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یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در 
ح های مرمت شهری بر پایه ی نظریه بازی طر
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چکیده

که دستیابی به آن  ح های مرمت شهری، عامل مهمی است  جلب حمایت و مشارکت افراد در طر

ح ها و صرفه جویی های اقتصادی پیرامون آنها داشته باشد. اما  می تواند تاثیر زیادی در روند انجام طر

که این مقاله تالش دارد تا با اتکا بر نظریه  نحوه ی جلب مشارکت مردم در این فرآیند، مساله ای است 

ح بهسازی و نوسازی  بازی و درک رفتار مردم در این زمینه، به آن دست یابد. در این رابطه، ابتدا طر

ح های نوسازی در  بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع( به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین طر

قرار  بررسی  مورد  مالکان  مشارکت  جلب  در  ناموفق  )عمومًا(  نمونه ای  دادن  نشان  هدف  با  ایران، 

ح مرمت بازار عودالجان تهران به عنوان طرحی با رویکرد مشارکت همکارانه  می گیرد و سپس به طر

نیازمند  مشارکت،  که  می دهد  نشان  حاصل  نتایج  می شود.  پرداخته  زمینه  این  در  موفق  نسبتًا  و 

که مهم ترین عامل ترغیب کننده به مشارکت، تامین  فضایی برای تعامل رودررو است و نشان می دهد 

که فضای مورد نیاز  سود )مادی یا غیرمادی( حاصل از مشارکت می باشد. در انتها مشخص می شود 

برای جلب مشارکت افراد، چگونه فضایی باید باشد و همچنین درنهایت راهکارهایی برای دستیابی 

ح های مرمتی ارائه می گردد. به مشارکت در طر
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مقدمه

ح های مرمت شهری را  یکی از مهم ترین عوامل دخیل در طر
ح های مرمت  ح ها دانست. طر می توان مسائل اقتصادی این طر
اجرایی شدن  برای  سرمایه  جلب  نیازمند  یک طرف  از  شهری 
هستند و از طرف دیگر، پس از اجرا، بازگشت سرمایه و سود را به 
دنبال دارند. ناحیه ی مورد مرمت از یک  طرف محلی مناسب را 
دیگر  طرف  از  و  می کند  فراهم  الزم  عمومی  خدمات  ایجاد  برای 
این امکان را فراهم می کند تا بتوان برخالف شکل معمول بازارها 
وجود  به  را  جدیدی  بازارهای  می گیرند،  شکل  خودبه خود  که 
)Davis and Whinston, 1961, 1(. در حقیقت عمل مرمت  آورد 
اما  دانست.  جدید  فرصت های  خلق  نوعی  به عنوان  می توان  را 
کند؟ قطعًا  کسی از فرصت های به وجود آمده باید استفاده  چه 
هستند  فرصت ها  این  از  استفاده  دنبال  به  مجریان  و  مالکان 
در  را  کنان  سا و  مالکان  باید  اندازه  چه  تا  و  چگونه  مجریان  اما 
فرصت های پدید آمده مشارکت دهند؟ و این فرآیند چگونه باید 
دارد  بستگی  مختلفی  عوامل  به  مالکان  مشارکت  شود؟  انجام 
مشارکت،  هر  در  که  کرد  بیان  می توان  عوامل  این  درمجموع  اما 
باید  برای جلب مشارکت  که  فایده وجود دارد  و  از هزینه  میزانی 
 Doebeli and Hauert, 2005,( باشد  هزینه  از  بیش  آن  فایده ی 
باید  اول  ح ها، هدف در مرحله ی  این گونه طر بنابراین در   .)754
باشد،  ذی نفع  گروه های  تمام  دادن  مشارکت  برای  راهی  یافتن 
به نحوی که منافع طرفین در بیشترین میزان ممکن تامین شود. 
در این مقاله سعی می شود تا با استفاده از نظریه بازی و همچنین 
بازی معمای زندانی، شرایط دستیابی به مشارکتی همه جانبه و 

دلخواه تشریح شود.
اولین صحبت ها پیرامون نظریه بازی۱ را می توان یادداشتی از 
جیمز والدگریو۲ در سال ۱7۱۳ میالدی پیرامون نظریه بازی ریاضی 
رئیس جمهور  چهارمین  مدیسون۳  جیمز  وی  از  پس  دانست. 
که تحلیل  ایاالت متحده امریکا را می توان به عنوان فردی برشمرد 
تحت  می توانند  ایالت ها  که  رفتاری  با  ارتباط  در  را  بازی  نظریه 
کرد )Rakove, 2007(. اما  سیستم مالیاتی داشته باشند، بررسی 
با تمام این مسائل، نظریه بازی، قبل از مقاله ی جان ون نیومن۴ 
مانند  دیگر  علوم  از  مجزا  مقوله ی  یک  به عنوان   ۱۹۳۸ سال  در 
و  مقاله  این  انتشار  است.  نبوده  ح  مطر  ... و  سیاست  اقتصاد، 
کتابی5 در سال ۱۹۴۴در همین زمینه توسط  در امتداد آن انتشار 

البته  کرد.  ح  مطر مجزا  مقوله ای  به صورت  را  بازی  نظریه  وی، 
بازی های  قالب  در  بیشتر  نظریه  این  به  پرداختن  دوره  این  در 
 ۱۹5۰ دهه ی  در   .)Leonard, 2010, 5; 1995, 731( بود  تعاونی6 
ح  برای اولین بار مباحثی در ارتباط با بازی معمای زندانی7 مطر
کار رفت  شد و پیرامون موضوع استراتژی هسته ای در جهان به 
 Kuhn,( رسید  خود  اوج  به  دهه  این  در  آن  از  استفاده  کم کم  و 
2009(. در سال های بعد به تدریج بازی های اجتماعی بیشتری 
ح  با مطر و در سال ۲۰۰5  گرفت  قرار  استفاده  و مورد  ح شد  مطر
شدن الگوهای پویا۸، اولین نمونه های نظریه بازی تکاملی۹ ارائه 

گردید.
اقتصادی  زمینه های  از  ابتدا  شهرسازی  در  بازی  نظریه ی 
که می توان دلیل آن را در پایه های نظری نظریه ی بازی  آغاز شد 
اما  شد.  ح  مطر اقتصادی  صرفًا  زمینه های  در  ابتدا  که  دانست 
شهرسازی،  اقدامات  از  بسیاری  در  اینکه  به  توجه  با  و  به تدریج 
را  ح  طر یک  از  مختلفی  قسمت های  مردم،  و  مختلف  نهادهای 
تشکیل می دهند و با هم در ارتباط قرار می گیرند، نظریه ی بازی 
کاربرد پیدا  در زمینه هایی فراتر از مباحث اقتصادی در شهرسازی 
که در حال حاضر در زمینه های: باز توسعه ی مناطق  کرد به شکلی 
Wei-( توسعه های مجدد شهری   ،)Lee et al., 2003( مسکونی 
ler, 2000(، مطالعات منطقه ای )Basolo, 2003(، برنامه ریزی از 

کاربرد دارد. پایین )Batty, 2007( و مسایل مختلف دیگر 
کردن یک نظریه  کاربردی  در این مقاله با توجه به هدف آن که 
نظریه  پیرامون  بحث  کتابخانه ای،  اسناد  مرور  با  ابتدا  می باشد، 
بحث  زندانی،  معمای  بازی  به کارگیری  با  و  می گیرد  شکل  بازی 
شهری  مرمت  ح های  طر در  مشارکت  موضوع  سمت  به  نظری 
شرایط  مدل سازی  از  استفاده  با  سپس  می شود.  جهت دهی 
افراد  مشارکت  نحوه  زندانی،  معمای  بازی  از  مرحله  دو  بر  کم  حا
مورد بررسی قرار می گیرد. پس  از آن به دو نمونه ی موردی یکی 
)نسبتًا(  دیگری  و  عودالجان(  بازار  مرمت  ح  )طر موفق  نسبتًا 
رضا  امام  مطهر  حرم  پیرامون  نوسازی  و  بهسازی  ح  )طر ناموفق 
با  آنها  راهکارهای پیگیری شده در  و  زمینه پرداخته  این  )ع( در 
می گیرد  قرار  مقایسه  مورد  بازی  نظریه ی  از  برآمده  راهکارهای 
ح های  طر در  مردم  مشارکت  جلب  برای  راهکارهایی  درنهایت  و 

مرمت شهری ارائه می شود.

نظریه بازی

استفاده شده  انگاره های  بررسی  نوعی  به عنوان  بازی  نظریه 
متعارض  موقعیت های  با  روابطی  در  اجتماعی  برهان های  در 
شناخته می شود )Rubinstein, 1991, 1(. نظریه بازی مطالعه ای 
به عبارت دیگر  می باشد.  راهبردی۱۰  تصمیم گیری های  پیرامون 

همکاری۱۲  و  تعارض۱۱  ریاضی  الگو های  مطالعه ی  را  آن  می توان 
 Myerson, 1991,( گیران هوشمند و منطقی دانست بین تصمیم 
1(. این نظریه در اصل در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادی و 
روانشناسی استفاده می شده است اما امروز نظریه بازی در طیف 
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کاربرد  شهری  مسائل  ازجمله  مختلف  زمینه های  از  وسیعی 
رفتار خوب و  به درک  کمک  برای  را  بازی  دارد. محققان نظریه 
 .)Don, 2012( کار می برند مناسب افراد در تعامالت اجتماعی به 
کاربردهای این نظریه به  اولین  از  را می توان  الگوسازی  در واقع 
شمار آورد )Camerer, 2003, 3(. نظریه بازی یک روش عمده ی 
اقتصادی  تعامالت  در  رقابتی  رفتار  الگوسازی  در  استفاده  مورد 
را فراهم  رفتار استراتژیک  آنالیز منطقی  راه منسجم  تنها  است و 
گرفت  نتیجه  می کند )Shapiro, 1989, 125(. درنهایت می توان 
که  است  شبیه سازی  از  خاصی  نوع  حقیقت  در  نظریه  این  که 
می توان آن را برای شبیه سازی مسایل شهری نیز مورد استفاده 
را  مسائل  شبیه سازی شده،  محیط  در  بتواند  محقق  تا  قرارداد 
که مساله ای را  کند. اصل اساسی در این نظریه این است  درک 
تصمیم گیری  آن  در  که  کرد  شبیه سازی  طریق  این  به  می توان 
مستلزم خطر و عدم اطمینان باشد. تضاد و رقابت طرفین، یکی 
از مهم ترین ارکان به کارگیری این نظریه در مسائل شهری است. 
کاربردهای نظریه بازی در مسائل شهری را می توان  از مهم ترین 

ساختن الگو هایی از روندهای تصمیم گیری دانست.

معمای زندانی

که  می باشد  بازی  نظریه  بازی های  انواع  از  یکی  زندانی  معمای 
بازی های  می گیرد.  قرار  صفر۱۳  مجموع  بازی های  دسته ی  در 
مجموع صفر، قسمت بزرگی از مجموعه ی نظریه بازی را تشکیل 
می دهد. در این دسته از بازی ها، هر یک از دو طرف تالش دارد 
تا به بهای از بین رفتن اهداف طرف دیگر، به هدف خود برسد. 
دست  از  را  خود  منابع  از  بخشی  طرفین  از  یکی  شرایط،  این  در 
Bowles, 2004, 33-( می آورد  دست  به  را  آن  دیگری  و  می دهد 
36(. در ساختار اصلی بازی معمای زندانی، دو طرف وجود دارد 
کردن، دو راه  که در یک بازی قرارگرفته اند و هر طرف برای بازی 
مشارکت  از  یا  و  می کند  مشارکت  بازی  در  یا  دارد:  رو  پیش  در  را 
 A کنند، سودی برابر با گر هر دو طرف مشارکت  امتناع می کند. ا
کند و دیگری مشارکت  گر یک طرف مشارکت  به دست می آورند. ا
کرده و  که از مشارکت امتناع  نکند، سود B نصیب طرفی می شود 
کرده است. درنهایت  که مشارکت  کسی می شود  C نصیب  سود 
کنند، سودی برابر با D به دست  گر هر دو طرف از مشارکت امتناع  ا
که در  می آورند. این بازی را می توان در قالب جدول ۱ نشان داد 

:B>A>D>C این جدول
در  یک،  جدول  به  توجه  با  که  کرد  عنوان  می توان  نمونه  برای 
که طرف اول بازی از مشارکت  شرایط مشارکت یک طرفه، زمانی 
مقابل  در  و  به دست می آورد   B1 با  برابر  امتناع می کند، سودی 
کرده است، سودی )زیانی( برابر با C2 به  که مشارکت  طرف دوم 
می توان  که  همان طور  است.  بیشتر   C2 از   B1 که  می آورد  دست 
یک  که  می شود  حاصل  زمانی  سود  بیشترین  کرد،  مشاهده 
که  کند  امتناع  مشارکت  از  دوم  طرف  اما  کند  مشارکت  طرف 
می آورد.  دست  به  را  سود  بیشترین  دوم  طرف  شرایط  این  در 
طرف  دو  هر  که  می شود  حاصل  زمانی  برابر  سود  بیشترین  اما 

کنند. مشارکت 

الگوسازی دو مرحله بازی معمای زندانی

در این بخش تالش بر آن است تا با استفاده از مباحث فوق، نحوه 
شهری  مرمت  ح های  طر در  آنها  مشارکت  شیوه ی  و  افراد  نگاه 
مشارکتی  شهری  مرمت  بررسی  در  منظور  این  به  شود.  بررسی 
مالکان  زندانی،  معمای  بازی  تحت  جمعی  کنش  یک  به عنوان 
یک طرف بازی و مجریان و طراحان و برنامه ریزان در طرف دیگر 
به  می تواند  بازی  مدل  بنابراین،  می شوند.  گرفته  نظر  در  بازی 
اعدادی  جدول۲،  در  به کاررفته  )اعداد  شود  متصور  زیر  صورت 

فرضی است و نشان دهنده ی نحوه تقسیم سود می باشد(:
که در جدول مشاهده می شود، درصورتی که مشارکت  همان طور 
که  طرفی  و  می کند  ضرر  مشارکت کننده  طرف  باشد،  طرفه  یک 
مشارکت نمی کند، سود بیشتری به دست می آورد. بنابراین زمانی 
گاهی نداشته باشند،  که دو طرف این بازی از عمل طرف مقابل آ
ضرر  جلوی  بتوانند  طریق  این  از  تا  نمی کنند  مشارکت  ح  طر در 
زمینه ی  در  محققان  فوق،  مساله ی  به  توجه  با  بگیرند.  را  خود 
که امکان جلب مشارکت در  نظریه بازی به این نتیجه رسیده اند 
می گیرد،  صورت  دنباله دار  و  متعدد  مراحل  طی  که  کنش هایی 
می توان  را  امر  این  دالیل   .)Shubik, 1970, 190(است بیشتر 
در  خطرکردن  برای  فرصتی  بازی،  تکرار  که  برشمرد  این گونه 
پاسخ گویی  امکان  بازی،  تکرار  زیرا  می کند.  ایجاد  اول  مرحله ی 
یک  انجام  در  درحالی که  می کند  فراهم  را  مقابل  طرف  رفتار  به 
موجود  رایج  استراتژی های  بردن  کار  به  امکان  بازی،  مرحله ای 
کنش بدون ضرر را به جای  که  نمی باشد و افراد ترجیح می دهند 

ح های  یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طر
مرمت شهری بر پایه ی نظریه بازی

طرف اول

امتناعمشارکت

A1A2B1C2مشارکتطرف دوم

B2C1D1D2امتناع

کلی بازی معمای زندانی )در این جدول عدد 1 مربوط به طرف اول و عدد  جدول 1- مدل 
۲ مربوط به طرف دوم می باشد(.

که نشان دهنده ی مجموع صفر در  جدول ۲- نمونه ی عددی شرایط بازی معمای زندانی 
انتهای بازی می باشد.

)Ohdaira and Terano, 2009, 3( :ماخذ

طرف اول

امتناعمشارکت

5-/5/5۱۰مشارکتطرف دوم

5/۱۰۰/۰-امتناع



8
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۱8  شماره۴  زمستان ۱۳۹۲

کنند)در این حالت سود و زیانی تقسیم  مشارکت نکردن انتخاب 
از  که  )Doebeli and Hauert, 2005, 750(. مدلی  نمی شود )0/0( 
یک مشارکت دو مرحله ای حاصل می شود، در زیر ارایه شده است. 
در این نمودار، حالت های مشارکت بین دو طرف، طی یک فرایند 
براساس  آن  از  حاصل  زیان  و  سود  و  شبیه سازی  مرحله ای  دو 
که در جدول ۲ فرض شده، محاسبه شده است. سپس  اعدادی 
که  ح شده در مبحث نظریه بازی، مراحلی  با توجه به مباحث مطر
خ دادن آنها وجود دارد و نحوه ی تقسیم سود و  در عمل امکان ر
زیان در انتهای آن مشخص شده است. در این نمودار، T زمانی 
دالیل  به  که  است  زمانی   N و  می شود  انجام  مشارکت  که  است 
دالیل  این  که  می شود.  متوقف  مرحله  آن  در  مشارکت  مختلف 
می تواند پاسخی به عدم مشارکت طرف مقابل در مرحله ی قبل 
کسب سود بیشتر و یا ...  کوتاهی و خیانت در مشارکت برای  و یا 
در  ممکن،  حالت های  از  یکی  نمودار  بیشتر  وضوح  برای  باشد. 

ادامه توضیح داده می شود.
که مشارکتی در حال آغاز است. در این مشارکت، در  فرض می شود 
 )P2( و طرف دوم )T( مشارکت می کند )P1( مرحله اول، طرف اول
اول،  مرحله  پایان  در  بنابراین   .)T( می کند  مشارکت  متعاقبًا  نیز 
بعد،  مرحله ی  در  می کنند.  کسب   )5/5( برابر  سودی  طرف  دو 
کرده،  کسب  که در مرحله قبل  طرف اول )P1( با توجه به سودی 
مرحله  این  در   )P2( دوم  طرف  اما   )T( می کند  مشارکت  دوباره 
مشارکت نمی کند )N( و درنتیجه با توجه به نتایج جداول ۱ و ۲، 
کسب می کند، درحالی که طرف اول )P1( متحمل  سود بیشتری 
ضرر می شود )5/۱0-(. در نتیجه در مجموع دو مرحله، سود به 
 )P2( دوم  طرف  و  نمی شود  تقسیم  طرف  دو  میان  برابر  صورت 
ذکرشده،  حالت   .)0/۱5( می کند  سود   )P1( اول  طرف  از  بیشتر 
که در واقعیت نیز امکان وقوع آن  حالت شماره۲، نمودار ۱ است 

وجود دارد.

دو  در  بازی  که  کرد  مشاهده  می توان  )نمودار۱(،  مدل  این  در 
از  قبل  افراد  که  شده  انجام  صورتی  به  هم  سر  پشت  مرحله ی 
گاه هستند. طبق این  انجام هر مرحله، از نتایج مرحله ی قبل آ
نمودار، از ۱6 حالت ممکن به صورت نظری، تنها 6 حالت امکان 
از  مرحله  یک  در  فردی  که  زمانی  زیرا  دارد.  را  واقعیت  در  وقوع 
کند، طرف مقابل در حرکت بعد مشارکت  بازی از مشارکت امتناع 
و  دشوار  بسیار  مجدد  مشارکت  بعد،  به  مرحله  این  از  و  نمی کند 
تنها  ممکن،  حالت   6 میان  از  می باشد.  خاصی  شرایط  نیازمند 
اول  حالت  می باشد.  برقرار  سود  تقسیم  در  تعادل  حالت  سه  در 
که هر دو طرف از ابتدا مشارکت را  )حالت شماره ۱(، زمانی است 
یابد. این حالت زمانی  انتها ادامه  تا  کنند و این شرایط  انتخاب 
گیرد و اعتماد دو طرف قبل  که تعامل رودررو صورت  خ می دهد  ر
کنش جلب شود. در این شرایط بیشترین سود ممکن )و  از آغاز 
حالت  می شود.  تقسیم  طرفین  میان  کنش  انتهای  در  مساوی( 
دوم )حالت شماره ۱6(، زمانی است که دو طرف از ابتدا از مشارکت 
که در این حالت هرگز مشارکتی به دلیل بی اعتمادی  کنند  امتناع 
خ نمی دهد و هیچ یک از طرفین  نسبت به تصمیم طرف مقابل ر
 ،)۴ شماره  )حالت  سوم  حالت  در  نمی شود.  متحمل  ضرری 
کناره گیری  خ می دهد و به دلیل  مشارکت تنها در مرحله ی اول ر
امکان  این  اما  نمی دهد  خ  ر بعد  مرحله ی  در  مشارکت  طرفین، 
شرایط  این  در  که  بازگردند  مشارکت  به  طرفین  که  دارد  وجود 
وجود  به  بی اعتمادی  دلیل  به  مشارکت  به  طرفین  بازگرداندن 
امکان  دیگر  حالت  دو  به  نسبت  حالت  این  است.  دشوار  آمده، 
که افراد معمواًل در  کمتری دارد زیرا با توجه به راهبردهایی  وقوع 
اتخاذ می کنند، مشارکت در مرحله ی اول، مشارکت در  مشارکت 
مراحل بعد را به دنبال دارد. بنابراین درنهایت می توان دو حالت 
برابر تقسیم شود.  که در آن سود به صورت  گرفت  را در نظر  کلی 
ح با مشارکت پیش نرود )یا تالش ها برای مشارکت  که طر حالتی 

نمودار 1- بررسی نحوه ی رفتار در یک بازی تحت الگوی معمای زندانی در دو مرحله.
)Shubik, 1970, 184 ماخذ: )نگارندگان بر اساس
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از حالت های  را بیش  حاالت ممکن برای دستیابی به مشارکت 
کند و می تواند فراتر از استراتژی های  ممکن ذکرشده در نمودار۱ 
کنش های  ساختار  در  ریشه  مساله  این  که  کند  عمل  فردی 
بهبود  آن،  هدف  که  است  کنشی  جمعی،  کنش  دارد.  جمعی 
را  مسئولیت هایی  همزمان  و  می باشد  کنشگران  گروه  شرایط 
از  یکی   .)Wright et al., 1990, 995( دارد  پی  در  آنها  برای  نیز 
کنش  این  که  است  منافعی  جمعی،  کنش  یک  ارکان  مهم ترین 
محور  پیرامون  نیز  کنش  حقیقت  در  که  دارد  پی  در  افراد  برای 
 .)Tilly, 1977, 1-7 , 1-10( همین منافع از ابتدا شکل می گیرد
به  دستیابی  برای  افراد  که  است  زمانی  جمعی  کنش  یك  آغاز 
که دارند، نیاز به همکاری با دیگران داشته باشند. اما از  هدفی 
که می تواند مشارکت  میان عوامل مختلف، سه عامل وجود دارد 
اول،  عامل  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  جمعی  کنش  یک  در  افراد 
کنش بر  که به واسطه ی شرکت در یک  مسئولیت و وظیفه است 
عهده ی افراد قرار می گیرد. عامل دوم، خودخواهی یا پیگیری نفع 
که موجب می شود افراد در آنچه  کنش جمعی است  فردی در یک 
که به عهده ی آنها قرار دارد، کوتاهی کنند. اما افراد خودخواه زمانی 
که یا تعداد افراد شرکت کننده  کنش جمعی شرکت می کنند  در یک 
کم باشد و یا اینکه اجباری برای انجام مشارکت و حرکت در جهت 
اجبار،  این   .)Olson, 1965, 2( باشد  داشته  وجود  عمومی  نفع 
پیش برد  برای  جوامع  که  است  سازوکارهایی  از  یکی  درواقع 
اهداف جمعی خود، از آن استفاده می کنند و به صورت فشاری 
وارد  کنش  در  مشارکت  برای  فرد  یک  بر  جامعه  افراد  که  است 
می کنند. این فشارها می تواند با تنبیه همراه باشد. عامل سوم، 
هویت  می گیرد،  قرار  شخصی  نفع  مقابل  در  نیز  عامل  این  که 
حاصل  اجتماعی  هویت  برای  عمومًا  افراد  است.  اجتماعی 
همچنین  و  می کنند  تالش  دارند،  عضویت  آن  در  که  گروهی  از 
 Van Zomeren; Postmes; Spears,( می شوند  بهره مند  آن  از 
که افراد به دلیل  503 ,2008(. هویت اجتماعی، سازوکاری است 
از آن حاضر هستند  که به آن دارند و برای بهره بردن  وابستگی 
کنش  از  حاصل  منافع  نفع  به  را  خود  شخصی  منافع  حدی  تا 
می تواند  جمعی  هویت  یک  سو  یک  از  بگذارند.  کنار  جمعی 
یک  در  شرکت  دیگر،  سوی  از  و  بزند  رقم  را  جمعی  کنش  یک 
جمعی  هویت  یک  پدیدآورنده ی  خود  می تواند  جمعی  کنش 
می تواند  زمانی  سازوکارها،  این  که  کرد  خاطرنشان  باید  باشد. 
افراد  یا  گروه خاص  کنش جمعی در میان یک  که یک  بروز یابد 
مشارکتی  شهری  مرمت  ح های  طر گر  ا حال  گیرد.  شکل  آشنا 
ابتدای  در  که  )فرضی  بگیریم  نظر  در  جمعی  کنشی  به عنوان  را 
مسئوالن،  و  مردم  طرف  دو  هر  آن  در  که  شد(  اتخاذ  مطلب 
باشد  عواملی  می تواند  باال  عوامل  کنند،  کنش  انجام  به  اقدام 
از  غ  فار افراد  شوند  موجب  گرفتن  قرار  استفاده  مورد  با  که 
در  حدودی  تا  فردی  منفعت  و  سود  آوردن  دست  به  مساله ی 
این  به کارگیری  در  نکته  مهم ترین  اما  کنند.  مشارکت  کنش ها 
در  آنها  ساختار  و  جوامع  این  شناخت  اجتماعی،  سازوکارهای 
در  هرگاه  می باشد.  آنها  با  ارتباط  برقراری  و  ح  طر محدوده ی 

به دلیل اتخاذ روش نا مناسب به انجام نرسد( و سود و زیانی به 
که مشارکت از ابتدا تا انتها به صورت  دنبال نداشته باشد و زمانی 
بیشتری  این حالت در هر مرحله سود  که در  انجام شود  رودررو 

عاید طرفین می شود.
استراتژی های  از  معمواًل  مناسب،  تصمیم  اتخاذ  برای  افراد  اما 
دو  موجود،  استراتژی های  میان  در  می کنند.  استفاده  مختلفی 
استراتژی »تالفی۱۴« و »برد- حفظ موضع، باخت- تغییر موضع۱5« 

بیش از بقیه مورد استفاده قرار می گیرد.
سعی  دارد،  قرار  که  مرحله ای  در  فرد  هر  »تالفی«،  استراتژی  در 
که حریفش در مرحله ی قبل داشته  کند  می کند موضعی را اتخاذ 
است )Hargreaves Heap and Varoufakis, 2004, 191(. بنابراین 
که تعامل با یک  در صورتی می توان به ادامه ی همکاری پرداخت 
از  حاصل  نتایج  شود.  آغاز  اول  مرحله ی  در  دوجانبه  همکاری 
را می توان در حالت های شماره ی ۱، 7، ۸، ۱۱، ۱۲  استراتژی  این 
موضع،  حفظ  »برد-  استراتژی  در  کرد.  مشاهده  )نمودار۱(   ۱6 و 
که  می شود  انجام  صورت  این  به  کنش  موضع«،  تغییر  باخت- 
کند )و به عبارتی  کسب  کنش سودی  هرگاه فردی در مرحله ای از 
کرد و  بازی را ببرد(، موضع خود را در مرحله ی بعد حفظ خواهد 
بعد،  مرحله ی  در  ببازد(،  را  بازی  )یا  کند  ضرر  مرحله ای  در  هرگاه 
پرکاربرد ترین  از  یکی  استراتژی  این  می دهد.  تغییر  را  خود  موضع 
کنش جمعی  که از سوی افراد مختلف در یک  استراتژی هایی است 
اتخاذ می شود)Posch, 1999, 183-184(. البته باید توجه داشت که 
گرفته می شود، میزان سود  عالوه بر تصمیماتی که در مرحله ی قبل 
به هزینه،  بودن منفعت نسبت  بیشتر  زیرا  نیز مهم است  حاصل 
ضامن ادامه ی مشارکت می باشد. نتایج حاصل از این استراتژی را 

کرد. می توان در حالت های۱، ۸، ۱۲ و ۱6 )نمودار۱( مشاهده 
کرد،  که در این دو استراتژی می توان به آن اشاره  نکته ی مهمی 
گران در هر  کنش  چگونگی آغاز بازی در مرحله ی اول است. رفتار 
مرحله ی بازی با این دو استراتژی به بازخوردهای مرحله ی قبل 
با عدم همکاری و  اول  گر مرحله ی  ا این شرایط  با  بستگی دارد. 
مشارکت آغاز شود، جلب مشارکت در مراحل بعدی بسیار دشوار 
معمواًل  ندیدن  که  کرد  مشاهده  می توان  همچنین  بود.  خواهد 
 Axelrod and Hamilton, 1981,( کره نکردن می شود منجر به مذا
که محرک مشارکت  کرد  اما تحت شرایطی می توان بیان   ،)1395
آنها  توانایی  میزان  به  نیستند،  آشنا  هم  با  طرفین  که  زمانی  در 
که  در دیدن و شناختن منافع و مضرات مشارکت بستگی دارد، 
کنش های جمعی بیشتری شرکت  که در  این توانایی در جوامعی 

.)Brosig, 2002, 286(می کنند، بیشتر است
در  که  است  این  کرد،  اشاره  آن  به  می توان  که  دیگری  مساله 
یک  خودبه خود  که  اجتماعی  ساختارهای  و  کوچک  جوامع 
و  محکم  محلی  ساختار  یک  از  یا  داده اند،  شکل  را  همسایگی 
تنبیه های  و  تشویق ها  بخشش ها،  هستند،  برخوردار  منسجم 
کند، یا موضع آنها را  اجتماعی می تواند افراد را به مشارکت وادار 
 Doebeli and Hauert, 2005,( از امتناع، به مشارکت تغییر دهد
761(. در واقع استفاده از این امکانات و شرایط می تواند تعداد 

ح های  یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طر
مرمت شهری بر پایه ی نظریه بازی
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ح های مرمتی بتوان به جای افراد، جامعه ای را مورد  اجرای طر
با  خ دادن یک مشارکت  قرار داد، می توان به ر تعامل  خطاب و 

ح شده امیدوار بود. سازوکارهای مطر
در ادامه مطلب به بحث پیرامون دو نمونه )یکی نسبتًا موفق و 
که تالش  ح های نوسازی و بهسازی  دیگری نسبتًا نا موفق( از طر
داشته تا با جلب مشارکت افراد همراه باشد، پرداخته می شود و 
که برای موضوعات یکسان در این نمونه ها  در انتها راهکارهایی 
برآمده  راهکارهای  کنار  در  جدول،  یک  در  شده،  گرفته  نظر  در 
به  بتوان  راه  این  از  تا  می گیرد  قرار  مقایسه  مورد  نظری  بحث  از 
عنوان  نظری  بحث  در  که  راهکارهایی  نبودن  یا  بودن  کاربردی 

شد، پی برد. 
که در هیچ یک از دو نمونه ی موردنظر، برای  کرد  باید خاطرنشان 
جلب مشارکت از نظریه ی بازی استفاده نشده است. در مشهد، 
که خواهیم دید، مشارکت تنها در اهداف بیان می شود  همان طور 
نمونه ی  در  می برد.  پیش  را  ح  طر مسئول  نهاد  اجبار  عمل  در  و 
انجام  تجربی  صورت  به  و  آزمون وخطا  طریق  از  مشارکت  تهران، 
نتایج  مقایسه ی  نمونه،  دو  این  به  اشاره  از  هدف  است.  شده 
انجام شده  نمونه های  در  استفاده  مورد  راهکارهای  ارزیابی  و 
مناسب  راهکارهای  به  دستیابی  برای  نظری  بحث  موضوع  با 
نظریه ی  از  نمونه ها  این  در  که  نیست  منزله  این  به  و  می باشد 

بازی استفاده شده است.

ح بهسازی و نوسازی  مشارکت در طر
پیرامون حرم مطهر حضرت رضا )ع(

در طرح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم حضرت رضا )ع(، به عنوان 
جلب  ایران،  نوسازی  طرح های  وسیع ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
اهداف طرح، مطرح  از  یکی  به عنوان  مالکان  و  کنان  مشارکت سا
که  شده است )شرکت مسکن سازان خراسان، ۱۳7۲، ۱ و ۲ و ۱۸(. 
به دلیل اتخاذ روش نادرست، با موفقیت به انجام نرسیده است و 
گذشت ۱۰ سال۱6، تنها ۱۱ درصد پیشرفت داشته  طرح فوق پس از 

است )رهنما، ۱۳۸7، ۱5۸(.
شد،  آغاز  خورشیدی   ۱۳7۰ دهه ی  اوایل  از  که  ح  طر این  در 
مشارکت  مسئوالن،  سوی  از  یک طرفه  برنامه ریزی های  از  پس 
به  تعیین شده  پیش  از  قالب های  در  و  اجتناب ناپذیر  صورت  به 
کنان در تصمیم گیری های اولیه و از ابتدای  مردم ابالغ شد و سا
کالن اتخاذ  ح شرکت داده نشدند و تصمیم گیری ها به صورت  طر
کنان وجود دارد. راه اول ورود  شد. در این حالت دو راه برای سا
تعیین  پیش  از  و  انعطاف  بدون  چارچوب های  با  مشارکتی  به 
که بازتاب این  شده است و راه دوم فروش ملک و ترک محدوده. 
کنان از یکی از محله های۱7  مساله را در خروج 7۳/۳ درصدی سا
نشان  که   ،)۱57  ،۱۳۸7 )رهنما،  دید  می توان  محدوده  این 
بازی های  شود،  تبدیل  به اجبار  مشارکت  که  زمانی  می دهد 
 Camerer, 1997,( می دهند  دست  از  را  خود  کاربرد  اجتماعی 
از  ج  برای مشارکت کنندگان خار از طرف دیگر محدودیتی   .)161
که این مساله موجب شد  محدوده برای مشارکت وجود نداشت 
ح  کنین در طر به سا بیشتر نسبت  توان مالی  با  تا سرمایه دارانی 
رانده  به عامل دیگری در عقب  تبدیل  امر  این  و  کنند  مشارکت 
این  کنان  سا از  درصد   ۹6/7 که  شکلی  به  شد،  کنان  سا شدن 
 .)۱5۸  ،۱۳۸7 )رهنما،  دارند  نارضایتی  احساس  ح  طر از  محله 
 ۲ نمودار  صورت  به  می توان  را  مشهد  در  انجام شده  تجربه ی 

نمایش داد.
در این شرایط و با توجه به اینکه افراد برای مشارکت با تصمیم گیران 
رودررو نمی باشند، خود را در برابر یک خطر می بینند و به همین 
کنار می روند. چنین  از مشارکت  و  اعتماد نمی کنند  دلیل عمومًا 
مختلف،  جوامع  اجتماعی  سابقه ی  و  فرهنگ  در  موقعیت هایی 
کرد  بیان  رقم می زند. می توان  برای مشارکت  را  متفاوتی  شرایط 
که طرفین  ح شد، محرک مشارکت در زمانی  که مطر که همان طور 
با هم آشنا نیستند، به میزان زیادی به توانایی دیدن و شناختن 
افراد  در  توانایی  این  که  دارد  بستگی  مشارکت  مضرات  و  منافع 
می کنند،  شرکت  بیشتری  مشارکتی  کنش های  در  که  جوامعی 
برای  مردم  اعتماد  جلب  روش،  این  در  می شود.  تقویت  بیشتر 
ندارد  وجود  رودررویی  برخورد  زیرا  است  دشوار  بسیار  مشارکت 
که  از طرف دیگر به این دلیل  و جلب مشارکت زمان بر می شود. 
مشارکت  هستند،  مردم  توده ی  مشارکت کنندگان،  از  طرف  یک 
مورد  این  می شود.  دیگر  مردم  برای  زیان  موجب  برخی،  نکردن 
که از مهم ترین عوامل بازدارنده برای مشارکت می باشد، نیازمند 
ح  که در این طر کردن آن است  سازوکارهای محلی برای برطرف 
اجتماعی،  گروه های  با  مواجه  جای  به  افراد  با  مواجه  دلیل  به 

نمی توان به خوبی از آن بهره برد.

تاریخی  بازارچه  مرمت  و  بهسازی  ح  طر
عودالجان تهران

در  تهران،  در  عودالجان  بازارچه  مرمت  ح  طر اجرای  فرآیند  در 
مشارکتی  صورت  به  ح  طر این  اجرای  به  تصمیم  امر،  ابتدای  ح. گرفته شده در طر کار  نمودار ۲- مدل به 
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یک  راستا  این  در  شد.  گرفته  همکاری(  بر  مبتنی  )مشارکت 
میراث  سازمان  و  شهرداری  مالکان،  بین  سه جانبه  مشارکت 
سازمان  محلی  دفتر  این  بین،  در  که  می گیرد  شکل  فرهنگی 
نوسازی شهر تهران در محله امامزاده یحیی، مسئولیت هماهنگی 
گروه را عهده دار می شود. در این راه تالش برای جلب  بین این سه 
در  اولیه  تصمیم گیری های  و  ابتدایی  مراحل  از  مردم  مشارکت 
گروه های ذی نفع  ح آغاز می شود. به این منظور ابتدا  ارتباط با طر
با  رودررو  کره ی  برای مذا و تالش  و ذی نفوذ شناسایی می شوند 
ح تالش شده است تا برای پیشبرد  آنها شکل می گیرد. در این طر
گروهی  مشارکت از نیروهای محلی استفاده شود و به این منظور 
کار  از جوانان تحصیل کرده ی این محله در دفتر محلی مشغول به 
به  بتواند  تا  فراهم شد  این  ارتباط  شدند و یک نشریه محلی در 
کند. به این وسیله دفتر محلی  کمک  امر اطالع رسانی و آموزش 
ح  که همه ی افراد و طرف های درگیر در طر تبدیل به مکانی شد 
نکته ی  کنند.  برطرف  را  خود  ابهامات  و  کنند  مراجعه  بتوانند 
از  استفاده  کرد،  اشاره  آن  به  می توان  ح  طر این  در  که  دیگری 
برای پیشبرد مشارکت بوده است.  زنان در جامعه محلی  قدرت 
کل توجه به زیرگروه های قومی، اجتماعی، سنی و ... موجب  در 

ح. نمودار3- نحوه جلب مشارکت در طر

نتیجه

در  ح شــده  مطر بحــث  از  حاصــل  نتایــج  می تــوان  درنهایــت 
نظریــه ی بــازی را در جــدول۳ بــا رونــد طــی شــده در دو نمونــه ی 

کرد. موردی مذکور مقایسه 
که در جدول ۳ مشاهده می شود، روند طی شده در  همان طور 
که درنهایت به موفقیت نسبی رسیده  ح مرمت بازار عودالجان  طر
ح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم مطهر امام  است، نسبت به طر
رضا )ع( در مشــهد، نزدیکی بیشــتری به موارد بیان شــده در بحث 
نظری برای پیشــبرد مشــارکت دارد. درنهایت می توان راهکارهای 
کرد. این راهکارها برآمده از  زیر را برای پیشــبرد بهتر مشــارکت ارائه 
بحــث نظــری و همچنین، بررســی های انجام شــده در دو نمونه ی 

موردی مذکور می باشد:
• فرآینــد مشــارکت جهت اعتمادســازی بیشــتر بایــد به صورت 
رودررو و شــفاف باشــد. ایــن عمــل بایــد در حضــور نماینــدگان دو 

طرف و یا به صورت علنی انجام شود.
• بهتــر اســت مشــارکت از مرحله ی طراحــی و برنامه ریــزی آغاز 

کنــش )بازی(،  شــود چــون در این شــرایط افــراد در مرحلــه ی اول 
کــه می توانــد به عنــوان  بــدون پرداخــت هزینــه، منتفــع می شــوند 
گرفتن طرحی  تشویقی برای مشارکت در مراحل بعد باشد. در نظر 
کنار اســتانداردها و اهــداف مورد  کنین را در  کــه خواســته های ســا
کند، می تواند آغاز مناســبی برای مشــارکتی  نظر مســئوالن فراهــم 

چندمرحله ای باشد.
• مشــارکت بایــد طــی فرآینــدی چندمرحلــه ای انجــام شــود تا 
میزان زیان ممکن، بزرگ جلوه نکند و سود ناشی از خیانت نیز به 
کند. تا از ایــن طریق بتوان با  که افراد را وسوســه  انــدازه ای نباشــد 
کرد. کنان را به مشارکت ترغیب  کردن خطر سرمایه گذاری، سا کم 

• آخریــن مرحلــه ی فرآینــد مورد نظــر نباید به وضوح مشــخص 
کســب سود بیشتر  کارشــکنی و امتناع از مشــارکت برای  باشــد تا از 
که در حالت های  در مرحله ی پایانی جلوگیری شود )مانند اتفاقی 

خ داده است(. شماره ۲، 5، 6، 7، ۸، ۱۰ و ۱۴ نمودار ۱ ر
ســازوکارهای  از  بهره گیــری  و  محلــی  جوامــع  شناســایی   •

پیشبرد  برای  را  درون گروهی  سازوکارهای  بتوان  تا  است  شده 
گرفت. کار  مشارکت به 

ح های دیگر با چالش هایی روبرو بوده  ح نیز مانند طر اما این طر
زودهنگام  تغییر  مدیریتی،  ضعف  به  می توان  جمله  از  که  است 
کرد.  مدیران، عدم توجه سازمان ها به تعهدهایشان و ... اشاره 
اتخاذ  ح  طر پیشبرد  برای  که  راهکارهایی  کنار  در  مسائل  این 
به  بتواند  حدودی  تا  مذکور  ح  طر که  است  شده  موجب  شد، 
آن  اول  فاز  سه جانبه ی  مشارکت  قرارداد  و  یابد  دست  موفقیت 
که  برسد  امضای طرفین  به  ح  آغاز طر از  ۳ سال  گذشت  از  پس 
پرداخت  به  متعهد  طرف  سه  از  یک  هر  قرارداد  این  به موجب 
اول  مرحله ی  برای  ریال(  میلیارد   ۱5( هزینه ها  کل  از  ۳۳درصد 
پروژه شده اند )دفتر خدمات نوسازی محله ی امامزاده یحیی و 
تهران  در  گرفته  صورت  تجربه ی   .)۱5 و   ۱۴  ،۱۳۹۱ ارگ،  پامنار- 
نمودار۳  در  که  داد:همان طور  نمایش  زیر  صورت  به  می توان  را 
هماهنگی  وظیفه ی  گروه  یک  نمونه،  این  در  می شود،  دیده 
آنها  نمایندگان  و  مردم  با  و  می گیرد  عهده  به  را  طرفین  میان 
کرات پیرامون نحوه و میزان مشارکت  کره می شود و مذا وارد مذا

انجام می شود.

ح های  یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طر
مرمت شهری بر پایه ی نظریه بازی
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کمیتــه ی مشــترک نماینــدگان و بــرای عموم مردم در جلســات  در 
عمومی و یا از طریق رسانه های محلی.

که مشارکت در آن صورت می گیرد.  • توجه به شــرایط فرهنگی 
که در جوامــع محلی مورد  ایــن شــرایط می توانــد در ســازوکارهایی 

استفاده قرار می گیرد، تاثیرگذار باشد
گروه هــا و  کــردن امــکان مشــارکت بــرای تمــام افــراد،  • فراهــم 
که همه خود را در سود  جوامع محلی. این مساله موجب می شود 
حاصــل شــریک ببیننــد و دیگــران را نیــز در زیــان احتمالی شــریک 

بدانند.
با توجه به مطالب عنوان شــده و راهکارهای برآمده از نظریه ی 
کــه مــورد بررســی  بــازی، و همچنیــن بــا اســتناد بــه نمونه هایــی 
گرفــت، می تــوان نمــودار۴ را بــرای دســتیابی بــه مشــارکت در  قــرار 

کرد: ح های شهری ارائه  طر
مشــارکت کننده،  طــرف  دو  از  هریــک   ،۴ نمــودار  اســاس  بــر 
نماینــدگان،  گــروه  دو  ایــن  تــا  می کننــد  انتخــاب  را  نمایندگانــی 
کــه وظیفــه ی آن، ازیک طرف  کمیتــه مشــترکی را تشــکیل دهنــد 
کاربردی کــردن و بــه عمل تبدیل کــردن راهبردها و سیاســت های 
اتخاذشــده، و از طــرف دیگــر بــه دنبال جلــب مشــارکت طرفین و 
کمیته  یافتــن راه های انجام این مشــارکت می باشــد. وجــود این 
کــردن شــرایط مشــارکت طرفیــن را فراهــم  امــکان انعطاف پذیــر 

می کند. 
ج از نظریه، مشــارکت بهتر اســت به  طبــق راهبردهای مســتخر
کــه مراحل اول،  صــورت مرحله به مرحلــه انجام شــود و بهتر اســت 
کــه مردم بــرای مشــارکت در آن نیازی بــه پرداخت  مراحلــی باشــد 
ح مشــارکت  هزینــه نداشــته باشــند تا بــدون تحمل ریســک در طر
که  کنند. این مراحل می تواند مراحل برنامه ریزی و طراحی باشــد 
که  کمیته مشــترک ممکن اســت. بــا توجه بــه مدلی  ایــن مهــم در 
ح شــده، می توان نتیجه  ارائه شــد )نمودار۱( و اســتراتژی های مطر
گــر مشــارکت در مرحله ی اول بــا موفقیت انجام شــود،  کــه ا گرفــت 
که مشــارکت در مراحل بعد نیز ادامه یابد.  می توان انتظار داشــت 
که متشکل از  کمیته ی مشترکی  در شرایط مشارکت رودررو، وجود 

نمایندگان مردم و نمایندگان مجریان باشد، ضروری است.
کمیتــه مذکــور همچنین ایــن امکان را فراهم می کنــد تا فرآیند 
مشــارکت ســریع تر انجــام شــود و تصمیمــات بــه صــورت دوطرفه 
گرفتــه شــود. در ایــن شــرایط هــر یــک از دو طــرف بــا افــراد مــورد 
که این مســاله می تواند امــکان خطر  اعتمــاد خود ســروکار دارنــد 
که  کند. همچنین این امکان وجود دارد  کردن را برای آنها فراهم 
جلســاتی عمومــی بیــن طرفین یا جلســاتی بین یک طــرف و نهاد 

تجربه تهرانتجربه مشهدبحث نظری

رودررو و شفاف
)جلسات مشترک(

مواجهه قانونی با 
تمام مالکان

مواجه شخص به 
شخص و رودررو 

)حضور نمایندگان 
مردم(

دعوت از همه ی نظریه مسکوت است
ساکنان

حضور همه ی اقشار و 
گروه ها در مشارکت

مشارکت از مرحله ی 
گیری،  اول )تصمیم 

برنامه ریزی و طراحی(

مشارکت در مرحله ی 
اجرا

مشارکت از مرحله 
گیری تصمیم 

مشارکت طی فرآیند 
چند مرحله ای

مشارکت در یک 
مرحله

مشارکت در طول 
زمان

استفاده از بستر 
روابط و سازوکارهای 

اجتماعی

بی توجهی به 
زیرگروه های محلی

از  محــدود  اســتفاده 
گروه هــای  و  روابــط 
و  محلــی  اجتماعــی 
نیروهــای  از  اســتفاده 

محلی

مشخص نبودن 
مرحله ی پایانی

مشخص بودن 
مرحله ی پایانی

مشخص بودن 
مرحله ی پایانی

گزارش های  ارائه ی 
مستمر

گزارش  عدم ارائه 
رسمی مستمر

اطالع رسانی از 
طریق نشریه محلی 

)نامنظم(

شفاف شدن میزان 
سود حاصل از 

مشارکت

شفاف نبودن سود 
و زیان

اهمیت ویژه ی 
منفعت فردی در 

آینده ی پروژه )تامین 
اهداف(

دستیابی به بخشی 
از منفعت در مراحل 

اولیه

زودبازده نبودنزودبازده نبودن

گرفتن شرایط نظریه مسکوت است نادیده 
فرهنگی

توجه و احترام به 
فرهنگ محلی

همــکاری  و  مشــارکت 
ســازمانی  ســطوح  در 
و  همــکاری  از  پیــش 

مشارکت با مردم

هماهنگی نهادها 
به دلیل مرکزیت 

تصمیم گیری

هماهنگ نبودن 
نهادها

انعطاف پذیری 
راه های مشارکت

در عدم انعطاف پذیری اطالعــات  )کمبــود 
به عنــوان  زمینــه  ایــن 
یکی از محدودیت های 

تحقیق(

جدول3- راهکارهای برآمده از بحث نظری و نمونه موردی.

نمودار 4- مدل پیشنهادی برای جلب مشارکت.

در  نمایندگانشــان  حضــور  به واســطه ی  آنهــا  درون  اجتماعــی 
کمیته ی مشــترک نمایندگان. این امر امکان ترغیب به مشــارکت 
و جلوگیــری از خیانــت را بدون دخالت مســئولین فراهم می کند. 
اســتفاده از معتمدیــن مردم راه مناســبی برای جلــب اعتماد آنها 

می باشد.
• اســتفاده از قوانین تشــویقی و بازدارنــده در چارچوب جوامع 

کوچک محلی
گزارشــی از بازخوردهــای مشــارکت یــا عدم مشــارکت  • ارائــه ی 
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واســط برگزار شــود تا دو طرف از مشــارکت طرف مقابل اطمینان 
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ح های  یافتن راهکارهایی برای جلب مشارکت مردم در طر
مرمت شهری بر پایه ی نظریه بازی
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