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  چکیده

وسعه در تمامی ابعاد را هاي عمومی است که موجبات تداوطلبانه از سوي مردم در برنامهمشارکت به معناي همکاري 

بدین ترتیب ضروري است که توسعه شهرها در درجه اول نفع ساکنان محلی را دنبال نماید به طوري که حقی . گرداندفراهم می

توان بعد د، میدهشهروندان را تحت الشعاع قرار می از مهمترین ابعاد توسعه شهرها که زندگی روزمره. از شخصی ضایع نشود

کنند از بیشترین دانش در زمینه منطقه و نامه ریزي طرح هاي شهري زندگی میافرادي که در محدوده بر. اقتصادي را نام برد

ران در این افراد بیش از سایرین تحت تاثیر تصمیمات قرار داشته و بدین ترتیب بیش از دیگ. امور مربوط به آن برخوردارند

د و بنابراین باید در تصمیم ریزان و طراحان شهري قرار دارندیران، برنامهگیري هاي نادرست مز تصمیممعرض خطرات ناشی ا

توانند از حضور این افراد بسته به شرایط اجتماعی، مدیران می. شهر نقش داشته باشند هاي مرتبط باها و تصمیم سازيگیري

در این مقاله برآنیم تا با بررسی برخی . وندي بهره مند شوندها، در سطوح مختلف مشارکت شهراقتصادي و فرهنگی آن

راهکارهاي ممکن جذب مشارکت عمومی، نحوه ارتباط آن را با توسعه پایدار اقتصادي در شهرها بیان نموده و با ارائه نمونه 

  .تري نشان دهیمرت شفافاشد، این ارتباط را به صوبگرفته در بافت قدیم شهر گرگان میموردي که بر اساس تحقیقات صورت 

 

  .اقتصاد پایدار شهري ،هاي توسعه شهريطرح ،مشارکت عمومی: واژگان کلیدي

  

    



  مقدمه

د توجه بسـیاري از مـدیران   امروزه چگونگی توسعه شهرها با توجه به اصول زیست پذیري ، رقابت پذیري و پایداري مور

به عنوان مثال در کشورهاي توسعه یافته طـرح هـاي   . ها وجود داردبرنامهاي متفاوتی براي تهیه این هتکنیک. باشدشهري می

این در حالیست که در ایران مدیران شهري . گیردمورد استفاده قرارمی... اتژیک و هاي سیال ، استرطرح نوین بسیاري از جمله

استفاده ... و هاي جامع ، تفصیلی طرحهایی همچون آنان به سوي توسعه متناسب از طرحبراي کنترل وضعیت شهرها و هدایت 

شود و این امر بی عالقگی آنان در مشارکت را به ر نگرفتن نظرات شهروندان تهیه میاکثراً تهیه این طرح ها با درنظ. نمایندمی

ایـن مطلـب در   . ندشـو مایند و در موارد زیادي اجرا نمـی نیی با تغییرات ایجاد شده پیدا میها تفاوتهابنابراین طرح. همراه دارد

یابد چرا کـه هسـته اولیـه    ها بیشتر اهمیت میو مشکل مغایرت و اجرایی نشدن طرحخورد ي قدیم بیشتر به چشم میهابافت

و از طرفی به دلیل فرسوده شدن این بافت افراد غیربومی، با سطح فرهنگی نـه   شهرها هویت دهنده و قلب تپنده آنان هستند

رآمد و اجرایـی  و این امر نیاز به طرح موثر، کا شوندمیصادي نامناسب و سطح اجتماعی پایین ساکن چندان باال و وضعیت اقت

ین بـد . باشداب ناپذیر است بعد اقتصادي آن میها اجتندر روند تهیه طرحکه  باحثییکی از مبررسی  .نمایدرا نیز دوچندان می

حضور افراد در فرآیند تهیه طرح هـاي  . توان از مشارکت افراد استفاده نمودها در این بعد میترتیب که به منظور کاهش هزینه

صرف هزینه هاي توسعه می تواند بر افزایش کیفیت طرح موثر بوده و اجرایی شدن آن را به همراه داشته باشد بدین ترتیب از 

طرح هاي عمرانی را به ترتیب اولویت مـورد  کاهد و ضروریات مرتبه کاري اجراي پروژه ها می فایده و چندعمرانی سنگین و بی

از طرفی به وضوح ثابت شده است که بعد از اطمینان یافتن نتیجه بخشـی نظـرات افـراد، ایشـان      .نماینداجرا مینظر ساکنین 

بـومی و  هاي از طرفی آموزش نیرو .کنندها را نیز تامین میهاي مادي پروژهري داوطلبانه شده و برخی از جنبهمشتاق به همکا

  .هاي طرح موثر واقع شودواند در کاهش هزینهتتخصصی نمودن ایشان می

  ) آوري اطالعات نحوه جمع(  روش تحقیق

ط بـا موضـوع، مبـانی نظـري     اي مـرتب کتابخانهروش تحقیق در این مقاله بدین ترتیب است که ابتدا با بررسی مطالعات 

سـپس نمونـه   . باشـد ، انواع و سطوح آن میارتباط با مشارکت شهروندياین بخش شامل توضیحات جامع در . شودتکمیل می

اطالعات کلی راجع بـه محـدوده مـورد    آن پس از . شودر گرگان انتخاب شده است بررسی میبافت قدیم شهموردي پروژه که 

منظـور دسـتیابی بـه     بـه . ده استشهاي میدانی و مطالعات طرح هاي فرادست شهر حاصل که از بازدید گرددارائه میمطالعه 

بدین ترتیب بـا حضـور در   . مصاحبه شود افرادنامه تهیه شده و با در اقتصاد شهري مقرر گردید پرسش نتایج مشارکت عمومی

شـامل سـاکنین، شـاغلین و یـا اسـتفاده      این افـراد  . نفر به عنوان نمونه موردي انتخاب شدند 200به صورت تصادفی  محدوده

توان به کل حاصل شده را تاحد بسیار زیادي میهاي بدین ترتیب داده. انداي اجتماعی متفاوتی بوده کنندگان بافت و از قشره

شود در می شرح دادههاي بعدي در بخشها و مصاحبات که نامهاطالعات پرسشبا توجه به  در نهایت .جامعه آماري تعمیم داد

  .گرددمینتایج و محصول نهایی این مقاله حاصل  انتها

  هاي توسعه شهريطرحتهیه در  آنحضور و ضرورت  1مشارکت عمومی

باره اهمیت مشارکت براي نیل به توزیع مجدد مطلوب منافع  توسعه، اتفـاق نظـر وجـود دارد، ولـی در زمینـه      گرچه در

کت را الت متـونی کـه مشـار   یکی از بارزترین مشـک . خوردشارکت، وحدت نظر کمتري به چشم میماهیت و محتواي فرآیند م

برخی از این عبارات، کمی فراتر از درك عامه اسـت  . شودتی است که در این زمینه ارائه میکنند، وسعت دامنه عباراتشریح می

، طوري کـه معنـی خـود را از    شودصطالحاتی غیرواقعی توضیح داده میهاي فرضاً خنثی و یا ابه این معنا که مشارکت با روش

، "تعـاون "، "دخالـت جمعـی  "، "خوداتکـایی "، "خودیـاري "تري همچون در توضیحات دیگر، اصطالحات مبهم .دهددست می

  .)1370اوکلی و مارسدن، ( شودبر کلی گویی ها افزوده می "محلی خودمختاري"و  "عدم تمرکز"

                                                        
1
 Public Participation 



اي است که از آن به نهاهمیت این تعریف به گو. ده استیکی از کاملترین تعاریف مشارکت توسط آبهوف و کوهن بیان ش

آبهـوف و کـوهن بـیش از هرچیـز بـه      . کننـد ه در غالب منابع به آن استناد میبرند و امروزاستاندارد نام میعنوان یک تعریف 

و  مشارکت یعنی شرکت افراد در تصمیم گیري، اجرا، ارزشـیابی «دخالت مردم در فرآیند تصمیم گیري تاکید دارند و معتقدند 

 .)1385منظمی تبار، (» اصل از یک پروژهتقسیم منافع ح

حدي مجاز است، و تا  اي باید مشخص شود که مشارکت چیست، تا چهدر هر طرح و پروژه در بیان جایگاه حضور افراد

      استفاده) 1شکل( 2در این بین براي تعریف سطوح آن از نردبان مشارکت شري آرنشتراین. تواند موثر باشدچه میزان می

  . دهدز میزان مشارکت افراد را نشان میکه یکی از معروفترین و در عین حال ساده ترین تعاریف ا شودمی

  

  )1388منصوریان، (نردبان مشارکت شري آرنشتاین : 1شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بـدین ترتیـب    .گـردد میپله این نردبان بیان  8ومی در شود، در این تعریف سطوح مشارکت عمهمانطور که مشاهده می

باشـد و از طرفـی   ه حق مشارکت دارند به چه صورت مـی افرادي ک... هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بسته به اینکه ویژگی

رده  8توانـد در قالـب ایـن    دانـد، مشـارکت مـی   حدي امکان حضور افراد را مجاز میهاي برنامه ریزان و مدیران تا چه سیاست

  .صورت پذیرد

  هـا را توانـد آن هـا و سـاخت و سـازهاي شـهري مـی     برنامه ، هابت شده است که حضور افراد در طرحامروزه به وضوح ثا

ریزان ارتباط دارند روشن نمود که تا چه در ابتدا باید این امر را براي افرادي که با محدوده مورد مداخله برنامه . تر نمایداجرایی

که بعد  تعادل قدرتبه نام 3 از طرفی بر اساس نظر کورپی. میزان حضور آنها موثر است و نظرات آنان براي مدیران اهمیت دارد

    ا که اهمیت واالیی در انتخاب سـطح مناسـب مشـارکت در هـر جامعـه اي را ایفـ       شودمی ارائهمطرح شد، فرمول زیر  1990از 

  .)1378موذن جامی، ( نمایدمی
  

  
  

  

یعنی احتمال مشارکت مردمی در یک کار، تابعی از احتمال ذهنی و ادراك شده مردم در رسیدن به هدف و انتظار فایده 

  :این انتظار فایده خود به چند عامل وابسته است. از این مشارکت است

 هزینه مورد انتظار براي دستیابی به هدف.  نخست.  

 احساس محرومیت نسبی.  دوم.  

                                                        
2
 Sherry Arnestein 

3
 Korpi 

 احتمال مشارکت = F)انتظار فایده  احتمال دستیابی به هدف(

 



 همان منبع( نظام توسعه یافتگی جامعه و.  سوم(.  

       هرچه هزینه دستیابی به هدف کمتر باشد، فایده مشارکت از نظر مردم بیشتر و احتمال مشارکت مردمی افزونتر 

      ود و احساس محرومیت کاهشرمی گردد، از سوي دیگر هرچه جامعه توسعه یافته تر باشد، میزان مشارکت مردم باالمی

  )همان منبع. (یابدمی

  شهرونديانواع مشارکت 

هاي متفاوتی براي حضور مردم در نظام جامع مشارکت گونه. اندگوناگون تقسیم بندي کرده هايمشارکت را به روش

  یکی از  .نظر مشارکت کندهاي مورد د متناسب با شرایط خود در برنامهپیش بینی شده است، تا هر مشارکت کننده بتوان

  .تبندي هاي مهم در انواع مشارکت توسط تریف به شرح زیر بیان شده اسدسته

  

  
  

  

  

افـراد بـا اهـداف جلـب      ...اقتصادي، فرهنگی و  اجتماعی، هايویژگیبه منظور تطبیق نوع و سطح مشارکت متناسب با 

 دسته کلی بـه شـرح ذیـل   به چهار  نیز دهیو سازمان را از نظر نظم هاآنتوان  می هاي مختلفی وجود دارد کهمشارکت شیوه

  :  نمودتقسیم 

  هاویژگی  نوع شناسی  ردیف

داننـد چـرا در ایـن نـوع مشـارکت      کنند، درحالی که نمـی مردم مشارکت می  مشارکت انفعالی  1

که بـه  بدون آن. کنندآگاهی دارند و برنامه را اجرا میمدیران پروژه نسبت به مسئله 

شـود، تنهـا متعلـق بـه     اطالعاتی که درمیان گذاشـته مـی  . دپاسخ مردم گوش دهن

  .اي استمتخصصان حرفه

الزم را در اختیار محققان و مدیران  مردم در این نوع مشارکت فقط اطالعات  مشارکت در دادن اطالعات  2

در این شرایط مردم فرصت نمی یابند که بر این جریان تاثیر بگذارند، . دهندقرار می

  .شودگیرد و صحت آنها هم وارسی نمییافته ها در اختیارشان قرار نمی زیرا

اختیار مدیران قرار میعات را در در این مشارکت مردم از طریق مشورت، اطال  مشارکت از طریق مشورت 3

این فرآیند مشـاوره  . مدیران پروژه، مسائل و راه حل ها را مشخص می کنند. دهند

اي، هـیچ  دهـد و متخصصـان حرفـه   نمیاي، هیچ سهمی در تصمیم گیري به مردم 

  .اجباري ندارند تا نظرهاي مردم را به شورا ببرند

مشارکت براي انگیزه هاي   4

  مادي

دریافـت مـی  در اختیار مجریان قرار داده و در مقابل پول  مردم نیروي کار را

شاورزان ، مزرعه زیرا ک  گیرند،اي در این طبقه جاي میمزرعهبیشتر تحقیقات . کنند

الً معمـو . کنندایش یا فرآیند یادگیري دخالت نمیگذارند، اما در آزمرا در اختیار می

ها پایان یابد، مردم چیزي ندارند یزهاما وقتی انگ. شوداین پدیده، مشارکت نامیده می

  .ها در اختیار گذارندتمدید فعالیت که براي

با اهداف مشخصی در پروژه شرکت میها و نهادها مردم از طریق تشکیل گروه  مشارکت کارکردي  5

  .در این نوع مشارکت غالباً پیشگامان حضور دارند. کنند

ه مشـارکت در  ایـن شـیو  . کنندمسائل مشارکت میر تجزیه و تحلیل مردم د  مشارکت تعاملی  6

در این شیوه، مردم در اجراي فعالیت . شودهاي عملی میطرح نهایت منجر به اجراي

  .کنندا سهیم بوده و نقش موثري ایفا میه

  .شوندخود ابتکاري و جمعی وارد عمل می در این شیوه مردم به صورت  مشارکت بسیجی  7

)1385منظمی تبار، (گونه شناسی مشارکت برطبق طبقه بندي تریف  -1جدول شماره   



 مهاي سازمان نیافته و نامنظ شیوه. 

در این حالت، هـیچ   .اند ریز و مردم طرح شده هایی هستند که براي ایجاد رابطه مستقیم بین برنامه ها شیوه این شیوه    

خواهند بدانند که چه افرادي و یـا چـه تعـدادي از     ریزان می سازماندهی منظمی در مورد شرکت مردم وجود ندارد، بلکه برنامه

هـا بیشـتر مربـوط بـه هـدف       ایـن شـیوه   .توان فراهم آورد می مقدماتییا اینکه چه اطالعاتی کنند و  افراد در برنامه شرکت می

  :گیرند، عبارتند از هایی که در این طبقه قرار می شیوه .شوند می »مبادله اطالعات«ویژه

 مراجعه برنامه ریزان به مراکز تجمع 

 ریزي هاي اطالع دهی به وسیله مؤسسه برنامه تشکیل جلسه 

  1376سیف الدینی، ( ریزي محلی شوراهاي برنامهتشکیل( 

 هاي سازمان یافته و منظم شیوه.  

اي رسـمی،   در جلسـه  .ریزان واقفند که چـه کسـانی و بـه چـه تعـدادي در برنامـه مشـارکت درانـد         در این روش برنامه

جانبه مردم باشد، برنامه ریزان باید اگر هدف مشارکت همه  .شوند اندرکاران برنامه به وسیله مسئوالن برنامه برگزیده می دست

اي عنایـت   شرکت گروه ویـژه  هبرعکس اگر برنامه ب .اطمینان یابند که عموم طبقات جمعیت امکان مشارکت در برنامه را دارند

هـا اغلـب هنگـامی اسـتفاده      از این شـیوه  .کنندگان از آن زیر مجموعه خاص جمعیتی برگزیده شوند دارد، ممکن است شرکت

  .)همان منبع( باشد »جلب حمایت« یا »آموزش«د که هدف خاص از مشارکت، شو می

 هاي فعال شیوه 

 .اي را دارنـد  هاي از پیش تعیین شـده  شوند که مردم مشارکت مستقیمی در فعالیت ها به دلیل فعال نامیده می این شیوه

رود  انتظار می .عریف شده و مشخص انجام گیردت ها تالشی است که مشارکت مردم در مواردي کامالً به کارگیري اینگونه شیوه

هـاي مـنظم،    در اینجـا نیـز ماننـد شـیوه     .ریـزان فـراهم شـود    ها اطالعات ویژه و مفیدي براي برنامه که با استفاده از این شیوه

ات فراهم همچنین، چگونگی عمل مشارکت و نوع اطالع .کنند بینند که کی و چه تعدادي از مردم مشارکت می ریزان می برنامه

 .)همان منبع(شود شده نیز نظارت می

 یهاي انفعال شیوه 

ریزان ندارند  شوند که در این حالت، مردم هیچ گونه ارتباط مستقیمی با برنامه ها به این دلیل انفعالی نامیده می این شیوه

هاي رایج ایـن روش،   یکی از شیوه .ریزان نیست ها و ارتباط مستقیم با برنامه و مشارکت مردم به صورت شرکت فعال در جلسه

زیـرا مـی تـوان     .شناسـی نیرومنـدي برخـوردار اسـت     روش پیمایشی  است که بسیار سازمان یافته اسـت و از طرفـی از روش  

اطالعـاتی کـه بـا     .پذیر هسـت یـا نـه    بینی کرد که چه اطالعاتی به دست خواهد آمد و آیا اطالعات به دست آمده تعمیم پیش

دو روش موجـود دیگـر ایـن شـیوه      .تواند پایه و مبنایی براي تهیه برنامـه بـه کـار رود    شود، می وش فراهم میاستفاده از این ر

گیري است با اختالف نحوه محاسـبه   يگیري از مشارکت کنندگان و روش دلفاي که نوعی راٌ يمختلف راٌ يها عبارتند از روش

  .)همان منبع(آراء

 . هاي مناسب با سالیق مشـارکت کننـدگان را اجـرا نمـود    اي از تکنیکباید دامنه ظور جلب مشارکت افراددر واقع به من

تواند شامل مـوارد  ی از این موارد به صورت خالصه میبرخ. هایی که عالوه بر جذب افراد بتواند اجرایی و کاربردي باشندروش

  :زیر باشد 

o برنامه هاي ارتباطی مطابق با نیازهاي مخاطبان. 

o  چهره به چهرهبحث و گفتگوي. 

o راهنماهاي گام به گام اخذ آرا به منظور ترغیب ارایه نظرات از گروه هاي کوچک. 

o جلب مشارکت رهبران جامعه و شبکه هاي موجود در جامعه. 

o      ،توزیع و انتشار اطالعات از مرکز مشارکت در جایی که مردم به طـور طبیعـی در آنجـا هسـتند

 .هاي کار و غیرههاي علوم پزشکی، محل، دانشگاهسوپرمارکت ها، مدارس  ،نظیر مغازه ها



o هاي جمعی درگیر در بحث اصلی در همه مباحثاستفاده از رسانه. 

o هاي تخصصیپانل. 

o هاي اطالع رسانی اینترنتیپایگاه. 

o هاي اجتماعی موجودشبکه سازي از حوزه. 

o هانامه انواع پرسش. 

o هاروزنامه/ هاي الکترونیکیپیام. 

o هاي عمومی در جوامع غیرمشارکتیتسهیل فراخوان  

o هیأت منصفه شهروندان  

o هاي مشارکتیکنفرانس  

o تبادل اطالعات هاي روتینها با نشستکیل انواع فورمتش  

o برگزاري جشن ها و اعیاد  

o ها و رویکردهاي غیراداريانواع تماس  

o هاشکیل گروه کاري براي طراحی اقدامت/ایجاد مؤسسه/جلب مشتري  

o منتشره توسط مردم با مؤسسات محلیهاي روزنامه  

o  جلسات گفتگو با مردم در محل زندگی، کار و تفریح آنانبازدید و برگزاري  

o نیازسنجی مشارکتی  

o ارایه نتایج کار به مردم با گزینه هاي مختلف  

o دوره هاي آموزشی و بازآموزي  

o کارگاه مشارکتی 

  اطالعات پایه پروژه

مخصوصـاً   ابنیه قدیمی متعلق بـه دوران صـفویه ، زندیـه و    باقی مانده است داراي آثار و تاریخی گرگان که امروزهبافت 

 ساز بافت قدیم گرگان عواملی مثل آب، خاك، تابش نورخورشید، و در ساخت و. وابسته به معماري سبک دوره قاجاریه است 

  .ی و فرهنگی نقش بسزایی داشته استهمچنین عوامل اجتماع

اواخر دوره قاجار امارت کاخ سلطنتی قاجار، سبزه میدان یا میدان توپخانه ، دیوانخانه آقا  تاریخی، از بر اساس مستندات 

اسـترآباد از اواسـط دوره قاجاریـه    . این قسمت قرار داشـته اسـت   حکام شهر در محمد خانی ودیگر فضاهاي سکونتی اعیانی و

رو به ویرانی رفت ولی در اوایل حکو مت پهلوي اول با شروع ... بیماري و ،زلزله، قحطی، سیل توسط عواملی چون آتش سوزي،

ایجـاد فلکـه شـهرداري مجـدداً      و هاي ابتداي قـرن حاضـر  گرفت ولی درآغاز نهضت خیابان کشیساخت و ساز در بافت رونق 

شهرداري  جانشینی فلکه فضایی انجام شده در کل پیکره شهر و –ي دهاي کالب پس از دخالت دستخوش تخریب جدي شد و

ـ    کتابخانـه  (ود بجاي میدان توپ خانه در جنوب کاخ آقا محمد خان بر زمینی که از تخریب دیوار قدیمی شهر بدسـت آمـده ب

  .)1388منصوریان ، ( ي ارگ حکومتی شهر را دگرگون نمودسازمان فضایی کالبد )عمومی شهر



)همان منبع(عرفی بافت قدیم شهر گرگانحالت م - 3شماره  تصویر  

جمعیت بافت قدیم شهر گرگان بر حسب گروه هاي سنی پنج ساله -2 جدول شماره  

1385سرشماري نفوس و مسکن سال : منبع   

 

  

  

  

ایـن  . باشـد محلـه عرفـی مـی    19شـهر گرگـان داراي   شود بافت قدیم مشاهده می 3و  2شماره  تصاویرهمانطور که در 

هر ساله برگـزاري مراسـم مـذهبی در اعیـام      و انده و یا راسته شکل گرفتهي هستند که به صورت میدانچمحالت داراي مراکز

در عـین   پـذیرد و نماید، صورت مـی گر متصل میها را به یکدیها و مسیرهایی که آنري ماه محرم در درون این میدانچهسوگوا

به منظور دستیابی به راهکارهاي متناسـب جهـت    .هاي مختلف ساکنین بافت در محالت استهاي گروهحال محل اکثر پاتوق

  .ب مشارکت ساکنین این بافت نیاز است تا ویژگی هاي استفاده کنندگان از مجموعه را بررسی نمودجل

هاي مناسـب و قابـل اجـرا    ها و برنامهتنها با داشتن طرح... و یا  توسعه متناسب و سامان یافتن یک منطقه، شهر، کشور

بـراي رسـیدن بـه شـناخت     . ده مورد برنامه ریزي اسـت ها نیز مستلزم شناخت کامل از محدوتهیه این طرح. پذیردصورت می

باید از افرادي که در آن مکان ساکن هستند و یـا بـه طـور    ) که می تواند مقیاس هاي متفاوتی داشته باشد(جامع یک منطقه 

نـان بررسـی   آ نمایند، نظرسنجی نمود و وضعیت محدوده مورد نظر را از دیـدگاه اوم از سایت مورد نظر استفاده میروزانه و مد

بنـابراین  . نماینـد ن افـراد روزانـه از آن اسـتفاده مـی    اي است که ایها جهت ساماندهی منطقهو برنامه هاچرا که این طرح. کرد

اي تهیـه شـد و بـه طـور     پرسـش نامـه   اي رسیدن به این اهدافدر راست. درنظر گرفتن نیازهاي آنان امري الزم و قطعی است

از میان گروه هدف مـورد نظـر   . ر میان ساکنین واحدهاي مسکونی بافت و مغازه داران توزیع شدعدد د 200تصادفی به تعداد 

  .زن به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 56مرد و  144

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)منبعهمان (بافت قدیم شهر گرگان وقعیت محدوده م - 2شماره  ویرتص  



)1388منصوریان،(   

 همان منبع                     

  هامقایسه سطح تحصیالت نمونه آماري با جنسیت آن -1نمودار شماره                                       

  

اي که در آن ساکن هستند مشغول بـه  داخل محله% 32در بین این شاغلین  شاغل بوده و% 72نمونه آماري در بین این 

این شاغلین مغازه دار داخل بافت بودند کـه ایـن   % 20. کنندخارج از محله مسکونی خود کار می در%) 68(کارند و باقی آنان 

مشاهده می شود شاغلین داخل بافت یک سوم نمودار  همانطور که. افراد همگی در خارج از محدوده مورد بررسی ساکن بودند

آماري که داراي واحدهاي تجاري در درون بافت بـه خصـوص در حاشـیه معبـر امـام       نمونهبخشی از . گرددافراد را شامل می 

یکی از دالیل این امر آن است کـه واحـدهاي تجـاري حاشـیه معـابر      . هستند، در خارج از بافت ساکن می باشند) ره(خمینی 

 که از وضعیت مـالی مناسـبی برخـوردار   می آیند  اصلی بافت قیمت باالیی دارند و افرادي از عهده خرید و اجاره این واحدها بر

عالقـه اي بـه سـکونت در    ... مسلماً این افراد به دالیلی همچون تاسیسات زیربنایی نامناسب بافت، فرسودگی آن و . باشندمی

  .هستندداخل محدوده مورد نظر ندارند و در بخش هاي دیگر شهر ساکن 

  

  هات سکونت نمونه آماري با وضعیت شغلی آنمقایسه وضعی -2نمودار شماره                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـا  آن% 88. سـال داشـتند   40این افراد اکثراً سن بـاالي  % 60آماري انتخاب شده اصالتاً گرگانی بودند و  نمونهنیمی از 

باقی مانده وضعیت نامناسب مـالی را  % 12. بیان نمودندعلت سکونت در محله را واحد مسکونی به ارث رسیده از خانواده خود 

دیگـر  % 9از این افـراد مالـک واحـد مسـکونی و     % 3. (علت انتخاب بافت قدیم شهر به عنوان محل سکونت خود معرفی کردند

ل وضـعیت  نیمی دیگر که از روستاها و سایر شهرهاي دیگر به این بخش مهاجرت کرده بودند، اکثـراً بـه دلیـ   ). مستاجر بودند

  .اندب مالی ساکن محدوده مورد نظر شدهنامناس



 800آمـاري کـه درآمـدي بـاالتر از      نمونـه هزار تومان هسـتند و اکثـر    600خانوارها داراي درآمد کمتر از % 60بیش از 

  .اند و در درون بافت ساکن نیستندتجاريهزارتومان دارند افرادي بودند که در حاشیه معابر اصلی داراي واحد 

  و دست آوردهاي پروژه نتایج -7

  هامقایسه میزان مشارکت نمونه آماري با بومی یا غیر بومی بودن آن -3نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         افرادي کـه اصـالتاً اهـل گرگـان هسـتند و سـاکن بافـت قـدیم         (هاي منطقه بومی% 86مطالعات صورت پذیرفته،  طبق 

وح پـایین  ساکنین غیـر بـومی سـط   % 58این در حالی است که . سطوح باالي مشارکت هستندشرکت در حاضر به ) باشندمی

دارد که احساس تعلق ساکنین گرگانی االصـل بـه دلیـل     این امر نشان از این). 3نمودار شماره (اند مشارکت را انتخاب نموده

ه مهاجرین به بافـت از ارزش آن  نوز در این افراد زنده است در حالی کشناخت آنان از منطقه و درك هویت بافت قدیم شهر ه

  .دهندشارکت فعاالنه عالقه اي نشان نمیخبرند و به همین دلیل به مبی

شود که با قشري از جامعه مواجـه  این نتیجه حاصل می هاي میدانیاري و بررسیطبق اطالعات حاصل شده از نمونه آم

ها به چه صورت است، از درآمد پایین صاحب ملک هستند یا خیر و یا وضعیت شغلی و تحصیلی آن می شویم که جدا از اینکه

به دلیل نامناسب بودن برخی  چرا که بسیاري از ساکنین سابق که استطاعت مالی داشته. و وضعیت نامناسب مالی برخوردارند

اند و مهاجرین روستاها و شهرهاي دیگـر و افـراد بـا    مودهمحدوده مورد بررسی مهاجرت ن ها براي زندگی بهتر به خارج ازآیتم

  .اندها شدهقشر درآمدي پایین جایگذین آن

گیري نمود که ساکنین بافت قدیم شهر گرگان نیازمند امکانات تفریحـی، ورزشـی و   توان این چنین نتیجهدر نهایت می

ند ولی به جز ساکنین بناهاي نوساز اکثـراً از وضـعیت   از زندگی در محله خود تا حدي رضایت دار. کاربري فضاي سبز هستند

فضاهاي عمـومی و دسترسـی بـه     بیشتر این افراد در رابطه با جمع آوري زباله و بهداشت معابر و. مسکن خود ناراضی هستند

ر ایـن بـین نتیجـه    د. روبی دارندها نیاز به الیند ولی اذعان داشتند که برخی جويهاي خرید روزانه انتقاد صریحی ننمودمغازه

تـوان بـا اسـتفاده از مشـارکت     اي است کـه مـی  در محالت آن کم است و این مسئله شود که امنیت بافت قدیم و روشناییمی

  :در نهایت ساکنین نیازهاي محالت خود را به ترتیب اولویت به شرح زیر بیان نمودند. مردمی آن را برطرف نمود

 تامین روشنایی و امنیت در محالت. 

 یجاد فضاهاي سبز و فضاهاي تفریحیا. 

 ساماندهی وضعیت آسفالت و سنگ فرش معابر. 

 الیروبی جوي ها و دفع فاضالب هاي سطحی. 

  همان منبع 



 همان منبع

   جایدهی مبلمان شهري مناسب همچون کیوسک تلفن، صندوق پست و سرویس هاي بهداشـتی

 .عمومی

 بازسازي و مرمت ابنیه هاي قدیمی. 

 طبقه و ناهماهنگ با بافت جلوگیري از ساخت و سازهاي بیش از دو. 

 هاي مرتبط با بافت قدیم گرگان در بناهاي ثبت شده ملیها و موزهایجاد نمایشگاه.  

نامه مشارکت به دو دسته مـالی و فعالیـت   الت پرسشتر، در سواتر و قابل اعتماددست یابی به اطالعات دقیق به منظور

  :گردد رح زیر حاصل میبه ش بخش مشارکت مالیتفکیک شد و نتایج حاصله از 

تنهـا حاضـر بـه پرداخـت     ... جامعه آماري به دالیلی همچون وضعیت نامناسب مالی، عدم اطمینان به مسئولین و % 48

این در حالی . هاي مالی در جهت ساماندهی به وضعیت محله خود خواهند بودرکتهزار تومان به عنوان مشا 5 کمتر ازماهیانه 

  .کردندهیچ مشارکت مالی را تقبل نمی) رياز کل جامعه آما% 16(  این افراد است که در حدود یک سوم

. دانسـتند یهزار تومان در ماه را رقمی مناسب براي مشارکت م 10تا  5از کل پرسش شوندگان مبلغ % 28در این میان 

اي مستقیم بـا یکـدیگر   افراد رابطههاي مالی و درآمد ز قابل مشاهده است، میزان مشارکتنی 12طور که در نمودار شمارههمان

  .بدین ترتیب که هرچه درآمد افراد بیشتر بوده، براي بهبود وضعیت محالت خود حاضر به مشارکت مالی بیشتري بودند. دارند

  

  مقایسه میزان مشارکت مالی نمونه آماري با وضعیت درآمدي -4نمودار شماره 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها مقایسه میزان مشارکت فعالیتی نمونه آماري با میزان تحصیالت آن -5نمودار شماره 

 همان منبع



. نکته دیگري که جالب توجه است در مقایسه میزان مشارکت فعالیتی این جامعه آماري با میزان تحصـیالت آنـان بـود   

جـدول و  . ها بیشتر بـود صورت غیرمالی در آنبدین ترتیب که هرچه افراد داراي تحصیالت باالتري بودند میل به مشارکت به 

  .سازنداین مطلب را به درستی نمایان می نمودار زیر

تر مورد بررسـی قـرار داد، اهمیتـی    غیرمالی افراد را جامع تر و دقیقهاي هایی که می توان میزان مشارکتی از روشیک

ها پرسیده شد که با فرض این امر که فرآیند مشـارکت  آنبدین منظور از . شوندها براي فعالیت مشارکت قائل میاست که آن

هـا جهـت سـاماندهی بـه اوضـاع محلـه خـود        توانند به این نوع فعالیتمی صورت بپذیرد چند ساعت از وقت خود در هفته را

  :باشد نتایج این امر به شرح زیر می. نداختصاص ده

الیل خود را عـدم اطمینـان بـه نتـایج طـرح، وضـعیت شـغلی،        هاي مذبور نداشتند داز افراد که وقتی براي فعالیت% 14

بخـش  . هاي مشارکتی بودنـد ر هفته حاضر به همکاري در فعالیتساعت د 2ها کمتر از آن% 24. بیان نمودند... کهولت سن و 

ارکت در امـور  توانسـتند وارد فرآینـد مشـ   ساعت در هفته را می 4تا  2شوند تخمین زده می% 47ها که در حدود اعظمی از آن

در این بین بسیاري از بانوان نیز این بازه زمانی را به عنوان مـدت زمـان   . سال بودند 40اکثر این افراد باالي . محله خود شوند

  . مطلوب در راستاي همکاري انتخاب نمودند

 8تا  6ساعت و یا  6تا  4توانند باقی مانده می% 15که عت را انتخاب ننموده بود در حالیسا 8هیچ فردي گزینه بیش از 

از ایـن  % 74ساعت از هفته را به مشارکت در حل مشکالت و مسائل محالت خود بپردازند، این در حالی اسـت کـه در حـدود    

  .گروه شاغل هستند

  . تـري ایفـا نمایـد   تواند نقـش پررنـگ  فعالیتی در میان ساکنین بافت می هايشود که مشارکتبنابراین نتیجه گرفته می

ندگی خود از طرفی براي محیط ز. داراي درآمد نسبتاً پایینی هستندقبل نیر بررسی شد گروه هدف هايطور که در بخشنهما

بینند حساس و نگـران  براي محدوده زندگی آنها تهیه می هایی که مدیران و مسئوالتشوند و نسبت به برنامهاهمیت قائل می

هـاي  محدوده، نسبت بـه حضـور در فعالیـت    همکاري با مسئوالت شهري جهت ساماندهی بهبنابراین عالوه بر نیاز به . هستند

س مسن ترهاي ساکن بافـت  این میزان عالقه بیش از همه در جوانان و سپ. دهنددر امور محله خود عالقه نشان می مشارکتی

  .شودمشاهده می

مسئوالن، در رابطه با اجرایی بودن این مسئله دیدگاهی پس از شرح پروژه افزایش مشارکت ساکنین و نظرخواهی از این 

مثبت داشتند ولی همگی در رابطه با پیش نیازهایی همچون فرهنگ سازي ساکنین، توانمند ساختن آنها و جلب اطمینان هر 

ه مشـارکت  شهردار شهر گرگان بر این امـر تاکیـد داشـتند کـ    . دو گروه یعنی مدیران شهري و ساکنین بافت، هم عقیده بودند

توانـد  ي در حل مشکالت و معضالت شهري مـی شهروندان در مسائل شهر و محیط پیرامونی آنان در راستاي کمک به شهردار

که شهرداري در راستاي تخصیص بودجه جهت مشارکت مناسب همچنین ایشان اعالم نمودند . تاثیر بسیار زیادي داشته باشد

از طرفی یکی از قوانینی که میراث در عرصه مرمت بناهاي قدیمی  .باشدمکاري میدیم شهر گرگان حاضر به هدر حوزه بافت ق

درصد از هزینه را مالک بپردازد  80غیرثبتی بافت وضع کرده آن است که اگر فرد بخواهد ملک خود را بازسازي و مرمت نماید 

این امر خـود تشـویقی بـراي مشـارکت     . درصد هزینه آن را میراث فرهنگی به عنوان کمک هاي تشویقی پرداخت نماید 20و 

بنابراین همانطور که بررسی شد این مدیران و کارشناسان نسـبت   . باشددر عرصه مرمت و ساماندهی بافت میبیشتر ساکنین 

هـاي شـهري را الزم و ضـروري    طـرح ها در فرآیند تهیه ها مشتاق بودند و حضور آنها و برنامهبه مشارکت شهروندان در طرح

تواند گامی بلند جهت دست یابی به سـطوح عـالی مشـارکت در آینـده را بـراي      ها میاعالم همکاري این سازمان. انستنددمی

  .محدوده مورد بررسی رقم بزند

  گیريبحث و نتیجه

گیریم که ایجاد مشارکت موثر امري تدریجی، و تکاملی مربوط به مشارکت مردمی نتیجه می پیشینه مطالعات با بررسی

هـاي گونـاگون را   راه برنـد بایـد  نظر که از نتایج برنامه بهـره مـی   ریزي و افراد موردبرنامه. حالت آزمایش و خطا دارد که است



ها ع و درجه مشارکت مردمی در برنامهبه طورکلی نو. هاي غیرموثر را کنار بگذارند و راه هاي نوین را برگزینندبیازمایند، شیوه

  .ها و دخالت مردم بستگی داردنان از چگونگی اجراي برنامهاطمی تا حد زیادي به درجه

توان انتظار داشـت در ابتـداي امـر سـطوح بـاالي      دیم شهر گرگان دارند نمیهایی که ساکنین بافت قبا توجه به ویژگی

صـورت   بنـابراین در پـروژه  . بتواند به صورت اجرایی صـورت پـذیرد  ... مشارکت همچون مشارکت بسیجی، قدرت شهروندي و 

  :پذیرفته چهار راهکار مشارکتی پیشنهاد شد

شـود  صرفاً مشارکت مالی را شـامل مـی   این روش :هاي مالی ساکنین و شرکت نکردن در سایر امور کمک .1

تواند در ارتباط با مغازه داران حاشیه معابر اصلی و یا اقلیت ساکنینی که از وضعیت مناسب مالی برخوردارنـد اسـتفاده   می

 .شود

توان از کلیه افراد در مسـائل مـالی طـرح انتظـار     نمی) درآمد پایین(با توجه به قشر ساکن در محدوده مورد مطالعه 

هـاي مـالی تـا حـد     وص ساکنین بومی داوطلب ارائه کمکبا عنایت به این مسئله بسیاري از افراد به خص. مشارکت داشت

تواند در مباحث حفـظ و  هاي طرح موثر واقع شود ولی میتامین هزینهتواند در تند و این امر با وجود اینکه نمیامکان هس

بدین ترتیب از آثار ناشی از تخریب و فرسودگی بافت  .ها تاثیر به سزایی داشته باشدنگهداري از محالت بعد از اجراي پروژه

  .شودزمان تا حد بسیار زیادي کاسته میدر اثر مرور 

در رابطه بـا افـرادي کـه    این روش : هاها و برنامهها در طرحمشورت آن نظرخواهی از ساکنین و استفاده از .2

هاي مذهبی و سـایر صـداهاي خـاموش و یـا اشخاصـی کـه       بانوان، معلوالن، اقلیتمیل به مشارکت ندارند همچون برخی 

هـا و  رات آن در طـرح ثینظرخواهی مداوم و مشـاهده تـاٌ  . پندارند به کار گرفته شودرکت را امري پوچ و بی استفاده میمشا

دهد که همانند سایر افراد به مشارکت و همکاري افراد به آنان جرأت و اطمینان میهاي مرتبط با محیط زندگی این برنامه

  . در سطوح باالتري بپردازد

لحـاظ  شود که بـه  ین ترتیب است که نه تنها باعث میثیري که نظرخواهی از افراد در روند اقتصادي پروژه دارد بدتاٌ

گـردد کـه در نگهـداري بافـت     لق افراد را برانگیخته و باعث مـی اجرایی و کاربردي کیفیت پروژه افزایش یابد بلکه حس تع

انـد از  کوشا باشند چرا که نتیجه نظرات خود را مشاهده نموده و حفظ آثاري کـه در سـاخت و طراحـی آن دخیـل بـوده      

  .شوداهمیت باالیی برخوردار می

اري جلسات متعدد با مدیران شهري و تهیه طـرح  زهایی منتخب به عنوان نمایندگان ساکنین براي برگتشکیل گروه .3

ادي کـه  هاي ساکن بافت و تمـام افـر  ترها به خصوص مسنها و باتجربهمناسب تحصیل کردهاین راهکار  :ها با همکاري اعضاء

 . باشدحرفی براي گفتن دارند، می

و اشتیاق ساکنین بومی  هاي جامعه آماريتوجه به ویژگی با. گیردجاي میوح میانی سطح از مشارکت در بخش سطاین 

بدین ترتیب که با برگزاري جلسـات مـابین مـدیران و    . تواند بهترین مقطع جذب افراد باشدمی در شرکت در فرآیند مشارکت،

تـوان بـه لحـاظ    یابد، بلکه میبافت افزایش میمختلف اجتماعی در هاي نه تنها ارتباط مردمی مابین گروهنمایندگان ساکنین، 

هاي ناچیز و در محیطی همچون مسـجد  تواند با هزینهمیبدین ترتیب که برگزاري جلسات . اقتصادي تا حدي موثر واقع گردد

ي هـا و کمـک توانند عهده دار جمع آوري نظـرات  هاي مختلف ساکنین در بافت میروهنمایندگان گ. درونی بافت صورت پذیرد

از . وق دهـد تر شـدن سـ  ح نمایند و طرح را به سمت اجرایینیازهاي افراد را در جلسات مطرافراد زیرگروه خویش شده و مالی 

توان بافت را به مناطق مختلف دسته بندي نمود و سپس مدیریت محلی و نظارت بر تهیه طرح هر یک از منـاطق را  طرفی می

ه محیط فزونـی  یابد بلکه حس تعلق افراد بنه تنها کیفیت طرح ها افزایش می تیببدین تر برعهده نمایندگان ساکنین گذاشت

  .هاي مالی خویش را نیز افزایش دهندیافته و چه بسا کمک

کـه سـطوح    :هاي مرتبط با محالت مورد نظر به همـین افـراد  ها و برنامهساکنین محله و واگذاري تهیه طرح آموزش .4

همانطور که گفته شد ایـن افـراد در گـروه هـاي سـنی      . آماري انتخاب شده بود نمونهاز % 8طلبد توسط باالي مشارکت را می



هـاي  نمود و این افراد را جزء اولویت ها به عنوان افراد فعال مشارکت استفادهتوان از آنبنابراین می. ن جامعه جاي داشتندجوا

  .)همان منبع( ارکت درنظر قرار داداول آموزش شهروندي جهت دست یابی به سطوح باالتر مش

هاي مرتبط با محالت هست را برعهـده  ها و برنامهطوح باالي مشارکت که واگذاري طرحتوانند در سنمونه مذکور می% 8

هاي اولیه تهیـه طـرح را بـه گـروه     توان آموزشکوتاه مدت و موثر، میهاي آموزشی هزینه اولیه ناچیز برگزاري دوره با. بگیرند

. هاي مرتبط با محدوده مورد مطالعه را بـر عهـده ایشـان گذاشـت    ورد این آموزش تهیه طرح و برنامهو در بازخ کور آموختمذ

تـوان در دراز مـدت   بدین ترتیب می. باشدمدیران و متخصصین نیز الزامی می البته در طول این فرآیند مشارکت پذیري حضور

  .ز کاستهاي مرتبط با تهیه طرح نیمجموع هزینهاز 

  پیشنهادات

طور کلی، با توجه به میزان نیاز به مشارکت مردمی و درجه مطلوبی از دخالت مردم تصـمیم هـا در سـطوح مختلـف      به

هـا پاسـخگوي نیازهـاي    يرباید سپاسگذا. ها و باورها از همه سطوح باید جمع آوري شونداظهار نظرها، دیدگاه. شودفته میگر

مین در زمینه منابع الزم است بـین تعهـد در تـاٌ    .این جز از راه تبادل نظر و بحث امکان پذیر نیستهاي مختلف باشند و گروه

برند باید انسانی، افرادي که از طرح سود میدر زمینه نیروي . هاي تولید و درآمد ارتباط وجود داشته باشدمنابع اولیه و فعالیت

. اي محلی معموالً هزینـه کمتـري دارد  استخدام افراد حرفه. داشته باشند در استخدام و برکناري نیروي انسانی تا حدي نظارت

بنابراین یکی از راهکارهاي پیشـنهادي اسـتفاده از    .آیدافراد به حساب می ر این، این عمل مشوقی براي مشارکت بیشتربعالوه 

  . استهها و تهیه طرحگیريیا آموزش افرادي بومی براي تصمیمنیروهاي محلی حرفه اي و 

در مشارکت همواره بحث از این است که براي دستیابی به نتیجه مفید و سازنده، فـراهم کـردن یـک محـیط مناسـب و      

ست اما اینکه چه شرایطی در ایجاد آن موثر ا. نمایدا در آن محیط پیدا کنند ضروري میمساعد که افراد فرصت و امکان الزم ر

  :  گرددبه طور فشرده و اجمال بیان می

 عداد و شایسـتگی هسـتند و   ها، داراي اسـت هاي دولتی عمیقاً باید باور داشته باشد که همه انسانمدیریت در دستگاه

  .در محیط و شرایط مناسب به صورت باز هم بهتري انجام دهد  دهد،واند کاري را که انجام میتهرکسی می

 ی و آینده خود، اعتقاد داشته باشندبایستی به شهروندان اطمینان داد که به اثرات مشارکت در زندگ.  

 گونه ترس و نگرانی و مالحظه کاري عقاید و به راحتی و با آزادي و بدون هیچ ایجاد شرایط محیطی که افراد بتوانند

  .نظریات و پیشنهادات بهسازي خود را ارایه نماید

  هاي توسعه ها و طرحافراد در پروژه جاري و مستمراستفاده از مشارکت.  

 بایسـتی  مـی  به گمان اغلب آنان . کت ندارندبیشتر شهروندان تصور ذهنی درستی از نحوه مشار: ییر نگرش ذهنیتغ

ها، ایشان دخالت و مشارکت داشته باشد، حال آن که در برخی از امور فوق العـاده حسـاس هـیچ    گیريیمدر تمام امور و تصم

 .کسی به جز مدیر نبایستی دخالتی داشته باشد

شود براي جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت شهري، گروه هاي همیار در سطح محله پیشنهاد میت در نهای

ها در محل زیـاد اسـت بـیش از سـایرین     به عالوه با توجه به نتایج این تحقیق افرادي که مدت زمان سکونت آن. تشکیل شود

کت شـهروندانی کـه از   ت مشارکتی در امور شهري با جلب مشـار هاي مدیریشود برنامه، لذا پیشنهاد میمشارکت هستندآماده 

هاي سنی مختلف، افراد با سـطح درآمـدهاي گونـاگون، بـانوان،     البته حضور گروه .تر محل هستند انجام پذیردساکنان قدیمی

محـدوده مـورد   چرا کـه  . معلولین، اقلیت هاي مذهبی و دیگر صداهاي خاموش در میان مشارکت کنندگان امري ضروري است

توان بـا در نظـر گـرفتن    می    .نظر محل زندگی تمامی این افراد است و تک تک آنان حق دخالت در امور محله خود را دارند

هاي مناسب جـذب مشـارکت کـه    نین و استفاده کنندگان از آن روشهاي یک محدوده مورد مطالعه و خصوصیات ساکیژگیو

هاي کمتـر تهیـه   ها را با هزینهتوان طرحگذاري در این بخش میترتیب قطعاً با اندکی سرمایهدین ب. قبالً ذکر شد را به کار برد

  . نمود



بـه همـین   . بـه دنبـال دارد  هاي گزافـی را  یکی دیگر از مواردي است که هزینههاي شهري از طرفی اجرایی نمودن پروژه

-نمـی    درنظـر  ها را چرا که واقعیت. شونداجرایی نمی هاي گزاف،شهري علی رغم تهیه شدن با هزینه هاي توسعهدلیل طرح

هاي قابل اجرا را به دنبال داشته باشد بدین ترتیب مالکین و افـراد  تواند طراحی پروژهاستفاده از مشارکت شهروندي می. گیرند

م را بـراي تعـریض معـابر    هـاي الز عقب نشینیایشان . ح ها اجرا شونددهند تا طربافت به صورت مشتاقانه اجازه می حاضر در

محـالت  هاي عمومی و فضاهاي سبز نمایند، در نحوه ساخت ساختمانها را عملی میت داوطلبانه پروژهبه صور دهند،انجام می

اسـت کـه افـراد     و تمامی این موارد ناشـی از آن . نمایندو به صور کلی فضاهارا پویاتر می نمایندو شهرهاي خود اظهار نظر می

. داننـد شی از تصمیمات نادرست مدیران نمـی ها را به دست می آورند و آن را همچون امروزه مشکالت نااحساس تعلق به طرح

یشان  نه دهد، بسیاري از اایر کشورهاي توسعه یافته نشان میهاي اجرا شده در سها و پروژهطور که در طرحبدین ترتیب همان

باشند بلکه شهرها و محالت خویش را به عنوان یک ملک شخصـی  ها میهاي مالی جهت اجراي طرحکمک تنها حاضر به ارائه

هـاي مرمـت و بازسـازي و زیبـا سـازي      ن ترتیـب هزینـه  بدی. دانندنگهداري از آنان را وظیفه خود میتلقی نموده و حفاظت و 

  .یابنده نیز تا حد بسیار زیادي کاهش میشهرهاي امروز

شـارکت شـهروندان در   گـردد کـه اسـتفاده از م   این امر حاصل میبا عنایت به نتایج حاصل شده در این مقاله  در نهایت 

-از به  اعتمادسـازي،              سـرمایه  نیقطعاً  در این فرآیند. اقتصاد شهري پایدار باشدتواند گامی موثر در طوالنی مدت می

  .داردو مدیران شهري وجود امعه هاي اولیه و فرهنگ سازي مابین افراد جگذاري
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Abstract: 
Participation is having voluntary help from people in public plans which causes development in all aspects. 

Therefore, it is necessary that urban developing should follow the profits of its settlements in a way that 
everyone would gain their rights. Economical aspect is one of the important dimensions of urban developing 
which effects people’s lives. People who live in planning areas, have a lot of information about their 
environment. Unsuitable decisions and their result effect these people more than others. So, they should play an 
important role in decision makings of urban planning. The supervisors of a city can use people's participation in 
each part of planning. This paper has decided to review the ways of having public participation and its relation 
with sustainable economic development in urban areas. It would also show an example of a project which is 
based on an observation in old parts of Gorgan. 
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