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کلیدواژهها :معاصرسازی ،مشارکت مردمی ،بافتهای کهن شهری ،مشارکت مردمی
ایـن مقالـه برگرفتـه از پژوهشهـای صـورت گرفتـه در پایـان نامه کارشناسیارشـد آقـای معین آقاییمهر میباشـد که بـه راهنمایی
دکتـر محمدجـواد مهدوینژاد و حمایت شـرکت عمران و بهسـازی شـهری ایران در دسـت تهیه اسـت.
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چکیده
امـروزه مسـاله مشـارکت اجتماعـی بهقـدری اهمیـت دارد که امـروزه میتـوان مهمترین چالـش در طرحهای
معاصرسـازی و مداخلـه در بافتهـای کهـن شـهری ،را در مسـائل اجتماعـی و مهمتریـن مسـاله اجتماعـی
مداخلـه در بافتهـای قدیـم شـهرها را چگونگـی جلـب مشـارکتهای مردمـی دانسـت .در ایـران مشـارکت
مردمـی بیشـتر در بعـد ارائـه تسـهیالت و کمکهای مالی به مـردم و یا همـکاری مردم در اعطـای واحدهای
مسـکونی و تجـاری خـود (کـه در بافـت مـورد مداخلـه واقع شـده) خالصـه میگـردد ،در حالی که مشـارکت
ابعـاد وسـیعتری دارد و از مرحلـه شناسـایی معضلات و برنامهریـزی تـا اجـرای طـرح را شـامل میگـردد.
اسـتفاده از دیدگاههـا و آرای سـاکنان ،علاوه بـر کمـک به مدیران و طراحان شـهری در شناسـایی ضعفها و
قوتهـا ،پتانسـیلها و تهدیدهـای موجـود در بافت ،مشـارکت مردمـی را در مرحلـه اجرای پروژههـا به میزان
قابل توجهـی افزایـش خواهد داد.
مشـارکت صحیـح مـردم در پروژههـای شـهری بسـترها و زمینههایـی نیـاز دارد .بر این اسـاس پرسـشهای
اصلـی پژوهـش عبارتنـد از -1 :مهمتریـن چالشهـای پیـش روی تحقـق مشـارکت مردمی در معاصرسـازی
بافتهـای کهـن شـهری کدامنـد؟  -2مهمترین راهبردهـا و راهکارهای قابل پیشـنهاد برای ارتقای مشـارکت
شـهروندان در پروژههـای معاصرسـازی بافتهـای کهـن شـهری چـه میباشـد؟ جهـت پاسـخ بـه سـواالت
مذکـور از روش تحقیـق اسـتدالل منطقـی ،با بهرهگیری از راهکارهای ترکیبی اسـتفاده شـده اسـت .گردآوری
اطالعـات بـا روشهـای مطالعـات کتابخانهای انجام شـده اسـت .دسـتاوردهای پژوهش نشـان میدهد که در
نهایـت راهبردهایـی در راسـتای جلب مشـارکت مردمی و راهکارهایی چـون اعتماد ،آگاهسـازی ،اعطای اختیار،
ترغیـب و عالقهمندسـازی بـرای تحقق آن پیشـنهاد خواهـد گردید.
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 -1مقدمه
بـا توجـه بـه پیشـینه طوالنی سـکونت در ایران ،بسـیاری از شـهرهای آن پهنههای وسـیع تاریخـی و قدیمی
را در دل خـود نهفتهانـد کـه با توسـعه تکنولوژی و صنایع ماشـینی و ناکارآمد شـدن سـاختار آنهـا برای حضور
اتومبیـل ،مهجـور مانده و رو به فرسـودگی نهاده اسـت.
در گذشـته مرمـت شـهرها بـه عنـوان یکـی از ارکان پویایـی شـهر ،متـداوم بـوده و مـردم و مدیران شـهری
جملگـی در مسـیر ایـن پویایـی گام مینهادنـد .تحـوالت و دگرگونیهـای شـهر نیز در راسـتای تکامل شـهر
و مبتنـی بـر سـازمان فضایـی موجـود آن بـود (ایـزدی ،1380 ،ص .)33امـا در دوران معاصـر بهعلـت عـدم
شـناخت ظرفیتهـای موجـود در آنهـا و برخـورد کالبـدی با فرسـودگیهای ناشـی از قدمت بناهـا ،ناکارآمدی
معابـر و تاسیسـات شهریشـان در بسـیاری مـوارد صرفـا بـه عنـوان معضلات شـهری شناسـایی شـدهاند و
سیاسـت تخریـب و بازسـازی در مواجهـه بـا آنهـا در پیـش گرفتـه شـد .علـت این گرایـش در بسـیاری موارد
جاهطلبیهـای حاصـل از معمـاری و شهرسـازی مـدرن بـود( .حناچـی و مهدوینـژاد ،1386 ،ص )53ایـن
رویکـرد ،توسـعه شـتابزده و بیتوجهـی بـه زیرسـاختهای زیسـتمحیطی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و انسـانی ،و
آسـیبهای ناشـی از آن را در نوسـازیهای جدیـد بـه همـراه داشـت.
بـا توجـه بـه ضـرورت بهرهبـرداري بهينـه از ظرفيتهـاي درونـي شـهرها در برنامهريـزي توسـعه شـهري،
سياسـتهاي سـاماندهي بافتهـای کهـن شـهري موضوع بررسـی علمـي و عملي قـرار گرفته اسـت .در این
پژوهـش در میـان چالشهـای مداخلـه در بافتهـای کهـن شـهری مسـاله مشـارکت مردمـی مـورد تاکید و
راهبردهـا و راهکارهـای جلـب مشـارکت صحیـح مردمـی در معاصرسـازی ایـن مراکـز مـورد بحث و بررسـی
واقع شـده اسـت.
 -2سواالت و روش تحقیق
 -1مهمتریـن چالشهـای پیـش روی تحقـق مشـارکت مردمـی در معاصرسـازی بافتهـای کهـن شـهری
کدامند؟
 -2مهمتریـن راهبردهـا و راهکارهـای قابـل پیشـنهاد بـرای ارتقـای مشـارکت شـهروندان در پروژههـای
معاصرسـازی بافتهـای کهـن شـهری چـه میباشـد؟
جهـت پاسـخ بـه سـواالت فـوق ،از روش تحقیـق اسـتدالل منطقـی ،بـا بهرهگیـری از راهکارهـای ترکیبـی
اسـتفاده شـده اسـت .مهمتریـن تکنیک مورد اسـتفاده ،تکنیک توصیفی – تحلیلی اسـت .گـردآوری اطالعات
بـا روشهـای مطالعـات کتابخانـهای انجـام شـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر مقالـه سـاختاری علـی دارد که بر
اسـاس سلسـله اسـتداللهای منطقـی ،پاسـخهای قابـل قبـول بـرای سـواالت پژوهـش را تعقیـب میکند.
 -3مشارکت مردمی
حفـظ ارزشهـای تاریخـی و فرهنگـی ،فقـط بـه معنـای حقـظ بناهـا و یادبودهـای قدیمـی نیسـت ،بلکـه با
گسـترش روح آنهـا در کالبـد بافتهـای جدیـد همـراه اسـت( .مهـدیزاده ،1380 ،ص )63در واقـع ،هـدف از
مداخلـه در بافتهـای کهـن شـهری ،یافتـن راه حلـی بـرای ایجـاد شـرایط مطلـوب زندگی انسـانی در شـهر
و ایجـاد هماهنگـی میـان نحـوة زندگـی قدیـم و جدید اسـت .زیرا نیازهـا و محتـوای زندگی شـهری در حال
حاضـر نسـبت به گذشـته دگرگون شـدهاند( .حبیبـی و مقصـودی ،1388 ،ص )84بر این اسـاس ،تعلق و پیوند
متقابـل میـان بومیـان شـهرها و فضای کالبدی آن مـورد پژوهش ،ارزیابی و تدبیر شهرشـناختی قـرار میگیرد
تـا در تدویـن و اجـرای طرحهای نوسـازی -بهسـازی یا مرمتی شـهری بازتابی مثبت و سـازنده داشـته باشـد.
در دهـه  1960و اوایـل دهـه  ،1970نظر به رویکردهای اجتماع-محور ،مسـاله مشـارکت با ارائه سیاسـتهای
بازآفرینـی شـهر بـه یکپارچهسـازی منابـع اقدامات مرمتـی گرایش پیـدا کرد

تکمیلـی بـا عنـوانبودجههـای

( )Izadi, 2006, p:19و مسـائل اجتماعـی بهقـدری اهمیـت یافـت کـه بـه عنـوان مهمتریـن چالـش
طرحهـای احیـای بافتهـای فرسـوده و چگونگـی جلـب مشـارکتهای مردمـی بـه عنـوان مهمترین مسـاله
اجتماعـی مداخلـه در بافتهـای فرسـوده مطـرح گردید( .حناچـی و مهدوینـژاد )1389 ،بدیـن ترتیب مقیاس
و آهنـگ مداخلـه در بافتهـای ارزشـمند قدیمـی و تاریخـی بایـد بـه گونـهای انتخـاب شـود که هـم جریان
زندگـی در آنهـا را خدشـه دار نسـازد و هـم با تـداوم خود ،امیـد و حس مشـارکت در فرآینـد تجدیدحیات را در
میان سـاکنین افزایـش دهد.

 -5ابعاد مشارکت مردمی
 -1-5مشارکت اقتصادی
جیـن جیکوبـز ( )1984بـرای نخسـتین بـار توسـعه مرکب متکی بـر منابع مالـی مرکب را مطرح سـاخت و در
گو بـر نقـش ایـن مهـم تأکیـد گـذارد .ایـن بدان معنی اسـت
پـی او ف الـکاک ( )1995درمحیطهـای پاسـخ 
کـه بهسـازی و نوسـازی حتـی در مقیـاس تکبناهـا ،که با سـبکهای متفـاوت و ترجیحـات گوناگون صورت
میگیـرد ،بـا خـود تنـوع بصـری مجموعه را بـه همراه داشـته و بروز مشـکالت مالـی برای یکی از مشـارکت
کننـدگان (بـه دلیـل تعدد سـرمایهگذاران) به توقـف کل طرح منجـر نمیشـود )Roberts, 1998: 94( .و
(فرخزنـوزی ،1380 ،ص )11در جریـان گسـترده شـدن روزافـزون مداخلات با هدف تجدید حیات شـهرها در
کشـورهای پیشـرفته ،امـروز دیگـر کمتـر مـوردی را بـدون حضور فعال شـهروندان (یـا سـرمایهگذاران بخش
خصوصـی) میتـوان یافـت .ایـن امـر ،در هـر کشـور یا شـهر ،بـه فراخـور ویژگیهـای آن ،به گونـهای خاص
نهادینـه شـده اسـت .در برنامهریـزی مشـارکت اقتصـادی حالـت بهینـه زمانـی اتفـاق میافتد کـه مدیریت و
سـرمایهگذاری اولیـه توسـط بخـش دولتـی شـامل هزینههـای برنامهریـزی و فـاز اول آغاز مداخالت توسـط
بخـش دولتـی ،و سـرمایهگذاری اصلـی کـه در فرآینـد اجـرا اتفـاق میافتـد توسـط بخـش خصوصـی و بـا
مشـارکت سـاکنین وقوع یابد.
 -2-5مشارکت اجتماعی – برنامهریزی مشارکتی
اگرچـه امـروزه در ایـران مشـارکت مردمی در بیشـتر مـوارد به مشـارکت اقتصادی محـدود گردیده اسـت ،اما
مسـاله مشـارکت تنهـا بـه ابعاد اقتصـادی محدود نمیشـود ،بلکه مسـائل اجتماعی ابعـاد پیچیدهتر و وسـیعتر
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 -4تعریف مشارکت
مشـاركت عبارت اسـت از باز توزيع قدرت كه افراد را قادر به مداخله در فرآيندهاي سياسـي و اجتماعي مينمايد
كـه قبلا فاقد آن بـوده و عمدتـا تعيين كننده منافـع آتي افـراد اسـت)Arnstein,1969.P:216-224( .
از نظـر برخـی از محققيـن مشـاركت مفهومـي توسـعهاي كـه بـا انتقـال قـدرت همـراه اسـت (Lowe et
 )al,1999.p:14و شـکلی از توسـعه درونزا اسـت کـه طـی زمـان دنبال پاسـخ به دو سـوال چـرا و چگونه
اسـت و ایـن مفهـوم را در بـردارد که شـامل مهیا کـردن منابع محلـی و حمایـت از دادههای درونـی در داخل
برنامههایـی بـرای ایجـاد کارایی باالتـر اسـت )Lowe et al,1999.p:12( .و (عبدی و همـکاران،1388 ،
ص )73بانـک جهانـی مشـارکت را بـه عنـوان فرآینـدی تعریـف میکنـد کـه طـی آن گروههـای ذینفـع در
جهـت دادن بـه ابتـکارات توسـعه و تصمیمگیریهـا و منابعـی کـه در زندگـی تاثیـر دارد مداخلـه و نظـارت
دارنـد .)World Bank, 1994( .از دیـدگاه سـازمان ملـل نیـز مشـارکت به منظـور حضور مـردم در فرآیند
تصمیمگیـری و بـرای رشـد آگاهیهـای اجتماعـی و رفـع نیازهـای آنـان در فرآینـد مداخالت اسـت( .دارابی،
 ،1384ص)61و(عبـدی و همـکاران ،1388 ،ص)73
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آن را دربرمیگیـرد .فرخزنـوزی ( ،1380ص )11در ایـن راسـتا تاکیـد دارد کـه مقیـاس و آهنـگ مداخلـه در
بافتهـای ارزشـمند قدیمـی و تاریخـی بایـد به گونهای 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 میافتـد کـه حضـور مـردم و همـکاری آنـان در کل فرآینـد مداخلـه ،یعنـی شـکلگیری
ایـده ،اجـرای برنامـه و محصـول نهایـی اتفاق افتد .بـه عبارتی مـردم باید در مشـاوره و ایدهپـردازی راهنمای
طراحـی و همفکـر برنامهریـزان باشـند ،به شـکلی کـه بتواننـد نیازهای خـود را بـه برنامهریزان انتقـال دهند.
در ایـن راسـتا برنامهریـزان نیـز باید سـطح آگاهیهای 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 برنامههـا و تدویـن برنامههـای تکمیلی و اصالحـی همـراه برنامهریزان
و دولـت باشـند و هـم در اجـرای پروژههـا از نظـر حمایت مالـی ،واگذاری مملـوکات خود و در صورت داشـتن
تخصـص الزم در اجـرای پروژههـا .در طـی فرآینـد نیـز خرابیهـای ناشـی از آن و جابجاییهـای ناشـی از
تخلیـه محـل طـرح مداخلـه را متحمـل شـوند .در محصـول مداخلـه نیز مـردم باید در سـود حاصـل از فرآیند
مداخله همراه باشـند.
 -6مهمترین نظریههای شهرسازی مشارکتی
نظریههـای متعـددی در زمینه برنامه ریزی مشـارکتی و شهرسـازی مشـارکتی از نیمه دوم دهـه  1960به این
سـو مطـرح گردیـده اسـت .در این میان بـه نظریه جیمز میجلی ( ،)1986شـری ارنسـتاین ( ،)1996اسـکات
دیویدسـون ( )1998دیویـد دریکسـل ( )2002و نظریـه میانجیگـری ( )2004و ...بـه عنـوان تاثیرگذارترین
نظریههـا میتوان اشـاره داشـت( .حبیبـی و سـعیدیرضوانی ،1384 ،صص)20-16
 -1-6جیمز میجلی
میجلـی بـر پایـه پاسـخ دولتهـا بـه مشـارکت ،آن را به چهار شـیوه ضد مشـارکتی ،شـیوه مشـارکت هدایت
شـده ،شـیوه مشـارکت فزاینده ،شـیوه مشـارکت واقعی تقسـیم میکند.
درشـیوه ضدمشـارکتی ،هرگونـه مداخله ومشـارکت همگانـی که اهداف کالن سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصادی
حکومت را تهدید کند سرکوب میشود.
در شـیوه مشـارکت هدایـت شـده از مشـارکت اجتماعـات محلـی بـا
انگیزههـای پنهانـی حمایـت میکند .در این روش از مشـارکت
بـه عنـوان ابـزاری بـرای اجـرای طرحهـای عمرانـی،
کنتـرل جنبشهـا و اجتماعـات محلـی ،و اسـتفاده از
جاذبـه مشـارکت برای کسـب مشـروعیت سیاسـی-
اجتماعـی بهـره میگیـرد.
در شـیوه مشـارکت فزاینده دولت برخوردی دوگانه
با مشـارکت دارد .بدین گونه که در مواضع رسـمی
از آن حمایـت میکنـد ،امـا در عمـل اقـدام موثری
انجـام نمیدهد.
در مشـارکت واقعـی دولـت بهطور کامل از مشـارکت
اجتماعـی حمایـت میکنـد و از طریـق سـازوکارهای
مناسـب بـرای ورود موثـر اجتماعـات محلـی در تمـام
زمینههـا تلاش میکنـد.

 -2-6اسکات دیویدسون
اسـکات دیویدسـون در سـال  ،1998گردونـه مشـارکت را برای بحث مشـارکت شـهروندی طراحـی کرد .وی
بـه سـطوح چهارگانـه مشـارکت معتقـد اسـت کـه شـامل اطالعرسـانی ،مشـاوره ،مشـارکت و توانمندسـازی
میباشـد .در ایـن گردونـه متدهـای گوناگـون تحقـق امـر مشـارکت قـرار میگیرنـد که تقـدم و تاخـری بین
آنهـا وجود نـدارد.
 -3-6دریکسل
دریکسـل مشـارکت را بـر سـه عامـل مبتنـی میداند -1 :توسـعه بـا اولویـت سـاکنان محلی باشـد؛  -2مردم
سـاکن در محـدوده مداخلـه دقیقتریـن اطالعـات را در مـورد آن محـدوده داردن؛  -3مردمـی کـه بیشـترین
تاثیـرات را از مشـارکت میپذیرنـد ،بیشـترین سـهم مشـارکت را در تصمیمگیـری دارنـد.
دریکسـل مشـارکت ناسـالم (عدم مشـارکت) را به اشـکال دسـتکاری و تقلب ،تزئین ،و مسـاواتطلبی نمایشی
میدانـد .و اشـکال صحیـح مشـارکت را در مشـاوره ،بسـیج اجتماعـی ،مسـئولیتپذیری مـردم (کـودکان) ،و
سهیمشـدن در تصمیمـات میدانـد و هـر یـک از آنهـا را در اثـر خـود بـا عنـوانشـهرهایی بهتـر همـراه بـا
کـودکان و نوجوانـان (راهنمایـی برای مشـارکت) شـرح میدهـد( .حبیبـی و سـعیدیرضوانی ،1384 ،ص)18
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نمودار :1انواع مشارکت از نظر دریسکل ،ماخذDriskell, 2002: 41 :

 -4-6نظریه میانجیگری
نظریـه میانجیگـری کـه بـه سـفارش دفتر معـاون نخسـتوزیر بریتانیا انجام شـد ،مشـارکت را بـه گونههای
مشـارکت عمومـی ،مشـاوره عمومـی و برنامهریـزی مشـارکتی تقسـیم میکنـد و معتقـد اسـت کـه آنچه تا
کنـون اتفـاق افتـاده مشـارکت عمومی اسـت و نـه برنامهریـزی مشـارکتی .مشـارکت عمومی فرآیندی اسـت
کـه توسـط برنامهریـزان هدایـت میشـود .برنامهریـزان میکوشـند از طریـق پیشبینـی و بـرآورد نیازهـای
مردمـی بـه برنامـهای متناسـب بـا سیاسـتهای ملـی برسـند .در این شـیوه جریـان اطالعات عمدتا از سـوی
برنامهریـزان بـه سـمت مـردم اسـت .مشـاوره عمومـی فرآیندی اسـت کـه از طریـق آن ،مـردم از طرحی که
توسـط برنامهریـزان یـا دولـت تهیـه شـده ،آگاه میشـوند و سـپس دعـوت میشـوند تا نظـر خـود را در مورد
طـرح از پیـش تدوین شـده بیـان دارند.
برنامهریـزی مشـارکتی مجموعـهای از فرآیندهایـی اسـت کـه از طریـق آن ،گروههـا و تمایالت متنـوع با هم
تعامـل میکننـد ،تـا بـرای تهیـه یـک برنامـه و نحوه انجـام آن بـه توافـق برسـند .برنامهریزی مشـارکتی در
قالـب عناصـری چـون تعهـد ،مذاکـره ،پیشمیانجیگـری و میانجیگـری تحقـق مییابـد .پیشمیانجیگری

فرآینـدی اسـت کـه طـی آن مرجـع برنامهریز از طریـق گوش دادن به سـخن همـه بهـرهوران ،بهمنظور حل
اختالفـات و رسـیدن بـه توافـق بـرای تدویـن یـک برنامـه بـه عنـوان میانجـی عمـل میکنـد .میانجیگری
فرآینـد حـل اختلاف بـه صـورت داوطلبانه ،غیراجبـاری و بدون تعصب ،توسـط افـراد بیطرف کـه به طرفین
یـاری میرسـانند تـا در جریـان مذاکره به توافق برسـند( .حبیبی و سـعیدیرضوانی ،1384 ،صـص )19-18در
برنامهریـزی مشـارکتی نظریـه میانجیگـری ،شـورا بایـد در جریـان تهیـه طرح بـا اجتماعات کوچـک محلی
زیـادی ارتبـاط برقـرار کنـد؛ با ایـن ذهنیت کـه بهـرهوران نیازهای خـود را میشناسـند و برنامهریـزان بر این
تصـور نیسـتند کـه بـه علـت برنامهریز بـودن ،نیازهـای دیگـران را میداننـد ،بلکه بـا هدایـت بیطرفانه خود،
نقـش رهبـری و میانجی-گری شـورا را بر عهـده دارند.
 -5-6شری ارنستاین
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مشـارکت شـهروندی را با تعبیر قدرت شـهروندی بهکارگرفت و برای آن از اسـتعاره نردبان مشـارکت اسـتفاده
کـرد .در پایینتریـن سـطح نردبـان (محرومیـت از مشـارکت) شـهروندان هیچگونه قـدرت مشـارکتی نداردند.
در مرتبـه بعـدی کـه ارنسـتاین آن را درمـان نام نهاده ،مشـارکت غیرصادقانـه جهت توجیـه برنامهریزی اتفاق
میافتـد .پلههای دیگر اطالعرسـانی ،مشـاوره ،تسـکین ،شـراکت ،قـدرت تفویضشـده و اختیار شـهروندان را
شـامل میگـردد( .شـریفیانثانی ،1380 ،صـص 45-44و حبیبی و سـعیدیرضوانی ،1384 ،ص )17در سـطح
محرومیـت دسـتکاری و عـوام فریبـی ،و درمـان قـرار گرفته اسـت .در مرحله دسـتکاری و عـوام فریبی نتیجه
برنامههـا پروژههـای اجرایـی شـهری از قبـل مشـخص و برنامههای مشـارکتی در راسـتای توجیـه پروژهها و
آمـوزش شـهروندان در پذیـرش برنامههـای از پیـش تعیین شـده صورت میگیـرد .در مرحله درمـان تدابیر در
راسـتای حـذف و زیـر سـوال بـردن برنامههـا و دیدگاههایـی اسـت که مخالـف برنامههـا از پیش تعیین شـده
و در دسـت اقـدام برنامهریزان و مدیریت شـهری اسـت.
در مرحلـه مشـارکت جزئـی شـهروندان از برنامهها و سیاسـتهای مدیریـت دولتی در مورد پروژههای شـهری
مطلـع میشـوند و نظـرات خـود را در مورد پیشـبرد آن ارائـه میدهند .در سـطح اعطای قدرت به شـهروندان،
شـهروندان دارای اختیـار و قـدرت در تصمیمگیـری و مشـارکت در برنامهریـزی و اجرای طرحها میباشـند.

شکل :1نردبان مشارکت ارنستاین( ،ماخذ :حبیبی و سعیدیرضوانی ،1384 ،ص)17

 -7نتیجهگیری
در ایـران مشـارکت مردمـی بیشـتر در بعـد ارائـه تسـهیالت و کمکهـای مالی به مـردم و یا همـکاری مردم
در اعطـای واحدهـای مسـکونی و تجـاری خـود (کـه در بافت مـورد مداخله واقع شـده) خالصه میگـردد ،در
حالـی کـه مشـارکت چنانچه اشـاره شـد ،ابعـاد جامعتـری دارد و از مرحله شناسـایی معضلات ،برنامهریزی تا
اجـرای طـرح مداخلـه را شـامل میگـردد .ایـن مسـاله بهقـدری اهمیـت دارد کـه امـروزه میتـوان مهمترین
چالـش در طرحهـای مداخلـه در بافتهـای فرسـوده ،را در مسـائل اجتماعـی و مهمتریـن مسـاله اجتماعـی
مداخلـه در بافتهـای فرسـوده را چگونگـی جلـب مشـارکتهای مردمـی دانسـت .دسـتاوردهای پژوهـش
نشـاندهنده آن اسـت کـه مهمتریـن ابزارهـای جلـب مشـارکت مردمـی عبارتند از:
 -1اعتمادسازی:
جلـب اعتمـاد بایـد هـم در اینکـه گفتههـا و پیشنهاداتشـان حـذف نمیشـود و انعـکاس خواهـد داشـت رخ
میدهـد و هـم در آگاهسـازی آنـان از بهرههـای ناشـی از حضـور در طرحهـا و هـم از توان مدیریـت و اجرای
پـروژه توسـط دولـت و برنامهریـزان .اسـتفاده از سـازمانها و ارگانهـای خوشـنام و موفـق و اجـرای صحیـح
فازهـای اول پـروژه بـا داشـتن طـرح جامـع روشـن از عوامـل اعتمادسـازی بیشـتر به شـمار میرود.

 -3تشویق ،ترغیب و عالقهمندسازی مردم:
ارائـه برنامههـای تشـویقی ،تسـهیالت و تخفیفات مالـی و تصویر کردن محصـوالت نهایی مداخلـه در ارتباط
بـا مـردم و بـا کمـک رسـانههای جمعـی از مهمتریـن عوامـل تشـویق سـاکنین بـه امـر مشـارکت اسـت .در
ایـن رونـد هـر گونـه اغـراق و یـا وعدههایـی کـه در آینده عمـل نشـود ،بـه بیاعتمـادی سـاکنین در فازها و
مشـارکتهای بعـدی و یـا انصـراف آنـان از مشـارکت خواهـد انجامید.
 -4آگاهسازی:
عـدم آگاهـی نسـبت بـه مسـائل شـهری یکـی از موانـع اصلـی در عـدم حضـور افـراد در فرآینـد مشـارکت
اسـت .گفتگوهـای سـازنده مشـارکتی نیـز زمانی تحقـق مییابد که شـهروندان بـه خوبی در مـورد موضوعات
مـورد بحـث آگاه شـده باشـند .حضـور برنامـه مشـخص در تملکهـا و ارائـه آن بـه سـاکنین و حضـور مرکز
پاسـخگویی بـه شـبهات آنـان در آگاهسـازی بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد .نکتـه دیگـر اینکـه از آگاهسـازی
میتـوان بـه عنـوان عامـل جلـب اعتمـاد و عالقهمندسـازی نیـز بهـره برد.
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 -2اختیار:
انعطافپذیـری در اختیـار چگونگـی مشـارکت از سـوی مردم ماننـد واگـذاری ،سـرمایهگذاری ،پیشخرید و ...
و حتـی انصـراف از مشـارکت بـا تدویـن ضوابـط مربـوط بـه آن ،هـم اقشـار و عالئـق گوناگون و هـم اعتماد
سـاکنین را بیشـتر جلـب میکنـد .ضمـن اینکـه هر چـه مـردم در ابراز عقایـد خود در طـرح مداخلـه اختیارات
بیشـتری داشـته باشـند ،بیشـتر به مشـارکت روی میآورند.
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 -8منابع و مآخذ
 ایـزدی ،محمدسـعید ( .)1380بررسـی تجـارب مرمـت شـهری در ایـران بـا تاکیـد بـر تحـوالت دو دهـه اخیـر.فصلنامـه هفتشـهر ،سـال دوم ،شـماره سـوم ،بهـار .80صـص.32-42
 حبیبی ،سیدمحسـن و سـعیدیرضوانی ،هادی (،)1384شهرسـازی مشـارکتی؛ کاوشـی نظری در شـرایط ایران،نشـریه علمی پژوهشـی هنرهای زیبا ،شـماره  ،24زمسـتان84
 حبیبی ،سید محسن و مقصودی ،ملیحه ( ،)1388مرمت شهری ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران دارابـی ،حسـن (،)1384تبیین سـرمایهگذاریهای عمرانی در پرتو مشـارکتهای مردمی :مورد سـکونتگاههایروسـتایی ناحیه کاشـان  ،رساله دکتری ،دانشـکده علوم انسانی ،دانشـگاه تربیت مدرس.
 سـعیدیرضوانی ،هـادی (،)1385عملیاتـی کـردن شهرسـازی مشـارکتی در شـرایط ایـران -نمونـه قلعه آبکوهمشـهد ،نشـریه علمی پژوهشـی هنرهای زیبا ،شـماره  ،28زمسـتان85
 شـریفیانثانی ،مریـم (،)1380مشـارکت شـهروندی ،حکمروایـی شـهری و مدیریت شـهری ،فصلنامـه مدیریتشـهری ،شـماره ،8زمستان80
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