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چكیده
امـروزه مسـاله مشـاركت اجتماعـی به قـدری اهميـت دارد كه امـروزه می تـوان مهم ترين چالـش در طرح های 
معاصرسـازی و مداخلـه در بافت هـای كهـن شـهری، را در مسـائل اجتماعـی و مهم تريـن مسـاله اجتماعـی 
مداخلـه در بافت هـای قديـم شـهرها را چگونگـی جلـب مشـاركت های مردمـی دانسـت. در ايـران مشـاركت 
مردمـی بيشـتر در بعـد ارائـه تسـهيالت و كمک های مالی به مـردم و يا همـکاری مردم در اعطـای واحدهای 
مسـکونی و تجـاری خـود )كـه در بافـت مـورد مداخلـه واقع شـده( خالصـه می گـردد، در حالی كه مشـاركت 
ابعـاد وسـيع تری دارد و از مرحلـه شناسـايی معضـالت و برنامه ريـزی تـا اجـرای طـرح را شـامل می گـردد. 
اسـتفاده از ديدگاه هـا و آرای سـاكنان، عـالوه بـر كمـک به مديران و طراحان شـهری در شناسـايی ضعف ها و 
قوت هـا، پتانسـيل ها و تهديدهـای موجـود در بافت، مشـاركت مردمـی را در مرحلـه اجرای پروژه هـا به ميزان 

قابل توجهـی افزايـش خواهد داد. 
مشـاركت صحيـح مـردم در پروژه هـای شـهری بسـترها و زمينه هايـی نيـاز دارد. بر اين اسـاس پرسـش های 
اصلـی پژوهـش عبارتنـد از: 1- مهم تريـن چالش هـای پيـش روی تحقـق مشـاركت مردمی در معاصرسـازی 
بافت هـای كهـن شـهری كدامنـد؟ 2- مهم ترين راهبردهـا و راه كارهای قابل پيشـنهاد برای ارتقای مشـاركت 
شـهروندان در پروژه هـای معاصرسـازی بافت هـای كهـن شـهری چـه می باشـد؟ جهـت پاسـخ بـه سـواالت 
مذكـور از روش تحقيـق اسـتدالل منطقـی، با بهره گيری از راه كارهای تركيبی اسـتفاده شـده اسـت. گردآوری 
اطالعـات بـا روش هـای مطالعـات كتابخانه ای انجام شـده اسـت. دسـتاوردهای پژوهش نشـان می دهد كه در 
نهايـت راهبردهايـی در راسـتای جلب مشـاركت مردمی و راه كارهايی چـون اعتماد، آگاه سـازی، اعطای اختيار، 

ترغيـب و عالقه مندسـازی بـرای تحقق آن پيشـنهاد خواهـد گرديد.
کلیدواژه ها: معاصرسازی، مشاركت مردمی، بافت های كهن شهری، مشاركت مردمی

   ايـن مقالـه برگرفتـه از پژوهش هـای صـورت گرفتـه در پايـان نامه كارشناسی ارشـد آقـای معين آقايی مهر می باشـد كه بـه راهنمايی 
دكتـر محمدجـواد مهدوی نژاد و حمايت شـركت عمران و بهسـازی شـهری ايران در دسـت تهيه اسـت. 
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1- مقدمه
بـا توجـه بـه پيشـينه طوالنی سـکونت در ايران، بسـياری از شـهرهای آن پهنه های وسـيع تاريخـی و قديمی 
را در دل خـود نهفته انـد كـه با توسـعه تکنولوژی و صنايع ماشـينی و ناكارآمد شـدن سـاختار آنهـا برای حضور 

اتومبيـل، مهجـور مانده و رو به فرسـودگی نهاده اسـت. 
در گذشـته مرمـت شـهرها بـه عنـوان يکـی از اركان پويايـی شـهر، متـداوم بـوده و مـردم و مديران شـهری 
جملگـی در مسـير ايـن پويايـی گام می نهادنـد. تحـوالت و دگرگونی هـای شـهر نيز در راسـتای تکامل شـهر 
و مبتنـی بـر سـازمان فضايـی موجـود آن بـود )ايـزدی، 1380، ص33(. امـا در دوران معاصـر به علـت عـدم 
شـناخت ظرفيت هـای موجـود در آنهـا و برخـورد كالبـدی با فرسـودگی های ناشـی از قدمت بناهـا، ناكارآمدی 
معابـر و تاسيسـات شهريشـان در بسـياری مـوارد صرفـا بـه عنـوان معضـالت شـهری شناسـايی شـده اند و 
سياسـت تخريـب و بازسـازی در مواجهـه بـا آنهـا در پيـش گرفتـه شـد. علـت اين گرايـش در بسـياری موارد 
جاه طلبی هـای حاصـل از معمـاری و شهرسـازی مـدرن بـود. )حناچـی و مهدوی نـژاد، 1386، ص53( ايـن 
رويکـرد، توسـعه شـتابزده و بی توجهـی بـه زيرسـاخت های زيسـت محيطی، فرهنگـی، اجتماعـی و انسـانی، و 

آسـيب های ناشـی از آن را در نوسـازی های جديـد بـه همـراه داشـت.
بـا توجـه بـه ضـرورت بهره بـرداري بهينـه از ظرفيت هـاي درونـي شـهرها در برنامه ريـزي توسـعه شـهري، 
سياسـت هاي سـاماندهي بافت هـای كهـن شـهري موضوع بررسـی علمـي و عملي قـرار گرفته اسـت. در اين 
پژوهـش در ميـان چالش هـای مداخلـه در بافت هـای كهـن شـهری مسـاله مشـاركت مردمـی مـورد تاكيد و 
راهبردهـا و راه كارهـای جلـب مشـاركت صحيـح مردمـی در معاصرسـازی ايـن مراكـز مـورد بحث و بررسـی 

واقع شـده اسـت.

2-  سواالت و روش تحقیق
1-  مهم تريـن چالش هـای پيـش روی تحقـق مشـاركت مردمـی در معاصرسـازی بافت هـای كهـن شـهری 

مند؟ كدا
2-  مهم تريـن راهبردهـا و راه كارهـای قابـل پيشـنهاد بـرای ارتقـای مشـاركت شـهروندان در پروژه هـای 

معاصرسـازی بافت هـای كهـن شـهری چـه می باشـد؟
جهـت پاسـخ بـه سـواالت فـوق، از روش تحقيـق اسـتدالل منطقـی، بـا بهره  گيـری از راه كارهـای تركيبـی 
اسـتفاده شـده اسـت. مهمتريـن تکنيک مورد اسـتفاده، تکنيک توصيفی – تحليلی اسـت. گـردآوری اطالعات 
بـا روش هـای مطالعـات كتابخانـه ای انجـام شـده اسـت. بـه عبـارت ديگـر مقالـه سـاختاری علـی دارد كه بر 

اسـاس سلسـله اسـتدالل  های منطقـی، پاسـخ  های قابـل قبـول بـرای سـواالت پژوهـش را تعقيـب می  كند.

3-  مشارکت مردمی
حفـظ ارزش هـای تاريخـی و فرهنگـی، فقـط بـه معنـای حقـظ بناهـا و يادبودهـای قديمـی نيسـت، بلکـه با 
گسـترش روح آنهـا در كالبـد بافت هـای جديـد همـراه اسـت. )مهـدی زاده، 1380، ص63( در واقـع، هـدف از 
مداخلـه در بافت  هـای كهـن شـهری، يافتـن راه حلـی بـرای ايجـاد شـرايط مطلـوب زندگی انسـانی در شـهر 
و ايجـاد هماهنگـی ميـان نحـوة زندگـی قديـم و جديد اسـت. زيرا نيازهـا و محتـوای زندگی شـهری در حال 
حاضـر نسـبت به گذشـته دگرگون شـده اند. )حبيبـی و مقصـودی، 1388، ص84( بر اين اسـاس، تعلق و پيوند 
متقابـل ميـان بوميـان شـهرها و فضای كالبدی آن مـورد پژوهش، ارزيابی و تدبير شهرشـناختی قـرار می  گيرد 
تـا در تدويـن و اجـرای طرح  های نوسـازی- بهسـازی يا مرمتی شـهری بازتابی مثبت و سـازنده داشـته باشـد.
در دهـه 1960 و اوايـل دهـه 1970، نظر به رويکردهای اجتماع-محور، مسـاله مشـاركت با ارائه سياسـت های 
تکميلـی بـا عنـوان    بودجه هـای بازآفرينـی    شـهر بـه يکپارچه سـازی منابـع اقدامات مرمتـی گرايش پيـدا كرد 
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)Izadi, 2006, p:19( و مسـائل اجتماعـی به قـدری اهميـت يافـت كـه بـه عنـوان مهم تريـن چالـش 
طرح هـای احيـای بافت هـای فرسـوده و چگونگـی جلـب مشـاركت های مردمـی بـه عنـوان مهم ترين مسـاله 
اجتماعـی مداخلـه در بافت هـای فرسـوده مطـرح گرديد. )حناچـی و مهدوی نـژاد، 1389( بديـن ترتيب مقياس 
و آهنـگ مداخلـه در بافت هـای ارزشـمند قديمـی و تاريخـی بايـد بـه گونـه ای انتخـاب شـود كه هـم جريان 
زندگـی در آنهـا را خدشـه دار نسـازد و هـم با تـداوم خود، اميـد و حس مشـاركت در فرآينـد تجديدحيات را در 

ميان سـاكنين افزايـش دهد. 

4-  تعریف مشارکت
مشـاركت عبارت اسـت از باز توزيع قدرت كه افراد را قادر به مداخله در فرآيندهاي سياسـي و اجتماعي مي نمايد 
 )Arnstein,1969.P:216-224( .كـه قبـال فاقد آن بـوده و عمدتـا تعيين كننده منافـع آتي افـراد اسـت
 Lowe et( از نظـر برخـی از محققيـن مشـاركت مفهومـي توسـعه اي كـه بـا انتقـال قـدرت همـراه اسـت
al,1999.p:14( و شـکلی از توسـعه درون زا اسـت كـه طـی زمـان دنبال پاسـخ به دو سـوال چـرا و چگونه 
اسـت و ايـن مفهـوم را در بـردارد كه شـامل مهيا كـردن منابع محلـی و حمايـت از داده های درونـی در داخل 
برنامه هايـی بـرای ايجـاد كارايی باالتـر اسـت. )Lowe et al,1999.p:12( و )عبدی و همـکاران، 1388، 
ص73( بانـک جهانـی مشـاركت را بـه عنـوان فرآينـدی تعريـف می كنـد كـه طـی آن گروه هـای ذی  نفـع در 
جهـت دادن بـه ابتـکارات توسـعه و تصميم گيری هـا و منابعـی كـه در زندگـی تاثيـر دارد مداخلـه و نظـارت 
دارنـد. )World Bank, 1994(. از ديـدگاه سـازمان ملـل نيـز مشـاركت به منظـور حضور مـردم در فرآيند 
تصميم گيـری و بـرای رشـد آگاهی هـای اجتماعـی و رفـع نيازهـای آنـان در فرآينـد مداخالت اسـت. )دارابی، 

1384، ص61(و)عبـدی و همـکاران، 1388، ص73( 

5-  ابعاد مشارکت مردمی
5-1- مشاركت اقتصادی

جيـن جيکوبـز )1984( بـرای نخسـتين بـار توسـعه مركب متکی بـر منابع مالـی مركب را مطرح سـاخت و در 
پـی او ف الـکاک )1995( در    محيط  هـای پاسـخ گو    بـر نقـش ايـن مهـم تأكيـد گـذارد. ايـن بدان معنی اسـت 
كـه بهسـازی و نوسـازی حتـی در مقيـاس تک بناهـا، كه با سـبک های متفـاوت و ترجيحـات گوناگون صورت 
می گيـرد، بـا خـود تنـوع بصـری مجموعه را بـه همراه داشـته و بروز مشـکالت مالـی برای يکی از مشـاركت 
كننـدگان )بـه دليـل تعدد سـرمايه گذاران( به توقـف كل طرح منجـر نمی شـود. )Roberts, 1998: 94( و 
)فرخ زنـوزی، 1380، ص11( در جريـان گسـترده شـدن روزافـزون مداخـالت با هدف تجديد حيات شـهرها در 
كشـورهای پيشـرفته، امـروز ديگـر كمتـر مـوردی را بـدون حضور فعال شـهروندان )يـا سـرمايه گذاران بخش 
خصوصـی( می تـوان يافـت. ايـن امـر، در هـر كشـور يا شـهر، بـه فراخـور ويژگی هـای آن، به گونـه ای خاص 
نهادينـه شـده اسـت. در برنامه ريـزی مشـاركت اقتصـادی حالـت بهينـه زمانـی اتفـاق می افتد كـه مديريت و 
سـرمايه گذاری اوليـه توسـط بخـش دولتـی شـامل هزينه هـای برنامه ريـزی و فـاز اول آغاز مداخالت توسـط 
بخـش دولتـی، و سـرمايه گذاری اصلـی كـه در فرآينـد اجـرا اتفـاق می افتـد توسـط بخـش خصوصـی و بـا 

مشـاركت سـاكنين وقوع يابد.

5-2- مشارکت اجتماعی – برنامه ریزی مشارکتی
اگرچـه امـروزه در ايـران مشـاركت مردمی در بيشـتر مـوارد به مشـاركت اقتصادی محـدود گرديده اسـت، اما 
مسـاله مشـاركت تنهـا بـه ابعاد اقتصـادی محدود نمی شـود، بلکه مسـائل اجتماعی ابعـاد پيچيده تر و وسـيع تر 
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آن را دربرمی گیـرد. فرخ زنـوزی )1380، ص11( در ایـن راسـتا تاکیـد دارد کـه مقیـاس و آهنـگ مداخلـه در 
بافت هـای ارزشـمند قدیمـی و تاریخـی بایـد به گونه ای انتخاب شـود که هم جریـان زندگی در آنها را خدشـه 
دار نسـازد و هـم بـا تـداوم خـود، امید و حـس مشـارکت در فرآینـد تجدیدحیـات را در میان سـاکنین افزایش 

دهد. 
در مشـارکت واقعـی نیـت اصلـی، تامیـن حداکثـر منافع مردم و جلـب رضایت عموم اسـت. در واقع مشـارکت 
جامـع زمانـی اتفـاق می افتـد کـه حضـور مـردم و همـکاری آنـان در کل فرآینـد مداخلـه، یعنـی شـکل گیری 
ایـده، اجـرای برنامـه و محصـول نهایـی اتفاق افتد. بـه عبارتی مـردم باید در مشـاوره و ایده پـردازی راهنمای 
طراحـی و هم فکـر برنامه ریـزان باشـند، به شـکلی کـه بتواننـد نیازهای خـود را بـه برنامه ریزان انتقـال دهند. 
در ایـن راسـتا برنامه ریـزان نیـز باید سـطح آگاهی های مـردم را در مورد شـناخت بهتر نیازهای خـود چگونگی 
تحقـق آنهـا در طـرح مداخلـه بـاال ببرند تـا کیفیت مشـارکت آنـان را افزایش دهنـد. در فرآیند اجـرا نیز مردم 
بایـد هـم در نظـارت بر حسـن انجـام برنامه هـا و تدویـن برنامه هـای تکمیلی و اصالحـی همـراه برنامه ریزان 
و دولـت باشـند و هـم در اجـرای پروژه هـا از نظـر حمایت مالـی، واگذاری مملـوکات خود و در صورت داشـتن 
تخصـص الزم در اجـرای پروژه هـا. در طـی فرآینـد نیـز خرابی هـای ناشـی از آن و جابجایی هـای ناشـی از 
تخلیـه محـل طـرح مداخلـه را متحمـل شـوند. در محصـول مداخلـه نیز مـردم باید در سـود حاصـل از فرآیند 

باشـند. همراه  مداخله 

6-  مهم ترین نظریه های شهرسازی مشارکتی
نظریه هـای متعـددی در زمینه برنامه ریزی مشـارکتی و شهرسـازی مشـارکتی از نیمه دوم دهـه 1960 به این 
سـو مطـرح گردیـده اسـت. در این میان بـه نظریه جیمز میجلی  )1986(، شـری ارنسـتاین  )1996(، اسـکات 
دیویدسـون  )1998( دیویـد دریکسـل  )2002( و نظریـه میانجی گـری  )2004( و... بـه عنـوان تاثیرگذارترین 

نظریه هـا می توان اشـاره داشـت. )حبیبـی و سـعیدی رضوانی، 1384، صص20-16( 
6-1- جیمز میجلی 

میجلـی بـر پایـه پاسـخ دولت هـا بـه مشـارکت، آن را به چهار شـیوه ضد مشـارکتی، شـیوه مشـارکت هدایت 
شـده، شـیوه مشـارکت فزاینده، شـیوه مشـارکت واقعی تقسـیم می کند. 

درشـیوه ضدمشـارکتی، هرگونـه مداخله ومشـارکت همگانـی که اهداف کالن سیاسـی، اجتماعـی و اقتصادی 
حکومت را تهدید کند سرکوب می شود. 

در شـیوه مشـارکت هدایـت شـده از مشـارکت اجتماعـات محلـی بـا 
انگیزه هـای پنهانـی حمایـت می کند. در این روش از مشـارکت 

عمرانـی،  طرح هـای  اجـرای  بـرای  ابـزاری  عنـوان  بـه 
کنتـرل جنبش هـا و اجتماعـات محلـی، و اسـتفاده از 

جاذبـه مشـارکت برای کسـب مشـروعیت سیاسـی- 
اجتماعـی بهـره می گیـرد. 

در شـیوه مشـارکت فزاینده دولت برخوردی دوگانه 
با مشـارکت دارد. بدین گونه که در مواضع رسـمی 
از آن حمایـت می کنـد، امـا در عمـل اقـدام موثری 

انجـام نمی دهد. 
در مشـارکت واقعـی دولـت به طور کامل از مشـارکت 

اجتماعـی حمایـت می کنـد و از طریـق سـازوکارهای 
تمـام  در  محلـی  اجتماعـات  موثـر  ورود  بـرای  مناسـب 

می کنـد. تـالش  زمینه هـا 
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6-2- اسکات دیویدسون 
اسـکات دیویدسـون در سـال 1998، گردونـه مشـارکت را برای بحث مشـارکت شـهروندی طراحـی کرد. وی 
بـه سـطوح چهارگانـه مشـارکت معتقـد اسـت کـه شـامل اطالع رسـانی، مشـاوره، مشـارکت و توانمندسـازی 
می باشـد. در ایـن گردونـه متدهـای گوناگـون تحقـق امـر مشـارکت قـرار می گیرنـد که تقـدم و تاخـری بین 

آنهـا وجود نـدارد.

6-3- دریکسل 
دریکسـل مشـارکت را بـر سـه عامـل مبتنـی می داند: 1- توسـعه بـا اولویـت سـاکنان محلی باشـد؛ 2- مردم 
سـاکن در محـدوده مداخلـه دقیق تریـن اطالعـات را در مـورد آن محـدوده داردن؛ 3- مردمـی کـه بیشـترین 

تاثیـرات را از مشـارکت می پذیرنـد، بیشـترین سـهم مشـارکت را در تصمیم گیـری دارنـد.
دریکسـل مشـارکت ناسـالم )عدم مشـارکت( را به اشـکال دسـتکاری و تقلب، تزئین، و مسـاوات طلبی نمایشی 
می دانـد. و اشـکال صحیـح مشـارکت را در مشـاوره، بسـیج اجتماعـی، مسـئولیت پذیری مـردم )کـودکان(، و 
سهیم شـدن در تصمیمـات می دانـد و هـر یـک از آنهـا را در اثـر خـود بـا عنـوان    شـهرهایی بهتـر همـراه بـا 
کـودکان و نوجوانـان )راهنمایـی برای مشـارکت(    شـرح می دهـد. )حبیبـی و سـعیدی رضوانی، 1384، ص18(

6-4- نظریه میانجی گری 
نظریـه میانجی گـری کـه بـه سـفارش دفتر معـاون نخسـت وزیر بریتانیا انجام شـد، مشـارکت را بـه گونه های 
مشـارکت عمومـی، مشـاوره عمومـی  و برنامه ریـزی مشـارکتی  تقسـیم می کنـد و معتقـد اسـت کـه آنچه تا 
کنـون اتفـاق افتـاده مشـارکت عمومی اسـت و نـه برنامه ریـزی مشـارکتی. مشـارکت عمومی فرآیندی اسـت 
کـه توسـط برنامه ریـزان هدایـت می شـود. برنامه ریـزان می کوشـند از طریـق پیش بینـی و بـرآورد نیازهـای 
مردمـی بـه برنامـه ای متناسـب بـا سیاسـت های ملـی برسـند. در این شـیوه جریـان اطالعات عمدتا از سـوی 
برنامه ریـزان بـه سـمت مـردم اسـت. مشـاوره عمومـی فرآیندی اسـت کـه از طریـق آن، مـردم از طرحی که 
توسـط برنامه ریـزان یـا دولـت تهیـه شـده، آگاه می شـوند و سـپس دعـوت می شـوند تا نظـر خـود را در مورد 

طـرح از پیـش تدوین شـده بیـان دارند.
برنامه ریـزی مشـارکتی مجموعـه ای از فرآیندهایـی اسـت کـه از طریـق آن، گروه هـا و تمایالت متنـوع با هم 
تعامـل می کننـد، تـا بـرای تهیـه یـک برنامـه و نحوه انجـام آن بـه توافـق برسـند. برنامه ریزی مشـارکتی در 
قالـب عناصـری چـون تعهـد، مذاکـره، پیش میانجی گـری  و میانجی گـری تحقـق می یابـد. پیش میانجی گری 

  Driskell, 2002: 41 :نمودار1: انواع مشارکت از نظر دریسکل، ماخذ
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فرآينـدی اسـت كـه طـی آن مرجـع برنامه ريز از طريـق گوش دادن به سـخن همـه بهـره وران، به منظور حل 
اختالفـات و رسـيدن بـه توافـق بـرای تدويـن يـک برنامـه بـه عنـوان ميانجـی عمـل می كنـد. ميانجی گری 
فرآينـد حـل اختـالف بـه صـورت داوطلبانه، غيراجبـاری و بدون تعصب، توسـط افـراد بی طرف كـه به طرفين 
يـاری می رسـانند تـا در جريـان مذاكره به توافق برسـند. )حبيبی و سـعيدی رضوانی، 1384، صـص18-19( در 
برنامه   ريـزی مشـاركتی نظريـه ميانجی   گـری، شـورا بايـد در جريـان تهيـه طرح بـا اجتماعات كوچـک محلی 
زيـادی ارتبـاط برقـرار كنـد؛ با ايـن ذهنيت كـه بهـره   وران نيازهای خـود را می   شناسـند و برنامه   ريـزان بر اين 
تصـور نيسـتند كـه بـه علـت برنامه   ريز بـودن، نيازهـای ديگـران را می   داننـد، بلکه بـا هدايـت بی   طرفانه خود، 

نقـش رهبـری و ميانجی-گری شـورا را بر عهـده دارند. 

6-5- شری ارنستاین 
مشـاركت شـهروندی را با تعبير قدرت شـهروندی به كارگرفت و برای آن از اسـتعاره نردبان مشـاركت اسـتفاده 
كـرد. در پايين تريـن سـطح نردبـان )محروميـت از مشـاركت( شـهروندان هيچ گونه قـدرت مشـاركتی نداردند. 
در مرتبـه بعـدی كـه ارنسـتاين آن را درمـان نام نهاده، مشـاركت غيرصادقانـه جهت توجيـه برنامه ريزی اتفاق 
می افتـد. پله های ديگر اطالع رسـانی، مشـاوره، تسـکين، شـراكت، قـدرت تفويض شـده و اختيار شـهروندان را 
شـامل می گـردد. )شـريفيان ثانی، 1380، صـص44-45 و حبيبی و سـعيدی رضوانی، 1384، ص17( در سـطح 
محروميـت دسـتکاری و عـوام فريبـی، و درمـان قـرار گرفته اسـت. در مرحله دسـتکاری و عـوام فريبی نتيجه 
برنامه هـا پروژه هـای اجرايـی شـهری از قبـل مشـخص و برنامه های مشـاركتی در راسـتای توجيـه پروژه ها و 
آمـوزش شـهروندان در پذيـرش برنامه هـای از پيـش تعيين شـده صورت می گيـرد. در مرحله درمـان تدابير در 
راسـتای حـذف و زيـر سـوال بـردن برنامه هـا و ديدگاه هايـی اسـت كه مخالـف برنامه هـا از پيش تعيين شـده 

و در دسـت اقـدام برنامه ريزان و مديريت شـهری اسـت. 
در مرحلـه مشـاركت جزئـی شـهروندان از برنامه   ها و سياسـت   های مديريـت دولتی در مورد پروژه های شـهری 
مطلـع می شـوند و نظـرات خـود را در مورد پيشـبرد آن ارائـه می دهند. در سـطح اعطای قدرت به شـهروندان، 

شـهروندان دارای اختيـار و قـدرت در تصميم گيـری و مشـاركت در برنامه ريـزی و اجرای طرح ها می باشـند.

شکل1: نردبان مشارکت ارنستاین، )ماخذ: حبیبی و سعیدی رضوانی، 1384، ص17( 
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7- نتیجه گیری
در ايـران مشـاركت مردمـی بيشـتر در بعـد ارائـه تسـهيالت و كمک   هـای مالی به مـردم و يا همـکاری مردم 
در اعطـای واحدهـای مسـکونی و تجـاری خـود )كـه در بافت مـورد مداخله واقع شـده( خالصه می   گـردد، در 
حالـی كـه مشـاركت چنانچه اشـاره شـد، ابعـاد جامع   تـری دارد و از مرحله شناسـايی معضـالت، برنامه   ريزی تا 
اجـرای طـرح مداخلـه را شـامل می   گـردد. ايـن مسـاله به قـدری اهميـت دارد كـه امـروزه می تـوان مهم ترين 
چالـش در طرح هـای مداخلـه در بافت هـای فرسـوده، را در مسـائل اجتماعـی و مهم تريـن مسـاله اجتماعـی 
مداخلـه در بافت هـای فرسـوده را چگونگـی جلـب مشـاركت های مردمـی دانسـت. دسـتاوردهای پژوهـش 

نشـان دهنده آن اسـت كـه مهم تريـن ابزارهـای جلـب مشـاركت مردمـی عبارتند از:

1- اعتمادسازی: 
جلـب اعتمـاد بايـد هـم در اينکـه گفته هـا و پيشنهاداتشـان حـذف نمی شـود و انعـکاس خواهـد داشـت رخ 
می دهـد و هـم در آگاه سـازی آنـان از بهره هـای ناشـی از حضـور در طرح هـا و هـم از توان مديريـت و اجرای 
پـروژه توسـط دولـت و برنامه ريـزان. اسـتفاده از سـازمان ها و ارگان هـای خوشـنام و موفـق و اجـرای صحيـح 

فازهـای اول پـروژه بـا داشـتن طـرح جامـع روشـن از عوامـل اعتمادسـازی بيشـتر به شـمار می   رود.

2- اختیار:
انعطاف پذيـری در اختيـار چگونگـی مشـاركت از سـوی مردم ماننـد واگـذاری، سـرمايه گذاری، پيش خريد و ... 
و حتـی انصـراف از مشـاركت بـا تدويـن ضوابـط مربـوط بـه آن، هـم اقشـار و عالئـق گوناگون و هـم اعتماد 
سـاكنين را بيشـتر جلـب می كنـد. ضمـن اينکـه هر چـه مـردم در ابراز عقايـد خود در طـرح مداخلـه اختيارات 

بيشـتری داشـته باشـند، بيشـتر به مشـاركت روی می آورند.

3- تشویق، ترغیب و عالقه مندسازی مردم: 
ارائـه برنامه هـای تشـويقی، تسـهيالت و تخفيفات مالـی و تصوير كردن محصـوالت نهايی مداخلـه در ارتباط 
بـا مـردم و بـا كمـک رسـانه های جمعـی از مهم تريـن عوامـل تشـويق سـاكنين بـه امـر مشـاركت اسـت. در 
ايـن رونـد هـر گونـه اغـراق و يـا وعده   هايـی كـه در آينده عمـل نشـود، بـه بی   اعتمـادی سـاكنين در فازها و 

مشـاركت   های بعـدی و يـا انصـراف آنـان از مشـاركت خواهـد انجاميد.

4- آگاه سازی:
 عـدم آگاهـی نسـبت بـه مسـائل شـهری يکـی از موانـع اصلـی در عـدم حضـور افـراد در فرآينـد مشـاركت 
اسـت. گفتگوهـای سـازنده مشـاركتی نيـز زمانی تحقـق می يابد كه شـهروندان بـه خوبی در مـورد موضوعات 
مـورد بحـث آگاه شـده باشـند. حضـور برنامـه مشـخص در تملک هـا و ارائـه آن بـه سـاكنين و حضـور مركز 
پاسـخ گويی بـه شـبهات آنـان در آگاه سـازی بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد. نکتـه ديگـر اينکـه از آگاه سـازی 

می تـوان بـه عنـوان عامـل جلـب اعتمـاد و عالقه مندسـازی نيـز بهـره برد.
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