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چكیده

بــا توجــه بــه ســادهانگاری و رواج اشــتباه در اســتفاده از واژه ی مشــارکتی بــودن و ابهــام ناشــی از دامنــه ی مفهومــی گســترده ی آن،
ایــن مقالــه ؛ بــه ایجــاد چارچوبــی جهــت بررســی میــزان مشــارکتی بــودن طر حهــای نوســازی بافــت فرســوده میپردازد.بنابرایــن
در ابتــدا بــه طبقهبنــدی مشــارکت برمبنــای نظریــات نردبانهــای مشــارکتی و مقایســه تطبیقــی آنهــا در قالــب جــدول پرداختــه
ومؤلفههــا و ابزارهــای مــورد اســتفاده در هریــک را ،جهــت قابــل اســتفاده شــدن در ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن مشــخص میکنــد.
ایــن مقالــه بــه ارائــه ی جدولــی مطابــق بــا منتخبــی از نردبانه ـای مشــارکتی کــه تناســب مفهومــی بیشــتری بــا حــوزه ی شهرســازی
نگــر رابطــه ی میــان ابزارهــای مشــارکتی و ســطوح مشــارکت اســت .در ایــن جــدول ،قلمروهــای مشــارکت
دارنــد مــی پــردازد ،کــه تبیی 
(پلههــای نردبانهــای مشــارکتی) در ســطور جــدول ،و روشــها و ابــزار مشــارکت در ســتونهای جــدول قــرار گرفتهانــد و بــه هــر پلــه
ب اهمیــت معینــی ،مطابــق بــا نظریــات نردبانهــای مشــارکتی اختصــاص یافتهاســت .ســپس بــر اســاس مراحــل فراینــد
ضریــ 
1
نوســازی  ،LUDAمرحلـهای کــه هــر یــک از ابــزار مشــارکتی در آن اســتفاده شــده ،از طریــق اختصــاص رنــگ و هاشــور مــورد تأ کیــد قــرار
گرفتهاســت .ایــن جــدول بــرای هــر طــرح بــه صــورت جدا گانــه تهیــه میشــود و از طریــق ادغــام آن بــا جــدول ضریــب اهمیــت ســطوح
مشــارکت ،چارچوبــی جهــت ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن فرآینــد نوســازی هــر طــرح ایجــاد مینمایــد.

ن مشارکتی ،طرح ویژه نوسازی
واژههای کلیدی :فرآیند نوسازی ،نوسازی مشارکتی ،نردبا 
تاریخ دریافت95/01/19 :
تاریخ پذیرش95/03/15 :
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ش ـمـ ــار ه 6-1
بهار ۱۳۹5
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

در پایــان بــا بررســی تئوریــک «طــرح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوببخــت» و ابزارهــای اســتفاده شــده در طــرح آن در هــر یــک از
مراحــل فراینــد نوســازی ،جــدول مربــوط بــه آن تدویــن شــده و میــزان مشــارکتی بــودن طــرح در تئــوری65/4 ،درصــد محاســبه شــده
اســت و بیشــترین ســطح مشــارکت در ایــن طــرح ،بــه ترتیــب در مراحــل برنامهریــزی ،اجــرا و چشماندازســازی دیــده مــی شــود .هــم
چنیــن میــزان مشــارکتی نبــودن یــا مشــارکت عــوام فریبانــه ایــن طــرح در تئــوری ،صفــر درصــد ارزیابــی شــده اســت.
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6
ش ـمـ ــار ه 6-1
بهار 1395
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

اســتفاده از کلمــه مشــارکتی در حــوزه طرحهــای شهرســازی
خصوصــأ در بخــش نوســازی بافتهــای فرســوده در دو دهــه
ی اخیــر رونــد شــتابانی داشــته اســت؛ جملــه عناویــن رایــج
طرحهــای نوســازی ،پژوهشهــا ،پایاننامههــا ،مقــاالت،
مانند»نوســازی بافتهــای فرســوده بــه صــورت مشــارکتی»،
«رویکردهــای مشــارکتی مداخلــه در بافــت فرســوده»،
«مشــارکتهای مردمــی» میباشــند کــه از طرفــی بــا اوجگیــری
توجــه بــه مســأله ی بافتهــای فرســوده در ایــران ،و از طــرف
دیگــر رواج اهمیــت مفهــوم مشــارکت و جایــگاه آن در رویکــرد
«شــهر پایــدار»در ســطح بیــن المللــی ،مصــادف و همــراه بــوده
اســت .ولیکــن ایــن جــا یــک ســؤال مطــرح مــی شــود .آیــا رشــد
اســتفاده از ایــن کلمــه ،بــا رشــد مشــارکت مــردم در طرحهــای
نوســازی همــراه بــوده اســت؟ بــه نظــر میرســد کــه در ا کثــر مــوارد
خصوصــا در پروژههــای نوســازی ،کلمــه مشــارکتی بعنــوان یــک
کالم زیبــا بــه عنــوان آنهــا اضافــه شــده و مفهومــی صــوری تلقــی
شــده اســت؛ در هــر صــورت بــه نظــر میرســد ابــزار و معیــار دقیقــی
بــرای ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن طــرح -چــه پیــش از
اجــرای طــرح بــه صــورت تخمیــن بــر مبنــای ســاختار طــرح ،و
چــه پــس از اجــرا بــر اســاس نتایــج تحقــق یافتــه -وجــود نــدارد.

هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

گســتردگی دامنــه ی مفهومــی ،ریشــه داشــتن در حوزههــای
متنــوع اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،همچنین کیفــی بودن
مفهــوم مشــارکت ،راه را بــرای دس ـتیابی بــه اجمــاع نظــری و
معیارهــای عملیاتــی تحقــق و ســنجش آن دشــوارتر ســاخته
اســت .از ســوی دیگــر ایــن معیارهــای ارزیابــی بایــد بــا توجــه
بــه حــوزهای کــه مشــارکت در آن مطلــوب میباشــد تعریــف
شــوند ،ایــن در حالــی ســت کــه مســأله ی نوســازی بافتهــای
فرســوده ،خــود حــوزهای پیچیــده و چندوجهــی اســت کــه
بخشــهای فنــی ،قانونــی ،سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی را
دربرگرفتهاســت .نوســازی بافــت فرســوده ،بایــد متناســب بــا
ماهیــت مشــکل و علــل شــکلگیری بافــت فرســوده انجــام
گیــرد؛ ازایــن رو توجــه بــه نوســازی بافــت فرســوده بــه عنــوان
یــک فرآینــد مشــارکتی کــه ســا کنان را بــه صــورت مــداوم و فعــال
در همــه مراحــل آن درگیــر و مســؤول نمایــد ،ضــروری اســت.
ایــن مقالــه از طریــق ادغــام ســه متغیــر ،چارچوبــی جهــت
ارزیابــی میــزان مشــارکتی بــودن ایــن فرآینــد ایجــاد نمــوده
اســت .ایــن ســه متغیــر عبارتنــد از :ســطوح مشــارکت،
اشکال(روشــهای) مشــارکتی و مراحــل فرآینــد نوســازی؛ کــه
دو متغیــر اول بــر مبنــای نظریــات معطــوف بــه نردبانهــای
مشــارکتی شــکل گرفتــه و متغیــر ســوم بــر مبنــای منطــق
گا مب ـهگام فرآینــد نوزایــی  2LUDAتعریــف میشــود .در پایــان،
طــرح ویــژه نوســازی محل ـهی شــهید خوببخــت کــه بــه

عنــوان نمونــه اولیــه بــرای نوســازی بافــت فرســوده بــه صــورت
عمومــی ،توســط ســازمان نوســازی شــهر تهــران صــورت گرفتــه
اســت؛ بــر اســاس ایــن چارچــوب ارزیابــی میشــود.

.2مفهوم مشارکت و فرآیند مشارکتی
واژه مشــارکت 3از حیــث لغــوی بــه معنــای درگیــری و تجمــع
بــرای منظــور خــاص میباشــد ...« .بنــا بــه تعریــف ســازمان
ملــل متحــد مشــارکت عبــارت اســت از دخالــتدادن و
درگیرکــردن مــردم در فرایندهــای اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی کــه بــر سرنوشــت آنــان اثــر میگــذارد... .
در واقــع مشــارکت هنگامــی تحقــق مییابــد کــه بیتفاوتــی
و بیمســؤولیتی جــای خــود را بــه احســاس وابســتگی،
همسرنوشــتی و مســؤولیتپذیری بدهــدAeeni,2008:2(».
 ...« )et alدرگیــر شــدن ،یــاری دادن و مســئولیت ،ســه ركــن
اصلــی مشــاركت میباشــند)Alavi Tabar, 2001:15( ».
«مشــارکت بــا موافقــت فــرق دارد ،در موافقــت ،فــرد موافــق
یــاری ویــژهای نمیکنــد ،بلکــه تنهــا آنچــه را کــه پیــش
رویــش میگذارنــد ،تصویــب میکنــد ...مشــارکت چیــزی
بیــش از گرفتــن موافقــت از یــک جمــع بــرای تصمیــم از
پیشگرفتهشدهاســت .فراینــد مشــارکت یــک داد و ســتد
اجتماعــی دوســویه میــان مــردم اســت و نــه روش قبوالنــدن
اندیش ـههای مســؤوالن باالدســت .در واقــع در مشــارکت
نقــش اصلــی بــا مشــارکت کننــده اســت کــه میکوشــد تــا
تواناییهــای خویــش را آشــکار ســازد .مفهــوم فرآینــد مشــارکت
را میتــوان بــه صــورت «فرآینــد نیرومندســازی» نیــز عنــوان
نمــود .ایــن مفهــوم بــر ســه ارزش بنیــادی تأ کیــد مینمایــد:
الف -سهیم نمودن مردم در قدرت و اختیار
ب -شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش
ج -گشــودن فرصــت پیشــرفت بــر روی مــردم بــه ویــژه طبقــات
پاییــن جامعــه»()Aeeni et al,2008:3
در همیــن ارتبــاط بــه عنــوان مثــال «نظریــه ی میانجــی گــری
 »2004در تحقیقــی کــه بــه ســفارش دفتــر معــاون نخســت
وزیــر بریتانیــا انجــام شــده مطــرح گردیــده اســت ...در تحقیــق
مزبــور در تدقیــق مفهــوم برنامــه ریــزی مشــارکتی و مشــخص
کــردن مــرز آن بــا مفاهیــم مشــابه ،از جملــه مشــارکت عمومــی
و مشــاوره عمومــی تأ کیــد شــده اســت .ایــن تحقیــق معتقــد
اســت آن چــه تــا کنــون وجــود داشــته ،مشــارکت عمومــی بــوده
اســت و نــه برنامهریــزی مشــارکتی(Habibi and,2005:20
 )Saeedi Rezvaniرویکــرد برنامهریــزی مشــارکتی ایجــاب
میکنــد کــه نقــش تمــام عوامــل و نیروهــای معاصــر در حیــات
شــهری مــورد توجــه و ارزیابــی قــرار گیــرد وبــه نحــوی دخالــت

آنهــا در حــال و آینــده ی شــهری بــه درســتی درنظــر گرفتــه
شــود.
بعــد از شکســت طرحهــای توســعه دردهــه  1950و  1960نظریــه
مشــارکتی و مشــارکت شــهروندی مطــرح شــد و هــم زمــان بــا آن
نظریههایــی در زمینــه شهرســازی مشــارکتی توســط اشــخاص
مختلــف مطــرح گردیــد.
دخالــت دادن در ســازمان مشــارکتی در طیفــی گســترده از
فعالیتهایــی رخ میدهــد کــه از عملیاتــی تــا راهبــردی در
نوســان اســت .ســازمان مشــارکتی ،بــه حــق ،انواعــی از افــراد
ذینفــع را در امــور دخالــت میدهــد و افــراد در هــر وظیف ـهای
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه تأثیــر خوبــی بــر جــای بگذارنــد
ت بپذیرنــد .زمانــی یــک ســازمان
و بــر اســاس آن مســؤولی 
میتوانــد بــه طــور واقعــی مشــارکتی باشــد کــه تمــام افــراد
ذینفــع در آن فعاالن ـه در ایجــاد بینــش ،وابســتگی بــه یکدیگــر
و نظامهــای تخصصــی دخــل و تصــرف داشــته باشــند تــا
فعالیتهــا و کنشهــای آنــان مشــارکتی شــود .بدینگونــه،
مشــارکت یــک جهانبینــی اســت کــه افــراد بایــد آن را در عمــل
درپیشگیرنــد و هــر فــرد مســؤولیت انتخــاب خــود را بــه عهــده
بگیــرد تــا بــه اثرگــذاری هدفمنــد و فعــال بــودن منتهــی شــود.
()Aghazadeh,2005:81

 .3ضــرورت و اهمیــت مشــارکت مردمــی در
بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده

بافتهــای فرســوده ،زمانــی احیــا مــی شــوند کــه زمینههــای
رشــد مــداوم آنهــا فراهــم شــود و قــدرت خودترمیمــی بــه
آنهــا بازگــردد  .ایــن مهــم ،از طریــق توجــه بــه تمامــی ابعــاد
فرســودگی و آسیبشناســی بافــت در تمــام ایــن زمینههاســت
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بنابرایــن از آنجا کــه بکارگیــری ســرمایه مالــی و انســانی بــرای
نوســازی شــهری ضــروری اســت ،کلیدیتریــن نکت ـهای کــه
لــزوم مشــارکتی بــودن واقعــی فراینــد را تبییــن میکنــد در آن
اســت کــه ایــن قــدرت خودترمیمــی تنهــا در صورتــی بــه بافــت
یگــردد کــه ســا کنین بافــت بخشــی از فرآینــد احیــا و در
بــاز م 
نتیجــه بخشــی از فرآینــد مقابلــه در برابــر فرســوده شــدن آتــی
باشــند.

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

 .4فرآیند نوسازی مشارکتی
دیویــد دریســکل4در اثــر خــود «شــهرهایی بهتــر همــراه بــا
کــودکان و نوجوانــان ،راهنمایــی بــرای مشــارکت» کــه توســط
یونســکو بــه چــاپ رســیده ،مباحثــی در رابطــه بــا مشــارکت و
انــواع آن طــرح میکنــد .وی معتقــد اســت ،مشــارکت بــه ســه
اعتقــاد ذیــل مبتنــی اســت:
الــف  :توســعه در وهلــه اول و پیــش از همــه ،بایــد بــه نفــع
ســا کنان محلــی باشــد.
ب  :مردمــی کــه در محــدودهی مــورد برنامهریــزی زندگــی
میکننــد ،دقیقتریــن اطالعــات را در آن محــدوده و
موضوعــات مرتبــط بــا آن دارنــد.

نقـــش
جه ــان
هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

گســترش ســریع جایــگاه مشــارکت بــه عنــوان مفهــوم كلیــدی
در زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،مدیریتــی و ...ناشــی از
دشــواری شناســایی و غلبــه بــر ابعــاد گســترده و پیچیدگیهــای
مســائل انســانی بــوده و حــوزه شهرســازی و طراحیشــهری از
ایــن امــر مســتثنا نیســت .مشــارکت در حــوزه شــهری ناظــر بــر
فرایندهایــی اســت كــه عمــوم مــردم را در ارتبــاط بــا تغییــرات
شــهر دخیــل مینمایــد؛ لــذا بــه نظــر میرســد كــه اســتفاده از آن
در تمامــی جوانــب زندگــی شــهری ،یكــی از كلیدهــای توســعه
باشــد و انعــكاس ایــن امــر در حــوزه نوســازی بافــت فرســوده،
بــه صــورت اتــكاء بــه همیــاری مــردم و اســتفاده از رویكــرد
مشــاركت جویانــه در بهســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده
خواهــد بــود.
ً
«نوســازی مفهومــی صرفــا كالبــدی نیســت و جنبههــای
مختلــف و متنوعــی را شــامل میشــود .در نوســازی فعــال،
محــدوده بافــت فرســوده بــا همــه ابعــاد فرســودگی آن مدنظــر
بــوده ...و ضــرورت ایجــاد تحــول در روشــها و شــیوههای
اجرایــی نمایــان میشــود .بهگون ـهای کــه بهســازی و نوســازی
شــهری منــوط بــه اســتفاده ی ســرمایهی انســانی و مالــی
اســت)Motawaf and Khodaee,2010:136( ».

در شــرایط عــادی ،نوســازی فرآیندی خودبهخــودی و تدریجی
اســت کــه توســط ســا کنان صــورت میگیــرد ،امــا هنگامــی کــه
کارایــی و کیفیــت زندگــی در یــک محلــه کاهــش مییابــد محلــه
ب ـ ه تدریــج دچــار فرســودگی شــده و ســا کنان دیگــر تمایلــی بــه
نوســازی محــل ســکونت خــود نشــان نمیدهنــد و بهتدریــج
آن محــدوده ،از چرخــه توســعه شــهری خــارج میشــود.
ایــن محــات و ســا کنان آن فاقــد تــوان مالــی نوســازی ابنیــه
هســتند .همچنیــن قیمــت امــا ک و اراضــی کاهــش یافتــه و
امــکان حضــور بخــش خصوصــی بــه عنــوان ســرمایهگذار نیــز از
بیــن م ـیرود .بســیاری از بافتهــای داخــل هســته قدیمــی
شــهر ،بهتدریــج کارکــرد و حیــات اجتماعــی -اقتصــادی خــود
را از دســت داده و در نهایــت بــا از بیــن رفتــن شــرایط مناســب
کالبــدی ،ســا کنین قدیمــی آنهــا نیــز بــه مناطــق دیگــر رفتــه و
بــه جــای آنهــا ســا کنین جدیــدی بــا ویژگیهــای اجتماعــی-
اقتصــادی متفــاوت ،در ایــن نواحــی ســا کن شــدهاند .ســا کنین
جدیــد باعــث وخیــم ترشــدن وضعیــت مــکان زیســتی خــود
شــدهاند)Haji Ali Akbari et al,2008:2(.

پ  :مردمــی کــه بیشــترین تأثیــرات را از تصمیمــات میپذیرنــد،
ســهم بیشــتری بــرای مشــارکت در رونــد تصمیمگیــری دارنــد.
() Habibi And Saeedi Rezvani,2005:18

نکت ـهی مهــم در اینجــا ،توجــه بــه حلقــه ی ارتباطــی رویکــرد
فرآینــدی بــه نوســازی و رویکــرد مشــارکتی ،از طریــق بازگشــت
قــدرت خودترمیمــی در همــه ابعــاد بــه بافــت فرســوده اســت:
بــه عبــارت دیگــر ،در چارچــوب مفهــوم مشــارکت بایــد دو طــرف
(مــردم و مدیریــت) بــه ســمت بکدیگــر حرکــت نماینــد .در
صورتــی کــه یــک طــرف ثابــت و طــرف دیگــر از او تبعیــت کنــد،
مشــارکت ناقــص و بــه ســرانجام موفــق خــود نمــی رســد ...در
صورتــی کــه دســتگاه مدیریــت بخشــی از اختیــارات خــود را بــه
مــردم وا گــذار کنــد ،مشــارکت جنبــه عملــی پیــدا خواهــد کــرد.
علــت اصلــی شکســت نوســازی در ایــران ،عــدم مشــارکت مــردم
در برنامههــا و طر حهــا بــوده اســت)Andalib,2010:381(.
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نقـــش
جهـــان

نمودارشــماره  :1مــدل الگــوی مشــارکت ســا کنین در محلــه Andalib( .
)2010:382

نتایــج و فرآینــد برنامهریــزی هــا مــی باشــد تفــاوت زیــادی
وجــود دارد)Ziari,Pahiz and Mahdnejad, 2009:212(.
ضرابــی و فریدتهرانــی( )2009ضمــن بررســی مدلهــای فرآینــد
مشــارکتی در اندیش ـههای مختلــف ،مــدل هفــت مرحلــهای
همــکاری پایــدار و مــدل فرآینــد طراحــی شــهری بحرینــی
را ادغــام کردهانــد کــه بــه صــورت کلــی بــر ســه مرحلــه پیــش
طراحــی ،طراحــی و اجــرا تأ کیــد داردZarabi and,2009:43( .

هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

بــا توجــه بــه ماهیــت طــرح هــا بــه نســبت میــزان دخالـتدادن
شــهروندان در رونــد تهیــه و اجــرای طر حهــا ،شــهروندان در
برابــر آن وا کنشهــای متفاوتــی خواهنــد داشــت .رفتارهــای
مــردم در فرآینــد نوســازی مشــارکتی را میتــوان بــر اســاس
نمــودار زیــر ارزیابــی و تحلیــل نمــود.

)Farid Tehrani

درصورتیکــه هیــچ گونــه اقــدام حمایتــی از ســوی دولــت و
شــهرداریها در پشــتیبانی نوســازی از مــردم صــورت نگیــرد
و مــردم انگیزههــای حضورشــان در ایــن امــر را تحقــق یافتــه
نبیننــد ،هیــچ مشــارکتی وجــود نخواهــد داشــت و رفتــار
بیتفاوتــی نســبت بــه پروژههــا از خــود نشــان میدهنــد.

از ســوی دیگــر صالحــی امیــری( )2010:445بــه این نکته اشــاره
دارد کــه مشــارکت چهــار ســطح دارد و پاییــن تریــن ســطح
مشــارکت در تأمیــن نیــروی کار و باالتریــن ســطح مشــارکت در
تصمیــم گیــری اســت .بــه طــور کلــی مشــارکت مــردم در طرحهــا
عبارتنــد از :

ا گــر اقدامــات حمایتــی از طــرف دولــت و شــهرداریها بصــورت
نســبی تحقــق یابــد ،ولــی بــه انگیزههــای مــردم از جملــه
اقتصــادی توجــه نشــود مــردم نوعــی وابســتگی و متکــی بــودن
بــه دولــت در رفتــار خــود نشــان خواهنــد داد.

الف :مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری

ا گــر مــردم خواســتهها و انگیزههــای خــود را در نوســازی،
تحقــق یافتــه ببیننــد ولــی شــهرداری اقدامــات الزم را انجــام
ندهــد موجــب اعتــراض مــردم خواهــد شــد.
ا گــر دولــت اقدامات حمایتی خود را انجام دهد و از ســوی دیگر
مــردم خواســتهها و انگیزههــای حضورشــان را تحقــق یافتــه
ببیننــد ،مشــارکت فعــال خواهــد شــد)Andalib,2010:383(.

.5سطوح مشارکت شهروندی
مشــارکت شــهروندان در ســطوح مختلــف و درجــات متفــاوت
تحقــق مییابــد ،بــه عبــارت دیگــر بیــن مشــارکت تشــریفاتی
و ســاختگی؛ و مشــارکتی کــه نشــانگر قــدرت واقعــی تأثیــر در

ب :مشارکت در اجرای طرحها
ج :مشارکت در بهره برداری
د :مشارکت در ارزشیابی
همچنیــن منطــق گام بــه گام  ،LUDAمجموعــه اصولــی
میباشــند کــه بــرای فرآینــد نوســازی و إحیــا بافــت بــزرگ
مقیــاس تدویــن شــده و عملیاتــی شــده انــد:
الــف :تشــخیص : 5مشــخص کــردن ســطح و دامنــه ی
محرومیــت ،فقــر و حــذف شــدگی اجتماعــی کــه در پــس
6
منطقــه بــزرگ مقیــاس و آشــفته ی شــهری – کــه آن را LUDA
مینامیــم وجــود دارد.
ب :چشماندازســازی :درگیــر کــردن و مشــارکت دادن افــراد و
گروههــای ذی نفــوذ در یــک چشــم انــداز رهــا از اضطرابهــا
در آینــده.

نمودار شماره:2منطق گامبه گامفرآیندنوزایی  LUDAمنطقهشهریآشفتهبزرگمقیاس)Deakin,2009:101( .

ج :برنامهریــزی :7تبدیــل ایــن چش ـمانداز آینــده و
ســناریوهای توســعه بــه برنامــه.
د :اجرا : 8رساندن برنامه به عمل.
ه :نظارت : 9ارزیابی موفقیت برنامه)Deakin,2009:101( .

.6طبقه بندی مشارکت شهروندی بر اساس
نردبان های مشارکتی

-1-6شری ارنشتاین
احتمــاال معروفتریــن بررســی مشــارکت شــهروندی ،نردبــان
مشــارکت شــهروندی ارنشــتاین( )1969اســت ،کــه مشــارکت
را از وجــه قــدرت شــهروندان مــورد بررســی قــرار میدهــد.
ارنشــتاین مشــارکت را بــه عنــوان توزیــع مجــدد قــدرت تعریــف
میکنــد بــه گونــه ای کــه امکانــی ایجــاد شــود تــا شــهروندان
بــدون قــدرت کــه در حــال حاضــر از فرآیندهــای سیاســی و
اقتصــادی حــذف شــده انــد؛ در آینــده ،تعمــدا در فضــا مشــمول
توجــه واقــع شــوند)Schlossberg and Shuford,2005:16(.
بــه نظــر وی در پاییــن تریــن پلــه هیــچ قدرتــی بــرای مشــارکت
وجــود نــدارد .در پلــکان دوم کــه بحــث آ گاهــی از فرآینــد
ً
تصمیمگیــری اســت عمدتــا غیــر واقعــی اســت و تنهــا آ گاهــی

)Saeedi Rezvani

اصــل مهــم در ایــن دســته بنــدی ،درجــه بنــدی مفهومــی
اســت كــه از عــدم مشــاركت تــا كامــل تریــن نــوع مشــاركت تــداوم
دارد  .بــر ایــن اســاس میتــوان انــواع رویكردهــای دخالــت مــردم
در پــروژه هــای شــهری را بازشناســی نمــود:
 -1-1-6محرومیــت از مشــاركت :ایــن مشــاركت در واقــع
مشــاركت محســوب نمــی شــود .بلكــه ادعای داشــتن مشــاركت
اســت .نیــت اصلــی ،تأمیــن منافــع مــردم نیســت بلكــه تأمیــن
منافــع كارفرمــا اســت .علــت اصلــی توســل بــه مشــاركت ،كســب
مشــروعیت بــرای طــرح و كاهــش مقاومــت مــردم در مقابــل آن
و در نتیجــه ســهولت اجــرای طــرح اســت.
 -2-1-6مشــاركت جزئــی :نیــت اصلــی در ایــن نــوع مشــاركت
تأمیــن منافــع مــردم تــا جایــی اســت كــه بــا منافــع دولــت و
كارفرمایــان تضــاد پیــدا نكنــد .مــردم حــق اظهارنظــر و مخالفــت
دارنــد ،امــا نمــی تواننــد بــر اجــرای نظــرات خودشــان نظــارت
داشــته باشــند و اعمــال خواســتههای خــود را پیگیــری
نماینــد .مشــاركت ابــزاری بــرای بهبــود كیفیــت طر حهــا
ً
قلمــداد مــی شــود .جریــان اطالعــات ،عمدتــا از پاییــن بــه
بــاال بــوده و از مشــاركت مــردم در تأمیــن اعتبــار مالــی طر حهــا
اســتفاده میشــود.
 -3-1-6قــدرت شــهروندی :نیــت اصلــی ،تأمیــن حدا كثــر
منافــع مــردم و جلــب رضایــت عمــوم اســت .مشــاركت عــاوه
بــر آنكــه ابــزاری بــرای بهبــود كیفیــت طرحهــا قلمــداد میشــود،
خــود بــه عنــوان هدفــی در جهــت رشــد فكــری ،اجتماعــی و
مدنــی شــهروندان اســت .شــهروندان در تصمیمگیــری و
هدفگــذاری مشــاركت نمــوده ،عــاوه بــر آن حــق اظهارنظــر،
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طیــف مشــارکت از صفــر شــروع و بــا گذشــتن از درجــات مختلــف
مشــاوره بــه مشــارکت کامــل ختــم مــی شــود  .مشــارکت ممکــن
اســت از همراهــی ذهنــی و فکــری و ارائــه ی صــرف یــک عقیــده
در جایــی غیــر از مرکــز ثقــل تصمیمگیــری شــروع و بــه عضویــت
در یــک گــروه کاری کــه دارای اختیــار تصمیمگیــری روی
مســأله ی خاصــی اســت ختــم شــود .درجــه اعــای مشــارکت
بــه میــدان آوردن تمامــی تــوان و ســرمایه فیزیکــی و مــادی
شــهروند در اجــرای طر حهــای شــهری اســت .بــه طــور کلــی
ا کثــر دانشــمندان درجــات مشــارکت را در ســه طبقــه عــدم
مشــارکت ،مشــارکت جزئــی ومشــارکت کامــل طبقهبنــدی
کردهانــد )Aeeni et al,4-2008:2(.مهمتریــن ایــن
اندیشــمندان را بــا ترتیــب زمانــی نظریــات آنهــا مــرور میکنیــم:

از وضعیــت مشــارکت مــورد نظــر اســت .در پلــکان ســوم بحــث
آ گاهــی و اطــاع رســانی قــرار دارد ایــن قســمت فرآینــد آ گاه
ســازی شــهروندان میباشــد .در پلــکان چهــارم کــه مشــورت و
مشــاوره اســت قبــل از اجــرا بــا نظرســنجی از نظــرات شــهروندان
مطلــع میشــویم ولــی ا گــر جنبــه صــوری داشــته باشــد نظــرات
زیــاد جــدی قلمــداد نمــی گــرددHabibi And,2005:18(.

اعتــراض و مخالفــت بــا طــرح ،همچنیــن توانایــی نظــارت بــر
اجــرای خواســته هایشــان را نیــز دارنــدHabibi,2005:24( .
)And Maghsoudi

-2-6ویدرمــن و فمــرز ( ،)1993نردبــان دیگــری ارائــه میدهنــد
کــه در آن مشــارکت شــهروندی طیفــی از آمــوزش عمومــی –
بــا تاثیرگــذاری کــم بــر تصمیــم ســازی -تــا مشــارکت عمومــی
در پروســه تصمیمگیــری نهایــی را در بــر میگیــرد .تفــاوت ایــن
نظریــه بــا نظریــه ارنشــتاین در تمرکــز و هــم ســنگی ایــن نظریــه
بــا برداشــتهای موجــود از مشــارکت عمومــی اســت کــه در
ســازمانها و مرا کــز حکومتــی بــزرگ یافــت میشــود .در چنیــن
محیطهایــی ،مشــارکت معمــوال یکــی از ملزومــات فراینــد
تصمیمســازی اســت ،ا گرچــه آنچــه کــه عمــوم ،یــا مشــارکت
مردمــی را ایجــاد میکنــد ،عمومــا تعریــف نشــده اســت.
(Wiedemann and ;2005:17 Schlossberg and Shuford

)1993 .Femers
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-3-6دورســی و همــکاران( ،)1994مثــل ویدرمــن و فمــر،
چارچوبــی بــرای درگیــری عمــوم مــردم ایجــاد میکنــد کــه در
امتــداد طیفــی از اطــاع رســانی بــه مــردم تــا برخــی حــاالت
درگیــری و مشــارکت مــداوم بیــن مــردم و تصمیــم ســازان ادامــه
مــی یابــد .رویکــرد دورســی بطــور مــوازی بــا گامهــای رایــج
فرایندهــای برنامهریــزی حرکــت میکنــد .گامهــای موجــود
در ایــن طیــف؛ در طــول فرآینــد ،از یــک تبلیــغ کلــی دربــاره
یــک موضــوع ،تــا مجموعــه مداخلهپذیرتــری از فعالیتهــا ارتقــا
مییابنــد.

هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

* رهبران:
تحلیل  /پیشگیریپیگیری قانونیواسطه گریبرنامهریزیمشترک* عموم مردم
رایزنیبازخورداطالعات-آموزش

* مدیریت خودکار
* شراکت
* سهیمشدن در
ریسک
* تصمیمسازی
* ایجاد وفاق
* مشاوره:
* اطالعات
* دستکاری

* بسیج  /مشارکت
فعال
* مشارکت تعاملی
* مشارکت کارکردی
* مشارکت با انگیزه و
مشوقهای مادی
* مشارکت از طریق
مشاوره
* مشارکت در دادن
اطالعات
* مشارکت منفعل

.7ارزیابی میزان مشارکتی بودن طرح ویژه
نوسازی محله خوببخت
-1-7معرفــی اجمالــی طــرح ویــژه نوســازی محلــه ی شــهید
خوببخــت
حاجیعلیا کبــری و همــکاران ( )2008در مقالــهای بــا
ارائــه نمونــه طــرح محلــه خوببخــت بــر اینکــه نوســازی
امــری اجتماعــی اســت و مهمتریــن ابــزار تحقــق آن ،از طریــق
اعتمادســازی نــزد مــردم بــه وســیله اقدامــات تبلیغــی و
ترویجــی امــکان بــروز پیــدا میکنــد؛ تأ کیــد کردهانــد .همچنیــن
اشــاره میکننــد :الزم اســت کــه مــردم بــه عنــوان بازیگــران
اصلــی ،در تمــام مراحــل کار ،حضــور فعــال داشــته و خــود ایــن
حضــور را بــاور داشــته باشــند .بنابرایــن نوســازی در کلیــه
مراحــل ،اقدامــی اســت دوســویه و تعاملــی کــه از طریــق تفاهــم
دولــت (مرکــزی و محلــی) و ملــت در خصــوص ضــرورت و نحــوه
ی اجــرای آن صــورت گیــرد.
در ادامــه بــه ابهــام و نا کارآمــدی پیشــنهادهای طــرح هــای
جامــع در خصــوص نوســازی بافــت هــای فرســوده شــهری (بــه
علــت نیــاز بــه تدقیــق) و نا کارآمــدی رویکردهــای رایــج در طــرح
تفصیلــی (بــا توجــه بــه دالیلــی از قبیــل مشــارکتی نبــودن ایــن

دورسی و
همکاران()1994

ویدرمن و
فمرز()1993

* مشارکت عمومی در
تصمیم گیری نهایی
* درگیری و مشارکت
* مشارکت عمومی
مدام
در ارزیابی ریسکها و
* جستجو کردن
پیشنهاد راه حل
اجماع
* مشارکت عمومی
* جستجو کردن
در تعریف بازیگران
ایدهها و مشورتها
و مشخص کردن
* تعریف کردن مسایل
انگیزه ها
* جمع آوری
* حق عمومی
اطالعات و
اعتراض
چشماندازها
* اطالع رسانی به
* آموزش دادن
عموم
* اطالع رسانی
* حق مردم برای
اطالع داشتن

ارنشتاین()1969

* درجه قدرت
شهروندی
کنترل شهروندیقدرت وا گذار شدهشریک یودن* درجات مشارکت
جزئی
تسکین بخشیمشاوره کردناطالع رسانی* درجات غیر مشارکتی
درمان-دستکاری

افزایش مشارکت یا کنترل شهروندی

کانر()1998

)1997(UNDP

پیمبرت و
پرتی()1995
پرتی و چمبرز()1993

بــه نظــر دورســی ،طبیعــت مشــارکت مردمــی میتوانــد در
گــذر زمــان ،بــا یــک فراینــد تصمیمگیــری ســاده تغییــر کنــد؛
همچنیــن برخــی رویکردهــای مشــارکت عمومــی ممکــن اســت
زیبایــی مســیرهای پیــاده را بــا معیارهــای زیــر میســنجند:

جــدول شــماره  :1اســتخراج جــدول از نگارنــده براســاس;21–1999:20 James and Blamey ;17–2005:16 Schlossberg and Shuford( :
)2006:4 Seaba ;1995:21 Pimbert and Pretty

مدیریت خودکار
* تعامل ذینفعان در
فرآیندهای یادگیری ،که رفاه و
سالمت همه آنها را به حداکثر
میرساند

تعامالت همزمان
* جهت درگیر کردن و شامل
نمودن مداوم و همیشگی
شهروندان در تصمیمسازی

بسیج خودکار /مشارکت فعال
* ابتکارات مستقل جهت تغییر
سیستم
* ممکن است توزیع کنونی
قدرت و ثروت را مورد چالش
قرار دهد یا ندهد.

کنترل شهروندی(کنترل
شهروندی)
* شهروندان قدرت کامل
برنامهریزی تصمیمگیری و
مدیریت

کنترل شهروندی

شرا کت
* مبادله میان افراد مساوی(
از نظر تناسب احترام و جایگاه)
جهت رسیدن به یک هدف
مشترک و متقابل

اجماع و توافق عمومی
* معین کردن حوزههای
نظرات مشترک و حوزههای
وا گرایی
* بررسی انتخابها و رسیدن به
بهترین پیشنهاد برای عمل

مشارکت تعاملی
* ایجاد گروههای محلی جدید
یا قوی کردن گروههای موجود
که کنترل تصمیم گیریهای
محلی را بدست بگیرند.
* فرآیندهای آموزشی
سیسماتیک و سازمانیافته

قدرت وا گذار شده(کنترل
شهروندی)
* به شهروندان برخی
قدرتهای تصمیمگیری داده
شده است.
شهروندان مسئول و پاسخگو
محسوب می شوند.

کنترل شهروندی

سهیم شدن در ریسک
* از محدوده تصمیم فراتر
رفته ،تنایج و تاثیرات آنها را در
برمیگیرد.
* مسئولیت پذیری و
پاسخگویی عنصر پایه ای این
سطح تلقی میشود

تست کردن ایده ها و رایزنی
و مشورت
* درباره گزینه های موجود،
عطف به یک سیاست یا
تصمیم یا درخواست گزینه
های اضافه

مشارکت کارکردی
* مردم جهت دستیابی به
اهداف از پیش مشخص،
دست به مشارکت میزنند.
* درگیرشدن مردم ،پس از آنکه
تصمیم گیریهای کالن صورت
گرفته اتفاق می افتد.

شریک بودن( کنترل
شهروندی)
* مشارکت کنندگان را قادر
به چانه زنی و درگیر شدن در
مبادالت با صاحبان قدرت
سنتی میکند.
* برنامه ریزی و تصمیم گیری
مشترک.

تصمیم سازی
* عمل بر اساس اجرا از طریق
تصمیمات جمعی
* مسئولیت تقسیم شده در
برابر نتایج

درگیر کردن عموم
* در تعریف موضوعات مرتبط
با یک حوزه سیاستگذاری

مشارکت با انگیزه و مشوقهای
مادی
* تامین منابع توسط مردم ،مثال
نیروی کار ،در برابر غذا ،پول یا
دیگر انگیزه های مادی
* مردم هیچ سهمی در ادامه
دادن فعالیتها ،پس از پایان
مشوقها ندارند

تسکین بخشی( مشارکت
جزئی)
* مشارکت کنندگان اجازه
مشورت دادن دارند اما هیچ
حقی برای تصمیم گرفتن
ندارند.

)1997(UNDP

دورسی و همکاران ()1994

مشارکت جزئی

ش ـمـ ــار ه 6-1
بهار ۱۳۹5
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
غیر مشارکتی
غیر مشارکتی

دستکاری ( غیر مشارکتی)
* آموزش دادن مشارکت
کنندگان
* حمایت فنی مهندسی
* ارتباطات عمومی
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جــدول شــماره  :2جــدول برقــرار کننــده رابطــه ابزارهــای مشــارکتی و ســطوح مشــارکت کــه جهــت اســتفاده بــرای تحلیــل میــزان مشــارکتی بــودن یــک پــروژه نوســازی بافــت

فرســوده مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ماخــذ :نگارنــده  .بــر اســاس (;21–1999:20 James and Blamey ;17–2005:16 Schlossberg and Shuford
)2006:4 Seaba ;1995:21 Pimbert and Pretty

هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

اطالعات:
آموزش دادن عموم
* مطلع کردن شهروندان از
* در باره پیش زمینه یک
حقوق ،مسئولیتها و گزینه های
گزینه
درباره
سیاست،
یا
تصمیم
انتخابیشان
مشارکت منفعل
آنها
منفی
و
مثبت
نقاط
و
ها
یا
یکسویه
* تاکید بر ارتباط
* اطالع رسانی به مردم ،درباره
کانالها
آنچه که اتفاق افتاده یا اتفاق
خواهد افتاد.
* اعالن یکطرفه از سوی
دستکاری
مجریان
اطالع رسانی
* لزوما غیر مشارکتی
* به عموم درباره اقدامات
* مشارکت ،به عنوان فرصتی
حکومت و فرآیند تصمیم
برای تلقین کردن و آموزش
سازی آن
دادن استفاده میشود.

درمان ( غیر مشارکتی)
* درمان کردن مشارکت
کنندگان
* مجبور کردن یا قانع کردن
مشارکت کنندگان جهت
پذیرش ارزشها ی صاحبان
قدرت

کنترل شهروندی

پیمبرت و پرتی ()1995
پرتی و چمبرز ()1993

ارنشتاین ()1969

طر حهــا ،مقیــاس آنهــا کــه امــکان پرداخــت کیفــی بــه فضاهــا
را نمــی دهــد ،فقــدان انعطــاف پذیــری و عــدم انطبــاق آنهــا بــا
واقعیــت هــای اجرایــی و  )...میپــردازد و نیــاز بــه تولیــد ســند
جدیــدی در ایــن حــوزه را بــا پیشــنهاد ســازمان نوســازی
شــهر تهــران ،در خصــوص ســند «طــرح ویــژه نوســازی» پاســخ
میگویــد .طــرح ویــژه نوســازی ،بســته نرمافــزاری مداخلــه در
بافــت فرســوده اســت کــه در چارچــوپ سیاس ـتهای طــرح
جامــع تهیــه میشــود و ارقــام و ســرانههای آن ،در چارچــوپ
طــرح باالدســت توســط ارگان هــای قانونــی تصویــب
میشــوند.
بنابرایــن طــرح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوببخــت بــرای
بــار اول بــه صــورت یــک فرآینــد نوســازی مشــارکتی بــه عنــوان
یــک الگــوی نوســازی بــرای نمونــه هــای آتــی انجــام میشــود.

12
ش ـمـ ــار ه 6-1
بهار 1395
فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

ســپس ایــن گــزارش ســه ســطح از قابلیــت اجــرای نوســازی،
تحــت عناویــن نوســازی متمرکــز ،نیمهمتمرکــز و غیرمتمرکــز را
معرفــی میکنــد کــه طــرح نوســازی محلــه شــهید خوببخــت
بــه ســطح دوم از اقدامــات یعنــی نوســازی نیمهمتمرکــز
یپــردازد)Haji ali Akbari et al,2008:4( .
م 

هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

نوســازی نیمهمتمرکــز بــه معنــی ایجــاد بســتر مناســب،
درنظرگرفتــن یارانههــای الزم ،تســهیلگری و اتخــاذ
سیاس ـتهای تشــویقی بــرای ســا کنان یــک محلــه بــه منظــور
ایجــاد انگیزههــای الزم جهــت اجــرای طــرح تجمیــح توســط
ســا کنان میباشــد .مهمتریــن ویژگیهــای ایــن روش شــامل
تجمیــع پال کهــای ریزدانــه و نوســازی حوزههــای ســکونتی
توســط ســا کنان کنونــی محــدوده میباشــد .بخــش خصوصــی
بــه عنــوان ســرمایهگذار ،در اجــرای طــرح ،مشــارکت میکنــد.
بخــش عمومــی (شــهرداری) ،مدیریــت و هدایــت نوســازی را
برعهــده داردThe Website ;2008:6 .Haji ali akbari et al( .
)2012 of Decaying Urban Areas

-2-7میزان مشارکتی بودن در هر مرحله از فرایند
در طــرح ویــژه نوســازی محلــه ی خوببخــت  -کــه در جــدول
شــماره  4مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،-مشــارکت در پنــج
پلــه ســوم تــا هفتــم نمــودار دیــده میشــود .یعنــی مشــارکت در
محلــه خوببخــت -بــه زبــان مراحــل مشــارکت ارنشــتاین -در
دو ســطح مشــارکت شــهروندی و مشــارکت جزیــی بــه وقــوع
پیوســته اســت .مشــارکت در مراحــل تشــخیص و چشــم
اندازپــردازی ،بیشــتر در ســطح مشــارکت جزیــی انجــام شــده
انــد کــه ممکــن اســت ایــن امــر ،تــا حــد زیــادی بــه علــت ماهیــت
تخصصــی موضــوع باشــد .مشــارکت در مرحلــه برنامــه ریــزی،
عمدتــأ در ســطح مشــارکت شــهروندی و در پلــه هــای پنجــم و

ششــم ،انجــام شــده اســت .مشــارکت در اجــرا و پیــاده ســازی در
پلــه هــای چهــارم تــا هفتــم و بــه صــورت محدودتــر از مشــارکت
در برنامــه ریــزی انجــام شــده .در نهایــت مشــارکت در مرحلــه
نظــارت مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و در اینجــا بنابــر تشــکیل
گروههــای مردمــی و فنــی در محلــه ،مشــارکت در ســطح
مشــارکت تعاملــی در پلــه پنجــم رنــگ گــذاری شــده اســت.
همچنیــن بیشــترین میــزان مشــارکت در مرحلــه برنامــه ریــزی
اتفــاق افتــاده اســت.
توجــه بیشــتر بــه نظــارت مشــارکتی و جایــگاه آن در فرآینــد
نوســازی مشــارکتی ،از طریــق پیــش بینــی ابــزار و موقعیتهــای
وقــوع آن؛ الزم و ضــروری بــه نظــر میرســد .یعنــی بــه عبــارت
دیگــر ســا کنان بافــت در نظــارت بــر ابعــاد گونا گــون محلــه خــود
مســؤول و ســهیم بــوده و نســبت بــه تشــخیص مشــکل و اقــدام
بــه درمــان آن حســاس باشــند .در نتیجــه ،در صــورت تکمیــل؛
ایــن فرآینــد مشــارکتی بایــد بتوانــد چرخــه نوســازی مــداوم
محلــه و جلوگیــری بنیادیــن از تولیــد بافــت فرســوده را حفــظ
نمایــد.
مشارکت در مرحله تشخیص

24

مشارکت در چشم انداز سازی

25

مشارکت در تهیه برنامه

26

مشارکت در اجرا و پیاده سازی

27

جــدول شــماره  : 3راهنمــای رنــگ و هاشــور در جــدول بــرای مراحــل فراینــد
میباشــد( .اصــول فراینــد LUDAدر بخش فرایند مشــارکت شــهروندی تشــریح
شــده اســت).

 -3-7درصــد مشــارکتی بــودن کلــی "طــرح ویــژه
نوســازی محلــه شــهید خوببخــت":
بــرای هــر یــک از ســطوح مشــارکت در نردبانهــای مشــارکتی،
ضریــب اهمیــت در نظــر گرفتــه میشــود:
میزان اهمیت مولفه مشارکتی

سطح مشارکت

ضریب اهمیت6

کنترل شهروندی

ضریب اهمیت5

کنترل شهروندی (وا گذاری قدرت)

ضریب اهمیت4

کنترل شهروندی (شریک بودن)

ضریب اهمیت3

مشارکت جزئی (تسکین بخشی)

ضریب اهمیت2

مشارکت جزئی (مشاوره کردن)

ضریب اهمیت1

مشارکت جزئی (اطالع رسانی)

ضریب اهمیت1-

غیر مشارکتی (درمان)

ضریب اهمیت 2-

غیر مشارکتی(دستکاری)

جدولشماره:5ضریباهمیتسطوحمشارکتی.ترسیمتوسطنگارنده

مدیریت خودکار
* تعامل ذی نفعان در فرآیندهای
یادگیری ،که رفاه و سالمت همه آنها
را به حداکثر میرساند

تعامالت همزمان
* جهت درگیر کردن و شامل
نمودن مداوم و همیشگی
شهروندان در تصمیم سازی

بسیج خودکار /مشارکت فعال
* ابتکارات مستقل جهت تغییر سیستم
* ممکن است توزیع کنونی قدرت و ثروت را
مورد چالش قرار دهد یا ندهد.

کنترل شهروندی(کنترل شهروندی)
* شهروندان قدرت کامل برنامه
ریزی تصمیم گیری و مدیریت دارند

شرا کت
* مبادله میان افراد مساوی( از نظر
تناسب احترام و جایگاه) جهت
رسیدن به یک هدف مشترک و
متقابل

اجماع و توافق عمومی
* معین کردن حوزه های
نظرات مشترک و حوزه های
وا گرایی
* بررسی انتخابها و رسیدن به
بهترین پیشنهاد برای عمل

سهیم شدن در ریسک
* از محدوده تصمیم فراتر رفته ،تنایج
و تاثیرات آنها را در برمیگیرد.
* مسئولیت پذیری و پاسخگویی
عنصر پایه ای این سطح تلقی
میشود

تست کردن ایده ها و رایزنی
و مشورت
* درباره گزینه های موجود،
عطف به یک سیاست یا
تصمیم یا درخواست گزینه
های اضافه

کنترل شهروندی
کنترل شهروندی

مشارکت با انگیزه و مشوقهای مادی
* تامین منابع توسط مردم ،مثال نیروی کار ،در
درگیر کردن عموم
برابر غذا ،پول یا دیگر انگیزه های مادی
* در تعریف موضوعات مرتبط با
* مردم هیچ سهمی در ادامه دادن فعالیتها،
یک حوزه سیاستگذاری
پس از پایان مشوقها ندارند

تسکین بخشی( مشارکت جزئی)
* مشارکت کنندگان اجازه مشورت
دادن دارند اما هیچ حقی برای
تصمیم گرفتن ندارند.

مشارکت از طریق مشاوره
* نمایندگان بیرونی ،دیدگاهها را میشنوند اما
هم مشکالت و هم را تعریف میکنند و ممکن
است این تعاریف را تحت تاثیر پاسخها و
بازتاب نظری مردم انجام دهند
* سهیم در تصمیم سازی نمی شوند

مشاوره کردن( مشارکت جزئی)
* مشارکت کنندگان می توانند
نگرانیها و نظرات خود را ابراز کنند اما
هیچ تضمینی نیست که داده آنها
مورد توجه واقع شود

مشارکت در دادن اطالعات:
* مردم ،به سواالت پژوهشگران و مدیران،
از طریق پرسشنامه ،پیمایش یا رویکردهای
مشابه پاسخ میدهند.
* هیچ فرصتی برای تحت تاثیر قرار دادن
اقدامات داده نمی شود.

اطالع رسانی( مشارکت جزئی)
* مطلع کردن شهروندان از حقوق،
مسئولیتها و گزینه های انتخابیشان
* جریان یکسویه اطالعات

مشاوره با عموم
* جهت گرفتن بازخورد آنها
نسبت به یک پیشنهاد

دستکاری ( غیر مشارکتی)
* آموزش دادن مشارکت کنندگان
* حمایت فنی مهندسی
* ارتباطات عمومی

غیر مشارکتی

دستکاری
* لزوما غیر مشارکتی
* مشارکت ،به عنوان فرصتی برای
تلقین کردن و آموزش دادن استفاده
میشود.

اطالع رسانی
* به عموم درباره اقدامات
حکومت و فرآیند تصمیم
سازی آن

مشارکت منفعل
* اطالع رسانی به مردم ،درباره آنچه که اتفاق
افتاده یا اتفاق خواهد افتاد.
* اعالن یکطرفه از سوی مجریان

غیر مشارکتی

اطالعات:
* مطلع کردن شهروندان از حقوق،
مسئولیتها و گزینه های انتخابیشان
* تاکید بر ارتباط یکسویه یا کانالها

آموزش دادن عموم
* در باره پیش زمینه یک
تصمیم یا سیاست ،درباره گزینه
ها و نقاط مثبت و منفی آنها

درمان ( غیر مشارکتی)
* درمان کردن مشارکت کنندگان
* مجبور کردن یا قانع کردن مشارکت
کنندگان جهت پذیرش ارزشها ی
صاحبان قدرت

مشارکت جزئی

مشاوره:
جمع آوری اطالعات و چشم
* ارتباط دو سویه
اندازها
* فرصت بیان پیشنهادات و نگرانیها
* جهت تکمیل بقیه منابع
بدون هیچگونه تضمین و اطمینان
از چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن اطالعاتی در یک سیاستگذاری
یا تصمیم گیری
داداه های مردمی یا اساسا مورد
استفاده قرار گرفتن آنها

شگــذاری مولفــه هــای موجــود در «طــرح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوببخــت» بــه ایــن صــورت کــه هــر ابــزار اســتفاده شــده در طــرح نوســازی محلــه
جــدول شــماره  :4رنــگ و نق 
خوببخــت و ســطح مشــارکتی بــودن آن ،بــر اســاس مرحل ـهای از فرآینــد کــه ایــن ابــزار در آن اســتفاده شــده ،مشــخص شدهاســت .ماخــذ :نگارنــده ،بــر اســاس اطالعــات برگرفتــه از

()546 ,525–520 ,500–2010:488 Andalib ;2012 The Website of Decaying Urban Areas ;2008:8 .Haji ali akbari et al
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مشارکت کارکردی
* مردم جهت دستیابی به اهداف از پیش
مشخص ،دست به مشارکت میزنند.
* درگیرشدن مردم ،پس از آنکه تصمیم
گیریهای کالن صورت گرفته اتفاق می افتد.

شریک بودن( کنترل شهروندی)
* مشارکت کنندگان را قادر به چانه
زنی و درگیر شدن در مبادالت با
صاحبان قدرت سنتی میکند.
* برنامه ریزی و تصمیم گیری
مشترک.

مشارکت جزئی

ایجاد وفاق
* ذی نفعان ،برای رسیدن به
موقعیتهای چانه زنی قابل تحمل
برای کل گروه ،به تعامل با یکدیگر
می پردازند
* افراد و گروههای آسیب پذیر،
تمایل به ساکت ماندن یا پذیرفتن
منفعالنه دارند.

قدرت وا گذار شده(کنترل
شهروندی)
* به شهروندان برخی قدرتهای
تصمیم گیری داده شده است.
شهروندان مسئول و پاسخگو
محسوب می شوند.

مشارکت جزئی

تصمیم سازی
* عمل بر اساس اجرا از طریق
تصمیمات جمعی
* مسئولیت تقسیم شده در برابر
نتایج

مشارکت تعاملی
* ایجاد گروههای محلی جدید یا قوی کردن
گروههای موجود که کنترل تصمیم گیریهای
محلی را بدست بگیرند.
* فرآیندهای آموزشی سیسماتیک و سازمان
یافته

کنترل شهروندی

)1997(UNDP

دورسی و همکاران 1994

پیمبرت و پرتی / 1995پرتی و چمبرز
1993

ارنشتاین 1969

ســپس جــدول ضریــب اهمیتهــا -جــدول شــماره  -5را در
جــدول شــماره  4تاثیــر میدهیــم:
درصد میزان مشارکتی
بودن نمونه موردی در
هر سطح

میزان مشارکتی
بودن نمونه
موردی در هر
سطح

سطح مشارکت

6*0

0

کنترل شهروندی

5*100

5

کنترل شهروندی
(وا گذاری قدرت)

4*100

4

کنترل شهروندی
(شریک بودن)

3*75

2/25

مشارکت جزئی
(تسکین بخشی)

2*75

1/5

مشارکت جزئی
(مشاوره کردن)

1*100

1

مشارکت جزئی
(اطالع رسانی)

1375

13/75

غیر مشارکتی (درمان)

جــدول شــماره : 6میــزان مشــارکتی بــودن در هر ســطح مشــارکتی .ترســیم توســط
نگارنــده.
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که عبارتست از درصد مشارکتی بودن طرح x=65/4

میــزان مشــارکتی بــودن "طــرح ویــژه نوســازی شــهید
خوببخــت" بــر اســاس جــدول پیشــنهادی ایــن پژوهــش
 65/4درصــد ارزیابــی میشــود.
13.75/21=-x/100

هدوسرف تفاب یزاسون یاه حرط ندوب یتکراشم نازیم یبایزرا بوچراچ

درصد میزان مشارکتی
نبودن نمونه موردی در
هر سطح

میزان مشارکتی نبودن
نمونه موردی در هر
سطح

سطح مشارکت

0

0

غیر مشارکتی-
درمان

0

0

غیر مشارکتی-
دستکاری

0

0

مجموع

میباشــد  .بنابرایــن میــزان مشــارکت کلــی نیــز 65/4درصــد
ارزیابــی میشــود.

نتیجه گیری
در نمونــه «طــرح ویــژه نوســازی محلــه شــهید خوببخــت»
بیشــترین میــزان مشــارکت در مرحلــه برنامــه ریــزی اتفــاق
افتــاده اســت کــه عمدتــأدر ســطح مشــارکت شــهروندی و در
پلــه هــای پنجــم و ششــم نردبــان مشــارکتی ارزیابــی میشــود.
در بررســی صرفــأ نظــری ایــن طــرح مشــخص گردیــد کــه
مشــارکت در اجــرا و پیــاده ســازی نیــز بــه صــورت محدودتــر و
در پلــه هــای چهــارم تــا هفتــم نردبــان مشــارکتی انجــام شــده
اســت .در نهایــت بــر اســاس گزارشــات و مقــاالت موجــود کــه
بــه آنهــا اشــاره شــد ،بــه نظــر میرســد کــه مشــارکت در مرحلــه
نظــارت مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و توجــه بیشــتر بــه نظــارت
مشــارکتی و جایــگاه آن در فرآینــد نوســازی مشــارکتی ،از طریــق
پیــش بینــی ابــزار و موقعیتهــای وقــوع آن؛ الزم و ضــروری بــه
نظــر میرســد؛ بــه عبــارت دیگــر ســا کنان بافــت در نظــارت بــر
ابعــاد گونا گــون محلــه خــود مســؤول و ســهیم بــوده و نســبت
بــه تشــخیص مشــکل و اقــدام بــه درمــان آن حســاس باشــند.
در نتیجــه ،در صــورت تکمیــل ،ایــن فرآینــد مشــارکتی بایــد
بتوانــد چرخــه نوســازی مــداوم محلــه و جلوگیــری بنیادیــن
از تولیــد بافــت فرســوده را حفــظ نمایــد .همچنیــن میــزان
مشــارکت کلی65/4درصــد ارزیابــی و میــزان مشــارکتی نبــودن
یــا مشــارکت عــوام فریبانــه ،صفــر درصــد ارزیابــی میشــود.

پی نوشت ها

1-Large Urban Distressed Areas

2- The Step-Wise-Logic of the LUDA Regeneration

جــدول شــماره  :7میــزان مشــارکتی نبودن»طــرح ویــژه نوســازی شــهید
خوببخــت» .ترســیم توســط نگارنــده.

میــزان مشــارکتی نبــودن یــا مشــارکت عــوام فریبانه»،طــرح
ویــژه نوســازی شــهید خوببخــت» بــر اســاس جــدول
پیشــنهادی ایــن پژوهــش صفــر درصــد ارزیابــی میشــود.
در نتیجــه چــون میــزان مشــارکتی نبــودن طــرح مســاوی بــا
صفــر اســت ،اختــاف میــزان مشــارکتی بــودن طرح از مشــارکتی
نبــودن آن ،مســاوی بــا همــان میــزان مشــارکتی بــودن قبلــی

Process

3-Participation
4- David C. Driskell
5- DIAGNOSIS
6-Large Urban Distressed Areas
7- PROGRAMMING
8-IMPLEMENTATION
9-MONITORING
10-The Step-Wise-Logic of the LUDA Regeneration

Process

11-Nonparticipation: Therapy, Manipulation.
12-Tokenism: Placation, Consultation, Informing.
13-Citizen Power: Citizen Control Delegated
Power, Partnership.
14-Wiedemann and Femers public
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-Andalib, Alireza. (2006) A New Approach to
Strategies And Policies of Regeneration of
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15-Self mobilisation
16-People participate by forming groups to meet

predetermined objectives related to the
project, which can involve the development
or promotion of externally initiated social
organization. Such involvement does not
tend to be at early stages of project cycles or
planning, but rather after major decisions
have been made. These institutions tend
to be dependent on external initiators and
facilitators, but may become self-dependent.

18-Resolution
19-Litigation
20-Mediation
21-Joint planning
22-Consultation
23-Information feedback
24-Wellbeing
25-On-going interactions
26-Involvement
27-Consensus
28-Common ground
29-divergence
30-tokenism
31-Therapy
32-Cure
33-Manipulation
34-Diagnosis
35-Visioning
36-Programming
37-Implementation
38-Monitoring
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