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  .نشینمحالت حاشیه يارتقااجتماعی بر  اثر مداخلۀ
  مهرآباد شهر مشهد محلۀ :موردينمونۀ 

  

  2نیانعیمه محمدي، *1فررستم صابري
  دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران1
  ارشد جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران کارشناس2

  10/1/99؛ تاریخ پذیرش: 28/7/98تاریخ دریافت: 
  چکیده

تولیـد  کـه   به نظریات پاتنـام بـود   مبتنی ،مربوط به مداخالت اجتماعی هايدر پژوهشدیدگاه غالب تاکنون 
اجتمـاعی  تولید سرمایه  ،که نظریه روثستایندر حالی ،دانستمدنی قوي مرتبط می را به جامعۀسرمایه اجتماعی 

توانـد بـه   در واقع، شهرداري زمانی می. داندطرفی نهادهاي دولتی و عمومی ممکن میرا از طریق کارآمدي و بی
ایـن  همـین منظـور،   بـه  وسیله مردم به انجام برساند؛ ر کمک کند که این کار را بهیروند توانمندسازي محالت فق

عمدتا از  ،استفادهروش مورد پنج شهرداري مشهد به انجام رسید.  در منطقۀ یبه شیوه توصیفی و تحلیل پژوهش
اي کمی و میـدانی نیـز مـد نظـر     هشیوه ،یید فرضیات مورد نظرو براي تأ بودریزي مشارکتی کیفی و برنامه شیوة

حلیـل  هاي مورد نظر به صورت تو داده هاي عمیق بودنده و مصاحبهنام. ابزار گردآوري اطالعات پرسشقرارگرفت
یج تجزیـه و تحلیـل شـدند. نتـا     SPSSمستقل و به کمـک   tخصوص به ،هاي مختلفگیري از آمارهمحتوا و بهره

مشـارکت  تمایـل بـه   هاي بسیج جوامع محلی مشارکت داشتند، میـزان رضـایت و   نشان داد افرادي که در برنامه
منـدي  ؛ همچنین بین تمایل به بهره)000/0 اداريو سطح معن 5/861آزمون  (آماره تی اندباالتري را اعالم نموده

و  3/22 تـی ( تشـ رابطـه وجـود دا   ،ریزي مشـارکتی رد در توسعۀ محلی و آشنایی با روند برنامههاي خُ سرمایهاز 
 اعتمـادي افـراد  بـی ریـزي مشـارکتی باعـث شـد کـه      اجراي برنامهآن، برعالوه. )001/0سطح معناداري کمتر از 

و سطح  2/329(تی  نمایدافزایش پیدا تمایل به سکونت در محله داري کاهش یافته و ابه شکل معن کننده شرکت
رکت واقعی است، عمدتا در پی آن مشا سرمایه اجتماعی که ثمرة ان گفت:تومی ،اساسبر این ؛)001/0اري عنادم

  ي فراگیر ممکن خواهد بود.هانهاد توسعۀ
  

  ، مشهدمهرآبادمحله ، فرودست محالت، توانمندسازي اجتماعی،مداخلۀ :کلیدي هايهواژ
  

  1مقدمه
، نشـان  یافتـه توسـعه کشـورهاي   اخیـر  هايتجربه

(اوایـل   سـواد کردهاي ارتقـاي سـطح   که روی استهداد
(تـا انتهـاي    و دولت رفاهتحوالت کالبدي  ،)1900 دهۀ
نـد شـرایط اقتصـادي و    توابه تنهایی نمی ،)1980 دهۀ

 اي محروم را بهبود بخشد، بـه همـین  هاجتماعی گروه
هاي اساسـی  کید بر تفاوتتأ 1990دلیل، از اوایل دهۀ 

ــرار  ــار ق ــر در دســتور ک ــت مــردم و محــالت فقی  گرف
گـروه و  اسـاس، هـر   ایـن ). بـر  24: 1398نیا، محمدي(

                                            
  saberifar@yahoo.comنویسنده مسئول: *

هاي خاص خود را دارد و بـدون  شرایط و ویژگیمحله، 
، هفتـاد نیگاه بهبـودي اتفـاق   توجه به این شرایط، هیچ

 شـد هـاي موجـود بـیش از پـیش خواهـد      بلکه شکاف
شـده در  اعتبـارات مصـرف   ون). چ48: 1390لی، س(ما

تـر  به محالت و منـاطق مرفـه   در نهایت ،مناطق هدف
شود. دلیل این مدعا آن است که بسیاري از سرازیر می

ها و ابزارهاي مورد نیاز بـراي جـذب اعتبـارات    تخصص
یافته در مناطق فقیر موجود نبوده و بـه طـور   تخصیص

تر مناطق مرفهیافته به اعتبارات تخصیص ،غیر مستقیم
). در این زمان بـود  31: 1398نیا، محمدي( دگردمی بر
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طـور رسـمی وارد ادبیـات    اجتمـاعی، بـه    که مداخالت
شـرایط،   د. در ایـن شپایدار  خصوص توسعۀتوسعه و به
اي واحـد  شهري، نمونـه  و یا محلۀمحدوده هر منطقه، 

هـاي آن  لیـت هـا و قاب شده و امکانات، توانمنـدي فرض
 ایـن رونـد را در توسـعۀ   گیـرد.   مورد شناسایی قرار می

ــه   ــی، برنام ــع محل ــاعی جوام ــزي اقتصــادي و اجتم ری
گوینـد. در ایـن    مـی و بسیج جوامـع محلـی   مشارکتی 

تــوان بـه تـدریج و بـا شــیوه    رونـد، مـردم فقیـر و کـم    
قـادر  شـوند کـه   یادگیري در حین عمـل، متقاعـد مـی   

در تغییر سرنوشت خود مشارکت نمـوده و   خواهند بود
 را در شــیوةبنیــادي تحــوالت  ،بــا امکانــات در اختیــار

فـر و  (صابري زندگی و محل سکونت خود ایجاد نمایند
  ).41: 1391قیصاري، 

 هـاي بـوده کـه بخـش    ایـ پو انیـ جر کیروش  نیا
و  ياقتصـاد  ،یاجتمـاع  هـاي نهیجامعه را در زم فیضع
و  هـا يروند، توانمنـد  نی. در اسازدیتوانمند م یاسیس
 قیـ جامعه از طر فیاقشار ضع نیپراکنده در ب يروهاین

 ،مهـارت  شیو افـزا  هیسرما دهیشکل ،یسازمان ۀتوسع
ــ ــدیمنســجم م ــفق ممــرد جــه،یدر نت ،گردن ضــمن  ری

نقطـه نظـرات    ،شیحق خو ۀتوانمندشدن جهت مطالب
از اقـدامات   ايمجموعـه  رسـانده و  نبه مسئوالرا  دخو

-صـورت مـی   یزنـدگ  تیبهبود وضـع  يگوناگون را برا
 ،یروش جـامع  نیاز چنـ  يرویاست که پ یهیبد ؛دهند

و  هاچالش نیبدون چالش نخواهد بود. به منظور رفع ا
ـ   جادیا موجـود در   هـاي منـابع و تخصـص   نیارتبـاط ب

 ازین ،یجوامع محل ۀدر جهت توسع مدخلذي ينهادها
امـا در  است، توانمند  یطیمح جادیو ا استیس رییبه تغ

 هـاي نظـام  ران،یخصوص او به افتهیتوسعه ن يکشورها
کـرده  عمدتا آمرانه عمل گذارياستیو س سازيمیتصم
 سـازي تیظرف يرا برا يمتعدد يامر، تنگناها نیو هم

نگاه بـه   نیا زنی مشهد شهر در. کندمی جادیا یاجتماع
کـل   يشـهر، بـرا   نای در. استخود را نشان داده یخوب

بر اساس  هايزریبرنامه ر،یخصوص محالت فقشهر و به
نگاه  نی. ارسدیسطوح باال به انجام م یدولت ماتیتصم

 يرگیـ منجـر بـه شـکل    ايو منطقـه  یدر سطوح محلـ 
 یاجتماعـات محلـ   انیـ در م یاحساس اتکـا و وابسـتگ  

را  نمـردم بـا مسـئوال    شـتر یهر چـه ب  یگانگیو ب شده

تنهـا بـه    نـه  ،یگـانگ یب نایـ . اسـت نمـوده  سازينهیزم
منجـر شـده،    یتیحـاکم  يمردم به نهادها اعتمادي یب

 يازهـا ین نیمأدر تـ  يشـهر  رانیمـد  یبلکه در گمراهـ 
ــ ــردم و در نت یاساس ــیم ــ ۀج ــداقل م نیمأت ــح  زانی

: 1395 فـر، صـابري ( است نقش بوده يذ ،يتمندیرضا
 انگریب یاست که تجارب موفق جهان یدر حال نی). ا11

نقش را  نیباالتر یمحل يآن است که ساکنان و نهادها
 دارند. به همـین  يشهر یستیز يفضاها یدر ارتقابخش

 قیـ از طر شـهروندان، الزم در  هـاي تیظرف دیبا دلیل،
بـه   ،هـا یانجیـ و م یدولتـ  ينهادهـا  گريلیتسهنقش 

 نـد یفرا کیـ در  که ساکنان بتوانندطوري. بهانجام رسد
 طیشـرا  يارتقـا  يموجود را به سو يروندها ،یمشارکت

 زتوسـعه و خـروج ا   ،کمتـر  هـاي در سـکونتگاه  یستیز
 از آنجـا  ).97: 1388 ،ي(محمـد  نمایندطی ،چرخه فقر

بـه سـرمایه اجتمــاعی    مرسـوم تـا کنـون رویکـرد    کـه  
 داشت کـه اگـر جامعـۀ   وجود اعتقاد این پاتنامی بوده، 

شده و اعتماد مدنی قوي شود، سرمایه اجتماعی تقویت
توصـیه   ،به همـین دلیـل   جامعه فراگیر خواهد شد؛در 

 حاکمیت باید فضاي مدنی را باز کنـد اصلی آن بود که 
امـا در مقابـل ایـن     ،)60: 1391پور و همکاران، (شارع

گوید سرمایه دیدگاه، نظریه روثستاین قرار دارد که می
شـود، بلکـه   اجتماعی تنها در فضاهاي مدنی تولید نمی

کنــد، آنچــه بــه تولیــد ســرمایه اجتمــاعی کمــک مــی
 آنهاست یطرفو بیی اي دولتی و عمومکارآمدي نهاده
ــتاین،  ــن  )42: 1393(روثس ــل، در ای ــین دلی ــه هم . ب

بررسی فرض اصلی بر آن قرار داشت که اگر شـهرداري  
-هاي مـردم به عنوان یک نهاد عمومی در کنار سازمان

محلی) قرارگیـرد، قـادر    توسعۀ هاينهاد(در اینجا گروه
توســعه و رضــایتمندي  ،کمتــر هزینـه خواهـد بــود بــا  

بـه عنـوان نمونـه در برخـی از      بیشتري را تولید نماید.
و توسـعه   تیریمـد اسـت کـه   تحقیقات مشخص شـده 

 اي که توسط خود مردم در محالت مختلفمحله داریپا
 )مـردم  براي توسط مـردم نـه بـا مـردم و زيیربرنامه(

دسـت  زینـه کمتـر نتـایج بهتـري بـه     با ه شودیاجرا م
در واقـع، در  ). 155: 1395  (رضـازاده و فنـی،   دهد می

 نو مسـئوال  گـذاران اسـت یس ران،یمداین روند بایستی 
کـه   دهنـد امر قـرار   نیخود را بر ا یفرض اصل ،ییاجرا
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دارنـد کـه در بهبـود و     لیـ و تما تواننـد یشهروندان مـ 
و شـهر محـل سـکونت خـود،      یزنـدگ  تیـ فیک يارتقا

    ).1(شکل  ندیدخالت نما
 42کـه قریـب بـه    اساس و با توجـه بـه ایـن   براین 

نشـین  درصد جمعیت شهر مشـهد در منـاطق حاشـیه   
هاي بارزي بین مناطق و محالت حضور داشته و تفاوت

وجود دارد و همچنین شـهرداري در تـأمین   شهري آن 
 اسـت ن موفقیت چندانی به دست نیاوردهرضایت ساکنا

و  ر شهر مشـهد د )، این پژوهش11: 1395فر، ابري(ص
به طور مشخص در محلۀ مهرآباد ایـن شـهر بـه انجـام     

پـنج شـهرداري    محلـه مهرآبـاد منطقـۀ   کـه  چرا رسید؛
پذیرترین محالت شهري آسیبیکی از در شمار  ،مشهد

ــهد  ــی مش ــوب م ــودمحس ــویی، ( ش و  )45: 1398پرت
عـی  چنانچه شهرداري بتواند شهروندان را به معناي واق

ارتقـاي محلـه را بـا    آورد، قادر خواهـد بـود،   به صحنه 
  . کمترین هزینه، ممکن سازد

 

  
  ارکان اساسی توانمندسازي به شیوه مداخالت اجتماعی :1شکل 

  
  مبانی نظريا و ههمفاهیم، دیدگا
بـر سـاماندهی محـالت     مـؤثر  براي بررسی عوامـل 

از طریق مداخله اجتماعی، باید سطوح تحلیلـی   شهري
اما با توجه بـه فرصـت   قرارداد؛ توجه  متعددي را مورد

سـعی   ،هاي مرتبط در ایـن بررسـی  اندك و محدودیت
داري شود. بهره سطحی سه تحلیل شد تا از یک الگوي

از سـطح کـالن،    دنـ عبارتاین سطوح به ترتیب اهمیت 
 و فـرد  بـه  خـرد  میانه و خرد. با توجه به این که سطح

رفتار اشخاص به طور مجزا مرتبط بوده و سـطح میانـه   
دارد و  مـدنظر اجتمـاعی را   هايبنديگروه و هاسازمان

جمعی و ارتباط گسـترده انسـانی    سطوح کالن ساختار
ین بررسی بر کید اصلی اد، تأندهمی توجه قرار را مورد

دف اصلی ایـن پـژوهش آن   که هسطوح میانی بود؛ چرا

اعی در سطح محالت، فرد را بـه  اجتم بود که با مداخلۀ
آورده و در عـین حـال، ارتبـاط گروههـا و     عمل صحنۀ
هاي اجتماعی را در توسعه و پیشـرفت محـالت   انجمن

دهـد. در واقـع، بـراي شناسـایی نیازهـا و       مدنظر قـرار 
توان از راهکارها و ه، میهاي واقعی اعضاي گروخواسته

 1هـاي  ریزي و اقـدام مبتنـی بـر توانمنـدي    فنون برنامه
موجود استفاده کرد. ایـن روش بـر چهـار مرحلـه آرزو     
براي توسعه، طراحی جهت تحقق آرزو، اجراي طـرح و  

است و مبناي تحقیق و بررسی ها، مبتنیکشف واقعیت

                                            
1. Appreciative Programme Planning and 
Action  

مداخالت اجتماعی براي ارتقاي محالت

فرض
مردم هم تمایل و هم 

استعداد انجام کارها را دارند

هدف
به کارگیري استعداد و تمایل 

جوامع محلی براي تغییر 
شرایط موجود

رویکرد

سازمان دهی
شناسایی رهبران
شناخت نیازها
توسعه شبکه ها

پایش و ارزیابی فعالیتها
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هـاي محلـه   خود را بـه جـاي مشـکالت، بـر پتانسـیل     
  ).Budhathoki, 2018: 36( دارد معطوف می

جغرافیدانان در شمار اولین اندیشمندانی بودند که 
هـاي مشـخص و معینـی از    به حضور و عمـل در قالـب  

هاي فضـایی،  فضا(ناحیه)، باور پیدا کردند. این محدوده
در ابتدا عمدتا خصایصی طبیعی و تولیدي داشته و بـه  

ز پیدا نمودند. بـر ایـن   تدریج ابعاد انسانی و فرهنگی نی
هاي مداخله را جغرافیا، نظریه ، متخصصان حوزةاساس

(مروتـی و   انـد بندي نموده اي متعددي دستهههدر گرو
گرایانــه ) کــه چــون مداخلــه مــردم5: 1391لطیفــی، 

هماهنگی بیشتري با موضوع بررسی کنونی دارد، تنهـا  
بـه طـور   شـود.  به تشریح این نـوع مداخلـه اکتفـا مـی    

هاي شهرسـازي  ثر از نظریهل، این نوع مداخله متأمعمو
هاي آخر قرن بیستم است که هـدف آن  مشارکتی دهه

ن باالبردن میزان مشـارکت مـردم، بـه عنـوان مخاطبـا     
گرایانـه، نظریـه   مردم اصلی هر نوع مداخله بود. مداخلۀ

بینـد. بـه بیـان دیگـر، سـر در      تداوم را در تکامـل مـی  
دارد. این گـروه بـه درك فضـاي    گذشته و رو به آینده 

خصـوص،  اندیشـند و نـه بـه خلـق آن. بـه     شهري مـی 
 ند. به واقع، مداخلـۀ کنهاي صلب و ثابت را رد می طرح
ریـزي نظـر دارد،   گرایانه بیش از طراحی به برنامهمردم

ریـزي کـه مـردم در آن نقـش اساسـی را در      اما برنامه
(حبیبـــی و  کننـــدبـــازي مـــی ،ســـازماندهی شـــهر

اصلی ایـن نـوع    ). کلیدواژة18: 1384، رضوانی يسعید
خر مداخله، مشارکت است؛ به همین دلیل، در نگاه متأ

به مداخالت شهري از مردم به عنوان ثروت واقعی هـر  
  شود.  جامعه یاد می

ــاعی،   ــوم اجتمــ ــمندان علــ از دیــــدگاه اندیشــ
توانمندسازي جوامع محلی، ارتقـاي مشـارکت جوامـع    

تغییـرات اجتمـاعی در جهـت    محلی، بسیج اجتماعی، 
هـا و  اعتماد به نفـس، مبـارزه بـراي کـاهش فقـر، واژه     

هایی هستند که از آن بـه عنـوان مداخلـه یـاد     فعالیت
گیرد که شود. این اقدامات توسط افرادي صورت میمی

ر، همیار، مروج، کنشگر ایوسعهمعموال با نام تسهیلگر، ت
افـرادي کـه    اند.و یا مواردي از این دست شناخته شده

وارد  ،عمـدتا بــه نماینــدگی از نهادهــاي مــدنی کشــور 
شـان  ترین دغدغـه شوند و مهمفعالیت در این حوزه می

کاهش معضالت اجتماعی اسـت و بـراي تحقـق آن، از    
جاللـی و همکـاران،   ( کنندهیچ تالشی فروگذاري نمی

1392 :2  .(  
هـا و نیروهـاي پراکنـده در    در این روند، توانمندي

سـازمانی،   قشار ضعیف جامعـه از طریـق توسـعۀ   ن ابی
گردنـد.  دهی سرمایه و افزایش مهارت منسجم میشکل

حـق   ، مردم فقیر از یک طرف جهـت مطالبـۀ  در نتیجه
ن رســاندن نقطـه نظــرات خـویش بــه مســئوال  خـود و  
اي از اقـدامات  دیگـر، مجموعـه  شده و از طـرف  توانمند

نجـام  گوناگون را براي بهبـود وضـعیت زنـدگی خـود ا    
بــدیهی اســت کــه پیــروي از چنــین روش  دهنــد، مــی

جامعی، بدون چالش نخواهد بود. به منظـور رفـع ایـن    
هـاي  ها و ایجـاد ارتبـاط بـین منـابع و تخصـص      چالش

جوامـع   ود در نهادهاي مـرتبط در جهـت توسـعۀ   موج
محلی، نیاز به تغییر سیاست و ایجاد محیطـی توانمنـد   

   ).Punter and Carmona, 2017( باشدمی
گیـري سـرمایه   سـازمانی، شـکل   هاي توسعۀلفهمؤ

اجتمــاعی و افــزایش مهــارت، ســه اصــل کلیــدي      
(قربانی و همکـاران،  توانمندسازي جوامع محلـی اسـت  

گیري بـر  . در این راستا، شفافیت، تصمیم)228: 1398
اساس اجماع، پاسخگویی و تسـاوي جنسـیتی، عناصـر    

دستیابی به ایـن   البته کننده و پشتیبان هستند،تقویت
اصول تا حد زیادي به موفقیت دو عامل اساسی یعنـی  

اي زهریـک از اجـ   اصول نظري و عملـی، بسـتگی دارد.  
هاي متعـددي دارد کـه اگـر هـر     مورد اشاره، زیربخش

از آنهـا بـه فراموشـی سـپرده شـود، نتیجـه الزم        کدام
گردد. به عنوان مثال، اصول عملی به منظور فراهم نمی

هاي سازمانی و فردي بـا هـدف تحقـق    ظرفیتارتقاي 
محیطـی، طیــف  منـافع اجتمــاعی، اقتصـادي و زیســت  

ها را براي گروههـاي اجتمـاعی مهیـا    وسیعی از فرصت
طرفـی و  وري، بـی بایست بهـره نماید. این اصول میمی

نـد. بـه   کنهـاي اجتمـاعی را تقویـت    پایداري سـازمان 
یج بـه  تـدر هـا قـادر باشـند بـه    که ایـن سـازمان  نحوي

 ,Budhathokiسسات محلی خودگردان بدل شوند (مؤ

تقویـت  یکی از اجزاي اصلی در این رونـد،   ).36 :2018
هـا،  کـه اطالعـات، دانـش و مهـارت    هاست؛ چرامهارت

داده و اعضـاي  هـاي محلـی را افـزایش   ظرفیت سازمان
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زند. هـدف از تـدوین و تـدارك    ساجامعه را توانمند می
  تقویت مهارت جوامع محلی موارد زیر است: برنامۀ

 محلی؛ گیري بنیان توسعه براي گروه توسعۀشکل  
  بهبود ارائه خدمات به مردم  
        بهبود کـارآیی ظرفیـت فـردي اعضـاي گـروه کـه

ادي و زیسـت محیطـی   هاي اجتماعی، اقتصفعالیت
 بر عهده گیرند.  ندیا مایل نداهرا انجام داد

گردد تا اعضاي گروه توسعۀ این اقدامات موجب می
حاصل از تغییر وضعیت اجتمـاعی   محلی، منافع بالقوة

ي اصـول توانمندسـازي جوامـع    گیـر کارهکه ناشی از ب
که مردم تنهـا زمـانی   محلی است را کسب نمایند؛ چرا

 شان سودمند باشدکه مشارکت براي کنندهمکاري می
  ).42: 1398، نیامحمدي(

ــود آن  ــا وج ــازان ب ــه شهرس ــادي، ک ــائل اقتص مس
هـا و  اجتماعی و فرهنگـی را انکـار نکـرده و در نوشـته    

هاي خود بر این ابعاد تأکید دارند، اما عمال به سخنرانی
کالبـدي، در نهایـت   کید بیش از حد بر مسائل دلیل تأ

هاي غیر کالبدي را چندان جـدي  لفهنقش و جایگاه مؤ
ایـن گـروه از متخصصـان،     دغدغـۀ  ،اصـوال  گیرند.نمی

شهري  توانمندسازي مردم نبوده و توانمندسازي فضاي
دلیـل، عمـدتا از   دهند؛ به همینرا مورد تأکید قرار می

کننـد. در ایـن   اصطالح بازآفرینی شهري اسـتفاده مـی  
هـایی اسـت کـه بـراي     فعالیـت  ،نگاه، بازآفرینی شهري

و جتمـاعی  شدن شـهر و ارتقـاي ا   مبارزه علیه متروك
بخشی در شرایط محیطی، شامل توسعۀ مجدد و سامان

). با توجه Van poll, 1997: 81( باشد نظر گرفته شده
ــراي    ــت ب ــی، ســه عل ــاهی کل ــوم، در نگ ــن مفه ــه ای ب

تــوان هــاي بـازآفرینی شــهري مــی گیــري طــرح شـکل 
شهري تحمیلی؛ بـازآفرینی شـهري   بازآفرینی برشمرد، 

 نگـر گیرانـه یـا آینـده   طلبانه و بـازآفرینی پـیش  فرصت
)Ukoha and Beamish, 1997: 36 .(   در مـواردي بـه

جاي بـازآفرینی، از اصـطالح نـوزایی و تجدیـد حیـات      
شود. مراد از ایـن نـوع مداخلـه نیـز     شهري استفاده می

ــه روش ــق آن   مجموع ــه از طری ــزاري اســت ک ــا و اب ه
هـایی چـون حفـظ جوامـع محلـی،      طراحان به نگرانـی 

پایدار توجه  و محیط زیست و توسعۀهاي میراثی تباف

دارند. در واقع، مداخالت شهرسازانه در قالب همین دو 
  شود.  یعنی بازآفرینی و نوزایی شهر انجام می ،رویکرد

در رویکرد شهرسازانه، طیف دیگري از محققان نیز 
دارند که بر خالف گروه اول، ضمن توجه به ابعـاد   قرار

بعاد نیز توجه نموده و ا کالبدي و فیزیکی شهر، به سایر
ریز شـهري  که خود را شهرساز بنامند، برنامهبیش از آن

هایی چـون اقتصـاد،   دانند. این گروه، اغلب در رشتهمی
شناسی، جغرافیا و ... تحصیل نموده و در نهایـت  جامعه

اند. در نگاه این گـروه،  هاي شهرسازانه شدهوارد فعالیت
یریت شهري ضـروري  مداري براي توانمندي مدشهروند

). اولــین نظریــه، در ایــن 48: 1377(خســروي،  اســت
اسـت کـه بـر پایـه اعتقـاد بـه اصـول         ايحوزه، تئوري

مـدنی اسـتوار اسـت.     گرایی و جامعۀدموکراسی، کثرت
گیري دربارة شـهر بایـد توسـط    در این دیدگاه، تصمیم

نفـع  گیـرد کـه در آن دخیـل و ذي    کسانی انجام همۀ
باید بـر اسـاس آزادي، برابـري و    ین، میهستند و بنابرا

حق انتخاب شهروندان، استوار گردد. تحقق این امر، به 
دخالت و همکاري فعـال نهادهـاي اجتمـاعی، محلـی،     

هاي غیرحکومتی، گروههاي کارشناسی و غیـره  سازمان
  ).108: 1382زاده و همکاران، (مهدي است وابسته

نـوع  فـوق، هـر   در  بر اساس شرایط توصـیف شـده  
اي که بدون شـناخت واقعـی مـردم و حضـور و     مداخله

مشارکت آنها صـورت گیـرد، سرنوشـتی جـز شکسـت      
هـاي اخیـر   همـین دلیـل، در سـال   داشـت؛ بـه  نخواهد 

است تا اوال ها و تحقیقات متعددي به انجام رسیده طرح
ف بـه حـداکثر   هـد  میزان اطالعات در ارتباط با جامعۀ

ریزي، اجرا و پایش رنامهبعد، ب ممکن برسد و در مرحلۀ
گیـرد. در   ها با حضور و همراهی مردم صورتاین طرح

جدید، بر اساس توجه به مدیریت منابع انسانی و یوة ش
هایی در نظر گرفتـه  ها و پروژهاجتماعی هر محل، طرح

هـاي  مین نیازهـا و اولویـت  شوند که گذشـته از تـأ  می
ورود بـه   گیري از نقـاط مناسـب  اساسی جوامع، با بهره

ــۀ ــنش   بدن ــرین ت ــاعی، کمت ــت اجتم ــلی باف ــا و اص ه
باشـند. در ایـن رویکـرد،    ها را در پی داشتهگیري موضع

توجه دقیق به موضوعات اجتماعی و نهادي، بیشـترین  
شــود کــه اهمیـت را دارد و از ایــن طریــق، ســعی مــی 
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-ها و سرمایه اجتماعی الزم براي اجراي پـروژه ظرفیت
آیـد. شـرایطی کـه مسـئولیت     اهمشده، فر هاي تعریف
هـا را بـه نـوعی بـر     نظارت و نگهداري طرح ،اصلی اجرا

گذارد. در روند جدیـد، بـه   خود جامعه هدف می هدةع
ها، بـه  صحنه توجه به افراد قوي و حاضر در همۀ جاي

ویـژه کسـانی کـه تـاکنون در     مشارکت تمام اقشار بـه 
فـر،  (صـابري  شـود کیـد مـی  انـد، تأ حاشیه قرار داشـته 

). با توجه بـه تمـامی رویکردهـاي توصـیف     12: 1395
هاي قابل اکتساب، مـدل مفهـومی بررسـی    شده و داده

  است. ، ارائه شده2کنونی در شکل 
  

 
  مدل مفهومی تحقیق :2شکل 

  
  پژوهش ۀپیشین

 قاتیپژوهش، تحق نیموضوع مد نظر ادر ارتباط با 
. اسـت صورت نگرفته رانیدر سطح جهان و ا ايگسترده

 نیـ ا يکردهایاز رو یو برخ وهین وجود، چون از شیا با
هم استفاده نمـود،   یکنون یدر بررس توانیم قاتیتحق

 ،نـه یزم نیـ آثار منتشـر شـده در ا   نتریمهم یبه معرف
بودند که  یکسان نیاول انیفرانسو شود. ظاهرا،یاقدام م

 هـا یبررسـ  نینمودند. ا برداريبهره یاجتماع ۀاز مداخل
 یتوسط امانوئل بوشه مورد توجه قرارگرفت. هدف اصل

در  یاساسـ  هايشورش سازيکنترل و آرام ،یبررس نیا
 ).43: 1398نیا، محمدي( بود سیپار

مربوط به سازمان  ،مفصل و گسترده قیتحق نیدوم
از  يارینکته که بس نیسازمان با درك ا نیملل است. ا

 ياقتصـاد  ۀتوسـع  جیمناطق جهان هنوز از حداقل نتـا 
هم دارنـد، اقـدام    ايدهیبوده و مشکالت عدنبرخوردار 

 هـایی نمـود و طـرح   داريمفصل و دامنه هايبررسیبه 
 ،آنهـا  انید که از مکرآغاز  ناطقم نیمداخله در ا يبرا

  گرفتـه  قـرار  توجـه مـورد   نیریاز سا شیکه ب اينمونه
 نیـ اسـت. ا  يکشـور ملـداو   در اجتماعی مداخلۀ است،

اسـت، بـا وجـود     آغـاز شـده   2001طرح کـه از سـال   

 لیـ دل ، بـه )2019( به ظاهر اندك آن تـاکنون  شرفتیپ
کشـور، بـه شـدت     نیا ییربنایاز مشکالت ز یرفع برخ
 گرفتـه  قـرار  یالمللنیو ب یمحل ينهادها قیومورد تش

  .ستا 
در ارتبـاط بـا    یاساسـ  اریدو طرح بسـ  زین رانیا در
ـ   صورت گرفتـه  یاجتماع ۀمداخل طـرح   یاسـت کـه اول

 يهـا  در تهـران اسـت کـه در آن گـروه     يمحله هرنـد 
 نیـ در ا یاجتماع ۀ. مداخلاندبودهمدخل  يذ يمتعدد
 يهــااز طــرح ياریآغــاز شــد کــه بســ یزمــان ،محلــه

با وجـود  . نتیجه مناسب را به همراه نداشتشهرسازانه 
 شرفتیپ زیمحله ن نیدر ا یکه طرح مداخله اجتماعآن

مـردم و   يتمندیاسـت، امـا ظـاهرا رضـا    هکندي داشـت 
درسـت   رمسیطرح در  نیدهد که اینشان م ،نمسئوال

 ،یرستم هفیو طا یابی(کام است شرفتیخود در حال پ
 ۀمداخل هايطرح نتریاز موفق گرید یکی .)29: 1393
 ،طـرح  نیـ . ااستطرح محله لشکرآباد اهواز  ،یاجتماع

هاي داخلی محسـوب  ترین طرحدر شمار یکی از موفق
مورد اشاره که تـا چنـد    ۀمحل ،. به عنوان مثالشودمی

محـالت   نتـری رونـق و کم نتریاز آلوده یکی شیسال پ
شـهر   نیـ ا ياکنون به قلـب اقتصـاد  هم ،بودشهر اهواز 
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 در بخـش پیشـینۀ   ).1395 ،فريصابر(استشده لیتبد
بـه صـورت سیسـتماتیک     هـا برخـی از بررسـی  نظري، 

را پوشـش  این پژوهش برخی از ابعاد موضوع مورد نظر 
 .شـود  آنها اشاره مـی  عدادي از مهمترینکه به ت اندداده

 ناصـري امینـی مطالعـه   یکی از تحقیقات قابـل اشـاره،  
هـا و  بیشـتر بـر مبـانی، روش   است کـه   )118: 1386(

عمدتا  )97: 1388( محمدي است.تاکید نمودهتعاریف 
 هـاي قابلیتسازي و ارتقاي کیفیت زندگی را با ظرفیت

ــه ــی محل ــرار داد درون ــه ق ــانون توج ــا در ک ــتهه . اس
عنـوان نمودنـد    )31: 1393( ثانی و سـجادي اسکندري

اش از هاي اساسی با توجه به ویژگیکه کنش اجتماعی 
سـاکنان محلـی،   جملـه، مقتدرسـازي و توانمندسـازي    

ترین ها به پایینسازيها و تصمیمگیريهدایت تصمیم
تواند سطح جغرافیایی و تکیه بر یادگیري اجتماعی می

راهبرد مناسبی براي مبارزه با فقر شهري و حتی سـایر  
 رفیعیـان و همکـاران  در همـین سـال،    ها باشـد. حوزه

سـنجش   يهـا  و روش کردهایروبا استفاده از )، 1393(
ي، به بهسازي و بازسـازي  شهر یمسکون طیمح تیفیک

، رفیعیـان و همکـاران  ( اشاره نمودنـد  نظرمحالت مورد
اي از عوامل گروهی از نویسندگان نیز پاره .)69: 1393

ــته   ــه دانس ــوثرتر از بقی ــال،    را م ــوان مث ــه عن ــد. ب ان
عامـل در   نیتـر  مهمرا  یفرهنگ-یاجتماع يها شاخص

زاده و فـتح ( انـد نمـوده قلمـداد  محـالت   يتوانمندسـاز 
توان بـراي  با این وجود، نمی .)61: 1394، زاهدزاهدانی

واحدي پیشـنهاد نمـود. بـه عنـوان      نسخه هاهمه بافت
اسـت  نشان دادهبافت مرکزي شهر تبریز مثال، مطالعه 
در ابعـاد مختلـف کالبـدي، اجتمـاعی و     که این بافـت  

در بررسی صورت  شرایط کامال متفاوتی دارد.اقتصادي 
محلـه  کـه   اسـت مشخص گرددهدر همین شهر، گرفته 

مقصودیه در مرتبه اول جهت مداخله در بافت فرسوده 
بــه لحــاظ معیارهــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و کالبــدي 

بـاغ  باغ در مرتبه دوم و محله قرهباشد و محله تبلی می
: 1396، و همکـاران بصـیري  (رددر مرتبه سـوم قـرار دا  

تـرین  ي بر عامل مشارکت به عنـوان اصـلی  ا. پاره)115
عامل توانمندي محـالت فقیـر تاکیـد نمـوده و عنـوان      

ــد کــه داشــته ــوان  ان ــه عن متغیــر ســرمایه فرهنگــی ب

بیشترین تاثیر مستقیم را بر متغیـر   ،ترین متغیر درونی
    .)61: 1396، و همکاران (نورانی آسیابر مشارکت دارد

آیـد، در  بر میطور که از بررسی مختصر فوق همان
هـاي  شیوهاست، که تاکنون صورت گرفته هاییپژوهش
 در زمینــۀ هــاي آنو قابلیــت یریــزي مشــارکتبرنامــه

محیطـی محـالت   یستتحوالت اقتصادي، اجتماعی و ز
؛ بـه همـین دلیـل    اسـت شهري، کمتر مورد توجه بوده

هـاي  بررسی کنونی سعی دارد ضمن اسـتفاده از یافتـه  
 تـوان رابطـۀ  نشان دهـد کـه مـی    سایر تحقیقات قبلی،

ــر      ــالت کمت ــهرداري و مح ــین ش ــونی ب ــوب کن معی
و شهروندان فقیر  نمود را بازسازي و ترمیمیافته  توسعه

نـدگی و  و پیوند واقعـی بـا ز   یرا به بهبود شرایط زیست
  د.اقتصاد مرسوم، امیدوار کر

از نظـر   ایـن پـژوهش  : تحقیق روشها، ابزار و داده
توصیفی و تحلیلی  ،انجام نظر شیوةهدف کاربردي و از 

مشـهد   شـهروندان ایـن بررسـی،   آمـاري   است. جامعـۀ 
مهرآبـاد بـه عنـوان     و از آن میان ساکنان محلـۀ  بودند
بـراي تعیـین   گرفتند.  انتخابی مورد پرسش قرار نمونۀ

 بـرداري بهره ریاز فرمول کوکران به شرح زحجم نمونه 
  .آمدبه عمل

풏 =
풛ퟐ풑풒
풅ퟐ

ퟏ+ ퟏ
푵

풛ퟐ풑풒
풅ퟐ − ퟏ

 

nنمونه؛ ۀ= حجم جامع  
N حجم جمعیت آماري؛ =  
Z نرمال واحد اسـتاندارد کـه در سـطح     ری= مقدار متغ

  باشد؛یم 1,96درصد برابر با  95 نانیاطم
P   مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگـر در =

  در نظر گرفت؛ 0,5آن را  توانینباشد م اریاخت
q که فاقد آن صفت هستند ( ي= درصد افرادq=1-pو (  
d   در نظـر گرفتـه شـده    0,1= مقدار اشتباه مجاز: کـه 

  .است
، مهرآبـاد جمعیـت  فرمـول و تعـداد    نیتوجه به ا با

نفر به دست آمـد کـه بـراي افـزایش      378حجم نمونه 
از . افـزایش پیـدا نمـود   نفر  500اطمینان این تعداد به 

هـاي مشـارکتی شـرکت    نفر در برنامـه  250این تعداد 
در نظـر  نفر دیگر به عنوان گـروه شـاهد    250نموده و 
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در واقـع، از  نداشـتند.   ها حضوردر برنامهگرفته شده و 
افراد گروه اول درخواسـت شـد کـه ابتـدا در جلسـات      
آموزشی مربوطه مشارکت نموده و آنگاه به طور عملـی  

هـاي  و دسـتورالعمل  وندریزي مشارکتی شـ وارد برنامه
ــکیل     ــعه، تش ــروه توس ــکیل گ ــه تش ــه از جمل مربوط

ده و عمال دا مدنظر قرارهاي اعتبار خرد و ... را  صندوق
 ابـزار رند. یپیشنهادات گروه تحقیق و توسعه را به کارگ

ــش  ــات پرس ــردآوري اطالع ــاخته و  گ ــق س ــه محق نام
هـا و  شـاخص ساختاریافته بـود.   هاي مصاحبه نیمه برگه

ــهمؤ ــن بر لف ــددي در ای ــاي متع ــه  ه ــورد توج رســی م

  معرفـی شـده  ، 3اي از آنها در شـکل  قرارگرفت که پاره
شده با استفاده از روش تحلیل هاي گردآوريدادهاست. 

ــل  ــه و تحلی ــوا و تجزی ــاريمحت ــاي آم ــه  )SPSS( ه ب
   .مورد ارزیابی قرارگرفتمستقل  tخصوص آزمون 

  
  مورد مطالعه محدودة

مهرآبـاد   محلـه ایـن بررسـی    حدودة مورد مطالعۀم
ــهر مشــهد اســت  ــاد . ش ــیمهرآب ــد یک ــر یمیاز ق  نیت

ــ  يهــا محلــه پــنج  ۀشــهر مشــهد اســت کــه در منطق
 .)4شکل ( استواقع شدهاین شهر  يشهردار

  
  دههاي مورد استفاها و شاخصلفهمؤ: 3شکل

   

  
  در شهر مشهدمهرآباد محله  محدودة :4شکل 
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 نفر 22219، 1398در سال مهرآباد  ۀلمح تیجمع
: 1398(شـهرداري مشـهد،    اسـت  خانوار) بوده 7057(

مشـکالت و   ایـن محلـه   ،زیاد قدمت واسطۀ به و )111
اســت کــه  یدر حــال نیــا دارد و يمتعــدد يتنگناهــا

 ةبافـت محـدود   ،یو اجتمـاع  ياقتصـاد  طیشرا لیدل به
 اسـت و امکـان ارائـه    یمیفرسـوده و قـد   زیمورد نظر ن

 نادر آن وجود ندارد و ساکن ياز خدمات شهر ياریبس
نشـان   از خـود  يبـه بازسـاز   یلیتمـا  یتوان و حتـ  زین

 ۀغلبـ  لیـ . بـه دل )45: 1398، نیـا محمـدي ( دهند نمی
 تیـ هو يرگیمختلف، شکل يمهاجران از اقوام و نژادها

 نیـ که ا . از آنجاستین صورقابل ت بایمستقل در آن تقر
آن در سـطح   زانیـ م ایـ مستقل شکل نگرفته و  تیهو
آنها وجود  نیدر ب يریرقابت و درگ یاست، نوع ینییپا

نژاد، زبان  ت،یدارد و هر بخش و محدوده بر اساس قوم
 نیـ . اشـود یمحسـوب مـ   گریگروه د يبرا يدی... تهدو

 جـه یو در نت یاجتمـاع  هیسـرما  يرگیـ شـکل  ،تیوضع
قابـل دسـترس    ریـ غ یرا به هـدف  يو همکار رکتمشا
مبـارزه   ست،ین اریمهم در اخت نینموده و چون ا لیتبد
و ...)  تیــجــرم و جنا اد،یــ(اعت مشــترك يرقبــا يبــرا

 ،به همـین دلیـل   است. نشدهتوسط مردم محل ممکن 
مطالعـات  بسیار جالب بـراي   این محله به عنوان نمونۀ

اجتماعی تلقی شده و بررسی کنونی  مربوط به مداخلۀ
  نیز بر همین اساس در این محدوده بـه انجـام رسـیده   

ــژوهش  ــه ماهیــت پ ــا توجــه ب هــاي ، بررســیاســت. ب
مـورد مطالعـه در بخـش     لۀتر در ارتباط با مح تفصیلی

  است. بحث اصلی، ارائه شده
 بحث اصلی

ن واقعی ابتدا ساکنا ،در این بررسی: تعیین حدود محله
از سـایر افـرادي کـه خـود را متعلـق بـه محلـه        محله 

تفکیـک شـدند. بعـد از تعیـین      ،دانسـتند مهرآباد نمی
یم و تنهـا  به دو گروه تقسـ  یانتخاب محله، نمونۀ حدود

مشارکتی که در زیـر تشـریح    یک گروه در روند برنامۀ
بـدون   ،است، مشـارکت نمـوده و گـروه شـاهد    گردیده

هاي آموزشی و عملیاتی مورد نظـر،  دي از برنامهنمبهره
 دند.کرتنها در نظرسنجی انتهایی حضور پیدا 

 گیري هویـت مشـخص  و شکل حدودبعد از تعیین 
، مذاکرات متعددي با پرسنل شهرداري محل )5(شکل 

بسیج جوامع محلـی   کلی طرحشرایط  تا صورت گرفت
 ،د. بـا توجـه بـه ایـن شـرایط     اینـ را پذیرفته و بـاور نم 

پذیرفتنــد کـه حــداقل در حــد نظــر،   شــهريمـدیران  
تخصـیص اعتبـارات محلـه را خـود     مسئولیت توزیع و 

و  هیـ پاکـه  ساکنان انجام دهند. در مرحلۀ بعد و از آنجا
بـه رونـد    اجتمـاعی  هاي مداخلـۀ طرح تیاساس موفق

ــو بســتگ  ــازنده و دارد یبحــث و گفتگ ــاي س ، گفتگوه
آغاز گردیـد.  کنندگان در بررسی مشارکت هدفمندي با

محققان و گروه همکاري کننده در این بررسی، از قبل 
ــابراین، تمــامی   آمــوزش ــد؛ بن ــده بودن هــاي الزم را دی

شده، البتـه در  ت با توجه به اهداف از پیش تعیینلحظا
. در همـین  سـپري شـد   ،قالبی کامال هماهنگ با مردم

   الزم شکل گرفت. یسازمان اجتماعراستا، در ابتدا 
  

  
  دیاگرام فرآیند کلی تعیین حدود محالت :5شکل 

  
 یلـ مح هـاي و فرصـت  هـا تیـ ظرف دوم، در مرحلۀ

 يدر اجـــرا لیتســـهدر ادامـــه، . گردیـــد یشناســـائ
جهـت   هـا یبه خروج یابیو دست دارتیاولو يها تیفعال

در این  در کانون توجه قرارگرفت. نده،یآ تیبهبود وضع

فرآیند  
کلی تعیین  

محالت

تعیین هویت 
مشترك

تعیین هدف 
واحد

یافتن رقیب 
 معین
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هاي محلی، نیازهاي مربوط به حمایت گفتگوها، فرصت
ــت   ــراي فعالی ــالی، اج ــی و م ــق،  فن ــورد تواف ــاي م ه

سازي ساختارسازي نهادي و ... به خوبی تدوین و آماده
سـرمایه و  گردید. خروجی این مرحله، ضـرورت وجـود   

بـراي   مایه اجتمـاعی بـود.  گیـري سـر  خصوص شکلبه
گیـري ایـن سـرمایه،    ها و تنگناهاي شکلیافتن قابلیت

 ،ياطالعـات اقتصـاد   آوريجمع اقدامات متعددي براي
آغاز شد. به به صورت منظم  یطمحی ستیو ز یاجتماع

ــور، ــن منظ ــايروش ای ــ  ه ــارکت محل ــوع مش و  یمتن
  مدنظر بوده و نتـایج بـه دسـت   مورد استفاده  يابزارها
. در جلسـات بعـدي در اختیـار مـردم قرارگرفـت     آمده 

گردیـد  جدید روبرو شدند، سعی وقتی مردم با اطالعات
 انـداز، پـس  ،یسـازمانده  ژهویـ بهاساسی  هیپنج سرما با

ضــوابط و  ،یمنــابع محلــ تیریمهــارت و مــد شافــزای
 ناو ســاکن شـهرداري  نیمشــارکت بـ  یعمـوم  طیشـرا 

کید اصلی در ایـن  تأ. شوندآگاه  نفعانيذ ریمحله و سا
تـا   بـود بـه مـردم    هـاي جدیـد  ارائـه رهیافـت  مرحله، 

 یتفکـر سـنت   يو الگوهـا داشته را در پیآنان  يدواریام
 نامرحلـه، سـاکن   نیا لی. به محض تکمیابد رییتغ آنان
 ،در طول روند گفتگـو  طیضوابط و شرا يبر مبنا یمحل

 پـس  ،یسازماندهگرفتند و به اهمیت  در کنار هم قرار
 انیـ ارتباط م زیو ن یمنابع محل تیرمدی و مهارت انداز،

در ایـن مرحلـه،    بردنـد. پـی  ،داریـ آنها با امرار معاش پا
انتظـارات و توقعـات   شد طـوري عمـل شـود کـه     سعی

گیري نتیجه نهایی این مرحله، شکل. پیدا نکند شیافزا
  گروههاي توسعه بود.

ضـمن   ،گروه توسـعه محلـه   :همحل هاي توسعۀ گروه
 بـر اسـاس کـار    ،است ینهاد و سازمان مالکه یک  این

بـه اعتمـاد بـه نفـس در      یابیو به منظور دسـت  یگروه
با توجه به . شد یسازمانده دار،یپا تیریدرازمدت و مد
 یو اجتمـاع  یفرهنگ ،یقوم هايیژگیو و شرایط محلی
؛ مـردان  گـروه  گرفت.شکل ریبه شرح ز یسه گروه اصل

در آن زنـان و مـردان    کـه  مخـتلط  گـروه و  زنان گروه
نوبـت بـه    ،گیري گروههابعد از شکل .مشارکت داشتند

مرحلـه،   نیـ از ا هـدف رسـید.   نابه سـاکن آنان  یمعرف
 نیاول یکه در ط بود یبه سازمان و تشکل دادن تیرسم

و پس از انجام بحـث و   نامرحله از گفتگو توسط ساکن

. دیـ گرد لیتشـک  ،و ضـوابط  طیمذاکره در خصوص شرا
قسـمت از   نیدوم تیهدا ربه منظو از این مرحله و بعد

مشارکت زنـان   زانیم ،يهمکار زانیم یابیگفتگو و ارز
ــردان، خود ــو م ــوم  ،ياری ــق عم ــخگو ،یتواف  ،ییپاس

فعالیـت   ،یو تعهـد جوامـع محلـ    یستگیاستعداد و شا
نگري مورد بررسی قرارگرفـت و  همگی گروهها با عمق

امتیـازات یـک    بـا احـراز   .شرکت در جلسات انجام شد
 ،محلـه  ۀبا گـروه توسـع   کنندهتیم مطالعه ،گروه واقعی

مراحـل   وارد توافقی اجتماعی شد تـا بـه ایـن صـورت    
 ،از اعضـا  کیـ و هر  ودآغاز ش یرسم طور کار به ییاجرا
. در واقـع،  نماید دایپ طرحخود را در  تیو موقع گاهیجا
موظف بـه   يکه شهردارنیا يزمان به بعد به جا نیاز ا

تـیم  محلـه باشـد،    هـاي بـه کـم و کاسـت    گوییپاسخ
نامـه بـود و بخـش    توافـق  ياجـرا  ریـ گیپ کنندهمطالعه

ــا ــو ارز شیپ ــیب یابی ــا  .)6(شــکل دادرا انجــام  یرون ب
الزم،  مایۀسـر موضـوعاتی چـون    ،رسمیت یافتن گـروه 

ل جلسـات و مقـوالتی کـه بایـد بـه بحـث       یمحل تشک
 گرفت. اعضا قرار اختیار همۀتعیین و در گذاشته شود، 

اعتنایی کنونی و سرخوردگی یبآغاز تأمین سرمایه: 
از  تـوان از تأمین خدمات توسط نهادهاي مسئول را می

برابـر و بــه خصـوص رفــع    هــايفرصـت  جــادیا قیـ طر
هـاي مربـوط بـه تـامین معـاش بـا اسـتفاده از        دغدغه
هـاي اقتصـادي نوآورانـه، از بـین بـرد. بـه ایـن        فعالیت
انـداز خُـرد و   پـس  يالگواصلی یعنی دو راهکار  منظور،
 هـاي تیـ کمـک بـه فعال   يبـرا  اعتبـار  ياعطـا  دیگري
در اختیار است. از آنجاکه در این مرحله هنوز  ياقتصاد

ارگانی به طور رسمی از این طرح حمایت نکـرده بـود،   
بـه   انـدازهاي خُـرد بـود؛   تاکید اصلی بر گردآوري پـس 

ــه اعضــاي هــهمــین دلیــل، در نشســت اي مختلــف ب
جوامـع   یمـال  هیسـرما کننده تأکید شـد کـه   مشارکت

 هـاي سـازمان  ییبه عنوان ستون فقرات خوداتکا یمحل
در این مرحله، عنـوان  . شودمیدر نظر گرفته  یاجتماع

متحد  گریکدیبا توانند می مختلف گروه ياعضاشد که 
و جذب مـازاد   آوريمشارکت در جمع قیو از طر وندش

 ؛دهنـد  لیرا تشـک  ياعتبـار  یتعـاون  کیـ  انـدازها، پس
گـروه را   یاعتبار داخل بایستیتوسعه  هايگروهچراکه 

 هـاي تیـ فعال ازیـ جهت فراهم نمودن امکانـات مـورد ن  
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 يموجـب ارتقـا  نماینـد تـا   اسـتفاده   اقتصادي ممکـن 
در واقـع،  . گـردد مـردم   يو اقتصـاد  یاجتماع تیوضع

ابـزار   کیـ اتر از فر يزیرد، چاعتبارات خُ تأکید شد که
توانمند  قیاز طر میمستق بوده و قادراستدرآمد  دیتول

و  سـاز  نیثرترؤاز مـ  یکـ یزنـان،   ژهیـ نمودن فقرا بـه و 

بـه اهـداف توسـعه     یابیجهـت دسـت   يدیـ کل يکارهـا 
هاي الزم به مـردم  به همین دلیل، آگاهی قلمداد شود.

 ابـزار  کیـ تنهـا   ،محله ۀگروه توسعداده شد که بدانند 
 . ستین هسرمای کردن اندازپس يبرا

  

  
  محورمحلی اجتماع اجزاي اصلی توسعۀ :6 شکل

  
، یمحلـ  توسـعۀ  هايگروهگیري دقیق بعد از شکل

مدیریت و کسـب   هاي مرتبط با نحوةآموزش سعی شد
 .به انجام برسدساي گروهها رؤهاي رهبري براي مهارت
هـایی در زمینـه مـدیریت مـالی،     آمـوزش آن، بـر عالوه
 سی، نگهداري اسناد و مدارك، توسعۀربهاي حساشیوه

ا فـراهم  هـا و گروههـ  گذاري و غیره براي منشیسرمایه
 هــایی در رابطــه بــا توســعۀکارگــاه ،گردیــد. در ادامــه

دایت و ریزي براي هـ مشارکتی و جنسیتی و نیز برنامه
در  یمحلــ دهــی کارکنــان اداري گــروه توســعۀجهــت

  .برگزار شداي خاص، خصوص راهکارهاي توسعه
از طریــق د شـ سـعی   ،بـا وجـود مشـکالت متعــدد   

 شـده هـاي تشـکیل  گروهبازدیدهاي منظم و پیگیرانـه،  
محلـه بـا    هـاي توسـعۀ  د. گروهنـ حمایت قرارگیرمورد 

ــرایط     ــی، ش ــري محل ــد رهب ــواملی مانن ــه ع ــه ب توج
هـاي  اقتصـادي و سـطح امکانـات و حمایـت    -اجتماعی

 روشن است کهگذرانند. خارجی، مراحل مختلفی را می
بر است که نیازمنـد  سازي، یک فرایند زمانروند تشکل

نقـش تـیم   البته  باشد؛مدت میصبر، التزام و تعهد بلند
ییر کرد. هنگامی کـه گـروه   به مروز زمان تغ تحقیقاتی
، فـت یا و خـودگردانی دسـت   ساختارسـازي  به مرحلـۀ 

مشــوق و آغــازگر بــه مشــاور و نقــش اعضــاي تــیم از 
بـه تـدریج و   کـه  چرا ؛پیدا نمودتغییر  ،کنندههماهنگ

بـه   .یافتهمگام با تکامل گروه، نیاز به حمایت کاهش 
هـاي اجتمـاعی   منظور افزایش ظرفیت محلی سـازمان 

کوچک و حفظ همبستگی در داخل گروه، پنج فعالیت 
  )7(شکل  پیشنهاد شدمهم 
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  اجزاي پروژه توانمندسازي محالت -7شکل 

  
 رسـیدن گـروه بـه مرحلـۀ    پس از  :هاشناسایی فرصت

هـاي  انجـام فعالیـت   تکامل و کارکرد مناسب، ضرورت
 مطــرحاي در ســطح خـانواده و جامعـه   متنـوع توسـعه  

گردید. به این منظور، اقدامات اساسی زیر مورد توجـه  
  قرارگرفت:

 ریزي مشارکتی؛آموزش برنامه  
        برگزاري جلسـه در هـر گـروه بـه منظـور اجـراي

  ریزي مشارکتی؛تمرین برنامه
 تهیه طرح مشارکتی؛  
 تهیه طرح خرد در سطح خانوار؛  
 ؛تهیه طرح توسعه منابع انسانی  
  تهیه طرح مدیریت منابع طبیعی یا اقتصادي و  
      تهیه بانک اطالعـاتی محلـه و تـدون روش پـایش

  مشارکتی.
هـاي فـوق، ضـرورت    براي عملیـاتی شـدن برنامـه   

در دو  هـا بنـدي فرصـت  شناسـایی و اولویـت  داشت تـا  
هـاي  ها و پتانسـیل بررسی فرصت سطح متفاوت یعنی،

 گـروه توسـعه  ریـزي مشـارکتی بـراي    رنامهبخانواده و 
آمـوزش آشـنایی بـا     ،پایه اصلی این مهـم . گیردصورت
 .)Blackman, 1995: 65( بـود ریـزي مشـارکتی   برنامه

بررسی پتانسیل خانواده، بعد از تحقق این اهداف، ابتدا 
ها جهت بهبـود  درك ظرفیت و عالئق خانوادهاز طریق 

 اينامهاین منظور، پرسش به. آغاز گردید سطح زندگی
چهــار بخــش آمــارگیري  برگیرنــدهدر شــد کــه تهیــه

اقتصادي، منابع فیزیکی و -جمعیتی، وضعیت اجتماعی
ها بود که بخش اخیر آمـوزش  انسانی و عالئق و اولویت

و نیازهاي مالی، نظرات موجـود در خصـوص مـدیریت    
 :Koussouris et al., 2015( شدرا شامل می... منابع و 

پایه و مبنـاي اصـلی بـراي     ،بررسیاین  در واقع،. )142
ــدةبرنامــه ــایش آین ــزي و پ ــودطــرح  ری . در مبحــث ب
گـروه   يبـه اعضـا   سعی شد تـا ریزي مشارکتی،  برنامه

تــا بــه جــاي تهیــه فهرســتی از   شــودتوســعه کمــک 
هاي مورد نظر را بر مبنـاي  شان، فعالیتهايدرخواست

بـراي   شناسایی نماینـد.  ،یافتنینیازهاي واقعی و دست
شـود، تـالش   شناسـایی  کالت و موانع اصلی آن که مش

عـوارض، علـل و   تفـاوت اساسـی   ن محلـه  ساکناتا  شد
. بـراي مثـال، بیکـاري    را درك نماینـد مشکالت واقعی 

یک عارضه است، اما دلیل آن ممکن است عـدم وجـود   
هـاي   انـدازي بنگـاه  سرمایه و یا مهارت کافی جهـت راه 

از در این مرحلـه   ،به همین منظوررد باشد. اقتصادي خُ
ــه  ــون برنام ــا و فن ــر  راهکاره ــی ب ــدام مبتن ــزي و اق ری

 چهـار مرحلـۀ  در ایـن روش،  . شدها استفاده توانمندي
آرزو براي توسعه، طراحـی جهـت تحقـق آرزو، اجـراي     

ایـن  . در واقـع،  کارگرفته شدبهها طرح و کشف واقعیت
ي موجـود بـوده و در پـی    هـا روش مبتنی بر توانمندي

گیري زا بر اساس ساماندهی و بهرهدرون سعۀرصد و تو
  . بودها از داشته

هاي مورد نظر مـردم، الزم  پس از آگاهی از اولویت
ن فراهم گـردد تـا   تسهیالت و امکاناتی براي ساکنا بود

هاي فـوق را بـه   بتوانند در یک چارچوب زمانی، اولویت
شـرط  پـیش نهادهاي مربوطه جهت اجرا واگذار نمایند. 

مراحـل در   کـه مـردم در تمـامی    بـود آن  ،نگـرش این 

توانمندسازي 
محالت

کاهش فقر

کارگروهی  
مشترك

بسیج  
ساکنین

کاهش  
آسیب
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نیازها و  دربارةعمل حاضر باشند. آنان ابتدا باید  صحنۀ
همچنین نیاز  ؛نددشمیآگاه  مشارکتیاهمیت مدیریت 

 محلـه آوري اطالعـات بـراي مـدیریت    در جمـع بود تـا  
ــوده   ــت نم ــردم و   دخال ــین م ــی ب ــی آموزش و محیط

  . ورندآن فراهم متخصصا
اجراي تمامی موارد فوق،  الزمۀ: آموزشیسنجی  نیاز

اي نیازهـاي آموزشـی بـالقوه   نیازسنجی آموزشی است. 
ــا   ــی شناس ــع محل ــط جوام ــه توس ــد، ی یک ــاملش  ش

ــاختاري، درآمـــ  ــابع  دسـ ــدیریت منـ ــدزا و مـ    بودنـ
)Smith et al., 2019: 19(هاي . به همین نحو، فعالیت

ند. شـد تقسـیم   ،مورد نظر مطابق بـا گروههـاي هـدف   
 شدطراحی  متعدديهاي آموزش مجموعهاساس، براین

موجود را تقویـت نمـوده و   هاي بومی دانش و مهارت تا

ــالوه ــرع ــاوري ،آنب ــز   فن ــب نی ــی و مناس ــاي مقتض ه
  هاي جدید را به مردم معرفی نماید.  مهارت

 توجـۀ  ،)8(شـکل   منـابع انسـانی   در طرح توسـعۀ 
هـا  هاي آموزشی و خدمات آنبه ظرفیت سازمان اصلی

منـابع   مع توسـعۀ جـا  . ایدة کلـی از تـدوین برنامـۀ   بود
اي از منابع انسانی ماهر جهت انسانی، پرورش مجموعه

یریت منــابع بــه نحــوي ســودمند و ارائــه خــدمات مــد
در نهایت منجـر بـه افـزایش بـازدهی و     بود تا بخش اثر

کلید  ،سازي بیشترظرفیتکه چراگردد.  باالتروري بهره
باعـث بـه    ،ظرفیت باالتر جامعـه . استمشارکت بیشتر 

وجود آمدن گروههاي فعـال بیشـتر، گروههـاي فعـال     
بیشتر به معنـی مشـارکت بیشـتر و مشـارکت بیشـتر      

  د.  وشمی مدیریت بهتر منابعموجب 
  

  
  منابع انسانی عناصر اصلی توسعۀ : 8شکل 

  
هاي وقتی تمامی شرایط الزم در طرح: هااجراي طرح

ن حاضـر در طـرح و   پیشنهادي لحاظ گردید، مسـئوال 
ـ  نمحققان بررسی ک منـابع احتمـالی    دونی، سـعی کردن

بینـی و در صـورت امکـان    مین مالی پـروژه را پـیش  تأ
هاي مورد نیاز عبـارت بودنـد   سایر زمینهفراهم نمایند. 

 از:
در ایـن مرحلـه    مـدیریت: هـاي  گیري کمیتهشکل

تواننـد بـه منظـور    مـی هاي توسـعه  گروهاعالم شد که 
هـایی را  هـاي پـروژه، کمیتـه   بازدید روزانـه از فعالیـت  

هـاي داخلـی گـروه    تشکیل دهند. در خصوص فعالیـت 
ــعه  ــودتوس ــدیریت،    الزم ب ــا م ــاهنگی ی ــه هم کمیت

باشـند.   هاي توسـعه داشـته  نمایندگانی از تمامی گروه
مطلـع نمـودن اعضـاي گـروه      منظور مدیریت بهکمیته 

هـاي  گزارش ،هاي پروژهپیشرفت فعالیت توسعه دربارة
  . کردمیگروه ارائه  ظم در جلسۀخود را به طور من

بـه طـورکلی قـوانین شـامل      وضع قوانین اجرایـی: 
توانـد اسـتفاده نمایـد،    که چه کسی و چه وقت می این

بــرداري،  هــاي بهــره بــرداران، هزینــه هــرهبنقــش 
شـوند. هنگـامی کـه    و غیره مـی  هاي نظارتی مسئولیت

اي ههاي متنـوع توسـع  هاي توسعه، اجراي فعالیت گروه
دهـی مـنظم از   گـزارش  ، وجود سـامانۀ ندکردرا شروع 

پیشرفت پروژه به منظور پیگیري وضـعیت اجرایـی آن   
  . بودالزم و ضروري 
انجام حسابرسـی مـنظم از    :حساسیت ایجاد سامانۀ

هاي توسعه به منظور حفظ انضـباط   عملکرد مالی گروه
. بـود مالی، پاسخگویی و حفظ اعتبـار، الزم و ضـروري   

هــا و گــران بایــد در مراحــل ابتــدایی، حســاب تســهیل
شـده  انداز را در فواصل زمـانی تعیـین  پس هايدفترچه

گروه توسعه  ياین، از میان اعضابربررسی نمایند. عالوه
 شـد یک نفر به عنوان حسابرس انتخاب و آموزش داده 

اصول توسعه منابع ظرفیت سازي سازمانی
انسانی

ظرفیت سازي فردي

مدیریت منابع 
اقتصادي-اجتماعی
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برسـی گـروه را انجـام    تا در فواصل زمـانی معـین حسا  
مدت و بعد از ایـن کـه گـروه توسـعه بـه      دهد. در بلند

بایـد توسـط   د، حسابرسی مـی یصورت قانونی ثبت گرد
  یک حسابرس رسمی و قانونی انجام شود. 

مرحلـه، اثـرات مختلـف    در ایـن   :اندازترسیم چشم
گرفـت و جهـت   بسیج جوامع محلی مورد ارزیابی قـرار 

 ،بعدي اجراي مؤثر مراحل بسیج جوامع محلی در دورة
تـر و  . به منظور وسـیع گرفت ریزي مناسب انجامبرنامه
، اوي فقـر ر بـر  هـا فعالیـت تر نمـودن اثربخشـی   عمیق

ــه ــیوهنهادین ــازي ش ــاي س ــته ــازي  فعالی و ساختارس
در  بـود. ضـروري   گروههاي توسـعه نهادهاي مبتنی بر 

   :مد نظر قرارگرفتاین رابطه اقدامات ذیل 
پـایش و   پایش و ارزیابی مشـارکتی:  ایجاد سامانۀ

ارزیابی به شناسایی مشکالت پیشرفت پروژه در مسـیر  
البتـه  نماید. نتایج کمک می بررسیرسیدن به اهداف و 

چه کسی  ،چه چیزي پایش شودگیرد گروه تصمیم می
به هاي موفقیت چه چیزهایی باشد. کند و شاخصپایش 

پایش و ارزیابی، روندي براي بررسی پیشرفت  هر حال،
پروژه در سطوح مختلف و به منظور ترسیم خط مشـی  

  باشد. مورد نیاز براي بهبود اقدامات آینده می
ي ابـزاري بـراي یـادگیر    :پایش و ارزیابی مشارکتی

در جهت تقویت ظرفیـت   هاي توسعهاست که به گروه
شان و دستیابی بـه خـود اتکـایی کمـک     حل مشکالت

ددي از پـایش در ایـن زمینـه    البته انواع متعنماید. می
، پایش ورودي، پایش فرایند که عبارتند از: مطرح است

تغییـرات   که پایش اخیر، پایش اثراتو  پایش خروجی
هـا را  زندگی مردم به عنوان نتـایج حاصـل از خروجـی   

  گردد.  شامل می
مستندسـازي خـوب در    مستندسازي و انتشـارات: 

و  تـر جهت تاثیرگذاري بر مـردم بـراي تکـرار گسـترده    
بایـد  بهبود سیاست، ضروري و حیاتی است. اسناد مـی 

توسط گروههاي هدف گوناگونی نظیر جوامـع محلـی،   
کننـدگان  گیـران و حمایـت  وژه، تصـمیم شاغلین در پر

هـاي  تواننـد در قالـب گـزارش   تهیه گردند. اسـناد مـی  
هــاي ارزیــابی و پیشـرفت، مطالعــات مــوردي، گـزارش  

هاي نوشتاري، مطالب دیداري و شنیداري باشند. رسانه

بـرداري  به این منظـور مـورد بهـره   دیداري و شنیداري 
   قرارگرفتند.

دستیابی به پایداري گروهی نیـز   ارتباط و هماهنگی:
نیازمند برقراري ارتبـاط مـا بـین گروههـاي توسـعه و      

باشد. الزم است گروههـاي توسـعه   نهادهاي بیرونی می
هـاي  در خصوص چگونگی تمـاس و رفتـار بـا سـازمان    

آمـوزش داده شـوند. گروههــاي    ،دولتـی و مـردم نهــاد  
 هـا ند که کمک بـه آن ودتوسعه، اعضاي خود را قانع نم

هـاي ذیـربط و بـه منظـور     در راستاي تمایالت سازمان
هایشـان، مـؤثرترین و کارآمـدترین روش    اجراي برنامه

  .  است
 نمسـئوال  نهادینه کردن و درونی کردن مشارکت:

تـر و  انـداز وسـیع  از همان مراحل ابتدایی در فکر چشم
هاي مبتنی بـر جوامـع   بلندمدت براي نهادها و سازمان

موفقیت مراحل  نهایی در خصوص ند. آزمونبودمحلی 
جوامع محلی به این بستگی دارد که آیـا  توانمندسازي 

ــیم      ــق تعم ــا از طری ــود ت ــد ب ــادر خواه ــن روش ق ای
هاي محلی بـه سـطوح اسـتانی و ملـی، داراي      موفقیت

به منظور البته . یا خیر تري باشداثرات جامع و گسترده
ــداري تغییــرات در جامعــه  اي حصــول اطمینــان از پای

قانونمنــد و  هــاي محلــیالزم اســت ســازمان ،بزرگتــر
نیـز  نهادینه گردند. شیوه مشارکتی در سیستم دولتـی  

کـه کمبـود    دادهتجربه نشان  کهچرا نهادینه شود؛باید 
هـا و  ظرفیت بخش دولتـی، مـانع تبـدیل سیاسـت     در

اي در هعهــا از سـطح محلــی بـه موفقیــت توســ  برنامـه 
در  محلی توسعۀ هايشیوه اگرشود. سطحی بزرگتر می

د، اسـتمرار و بقـاي   نـ هـاي رسـمی نهادینـه گرد   رسانه
  شود.  چنین ابتکاراتی بیشتر می

در اختیار  ،هانامهپرسش نهایت،در : نظرسنجی نهایی
شده هاي ایجادانتخابی قرارگرفت و تفاوت تمامی نمونۀ
. مطـابق  دگردیـ ارزیـابی   یهـاي مشـارکت  در اثر برنامه

هـاي  شـده، افـرادي کـه در برنامـه    اطالعات گـردآوري 
ارزیــابی مشــارکتی و بســیج جوامــع محلــی مشــارکت 
داشـتد، میـزان رضــایت و مشـارکت بـاالتري را اعــالم     

ــد ــدول  نمودن ــایت و   ). 1(ج ــانگین رض ــع، می در واق
ریـزي مشـارکتی   مشارکت در شهروندانی که در برنامه
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بنـابراین،   داشـتند، بـاالتر از گـروه شـاهد بـود؛     حضور 
ریزي مشـارکتی نقـش   وان نتیجه گرفت که برنامهت می

مثبتـــی در ارتقـــاي رضـــایت و آمـــادگی مشـــارکت 
اســت. بررســی واریــانس دو جامعــه شــهروندان داشــته

و سطح  5/861براي آزمون  tنشانگر آن است که آماره 

تـوان عنـوان   بنـابراین، مـی   .بود 000/0نیز  داريمعنی
شـهروندانی کـه در   نمود که میزان رضایت و مشارکت 

اند، بیشتر از کسانی ریزي مشارکتی حضور داشتهبرنامه
  اند.است که در این برنامه شرکت نکردهبوده

  

  ریزي مشارکتی در تمایل به مشارکت و رضایتمندي از شهردارياثر حضور در برنامه :1جدول 

 tآزمون   واریانس  معیار انحراف  مد  میان  میانگین  تعداد  متغیر
  سطح معنی داري  ضریب

  96/43  10/11  33  27  31/87  250  حضور  000/0  5/861  73/56  9/56  26  28  32/45  250  حضور عدم
  

بعدي آن بود که مشـخص شـود، آیـا بـین      مسئلۀ
ـ هـاي  منـدي از سـرمایه  تمایل به بهره  رد در توسـعۀ خُ

ریـزي مشـارکتی رابطـه    محلی و آشنایی با روند برنامه
 ، تهیـه گردیـد.  2وجود دارد؟ بـه ایـن منظـور جـدول     

منـدي از   میانگین تمایل بـه بهـره  مطابق این اطالعات، 
ــســرمایه ــزي رد، پــس از حضــور در برنامــههــاي خُ ری

مشارکتی بیشتر شده و انحراف معیار نیز کـاهش پیـدا   
تــوان عنــوان نمــود کــه در نتیجــه، مــیاســت. نمــوده

ریـزي مشـارکتی   شهروندان پـس از حضـور در برنامـه   
رد خود هاي خُمندي از سرمایهبراي بهرهتمایل باالتري 

هاي آمـاري  اند. تحلیلدر توسعه و ارتقاي محله داشته
 3/22شده در حـد  ز نشانگر آن است که آمار محاسبهنی

بنـابراین، بـا    سـت؛ ا 001/0بوده و سطح معناداري نیز 
توان عنوان نمـود  صورت گرفته، می tاستفاده از آزمون 

هاي که میزان تمایل شهروندان بعد از حضور در برنامه
 است. مشارکتی بیشتر شده

  

  ردهاي خُمندي از سرمایهتمایل به بهرهبر هاي مشارکتی اثر حضور در برنامه :2جدول 

 tآزمون   واریانس  انحراف معیار  مد  میان  میانگین  تعداد  متغیر

  سطح معنی داري  ضریب
  96/12  10/3  33  28/5  26/98  250  حضور  001/0  3/22  71/55  9/11  36  29/6  28/44  250  عدم حضور

  
ساکنان اعتماد به سایر به منظور تعیین رابطه بین 

ــه ادامــۀ  ن شــهرداري و و مســئوال ــل ب همچنــین تمای
ــۀ  ــدگی در محل ــونی و  زن ــه کن ــور در برنام ــاي حض ه
مطابق ایـن   ، تهیه و تنظیم گردید.3مشارکتی، جدول 

جـــدول، میـــانگین اعتمـــاد در شـــهروندانی کـــه در 
ریزي مشارکتی حضور داشتند و آنانی کـه در آن   برنامه

. یعنی افـرادي کـه در   استتفاوت ممشارکت نداشتند، 

ریزي مشارکتی حضور پیدا نمودند، نمـرات  روند برنامه
هـاي  باالتري را بـه خـود اختصـاص دادنـد. در تحلیـل     

این آزمـون، در حـد    tآماري نیز مشخص شد که آماره 
 ،بنـابراین  اسـت؛  001/0داري نیز و سطح معنی 2/329

ریـزي مشـارکتی   گیري نمود کـه برنامـه   توان نتیجهمی
اعتماد شـهروندان و تمایـل بـه    ثیر زیادي بر افزایش تأ

  است.زندگی در محله کنونی داشته ادامۀ
  

  ریزي مشارکتیحضور در برنامهو  زندگی در محله کنونی و ادامۀ اعتمادبین  رابطۀ: 3جدول 

 tآزمون   واریانس  انحراف معیار  مد  میان  میانگین  تعداد  متغیر

  سطح معنی داري  ضریب
  96/18  11/3  33  28  26/9  250  حضور  001/0  2/329  78/31  9/7  28  27/3  29/14  250  عدم حضور
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  گیرينتیجهبندي و جمع
ریـزي  برنامـه این بررسـی آن بـود کـه     فرض اصلی

ارتقاي تواند میمشارکتی و فرایند بسیج جوامع محلی 
وضعیت اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی محـالت  

ها نشـان  یافته .ممکن سازدیافته را شهري کمتر توسعه
کـه در سـه   باشد؛ چراممکن می یداد که چنین شرایط

ـ  مندي از سرمایهبهرهشاخص اساسی یعنی  رد، هـاي خُ
 ري به عنـوان نهـاد تسـهیلگر و ادامـۀ    رضایت از شهردا

ــدگی در م ــونی زن ــه کن ــهمؤ ،حل ــايلف ــخود ه  ؛ياری
 قیمشـارکت داوطلبانـه؛ تشـو    ؛ییپاسخگو ؛یخودگردان

 تیمحـدود و بـدون   آزاد تی؛ عضوسایرین به مشارکت
اصـل ارتبـاط؛    ت؛یـ ؛ اصل هوهاي مردم نهاددر سازمان

بـه محـل سـکونت و لحـاظ      يبندی(اصل پانگري جامع
ــايی) و اســتقالل تعــاوناينمــودن مســائل منطقــه  ه

 انـد. یافتـۀ  اي، جایگاه واقعی خود را پیـدا نمـوده   محله
 تیـ و اسـاس موفق  هیـ پااساسی این بررسی آن بود که 

 يداریـ بـه پا  یابیدر دست ینهاد و سازمان اجتماع کی
به روند بحث و گفتگو  ،و ارتقاي کیفیت محالت شهري

تا تـوان و   دنمای یم جییدارد. گفتگو مردم را ته یبستگ
خود را کشف نمـوده و راه حـل مشـکالت     هايتیظرف
بسیار مهم آن است  اما نکتۀ ،کنند دایرا خود پ یشخو
 دهیـ آموزش د میت کیجود و ،تحولآغاز روند  يبراکه 

در این بررسی مشخص گردیـد  . ضروري استو متعهد 
 یسـازمان اجتمـاع   لیمرحله از گفتگو، تشـک  نیاولکه 

ــت ــاس ــه  نی. دوم ــهمرحل ــناخت  ب ــظرفش ــاتی و  ه
مربوط بوده و مراحل سوم و چهـارم   یمحل هاي فرصت

 یابیو دست دارتیاولو يهاتیفعال يدر اجرا لیتسه نیز
اختصـاص   نـده، یآ تیجهت بهبـود وضـع   هایبه خروج

 طیمحـ  راتییبا تغ ستباییم تحوالت مورد اشاره. دارد
و  1ایـن نتـایج در کـار وانجـاال    همگام گـردد.   یاجتماع

ی را در ارتبـاط بـا   ) که پژوهشـ 156: 2016( 2میروري
خدمات بـه   ارائۀمشارکتی و بهبود کیفیت  ریزي برنامه

  است.هیدیید گردانجام رساندند، تأ
 لیتشـک  هاي این بررسی نشان داد که بـدون یافته

بـه   تواننمی ،منظورهجامع و چند هاينهادها و سازمان

                                            
1. Wanjala 
2. Muiruri 

. یافـت دستمحالت فرودست  یاجتماع هیسرما ۀتوسع
نه با دیدگاه پاتنـامی،  را  یبررس نیا هايافتهیدر واقع، 

 نیروثســتا یدام اجتمــاع هیــدر قالــب نظر دیــبابلکــه 
 ن،یروثسـتا  دگاهیـ نمود. مطابق د لی)، تحل26: 1393(

ــاع ــاد اســت  ،یدام اجتم ــدان اعتم ــرا ؛محصــول فق  زی
 یاعتمـاد اسـت. اعتمـاد هـم وقتـ      ،يهمکـار  ازنی شیپ

ایـن در   .ابدییکاهش م يسطح همکار ند،بییم بیآس
را بـه انجـام    هـا انسان ،یاجتماع هیسرمااست که حالی

 هـاي سـازمان  يرگیـ . شـکل سـازد یقادر م یگروه کار
 تیحساسـ  جادیو با ا قیدق ايبرنامه قیاز طر یاجتماع

کـه بـه    گـردد یآغـاز مـ   ،یاجتماعات محلـ  نادر ساکن
ــ یطــورکل ــه عنــوان اول مرحلــه گفتگــو شــناخته  نیب

کـه ضـمن    ایـن رونـد آن اسـت    یهدف اصـل . شود یم
آنان به نحـوي   يبرا دهیامکان ابراز عق ،مردم يدنتوانم

را بـه روشـنی    شـان یهاکه نظرات و خواسته فراهم آید
نشان داد که تنهـا   هاي این پژوهشیافته. اعالم نمایند

ــالت     ــت در مح ــوالت مثب ــاد تح ــت در ایج راه موفقی
 ،و ایـن رونـد  ریـزي مشـارکتی اسـت    برنامـه فرودست، 

. اسـت مـردم   لهیمـردم و بـه وسـ    يمتضمن توسعه برا
 ) نیـز در پـژوهش  183: 2013(4و فولـون وو  3شـن جی

چنین نتایجی را به دست  ،خود در شهر تیمز شانگهاي
 یجیتـدر  يرونـد این نوع تحـول،   با این وجود،آوردند. 

باشـد.  یبلندمدت و صادقانه م يازمند تعهدیاست که ن
 شـهروندان و شاغل کارکنان در حقیقت تا شهرداري و 

 رییتغ شهر تیرینگرش خود را در رابطه با توسعه و مد
خوشــبختانه . ، مــوفقیتی حاصــل نخواهــد شــددهنــدن

نی کـه در بررسـی مشـارکتی فعـال     مدیران و مسـئوال 
 اریاخت يبدون واگذارند، به کرات اعالم کردند که تداش

توان به توسعه و تحول در نمی ،مردمبه  یو قدرت واقع
آنـان در تمـامی    ،به بیان دیگر. محالت فرودست رسید

 یتنهـا زمـان   یمشـارکت واقعـ  مراحل کار دریافتند که 
بـا مـردم بـه     يریـ گمیافتد کـه قـدرت تصـم   یاتفاق م

هـا واگـذار گـردد.    بـه آن  ایـ و  شـده  اشتراك گذاشـته 
 یکنون روند ،هاي بررسی کنونی نشان داد که باید یافته

 کمـک  بـا  و دولـت  لهیوسـ  بـه  يشهر محالت تیریمد

                                            
3. Jie Shen  
4. Fulong Wu  
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 محـالت  تـــ یریمد صـورت  به و دیجد شکل به ،مردم
در این صورت  .کند رییتغ دولت کمک با و مردم توسط
ها و اعتبارات مورد نیاز به حداقل این که هزینهبرعالوه

مندي بـه  ممکن کاهش پیدا خواهد کرد، میزان رضایت
که در این حالت، رسید؛ چرااالترین سطح خود خواهد ب

ن هاي قطبی، نیازهاي غیـر قطبـی سـاکنا   عالوه بر نیاز
: 1393ی، عـ فر و خزاصابرينیز پاسخ گفته خواهد شد(

71(.  
اجتمـاعی در   در این پژوهش و به منظـور مداخلـۀ  

ریزي مشارکتی بـا  ابتدا فرایند برنامهمحالت فرودست، 
از آن افراد گروهی از افراد ساکن به اجرا درآمده و پس 

را تجربـه   آنبـا سـایر افـرادي کـه      ،رونداین حاضر در 
. نتایج نشـان داد  ندنکرده بودند، مورد مقایسه قرارگرفت

فـراد  اداري نظر که این فرایند قادر است به شکل معنی
را در ارتباط با حضور و مشارکت تغییر داده و با توجـه  
به امکانات موجود شـهرداري، میـزان رضـایت بـاالتري     

در رونـد  حضور با شهروندان اعالم نمایند. عالوه بر آن، 
ــه ــأ   برنام ــت و ت ــه اهمی ــارکتی، متوج ــزي مش ثیر ری
الزم  رد در اختیـار خـود شـده و انگیـزة    هاي خُ سرمایه

 ؛نمودنـد هـا را پیـدا   ي از ایـن سـرمایه  منـد براي بهـره 
ــین ــه  همچن ــراي برنام ــی   اج ــارکتی و ط ــزي مش ری

فرایندهاي علمی مورد توجه در برنامـه بسـیج جوامـع    
براي انجام امور اساسـی   ساختمحلی، مردم را متقاعد 

نیاز است که به یکدیگر اعتماد پیدا نمایند. این  ،و مهم
کنـونی   در محلـۀ ها را به زندگی ر نهایت آنروند نیز د
  .  نمودعالقمند 

هـاي اجرایـی در   نتایج این بررسی در سـایر نمونـه  
ییـد قـرار   و سایر نقاط جهـان بـه نـوعی مـورد تأ    ایران 
شـیرآباد زاهـدان    در پـروژة  است. به عنوان مثال:گرفته

هاي مورد نظر بر اساس مشخص گردید که وقتی برنامه
بـه   کید بر محور بقـاي مـردم صـورت گیـرد، مـردم     تأ

واکــنش  ،هــاي تغییــرات اجتمــاعی و اقتصــاديبرنامــه
بسـیار   ،هـا گونـه برنامـه  ه و ثمرات ایـن مثبت نشان داد

هایی است کـه بـدون پشـتوانه و حضـور     بیشتر از طرح
رسـد(هادیان و سـرگلزایی،   مـی بـه انجـام   واقعی مردم 

در برخی از تحقیقـات نیـز عنـوان    ). 132-113: 1395
مسأله از درون  حل توانمندسـازي برنامـه است کهشده
به نحوي که  است،ی ي اجتماعات محلتوسعه يهیبر پا

کـه   گرفتـه شـکل ی از توسعه درونزاي محلــ  ییالگوها
تقـوایی و  (شودداده میاجتماعات تعمـ ریبه سا تواندیم

ــاران ــت،126: 1394  ،همک ــه  ). در حقیق ــزي برنام ری
هاي جوامع محلی در بخشکید بر بسیج مشارکتی و تأ

متعددي از کشور از جمله فـامنین همـدان، لشـکرآباد    
فـر  آباد غیناب شهرستان سربیشه(صابرياهواز و حسین
) مــورد توجــه قرارگرفتــه و    41: 1391و قیصــاري، 

اسـت. در  بـه دسـت داده  همانند ایـن پـژوهش   نتایجی 
هاي متعددي از همین مقاله نیـز عنـوان گردیـد    بخش

 و روند در سایر نقـاط جهـان از جملـه فرانسـه    که این 
 که مداخلـۀ  است  هملداوي به انجام رسیده و نشان داد

و بســیج  یریــزي مشــارکتاجتمــاعی از طریــق برنامــه
را براي  هاجوامع محلی، بهترین نتایج و کمترین هزینه

 آورد یافتـه بـه همـراه مـی    توسـعه  مناطق فقیر و کمتر
که در روند انجـام  وجود آن با. )47: 1398نیا، (محمدي

ی از بدنـۀ اصـلی شـهرداري بـا     هـای ، بخشاین پژوهش
توان ن همکاري کاملی نداشتند و این مهم را میمحققا

بـه   کی از تنگناهـاي اساسـی ایـن پـژوهش    به عنوان ی
ه از ن محلـ رد، اما با توجه به اسـتقبال سـاکنا  آوحساب
و نتایج مشهودي کـه از   هاي اجرایی این پژوهشبرنامه

شـود ایـن رونـد در سـایر     وصیه میآن به دست آمد، ت
شهرهاي دیگري که از معضـل  نقاط شهر مشهد و کالن

برنـد، مـورد   اي گسـترده رنـج مـی   هـاي منطقـه  شکاف
ــره ــرد، به ــرداري قرارگی ــا ب ــ ام ــل از اج ــین قب راي چن
هاي الزم را بـا  ن هماهنگیهایی بهتر است محققا طرح

آورنـد تـا   رکزي به عملمناطق و شهرداري مشهرداران 
  با هزینه و زمان کمتري ممکن گردد. اجراي پژوهش
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