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Statement Problem: The discourse model of participatory design is 

proposed in the world as a solution for the redesign of urban contexts. 

Extensive destructions in the historical contexts of Iran are due to the lack 

of implementation of the urban design discourse. 

Aim: This research explores the pattern of discourse creation in 

participatory design with the approach of citizenship education in the 

historical context of Kazerun. 

Methods: The qualitative research approach was coded by categorizing 

the clusters of the participating community and snowball sampling into 3 

open, axial and selective categories, then it was interpreted with the 

content analysis technique. 

Results: The categories extracted from the interviews were included in 7 

axial factors and in 2 selective reasons, including residents' ignorance and 

incorrect urban management. 

Conclusion: Considering the effective factors in the citizens' ignorance 

(lack of understanding of the characteristics of the context, social and 

economic factors), the urban designer as a facilitator, at the beginning 

with the aim of making the participants aware of the historical context 

and creating a context for central participation, provided citizenship 

education then with preliminary education Urban design helps to turn the 

proposal into the ideas of the participants. Then moderates the ideas and 

codifies them in the form of integrated and comprehensive policies and 

helps the city management to communicate the implementation policies 

of participatory urban design and solve the problems caused by incorrect 

policies in the field of urban management, economic, design and security. 
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محور  مشارکت  طراحی شهریگفتمان  الگوی  

رویکرد   موردی:    مطالعه )آموزش شهروندیبا 

 کازرون( بافت تاریخی 

 

   * ی رضا اکبر
گروه شهرسازی،   یزد،    دانشکدهاستادیار  یزد،  دانشگاه  معماری،  و  هنر 

 . ایران

 محسن رفیعیان  

گروه شهرسازی،   یزد،    دانشکدهاستادیار  یزد،  دانشگاه  معماری،  و  هنر 
 . یرانا

 حسین امیرعضدی 

برنامه ارشد  کارشناسی  شهری،  دانشجو  شهرسازی،  ریزی  گروه 
 1.دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

 چکیده 

مسئله مشارکت  :بیان  طراحی  گفتمان  دنیا  الگوی  در  محور 

بافتراه  عنوانبه  بازطراحی  برای  میهای  حلی  مطرح  -شهری 

تخریب گسترده  شود.  تاریخیبافت  درهای  علت    های  به  ایران 

 است.  طراحی شهریسازی گفتمان عدم پیاده

به    هدف: پژوهش  گفتماناین  الگوی  طراحی کشف  در  سازی 

رویکرد  مشارکت با  شهروندیمحور  تاریخی در    آموزش    بافت 

 پردازد. کازرون می

با  یکررو  روش: و  کیفی  پژوهش  جامعه بندی خوشهدستهد  های 

دسته باز، محوری    3گلوله برفی در  گیری  هوننم  و  کنندهمشارکت 

سپس با تکنیک تحلیل محتوا تفسیر    ،و گزینشی کدگذاری شده

 شده است. 

  2عامل محوری و در    7ها در  مقوالت مستخرج از مصاحبه  یافته:

دلیل گزینشی شامل ناآگاهی ساکنان و مدیریت شهری نادرست  

 رار گرفت.  ق

 

کارشناسی ارشد با راهنمایی    نامهپایاناین مقاله برگرفته از    -
ش گروه  در  رفیعیان  محسن  دکتر  مشاوره  و  اکبری  رضا  هرسازی دکتر 

 دانشگاه یزد انجام گرفته است. 

عدم  )  شهروندان در ناآگاهی    ثر مؤبا توجه به عوامل    گیری:نتیجه

اقتصادی(ویژگی  شناخت و  اجتماعی  عوامل  بافت،  طراح   های 

کنندگان  ابتدا با هدف آگاهی مشارکت گر  تسهیل  عنوانبه  شهری

تاریخیاز   زمینه  بافت  ایجاد  به  مشارکت  و  آموزش محوری 

با آموزش مقدماتی    شهروندی به    طراحی شهریپرداخته سپس 

ها  کند. سپس ایدهکمک می کنندگان  ه مشارکت تبدیل نظر به اید

های یکپارچه و جامع مدون نموده  سیاست  صورت  به را تعدیل و  

برای   شهری  مدیریت  به  سیاستو  اجرایی  ابالغ  طراحی  های 

از    محورمشارکت  شهری ناشی  مشکالت  حل    های سیاست و 

زمینه   در  امنیت شهری  مدیریتنادرست  و  طراحی  اقتصادی،   ،  

 د. کنکمک می

کلیدی شهریگفتمان،    :واژگان  مشارکتطراحی  محور، ، 

 شهروندی، کازرون  آموزش

 
   [  1401/ 6/ 8تاریخ دریافت: ]   

 [ 1401  / 7  / 4پذیرش: ] تاریخ  
   r_akbari@yazd.ac.ir :نویسنده مسئول* 

 
 

 مقدمه  -1

  چراکه  [1]  ت. سا  ضروری  طراحی شهریدر  مشارکت شهروندی  

[  3،  2]  . دوشمی  مشارکت اجتماعی بروز  به  منجر عی  اجتما توسعه 

  دست   بهدانش الزم    ،آموزش  با  بایدفرد  مشارکت در جامعه    یبرا

رویکردی جهانی   عنوانبه محور مشارکت طراحی شهری [4.]آورد

می اجرا  حال  مشارکتباشد.  در  گفتمان  ایران الگوی  در  محور 

های این زمینه بسیار کم پژوهش  چراکهست  هنوز اجرایی نشده ا

به  امات  سا در    نیاز  رویکرد  این  تاریخی  بافتوجود  بسیار  های 

، مشکالت  [5]  هویت های تاریخی دارای  بافت.  شوداحساس می

 رویکردو  ویژه مالحظات نیازمند [7]، قابلیت توسعه [6] گسترده

با    [، 1]  نگرجامع سیاست  و  عمل  از  اق  تأکیدمتشکل  دامات  بر 

 و فرهنگی اجتماعی، مسائلبه   توجهاست.    [8]  یکپارچه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             2 / 13

mailto:r_akbari@yazd.ac.ir
https://udd.modares.ac.ir/article-40-63930-fa.html


 1401 پاییز  /3 شماره /3دوره  شهری  طراحی تمانگف علمی مجله 

 

116 

-نتیجه  پیشین رویکردهای  چراکه  [9].بسیار مهم است  اقتصادی

-در بازطراحی بافتپس    [10]است. نداشته  عدم موفقیت  جز ای

که  این  شود.محور دیده میمشارکت نیاز به گفتمان  های تاریخی  

با   است  مواردی  چه  شامل  گفتمانی  میدانی    هایبررسی الگوی 

 مشخص خواهد شد. 

تاریخی قدیمی    درکازرون    بافت  پژوهش  شهرهسته  های در 

در    مشارکت مردمی  با  [11اند.] بافت فرسوده قلمداد کردهعلمی  

مرکز سپس    ، مشخص  کازرون  بافت تاریخیمحدوده    1399سال  

گرفت قرار  عدم  توجه  ناآشنایی .  و  بافت  این  ساکنان  آموزش 

محور در این بافت،  مواجهه با طراحی مشارکت  مدیران شهری در

حاضر   بدین منظور پژوهشبافت هستیم.    تخریب گسترده  شاهد

گفتمان   الگوی  کشف  پی  شهریدر  محور  مشارکت  طراحی 

 است.  آموزش شهروندانمبتنی بر 

 مبانی نظری -2

بهبود پایداری تضرور آموزش  از طریق    [12]  محیط کیفیت  و 

شهرنشینی    هایمؤلفه از  که    شهروندی در    [13]  است توسعه 

هر   ییشکوفا  چراکهشود  مطرح می  طراحی شهریرویکرد نوین  

با  جامعه مستقیم  لذا  آنمحوری  مشارکت  رابطه  آموزش   دارد 

دغدغهمشارکت  یبرا  شهروندان شهری  محوری،    طراحان 

محوری  آموزش شهروندی باید از مشارکت  هایمؤلفه   [14]ت.اس

  و   و توانمند  کارآمد  ی آموزش شهروندان  درواقعمردم استفاده کند.  

مآگاه   دستیکه  راه  رضا  ی ابیدانند  جامعه    یشخص  تیبه  از  در 

ممحوری  مشارکت  قیطر ضرورتیحاصل  گفتمان    در  ی شود، 

شهروندی  [ 15]است.  آموزشی اخالق  آموزش  آموزش    ، یبا 

 [  16]دارد. یرابطه تنگاتنگ سازیگفتمانو  محوریمشارکت

شهروناجزای   به    دیآموزش  رسیدن  شهریبرای   طراحی 

شامل  مشارکت ابزار ،  محتوا  ، روش،  هدفمحور  و    مخاطب، 

شناخت و چگونگی کارکرد این اجزا بحث اصلی   سنجش است.

گفتمان   شهروندیدر  شهریبرای    آموزش  -مشارکت  طراحی 

است شهروندی  .  محور  آموزش  رودر  زم  ایهیوحدت    نه یدر 

 [  17.]وجود ندارد یمواجهه عمل

 هدف آموزش -1-2

شهروندی  هدف مشارکت  آموزش  از  و  محوریفراتر    به   است 

، اراده و اختیار و زیباگرایی،  مسئولیتپرورش فکر،    ی ماننداهداف

می است  لذاشود.  تقسیم  جامعه  برای  و  جامعه  از  نه    آموزش  و 

جامعه. به  در    [18]آموزش  باال  به  پایین  رویکرد  آموزش یعنی 

گفتما  شهروندی ایجاد  شهرین  برای  محور مشارکت  طراحی 

خارج از سیستم  باال به پایین یا از  از    طراحیضروری است. پس  

گفتمان    محوریمشارکت در  شهروندیجایی  برای    آموزش 

  ی بررسبا    ،برنامه آموزشی مناسب  طراحی شهری نخواهد داشت.

آموزش  شودمی  مشخص  یدانیم مبنای    تا  -مشارکتنیـاز  بر 

با    زییربرنامهو  باشد    کنندگان رفتارمطابق  به آن  یاهداف  ها 

 های آموزشیقالب  ،تولید محصول آموزشی  ،تهیه محتوا  ،آموزش

-مشارکت  ایجاد انگیزه در عثبا و بپردازد یآموزش هایتیاولوو 

غیررسـمی   محوری آموزش  شهریدر    برای  واقع    طراحی 

 [19شود.]

 آموزش  روش -2-2

  از   یاجتماع  یندگمشارکت در ز  یآموزش جوانان و کودکان برا 

 ک یدموکرات  ینهادها  جادیا [  20]است.  جامعه  یاساس  یهاارزش
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شهروندی  ی استراتژ  یمحل شهریبرای    آموزش    طراحی 

از    چراکه  [21]  است  محورمشارکت آموزش   هایروشیکی 

است  گروهی  کنش  در  شهروندی،  محلی  مجمع  و  که  های 

یر مسائل  گذاشته و درگ  آن پا به عرصه فعالیت جمعی  باجوانان  

خود    شهر محله  برای  مناسبشوند،  و  روش  آموزش  ترین 

که  شهروندی آموزشنتیجه  است  در  آموزش  اقدام  این  های ای 

  یبرا(  یآندراگوژ)  غیررسمیآموزش    [22].شوددیده نمیرسمی  

 ندها یبر فرآ  یشتریکنترل ب هاآن  چراکه   آموزش بزرگساالن است

نتا م  یریادگی  جیو  بنابریاعمال  استقالل   نیاکنند  و  قدرت 

در    یشتریب میخود    یریادگیرا  کودکان   ؛کنندوارد  برای  اما 

دانش  واسطهبهپداگوژی(  )   رسمیهای  آموزش کامل  -کنترل 

 [ 23تر است.]دهنده مناسبپذیران توسط آموزش

 ی آموزش محتوا -3-2

 ،یتعلق و تعهد فرد  ،یبا ابعاد شناخت  متناسب  آموزش شهروندی

تف   جادیا و  در  شناخت  خالق    های فرصت   جادیا  ،جامعهکر 

  کیبه    یارتقاء ساختار حقوق شهروند،  و آموزش مداوم  یریادگی

  مورد توجه   آموزش شهروندیالگوی    [21]باشد.می  نهاد مستقل

  یمتقابل برا  یریادگیو    یر یپذفرهنگدر راستای    طراح شهری

نسبت    تیحساس  شامل  مشترک  دانش  جادیا فرهنگ،  مردم  به 

ابودن   شهروند  ای  یفناور  ،یمعمار  ،یسشناییبایز برگرفته  ز  ، 

زندگ آموزش    [ 24].است  مردم  ی سبک  گفتمان  این   صرفاًدر 

مشارکت آموزش  نمیشامل  و  کنندگان  نیز    طراحان شهریشود 

آموزش ببینند.    طراحی شهری  در  تسهیلگریباید در مورد شیوه  

سرمایه   رابط   عنوانبه طراحان   مشارکتمیان  و   گان کنندگذاران 

مدیریت    طراح شهریبه دولت اعتماد ندارند( هستند.    غال باکه  )

تسهیل نقش  در  و  دارد  عهده  بر  را  و  مشارکت   سازمان کننده 

مهارت  جزبه باید    دهنده در  آموزششایستگی  درسی،  های های 

د نیز  را  آن  با  باشند.]مرتبط  کرده  از  24ریافت  شایستگی  این   ]

محور مشابه منبعث مشارکت  طراحی شهریهای  تجربه در پروژه

محتواکه  [  25شود.]می داشتن  شهروندیی  لزوم  در   آموزش 

 [ 26شوند.]را یادآور می محورمشارکت طراحی شهری

  مخاطب -4-2

-مشارکت  طراحی شهریدر    آموزش شهروندی  های مهمحوزه

جنبه  محور مختلف  برای    ، میراث ،  بهداشتی   حوزه  مانندهای 

توجه [  27.]داردم  جوامع و مرد  ،میخدمات دولتی و عمو  ،آموزش

حس  انتقال    باعثمحور  مشارکت  طراحی شهریمردم در    به نیاز

مشارکت به  به   خوبحس    این.  شودمی  گانکنندخوبی  تمایل 

بعالوه   [28].کنداز سوی مردم ایجاد میزمان و منابع    اختصاص

برابری   زیرساخت،  روش،  و  ابزار  طرح،  موقعیت  مانند  مواردی 

مشا نیز  رکتقدرت  مردم،  سوی  از  واقعی  مشارکت  و  کنندگان 

تمامی موارد گفته شده دارای سطوح متفاوتی در  [  29وجود دارد.]

بعد،  مقیاس مفهوم،  لذا    مؤلفههای  هستند.  شاخص  این و  همه 

در   باید  بررسی    محدوده،  بخش   3موارد  مورد  مقیاس  و  توسعه 

شدت مداخله  تا حدود مداخله، میزان مداخله و  [  30.]قرار گیرند

کنندگان مشخص  و درگیر کردن مشارکت   طراحی شهریبرای  

 شود.  

 ابزار آموزش  -2-5

شهروندیدر   تمامی  آموزش   [19کرد.]استفاده  باید    هاابزار  از 

قابلیت  فضای و  ایمجازی  و  آموزشی  آن  ارتباطجاد  های  ، هادر 
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شهروندیبرای  ابزاری    عنوانبه تواند  می طراحی  در    آموزش 

ایجاد محوری مورد استفاده قرار گیرد.  رویکرد مشارکتا  ب  شهری

در   شرکت  به  تشویق  و  طراحی  مهارت  تمرین  برای  آتلیه 

  ترکیبی   هایفعالیتمسابقات مشابه با هدف آموزش و همچنین  

برنامه  می در  شود.]  آموزشی تواند  افراد    [31گنجانده  که  مکانی 

گسترش  یا باعث    پرداخته وبتوانند در آن به تمرین    دیدهآموزش

شهروندی مشارکت  آموزش  طرحیا  در   شهری  هایمحوری 

برنامه  طراحی شهری) باید    ریزییا  شود،  یک   عنوانبه شهری( 

 ضرورت دیده شود.  

 سنجش  -2-6

باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد    که در انتهای طرح  آنچه

سنجش  -2  طراحی شهریاز    یعموم  ی آگاه  -1شامل سنجش:  

برای    آموزش شهروندی  یها هکارگا  طراحی شهریموزش  نتایج آ

  طراحی شهرینسبت به الگوی گفتمانی    بازخورد مردم-3  مردم

گفتمان    [32است.]  ،محورمشارکت الگوسازی   طراحی شهریدر 

که آیا   شود باید بررسی  آموزش شهروندیپرتو    محور درمشارکت

است شده  محلی  دموکراسی  به  منجر  گفتمان  زش  آموآیا    ؟این 

مشارکت  شهروندی توانمندسازی  به  است؟  نکنمنجر  شده  دگان 

گفتمان   در  متقابل  یادگیری  شهروندیآیا  افتاده   آموزش  اتفاق 

شهریطآیا  است؟   آینده  دگانن کنمشارکت،  راح  میرا  ؟  داندنگر 

آموزش شهروندیمشارکت  طراحی شهریپس   از طریق    محور 

افراد از    یازمندستوان  -2  یدموکراس   -1:  اصل استوار است  4بر  

شهروندی  ندیفرآ  قیطر شهری  آموزش    ی ریادگی  -3  طراحی 

 فردی  عنوانبه   انساننگاه به    -4  و افراد  طراحان شهریمتقابل  

  [33].ندهیآ در اقداماتتوسعه  که ماهر و مدبر

شهروندی یا    آموزش  و  گفتمان  ایجاد  شهروندی برای   آموزش 

شهریبرای   یا    طراحی  شهروندیو  ایبرا  آموزش  جاد ی 

که باید    آنچهباشد.  محوری برای بازطراحی می  ،محوریمشارکت

شهروندیدر   در    آموزش  گیرد  شرایط    5قرار  که  است  بخش 

گفتمان برای  بخش  هر  در  ایجابی  شهریسازی    طراحی 

میمشارکت تلقی  ضروری  شکلمحور  عدم  سیستم  شود.  گیری 

در    و یا نقص در اجزای آن، منجر به شکست  آموزش شهروندی

 محور خواهد شد.مشارکت طراحی شهریایجاد گفتمان برای 

 

 

 

 

 

 آموزش شهروندی و ارتباط سه گانه تاثیر:  1شکل               

 روش پژوهش -3

بر الگویی  گفتمانکشف  به سازی  ای  تاریخی شناخت    نیاز    بافت 

پژوهش حاضر    . دارد  مدخالنو دیگر ذی  از زبان ساکنان  کازرون

رو شناسا  انه، یراگریتفس  یکردیبا  در  عوامل  ییبه  که  طراحی  ی 

می  مؤثرمحور  مشارکت  شهری الگوییهستند  تا  در   پردازد 

تاریخی  در  آموزش شهروندیبرای  سازی  گفتمان کازرون    بافت 

ابتدا   که  بوده  این صورت  به  شیوه مصاحبه  نماید.  مطرح  و  پیدا 

ومشارکت  بازاریان  ساکنان،  خوشه  سه  در  پژوهش  در    کنندگان 

  24درصد بازنشسته،    40شامل  )  شدندبندی  ن شهری دستهیرامد
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درصد سایر( و در ادامه    18دار و  درصد خانه  18دار،  مغازه  درصد

در مورد چرایی عدم ایجاد   شان مصاحبهاز ای  به روش گلوله برفی

محور در بافت تاریخی مشارکت  طراحی شهریگفتمان موفق در  

در سه دستشد. مصاحبه  کازرون با  و  ها  محوری  باز،  گزینشی  ه 

مورد   کیفی  محتوای  تحلیل  تکنیک  با  سپس  شده  کدگذاری 

   بررسی قرار گرفت.  

 ها یافته -4

توصیفی   ازمشارکتآمار  حاکی  و    41  کنندگان  زن   59درصد 

که   مرد  و    35درصد  مجرد  .  باشد می  متأهلدرصد    65درصد 

بافت  سال در    47میانگین    طور به   وسال    51میانگین سنی حدود  

  درصد  12سواد و  بی  درصد  6میان  این  دارند. از  سکونت    اریخیت

لیسانس،   درصد  23دیپلم،    درصد  29سیکل،    درصد  18ابتدایی،  

 35حدود  )  بودندای  درصد دکترا حرفه  6لیسانس و  درصد فوق  6

دانشگاهی تحصیالت  دارای  درآمد    (.درصد  -مشارکتمیانگین 

تومان  6کنندگان گرومی  میلیون  در  که  جامعهباشد  متوسط    ه  

، کودکی  بدواز    درصد  76گیرند. حدود  قرار میکازرون  اقتصادی  

و    از   درصد  6،  کودکی  از درصد    12   جوانی   از درصد    6نوجوانی 

 دارند.   بافت تاریخیتاکنون سابقه سکونت در 

 کدگذاری باز -1-4

تحلیل  مصاحبه تکنیک  با  نویسندگان  توسط  گرفته  های صورت 

قر بررسی  مورد  ومحتوا  گرفت  گفته  33ار  از  مهم  های مقوله 

. این مقوالت برخشی ناشی از  کنندگان استخراج گردیدمشارکت 

مو از  خالء  ناشی  برخی  و  نبود  جود  و  ساکنان  آموزش  عدم 

آموزش در  گفتمان  شهریمحور  کمی   طراحی  شرح    باشد  به 

 موارد در جدول ذیل آمده است:  
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 کدگذاری محوری   -2-4

مصاحبهقم ب  کدگذاری   طیها  والت  شدندسته  این  دی  و  ه 

ویژگی   دربردارنده  عوامل  (مورد  2)  بافتمقوالت    5)  اقتصادی، 

 ،  (مورد 2) امنیتیو  (مورد 4) فرهنگی، (مورد 4) اجتماعی، (مورد

 

مدیریتی  و  (مورد  4)  طراحی بوده    بافتدر  (  مورد  11)  سیاست 

اثرگذاری، هم  است. شیوه  و  مفاهیم  نزدیکی  مقوالت،  راستایی 

 بندی در این کدگذاری بوده است. محور تقسیم
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 کدگذاری گزینشی -3-4

ویژگی و  بافت  از  ساکنان  ناآگاهی  شامل  تاثیرگذار  های عوامل 

می آن  فرهنگی  و  دوم  اجتماعی  عامل  شهری باشد.    مدیریت 

بر هم خورد باعث  است که  امننظم    ننادرست  و  ت  یاقتصادی، 

است.  طراحی این   شده  در  آنان  جایگیری  و  موارد  این  گزینش 

متفاوت اثر  منبع  از  ناشی  این  آن  یک بخش  پیامد یکسان  و  ها 

 باشد.  ها میگروه
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در    صورتبه  گفتمان  مشکالت  شهریکلی  -مشارکت  طراحی 

اآگاهی ساکنان که ریشه در  کازرون در ن  بافت تاریخیمحور در  

 مدیریت شهریعدم آموزش صحیح و نبود زمینه گفتمان دارد و  

و   مدون  برنامه  تدوین  عدم  در  ریشه  که  های  سیاستنادرست 

آموزش  در قالب  طراحی مشارکتییکپارچه در این خصوص دارد. 

مشکالت  راه  عنوانبه   شهروندی حل  برای  اصلی  بافت  حل 

بکاز  تاریخی و  مطرح  گفتمانرون  ایجاد  به  ا  ای  نتیجهسازی 

   خواهد رسید. مدیریت شهریکنندگان و متناسب با نیاز مشارکت

 گیرینتیجه -5
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با تحلیل محتوای مقوالت کدگذاری شده به این نتیجه رسیدیم 

محور در  مشارکت  طراحی شهریسازی در  که علت عدم گفتمان

تاریخی از  کازرون  بافت  ویژ  ناشی  از  ساکنان  های گیناآگاهی 

تاریخی  بافت( تخریب  مانند)  بافت  و فرسودگی  و مسائل    پذیری 

مانند نداشتن هویت، تصمیم به مهاجرت، عدم رعایت  )  اجتماعی

گردشگرپذیر مرکزی  نبود  و  شخصی  مانند  )  فرهنگی و  (  حریم 

سطح   نابرابری  نماها،  بودن  غیربومی  فرهنگی،  کاربری  نبود 

  نگی منبعث از مهاجرت( فرهنگی ایجاد شده ناشی از اختالط فره

ایجاد   است.  و  بافت  از  آگاهی  هدف  با  متخصص  اینجا  در 

مشارکتمشارکت در  را  محوری  شهروندی  آموزش  کنندگان، 

-شامل کارگاه  آموزش شهروندیکند. سپس گام دوم  شروع می

آموزش باید پرورش  است. اهداف    طراحی شهریهای مقدماتی  

حوزه را  آن  مخاطبان  و  مشارکتدرگیهای  افراد  با  کنندگان  ر 

آموزشی    شامل محتوای  همچنین  ایجاد  باید  شود.  به  منجر 

خویشاز    کنندگانمشارکتآگاهی   گفتمان    ، حقوق  و  لزوم 

شهریچگونگی   شود  طراحی  الزم.  محله  طراحان   مهارت 

باید   تسهیلگریشامل    شهری که  است  ارتباطی  موارد  دیگر  و 

نامحدود آموزشی    رسیدن به مقصود  ی. ابزارهاداده شودآموزش  

باید ارتباط  و شیوه سنجش این آموزش به  مؤثرطوری است که 

شهری مشارکت  طراح  بستر  و  در  دانش  انتقال  جریان  و  کننده 

 مشهود باشد.  کامالًدموکراسی 

به    مدیریت شهریدر خصوص   نیز مواردی که مربوط  نادرست 

از  )  مدیریتیهای  سیاست موزهاعم  نوسازی،  اینگاه    و  سیاست 

،  بافت و عدم نظارت بر ضوابط(  گسیختگیازهم   سازی،بلندمرتبه

پویایی  )  اقتصادی عدم  و  بافت  قیمت  پایین  ارزش  شامل 

-از بین رفتن فضای گفت)  طراحیدر    تأثیرو عامالن    اقتصادی(

و   طرحمشارکتوگو  نبودن  هستند  ها(محور  امنیت  این    ،و  در 

اید ضمن درک ب  طراح شهریدسته جای گرفتند. بدین معنا که  

مدیریت کنندگان و  گر میان مشارکتتسهیل  عنوانبه نقش خود  

با  شهری شهروندی،  ایدهمشارکت  آموزش  به  پردازی  کنندگان 

ایده تعدیل  از  پس  و  درپرداخته  شهری  مدیریت  به  ایجاد    ها 

و    برنامه راستای    جانبههمهمدون  -مشارکت  طراحی شهریدر 

کند کمک  شهری  و  ؛محوری  و    مدیریت  امنیت  ایجاد  با  باید 

مشارکت نظر  ابزارکنندگان  جلب  سیاستبا  چون  های  هایی 

اقتصادی   پویایی  ایجاد  و  نظر  مدیریتی  بر  شهریمبتنی    طراح 

و    کرده  توسعه    سویبه ابالغ  و  تاریخیحفاظت  کازرون    بافت 

 .گام بردارد

 

 

 

 

 

طراحی شهری پویا با توجه به زمینه ی مشارکت ها و   .2شکل  
ش ها آموز  

 

 قدردانی وتشکر  
 . گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد

 اخالقی هایتأییدیه 
 . گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد

 تعارض منافع 
 . گزارش نشده است سندگانیتوسط نو یمورد

 سهم نویسندگان در مقاله 
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