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تشکیل نهاد اجتماعی محله 
گام نخست در تحقق اهداف 
توانمندسازی
 بافت های غیررسمی

نصراهلل دهقان 
كارشناس ارشد شهرسازی- مدير عامل 
مهندسین مشاور پارس آرايه

حسین فهیمی زاده  
كارشناس ارشد طراحی شهری- دانشجوی 
دكتری طراحی شهری- رئیس هیأت مديره
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چكيده: 
بطوريکه  است  مردمی  جانبه  همه  مشاركت  بر  زيادی  تاكيد  غيررسمی،  بافتهای  توانمندسازی  فرايند  در 
توانمندسازی محالت  پيشنهادات طرحهای  تحقق  موجبات  استان  توانمندسازی  ستاد  كنار  در  مشاركتها  اين 
غيررسمی را شاهد باشيم. مسئله اساسی در اين ميان، مکانيزم عملی مناسب جهت تحقق مشاركتهای مردمی 
در كنار تسهيالت ارايه شده توسط دستگاههای ستادی است كه به نظر می رسد نهاد اجتماعی محله )كنسول 

محله( قادر باشد به خوبی اين نقش را با بهره گيری از كميته های تخصصی تحت امر خود بازی می كند. 

واژگان کليدی : 
بافتهای غيررسمی، توانمندسازی، مشاركت مردمی، ستاد توانمندسازی ملی و استانی عرصه های مشاركت، 
امر  تحت  تخصصی  كميته های  اجتماعی-  نهاد  تخصصی  كارگروههای  محله،  كنسول  يا  اجتماعی  نهاد 

كارگروههای تخصصی  
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گفتار نخست: 
شهرها سيستم های پيچيده، مملو از پديده های متنوع و مسايل متفاوت می باشند كه پرداختن به مسايل 
و مشکالت شهرها تا چند سال گذشته در قالب مطالعات و تهيه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ )جامع 
شهری( و بدنبال آن طرحهای تفصيلی صورت می گرفته است. دراين طرح ها مسايل و مشکالت مربوط به 
بافتهای فرسوده، غيررسمی، جديد، باغات، تراكمها و... با ديدی كالن بررسی و نهايتًا به ضوابط و مقرراتی 
كالن و فراگير منجر می شد كه هيچ تفاوتی را فی مابين موضوعات مختلف شهری گوشزد نمی كردند. چند 
سالی بيش نيست كه موضوعات مختلف شهری همچون ساماندهی بافتهای فرسوده، توانمندسازی بافتهای 
غيررسمی، ساماندهی باغات شهری و... در قالب شرح خدماتهای تخصصی و جداگانه مورد مداقه و بررسی قرار 

گرفته و به هر موضوع به صورت ويژه نگاه می شود. 
از مهمترين موضوعات روز كه برخورد تخصصی با آنها باب شده است را می توان ساماندهی و توانمندسازی 
بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غيررسمی نام برد كه خود از دو بخش جداگانه مشتمل بر بافتهای فرسوده 
كالبدی  و خصوصيات خاص  ويژگيها  واسطه  به  كدام  هر  كه  گردد  تشکيل می  غيررسمی  و سکونتگاههای 
نوشتار حاضر سکونتگاههای  باشند كه در  راه حلهای خاص می  ارايه  و  نيازمند مطالعه ای ويژه  اجتماعی  و 

غيررسمی مورد توجه می باشد. 

طرح مسئله: 
به طور كلی بافتها و سکونتگاه های غيررسمی را می توان محدوده هايی فضايی دانست كه از يك طرف 
جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر مادر نگرديده اند و از طرفی ديگر مسايل و مشکالت كالبدی و ساختاری 

خاصی دارند كه آنها را از ساير بافتهای شهری متمايز می نمايد. 
نبوده و به شاخص های  اين سکونتگاهها صرفًا شاخصهای كالبدی مورد توجه  در فرايند تعيين و معرفی 
اقتصادی- اجتماعی، زيست محيطی و زيربنايی نيز توجه می گردد. در برخورد با اينگونه سکونتگاهها، مهمترين 
راه حلی كه تاكنون در سطح جهانی شناخته شده و مورد عمل قرار می گيرد رويکرد توانمندسازی است كه 
توسط بانك جهانی در اغلب كشورهای آفريقايی و آمريکای التين دنبال گرديده و در كشور عزيزمان ايران نيز 

به صورت تخصصی در ارتباط با شهرهای دارای 
بافت های غيررسمی همچون شيراز، مشهد، اهواز، كرمانشاه، بندرعباس، همدان و... مطالعات توانمندسازی 

صورت گرفته شده و بعضًا وارد مقوله اجرا گرديده است. 
از مهمترين مسايل و مشکالتی كه بر سرراه فرايند توانمندسازی در مقام اجرا وجود دارد، مکانيزم اجرايی 
مشخص و مدون می باشد به طوريکه اهداف توانمندسازی به خوبی محقق و با توجه به ويژگی های خاص 
رويکرد توانمندسازی كه همانا بهره گيری كامل از مشاركت مردمی است، قادر باشيم به نحو احسن مشاركت  ها 

را در عرصه های مختلف داشته باشيم. 

راه حلهای کلی 
در بحث رويارويی با مسئله فوق دو راه حل كلی و كالن به نظر می رسد. نخست راه حل تمركز گرايانه كه 
ستاد توانمندسازی استان با كمك دستگاههای ستادی و اجرايی وارد عمل گرديده و همچون ديگر موضوعات 
شهری )پروژه های عمرانی( با تعريف بودجه و تامين اعتبار، تعيين متولی اجرا و... راسًا نسبت به اجرای پروژه 

های پيشنهادی اقدام نمايند. 
دوم راه حل غير تمركز گرايانه كه به بخشهای غيردولتی معطوف گرديده و حکايت از آن دارد كه بدون 
اينگونه سکونتگاهها راسًا  دخالت های عملی دستگاههای اجرايی، تشکل های غيردولتی و مردمی فعال در 

مديريت فرايندهای اجرايی را در دست گرفته و دخالت های ستادی را به كمترين حالت رسانند. 
در تحليل راه حل اول می توان ياد آورد شد كه ويژگی منحصر به فرد رويکرد توانمندسازی استفاده از ظرفيتها 
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و مشاركتهای مردمی و دولتی به صورت توامًا می باشد و لذا پرداختن به فرايند توانمندسازی بدون مداخله و 
مشاركت مردمی همچون حركتها و اقداماتی است كه در گذشته اتفاق می افتاده و موجبات عدم اعتماد مردم 
بهره بردار را فراهم می سازد، ضمن اينکه اين راه حل با ماهيت پروژه های توانمندسازی در تضاد است. از 
طرف ديگر بدون توجه به مقوله اعتبار و سرمايه مورد نياز پروژه ها، انتظار تحقق اهداف توانمندسازی با تکيه 

بر راه حل غير تمركز گرايانه نيز بيهوده خواهد بود. 
قبل از نتيجه گيری و معرفی رويکرد مناسب )در راستای انتخاب راه حل مناسب( الزم است معيارهايی جهت 
سنجش و انتخاب راه حلهای مناسب )مکانيزم مشخص اجرايی( شناسايی و ارايه گردند كه با توجه به تعريف، 
ماهيت، اهداف و ويژگی های رويکرد توانمندسازی و نوع پروژه های پيشنهادی كه صرفًا كالبدی نبوده و به 
مقوالت اقتصادی- اجتماعی- زيست محيطی و... به صورت خاص و با اولويت باال نيز توجه دارد می توان 

معيارهای زير را به عنوان اصلی ترين معيارهای سنجش و انتخاب راه حل اجرايی مناسب نام برد: 
1- امکان ايجاد مشاركت های مردمی در تمامی زمينه ها و عرصه های مشاركتی 

2- تامين اعتبار و سرمايه مورد نياز و هماهنگيهای كالن 
3- توجه به ماهيت متنوع پروژه های پيشنهادی 

4- اعتمادسازی محلی 
5- توجه به ويژگی انعطاف پذيری پيشنهادات 

با در نظر گرفتن اين معيارها می توان گفت كه هيچکدام از دو رويکرد تمركز گرايانه و غيرتمركز گرايانه 
با تشکلهای  نبوده و الزم است مشاركت دستگاه های دولتی  توانمندسازی  به تحقق اهداف  تنهايی قادر  به 
مردمی و غير دولتی را در فرايند توانمندسازی هم در ارتباط با مطالعات و تهيه طرح و هم در مقوله اجرا داشته 
باشيم. چرا كه راه حل تمركز گرايانه اگرچه از نظر تامين اعتبار و سرمايه نسبت به راه حل غيرتمركز گرايانه 
برتری دارد اما مشاركت مردمی را چندان جدی نگرفته و با توجه به ماهيت پروژه های پيشنهادی كه اغلب 
اقتصادی، اجتماعی، زيربنايی و... می باشند و مضافًا لزوم اعتماد سازی در فرايند اجرای پروژه ها و... نياز به 

بخش خصوصی و مشاركت مردمی و عمومی بيشتر نمود پيدا می كند. 
بنابراين می توان نتيجه گرفت كه در فرايند اجرای طرحهای توانمندسازی همکاری تنگاتنگ دستگاههای 
ستادی و نهادهای دولتی )به عنوان تسهيل كننده( از يك طرف و نهادهای مردمی از طرف ديگر الزم و ملزوم 

بوده و به تنهايی نمی توان برآنها تکيه نمود. 
در  توانمندسازی  واحد  تشکيل  لزوم  )همچون  در بخش ستادی  ای ضعف های مطرح  پاره  از  نظر  صرف 
دستگاههای اجرايی و لزوم تغيير نگاه مديران و كارشناسان شهری از حالت قهری به رويکرد توانمندسازی 
و...( تا اندازه ای می توان ستاد توانمندسازی استانها را در رويارويی با موضوعات توانمندسازی و از نگاه تمركز 
گرايانه كافی دانست و لذا مشکل اساسی تر در جوامع امروزی ما موضوع نهادهای اجتماعی و مردمی منسجم 
در ارتباط با فرايند توانمندسازی بوده كه به صورت انتزاعی و غيرمنسجم در شهرهای مختلف با اين موضوع 
برخورد شده و تشکيالت مدون، منظم و دارای شرح وظايف تعريف شده و مشخص ايجاد نشده است. ضمن 
اينکه نمی توان زحمات و فعاليتهای N.G.O ها و C.B.D ها و ديگر تشکل های غير دولتی فعال در برخی 
محالت فقير نشين شهرهای بزرگ را ناديده گرفت، اما اين تشکلها عمدتٌا تاكنون فعاليتهايی انسان محور داشته 
و حول و حوش ارتقاء منزلت و اخالق اجتماعی و انسانی و مبارزه با فساد اخالقی و اعتياد و... فعاليت داشته اند 
و به صورت سازمان يافته، مديريت اجرايی پروژه های عمرانی و غيرعمرانی و برقراری هماهنگيهای اداری و 

پيگيری های اجرايی و تشکيل كالسهای آموزشی و ارتقاء مهارت و... را در رزومه خود نداشته اند. 

نهاد اجتماعی محله، ساختار و شرح وظايف 
با توجه به موارد مطرح شده در بخش قبل اينك الزم است تا به بررسی تشکيالت مردم- نهادی بپردازيم كه 
می بايست دوش به دوش تشکيالت متمركز دولتی )ستاد ملی و استانی توانمندسازی( در راستای پيش برد و 
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تحقق پذيری اهداف و راهکارهای پيشنهادی طرح های توانمندسازی فعاليت نمايند. با توجه به نوع مسئوليت و 
جايگاه اين تشکل شايد انتخاب نهاد اجتماعی محله يا كنسول محله نامی مناسب باشد كه در ادامه، اين تشکل 

را با اين عنوان ياد می كنيم. 

نهاد اجتماعی محله چيست؟  
در تعريفی كالن و فراگير  می توان نهاد اجتماعی محله را اين گونه توصيف نمود: 

نهاد اجتماعی محله نهادی مردمی ، غير دولتی )NGO( می باشد كه دارای يك هسته مركزی بوده كه از 
سوی مردم محله انتخاب شده و در زمان مسئوليت خود تالش می نمايد با همفکری و جذب حداكثری مشاركت 
های مردمی و محلی، موجبات تحقق پذيری پروژه ها و طرح های پيشنهادی توانمندسازی محله را از طريق 

كميته ها و كارگروههای مردمی- تخصصی خود در زمينه های مختلف فراهم نمايد. 

نهاد اجتماعی محله )ساختار و تشكيالت( 
در راستای انتخاب ساختار مناسب جهت نهاد اجتماعی محله پس از بررسيهای به عمل آمده سه عامل زير 

به عنوان عوامل اصلی تاثيرگذار در انتخاب اين ساختار شناسايی شدند كه عبارتنداز: 
1- محورهای موضوعی و ماهيت پروژه های پيشنهادی طرح توانمندسازی 

2- مباحث و سرفصل های اصلی مسائل،  مشکالت و نيازهای محله 
3- سطوح الزم مشاركت مردمی 

حال با توجه به عوامل فوق و عرف های اجتماعی همراه با قوانين موجود و همچنين با در نظر گرفتن بندهايی 
از سند ملی توانمندسازی ساختار پيشنهادی نهاد اجتماعی محله به اين صورت ارائه می گردد: 
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اين نهاد دارای هسته مركزی متشکل از 5-7 نفر متناسب با جمعيت محالت و ساختارهای اجتماعی آنان 
خواهد بود كه با رای مردم و تشکل های غيردولتی فعال در محالت برای دوره ای 4-3 ساله انتخاب می گردند 

كه می بايست وظايف محوله و مشروح مصوب خود را پيگيری و اجرا نمايند. 
با  بايست كار گروه های تخصصی زير را متناسب  اين هسته مركزی منتخب، نهاد اجتماعی می  در كنار 
نيازها و اولويت های محلی به شرحی كه در آيين نامه های مربوط بيان خواهد شد تشکيل داده و از طريق 
اين كارگروه ها اهداف و پروژه های مرتبط با موضوع را كه در طرح توانمندسازی محله پيشنهاد گرديده اند 
پيگيری و اجرا نمايند. اساسًا هيأت مركزی منتخب در گام نخست و سپس تشکيل كارگروه های تخصصی 
با حضور گسترده مردم محله در گام بعدی مشاركت مستقيم و حداكثری ساكنين را درفرايند اجرايی و تحقق 

پذيری طرحها باعث خواهد شد. 
عناوين كارگروههای پيشنهادی عبارتنداز: 

* كارگروه اجتماعی فرهنگی 
* كارگروه بهداشت و سالمت 

* كارگروه اقتصاد و اشتغال 
* كارگروه عمران 
* كارگروه تعاون 

اين دسته بندی و طبقه بندی از كارگروه های پيشنهادی عمدتًا براساس محورها و موضوعات طرح ها و 
پروژه های پيشنهادی می باشند. اين كارگروهها متناسب با مسايل محلی و اولويت های اجرايی مبادرت به 
تشکيل كميته های مختلف تخصصی در زير مجموعه خود خواهند نمود كه اين كميته ها با بررسی های بسيار 
دقيق و در نظر گرفتن عوامل ريز محلی در قلب محالت و موضوعات نفوذ نموده و با انجام تعامالت چهره به 
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چهره با ساكنين ، عوامل، موانع و مشکالت موجود در فرآيند اجرا را بر طرف می نمايند. تعداد و موضوع اين 
كميته ها می تواند از محله ای به محله ديگر متفاوت باشد چرا كه اين كميته ها متناسب با شرايط ويژه محلی 

شکل می گيرند. 
پيشنهاد می گردد در كميته های تخصصی عالوه بر ساكنين محالت از متخصصين بومی و نه صرفًا محلی و 
آشنا با مسائل شهر، منطقه و موضوع عضويت داشته باشند تا در فرآيند های مشاركتی بتوانند از نظر تخصصی 

ساكنين را ياری نمايند. 
در ادامه شرح مختصری از وظايف كارگروه ها و كميته های تخصصصی آنها آورده شده است: 

کارگروه اجتماعی فرهنگی 
يکی از مسائل و مشکالت بنيادی و اساسی موجود در محالت هدف همانا مسائل فرهنگی و اجتماعی است 
با بررسی  از سوی ديگر  آنها توجه نمود،  بايست در فرآيند توانمندسازی به صورت خاص و ويژه به  كه می 
پروژه های پيشنهادی طرح توانمندسازی محله ها،روشن می شود كه بخش عمده ای از پروژه ها و طرح های 
پيشنهادی در زمينه های فرهنگی و آموزشی با موضوعات متنوع هستند. لذا اين كارگروه وظيفه دارد با تشکيل 
سوادآموزی،  نظير  مختلف  موضوعات  در  تخصصی  و  عمومی  آموزش  انجام  راستای  در  متنوع  های  كميته 
آموزش مسائل بهداشتی، مباحث اجتماعی، رفع معضالت اجتماعی فعاليت نمايد. عالوه بر اين مباحث كارگروه 
اجتماعی- فرهنگی در راستای ارتقاء توانمندی های فردی وظيفه خواهد داشت با تشکيل كميته مهارت آموزی 
به ارتقاء سطح مهارت های تخصصی ساكنين و افراد محله برای جذب بهتر در بازار كار و يا كميته متخصصين 

محله برای تفکر، برنامه ريزی، تصميم گيری و ارايه نقطه نظرات كارشناسی و ... بپردازند. 

کارگروه بهداشت و سالمت 
اين كارگروه در دو محور كلی بهداشت فردی و بهداشت محيطی اعم از بهداشت محيط خانه و محيط شهری 
فعاليت می نمايد. اين كارگروه با توجه به پروژه های پيشنهادی طرح توانمندسازی فعاليت هايی نظير مبارزه 
با اعتياد، بهسازی محيط عمومی محله، ارتقاء كيفيت های زيست محيطی، انجام پروژه های ويزيت رايگان 
اهالی توسط پزشکان عمومی و متخصص، انجام فعاليت های غربالگری و شناسايی موارد تهديد كننده و...را 

بر عهده خواهد داشت. 

کارگروه اقتصادی و اشتغال 
ريشه كنی فقر و ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتصادی ساكنين محالت يکی از عمده ترين اهداف طرح های 
توانمندسازی است. كميته اقتصاد و اشتغال وظيفه دارد زمينه های شکل گيری فعاليت های اقتصادی بويژه 
فعاليت های توليدی زودبازده و كم هزينه را در محالت فراهم آورده و عالوه برآن با پيگيری های تخصصی 
خود زمينه های جذب اعتبارات الزم جهت اجرای ساير پروژه ها را نيز فراهم آورد. يکی از عمده ترين وظايف 
اين كارگروه، تشکيل صندوق پس انداز و خرده وام محله است كه نمونه های موفقی از تجارب بين المللی 
اينچنين صندوق هايی در سطح جهان ديده شده است. همچنين راه اندازی كارگاه های كوچك زودبازده توليدی 
متناسب با سطح توانمندسازی و پيشينه فعالين ساكنين محالت می تواند يکی از وظايف اصلی اين كارگروه 
باشد بعالوه با تشکيل كميته اشتغال و كاريابی می توان ضمن بررسی ظرفيتهای محلی، كالسهای آموزشی در 
ارتباط با ارتقاء مهارت تشکيل و ضمن آموزش افراد مستعد، زمينه اشتغال خود جوش آنها را در مشاغل كوچك 
توليدی و محلی فراهم نمود و بعالوه اين كميته قادر خواهد بود زمينه های مشاركت مردمی را در عرصه اجرا 
با تامين نيروی كار مورد نياز پروژه ها )ماهر، نيمه ماهر( فراهم ساخته و به نوعی در تامين زمينه های شغلی و 

رفع بيکاری به صورت تدريجی و گام به گام موثر باشند.  
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کارگروه عمرانی 
شناسايی  روبنايی  و  زيربنايی  عمده  محور  دو  در  توان  می  را  عمرانی محالت هدف  نيازهای  و  ها  ضعف 

نمود. 
محالت هدف اصواًل با ضعف شديد ساختارهای زيربنايی مواجه هستند كه هرگونه فعاليت عمرانی در آنان 
بدون توجه به اين امر در آينده مشکل ساز خواهد بود. يکی از مهمترين وظايف كارگروه عمرانی توجه به توسعه 
زير ساخت ها و پيگيری اجرای طرح های مرتبط و ساخت و توسعه بناهای جديد مسکن و همچنين ساخت 
ابنيه مناسب جهت استقرار ساير فعاليت ها می باشد. هرچند عنوان اين كارگروه، عمران است اما به خودی خود 
می تواند با جذب نيروی كار ماهر و نميه ماهر از ساكنين محلی و بکارگيری آنان در فرآيند اجرای پروژه ها 

توان اقتصادی و سطح مهارتی آنان را نيز ارتقاء بخشد. 

کارگروه تعاون 
بطور كلی ديدگاه غالب و عام در فرآيند تحقق تمامی طرح های عمرانی، سرمايه گذاری، اقتصادی، مسکن 
و... در جهان، استفاده از توان بنگاه های كوچك تعاونی و فعاليت در قالب آنان است، در دو دهه گذشته با 
تشکيل وزارت تعاون و تالش دولت در ساماندهی و فعاليت های متنوع در قالب تعاونی ها ،يکی از سياست های 
كالن كشور بوده است، حال با توجه به ماهيت پروژه ها، توان اقتصادی ساكنين و همچنين ميزان اعتبار دولتی 
موجود به نظر می رسد، تشکيل صندوق های تعاونی در سطح محالت بتواند الگوی مناسبی باشد. كارگروه 
تعاون وظيفه دارد متناسب با اولويت ها و توان محلی ، صندوق تعاونی مناسبی نظير تعاونی مسکن، تعاونی توليد 

)حمايت از طرح كارگاه های زودبازده(، تعاونی مصرف و... را پيگيری و محقق نمايد. 

نمودار شماره 1 ساختار كلی پيشنهادی جهت نهاد اجتماعی را نشان می دهد. 

 

* در تمامی كارگروهها كميته نظارت و ارزيابی وجود دارد. 
* هرچند سرفصل كارگروهها در تمامی محالت يکسان هستند، اما كميته های تخصصی می تواند مناسب با ماهيت و شرايط مکانی و زمانی بيشتر و يا متنوع تر گردد. 
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نهاد اجتماعی و سطوح مشارکت 

به روز نبرد آن يل ارجمند                 به تيغ و به خنجر به گرز و كمند
بريد و دريد و شکست و ببست           يالن را سر و سينه و پا و دست

                                                                                           »فردوسی« 

در اشعار باال كه از غنای باالی صنعت ادبی برخوردار است فردوسی می فرمايد كه »آن يل ارجمند در روز 
نبرد باتيغ- بريد- سر را، با خنجر- دريد- سينه را، با گرز- شکست- پا را و با كمند- بست- دست را «. با 
ساختاری كه از نهاد اجتماعی يا كنسول محله ترسيم گرديد و مضافًا كار گروهها و كمتيه های تحت امر، به 
المثل توسط صندوق  ادامه خواهيم ديد، فی  راحتی می توان مشاركت ها را تحقق بخشيد. همچنان كه در 
پس انداز محله )زيرگروه كارگروه اقتصاد( مشاركت در عرصه سرمايه گذاری، توسط كميته اشتغال و كاريابی، 
عرصه  در  مشاركت  اجتماعی(،  كارگروه  )زيرگروه  محله  متخصصين  كميته  توسط  اجرا،  عرصه  در  مشاركت 

تصميم سازی و تصميم گيری و... محقق خواهد شد. 
از ديدگاه نظری عرصه های مهم مشاركت عبارتنداز: 

1- مشاركت در تصميم سازی 
2- مشاركت در تصميم گيری 

3- مشاركت در سرمايه گذاری 
4- مشاركت در اجرا 

5- مشاركت در نظارت 
6- مشاركت در بازبينی 

با نگاهی به اين محورها از يك سو و همچنين ساختار و عناوين كميته ها و كارگروه های تخصصی تشکيل 
شده از سوی ديگر متوجه می شويم كه اين ساختار می تواند به داليل زير متضمن حضور مشاركت ساكنين 

در سطح گسترده ای باشد. 

1- مشارکت در تصميم سازی و تصميم گيری
انتخاب مستقيم اعضای هسته مركزی كه تصميم گيران و تصويب كنندگان نهايی طرح ها می باشند و 
مضافأ انجمن يا كميته متخصصين محله، متضمن بحث مشاركت در تصميم گيری است در حالی كه تشکيل 
كارگروه های تخصصی، بررسی نيازها، روش های اجرايی و جزئيات الزم هر پروژه در آنها از سوی مردم و اخذ 
ديدگاه ها و نظرات مختلف آنان در مباحث مختلف نشان از مشاركت وسيع در فرآيند تصميم سازی دارد. عماًل 
وجود كميته های تخصصی به صورت زير مجموعه ای از كارگروهها تقويت كننده مشاركت در تصميم سازی 
است در حالی كه تاكيد كارگروهها در تصميمات اخذ شده توسط كميته متخصصين محله و هسته مركزی نشان 

از مشاركت در تصميم گيری دارد. 

2- مشارکت در سرمايه گذاری 
هايی  پيشنهاد طرح  و  اقتصاد  كميته  و  تعاون  كميته  تشکيل  اقتصادی،  توان  و  منزلت  ارتقای  راستای  در 
نظير تشکيل صندوق خرده وام و پس انداز محله نمونه هايی از الگوی مشاركت مردمی در امر سرمايه گذاری 
است، به نحوی كه سرمايه های كوچك ساكنين با جمع شدن در صندوق پس انداز محله و يا صندوق تعاون 
و بکارگيری آنان در امور مختلف عمرانی و سرمايه گذاری می تواند سودآور بوده و متضمن تداوم فرآيند اين 

مشاركت باشد. 
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3- مشارکت در اجرا 
يکی از عمده ترين ديدگاه های حاضر در طرح های توانمندسازی استفاده از توان اجرايی ساكنين محالت 
در تحقق پذيری و اجرای پروژه های مربوط به همان محله و يا محالت مشابه است. يکی از وظايف كارگروه 
اقتصاد و اشتغال همانا شناسايی و توانمندسازی فنی و مهارتی ساكنين محالت جهت استفاده در فرآيند اجرا و 
همچنين ارتقاء اين مهارت ها و يا مهارت آموزی جهت بکارگيری آنان در پروژه های آتی است كه اين ديدگاه 
می تواند فرآيند مشاركت در اجرا را پررنگ تر نموده و به واقعيت نزديك نمايد. ضمن اينکه كميته اشتغال و 
كاريابی به عنوان يکی از زير گروههای كارگروه اجتماعی نيز می تواند در امر تأمين نيروی انسانی ماهر و نيمه 
ماهر و غير ماهر مورد نياز پروژه های مختلف )از طريق نيروهای محلی- در اولويت - و غير محلی( به عنوان 

بخشی از مشاركتهای اجرايی موثر و كارآمد باشد.
 

4- مشارکت در نظارت و بازنگری 
تجارب  است.  آنان  پذيری  انعطاف  ماهيت  همانا  توانمندسازی  های  طرح  های  ويژگی  مهمترين  از  يکی 
توانمندسازی در سطح جهان و انجام پروژه ها به صورت مشاركتی نشان داده كه متناسب با شرايط و زمان، 
طرح ها نيازمند بازنگری و اصالح می باشند كه حضور كميته  ارزيابی و نظارت در زير مجموعه كارگروه اقتصاد 
و اشتغال، عمران، بهداشت و سالمت و اجتماعی- فرهنگی همگی تقويت كننده اين ديدگاه است. اين كميته با 
همکاری ساكنين محالت، پروژه ها و طرح ها را در مقاطع زمانی مختلف هم از نقطه نظر كيفی و هم موضوعی 

و كمی مورد نظارت و بازبينی قرار داده و پيشنهادات الزم را مطرح می نمايد. 
اين پيشنهادات هم می تواند جنبه اصالح و تقويت كمی و كيفی پروژه های در دست اجرا را داشته باشد و 
هم به طور كلی می تواند متناسب با شرايط زمانی، تغييری در اولويت های اجرايی، موضوع طرح ها و ماهيت 

آنها بوجود آورده كه خود نشانگر سطح باالی مشاركت در بازنگری در اين ساختار می باشد. 

نتيجه گيری: 
اخيراً رويکرد توانمندسازی به عنوان بهترين راه حل مداخله و حل مسايل و مشکالت بافتهای غيررسمی 
هم در سطح جهانی و هم در كشور عزيزمان ايران سرلوحه كار برنامه ريزان و مجريان ذيربط قرار گرفته است. 
طرحهای توانمندسازی با تکيه بر رويکرد فوق و شرح خدمات مشخص در ارتباط با اينگونه بافتها در حال تهيه 
و يا بعضًا اجرا می باشند. در ارتباط با اجرای اينگونه طرحها از يك طرف دستگاههای عضو ستاد توانمندسازی 
استان و ديگر دستگاههای ستادی از طرف ديگر مردم و تشکل های غيردولتی و بحث مشاركت گسترده مردمی 
مطرح می باشد. هرچند در ارتباط با نهادسازی و ظرفيت سازی دستگاههای دولتی می بايست گامهای زيادی 
)تشکيل واحد توانمندسازی در اين دستگاهها، آموزش عمومی توانمندسازی برای مديران و كارشناسان ستادی، 
تالش در جهت تغيير نوع نگاه مديران و كارشناسان به بافتهای غيررسمی و...( برداشته شود. اما در ارتباط با 
چگونگی استفاده از مشاركت های مردمی كه موضوع مورد نظر اين مقاله می باشد در جهت تحقق مشاركت 
)مشاركت در تصميم سازی و تصميم گيری، مشاركت در سرمايه  مردمی در عرصه های مختلف مشاركت 
گذاری، مشاركت در اجرا، مشاركت در نظارت، مشاركت در بازنگری( تشکيل نهاد اجتماعی محله يا كنسول 
محله )مركب از 7-5 نفر( كه اعضاء آن منتخب نهادها و تشکل های غيردولتی و مردم محله می باشند می 
تواند زمينه ساز تحقق مشاركتهای مردمی در تمامی عرصه های مشاركت باشد. نهاد اجتماعی محله با تشکيل 
كارگروههای تخصصی )اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، تعاونی، بهداشتی( و مضافًا كميته های تخصصی متنوع 
و مناسب در ارتباط با هر كارگروه قادر خواهد بود زمينه مشاركت مردمی را به صورت گسترده از طريق ايجاد 
كالسهای آموزشی و افزايش مهارت، برقراری هماهنگی های الزم، اجرای پروژه ها و نظارت برآنها، پيگيری 

اهداف پروژه ها و... به شرحی كه در مقاله آورده شد محقق سازد. 


