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   :چكيده
هاي ساماندهي مناطق غيـر رسـمي، سـخن از          ريزي و طراحي شهري و همچنين طرح      هاي مرتبط با برنامه   در پژوهش      

هـا هنـوز تـا      هاي موثر بر ايجاد انگيزه مشاركت در فرآيند تهيـه و اجـراي طـرح              رفته، با اين وجود راه     مشاركت بسيار بكار  
عليرغم مباحث بسيار گسترده در اين عرصـه؛   نتيجه آنكه اغلب در كشورهاي در حال توسعه،          .حدودي مبهم و ناكافي است    

هاي مادي و معنوي بدون بازدهي مناسب در        ها چندان عملي نشده است و متعاقب آن بسياري سرمايه         مشاركتي شدن طرح  
  .حال هزينه شدن هستند

بر مبنـاي     هاي غير رسمي  هاي ساماندهي سكونتگاه  ت نسبتا كامل موانع مشاركت در طرح      اين مقاله درصدد است با شناخ     
انتظـار  .  مورد بررسـي قـرار دهـد        را هاهاي مناسب در چارچوب اين نظريه     هاي مطرح در روانشناسي اجتماعي، روش     ديدگاه

باشـد و  مـي  ترين ابعاد اجتماعي توسـعه    يادي كه از بن   رود با بهره گيري از ابزارهاي موثر در جهت ايجاد انگيزه مشاركت           مي
  . گاه خود هموار گردد، راه براي حضور فعال ساكنان در ارتقاء سكونتهمتأسفانه كمتر ملحوظ گرديد

  
  
  

  شهروند، مشاركت، ابزارهاي انگيزش، طرح توسعه شهري، اسكان غير رسمي :كليد واژه ها
  
  
نشين   هاي ساماندهي محالت حاشيه     بررسي علل عدم تحقق طرح    "وان  سي ارشد در دانشگاه شيراز با عن      نامه كارشنا ناي از پايا  اين مقاله خالصه  * 
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  مقدمه
 آغاز توسعه از موج نويني سلطه تحت كشورهاي استقالل همچنين و اروپا بازسازي دوم، با شروع جهاني جنگ پايان از پس      

گرديد و همين  واقع ترديد مورد شده ارايه توسعه الگوهاي از بسياري و نرسيده بود مطلوب نتيجه اقداماتي كه به از بسياري .گرديد
               .)Sancar,1994:328(اي نـسبت بـه عملكـرد برنامـه ريـزان و مـديران شـهري آغـاز شـود                     امر موجب شد تـا انتقادهـاي گـسترده        

  . بود توسعه اجتماعي ابعاد به توجه عدم زمينه اين مسايل ترينبنيادي از
 برخي محققين معتقدند توسعه بايد بيشتر به خـود كفـايي بيانجامـد، نـه اينكـه بـر خـدمات و تـداركات دولتـي متكـي باشـد                                    

)Broda,1988:2( .    توانـد بـه تنهـايي      است و فرد يـا گروهـي خـاص نمـي           طور ذاتي قرار گرفتن در فرآيند يادگيري      فرآيند توسعه به
. توانـد ديگـران را در يـادگيري يـاري كنـد           كسي قادر به ياد دادن به ديگران نيست، بلكه مـي          .  فوايد آن بهره مند كند     ديگران را از  

  . )Ghoosri,1995:38( كند تواند جامعه را در رسيدن به توسعه ياريبنابراين دولت به تنهايي قادر به توسعه جامعه نيست بلكه مي
 از قبـل  تـا . هاي اسكان غير رسمي نيز از تحوالت فرآيند توسعه مستثني نبوده اسـت            ريزي براي ساماندهي سكونتگاه            برنامه

هـا و جابجـايي اجبـاري       گـاه  ايـن سـكونت    1 بر سياست تخريـب    كرد كه عمدتاً  هايي داللت مي  حل، رويكردهاي موجود بر راه    1970
نتيجه چنين رويكردهايي با توجه به بـاال  . مشابه آنچه در فرايند توسعه اتفاق افتاد. )The World Bank,2000( نان آنها مبتني بودساك

هاي ارتقاء وضعيت سكونتي هاي بين المللي شروع به برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي در شرايط جديد باعث شد سازمان         رفتن هزينه 
محققـين بـه سـوي طـرح       و)The World Bank,2005( هاي جديـد اجتنـاب نماينـد    رويكرد تخريب و توسعهاين مناطق نموده و از

در . (Turner , 1976)هاي نظري مانند توانمند سازي و بازنگري نقش دولتها در زمينه تامين مـسكن و خـدمات روي آورنـد    ديدگاه
مفاهيمي از جمله مشاركت سـاكنان و درگيركـردن آنـان در فراينـد              نشين، بر   اين راستا رويكردهاي جديد ساماندهي محالت حاشيه      

              هــايي مــشاركتي در ايــن منــاطق شــد تهيــه و اجــراي طــرح هــا اســتوار شــد و در بــسياري مــوارد نيــز اقــدام بــه تهيــه طــرح  
)Sinha,1995:15-18(  .  

هاي ساماندهي مناطق اسـكان غيـر رسـمي در          ها و برنامه  دهد طرح هاي مختلف در بسياري از نقاط دنيا نشان مي        اجراي طرح       
ها بـه جنبـه كالبـدي و كـم تـوجهي بـه         توجه صرف برنامه  . برخي موارد اجرا نشده يا با ميزان تحقق پذيري كمي همراه بوده است            

هـا از جملـه     ت هزينـه   ، نبود فرآيندهاي قانوني و تعريف شده بـراي بازگـش           2هاهاي اجتماعي و اقتصادي، مشكل تمليك زمين      جنبه
  . ، موفقيت نسبي بدست آمده استهاما در مواردي كه چنين مشكالتي رفع شد.ها بوده استداليل عدم تحقق طرح

هـاي سـاماندهي منـاطق      با بررسي مفهوم مشاركت و شناخت نسبتا كاملي از موانع مشاركت شهروندان در طرح             مقاله  در ادامه         
هـاي روانـشناسي    در چـارچوب نظريـه     هاي مناسب و ابزارهاي موثر در جهت ايجاد انگيـزش         ي روش  به شناساي  ؛اسكان غير رسمي  

     پردازد تا با استفاده از اين ابزارها زمينه براي حضور فعال حاشيه نـشينان شـهري در فراينـد مـشاركت تهيـه و اجـراي                         اجتماعي مي 
  .هاي شهري مهيا شودطرح
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  روش تحقيق

 مفهوم مشاركت در طرح هـا  ابتدا. اي و اسنادي استوار است  بر مطالعات كتابخانه  تفسيري است و    ش حاضر،   روش تحقيق پژوه        
هـاي مختلـف از موانـع اصـلي     پـژوهش در ها و رويكردهاي جديد به مسائل و مـشكالتي كـه           ديدگاه بررسي گرديده است و سپس    

هاي موثر در جهت     اشاره شده و در ادامه با شناسايي عامل        همطرح گرديد مشاركت نكردن ساكنان مناطق اسكان غير رسمي شهرها         
هاي موانـع و مـشكالت       راه حل   ارائه ايجاد انگيزه ساكنان به مشاركت در طرح ها، با پيشنهاد راهكارهاي افزايش انگيزه ساكنان به              

  .  گرديده است پرداخته ييهاگاه سكونتچنينموجود بر سر راه مشاركت در 
  

  مفهوم مشاركت 

نمايـد كـه قـبال فاقـد آن     مشاركت عبارتست از بازتوزيع قدرت كه افراد را قادر به مداخله در فرآيندهاي سياسي و اجتماعي مي                
اي  كه با انتقال     از نظر برخي از محققين مشاركت مفهومي توسعه        .)Arnstein,1969(  تعيين كننده منافع آتي افراد است      بوده و عمدتاً  

 و  شكلي از توسعه درون زا است كه طي زمان دنبال پاسخ به دو سوال چرا و چگونـه  )Lowe et al,1999:14-17( قدرت همراه است
هـايي بـراي ايجـاد    هاي دروني در داخـل برنامـه  است و اين مفهوم را در بر دارد كه شامل مهيا كردن منابع محلي و حمايت از داده             

  . )Lowe et al,1999:12 ( كارائي باالتر است

هاي ذينفـع در جهـت دادن بـه ابتكـارات توسـعه و      كند كه طي آن گروه بانك جهاني مشاركت را به عنوان فرآيندي تعريف مي             
 سازمان ملل تعريف مشابهي از فرآينـد  )World Bank,1994 (ها و منابعي كه در زندگي تاثير دارد مداخله و نظارت دارندگيريتصميم

 مشاركت ابزاري است بـراي افـزايش فرصـت حـضور مـردم در فرآينـد                 ": كند آن به عنوان ابزار ياد مي      دهد و از  مشاركت ارائه مي  

 مشاركت به عنوان    3همچنين از نظر برنامه توسعه سازمان ملل      . "هاي خود  منتفع سازد    تصميم گيري به نحوي كه آنها را از فعاليت        
گيري محلي بايد   هاي محلي به نحوي كه ساختار تصميم      مي در فعاليت  هاي اجتماعي و تشويق پيشگا    ابزاري است براي رشد آگاهي    

  .)61 :1384دارابي ، ( مداخله بوميان در موضوعاتي كه مستقيما با نيازهاي آنان مرتبط است را تشويق و تسهيل نمايد
م است و در برخي موارد با مفاهيمي به دليل كاربرد واژه مشاركت در زندگي روزمره و رسانه ها، مفهوم اصلي آن دچار نوعي ابها              

 مـورد نظـر   -مـشاركت   هاي اصلي بين مفهوماما يكي از تفاوت   . رودها به جاي هم به كار مي       در طرح  5و مداخله  4از جمله همكاري  
هـاي  بـه ها و مشاوره با آنها، همـه جن       ها اين است كه درگير شدن مردم در طرح         با مفاهيم همكاري و مداخله در طرح       -اين تحقيق   

هاي اساسي ديگر مشاركت با اين دو مفهوم اين است كه به طـور مثـال ايـن مفـاهيم شـامل                      از تفاوت . گيردمشاركت را در بر نمي    
هـا  ريزان با مردم با هدف بهتر كردن فرآيند تهيه طـرح          ها، يادگيري و گردش اطالعات برنامه     درگير شدن مردم در فرآيند تهيه طرح      

تواننـد، آن را كنتـرل    در فرآيند تهيه طرح حضور دارند و عالوه بر تاثير گذاري بر فرآيند مـي  ي مردم مستقيماً   لذا مشاركت يعن   ;است
چرا كه توانمنـد سـازي   . ها مشاركت يعني همكاري همراه با كنترل شهروندان و سهيم شدن در قدرت و در فرآيند تهيه طرح        ".كنند

  .)Sanoff,2000:8("اجتماعات ، هدف غايي مشاركت است
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 همـين  بـه  و شد خواهد مشاركت متفاوت از برداشت نوع تفكر طرز هر بر حاكم رويكرد همچنين و فكري مباني به عنايت با     

          و سـازي ظرفيـت  آن در كـه  6مردمـي  توسـعه  رويكـرد  توجه به پـذيرش  با. است متفاوت مشاركت از شده ارايه تعاريف نيز دليل
 كنترل قدرت مردم آن طي كه گردد واقع قبول مورد تواندمي تعريفي لذا دهدمي را تشكيل مشاركت ادينبني اصول سازي توانمند

   . )63: 1384دارابي ، ( باشد برخوردار باال اولويت از آنها هايديدگاه و باشند داشته را خود زندگي بر گذار اثر دروني و نيروهاي بيروني
هاي ايجاد انگيزش ساكنان و تشويق آنان ستفاده از آن از اهميت خاصي برخوردار است اما راه       هرچند تبيين مفهوم مشاركت و لزوم ا      

به مشاركت به عنوان يك پيش شرط اساسي براي ورود به فرايند مشاركت، نيازمند بررسي عميق و استفاده از ابزارهاي علمي موثر                      
هاي عملي براي معرفي هاي نظري به شيوهه با استفاده از چارچوب در راستاي تحقق چنين هدفي، در ادامه سعي بر آن است ك           . دارد

  .اين ابزارها پرداخته شود
  

   7ابزارهاي موثر در جهت ايجاد انگيزش

شود و از طريق اين مذاكرات روند تصميم گيـري جمعـي تـسهيل              هاي ذينفع شروع مي   مشاركت ابتدا با گفتگوهاي ميان گروه           
هاي مذاكره كننده نسبت به ابراز عقايد و نظراتـشان آزاد باشـند و فـضاهاي                در محيطي انجام گيرد كه گروه     گفتگوها بايد   . گرددمي

توضيح اينكـه هنگـامي كـه       . )Sanoff,2000:12( مذاكره به نوعي باشد كه منجر به ايجاد نتايج مشابه و همچنين توافق جمعي شود              
موانع مذاكره سودمند ساكنان است، وظيفه برنامه ريز است كـه بـه جـستجو    تحصيالت، جنس، ميزان آگاهي و مواردي از اين قبيل  

هاي بسياري براي تسهيل مـشاركت وجـود دارد، چـه زمـاني كـه               روش .براي ابزارهايي براي ايجاد فضايي انگيزاننده و مثبت باشد        
ونتشان درگيرنـد و يـا هنگـامي كـه چنـان      ساكنان به فرآيند مشاركت وارد نشده اند، چه زماني كه در بازسازي و ارتقاي شرايط سك        

هاي  بكار گرفته    ، اما تحقق مشاركتي موثر وابسته به روش       ) (Sanoff,2000:9كنندمي  ها را نظارت و كنترل    اند كه طرح  توانمند شده 
تمند براي تغييرات   گاه، تبديل به نيرويي قدر    ريزي سكونت ها به خوبي با هم تركيب شدند برنامه       در آن است و هنگامي كه اين روش       

  .)Wates,2000:23( پايدار و مثبت خواهد شد
ها و سناريوهايي راهبردي براي تشويق شهروندان به مشاركت را بـه صـورت يـك               ، اصول، روش  2000وات در كتابي به سال            

ها، بازي و كارگاه هنري، برگزاري جشنواره   هاي اجرايي، فعاليت هفتگي،     اي از برنامه  دامنه: اين جعبه ابزار شامل   . جعبه ابزار ارائه كرد   
ريـزي در   ها و نظرات، كارگاه برنامه    هاي مختلف انجام شده، جلسات رقابت در ارائه ايده        نمايشگاه است كه همزمان ارزيابي از بخش      

 كارگاه هنـري طراحـي      ريزي براي آخر هفته و گروه كار براي       ها در اين چارچوب، كارگاه در فضاي باز، برنامه        سازيسطح خرد، مدل  
الزم بـه ذكـر     . هاي عمومي نيـست   گيرد چرا كه فرآيندهاي مشاركت تنها محدود به جلسات عادي يا گزارش           شهري نيز صورت مي   

دهد اما اين بـه معنـاي مـشاركت         ها مي ريزان براي تهيه طرح   است جلسات عادي و گزارشات عمومي هرچند اطالعاتي را به برنامه          
  . )Wates,2000:32( روندان نيستموثر و پايدار شه

              اجرايـي،   -ريـزي اجتمـاعي   هـاي ديـداري، فراينـدهاي نمايـشي، برنامـه         سانف نيز در ادامـه بعـضي از روشـها از جملـه روش                   
توان با اسـتفاده    در اين رابطه مي   . )Sanoff,2000:38( شودها را يادآور مي   ها و كارگاه  هاي عملي مشاركتي، مشاركت در بازي     پژوهش
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بـراي مثـال   ( حاكم بر اجتماع استفاده كـرد       هاي غير مستقيم در مورد آموزش موازين هنجاري مطابق با اصول فرهنگي           از  آموزش  
هـايي  منظور از غير مستقيم بودن آن آموزش      ). هاي عمومي هاي تصويري در مكان   ز تابلو استفاده از بروشورهاي تبليغاتي و استفاده ا      

يـا   فراد ساكن در مناطق اسكان غير رسمي در هنگام مواجهه با يك موقعيت خوشايند مثل رفتن به يك مكان ورزشـي و                     است كه ا  
  . هاي هدف دار قرار گيرندمكان تفريحي ديگر، بصورت غير مستقيم در معرض آموزش

ريزي كنند، بايستي به چنـد سـوال    برنامه ريزان مي خواهند در تحقق اهداف مشاركت با شهروندان        به طور كلي زماني كه برنامه          
توان مردم را در تهيه طرح هـا درگيـر كـرد؟ نقـاط ورود بـه فرآينـد       ها درگير مي شوند؟ چگونه مي چه كساني در طرح    :پاسخ گويند 

  مشاركت كدامند؟ اجراي اين فرآيند چه تاثيراتي را همراه دارد؟ 
هايي برخوردارند، سوالي بـسيار  د و اين افراد در چه جايگاهي هستند و از چه ويژگيشونها درگير مي اين كه چه كساني در طرح           

اي كه اساسي است چرا كه در مورد ساكنان مناطق اسكان غير رسمي بايد به اين نكته توجه شود كه گاهي در شرايط زيست حاشيه                      
اي و موازين هنجاري هماهنگي بـا شـهر نـدارد و نيـز              هساكن محله در حاشيه روابط اجتماعي و اقتصادي قرار دارد، مهارتهاي حرف           

هـاي اجتمـاعي و     خـورد و در عرصـه     كند، به تدريج برچسب ناهنجار مـي      نوعي خشم پنهان را در درون خود و احساسش تجربه مي          
ايط فراهم آمـدن  سازد كه حتي در شراين دور تسلسل، از وي فردي با اعتماد به نفس كم مي   . آيدريزي شهري به حساب نمي    برنامه

براي جلب مشاركت آنان، نخست بايد بر اين باور بود كه سكونت در ايـن               . اي براي فعاليت در عرصه عمومي ندارد      مشاركت، انگيزه 
   . )6 شماره ،آقابخشي( مناطق لزوما مترادف هنجارشكني نيست

هاي فرد خواهد بود    آمدن بار منفي رواني بر توانايي     هاي منفي  صرف نظر از عامل پديده آورنده  آن باعث بوجود              وجود برچسب      
زماني كه فرهنگ حاكم بر جامعه بـه حاشـيه          . هاي فرد يا افراد ساكن در  آن مناطق خواهد شد          كه اين عامل مانع از بروز توانمندي      

واسطه مشكالت بوجـود آمـده از       ه   ب نگرد و از آنها   هاي بالقوه مورد نياز فرآيند مشاركت نمي      هايي واجد توان  نشينان به عنوان انسان   
كند، تالش براي جلب مشاركت واقعي آنـان بـا مـشكالت            هاي شهري به عنوان قانون شكن ياد مي       جمله تصرف غير قانوني زمين    

لذا گام اول در زمينه جلب مشاركت ساكنان مناطق اسكان غيررسمي، پذيرش آنها و ايجاد ديدي مثبت در                  . زيادي مواجه خواهد بود   
  .معه نسبت به ساكنان اين مناطق استجا

هاي مربوط چگونگي اشغال زمـين هـا و   از ديگر مشكالت كه در مسائل مربوط به حاشيه نشينان شهري مورد توجه است بحث       
هـاي  هاي بدست آمده از برخـي تحقيـق  ها و همچنين يافتهپژوهش. نداشتن مجوز پروانه ساختمان توسط ساكنين اين مناطق است      

دهد بين نداشتن مجوز پروانه ساختمان در مناطق اسكان غير رسمي و تمايل به مشاركت ساكنان ارتباط معنـاداري                   مي نشان مي  عل
هـا ابتـدا بـا    اي است كـه هرجـا طـرح   اين ارتباط همانطور در تحقيقات پيشين آمده است به گونه. )Sinha ,1995:15-18( وجود دارد

ها در ادامه با اسـتقبال و مـشاركت   ها و صدور پروانه ساختمان كرده باشند، طرح       ل اشغال زمين  اي مشخص اقدام به حل مشك     برنامه
  . بالتبع آن از تحقق پذيري بيشتري برخوردار بوده است بيشتر حاشيه نشينان همراه شده و
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        ر اشـغال غيـر قـانوني      بـه دليـل احـساس گناهكـار بـودن د          (نشين  كاهش ميزان احساس تعلق و آسودگي خاطر در فرد حاشيه              
. بـرد ها را از بين مـي     در محيطي كه به دليل عدم مالكيت قانوني سرپناه،  انگيزه مشاركت و حضور موثر در طرح                ) هاي شهري زمين

 اش با استفاده از ابزارهاي قانوني و حل مـشكل اما هنگامي كه احساس مالكيت فرد حاشيه نشين،  نسبت به سرپناه و محيط زندگي          
توان احتمال حضور و مـشاركت آن فـرد را       مي ،ها و دادن مجوز پروانه ساختمان از طريق مجراهاي قانوني تقويت شود           تصرف زمين 

  :)White,2001(عبارتند از اند  مهمبراي ايجاد انگيزه افراد براي مشاركت متغييرهايي كه به طور كلي. ها افزايش داددر طرح
  هاو آگاهي هاظرفيت،  اعتماد .1

  شخصي و نيازهايگرايشات  .2

 شهروندان  ارتباطات كاري و تجارب سابقه .3

 .عالقه به موضوع .4
 

  اعتماد

 موفقيت در فرايند ايجاد تغييـرات در  كاهش به طوريكه نبود آن باعث ، استشهروندانمشاركت   كليدي برايعامليك اعتماد      
 نسبت به   شهروندان از يك سو    در حس اعتماد     ايجاد .)White,2001( دگرد مي ها در تهيه و اجراي طرح     جهت بهبود مشاركت مردمي   

 و از )Lourenco  et al., 2006(  اسـت  و تعيـين كننـده   مهـم ، نيست آنانيا براي تفتيش عقايدو  نمي شود حذفهايشان اينكه گفته
در آنهـا ايجـاد    احساس اي كه اينبه گونهها آگاهي داده شود  هاي ناشي از حضور در طرح     د به شهروندان درباره بهره    بايسوي ديگر   

هاي مختلـف   انعكاس خواسته شهروندان در زمينه     شود،ها داشته باشند وحرف آنها شنيده مي      توانند نقش مهمي در طرح     مي شود كه 
   .)Ohlin, 2001,Y.soh et al, 2006( تواند حس اعتماد درآنان را افزايش دهدمي و نه در يك قالب خاص،

. شـود ريزان و مجريان به چند مورد اشاره شـده محـدود نمـي             عدم اعتماد ساكنان مناطق اسكان غير رسمي را به برنامه          مشكل     
هـا و خـدمات     كنند كه از زيـر سـاخت      هاي اسكان غير رسمي، وضعيت خود را با مناطق ديگر شهر مقايسه مي            مردم ساكن در محله   

هاي مسئول را به دليل عدم تامين خدمات مناسب در محله خود مورد سـرزنش قـرار                 مناسب برخوردارند و شهرداري و ساير سازمان      
گيرند و  آنان نقاط ضعف خود را ناديده مي      .دانند، مسئول وضع خود مي    ت و دولت را كه نماد مديريت جامعه اس        )1381خاتم ،   (دهند  مي

           دهنـد و در اغلـب مـوارد، حتـي حاضـر بـه قبـول                 بروز مـي    از خود  8ايبه همين دليل در برخورد با ماموران دولتي، برخورد خصمانه         
        به عبارت ديگر سـاكنان ايـن منـاطق دچـار يـك نـوع           .  )1385نقدي و صادقي ،     ( حلهاي منطقي ارائه شده از طرف آنان نيز نيستند        راه

بنابراين در جهت ايجـاد انگيـزش بايـد         . في است پيش داوري و عدم اعتماداند و عقايد آنها نسبت به عملكرد مسئوالن و مديران من              
 ريزان و مجريان از بين برد، چرا كه انتظار مـشاركت كـردن از فـردي كـه اينگونـه                    عقيده و پيشداوري منفي آنها را نسبت به برنامه        

في در درون   هـاي اجتمـاعي ضـعي     چند اين محيط ممكن است واجد همبـستگي        از سوي ديگر هر   . انديشد، انتظاري بيهوده است   مي
اقتصادي  دهد و به خاطر وجود  تشابهات فرهنگي، اجتماعي،        باشد اما در مقابل نيروي بيروني متحد شده و از خود واكنش نشان مي             
  . )1385نقدي و صادقي ، ( كندو تعصبات قومي  در مقابل تهديد خارجي به صورت يكپارچه عمل مي
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بـه حـد كـافي      )  و غـذا   ،پوشاك، مسكن ( اش  شده، فردي است كه نيازهاي اوليه     فردي كه در مناطق اسكان غير رسمي بزرگ              
برطرف نشده است و برآورده شدن اين نيازها سرمنشأ ايجاد يك بستر مناسب اعتماد در فرد نسبت به محيط اطراف يا پيرامون وي                       

 9يجاد حس پاسخگو بـودن و مـسئوليت پـذيري   همين بستر اعتماد در آينده پيش روي فرد باعث ا. )114: 1951اريكـسون ، ( خواهد شد 
و عدم برآورده شدن نيازهاي اوليه مانع از ايجاد يك بستر مناسب اعتمادسـازي در               . نسبت به وظايف و عملكردهاي خود خواهد بود       

هايت منجر به   همه اين عوامل در كنار هم منجر به ايجاد يك محيط نا امن، نامطلوب براي فرد خواهد شد كه در ن                     .افراد خواهد شد  
توانـد باشـد   ها ويژگي افرادي مياين مشخصه. شود در افراد مي10هاي شناختي، تعارضات رواني و عدم خود باوري       ايجاد ناهماهنگي 

با توجه به موارد گفته شده ايجاد يك بستر مناسب براي اعتمادسازي در بين افراد               . كنندكه در مناطق اسكان غير رسمي زندگي مي       
  .ريزي و بررسي الگوهاي ذهني و شناسايي روند زندگي اين افراد خواهد شدين محالت نيازمند برنامهساكن در ا

 با برگزاري جلسات بحث و بررسي مشكالت، ديدار از محله توسط مسئولين و  همدلي كردن،                 11براي از بين بردن پيش داوري           
هايي از اين قبيل در مجموعه شرايطي كه دو طرف          هميت است و تالش   تشريح اهميت مشاركت ساكنان و اينكه نظرات آنان واجد ا         

. اين امر مي توانـد در شـرايط يكـسان، تفـاهم را افـزايش و تـنش را كـاهش دهـد           . شودرا گرد هم آورد باعث شناخت مناسبي مي       
، ) ريزان به ساكنان و بالعكس    ز برنامه نيا( هايي كه در آن، براي نيل به مقصود، به وجود همديگر نياز دارند            همچنين افراد در موقعيت   

حاشـيه نـشينان بـه       ريزان بـا  ارتباط بين مسئوالن و برنامه    . تر رفتار كنند و توجه بيشتري به يكديگر داشته باشند         با يكديگر دوستانه  
در تكميـل مـوارد گفتـه شـده از ديـدگاه       . تواند عقايد آنها را تحت تـاثير قـرار داده و تغييـر دهـد              صورت مستقيم و غير مستقيم مي     

  :ها را افزايش دهند عبارتند ازتوانند تاثير اين ارتباطعوامل كليدي كه مي) 4: 1382ارونسون ،  (روانشناسي اجتماعي
 :در اينجا دو نكته قابل ذكر است). دهدچه كسي پيام را ارائه مي( منبع ارتباط

م بيني بوده و نسبت به نيروهاي سطح باالي خـود تـوان يكرنگـي بيـشتري                 اغلب افراد حاشيه نشين داراي احساس خودك       -
 .دهندنشان مي

 . اگر فرد، شخص ديگري را دوست داشته باشد، تمايل دارد تحت تاثير آن شخص قرار بگيرد -

هيجـان    و بر طبق ديدگاه روانشناسي اجتماعي پيامي كه هـدف آن بـرانگيختن احـساسات             ): شودپيام چگونه ارائه مي   (ماهيت    ‐۱
همچنان كه يكـي    .  ي هستند كه به توانايي استدالل و منطق مخاطب متكي هستند          يهاتر از پيام  مخاطب است، متقاعد كننده   

هاي تشويق ساكنان براي وارد شدن به فرآيند مشاركت، اطمينان دادن به آنها در اين مورد اسـت كـه عقايـد و                       از پيش شرط  
ها در ارتبـاط بـا حاشـيه نـشينان بـر لـزوم       توان در جلسات سخنراني و گردهمايي، لذا مينظراتشان واجد ارزش و اعتبار است 
  . هاي آنان تاكيد نمودمشاركت و ارزش و اعتبار خواسته

افرادي كه داراي خودباوري پايين هستند، آسـانتر تحـت تـاثير پيـامي              ). شودپيام به چه كسي عرضه مي     (هاي مخاطبان   ويژگي  ‐۲
در اين زمينه چارچوب فكري مخاطبان پيش از دريافت پيام   . گيرند تا افرادي كه داراي خودباوري باال هستند        مي متقاعد ساز قرار  
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حاشيه نشين آرامـش و حـس        اي باشد كه به فرد    محيط متقاعد كردن و اعتماد سازي بايد به گونه        . اي دارد اهميت قابل مالحظه  
 .اردخوشايندي القا كند تا تاثير بيشتري بر وي بگذ

      

  آگاهي

  از سوي ديگر افـراد .هستند سطحي از آگاهي و ظرفيت دارا بودن نيازمند هاي غير رسمي،به طور كلي ساكنان مناطق سكونتگاه       
درك آنهـا    تواند شـناخت و   هايي مي چنين تفاوت  اند، متفاوتي هاي و آگاهي  ها مشاركت داراي  ظرفيت    فرآيندبراي شركت كردن در     

عدم آگاهي نسبت به مسايل شهري يكي از موانع اصلي درعـدم حـضورآنان در فراينـد              . وضوعات را تحت تاثير قرار دهد     نسبت به م  
مشاركت است و اين مساله در مورد ساكنان مناطق اسكان غيررسمي بسيار مهم و اساسي است در ادامه فرآيند ايجاد انگيزش پـس           

 دارند امـا    آگاهيها  ريزان نسبت به طرح   شود؛ هرچند كه برنامه   عيتي ديگر آشكار مي   از آنكه ساكنان به مشاركت عالقمند شدند، واق       

 در مـورد موضـوعات   افتد كه شـهروندان بـه خـوبي    گفتگوهاي سازنده مشاركتي هنگامي اتفاق مي  .ساكنان محالت اينگونه نيستند   
بدون راهنمـايي و آگـاهي دادن       . اي دارد هاي حرفه ها نياز به كمك    پيچيدگي بعضي طرح   .)Ohlin,2001( ه باشند  آگاه شد  مورد بحث 

هاي بحراني بازدهي داشته باشد و نتيجه اين روند عدم دسـتيابي  به ساكنان در مورد طرح ها، مشاركت ممكن است فقط در موقعيت   
نـدارد، انتظـار وارد     نبايد از شهروندي كه نسبت  به موضوعي آگاهي          ). (Sanoff,2000,37به اهداف تعيين شده فرآيند مشاركت است      

           برخـورد بـا     گـاه  آن   برسـد،  بـه سـطح قابـل قبـولي          مـشاركت كننـدگان   هـاي   اگر سطح آگاهي   .شدن به فرآيند مشاركت را داشت     
           سـليقه هـا كـه خـود      درتنـوع  .ضـعف   بنگريم يـا  قوت به آن به ديد يك    و اين كه آيا بايد     مهم است    ساكنان متفاوت   هايظرفيت

ست نه تنها تهديد نيست بلكه با جهت دهـي درسـت و              ا هاوجود تفاوت  گرايشات شخصي و   ها، ظرفيت  در   حدودي ناشي از تنوع   تا  
  .ها ياري رساندگزينه را در ساختن ريزانبرنامهتواند منطقي مي

شـود فـرد نـسبت بـه محـيط          يهمانطور كه پيشتر ذكر آن رفت عدم برآورده شدن نيازهاي اوليه يك فرد حاشيه نشين باعث م                     
توان با  بهمين دليل مي  . پيراموني خود اهميت چنداني قائل نباشد و تمام انرژي خود را صرف تامين نيازهاي اوليه خود و خانواده كند                  

دن هاي اقتصادي مشابه، گرايشات ساكنان را به سوي مـشاركت كـر  و طرح مناطق اسكان غير رسمي   درها تعاونياستفاده از ايجاد  
اي  از اهميت ويـژه    ساكنانمالي براي   تصميمات  بطور مثال   . سوق داد و نيازهاي شخصي آنان را تا حدودي در اين راستا تامين كرد             

 ها تامين گـردد، به هر طريقي اين هزينه  به ناچاردآگاهي داده شود واينكه باي  مثال  درباره هزينه خدمات  ساكنان اگر به  ، برخوردارند
 .)Simonsen and et all,2002(اي ارائـه خواهنـد داد   هاي مفيد و واقع بينانهها راهنماييشهروندان به سازندگان طرحدر اين صورت 

توان عالقه و انگيزه در آنان بـراي        لذا با استفاده از اين ابزارها عالوه بر استفاده از متغير نوع گرايش و نيازهاي شخصي ساكنان، مي                 
  .دا افزايش دمشاركت را

  

  12تجارب شخصي

. هاي مهم براي ايجاد فضاي مناسب ارتباط جمعي و مشاركتي اسـت        هاي اجتماعي و تجارب شخصي يكي ديگر از مولفه        مهارت    
         ، عقايد و ابزارهـاي عـاطفي، هيجـاني و شـناختي اسـت كـه ايـن عوامـل،                    اهاي از رفتارها، نگرش    مجموعه 13هاي اجتماعي مهارت
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وري هاي اجتماعي مناسب باعث ايجاد فرصت مناسب شغلي، بهـره         وجود مهارت . آورداي بين افراد بوجود مي    سازندهروابط متقابل و    
در شـرايط نبـود ايـن       . مفيد و مناسب براي خود و خانواده، گستره مناسبي از ارتباطات و اعتماد به نفس بـاال در افـراد خواهـد شـد                       

كند، گستره نامناسبي از روابط اجتماعي به وجـود         فت، بهره وري فرد كاهش پيدا مي      هاي مناسب از دست خواهد ر     ها، فرصت مهارت
  .)1386شاملو ، ( آيد و فرد داراي اعتماد به نفس پايين و احساس حقارت خواهد بودمي

 واجـد  هاي مناطق اسكان غيررسمي به مـشاركت كـه عمـدتاً       گاهدر جهت تسهيل ايجاد مسير مطلوب انگيزش ساكنان سكونت             
تجارب كمي در زمينه مسائل اجتماعي هستند، مي توان با بهره جويي يا استفاده از افراد راهنما به عنوان مولفه تسهيل كننده رونـد                        

به عنوان مثال با اينكه ساكنين محله جعفرآباد كرمانشاه به عنوان يك محله اسكان غيررسمي با اتكـا            . مشاركتي افراد، استفاده نمود   
، براي واحدهاي مسكوني كه قولنامه زمـين را در اختيـار داشـتند و سـاختمان را                  ) 1370مصوب  ( قانون ثبت    147ه ماده   بر اصالحي 

توانستند سند ساختمان دريافت كنند، فقط حدود يك درصد اهالي اقـدام بـه دريافـت سـند                  پيش از اين سال احداث كرده بودند، مي       
تهيه سند توسط ساكنين ممكن است به واسطه نداشتن اگاهي و تجربـه در زمينـه چگـونگي    اين عدم اقدام به    . )1381خاتم ،   ( نمودند

توان با استفاده از افراد در دسترس به عنـوان راهنمـا حـل كـرد و سـاكنين را در                     اين مشكل را مي   . تهيه سند از مراجع قانوني باشد     
  .14جهت تهيه سند و ايجاد انگيزه براي مشاركت ياري داد

  

  عالقه

 يـاري رسـان يـك فـضاي     مـذاكرات   مشورت ها وبسياري از؛ چرا كه شهروند به موضوع است  عالقه   آخرين متغيير، در ادامه         

 هر چند كه ممكن است اين عالقه داليل خاص           پربار شدن و موفق شدن باشد      هني بر عالقه ب   تاجتماعي، فضايي را الزم دارد كه مب      
كنند اين موضـوعات از نظـر آنهـا         دم دوست دارند در موضوعاتي مشاركت كنند كه احساس مي         مردر اكثر موارد     .خود را داشته باشد   

  شـهروندان عدم حـضور . كنند  و اگر موضوعي از نظر آنان كم اهميت باشد به احتمال زياد مشاركت نمي            )White,2001( مهم است 
هاي مهم تـسهيل كننـده      القه به عنوان يكي از مولفه      ابزار ع  .)Ohlin,2001 (شهري باشد    به دليل جذاب نبودن مسايل       ممكن است 

تـوان از دو  ها ميبراي ايجاد عالقه در افراد نسبت به طرح. ها استساكنان حاشيه نشينان به فرآيند مشاركت در تهيه و اجراي طرح       
  :راهبرد استفاده كرد

 تشويق -1       

 آگاهي -2

   هـا و جلـسات مـذاكره و مـشاوره شـركت     هايي براي ساكنيني كه در برنامه     يز تشويق ردر راهبرد اول از طرف مسئوالن برنامه             
ها و مواردي از ايـن  هاي ورزشي در سطح شهر، يا دادن پاداش       بليط رفتن به استخر و سالن     : شود از جمله  كنند، در نظر گرفته مي    مي

  .ذيردهمچنين بايد در نظر داشت اين جلسات در محيطي خوشايند صورت پ. قبيل
بـه ايـن   . )327: 1962پيـاژه،  ( 15نكته حائز اهميت در اين مرحله اينكه، يكي از مراحل رشد شناختي افراد رسيدن به مرحله انتزاعي            

و افرادي كه در محالت فقير و     . معني كه افراد، توانايي فكر كردن در مورد آنچه كه غير عيني يا غير ملموس است را خواهند داشت                  
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اين افراد بيشتر به آنچه عيني، ملموس و در حيطه ديد است توجـه         . كنند كمتر به مرحله انتزاعي خواهند رسيد       زندگي مي  پايين شهر 
هـا و  ها براي اين افراد، زماني تاثيرگذار است كه اين پـاداش ها و يا نتيجه بخش بودن اجراي طرح      براي مثال دادن تشويق   . كنندمي
 اجتمـاعي پـايين هـستند       - افرادي كه داراي سطح طبقات اقتصادي      چرا كه .  و قابل دسترس باشند    ها به صورت كامال ملموس    بهره

به عبارتي ناتوان از انتظـار كـشيدن نـسبت بـه ارائـه پـاداش هـا و                   . دهندنسبت به مقوله انتظار كامال به صورت معكوس پاسخ مي         
  . ها هستندتشويق

اراي پيامد مثبت و مطلوبي نباشد اينگونه افراد نسبت به موقعيت و انتظار ديگـران             چنانچه همراهي و مشاركت حاشيه نشينان د            
به همراهي آنان يك نوع نگرش منفي پيدا خواهند كرد كه در نهايت منجر به عدم همراهي و گاهاً مانع از پيـشبرد اهـداف برنامـه                           

هـايي همگـام    بود كه تالش و همراهـي  را بـا تـشويق      نشينان زماني مثمر ثمر خواهد    همراهي و مشاركت حاشيه    .ريزان خواهد شد  
  . ها و بهره ها بدون هيچ وقفه و به صورت عيني و ملموس به آنها داده شودكنيم كه قسمتي از اين پاداش

 دادن  ريز بايد در جهت آگاهي    هاي آن پيشتر ذكر شد، مسئوالن برنامه      در راهبرد دوم كه مربوط به آگاهي است و برخي از جنبه                 
هـا و  بدين معني افراد ساكن محالت حاشيه نشين به اين درك برسند كه اين طـرح . ها به افراد تالش كنندها و برنامه در مورد طرح  

       اين كار از طريـق اسـتفاده از تابلوهـاي نمايـشگر، سـخنراني در مـورد ايـن مباحـث در             . ها در جهت رفاه و آسايش آنها است       برنامه
كـه  كـرد    شـروع    هـا هـايي از برنامـه    ها و فصل  طرح از   توانهمچنين مي . آيند، خواهد بود  ها گرد هم مي   نشينه حاشيه هايي ك مكان

 راه  نـد،  در فراينـد مـشاركت قـرار گرفت         كه هنگامي د و نده نسبت به مشاركت درآنها تمايل بيشتري نشان مي        ساكنان حاشيه نشين  
   .دگرد هموار ميموارد درديگر  آنانبراي حضور

مشاركت حاشيه نشينان در امور شهري با موانع بسياري مواجه است اما اين بـه معنـي نـاتوان بـودن در دسـتيابي بـه اهـداف                                  
از سويي نكته حائز اهميت در اين بخش ذكر اين نكته است كه هرچند شناخت ابزارهاي موثر ايجاد انگيزش بايـد                     . مشاركت نيست 

             ي علمي صورت گيرد امـا شـناخت اجتمـاعي كـه قـرار اسـت مـشاركتي در آن اتفـاق افتـد اصـلي                         هاها و نظريه  در چارچوب روش  
  .  نشين  از اهميت بااليي برخوردار است، تمايالت و عاليق افراد حاشيهاهاي كه بررسي فرهنگ، گرايشانكار ناپذير است به گونه

هـاي  ر مناسب براي ايجاد انگيزش مشاركت سـاكنان  بـر مبنـاي ديـدگاه              راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد بست     ) 1(جدول شماره   
  :هاي زير دو نكته حائز اهميت استبا توجه به ابزارهاي و روش. گرددمختلف ارائه مي

 .توانند بر عملكرد يكديگر تاثير بگذارند و پيشرفت يكديگر را تسهيل كنند يا مكمل همديگر باشندها مي اين روش -1

منظور . ها را شامل شوند   هاي ذينفع درطرح  اي انجام شوند كه همه گروه     نجام شده بايد فراگير باشند و به گونه       هاي ا  تالش -2
براي داشتن مشاركتي موثر و فراگير، متخصصان بايد        . هاي مختلف سني و جنسي را در برگيرد       هاز فراگير بودن يعني گرو    

اي موارد  در طول فرآيند مشاركت در پاره     . كز اجتماعي در ارتباط باشند    ها و مرا  با افراد، مدارس، نهادهاي مذهبي، سازمان     
گروهي از مشاركت كنندگان به صورت شفاهي بهتر به ابراز عقايد و نظرات خود بپردازند و يا گروهي ديگـر بـه صـورت                        

 . مكتوب يا به اشكال مختلف ديگر اين كار را انجام دهند
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  حذف نگرش هاي منفي

 ها و دادن مجوز پروانه ساختمان به ساكنانمشخص در جهت حل مشكل تملك زمينتهيه يك برنامه  -
 هاي ساكنان مناطق اسكان غيررسميارزش و اعتبار قائل شدن نسبت به نظرات و خواسته -
هاي ساماندهي نسبت به ايـن موضـوع كـه سـاكنان واجـد تـوان بـالقوه               ريزان و ساير افراد درگير در طرح      اعتقاد برنامه  -

 .ت هستند و انتقال اين نگرش به ساكنينمشارك
  هاي منفيتغيير نگرش ساكنان نسبت به دولت و حذف پيش داوري -

  اعتمادسازي

 هاي جوابگوييفراهم كردن پايگاه -
 در دسترس بودن مدوام و با ثبات افراد برجسته و مهم -
يندي القا كند تا تاثير بيشتري بر     برگزاري جلسات با حضور مردم و مسئولين در محيطي كه به فرد آرامش و حس خوشا                -

 .وي بگذارد
 .و حتي بيان مخالفت نيز بايد مورد تاكيد قرار گيرد ترس ساكنان از ابراز عقايد ، نظرات ازبين بردن -
تشريح با ارزش بودن مقوله مشاركت به صورتي كه به سـادگي قابـل فهـم بـراي همـه ، نيرودهنـده و محـرك خـرد                             -

 .واحساست جمعي باشد
 . اينكه خواسته هاي ساكنان واجد ارزش و اعتبار است و اينكه چرا شهروندان بايد مشاركت كنندتشريح -
  نزديكي و مجاورت فرد، محل و يا موقعيت مكاني وابسته به مشاركت -
  پاسخگو بودن نسبت به سواالت و ابهامات افراد ساكن -
  ) .كاز جمله خوراك و پوشا( بر آورده كردن برخي نياز هاي اوليه افراد -

  

  گرايشات شخصي
 اطالع رساني -
 آگاه سازي -
  هم راستا قرار دادن اهداف طرحها در جهت برآورد نيازها و گرايشات ساكنان مناطق اسكان غيررسمي -

باال بردن مهارتها و تجارب 
  اجتماعي ساكنين

 استفاده از افراد راهنما -
  آموزش ساكنان -

  عالقمند كردن
 تشويق كردن -
 پاداش دادن -
  آگاه كردن -

     مطالعات نگارندگان: ماخذ                         راهكارهاي ايجاد بستر مناسب در جهت انگيزش مشاركت ساكنان مناطق اسكان غيررسمي  : 1جدول شماره 

  گيرينتيجه 
تـوان از   راسـتا مـي   هاي ايجاد ارتباط با ساكنان مناطق اسكان غيررسمي و انگيزش آنان به مشاركت بسيار است و در ايـن                    راه      

هاي مـذهبي در محلـه اسـتفاده        ها، اشخاص برجسته و شخصيت    نيروهاي ساكن مورد احترام در محدوده از جمله اعضاي شوراياري         
استفاده از اين راهكار باعث همراهـي افـراد در    .  در اين مورد موثر است     16نفوذ اجتماعي اطالعاتي   همچنين استفاده از راهكار   .گردد  

زيـرا  . كنـد بدين معني  كه نفوذ افراد مهم و واجد شخصيت برجسته، افراد ديگر را به همراهي وادار مي                 . رك خواهد شد  مسيري مشت 
علت همراهي افراد اين اسـت كـه بـه          . كننددانند  كه رفتار فرد را هدايت مي       ساكنان، آنان را به عنوان يك منبع اطالعاتي مهم مي         

 و همچنين تقويت نقش مديريت محلي    . هاي مبهم و ناشناخته از تفسير خود فرد صحيح تر است          باور فرد، تفسير ديگران از موقعيت     
 مي تواند انگيزش    و تفسير آن  دادن   از طريق آگاهي     ريزان و برنامه  از طريق رسانه هاي جمعي     هاي دست دولت    انتشار شفاف ساخته  

موجـود  ) NGO(هـاي غيـر دولتـي     ت همكاري نهادها وسازمان   توان با تقوي  همچنين مي . ساكنان به مشاركت كردن را افزايش دهد      
اگرچه بعد از ارائه راهكارهاي مناسب در جهت تشويق ساكنان بـه مـشاركت، سـاكنان داوطلبانـه                  . براي ايجاد انگيزش استفاده كرد    

هاي موجـود اسـتفاده     انهنگامي كه از مشاركت به عنوان ابزاري در جهت خروج از بحر            شوند اما براي مشاركت در طرح ها وارد مي      
شود، ممكن است كه مشاركت در طول دوره كوتاهي اتفاق افتد، اما پس از گذشت مدت زماني كه شرايط به حالت عادي برگـشت،                        

شوند و بازگشت دوباره آنها به فرآيند مشاركت مـشكل خواهـد            ساكنان به خاطر كنار گذاشتن دوباره آنها دچار نوعي سرخوردگي مي          
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ان بايد اين نكته را يادآوري كرد كه آنچه طي اين فرآيند حائز اهميت بسيار است حمايت از مشاركت واقعـي و تـالش در       در پاي . بود
  .جهت تحقق آن است كه نيازمند صرف پول، انرژي و زمان كافي است

  هانوشتپي     
1- Eradication 
2- Land Tenure 
3- UNDP 
4- Corporation 
5- .intervention 

6- Popular development 
7- Motivation 
8- Hostile 
9- Responsibility 
10- Self-perception 

11- Prejudice 
12- Personal experince 
13- Social skills 

الزم به ذكر است كه داليل عدم اقدام به تهيه سند با توجه به يك تحقيق پيمايشي قابل دستيابي است و در اينجا به عنوان مثـالي آورده                             -14
  .شده است

15- Abstract stage  16-  Social influence 
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