محلی، ذینفعان نهایی هستند )

هایی برای مواجهه با اهکارسازی ذینفعان برای تحقق اهداف سازمانی و یافتن رمیالدی، درگیر 1980که از اواسط دهه 

های مشترک، نظیر کسب آگاهی راجع به یک موضوع خاص، بهبود عملکرد سازمان، همچنین تالش برای چالش

سازی های درگیربرای سازمان و حامیان متعددش از طریق فرایند جادشدهیاهای ها و ارزشتوسعه و استفاده از فرصت

های فرسوده، نیازمند همکاری (. بنابراین بازآفرینی بافت32: 1398ت )توکلی، اس قرارگرفته موردتوجهذینفع، بیشتر 

ای و رسیدن به توافق عمومی است و همچنین الزم است یک اتحاد و ائتالف راهبردی تشکیل شود و اجتماعات محله

پیراشهری  توسعه یابد های سکونتگاه ازجملههای ذینفع برای مشارکت و رهبری فرایند بازآفرینی شهری ظرفیت گروه

(Calthirope and Fulton, 2001: 274 .) 

، توسعهدرحالهای در کشور خصوصبهرا اغلب، و  هاآنتعاریف قاطعی ندارند.  عموماًپیراشهر و پیراشهرنشینی 

ف شود، توصیها، که محل اتصال حومه به شهر تلقی میهای شهرنشین شده واقع در حاشیهشهری یتازگبهمناطق 

نواحی مختلف  عنوانبه غالباًانداز اروپایی، نواحی پیراشهری (. از یک چشمMCGREGOR, et al, 2006: 14کنند )می

(. شورای Caruso, 2015: 131شود )شناسی روستایی، در نظر گرفته مینفوذ شهر، اما با مورفولوژی و ریخت تحت

شهری  کامالًروستایی به محیطی  شدتبهگذار از محیط  ( پیراشهر را یک ناحیه در حالCEMAT, 2007:16اروپا )

(. از سوی دیگر، ناحیه Bertrand, 2007: 1-35فراوان برای توسعه شهری است ) فشارتحتکند که توصیف می

گیری یک منظر دائمی شهری باشد. افزون بر اش، گونه جدیدی از شکلنظر از ناپایداریتواند صرفپیراشهری می

های شهری های شهری نیست، بلکه اغلب با ظهور فعالیتبا ویژگی صرفاًمحدود به توسعه کالبدی و  ضرورتاًاین، توسعه 

 ,Briquel and Collicardشود )های دوم تشخیص داده میداری از سر سرگرمی و خانهدر مناطق روستایی مثل مزرعه

2015:19-40, Caruso, 2015: 131 .) 

های پیراشهری چهاردانگه دچار فرسودگی و های فرسوده سکونتگاهاز بافت ایدر این راستا، بخش عمده

های انسانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در معرض خطر ناشی از ناکارآمدی است. در این محدوده سرمایه

سی سواره، های فرسوده این منطقه به دلیل فرسودگی، برخورداری نامناسب از دسترحوادث غیرمترقبه است. بافت

های معیار ازجملهپذیر، ارزش محیطی و اقتصادی پایینی دارند. های شهری آسیبخدماتی و وجود زیرساخت ساتیتأس

توان به باال بودن تراکم )جمعیتی و ساختمانی( و پایین بودن سطح خدمات مرتبط با ساختار فضایی و کالبدی منطقه می

های مربوط به ساختار اقتصادی و اجتماعی نظیر شرایط نامطلوب مسکن و معیار هایشهری و نیز نامناسب بودن استاندارد

های این منطقه ناپایدار و معابر آن نفوذناپذیر و امالک آن ریزدانه درصد از بنا 50بیش از  کهیطوربهزندگی اشاره کرد. 

در یک پهنه درجه  هاآنبندی دانه ، عدم تعادل بین تراکم بافت، نسبت توده و فضا، تفکیک اراضی ورونیازااست. 
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را در مواجه با سوانح غیرمترقبه افزایش داده است، فقر شهری در این منطقه، امکان تغییر خود به  هاآنپذیری آسیب

-در موفقیت بازآفرینی سکونتگاه مؤثرمجموعه عوامل  جانبههمهخودی محیط زندگی را از بین برده لذا نیازمند بررسی 

های پیراشهری چهاردانگه، های فرسوده سکونتگاهباشد. در این راستا، بافتبر ذینفعان نهایی می دیتأکهای پیراشهری با 

اند. در طول زمان، به حال خود رها شده مسائلباشند که به دلیل انباشت این و مشکالت را دارا می مسائلای از مجموعه

بر مشارکت ذینفعان از طریق تعامل، تقویت مشارکت را در نوسازی  دیتأکا ها ببافت گونهنیارویکرد بازآفرینی 

-شود. در این راستا، این پژوهش سعی دارد با بهرهها بیشتر کرده و موجب تقویت مشارکت در آنان میبافت گونهنیا

های ه سکونتگاههای فرسودبر بافت مؤثرگیری از رویکرد بازآفرینی و با روش کیفی به شناسایی عوامل کلیدی 

-های فرسوده این سکونتگاهبه ارتقای سطح کیفیت زندگی بافت تیدرنهابر ذینفعان نهایی بپردازد تا  دیتأکپیراشهری با 

در  مؤثراست، که: عوامل کلیدی  گرفتهانجامپاسخگویی به این پرسش  باهدفها کمک کند، بنابراین این پژوهش 

بیشترین  کیکدامبر ذینفعان نهایی کدام است؟ و  دیتأکهای پیراشهری چهاردانگه  با های سکونتگاهموفقیت بافت

-، راهکارهاآنمیزان اهمیت را به خود اختصاص داده است، تا با شناخت این عوامل و بررسی میزان اولویت هر یک از 

 های مناسب ارائه گردد.

 

 شناسیروش
-روش، در گروه پژوهش ازنظرتحلیلی و -یادی و کاربردی و دارای ماهیت تفسیرینهدف، ب ازنظرپژوهش حاضر، 

 EDASهای ترکیبی )و مدل ایاطالعات نیز از روش تئوری زمینه لیوتحلهیتجز منظوربههای کیفی و کمی قرار دارد. 

اع )کفایت( نظری گیری در بخش کیفی و کمی پژوهش تا مرحله اشباستفاده شد. در این پژوهش نمونه(، FBMWو 

 بود.گیری رایج در بخش کیفی( )نمونهگیری هدفمند نمونه صورتبهگیری از نوع غیراحتمالی پیش رفت؛ نمونه

مصاحبه  35 درمجموع گیری هدفمند، به اشباع رسیدن نتایج است، که در این نمونه، دلیل انتخاب نمونهگریدعبارتبه

دقیقه( ضبط و  90تا  60ها )بین صورت گرفت. در بخش کیفی پژوهش مصاحبه)تا زمان به اشباع رسیدن نتایج( عمیق 

باشد، بخش اول است، جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش می ذکرقابل پیاده شد. بالفاصلهیادداشت و 

گیری هدفمند و تا زمان باشند، که بر اساس نمونهیشامل: ذینفعان نهایی بازآفرینی که شامل )کسبه، اجتماعات محلی( م

نفر تعیین شد. بخش دوم جامعه نمونه در بخش کمی پژوهش نیز شامل: افراد متخصص و  35به اشباع رسیدن نتایج، 

گیری هدفمند اساس نمونه نفربر 15گیری هدفمند تعداد باشد که بر اساس نمونهنظر در حوزه بازآفرینی میصاحب

 شد.تعیین 

)شناسایی  ، با استفاده از سیستم کدگذاری بازای در بخش کیفی پژوهشتئوری زمینه درروشها تحلیل داده

 ها( انجام شد. )انتخاب نهایی مقوله ها( و کدگذاری انتخابی یا گزینشی)پروردن مقوله ها(، کدگذاری محوریمقوله

، FBMWهای معنایی از مدل اهمیت هر یک از واحد بندی و میزانرتبه منظوربهدر بخش کمی پژوهش  تیدرنها

 ، استفاده شد. EDASبندی و میزان اهمیت هر یک از مقوالت از مدل و برای رتبه

 5300و بدون آن حدود  لومترمربعیک 5900محدوده حریم شهر تهران با احتساب شهر تهران وسعتی حدود 

الراس البرز، از جنوب به مرز شهرستان ری و رودخانه شور )مرز جنوبی است. این گستره از شمال به خط لومترمربعیک

پاکدشت  یهاشهرستانهای غربی مرز نیهمچن، مرز شرقی شهرستان تهران و جاجروداستان تهران( از شرق به رودخانه 
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جوقین( و کمربند  ، شهریار )به استثنای دهستانمیکررباطهای تهران، قدس، و ورامین، از غرب به مرز غربی شهرستان

شهر در گستره حریم  26(. در نهایت 112، 1391های تهران و گرمدره محدود است )طرح و کاوش، سبز حائل بین شهر

باشد. چهاردانگه شهری است واقع در جنوب ، چهاردانگه میهاآن(، که یکی از 1400قرار دارند )خندان و سبحانی، 

باشد. این شهر نفر می 56000، برابر با 1395معیت آن طبق سرشماری سال غرب تهران و شهرستان اسالمشهر است. ج

آباد مفرح در حریم استحفاظی جنوب آباد لقمانی، گلشهر، ماهشهر، حسینهای چهاردانگه، مطهری، حسناز سکونتگاه

 است.  گرفتهشکلتهران 

 
 موردمطالعه.  موقعیت محدوده 1شکل 

 

 های پژوهشیافته
 توصیفی ذینفعان نهاییهای یافته

درصد جامعه نمونه را  05/75( تعداد پاسخگو، 35نتایج در بخش توصیفی ذینفعان نهایی نشان داد، که از مجموع )

سال بوده  35سنی، میانگین سنی پاسخگویان  ازلحاظدرصد جامعه نمونه را زنان تشکیل دادند. همچنین  95/24مردان و 

تحصیالت نیز بیشتر پاسخگویان با مقدار درصد  ازنظرباشد. سال می 25 و کمینه آن نیز سال به باال 60و بیشینه سن نیز 

 44/78نیز مشخص شد که مقدار  آمدهدستبهباشند، همچنین بر اساس اطالعات دارای مدرک لیسانس می 54/36

باشند. در ادامه نیز از پاسخگویان پرسیده شد که چه مدت در منطقه ساکن درصد افراد پاسخگو دارای شغل آزاد می

سال پاسخ دادند. در ارتباط با وضعیت مالکیت مسکن  20-15درصد به گزینه  32/61هستند؟ بیشتر پاسخگویان با میزان 

. در رابطه با میزان آگاهی پاسخ دادند 11/56است که بیشتر پاسخگویان به گزینه مالکیت با میزان  ذکرقابلپاسخگویان، 

پاسخ دادند، در ادامه  04/64های بازآفرینی، بیشتر پاسخگویان به گزینه بله با میزان و اطالع پاسخگویان نسبت به فعالیت

اند؟ بیشتر پاسخگویان به های مربوط به بازآفرینی شرکت کردهنیز از پاسخگویان پرسیده شد که آیا تابحال در فعالیت

 ( پاسخ دادند. 13/71با میزان ) گزینه خیر

 نظر در حوزه بازآفرینیهای توصیفی متخصصان و افراد صاحبیافته

سال و میانگین سنی نیز  60سال تا  30نیز از  هاآننفر زن بودند. دامنه سنی  3نفر مرد و  12نفر متخصص،  15از میان 

 15است، از میان  ذکرقابلباشد. همچنین هرسازی( میریزی شهری، شنفر )برنامه 15سال بود. رشته تحصیالت همه  40
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ربط های ذینفر از متخصصان در سازمان 5های )تهران(، اساتید دانشگاه کنندگانمشارکتنفر از  10، کنندهمشارکت

 باشند. بازآفرینی می

 های کیفی  و کمی پژوهشیافته
 ایبر ذینفعان نهایی با استفاده از تئوری زمینه دیتأکهای پیراشهری با در موفقیت بازآفرینی سکونتگاه مؤثرمجموعه عوامل 

(کد مفهومی 46است، ) شدهارائههای مفهومی و مقوالت (، نتایج کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه، کد1در جدول )

گردیده شد.  های پیراشهری  پیشنهاددر موفقیت بازآفرینی سکونتگاه مؤثراز سوی متخصصان در راستای عوامل 

سازی واحد معنایی: تمرکززدایی، الگوی ثابت برای بازآفرینی، مشارکت ذینفعان، شبکه 16(، 1همچنین مطابق جدول )

، مشارکت یسازمانتوسعهافزاری به موضوع بازآفرینی، افزایش انگیزه برای مشارکت مردم، اجتماعی، عدم نگاه نرم

رکت نیروی انسانی، هماهنگی بین عوامل اجرایی، حکمروایی خوب فردی، مشارکت اجرایی، مشارکت فکری، مشا

 بازآفرینی، دانش و مهارت مدیران، استخراج شد.  نهیدرزمقوانین و مقررات شهری، 

 هاهای معنایی استخراج شده از مصاحبه. واحد1جدول
واحد  ردیف

 معنایی

 شاهد مثال واحد معنایی ردیف شاهد مثال

های اختالفات کالن در دستگاهکاهش  تمرکززدایی 1

 مجری

 

10 

-عدم نگاه نرم

افزاری به 

موضوع 

 بازآفرینی

نگاه سخت افزارانه و احداث صرف مسکن 

 در بخش بازآفرینی

-های مشترک برای دستگاهتصویب برنامه افزایش آگاهی نسبت به منافع مردم

 های متولی بازآفرینی 

  افزایش رویکرد پایین به باال

 

 

 

11 

 

 

 

افزایش انگیزه 

برای 

مشارکت 

 مردم

 رسانی و ترویجیایجاد سامانه اطالع

 

2 

الگوی ثابت 

برای 

 بازآفرینی

های پیراشهری عدم تقلید از سایر سکونتگاه

 دیگر

 تخفیف عوارض نوسازی 

 پرداخت تسهیالت بانکی هاحفظ هویت و کالبد سکونتگاه

 پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی الگوی بازآفرینی با تغییر مدیریت رییتغعدم

 

3 

آموزش  

 ذینفعان

های آموزشی در رابطه با برگزاری برنامه

 های مرتبطمسائل نوسازی توسط نهاد

 نوسازی ازیموردنهای نهاده نیتأم

و  یآموزشهای شرکت ذینفعان در دوره

 آنانهای ها با نیازمطابقت آموزش

رایگان  صورتبههای فنی و مهندسی کمک

 هابخشی از این کمک نیتأمو یا 

 

4 

سازی شبکه

 اجتماعی

ها در زمینه تعامل شورا با شورایاری

 بازآفرینی

 معافیت و منافع مالیاتی

های احداثی حاصل از خرید تضمینی واحد های دولتیتعامل ذینفعان با نهاد

 فرایند نوسازی

تعامل و گفتگو در زمینه بازآفرینی در 

 مساجد و بسیج محله
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ای های مشاورهآگاهی ذینفعان از وجود نهاد یسازمانتوسعه

رسان در سکونتگاه های اطالعو نهاد

 پیراشهری چهاردانگه

 

5 

مشارکت 

 فکری

کمک به تعیین اهداف آینده طرح نوسازی 

 سکونتگاه پیراشهری چهاردانگه

های محله و از توان مدیریتی نهادرضایت 

 دیدههای آسیببافت

ارائه مشاور به مدیریت طرح نوسازی 

-گیری سازمانسکونتگاه در جلسات تصمیم

 های مجری طرح نوسازی

های محلی در راستای هماهنگی میان سازمان

 های توسعه سکونتگاه پیراشهریانجام برنامه

 

6 

مشارکت 

 اجرایی

فردی توسط  صورتبهنوسازی ملک 

 اجتماعات محلی، کسبه

 موقعبههای سکونتگاه در شناسایی توان نهاد

 مشکالت نوسازی
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ها با نوسازی ملک اجتماعات محلی، کسبه

 هامجریان طرح نوسازی در اجرای پروژه

 

 

14 

مشارکت 

 نیروی انسانی

 مدیریت هماهنگی طرح نوسازی

مشارکت  7

 مالی

نوسازی ملک با هزینه شخصی اجتماعات 

 محله 

کرده در همکاری تخصصی ذینفعان تحصیل

اجرای طرح و عضویت در هیات نظارت بر 

 اجرای طرح

 

 

8 

هماهنگی 

بین عوامل 

 اجرایی

های مختلف با تعامل هر جه بیشتر ارگان

 یکدیگر
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قوانین و 

مقررات 

منسجم 

 نهیدرزم

 بازآفرینی

مقررات منسجم در حوزه تدوین قوانین و 

 بازآفرینی

های گیری از تفکر سیستمی در سازمانبهره

 مرتبط با بازآفرینی

 عنوانبههای بازآفرینی در نظر گرفتن طرح

های اصلی توسعه سکونتگاه یکی از محور

 پیراشهری چهاردانگه

ربط با ذیهای انسجام سازمانی بین سازمان

 بازآفرینی

های قانونی مشخص و مسئول برای نهاد

 ینیبازآفر

 

 

 

9 

حکمروایی 

خوب 

 شهری

های ها برای طرحپاسخگویی مدیران سازمان

 کنسل شده  و یا در حال انجام بازآفرینی 
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دانش و 

مهارت 

 مدیران

داشتن دانش توانایی مدیران در ارائه مشاور 

 به مردم و مجریان طرح

اطالعات الزم مدیران در خصوص مسائل   سوی مدیرانشفافیت در پاسخگویی از 

 سکونتگاه پیراشهری چهاردانگه و مردم آن

 ینیبازآفررسانی مسئوالن به ذینفعان اطالع

گیری مدیریت شهری در در رابطه با تصمیم

 مورد بازآفرینی

تجربه کافی مدیران برای کمک به اجرای 

و توانایی  هاسکونتگاههای توسعه طرح

 یادگیری و انجام موارد جدید 

-نوسازی بافت نهیدرزمنظرخواهی از مردم 

 های فرسوده 

گیری افزایش نظارت مردم محلی بر تصمیم

-ربط در مورد طرحهای ذیمدیران سازمان

 های بازآفرینی

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 ها و مضامین اصلیمقوله. 2جدول 

 واحد معنایی مقوله ردیف

1 

 

 

 

 سازیظرفیت

 مشارکت ذینفعان

 یسازمانتوسعه

 سازی اجتماعیشبکه

2  

 کنش مشارکتی

 مشارکت نیروی انسانی

 مشارکت مالی

 مشارکت اجرایی

 مشارکت فکری

 افزایش انگیزه برای مشارکت مردم

3  

 بازآفرینیهای زدگی در سازمانگرایی و دوری از دولتیمردم

 تمرکززدایی

 الگوی ثابت برای بازآفرینی

 هماهنگی بین عوامل اجرایی

 حکمروایی خوب شهری

4  

 نگاه  سخت افزارانه و تدوین یک چارچوب قانونی مشخص 

 افزاری به موضوع بازآفرینیعدم نگاه نرم

 قوانین و مقررات در زمینه بازآفرینی
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 آموزش ذینفعان  های بازآفرینیطرحآگاهی و دانش بازگیران  5

 دانش و مهارت مدیران

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

زدگی گرایی و دوری از دولتیسازی، کنش مشارکتی، مردممقوله ظرفیت 5(، مشخص شد، 2که در جدول ) طورهمان

-مشخص، آگاهی و دانش بازیگران طرح قانونافزارانه و تدوین یک چارچوب های بازآفرینی، نگاه سختدر سازمان

 های معنایی استخراج شد. های بازآفرینی، از واحد

 
 های پیراشهری چهاردانگههای سکونتگاهدر موفقیت بازآفرینی بافت مؤثر. مدل مفهومی عوامل 1شکل 

 1401های تحقیق، منبع: یافته 

های ترکیبی های معنایی از مدلمقوالت و واحدبندی هر یک از اولویت و رتبه منظوربهدر بخش دوم پژوهش، 

(EDAS ،FBMW( استفاده شد. نتایج به شرح جدول ،)می3 ) .باشد 

 بندی و اهمیت هر یک از واحدهای معنایی و مقوالت.  نتایج رتبه3جدول

مدل  واحد معنایی رتبه EDASمدل  مقوله ردیف

FBMW 

 رتبه

nspi nsni asi 

1 

 

 

 

 سازیظرفیت

 1 089/0 مشارکت ذینفعان 3 043/0 056/0 06/0

 3 076/0 یسازمانتوسعه

 2 084/0 سازی اجتماعیشبکه

2  

 کنش مشارکتی

 1 093/0 مشارکت نیروی انسانی 2 056/0 076/0 08/0

 5 078/0 مشارکت مالی

 3 087/0 مشارکت اجرایی

 4 081/0 مشارکت فکری

افزایش انگیزه برای مشارکت 

 مردم

091/0 2 

 1 094/0 تمرکززدایی 1 99/0 98/0 1  3

 4 078/0 الگوی ثابت برای بازآفرینی

 2 091/0 هماهنگی بین عوامل اجرایی
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گرایی و دوری از مردم

های زدگی در سازماندولتی

 بازآفرینی

 3 087/0 حکمروایی خوب شهری

4  

نگاه  سخت افزارانه و تدوین 

 یک چارچوب قانونی مشخص 

افزاری به موضوع عدم نگاه نرم 5 011/0 043/0 04/0

 بازآفرینی

083/0 1 

قوانین و مقررات در زمینه 

 بازآفرینی

078/0 2 

آگاهی و دانش بازگیران  5

 های بازآفرینیطرح

 1 085/0 آموزش ذینفعان  4 023/0 051/0 05/0

 2 083/0 دانش و مهارت مدیران

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 در موفقیت بازآفرینی مؤثر.  میزان اهمیت هر یک از مقوالت 1نمودار

 1401های تحقیق، منبع: یافته 

زدگی گرایی و دوری از دولتی(، در بین مقوالت مستخرج شده، مقوله مردم3در جدول ) آمدهدستبهمطابق نتایج 

، باالترین رتبه و بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است، و 99/0های بازآفرینی  با مقدار وزن نهایی در سازمان

های بازآفرینی ، آگاهی و دانش بازیگران طرح043/0سازی با مقدار وزن ، ظرفیت056/0کنش مشارکتی با مقدار وزن 

های ، در رتبه011/0ین یک چارچوب قانونی مشخص با مقدار وزن افزارانه و تدو، نگاه سخت023/0با مقدار وزن 

سازی، واحد (، در مقوله ظرفیت2(، و شکل )3در جدول ) آمدهدستبه. همچنین بر اساس نتایج اندقرارگرفتهبعدی 

با مقدار  ، در مقوله کنش مشارکتی، واحد معنایی مشارکت نیروی انسانی089/0مشارکت ذینفعان با مقدار وزن معنایی  

های بازآفرینی، واحد معنایی تمرکززدایی با زدگی در سازمانگرایی و دوری از دولتی، در مقوله مردم093/0وزن 

نگاه  سخت افزارانه و تدوین یک چارچوب قانونی مشخص، واحد معنایی عدم نگاه ، در مقوله 094/0مقدار وزن 

های بازآفرینی، واحد آگاهی و دانش بازگیران طرح، در مقوله 083/0افزاری به موضوع بازآفرینی با مقدار وزن نرم

، بیشترین رتبه و باالترین میزان اولویت را به خود اختصاص داده است. 085/0معنایی آموزش ذینفعان با مقدار وزن 

های کمتر با مربع سفید نمایش داده شد، همچنین واحد تیبااهمبا رنگ تیره، مقوله  ترتیبااهم(، مقوله 2مطابق شکل )

 .ست شدهمیترسهای معنایی با اهمیت کمتر با کادر سفید با رنگ سبز تیره، و واحد ترتیبااهممعنایی 
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 های معنایی. مدل مفهومی اهمیت هر یک از مقوالت و واحد2شکل 

 

 گیرینتیجه
بر ذینفعان  دیتأکهای پیراشهری با در موفقیت بازآفرینی سکونتگاه مؤثراین پژوهش با هدف شناخت خوانش عوامل 

سازی، کنش مقوله )ظرفیت 5، آمدهدستبههای با توجه به بررسی درمجموعاست.  شدهانجامنهایی در چهاردانگه 

افزارانه و تدوین یک چارچوب های بازآفرینی، نگاه سختزدگی در سازمانگرایی و دوری از دولتیمشارکتی، مردم

در موفقیت بازآفرینی سکونتگاه  مؤثرعوامل  عنوانبههای بازآفرینی( قانونی مشخص، آگاهی و دانش بازیگران طرح

  پیراشهری چهاردانگه تعیین شد.

های بازآفرینی بیشترین میزان اهمیت را زدگی در سازمانگرایی و دوری از دولتی، مردمآمدهدستبهمطابق نتایج 

های معنایی )تمرکززدایی، هماهنگی بین عوامل اجرایی، حکمروایی به خود اختصاص داده است. این مقوله با واحد

پیراشهری کشور  شناسی نظام اداری در سکونتگاهیبخوب شهری، الگوی ثابت برای بازآفرینی(، مشخص شد. آس

ساالر دچار عوارضی الخصوص در منطقه پیراشهری چهاردانگه، گویای آن است که این نظام دیوانایران و علی

 وخمچیپرپپذیری، کندی و جویی، تمرکزگرایی و انعطافپذیری و مشارکتنامطلوب همچون فقدان روحیه مشارکت

وری پائین و ناکارآمدی ناپذیری و فرافکنی و بهرهاعتنایی نسبت به نتیجه کار، مسئولیتبودن انجام امور، غلبه روحیه بی

ربط بازآفرینی با رویکرد پایین های ذیاست. در این راستا، از دیدگاه ذینفعان نهایی و متخصصان الزم است، سازمان

اجتماعات محلی، افراد کسبه و ..، به سمت تمرکززدایی گام بردارد. همچنین  به باال، و با افزایش آگاهی بر منافع

هایی های بازآفرینی سایر سکونتگاههای بازآفرینی، تقلید از طرحهای طرحاست، علت بسیاری از ناکامی ذکرقابل

 

 کنش مشارکتی سازیظرفیت
-گرایی و دوری از دولتیمردم

 های بازآفرینیزدگی در سازمان

نگاه  سخت افزارانه و تدوین یک 

 چارچوب قانونی مشخص

آگاهی و دانش بازگیران 

 های بازآفرینیطرح

 ذینفعان مشارکت

 سازمانیتوسعه 

 سازی اجتماعیشبکه

 مشارکت نیروی انسانی

 فکری مشارکت

 مالی مشارکت

 اجرایی مشارکت

افزایش انگیزه برای مشارکت 

 مردم

 تمرکززدایی

 الگوی ثابت برای بازآفرینی

 هماهنگی بین عوامل اجرایی

 حکمروایی خوب شهری

افزاری به عدم نگاه نرم

 موضوع بازآفرینی

قوانین و مقررات در زمینه 

 بازآفرینی

 آموزش ذینفعان

 دانش و مهارت مدیران

 های معناییمیزان اهمیت هر یک از مقوالت و واحد
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ه پیراشهری چهاردانگه باشد، که هیچ سنخیتی با سبک زندگی، اقلیم، شرایط اجتماعی، اقتصادی، کالبدی سکونتگامی

ندارد، بنابراین الزم است که با حفظ هویت و کالبد سکونتگاه، الگوی ثابت بازآفرینی برای چهاردانگه تنظیم گردد. 

در موفقیت بازآفرینی در چهاردانگه، هماهنگی بین عوامل اجرایی  مؤثراز سوی دیگر، از دیدگاه متخصصان، از عوامل 

ت، باعث شده اهای بازآفرینی عدم هماهنگی و انسجام بین ادارهمواره در بسیاری از سازمانباشد، به این دلیل که می

ها صورت نگیرد، و هر سازمان بنا بر مصلحت و ساز خود، در چارچوب اهداف خود، که تفکر سیستمی در سازمان

ربط های دیگر ذیو اقدامات سازمانتناسبی با اهداف  گونهچیههای بازآفرینی انجام دهد، که اقداماتی در راستای طرح

های مختلف با یکدیگر در راستای های بازآفرینی نیاز به تعامل هر چه بیشتر ارگانندارد. بنابراین، برای موفقیت در طرح

های بازآفرینی طرح مطلوب داریم. همچنین از دیدگاه ذینفعان، بسیاری از مدیران اجرایی، از پاسخگویی نسبت به طرح

گردد. بنابراین، شفافیت در پاسخگویی اند، که این منجر به عدم اعتماد بین ذینفعان و مسئولین میشده امتناع نمودهکنسل 

رسانی تواند از عوامل مهم در موفقیت بازآفرینی سکونتگاه چهاردانگه باشد. از سوی دیگر، مواردی از جمله: اطالعمی

نوسازی، و  ٔ  نهیدرزمگیری مدیریت شهری، نظرخواهی از مردم تصمیم مسئوالن به ذینفعان بازآفرینی در رابطه با

تواند زمینه مناسب را برای حکمروایی های بازآفرینی، میگیری مدیران در مورد طرحافزایش نظارت محلی بر تصمیم

 خوب در چهاردانگه فراهم نماید. 

باشد. این از دیدگاه ذینفعان، کنش مشارکتی میدومین مقوله با اهمیت در موفقیت بازآفرینی سکونتگاه چهاردانگه 

های معنایی )مشارکت نیروی انسانی، مشارکت فکری، مشارکت اجرایی، افزایش انگیزه برای مشارکت مقوله با واحد

های فرسوده چهاردانگه، به دلیل امکان استفاده از مردم(، مشخص شد. برنامه بازآفرینی، نوسازی و بهسازی بافت

های یکی از برنامه عنوانبهبدیل احداث مسکن و توسعه دسترسی به خدمات شهری در آن و بی توجهقابل هایظرفیت

آن  ازیموردنگذاری هنگفت شود. لیکن تحقق این برنامه به دلیل سرمایهزای شهری محسوب میسیاست توسعه درون

پذیر نیست. در این و بخش غیردولتی امکان های فرسوده جزء با مشارکت مردمبا توجه به سطح بسیار گسترده بافت

: ازجملهدر موفقیت بازآفرینی، افزایش انگیزه برای مشارکت مردم است، که با مواردی  مؤثرراستا، یکی از عوامل 

رسانی و ترویجی برای آگاهی مردم از حقوق، تخفیف عوارض نوسازی، پرداخت تسهیالت های اطالعایجاد سامانه

رایگان، و ...مشخص شد، در  صورتبههای فنی و مهندسی ارانه سود تسهیالت بانکی، اعطای کمکبانکی، پرداخت ی

آفرین اکثر ذینفعان و بخش خصوصی با جریان و نیز فضای اعتماد مؤثر یزشیانگاین راستا در صورت فراهم شدن موارد 

یل حاضر به همراهی و مشارکت در امر عده کمی باقی خواهند ماند که به هر دل تیدرنهاشوند، نوسازی همراه می

بهسازی و نوسازی نیستند. همچنین از دیدگاه ذینفعان، مشارکت نیروی انسانی بیشترین میزان اهمیت را به خود 

از جمله: مدیریت هماهنگی طرح نوسازی، همکاری تخصصی ذینفعان  یردامواختصاص داده است، که با 

 های بازآفرینی، شناسایی شد. در اجرای طرح و عضویت در هیات نظارت بر اجرای طرح کردهلیتحص

سازی با ایجاد و تقویت سازی است. ظرفیتدر بازآفرینی سکونتگاه چهاردانگه، ظرفیت تیبااهمسومین مقوله 

های مهم حل مسائل و نگرانی، سعی در لیوتحلهیتجزهای اجتماعی برای تعیین، ارزیابی، های گروهها و تواناییمهارت

برای توصیف فرایندی  مورداستفادهسازی اجتماعات محلی، افراد کسبه، و ...اصطالح اعضای جامعه خود دارد. ظرفیت

تعهد و تعلق زیاد، در فرایند بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی  برهیتکشود تا ساکنان با است که از طریق جامعه تقویت می

داشته و از بسیج  دیتأکصرف بر پیامد، بر فرایند  دیتأک یجابهسازی در بازآفرینی باشند. ظرفیتنقش فعالی داشته 
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کند. در این راستا، بر اساس ابزاری در بازآفرینی و روشی برای دستیابی به پایداری، استفاده می عنوانبههای محلی نیرو

سازی اجتماعی، شناسایی و شبکه یسازمانتوسعهت ذینفعان، های معنایی: مشارکدیدگاه پاسخگویان، این مقوله با واحد

-باشد که با واحدهای بازآفرینی میآگاهی و دانش بازگیران طرحدر بازآفرینی چهاردانگه،  مؤثرشد. چهارمین مقوله 

از مدیران های معنایی: آموزش ذینفعان، دانش و مهارت مدیران، مشخص شد. بر این اساس از دیدگاه ذینفعان، بسیاری 

اطالعاتی در  گونهچیهاند، که ها را به عهده گرفتههای بازآفرینی از شهرهای اطراف، مدیریت این سازمانسازمان

محیطی و ... چهاردانگه ندارند، در این خصوص الزم است، خصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زیست

در ارائه مشاور به مردم و مجریان طرح داشته باشند. همچنین بر اساس مدیران از منطقه انتخاب شوند، و توانایی الزم را 

اند، که بخش زیادی از عدم های بازآفرینی مشارکت نداشتههای توصیفی، درصد زیادی  از پاسخگویان در طرحیافته

ابراین الزم است باشد، بنهای آموزشی در راستای نوسازی میمشارکت آنان، نبود آموزش کافی و عدم برگزاری برنامه

های آموزشی، بستر مناسب را برای آموزش ذینفعان های آموزشی و شرکت دادن ذینفعان در دورهبا برگزاری برنامه

 فراهم گردد. 

نگاه  سخت افزارانه و تدوین یک در بازآفرینی سکونتگاه پیراشهری چهاردانگه،  تیبااهمپنجمین مقوله  تیدرنها

قوانین و مقررات  ،افزاری به موضوع بازآفرینیهای معنایی )عدم نگاه نرمباشد که با واحدچارچوب قانونی مشخص، می

های بازآفرینی، نبود قوانین منسجم و یا قوانین دست و پاگیر (، مشخص شد. شکست بسیاری از طرحدر زمینه بازآفرینی

های نوسازی در بسیاری از نحل شدن طرحباشد. در این راستا، از دیدگاه پاسخگویان، مربط میهای ذیدر سازمان

باشد، که هر سازمان قانون و ضابطه خاص خود را دارد، ها میمساکن، ناشی از چارچوب نامشخص قوانین در سازمان

های های دیگر تداخل دارد. بنابراین الزم است، یک چارچوب قانونی مشخص و منسجم برای طرحکه با سازمان

 بازآفرینی اتخاذ گردد. 

(، مبنی بر اینکه فقدان قانون خاص در ساماندهی 1398نژاد و پوراحمد )نتایج پژوهش با مطالعات حاتمی تیدرنها

ایزدفر و  بامطالعهشود، همخوانی و مطابقت دارد. همچنین های بازآفرینی میهای فرسوده، منجر به ناکامی طرحبافت

شود، مطابقت دارد. مراکز دولتی منجر به عدم موفقیت بازآفرینی میها و (، مبنی بر اینکه تمرکز اداره1399رضایی )

های اجتماعی در فرایند (، مبنی بر اینکه شبکه2016رادولسو و همکاران ) بامطالعهدر ادامه نیز در مطالعات خارجی 

  باشد، همخوانی دارد. مؤثرتواند های بازآفرینی میگیری طرحتصمیم
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