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ـ     یزنـده شـهر   یهـا هرگونه مداخلـه در بافـت   و  یدولتـ  ینهادهـا . دار اسـت یـ جـه و ناپا ینتیبـدون مشـارکت سـاکنان ب

کننـد، همـراه    یاعتمادسـاز  ،نـه یا عملکـرد مناسـب و به  ، بـ فعـال کـردن مشـارکت مـردم     ید بـرا یـ با یمحل یر دولتیغ

دار یــپا ینـد یبــه فرا یان توسـعه محلـه تنهــا زمـان   یــجر .اوردیـ ب یرو یگـروه ســاز ج بـه  یش بــرود و بـه تــدر یپـ  هـا  آن

افتـه بـه   یتوسـعه ن  یک جامعـه محلـ  یـ اسـت کـه در    یهیبـد . کننـد یخواهنـد و اراده مـ  یشود که افراد خود مـ یل میتبد

ــو ــاع ی ــاظ اجتم ــردن ، یژه از لح ــد ک ــ  توانمن ــردم محل ــرا یم ــارکت در فرا یب ــاز یمش ــد بهس ــاز ین ــاًینهاو  یو نوس  ت

شـود کــه در  یده مـ یـ چـرا کـه بـه نـدرت د    . رودیو دشـوار بـه شـمار مـ     یاتیـ ح ینـد امـر  ین فرآیـ ا یت و رهبـر یریمـد 

ش یو افـزا  یگروهـ  ینـد و در جهـت توانمنـد   یل گـروه نما یجوامع محروم، افـراد بـه صـورت خودجـوش اقـدام بـه تشـک       

از مشـارکت   یریـ گبهـره  یبـرا  یط مطلـوب یشـرا  یکنـون  یط اجتمـاع یشـرا ن یهمچنـ . خـود اقـدام کننـد    یقدرت اجتماع

ــاز ین ــت و بسترس ــرا یس ــاد زمیا یب ــهیج ــان ــزا  یه ــل و اف ــذ یتعام ــارکت پ ــرا  یریش مش ــردم ب ــاز یم  یتوانمندس

بـه عملکـرد    یو بهبـود بخشـ   ین مهـم و بـا هـدف ارتقـا    یـ رسـد، بـا توجـه بـه ا    یبه نظـر مـ   یضرور یاجتماعات محل

ب واقـع در  یت اهللا دسـتغ یـ محلـه آ  یبـه عنـوان نمونـه در چهـارچوب مکـان      ن پـژوهش یـ ا یر دولتـ یو غ یدولت ینهادها

در  یر دولتــیـ و غ یدولتـ  یم نحـوه عملکـرد نهادهـا   یر مسـتق یدر اثبـات فـرض تـاث    یسـع  ،تهـران  یشـهردار  9منطقـه  

ن صـورت بــوده  یج بــدینتـا . دارد یو نوسـاز  یدر بهســاز یگروهـ  یهـا  مشــارکتن بـه  یجلـب رضـایت و اعتمــاد سـاکن   

ــه نهادهــایکــه ســاکن ــه و همچنــ یازهــایرا در رفــع ن یر دولتــیــو غ یدولتــ یمردمــ ین اعتمــاد ب ت از ین رضــایمحل

محلــه  یو نوســاز یزبــه مشــارکت در بهســا لیــش تمایافـزا در  )درصــد 78,2( ار بــاالیف بســیــعملکـرد آنــان را در ط 

  .دانند یمموثر 

  

  بیدستغمحله ، یو نوساز یهساز، بیمشارکت مردم، یدولت ینهادها ،یردولتیغ ینهادها:  
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ط یفرسوده در شرا یهابافت که یآنجااز . طلبدیبافت فرسوده را م یات اجتماعیابعاد ح یدار توجه به تمامیتوسعه پا

 ینسبت به هم هستند، مداخله در هر بافت یمختلف یهایژگیو یمتفاوت قرار دارند، دارا ییایو جغراف ی، اقتصادیاجتماع

   .ردیخاص همان بافت صورت گ یهایژگیط و وید با توجه به شرایبا

ــ ــدیمنظــور شــناخت و مطالعــه کامــل شــرا  نیبــه هم محــدوده ضــرورت  یو اقتصــاد ی، اجتمــاعیط کالب

 ییجـو و مشـارکت  کـردن  ریـ درگشـود مگـر بـا    یسـر نمـ  ین امـر م یـ ا. اسـت  یو نوساز یشبرد بهسازیو پ یزیربرنامه

ــان اصــلیذ ــی ینفع ــردم و  یعن ــوذان یذم ــ  نف ــه م ــوان یدر مشــارکت ک ــا آنت ــرو ه ــه دو گ ــاه را ب ــ ینهاده و  یدولت

و  یبهسـاز د شـبر یدر پ ینـه در جلـب مشـارکت مردمـ    یهرکـدام بـا عملکـرد مناسـب و به     کـرد کـه  م یتقس یردولتیغ

ـ  توانند یمار یمحله بس ینوساز ـ . دموثر واقع گردن  یاجتماعـات محلـ   ینـاتوان  ین مطالـب بـه طـور کلـ    یـ ا توجـه بـه ا  ب

ــ  ــارکت گروه ــوزه مش ــاع یدر ح ــرا  یو اجتم ــوان یم ــه دل ت ــب ــترها ی ــدان بس ــو  یل فق ــارکت ج ــاع یمش و  یاجتم

اجرایــی و عـدم دخالــت و   یهـا  تیریمــدالبتــه در ایـن خصــوص ضـعف    .در ســاختار قـدرت حــاکم دانسـت   یسـازمان 

و انتخاب و اجـرای پـروژه هـا را نبایـد از نظـر دور داشـت کـه عمـدتاً بـه سـبب یـک             ها یگذاردر سیاست نفوذ مردم 

بطـور قطـع وقتـی مـردم احسـاس کننـد        .باشـد  یمـ سویه نگری در انتخاب و اجرای پـروژه جـدا از تمـایالت مردمـی     

و جریـان ارتباطـات و برنامـه هـای توسـعه بـر اسـاس مشـارکت مردمـی           شـود  یمـ در محیط عملی  ها آنکه نیازهای 

 ین ضـرور یبنـابرا  شـوند  یمـ وارد  ی، در یـک اقـدام فراگیـر اجتمـاعی در اجـرای برنامـه هـای مشـارکت        ندینما یمسیر 

 یمحلـ  یهـا گـروه  یسـاز تیـ ، ظرفیمحـالت، توانمندسـاز   یو نوسـاز  یو بهسـاز  یاست که عالوه بـر پـروژه محـور   

از بایـد بتوانــد   یر دولتــیـ و غ یدولتــ یبـدین معنـا کــه نهادهـا   . ردیــگمـد نظــر قـرار    یو دولتــ یتیریمـد  یو نهادهـا 

) پایـا (ر مانـدگا  یو رونـد ) پویـا (ر ، یـک جریـان پایـدا   هـا  یزیـ ر و برنامـه  هـا  روش ،اعمال کارآمدترین شیوه هـا  قیطر

 نیــاتوجــه بــه  ابــ. دبــودن ایجــاد نمایــن در بهســازی و نوســازی بــا ویژگــی دائمــی یمشــارکت ســاکن یدر راســتارا 

و ایجـاد انگیــزه در   سـاکنین از جملـه فکـر و اندیشـه    ف در حـوزه هــای مختلـ   یمردمـ وسـعه مشـارکت   ، تکـه  مسـئله 

ــا نشــان دادن چشــم انــداز آتــی ســرمایه گــذاری و ایجــاد مرغوبیــت در کالبــد محلــه و    هــا، آن ســطح  بــاال بــردنب

 یهــا بافــتبایــد بپــذیریم کــه ســاکنین  در ابتــدان راســتا یــکــه در ا .ردیپــذ یمــصــورت ...خــدمات شــهری محلــه و 

و صـورت   نیـ در ا. گردنـد  یمـ ذی نفعـان اصـلی اقـدامات بهسـازی و نوسـازی محسـوب        قـت یدر حقفرسوده شـهری  

، یو خــدماتتبــع آن، خــواهیم پــذیرفت کــه تحقــق منــافع ایــن ســاکنین، کــاهش معضــالت اجتمــاعی، فرهنگــی   بــه

فرسـوده   یهـا  بافـت بـه محـیط    ییبـا یو زبازگردانـدن آرامـش، آسـایش     بـودن آنـان ونیـز    ناظرو تقویت روحیه حاضر 

آن بـه   دیـ و عواسـود   و بازگردانـدن درآمـدزایی بـه بهسـازی و نوسـازی      از نگـرش همچنـین پرهیـز   . را به دنبال دارد

ــدگی،    ــیط زن ــازی مح ــازی و نوس ــأمبهس ــ    نیو ت ــه قرارگرفت ــورد توج ــد م ــاکنان بای ــی س ــای اساس ــت نیازه ه وجه

  )36-38: 1387عندلیب، . (دسمت صورت گیر در آنبعدی  یها یریگ



 

در  یمشـارکت شـهروندان در تمـام مراحـل برنامـه توسـعه محلـ        یهـا هـا و برنامـه  طـرح  یریپـذ ن تحقـق یبنابرا

ر یــو غ یدولتــ ینهادهــا یاعــم از تمــام در شــهر یرســانانــدرکاران در عرصــه خــدماتدســت نــهیعملکــرد بهگــرو 

  . باشد یم یدولت

  

Rehabilitation

که با اندک تغییراتی در فعالیت، موجبات افزایش عمر اثر را فراهم آورد  شود یمبه مجموعه اقداماتی اطالق 

برای بهتر کردن  ییها ینیبو یا مفهوم بهسازی در شهرسازی با اقدامات و پیش ) 18 ، ص1381حبیبی و مقصودی،(

د کیفیت کالبدی و فضایی توأم است، بدین معنی که با ایجاد امکانات نو، بهتر ساختن محیط کالبدی میسر شو

  ).85، ص 1379توسلی،(

  

Renovation

نوسازی یعنی تجدید بنا و فضای شهری که از طریق اقدامات فرایندی، نشانه های فرسودگی، ویرانی و رکود از 

نوسازی، بازگرداندن حیات مجدد به بنا یا فضا و احیا با تأکید بر تغییر شکل فضا یا مجموعه شهری است . رود یمبین 

  ).50 ، ص1384شماعی و پوراحمد، (

  

participation

 یا در گروه شرکت جستن و با آن همکاریافتن و از آن سود بردن و ی یزیسهم در چ یمشارکت کردن به معن

 و) نامر مشارکت کرد(ا وضع یحالت  ین مشارکت به معنید بیبا یجامعه شناخت دگاهیدن جهت از یه همب. تداشتن اس

 و ابوالفضل احمد پوراحمدومرث، ی، کیبیحب. (دز قائل شییتم )تعمل مشارک(مشارکت به عنوان عمل و تعهد 

  ).15، ص 1386،ینیمشک

شرکت فعاالنه  یو معنا دهد یمآن خبر  یاص داشتن و سهم در هستخ یدوم از تعلق به گروه یمشارکت در معنا

  ) 257، ص 1367،رویآلن ب. (دانجام شده نظر دار یاجتماع یها تیفعالو به  رساند یمدر گروه را 

 توان یماول به مفهوم شرکت کردن را  یعنام. دوجود دار یبه هر دو معن یت شهریریمشارکت در عرصه مد

خش ، بین نوع همکاریدر ا .تدانس یشهردار با the private sector( ( یبخش خصوص یمختص به همکار

که عرضه  یخدمات یافت بهایا دریو  یه منظور کسب سود اقتصاد، بکند یمکه بر اساس قواعد بازار عمل  یخصوص

فهوم دوم مشارکت م. دهد یم یاریرا  یهردار، شفیوظا یفایله در این وسیو بد کند یم یهمکار ی، با شهرداردارد یم

ن یا. کند یمدا یپ یتجل یشهردار با sector the community یبخش مردم یمشارکت فعال در همکار یعنی



 

 شود یمخوانده  یانتفاع ریغ یو بخش خصوص(social sector) یگر از جمله بخش اجتماعید یبخش به اسام

  ). 57، ص 1378،ینیمز(

  

NGOs,CBOs

 یها گروهل آن شده اند و یکه باعث تشک یانین حامیب یانجیم ییها سازمانرا  یر دولتیغ یها سازماننهادها و 

ت یرید، مایارجمند ن(کرده اند  یعرف، مان دولت و مردمیا واسطه می، رندیگ یمکه مورد مساعدت قرار  یهدف

ن اهداف یینکه تعیو ا هاست آندر  یاریت داوطلبانه و اختیضوها، ع سازمانن یا یها یژگیواز ). 28، ص 1380،یشهر

 ردیگ یمگر دارند صورت یکدیبا  یکه روابط افق ییان اعضایدر م یبر اساس تعامل و اشتراک فکر ها آنر ، دسازمان

  ). 18، ص 1383،گرانیو د یجاجرم یمانیا(

  

local Governance

قانون عمومی و یا اساسی یک کشور در قسمتی از خاک آن  به موجبازمانی عمومی است که ، سحکومت محلی

 نیتأممحلی هستند برای ساکنان آن محدوده  کامالًدماتی را که ، ختا در محدوده ای که مشخص شده شود یمایجاد 

. باشند یموظایف محلی  ازمان و امتیازهای الزم برای انجام، سمحلی دارای محدوده معین یها حکومتین ا. دکن

و صفت مشخص  باشند یمختیار وضع مالیات و بودجه مستقل ، امحلی دارای شخصیتی حقوقی یها حکومتسیاری از ب

  ) 1، ص 1358،هیربدنیا( .باشند یماین است که فاقد اختیار عالیه سیاسی  ها آن

و  اند یانتخابمحلی که  یها کومتحمحلی یکی از دسته های سه گانه عبارتند از  یها حکومتدر گونه بندی 

نام  شوند یمکه در مناطق شهری ایجاد  ها یشهردارباید از  ها آن نیتر مهمکه از  بخشند یمعمومی را تحقق  یها هدف

. ددارای شخصیت حقوقی بوده و در سطح محلی نیز اختیارات زیادی دارن ها حکومتاین  ) 24؛ ص 1383،سعید نیا( .برد

تحقق اهداف عمومی در  به دنبالیرا ز. ردیگ یممحلی جای  یها حکومتاز  گونه نیادیریت شهری به تعبیری در م

 توان یم. تز استقالل و اختیارهایی در سطح محلی برخوردار اس، امناطق شهری است و در کنار شخصیت حقوقی خود

دیریت شهری همان ، مکشورهای جهان با یکدیگر دارند یها یشهردارو اختالفاتی که  ها تفاوتگفت که صرف نظر از 

  )89ص .1389 ،بیرضا عندل یعل( .تاس ها یشهردار

  

، کایالت متحده امریدر ا ژهی، به ویو منطقه ا یشهر یزینامه ربه آغاز جنبش بر توان یمرا  یمشارکت مردم

نبش شهر ج«، از آغاز شد یداوطلب شهروند یها گروه یط با همکاریاصالح مح یکه برا ییها کوشش. دربوط نموم



 

 ,Samah, A. Aref. دهد یمو پس از آن را پوشش  »نیر نشیکهنه و فق یه نواحیبارزه بر علم«تا » ابیز

2009,p45-54 Abu  

ن کشور یا یها التیاشتر یدر ب که بودند یزیبرنامه ر ین نهادهاینخست یرسمریغ یزیبرنامه ر یها ونیکمس

 یها واکنش. مم مردیبود و نه مشارکت مستق یعموم یها یدادرس یتقاض، مبود که قانون ین در حالیا شدند ول یتشک

. دش ها یریگم یشتر مردم در تصمیکشور ها منجر به دخالت هر چه ب یاریر بس، دیبخش عموم یشنهادهایبه پ یمردم

و نگه  یاریک سو موجب همیز ، امختلف یدر کشورها یریم گیتصم یندهایزود هنگام شهروندان در فرا یریر گد

، 1387،دانشپور یزهره عبد(انه شده است یزه جویو ست یمنف یگر بازدارنده رفتارهاید یو از سو یداشت منابع عموم

  )337ص 

 یزیدر برنامه ر یدر مشارکت مردم ییها جنبش یریبه شکل گ یالدیم 1960که در اواخر دهه  یطیعوامل و شرا

 local یز اجتماعات محلیو ن) local authorities( یشامل مراجع محل یوجب توجه به سطح محل، مدیمنجر گرد

communities دست  یشارکت کامل را فقط زمان، میافت توسعه اجتماعات محلیهر. دمختلف ش یکشور ها در

  )11- 10، ص 1386،بیرضا عندل یلع. (دد گردیتاک یو سطح محل ها موضوعکه بر  داند یم یافتنی

کرد یدر قلمرو شهر از رو یمحل یها سازمانت یرید، میالدیسوم م ی هزارهستم و آغاز یقرن ب یانیپا ی سدهدر 

ر یاثت ،د داردیمتمرکز تاک یگران عرصه محلیاز عوامل و باز یافته شبکه ایمطلوب که بر مشارکت نظام  یحمکران

نارها و یدر سم ییصطالح حکمروا، ا1980 ی دههن خصوص در اواخر یر اد) 55 ، ص1376،کهن گوئل. (ترفته اسیپذ

پول و  یالملل نیبصندوق  یهمچون بانک جهان یالملل نیب مؤسسات. دج شیات توسعه رایادب یپژوهش– یمطالعات علم

در محافل  ییج اصطالح حکمروایش قدم بودند و به تدریپ ییه و کاربرد حکمروایبرنامه توسعه ملل متحد در طرح نظر

ت یریو مد یلوم اجتماع، عیاسی، سیعلوم اقتصاد یو صاحب نظران رشته ها پردازان هینظرکانون توجه  یدانشگاه

و  یقتصاد، ایاسیرا اعمال اقتدار س یکمران، حرنامه توسعه ملل متحدب) 258، ص 1383،یدر یم. (تقرار گرف یدولت

آنان  .دشو یریگ یکه در پرتو آن منافع شهروندان پ داند یمو نهادها  سازوکارها، ند هایفرا ی رندهیبرگکشور و در  یادار

. دل کننیرا تعد شانیها اختالفند و یآورده نماعهداتشان را بر، ترا مطالبه کنند شیق آن حقوق خویبتوانند از طر

)stren.2000.p.3) را  ییو پاسخگو یم حقوق انسانیحک، تنترل فساد، کیمردم ساالر یها ارزش یرتقا، ایبانک جهان

ت یمطلوب حاکم یکمران، حگریز نگاه دا (matovu.2001.p.123). داند یممطلوب  یحکمران یاصل یها ارزشاز 

  (pettai.2004.p.348. (دهد یموند یرا با دولت پ یاست که جامعه مدن ییها شبکه

  

 1287ت در سال یران را انقالب مشروطیدر اداره امور شهرها در ا یمشارکت یآغاز الگوها توان یم یخیتاراز نظر 

ن تجربه یو متمم آن خود نخست یب قانون اساسیو تصو یمل یل مجلس شورایدر واقع تشک. در نظر گرفت یشمس



 

م یت و مشارکت رژیاز بحران مشروع یران ناشیا ینقالب اسالم، ایلیز نظر تحلا. روند یمبه شمار  یمشارکت یها

ت یرقم ماه یلع. دراحل نمو ها بحرانن ی، ایاسیت نظام سیو با در هم شکستن کل یانقالب یگذشته بود و خود به شکل

بر  یح قانون اساسیران و تصریم ملت ایبر اراده و تصم یاسالم ین جمهورینظام نو یابتداو  یانقالب اسالم یمردم

 آن گونه، شارکت در اداره امور مختلف کشور، مت نظامیرکت مردم در همه عرصه ها و اصل جمهورت ملت و مشایحاکم

انباشت قدرت و گسترش کنترل و : ر بر شمردیبه شرح ز توان یمن عدم تحقق را یعلل و عوامل ا. افتید تحقق نیکه با

 یشدن امور و سهم باال ینده دولتیشد فزا، رحق مشارکت یاط در اعطایحکومت بر امور و ضعف و احت یها قیتصد

 یها چالشد دولت حل تنگناها و یشد یریر گ، دتیو در نها یو فرهنگ یجتماع، ایاقتصاد یدولت در عرصه ها حضور

ات دولت به یم عملیمناسب تقس ین ضعف در الگویهمچن؛ و دیانجام یمحق مشارکت  یبه ضعف در اعطا یاقتصاد

ت و یمردم واجد حساس یبرا یگر با توجه به آنکه منافع محلیکدیاز  ها آنک یو تفک یو محل ینطقه ا، میامور مل

 یمدن یضعف نهادها مسئله نیاکنار  و در آورد یمشتر در مشارکت را فراهم یزش بیبوده و موجبات انگ یشتریت بیاهم

. ه امور مختلف کشور استل عدم تحقق مشارکت در ادارین نهادها از جمله دالیا یو استقرار واقع گسترشو عدم 

  )52، ص 1379 ،تبار یرضا علویلع(.

  

ابان یکه از شمال به خاست  9منطقه  1ه یناح ب واقع دریت اهللا دستغید آیشه 3محله  محدوده مورد مطالعه

محدود  یدیت اهللا سعیو از غرب به بزرگراه آ یارکید نیابان شهیدان از جنوب به خیابان شهی، از شرق به خیهاشم

محدوده مورد مطالعه که  .باشد می تینفر جمع 22878و  هکتار وسعت 51 ین محدوده دارایا.) 1نقشه شماره ( شود یم

پالک مصوب فرسوده سازمان  3009 ها آنان یکه از م استپالک  3879امل ، شباشد یمبخش اعظم آن فرسوده 

از نظر . ای و قزوینی هستند ساوهب یت اهللا دستغیآاز نظر قومیت اکثریت ساکنین محله  .باشد یمنوسازان شهر تهران 

آورده و  به وجودرسانی  را در خدمات یاریباریک است که مشکالت بس دسترسی نیز این محله دارای معابر تنگ و

  )1389،تهران 9طقه شرکت نوسازان من(. مشکالت عبور و مرور را در سطح محله دو چندان کرده است

   



 

  

  ت محدوده مورد مطالعهیموقع:1 نقشه شماره

  
  1389،تهران 9شرکت نوسازان منطقه 

اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محله هدف بیشتر سعی بر این بوده که از نتایج پرسش نامه  یها یژگیوبرای بررسی 

  .پرسش نامه در محله هدف توزیع گردیده است 50در این جا  .ددر کنار منابع اسنادی استفاده شو

ضــمن ارتبــاط بــا نهادهــای هــدف نیــز ســعی گردیــد  همحلــ یهــا تیــظرفبــرای نیــاز ســنجی و شــناخت 

بهـره گرفتـه شـود گرچـه بـه نتـایج پرسـش نامـه          موجـود در محـدوده،   غیـر دولتـی   یهـا  سازمان دولتی و عمومی از

  . نیز توجه شده است

  



 

آن بر روی شاخص میزان مشارکت افراد از اهمیت  راتیتأثتعیین نوع برداشت مردم از مفهم مشارکت مردمی و 

ز ساکنین محله ، ار این رابطه با توجه به تشریح نوع مشارکت مورد نظر برنامه ریزان شهرید. تباالیی برخوردار اس

ر این رابطه د. دتا نظر خود را در ارتباط با نوع مشارکت خود در ساماندهی محله سکونتشان بیان دارن ،خواسته شده است

درصد نوع مشارکت با مدیران شهری و برنامه ریزان را فکری  56,5با توجه به یافته های پرسشنامه ای اکثریت افراد با 

، فکری و فیزیکیا درصد از افراد نوع مشارکت ر 15,2مشارکت را فیزیکی و  درصد از افراد نوع 6,5د؛ و تلقی نموده ان

 1,2مترین درصد ک. تشارکت مفهومی نداشته اس، مدرصد از افراد جامعه نمونه 19,5در صورتی که برای . لقی نمودندت

اکنین محله که این موضوع تحت تاثیر وضعیت نامطلوب اقتصادی س باشد یمدرصد مربوط به نوع مشارکت مالی 

  ). 1جدول شماره ( باشد یم

  

  نامه ریزان و مدیران شهریاشت مردم محدوده از مشارکت با برنوع برد: 1جدول شماره 

مشارکت فیزیکی و   مشارکت مالی  مشارکت فیزیکی  مشارکت فکری  برداشت از مشارکت

  فکری

  نامفهوم

  19,5  15,2  1,2  6,5  56,5  درصد

  برداشت میدانی: مأخذ

گفت که محدوده مورد  توان یمبه عبارتی . باشد یم 9منطقه  1حله سه ناحیه ، ممحدوده مورد مطالعه  

در واقع بخشی از زیر نظام اداری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر . باشد یممطالعه بخشی از زیر نظام ناحیه و منطقه 

گفت ساختارهای قدرت محلی، انعکاسی از  توان یمو نهادهای قدرت  ها سازمانبنابراین از نظر . باشد یمتهران 

به  تواند ینم ساختارهای کالن قدرت هستند، با این تفاوت که در بسیاری از موارد به علت خرد بودن محدوده مورد نظر

با این تحلیل از جایگاه و موقعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محدوده مورد . مثابه یک زیر سیستم در نظر گرفته شود

نظر و پیوند آن با ساختارهای کالن شاید به درستی نتوان شبکه های قدرت جداگانه ای خصوصاً به صورت رسمی جدا 

محلی  نفوذ یذ یها کانونبا این حال چنانچه هدف شناخت عناصر و یا . فتاز شبکه کالن در سطح محلی در نظر گر

 یر دولتیغ نفوذ یذهای  موجود به عنوان گروه یو محل یمردم یو نهادها گذاران هیسرمان، یبه مالکان زم توان ی، مباشد

به عنوان اداره آموزش و پرورش و اداره تربیت بدنی  ،9منطقه  شهرداری ،نیروی انتظامی ریزی، مراجع رسمی برنامهو 

زه و نحوه عملکرد هر ینگا) 2(ه در جدول شماره ک. دخرد مدیریت شهری و نهادهای رسمی اجتماعی نام بر یها کانون

ده یان گردیب یبه صورت اجمالبافت مورد مطالعه  یو نوساز ین در بهسازیش مشارکت ساکنین نهادها در افزایک از ای

   .ستا



 

   نیش مشارکت ساکنیافزاشان در  عملکردها و نحوه  ، انگیزهوذنف ذی یها گروه: 2جدول شماره 

  

 

 مالکان زمین و اراضی
   یگذار هیسرماسود بازگشتی حاصل از  حداکثر رساندنبه : انگیزه

  از طریق در اختیار قرار دادن زمین یا ملک به عنوان آورده خود: عملکردنحوه 

  گذاران هیسرما

های  ، بنگاهبفروش هامالکان خصوصی، بساز و (

 )معامالت ملکی

ابلیت ، قیگذار هیسرماامنیت مالی مطلوب، ریسک مبتنی بر سود بازگشتی حاصل از  :انگیزه

   پذیری سریع بودن، و تحقق، سودآور و فروش  ساخت، قابلیت عرضه

  ها طرح  گذاری در اجرای سرمایه: نحوه عملکرد

 موجود یو محل یمردم ینهادها
  در سطح محله یمشارکت مردم ارتقای کمی و کیفی: انگیزه

و انتقال  یدولت یهاگروه یهات از مداخالت و برنامهیو حما یمشارکت، همکار :عملکردنحوه 

 ن محله مورد مطالعهیالزم به ساکن یهادانش و مهارت

  

سازمان بهسازی و (ریزی  مراجع رسمی برنامه

 یبهساز یگر لیتسهنوسازی شهر تهران، و دفتر 

 )بیت اهللا دستغیمحله آ یو نوساز

ای از عالیق و منافع  گویی به طیف گسترده ریزی، پاسخ های برنامه تحقق سیاست :انگیزه

   محیطی و سودآوری اقتصادی عمومی، کاستن از اثرات زیست

ای بوده و ناظر  مشاوره -نقش مشارکتی سازمان نوسازی بیشتر یک نقش نظارتی: نحوه عملکرد

  .باشد ها می بر اجرای صحیح برنامه
تواند در  باشد، می که بازوی اجرایی سازمان نوسازی می یو نوساز یبهساز یگر لیتسهدفتر 

  .مشارکت نماید یابی ارزشهای  محیطی و نیز اجرا پروژه یاقدامات بهسازی و نوساز

 9شهرداری منطقه 

  مراقبت از امکانات و تسهیالت محلی ای وهای محلهپشتیبانی از فعالیت :انگیزه

های تشویقی  با تسهیل ضوابط ساخت و ساز و اعمال سیاست 9منطقه  شهرداری: نحوه عملکرد

های مربوطه و نیز نظارت بر اجرای  های مرتبط با پروژه در صدور پروانه و نیز تأمین هزینه

 .تواند نقش مشارکتی خود را ایفا نماید وساز در محله می صحیح ضوابط ساخت

 )مدارس و مراکز آموزشی(اداره آموزش و پرورش 

   ارتقای کمی و کیفی فضاهای آموزشی :انگیزه

رسانی و برگزاری  تأمین فضاهای مورد نیاز مردم برای آموزش و اطالع: نحوه عملکرد

به عنوان ابزاری  ها آنهای مردمی؛ استفاده از مدارس در مواقع بحران و عملکرد مثبت  همایش

برای تربیت نیروهای جوان محله؛  ها رستانیدبمفید در بحث پدافند غیرعامل؛ استفاده از 

، ها آنآموزان و به تبع آن والدین  رسانی به دانش های اولیا و مربیان در اطالع استفاده از انجمن

  ...و ها ییگردهمادر جهت  ها آن نیرزمیزاستفاده از طبقات فوقانی مدارس یا 

  )کلیه مراکز ورزشی(اداره تربیت بدنی 

 

   ارتقای فضاهای ورزشی :انگیزه

رسانی و برگزاری  تأمین فضاهای مورد نیاز مردم برای آموزش و اطالع: نحوه عملکرد

های مردمی؛ استفاده در جهت تأمین فضای مورد نیاز برای اقامت گردشگران مذهبی  همایش

به عنوان ابزاری مفید در  ها آندر ساعات غیر کاری، استفاده در مواقع بحران و عملکرد مثبت 

تفریحی در جهت  -های ورزشی های آموزشی و دوره بحث پدافند غیرعامل؛ برگزاری کالس

های ورزشی و  ایجاد نشاط و سالمتی در نزد ساکنان و به ویژه جوانان در جهت گسترش فعالیت

  های اجتماعی به تبع آن کاهش انحرافات و ناهنجاری

  نیروی انتظامی

   نیت ساکنیارتقای امن: انگیزه

م غالب یبا جرا و مبازرهش نظارت بر محله ین محدوده با افزایت ساکنیامن نیتأم: نحوه عملکرد

در  یو اطالع رسان ها شیهما ین برگزاریهمچن ، وو فروش مواد مخدر یل دزدیمحله از قب

    نیآرامش ساکنت و یامن نیتأمدر  ها آن یین به تواناینان ساکنینه باال بردن سطح اطمیزم

 یدانیمطالعات م :مأخذ



 

ــ   دغدغـه مهـم و مبنــای عملکـرد مـدیریت شــهری بایـد رفـع خواســته هـای شـهروندان باشــد و          یبـه طـور کل

بــرآورد  در صـورت . تمیـزان دسترسـی بـه چنــین هـدفی در واقـع مبنــای سـنجش عملکـردی مـدیریت شــهری اسـ         

ــت حقــوق   ــه و   هــا، م آنصــحیح نیازهــای ســاکنین و رعای ــدیران شــهری افــزایش یافت ــزان رضــایت از عملکــرد م ی

  .عمومی و مربوط به محله نیز باال خواهد رفت یها تیفعالاعتماد الزم جهت مشارکت نمودن مردم در 

 یو خــدمات یکالبــد یهــا نــهیتهــران در زم 9منطقــه  ینحــوه عملکــرد شــهردار یه بررســبــ) 3(در جــدول شــماره 

  ن دفتر یمحدوده مورد مطالعه و همچن

 و در. شــود یمــپرداختــه  یســازو ابزار یبانیپشــت ،ینهادســاز ،ینــه اطــالع رســانیمحلــه در زم یو نوســاز یبهســاز 

ضـعیت دریافـت و برخـورداری مـردم محـدوده مـورد مطالعـه از خـدمات         ، ونمـود کـه   یریـ جـه گ ینت تـوان  یممجموع 

بـه  .)3جـدول شـماره   (ت افتـه اسـ  بهبـود ی  یو دولتـ  یتیریمـد  یاز جانـب نهادهـا  شهروندی تا اندازه در خـور تـوجهی   

ــواحی و  یهــا تیــاولورســانی کــه همیشــه در زمــره  ازهــا و کمبودهــا در خــدمات نی در رفــعتوجــه  ژهیــو ســاکنین ن

منفــی سـاکنین در حـال حاضــر تعـدیل یابــد و     داًیشـد وجــب آن شـده تـا دیــدگاه   ، مف شــهری اسـت محـالت مختلـ  

  .غییرات قابل توجهی را نشان دهد، تمیزان رضایت مردم از مدیریت شهری
 

  بیت اهللا دستغیمحله آ یگر لیتسهو دفتر  ینحوه عملکرد شهردار:3جدول شماره 

  بازگشایی و اجرای جوی و جداول با  و کوچه ها ها یجوتنظیف -  ت معابریوضع

  آسفالت و پیاده روسازی در محورهای اصلی روکش کردن معابر با -

  

   زباله یجمع آور مناسبساماندهی نظافت محالت و انجام -  نظافت محله

  به فضاهای باز و سبز موجود در محله  یدگیو رسمحلی و فضای سبز ایجاد پارک -  مرغوبیت در کالبد محله    

  باشگاه ورزشی  ،و کتابخانه استاد معین )قخانه مش(اجتماعی  یها آموزشمرکز راه اندازی -  سطح خدمات شهری محله باال بردن

  

  

  یآموزش و اطالع رسان

   ن بافتیبه ساکن یجهت آموزش و اطالع رسان یزیو انجام برنامه ر ها یازمندین ییشناسا -

برپایی ن یو همچن روشورها و بنرها، باطالع رسانی در ارتباط با بهسازی و نوسازی توسط تبلیغات -

    ها شیهما ،و مردمی یگروهجلسات 

  

  

  ینهاد ساز

ل تعاونی مسکن و صندوق یاز قب یبان خدمات نوسازیپشت یر نهاد هایت سایو هدا یراه انداز -

   باشند یم یو امکان سنج یکه در مرحله گمانه زن الحسنهقرض

در  خانه دارآموزشی برای زنان  یها کارگروهمانند  یمحل یمردم یها تشکلت یو هدا یراه انداز-

  و تاسیس گروه نوسازان جوان  یگر لیتسهشکیل مرکز کارآفرینی در دفتر ، تمساجد

  

  

 یدر بهساز یمردم مشارکت یبانیپشت

  یابزارسازو  یو نوساز

  نیجهت ساکن ینوساز ییات اجرایل عملیمنطقه و تسه یت ساخت و سازه هایهدا-

  یارانه ای یها کمکالت و یو جذب تسه ها یبخشودگاز  یریدرگ، ها تیحماتحقق  یریگیپ -

 یدانیمطالعات م: مأخذ



 

 یو محلـ هـای غیردولتـی یـا همـان نهادهـای مردمـی       کلیـدی در سـطح محـالت سـازمان     انـدرکاران  دستیکی 

ای از افـراد داوطلـب و توانمنـد در محلـه اسـت، کـه بـه مشـکالت و نیازهـای محـل زنـدگی            مجموعـه که متشکل از 

تیمــی و گروهـی اعتقــاد دارنــد و   بنــابراین بــه کـار . انـد دور هــم جمـع شــده  هــا آنخـود اشــراف دارنـد و بــرای رفـع    

ر سـطح محلـه   د. دحـل مشـکالت باشـن    هـای جمعـی بـه دنبـال راهکـار بـرای      کننـد تـا از طریـق فعالیـت    تالش مـی 

حـوزه هـای    ،یاران جـوان چـون صـندوق تعـاون زنـان، شـهر      نیـز چنـدین تشـکل مردمـی     9شهید دستغیب و منطقـه  

 داوطلبانــههـای  ه بـا فعالیـت  کـ  ،وجـود دارد  دگانیـ د جهـان جوانـان و  انون کـ  ،نجمـن دوام ا ،گمنـام  معتـادان  وبسـیج  

  .ای خاص به فعالیت مشغولندشود و هر کدام در زمینهاهالی اداره می

مـوثر در محلــه،   یرویـ ک نیـ هسـتند کـه بـه عنـوان      یاجتمـاع  یهـا هیفعـال در محلـه سـرما    یمحلـ  ینهادهـا 

موجــود در ارتبــاط روزانــه بــا   یو محلــ یمردمــ ینهادهــا .کننــد فــایا ،تواننــدیرات مــییــجــاد تغیدر ا ینقــش مهمــ

ــرا ییمشــکالت آن و طــرح راهکارهــا و شــتر محلــهیشــناخت ب یبــرا ین فرصــتیســاکن ن مشــکالت و یــحــل ا یب

یابنـد،   بـر مشـارکت مـردم محلـه اسـتوار اسـت کـه بـا هـم مسـئله را مـی            هـا  کار آناساس . باشند یم» یاقدام محل«

کـه از دل هـر    یاقـدامات . کننـد  را اجـرا مـی   هـا  آندهنـد و  را پیشـنهاد مـی   ییهـا  راه حـل ا یکنند، راه حل  همفکری می

 یابـه گونـه   معمـوالً د حاصـل پیشـنهادهای مـردم و نظـرات تکمیلـی کارشناسـی خواهـد بـود و         یـ آیبرم ینهاد مردم

 یو محلـ  یردمـ م یفراینـد عملکـرد نهادهـا   . است کـه در مـدت زمـان کوتـاه قابلیـت اجـرا در محلـه را داشـته باشـد         

کنـد   کـه تسـهیلگر تـالش مـی     ین معنـ یبـد . شـود یمحله مـورد مطالعـه، تسـهیل مـ     یگر لیتسهدفتر ط موجود توس

موجــود در یـک زمــان معــین   یمردمـ  یطرفــی مشــارکت حـداکثری مــردم را در محلـه توســط نهادهــا   بـا حفــظ بـی  

  . فراهم آورد

شـناخت ابعــاد یـک مسـئله از نگـاه مــردم     ه موجــود در محلـه بـ   یو محلـ  یمردمـ  یهـا  گــروه یطـور کلـ   و بـه 

ـ  ،پـذیر توسـط سـاکنان محلـه     های عملـی و امکـان   حل محله و ارائه راه حـل   یبـرا  یاال بـردن سـطح مشـارکت اهـال    ب

ــزا   ــه و اف ــالت محل ــه یمعض ــق محل ــاش ،یاش تعل ــتفاده      ییناس ــه و اس ــب در محل ــد و داوطل ــاه، عالقمن ــراد آگ اف

هـای   هـا و معاونـت   بـه سـازمان   هـا  یشـ یاند هـم ارائـه نتـایج   ن یو همچنـ  موجـود در محلـه   یهـا لیاز پتانسـ  یحداکثر

  .پردازند یم و تبیین راهکارهای اجرایی یدولت ینهادهامختلف 



 

و  یدولتــ ینهادهــاضــایت از خــدمات رسـانی  ، ردر ایـن رابطــه زمـانی کــه از ســاکنین محلـه پرســیده شــد کـه    

، تا چه اندازه در نحوه نگرشـتان نسـبت بـه مشـارکت در بهسـازی و نوسـازی محلـه تـاثیر گـذار بـوده اسـت            یمدیریت

ا ایــن نگــرش موافــق بودنــد کــه رضــایت از خــدمات  بــ) درصــد 78,2(کثریــت افــراد در طیــف زیــاد و بســیار زیــاد  ا

جـدول  . (گـردد  یمـ بهسـازی و نوسـازی محلـه    مشـارکت در  بـه   هـا  آنرسانی مدیریت شهری سـبب افـزایش تمایـل    

اول در زمینـه   در مرتبـه  یدولتـ  ینهادهـا رسـانی  معتقـد بودنـد کـه خـدمات     ر این رابطـه سـاکنین محلـه    د) 4شماره 

وضـعیت شـبکه معـابر و جمـع     (شـی و فرهنگـی و در مرحلـه بعـدی در زمینـه هـای کالبـدی محلـه         آموز یها تیفعال

ــ ــ    )هآوری و دفــع زبال ــه خواهــد گذاش ــه مشــارکت در بهســازی و نوســازی محل ــل ب ــاثیر را روی تمای . تبیشــترین ت

ــماره جــدول ( ــ) 5ش ــه   نیو همچن ــاد ب ــا اعتم ــاط ب ــادر ارتب ــ ینهاده ــد یدولت ــه  یتیریو م ــا در محل ــع نیازه ، در رف

معتقــد بودنــد کــه اعتمــاد ســاکنین بــه   )ددرصــ 71,7 ( اکنین بــا بیشــترین فراوانــی در طیــف بــاال و بســیار بــاال ســ

  )4شماره جدول . (دمدیریت شهری در رفع نیازها باعث افزایش تمایل به مشارکت خواهد بو

  

   یمشارکت مردمدر زمینه افزایش  یدولت یتاثیر عملکرد نهادها: 4ه جدول شمار

  برداشت میدانی:منبع 

  

  یمشارکت مردمدر راستای افزایش  یدولت ینهادهاتاثیر زمینه های عملکرد : 5ه جدول شمار

  میدانیبرداشت :منبع 

  



 

تمایــل بــه مشــارکت  شیدر افــزا یگــر لیتســهبیــان شــد عملکــرد دفتــر   6-1در بنــد کــه  همــان طــور

ر ایـن خصـوص در ارتبـاط بـا هـر یـک از اقـدامات صـورت گرفتـه          د. تساکنین مـورد مطالعـه مـوثر واقـع شـده اسـ      

نتـایج بـه ایـن صـورت      ، ودر خصـوص افـزایش تمایـل بـه مشـارکت سـاکنین پرسـیده شـد         یگر لیتسهتوسط دفتر 

ه ارتبـاط  کـ ) ار بـاال یف بـاال و بسـ  یـ در ط(درصـد   91,6بـا   هـا  شیهمـا و  یو مردمـ  یجلسات گروهـ  یبوده که برگزار

ن را یسـاکن ل بـه مشـارکت   یـ ش تمایر را در افـزا ین تـاث یشـتر ی، بباشـد  یمـ ر ین در آن امکـان پـذ  یچهره به چهره ساکن

و مسـاجد بـا    یمـذهب  یهـا  مکـان ن جلسـات در  یـ ا ین برگـزار یسـاکن  یه مـذهب یـ خواهد داشـت و بـا توجـه بـه روح    

  )6جدول شماره . (دروبرو خواهد ش یشتریاستقبال ب

  

  یمشارکت مردمدر راستای افزایش  یگر لیتسهتاثیر زمینه های عملکرد دفتر : 6ه جدول شمار

  بسیار کم  کم  باال   بسیار باال   عنوان گویه

نوسازی توسط اطالع رسانی در ارتباط با بهسازی و 

  روشورها و بنرها ، بتبلیغات

36,5  30,2  20,2  13,1  

  1  7,4  41,4  50,2    ها شیهما ،و مردمی یگروهبرپایی جلسات 

در  خانه دارآموزشی برای زنان  یها کارگروهبرگزاری 

  مساجد 

47,1  36,3  4,6  2,1  

  8,5  16,5  31,8  43,2  یگر لیتسهتشکیل مرکز کارآفرینی در دفتر 

  19,9  22,4  25,1  32,6  گروه نوسازان جوانتاسیس 

  برداشت میدانی:مأخذ

  

 82,1ن بـا  یسـاکن  ،ل بـه مشـارکت  یـ ش تمایدر افـزا  یر دولتـ یـ غ یعملکـرد نهادهـا   یچگـونگ بـا   در ارتباط

ــ   یبــرا ین انتظــار را داشــته کــه از قــدرت کــافیــموجـود ا  یاز نهادهــا )ار بــاالیف بــاال و بســیــدر ط( یدرصـد فراوان

اطـالع از وجـود فعـال نهادهـا در محلـه و       نیاز نظـر سـاکن   در مرتبـه بعـد  ؛ و خـود برخـوردار باشـند    یها هدفاعمال 

ــان ــه اهــداف و فعالیدر زم یاطــالع رس ــن ــا آنت ی ــا  ه ــ  75,8ب ــد فراوان ــدر ط( یدرص ــ ی ــاال و بس ــاالیف ب  یدارا )ار ب

ــن اهمیبــاالتر ــزایت در زمی ــه اف ــش تماین ــه ی ــل ب ــه اســ یو نوســاز یبهســازدر  یمشــارکت مردم جــدول . (تمحل

  )7شماره 

 
 
 
 
  



 

  یمشارکت مردمش ینه افزایدر زم یو محل یمردم یر نحوه عملکرد نهادهایتاث:  7ه جدول شمار

  ار کمیبس  کم  باال   ار باال یبس  هیعنوان گو

  6,2  18  23,6  52,2   ها آنت ینه اهداف و فعالیدر زم یاطالع رسانوجود فعال نهادها در محله و 

  اعتماد به نهادها در حل مسائل و مشکالت محله

  

39,1  25,8  18,7  15,9  

  14,6  19,2  26,3  39,9  محله یها تیفعال یموجود در سامانده یت از نهادهایرضا

  4,5  13,4  40,2  41,9  خود برخوردار باشند   یها هدفاعمال  یبرا یموجود از قدرت کاف ینهادها

  مطالعات میدانی:مأخذ
  

محلــی  یر دولتــیــو غ یعملکــرد نهادهــای دولتــ ابتــدا، مطالعــات میــدانی و پرســش گــری هــا بــر اســاس

ر یـ و غ یدولتـ  ین خصـوص مجموعـه اقـدامات کـه از جانـب نهادهـا      یـ ر ا؛ و .شـد  یموجود در سطح محـدوده بررسـ  

در جلــب رضـایت مردمــی و کسـب اعتمــاد آنــان    تـوان  یمــ ، ردر محــدوده مـورد مطالعــه انجـام شــده اسـت،    یدولتـ 

دن بـه نقطـه مطلـوب    یوجـود داشـته و تـا رسـ     یادیـ ز محـالت ) مقالـه ن یـ تا زمان نگارش ا(هنوز  البته. تموثر دانست

ــز فاصــله،  ــه ا ،اد اســتی ــارگ یاز جمل ــد پ ــوز چن ــه هن ــد ینک ــت  یت شــهریریدر عملکــرد م ــاکم اس  جایگــاه. ح

ن یسـاکن  یازهـا یقـادر بـه رفـع ن    هـا  یشـهردار  اینکـه  در مـردم  و نیسـت  مناسـبی  جایگـاه  مـردم،  نگاه در ها یشهردار

 مخـابرات  و بـرق  گـاز،  آب، ماننـد  مختلـف  نهادهـای  و هـا  سـازمان  همـاهنگی  وعـدم  .کننـد  یمـ  تردید اظهار هستند،

 تقویـت  منفـی  دیـدگاه  ایـن  شـده  باعـث  هـا  یکـار  دوبـاره  .داننـد  یمـ  خـود  مسـکونی  آرامش منـاطق  و نظم مخل را

ایـن   بـا  رابطـه  در شـهرداری  دارنـد  انتظـار  ولـی  ،داننـد  ینمـ  خـود  مشـکالت  همـه  مسـبب  را هـا  یشهردار دم،م. شود

و  یر دولتـ یـ غ یارتبـاط بـا نهادهـا    د. نـد ینما همفکـری  و رایزنـی  نهادهـا  و هـا  سـازمان  دیگـر  بـا  مشـکالت،  قبیـل 

و اطـالع از وجـود فعـال نهادهـا در محلـه و       داننـد  یمـ  اجرایـی  قـدرت  فاقـد  را یر دولتـ یـ غ ینهادها نیساکن،  یمحل

ــه اهــداف و فعالیدر زم یاطــالع رســان ــن ــزای ــا را در اف ــ یــش تمایت نهاده ــه مشــارکت مردم ــاال یبســ یل خــود ب ار ب

 56,5این رابطه بـا توجـه بـه تشـریح نـوع مشـارکت مـورد نظـر برنامـه ریـزان شـهری اکثریـت افـراد بـا                د. دانند یم

  .درصد نوع مشارکت را در ساماندهی محله سکونتشان فکری تلقی نموده اند

ده یسـنج  یل بـه مشـارکت مردمـ   یـ ش تمایدر افـزا  یدولتـ  ینحـوه عملکـرد نهادهـا    ریتـاث در مرحله بعد بـه  

ار یرا بســ یدولتـ  ینهادهـا  یت از خـدمات رسـان  یت افــراد اعتمـاد و رضـا  یـ اکثر:ن صـورت بـوده   یج بـد ینتـا ه ، کـ شـد 

ــش تمایمــوثر در افــزا ــی ــن رابطــه  یل بــه مشــارکت مردم ــا  در درجــهدانســته و در ای  یاول خــدمات رســانی نهاده

ه مشـاهده  کـ  طـور  همـان دانسـته انـد،   مـوثر  آموزشـی و فرهنگـی را در جلـب مشـارکت      یهـا  تیـ فعالدر زمینه  یدولت

ه افـراد محلـه   یـ و توجر بـود  ین در آن امکـان پـذ  یره سـاکن کـه ارتبـاط چهـره بـه چهـ      یجلسات مردم یشد با برگزار



 

ــه اهم ــنســبت ب ــه یت ســاماندهی ــر ، تمحل ــر لیتســهوســط دفت ــورد مطالعــه  یگ ــه م ــزا، دمحل ــش تمایر اف ــه ی ل ب

نســبت بــه مســائل عــام محلــی و  نیســاکنبنــابراین حســاس ســازی  .تار کارســاز بــوده اســیبســ یمشــارکت مردمــ

محلـی بـر مشـارکت     و توسـعه از برنامـه هـای رشـد     هـا  آنامکان ارتقای کیفیت زندگی جمعی و سـپس آگـاه سـازی    

رایگـان   یهـا  آمـوزش ق ارائـه  یـ ، از طریق و آگـاه سـاز  یـ دق یمسلم اسـت کـه اطـالع رسـان    . دیافزا یمن یواقعی ساکن

حســاس «شـهروندی و تـالش جهـت تفهـیم فوایــد مشـارکت در راسـتای سـاماندهی وضـع موجــود کـه بـه عبـارتی            

  .آورد یما به همراه دارد، اعتماد و مشارکت موثر افراد را به ارمغان ر »یآگاه ساز«و  »یساز

پیشــین، بــدین  یهــا یبررســهمچنـین در ادامــه، راهکارهــا و پــیش نیازهــا بــرای جلــب مشـارکت، بــا توجــه بــه    

سـاکنان، نگـاه مـدیرتی شـهری بـه افـراد محلـه        » مالکیـت و امنیـت  «به رسـمیت شـناختن حـق    : گردد یمشرح ارائه 

ــوان ــه عن ــروع     » شــهروند« ب ــای ســاماندهی اســت، ش ــه ه ــرین پای ــا از مهــم ت ــوق شــهروندی کــه همان دارای حق

جهـت جلـب   -رایگـان  بـه صـورت  مـر  حتـی در ابتـدای ا  -اولیه جهـت خـدمات رسـانی و ارائـه تسـهیالت      یها حرکت

ــت   » اعتمــاد« ــارکت اس ــرای مش ــی ب ــامی اساس ــردم کــه گ ــال، م ــکالت    فع ــد مش ــایی شــده مانن ــکالت شناس مش

بهداشتی و معـابر و ایجـاد واحـدهای خـدمات رسـانی در کوتـاه مـدت کـه ایـن امـر در وهلـه اول از اهمیـت اساسـی              

احیـای اشــتغال  یش درآمـد خـانوار از طریــق   برخـوردار اسـت، کمــک بـه افــزا    ن محلــهیسـاکن بـرای جلـب مشــارکت   

انـداز مسـکن و اشـتغال بـا مشـارکت و سـرمایه اولیـه         محلـی خـرده وام و پـس    یهـا  صندوق جادیو امحلی و مناسب 

تـا اینکـه تـوان کمـک بـه خـویش و ظرفیـت        گیـری از منـابع دولتـی، عمـومی و خصوصـی       خود مـردم ضـمن بهـره   

) فرهنگـی، مـذهبی، بسـیج محلـی    (را پیـدا کننـد، اسـتفاده از گـروه هـای       یر دولتـ یـ و غ یدولتـ  یمشارکت با نهادهـا 

بـرای برگــزاری   هـا  آنموجـود بـرای تشـکیل یـا تقویــت و گسـترش سـایر گـروه هـای خودجــوش و نیـز اسـتفاده از           

مناسـب بـرای انتقـال دیـدگاه هـا و نظـرات بـه مـدیریت رسـمی، و           یهـا  مکـان جلسات پرسش و پاسخ همگـانی در  

میت شــناختن حـق اظهـارنظر مــردم و در پـیش گـرفتن رویـه هــای مشـارکتی از جانـب نهادهــای        ن بـه رسـ  یهمچنـ 

ــ ــت نهادهــا یاصــلی دولت ــار و اعطــای  » در عمــل«موجــود مردمــی  ی، مهــم شــمردن موجودی ــه صــرفاً در گفت و ن

در  یهـا  تیـ فعالگـزارش از   ارائـه ، نظـارت و تصـمیم گیـری بـه آن،     و حـق ن یاز سـاکن یـ در رفـع ن  یقدرت و نفوذ کاف

در نهادهــا و گــروه هــای مختلــف بــه هنگــام تصــمیم   هــا آندســت اجــرا و نیــز نظرخــواهی از مــردم و نماینــدگان  

  .آینده یها طرحگیری برای اجرای 
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