تشکیل نهاد اجتماعی محله
گام نخست در تحقق اهداف
توانمندسازی
بافت های غیررسمی
شماره30-29
پاییز و زمستان 88
114

نصراهلل دهقان

کارشناس ارشد شهرسازی -مدیر عامل
مهندسین مشاور پارس آرایه

حسین فهیمی زاده

کارشناس ارشد طراحی شهری -دانشجوی
دکتری طراحی شهری -رئیس هیأت مدیره

واژگان کلیدی :
بافتهای غیررسمی ،توانمندسازی ،مشارکت مردمی ،ستاد توانمندسازی ملی و استانی عرصه های مشارکت،
نهاد اجتماعی یا کنسول محله ،کارگروههای تخصصی نهاد اجتماعی -کمیته های تخصصی تحت امر
کارگروههای تخصصی
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چکیده:
در فرایند توانمندسازی بافتهای غیررسمی ،تاکید زیادی بر مشارکت همه جانبه مردمی است بطوریکه
این مشارکتها در کنار ستاد توانمندسازی استان موجبات تحقق پیشنهادات طرحهای توانمندسازی محالت
غیررسمی را شاهد باشیم .مسئله اساسی در این میان ،مکانیزم عملی مناسب جهت تحقق مشارکتهای مردمی
در کنار تسهیالت ارایه شده توسط دستگاههای ستادی است که به نظر می رسد نهاد اجتماعی محله (کنسول
محله) قادر باشد به خوبی این نقش را با بهره گیری از کمیته های تخصصی تحت امر خود بازی می کند.
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گفتار نخست:
شهرها سیستم های پیچیده ،مملو از پدیده های متنوع و مسایل متفاوت می باشند که پرداختن به مسایل
و مشکالت شهرها تا چند سال گذشته در قالب مطالعات و تهیه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ (جامع
شهری) و بدنبال آن طرحهای تفصیلی صورت می گرفته است .دراین طرح ها مسایل و مشکالت مربوط به
بافتهای فرسوده ،غیررسمی ،جدید ،باغات ،تراکمها و ...با دیدی کالن بررسی و نهایت ًا به ضوابط و مقرراتی
کالن و فراگیر منجر می شد که هیچ تفاوتی را فی مابین موضوعات مختلف شهری گوشزد نمی کردند .چند
سالی بیش نیست که موضوعات مختلف شهری همچون ساماندهی بافتهای فرسوده ،توانمندسازی بافتهای
غیررسمی ،ساماندهی باغات شهری و ...در قالب شرح خدماتهای تخصصی و جداگانه مورد مداقه و بررسی قرار
گرفته و به هر موضوع به صورت ویژه نگاه می شود.
از مهمترین موضوعات روز که برخورد تخصصی با آنها باب شده است را می توان ساماندهی و توانمندسازی
بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی نام برد که خود از دو بخش جداگانه مشتمل بر بافتهای فرسوده
و سکونتگاههای غیررسمی تشکیل می گردد که هر کدام به واسطه ویژگیها و خصوصیات خاص کالبدی
و اجتماعی نیازمند مطالعه ای ویژه و ارایه راه حلهای خاص می باشند که در نوشتار حاضر سکونتگاههای
غیررسمی مورد توجه می باشد.
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طرح مسئله:
به طور کلی بافتها و سکونتگاه های غیررسمی را می توان محدوده هایی فضایی دانست که از یک طرف
جذب نظام اقتصادی -اجتماعی شهر مادر نگردیده اند و از طرفی دیگر مسایل و مشکالت کالبدی و ساختاری
خاصی دارند که آنها را از سایر بافتهای شهری متمایز می نماید.
در فرایند تعیین و معرفی این سکونتگاهها صرف ًا شاخصهای کالبدی مورد توجه نبوده و به شاخص های
اقتصادی -اجتماعی ،زیست محیطی و زیربنایی نیز توجه می گردد .در برخورد با اینگونه سکونتگاهها ،مهمترین
راه حلی که تاکنون در سطح جهانی شناخته شده و مورد عمل قرار می گیرد رویکرد توانمندسازی است که
توسط بانک جهانی در اغلب کشورهای آفریقایی و آمریکای التین دنبال گردیده و در کشور عزیزمان ایران نیز
به صورت تخصصی در ارتباط با شهرهای دارای
بافت های غیررسمی همچون شیراز ،مشهد ،اهواز ،کرمانشاه ،بندرعباس ،همدان و ...مطالعات توانمندسازی
صورت گرفته شده و بعض ًا وارد مقوله اجرا گردیده است.
از مهمترین مسایل و مشکالتی که بر سرراه فرایند توانمندسازی در مقام اجرا وجود دارد ،مکانیزم اجرایی
مشخص و مدون می باشد به طوریکه اهداف توانمندسازی به خوبی محقق و با توجه به ویژگی های خاص
رویکرد توانمندسازی که همانا بهره گیری کامل از مشارکت مردمی است ،قادر باشیم به نحو احسن مشارکت ها
را در عرصه های مختلف داشته باشیم.
راه حلهای کلی
در بحث رویارویی با مسئله فوق دو راه حل کلی و کالن به نظر می رسد .نخست راه حل تمرکز گرایانه که
ستاد توانمندسازی استان با کمک دستگاههای ستادی و اجرایی وارد عمل گردیده و همچون دیگر موضوعات
شهری (پروژه های عمرانی) با تعریف بودجه و تامین اعتبار ،تعیین متولی اجرا و ...راس ًا نسبت به اجرای پروژه
های پیشنهادی اقدام نمایند.
دوم راه حل غیر تمرکز گرایانه که به بخشهای غیردولتی معطوف گردیده و حکایت از آن دارد که بدون
دخالت های عملی دستگاههای اجرایی ،تشکل های غیردولتی و مردمی فعال در اینگونه سکونتگاهها راس ًا
مدیریت فرایندهای اجرایی را در دست گرفته و دخالت های ستادی را به کمترین حالت رسانند.
در تحلیل راه حل اول می توان یاد آورد شد که ویژگی منحصر به فرد رویکرد توانمندسازی استفاده از ظرفیتها

نهاد اجتماعی محله ،ساختار و شرح وظایف
با توجه به موارد مطرح شده در بخش قبل اینک الزم است تا به بررسی تشکیالت مردم -نهادی بپردازیم که
می بایست دوش به دوش تشکیالت متمرکز دولتی (ستاد ملی و استانی توانمندسازی) در راستای پیش برد و
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و مشارکتهای مردمی و دولتی به صورت توام ًا می باشد و لذا پرداختن به فرایند توانمندسازی بدون مداخله و
مشارکت مردمی همچون حرکتها و اقداماتی است که در گذشته اتفاق می افتاده و موجبات عدم اعتماد مردم
بهره بردار را فراهم می سازد ،ضمن اینکه این راه حل با ماهیت پروژه های توانمندسازی در تضاد است .از
طرف دیگر بدون توجه به مقوله اعتبار و سرمایه مورد نیاز پروژه ها ،انتظار تحقق اهداف توانمندسازی با تکیه
بر راه حل غیر تمرکز گرایانه نیز بیهوده خواهد بود.
قبل از نتیجه گیری و معرفی رویکرد مناسب (در راستای انتخاب راه حل مناسب) الزم است معیارهایی جهت
سنجش و انتخاب راه حلهای مناسب (مکانیزم مشخص اجرایی) شناسایی و ارایه گردند که با توجه به تعریف،
ماهیت ،اهداف و ویژگی های رویکرد توانمندسازی و نوع پروژه های پیشنهادی که صرف ًا کالبدی نبوده و به
مقوالت اقتصادی -اجتماعی -زیست محیطی و ...به صورت خاص و با اولویت باال نیز توجه دارد می توان
معیارهای زیر را به عنوان اصلی ترین معیارهای سنجش و انتخاب راه حل اجرایی مناسب نام برد:
 -1امکان ایجاد مشارکت های مردمی در تمامی زمینه ها و عرصه های مشارکتی
 -2تامین اعتبار و سرمایه مورد نیاز و هماهنگیهای کالن
 -3توجه به ماهیت متنوع پروژه های پیشنهادی
 -4اعتمادسازی محلی
 -5توجه به ویژگی انعطاف پذیری پیشنهادات
با در نظر گرفتن این معیارها می توان گفت که هیچکدام از دو رویکرد تمرکز گرایانه و غیرتمرکز گرایانه
به تنهایی قادر به تحقق اهداف توانمندسازی نبوده و الزم است مشارکت دستگاه های دولتی با تشکلهای
مردمی و غیر دولتی را در فرایند توانمندسازی هم در ارتباط با مطالعات و تهیه طرح و هم در مقوله اجرا داشته
باشیم .چرا که راه حل تمرکز گرایانه اگرچه از نظر تامین اعتبار و سرمایه نسبت به راه حل غیرتمرکز گرایانه
برتری دارد اما مشارکت مردمی را چندان جدی نگرفته و با توجه به ماهیت پروژه های پیشنهادی که اغلب
اقتصادی ،اجتماعی ،زیربنایی و ...می باشند و مضاف ًا لزوم اعتماد سازی در فرایند اجرای پروژه ها و ...نیاز به
بخش خصوصی و مشارکت مردمی و عمومی بیشتر نمود پیدا می کند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که در فرایند اجرای طرحهای توانمندسازی همکاری تنگاتنگ دستگاههای
ستادی و نهادهای دولتی (به عنوان تسهیل کننده) از یک طرف و نهادهای مردمی از طرف دیگر الزم و ملزوم
بوده و به تنهایی نمی توان برآنها تکیه نمود.
صرف نظر از پاره ای ضعف های مطرح در بخش ستادی (همچون لزوم تشکیل واحد توانمندسازی در
دستگاههای اجرایی و لزوم تغییر نگاه مدیران و کارشناسان شهری از حالت قهری به رویکرد توانمندسازی
و )...تا اندازه ای می توان ستاد توانمندسازی استانها را در رویارویی با موضوعات توانمندسازی و از نگاه تمرکز
گرایانه کافی دانست و لذا مشکل اساسی تر در جوامع امروزی ما موضوع نهادهای اجتماعی و مردمی منسجم
در ارتباط با فرایند توانمندسازی بوده که به صورت انتزاعی و غیرمنسجم در شهرهای مختلف با این موضوع
برخورد شده و تشکیالت مدون ،منظم و دارای شرح وظایف تعریف شده و مشخص ایجاد نشده است .ضمن
اینکه نمی توان زحمات و فعالیتهای  N.G.Oها و  C.B.Dها و دیگر تشکل های غیر دولتی فعال در برخی
محالت فقیر نشین شهرهای بزرگ را نادیده گرفت ،اما این تشکلها عمدت ٌا تاکنون فعالیتهایی انسان محور داشته
و حول و حوش ارتقاء منزلت و اخالق اجتماعی و انسانی و مبارزه با فساد اخالقی و اعتیاد و ...فعالیت داشته اند
و به صورت سازمان یافته ،مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی و غیرعمرانی و برقراری هماهنگیهای اداری و
پیگیری های اجرایی و تشکیل کالسهای آموزشی و ارتقاء مهارت و ...را در رزومه خود نداشته اند.
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تحقق پذیری اهداف و راهکارهای پیشنهادی طرح های توانمندسازی فعالیت نمایند .با توجه به نوع مسئولیت و
جایگاه این تشکل شاید انتخاب نهاد اجتماعی محله یا کنسول محله نامی مناسب باشد که در ادامه ،این تشکل
را با این عنوان یاد می کنیم.
نهاد اجتماعی محله چیست؟
در تعریفی کالن و فراگیر می توان نهاد اجتماعی محله را این گونه توصیف نمود:
نهاد اجتماعی محله نهادی مردمی  ،غیر دولتی ( )NGOمی باشد که دارای یک هسته مرکزی بوده که از
سوی مردم محله انتخاب شده و در زمان مسئولیت خود تالش می نماید با همفکری و جذب حداکثری مشارکت
های مردمی و محلی ،موجبات تحقق پذیری پروژه ها و طرح های پیشنهادی توانمندسازی محله را از طریق
کمیته ها و کارگروههای مردمی -تخصصی خود در زمینه های مختلف فراهم نماید.
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نهاد اجتماعی محله (ساختار و تشکیالت)
در راستای انتخاب ساختار مناسب جهت نهاد اجتماعی محله پس از بررسیهای به عمل آمده سه عامل زیر
به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار در انتخاب این ساختار شناسایی شدند که عبارتنداز:
 -1محورهای موضوعی و ماهیت پروژه های پیشنهادی طرح توانمندسازی
 -2مباحث و سرفصل های اصلی مسائل ،مشکالت و نیازهای محله
 -3سطوح الزم مشارکت مردمی
حال با توجه به عوامل فوق و عرف های اجتماعی همراه با قوانین موجود و همچنین با در نظر گرفتن بندهایی
از سند ملی توانمندسازی ساختار پیشنهادی نهاد اجتماعی محله به این صورت ارائه می گردد:
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این نهاد دارای هسته مرکزی متشکل از  7-5نفر متناسب با جمعیت محالت و ساختارهای اجتماعی آنان
خواهد بود که با رای مردم و تشکل های غیردولتی فعال در محالت برای دوره ای  3-4ساله انتخاب می گردند
که می بایست وظایف محوله و مشروح مصوب خود را پیگیری و اجرا نمایند.
در کنار این هسته مرکزی منتخب ،نهاد اجتماعی می بایست کار گروه های تخصصی زیر را متناسب با
نیازها و اولویت های محلی به شرحی که در آیین نامه های مربوط بیان خواهد شد تشکیل داده و از طریق
این کارگروه ها اهداف و پروژه های مرتبط با موضوع را که در طرح توانمندسازی محله پیشنهاد گردیده اند
پیگیری و اجرا نمایند .اساس ًا هیأت مرکزی منتخب در گام نخست و سپس تشکیل کارگروه های تخصصی
با حضور گسترده مردم محله در گام بعدی مشارکت مستقیم و حداکثری ساکنین را درفرایند اجرایی و تحقق
پذیری طرحها باعث خواهد شد.
عناوین کارگروههای پیشنهادی عبارتنداز:
* کارگروه اجتماعی فرهنگی
* کارگروه بهداشت و سالمت
* کارگروه اقتصاد و اشتغال
* کارگروه عمران
* کارگروه تعاون
این دسته بندی و طبقه بندی از کارگروه های پیشنهادی عمدت ًا براساس محورها و موضوعات طرح ها و
پروژه های پیشنهادی می باشند .این کارگروهها متناسب با مسایل محلی و اولویت های اجرایی مبادرت به
تشکیل کمیته های مختلف تخصصی در زیر مجموعه خود خواهند نمود که این کمیته ها با بررسی های بسیار
دقیق و در نظر گرفتن عوامل ریز محلی در قلب محالت و موضوعات نفوذ نموده و با انجام تعامالت چهره به
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چهره با ساکنین  ،عوامل ،موانع و مشکالت موجود در فرآیند اجرا را بر طرف می نمایند .تعداد و موضوع این
کمیته ها می تواند از محله ای به محله دیگر متفاوت باشد چرا که این کمیته ها متناسب با شرایط ویژه محلی
شکل می گیرند.
پیشنهاد می گردد در کمیته های تخصصی عالوه بر ساکنین محالت از متخصصین بومی و نه صرف ًا محلی و
آشنا با مسائل شهر ،منطقه و موضوع عضویت داشته باشند تا در فرآیند های مشارکتی بتوانند از نظر تخصصی
ساکنین را یاری نمایند.
در ادامه شرح مختصری از وظایف کارگروه ها و کمیته های تخصصصی آنها آورده شده است:
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کارگروه اجتماعی فرهنگی
یکی از مسائل و مشکالت بنیادی و اساسی موجود در محالت هدف همانا مسائل فرهنگی و اجتماعی است
که می بایست در فرآیند توانمندسازی به صورت خاص و ویژه به آنها توجه نمود ،از سوی دیگر با بررسی
پروژه های پیشنهادی طرح توانمندسازی محله ها،روشن می شود که بخش عمده ای از پروژه ها و طرح های
پیشنهادی در زمینه های فرهنگی و آموزشی با موضوعات متنوع هستند .لذا این کارگروه وظیفه دارد با تشکیل
کمیته های متنوع در راستای انجام آموزش عمومی و تخصصی در موضوعات مختلف نظیر سوادآموزی،
آموزش مسائل بهداشتی ،مباحث اجتماعی ،رفع معضالت اجتماعی فعالیت نماید .عالوه بر این مباحث کارگروه
اجتماعی -فرهنگی در راستای ارتقاء توانمندی های فردی وظیفه خواهد داشت با تشکیل کمیته مهارت آموزی
به ارتقاء سطح مهارت های تخصصی ساکنین و افراد محله برای جذب بهتر در بازار کار و یا کمیته متخصصین
محله برای تفکر ،برنامه ریزی ،تصمیم گیری و ارایه نقطه نظرات کارشناسی و  ...بپردازند.
کارگروه بهداشت و سالمت
این کارگروه در دو محور کلی بهداشت فردی و بهداشت محیطی اعم از بهداشت محیط خانه و محیط شهری
فعالیت می نماید .این کارگروه با توجه به پروژه های پیشنهادی طرح توانمندسازی فعالیت هایی نظیر مبارزه
با اعتیاد ،بهسازی محیط عمومی محله ،ارتقاء کیفیت های زیست محیطی ،انجام پروژه های ویزیت رایگان
اهالی توسط پزشکان عمومی و متخصص ،انجام فعالیت های غربالگری و شناسایی موارد تهدید کننده و...را
بر عهده خواهد داشت.
کارگروه اقتصادی و اشتغال
ریشه کنی فقر و ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتصادی ساکنین محالت یکی از عمده ترین اهداف طرح های
توانمندسازی است .کمیته اقتصاد و اشتغال وظیفه دارد زمینه های شکل گیری فعالیت های اقتصادی بویژه
فعالیت های تولیدی زودبازده و کم هزینه را در محالت فراهم آورده و عالوه برآن با پیگیری های تخصصی
خود زمینه های جذب اعتبارات الزم جهت اجرای سایر پروژه ها را نیز فراهم آورد .یکی از عمده ترین وظایف
این کارگروه ،تشکیل صندوق پس انداز و خرده وام محله است که نمونه های موفقی از تجارب بین المللی
اینچنین صندوق هایی در سطح جهان دیده شده است .همچنین راه اندازی کارگاه های کوچک زودبازده تولیدی
متناسب با سطح توانمندسازی و پیشینه فعالین ساکنین محالت می تواند یکی از وظایف اصلی این کارگروه
باشد بعالوه با تشکیل کمیته اشتغال و کاریابی می توان ضمن بررسی ظرفیتهای محلی ،کالسهای آموزشی در
ارتباط با ارتقاء مهارت تشکیل و ضمن آموزش افراد مستعد ،زمینه اشتغال خود جوش آنها را در مشاغل کوچک
تولیدی و محلی فراهم نمود و بعالوه این کمیته قادر خواهد بود زمینه های مشارکت مردمی را در عرصه اجرا
با تامین نیروی کار مورد نیاز پروژه ها (ماهر ،نیمه ماهر) فراهم ساخته و به نوعی در تامین زمینه های شغلی و
رفع بیکاری به صورت تدریجی و گام به گام موثر باشند.

کارگروه عمرانی
ضعف ها و نیازهای عمرانی محالت هدف را می توان در دو محور عمده زیربنایی و روبنایی شناسایی
نمود.
ً
محالت هدف اصوال با ضعف شدید ساختارهای زیربنایی مواجه هستند که هرگونه فعالیت عمرانی در آنان
بدون توجه به این امر در آینده مشکل ساز خواهد بود .یکی از مهمترین وظایف کارگروه عمرانی توجه به توسعه
زیر ساخت ها و پیگیری اجرای طرح های مرتبط و ساخت و توسعه بناهای جدید مسکن و همچنین ساخت
ابنیه مناسب جهت استقرار سایر فعالیت ها می باشد .هرچند عنوان این کارگروه ،عمران است اما به خودی خود
می تواند با جذب نیروی کار ماهر و نمیه ماهر از ساکنین محلی و بکارگیری آنان در فرآیند اجرای پروژه ها
توان اقتصادی و سطح مهارتی آنان را نیز ارتقاء بخشد.

نمودار شماره  1ساختار کلی پیشنهادی جهت نهاد اجتماعی را نشان می دهد.

* در تمامی کارگروهها کمیته نظارت و ارزیابی وجود دارد.
* هرچند سرفصل کارگروهها در تمامی محالت یکسان هستند ،اما کمیته های تخصصی می تواند مناسب با ماهیت و شرایط مکانی و زمانی بیشتر و یا متنوع تر گردد.
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کارگروه تعاون
بطور کلی دیدگاه غالب و عام در فرآیند تحقق تمامی طرح های عمرانی ،سرمایه گذاری ،اقتصادی ،مسکن
و ...در جهان ،استفاده از توان بنگاه های کوچک تعاونی و فعالیت در قالب آنان است ،در دو دهه گذشته با
تشکیل وزارت تعاون و تالش دولت در ساماندهی و فعالیت های متنوع در قالب تعاونی ها ،یکی از سیاست های
کالن کشور بوده است ،حال با توجه به ماهیت پروژه ها ،توان اقتصادی ساکنین و همچنین میزان اعتبار دولتی
موجود به نظر می رسد ،تشکیل صندوق های تعاونی در سطح محالت بتواند الگوی مناسبی باشد .کارگروه
تعاون وظیفه دارد متناسب با اولویت ها و توان محلی  ،صندوق تعاونی مناسبی نظیر تعاونی مسکن ،تعاونی تولید
(حمایت از طرح کارگاه های زودبازده) ،تعاونی مصرف و ...را پیگیری و محقق نماید.
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نهاد اجتماعی و سطوح مشارکت
به روز نبرد آن یل ارجمند
برید و درید و شکست و ببست
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به تیغ و به خنجر به گرز و کمند
یالن را سر و سینه و پا و دست
«فردوسی»

در اشعار باال که از غنای باالی صنعت ادبی برخوردار است فردوسی می فرماید که «آن یل ارجمند در روز
نبرد باتیغ -برید -سر را ،با خنجر -درید -سینه را ،با گرز -شکست -پا را و با کمند -بست -دست را » .با
ساختاری که از نهاد اجتماعی یا کنسول محله ترسیم گردید و مضاف ًا کار گروهها و کمتیه های تحت امر ،به
راحتی می توان مشارکت ها را تحقق بخشید .همچنان که در ادامه خواهیم دید ،فی المثل توسط صندوق
پس انداز محله (زیرگروه کارگروه اقتصاد) مشارکت در عرصه سرمایه گذاری ،توسط کمیته اشتغال و کاریابی،
مشارکت در عرصه اجرا ،توسط کمیته متخصصین محله (زیرگروه کارگروه اجتماعی) ،مشارکت در عرصه
تصمیم سازی و تصمیم گیری و ...محقق خواهد شد.
از دیدگاه نظری عرصه های مهم مشارکت عبارتنداز:
 -1مشارکت در تصمیم سازی
 -2مشارکت در تصمیم گیری
 -3مشارکت در سرمایه گذاری
 -4مشارکت در اجرا
 -5مشارکت در نظارت
 -6مشارکت در بازبینی
با نگاهی به این محورها از یک سو و همچنین ساختار و عناوین کمیته ها و کارگروه های تخصصی تشکیل
شده از سوی دیگر متوجه می شویم که این ساختار می تواند به دالیل زیر متضمن حضور مشارکت ساکنین
در سطح گسترده ای باشد.
 -1مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری
انتخاب مستقیم اعضای هسته مرکزی که تصمیم گیران و تصویب کنندگان نهایی طرح ها می باشند و
مضافأ انجمن یا کمیته متخصصین محله ،متضمن بحث مشارکت در تصمیم گیری است در حالی که تشکیل
کارگروه های تخصصی ،بررسی نیازها ،روش های اجرایی و جزئیات الزم هر پروژه در آنها از سوی مردم و اخذ
دیدگاه ها و نظرات مختلف آنان در مباحث مختلف نشان از مشارکت وسیع در فرآیند تصمیم سازی دارد .عم ً
ال
وجود کمیته های تخصصی به صورت زیر مجموعه ای از کارگروهها تقویت کننده مشارکت در تصمیم سازی
است در حالی که تاکید کارگروهها در تصمیمات اخذ شده توسط کمیته متخصصین محله و هسته مرکزی نشان
از مشارکت در تصمیم گیری دارد.
 -2مشارکت در سرمایه گذاری
در راستای ارتقای منزلت و توان اقتصادی ،تشکیل کمیته تعاون و کمیته اقتصاد و پیشنهاد طرح هایی
نظیر تشکیل صندوق خرده وام و پس انداز محله نمونه هایی از الگوی مشارکت مردمی در امر سرمایه گذاری
است ،به نحوی که سرمایه های کوچک ساکنین با جمع شدن در صندوق پس انداز محله و یا صندوق تعاون
و بکارگیری آنان در امور مختلف عمرانی و سرمایه گذاری می تواند سودآور بوده و متضمن تداوم فرآیند این
مشارکت باشد.

 -3مشارکت در اجرا
یکی از عمده ترین دیدگاه های حاضر در طرح های توانمندسازی استفاده از توان اجرایی ساکنین محالت
در تحقق پذیری و اجرای پروژه های مربوط به همان محله و یا محالت مشابه است .یکی از وظایف کارگروه
اقتصاد و اشتغال همانا شناسایی و توانمندسازی فنی و مهارتی ساکنین محالت جهت استفاده در فرآیند اجرا و
همچنین ارتقاء این مهارت ها و یا مهارت آموزی جهت بکارگیری آنان در پروژه های آتی است که این دیدگاه
می تواند فرآیند مشارکت در اجرا را پررنگ تر نموده و به واقعیت نزدیک نماید .ضمن اینکه کمیته اشتغال و
کاریابی به عنوان یکی از زیر گروههای کارگروه اجتماعی نیز می تواند در امر تأمین نیروی انسانی ماهر و نیمه
ماهر و غیر ماهر مورد نیاز پروژه های مختلف (از طریق نیروهای محلی -در اولویت  -و غیر محلی) به عنوان
بخشی از مشارکتهای اجرایی موثر و کارآمد باشد.

نتیجه گیری:
اخیراً رویکرد توانمندسازی به عنوان بهترین راه حل مداخله و حل مسایل و مشکالت بافتهای غیررسمی
هم در سطح جهانی و هم در کشور عزیزمان ایران سرلوحه کار برنامه ریزان و مجریان ذیربط قرار گرفته است.
طرحهای توانمندسازی با تکیه بر رویکرد فوق و شرح خدمات مشخص در ارتباط با اینگونه بافتها در حال تهیه
و یا بعض ًا اجرا می باشند .در ارتباط با اجرای اینگونه طرحها از یک طرف دستگاههای عضو ستاد توانمندسازی
استان و دیگر دستگاههای ستادی از طرف دیگر مردم و تشکل های غیردولتی و بحث مشارکت گسترده مردمی
مطرح می باشد .هرچند در ارتباط با نهادسازی و ظرفیت سازی دستگاههای دولتی می بایست گامهای زیادی
(تشکیل واحد توانمندسازی در این دستگاهها ،آموزش عمومی توانمندسازی برای مدیران و کارشناسان ستادی،
تالش در جهت تغییر نوع نگاه مدیران و کارشناسان به بافتهای غیررسمی و )...برداشته شود .اما در ارتباط با
چگونگی استفاده از مشارکت های مردمی که موضوع مورد نظر این مقاله می باشد در جهت تحقق مشارکت
مردمی در عرصه های مختلف مشارکت (مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ،مشارکت در سرمایه
گذاری ،مشارکت در اجرا ،مشارکت در نظارت ،مشارکت در بازنگری) تشکیل نهاد اجتماعی محله یا کنسول
محله (مرکب از  5-7نفر) که اعضاء آن منتخب نهادها و تشکل های غیردولتی و مردم محله می باشند می
تواند زمینه ساز تحقق مشارکتهای مردمی در تمامی عرصه های مشارکت باشد .نهاد اجتماعی محله با تشکیل
کارگروههای تخصصی (اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،تعاونی ،بهداشتی) و مضاف ًا کمیته های تخصصی متنوع
و مناسب در ارتباط با هر کارگروه قادر خواهد بود زمینه مشارکت مردمی را به صورت گسترده از طریق ایجاد
کالسهای آموزشی و افزایش مهارت ،برقراری هماهنگی های الزم ،اجرای پروژه ها و نظارت برآنها ،پیگیری
اهداف پروژه ها و ...به شرحی که در مقاله آورده شد محقق سازد.
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 -4مشارکت در نظارت و بازنگری
یکی از مهمترین ویژگی های طرح های توانمندسازی همانا ماهیت انعطاف پذیری آنان است .تجارب
توانمندسازی در سطح جهان و انجام پروژه ها به صورت مشارکتی نشان داده که متناسب با شرایط و زمان،
طرح ها نیازمند بازنگری و اصالح می باشند که حضور کمیته ارزیابی و نظارت در زیر مجموعه کارگروه اقتصاد
و اشتغال ،عمران ،بهداشت و سالمت و اجتماعی -فرهنگی همگی تقویت کننده این دیدگاه است .این کمیته با
همکاری ساکنین محالت ،پروژه ها و طرح ها را در مقاطع زمانی مختلف هم از نقطه نظر کیفی و هم موضوعی
و کمی مورد نظارت و بازبینی قرار داده و پیشنهادات الزم را مطرح می نماید.
این پیشنهادات هم می تواند جنبه اصالح و تقویت کمی و کیفی پروژه های در دست اجرا را داشته باشد و
هم به طور کلی می تواند متناسب با شرایط زمانی ،تغییری در اولویت های اجرایی ،موضوع طرح ها و ماهیت
آنها بوجود آورده که خود نشانگر سطح باالی مشارکت در بازنگری در این ساختار می باشد.
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