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 چکيده

 در رشكاآ تيورضر به را انندوشهر كترمشا عموضو ي،شهر جامعه تمشكال و مسائل حل در دمناپذيرمررنكاا نقش

 ييزربرنامه فعاليت صليا نكاار از يكي انعنو به نكنوا كه دممر كترمشا. ستا دهكر تبديل يشهر توسعه و ييزر برنامه

 انندوشهر خالتد ،سطح پايينتريندر. ستا پذيرنمكاا ،مختلف تجادر و حسطو در دوميش شناخته يشهر مديريت و

 دممر از يسيعترو طيف يهازنيا بر مبتني و بيشتر رعتباا با ،ترارپايد تتصميما ذتخاا به نداميتو ييزر برنامه يندافر در

 يهاهشيو طريق از رياالسدممر تقويت و شگستر سبب نداميتو ميدمر كترمشا ،سطح باالترين در و دشو منجر

 بخش از بسياري سرفصل در شهري امور به افراد جذب نحوه و مردمي مشاركت امروزه. ددگر صريح و مستقيم ،تيرمشو

 متداول از يكي تفصيلي و جامع هاي طرح تهيه پيش چندي تا. است گرفته قرار شهرها توسعه و ريزي برنامه هاي

 افراد نگرفت درنظر بدون و ريزان برنامه توسط ها طرح اين. است بوده شهرها يكالبد توسعه نحوه تعيين هاي راه ترين

 سياريب اجرايي موانع با دليل همين به و شود مي تهيه گيرند مي قرار ها برنامه اين تاثير تحت كه اشخاصي و ساكن

 شهرها تسعه و ريزي رنامهب خصوص به شهري امور كه حاليست در اين. گردند مي مواجهه افراد همكاري عـدم جمله از

 ئلهمس اين لذا. شود مي تدوين نفعان ذي و شهروندان توسط گاهاً يا و مردم با يافته توسعه كشورهاي از بسياري در

 با و تحليلي -توصيفي روش با حاضر پژوهش اينرو از. است كرده فراهم حاضر پژوهش نگارش براي را الزم بستري

 در كتيرمشا رويكرد هجايگا شناخت همچنين، و هاشهر توسعه در كتيرمشا رويكرد سنجي نمكاا بررسي هدف

 كترمشا تمشكال و نعامو شناخت همچنين و كترمشا ءتقاار رمنظو به ييهادپيشنها و هارهكارا و امروزي هايشهر

 نوع از آن مطالعات غالب كه است گرفته شكل جتماعيا يضايتمندر و ندگيز كيفيت دنبر باال رمنظو به هاشهر در

 اندازه ره كه، نمود برآورد گونه اين توان مي پژوهش اين نتايج به استناد با. است بوده استوار( ايي كتابخانه)اسنادي

 تعلق اساحس فرد اندازه هر و بود خواهد بيشتر نيز آنها مشاركت به گرايش باشد بيشتر مشاركت ابعاد از افراد شناخت

 هريش ريزان برنامه و مديران. يافت خواهد افزايش مشاركت به وي گرايش ،باشد داشته خود سكونت محل به بيشتري

 نهات نشود جدا مديريتي هرم راس از جامعه بدنه و آيد وجود به اتحاد و اتفاق و همبستگي جامعه در اگر كه بدانند بايد

 ميسر كه طريقي هر از را همم اين و است آنان هاي ايده و نظرات به احترام و شهروندان مشاركت ممكن، طريق اين از

 .داد انجام بايد باشد

  .مشارکتی رویکرد اجتماعی، شهرسازي مشارکتی، شهرسازي شهري، ریزي برنامه :يديکل واژگان
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  بابادي فرهادیان فرزاد

 اسالمي، آزاد دانشگاه راهبردي، مديريت گرايش اجرايي، مديريت ارشد، كارشناسي آموخته دانش

 .ايران مركزي، تهران

 
 نام نويسنده مسئول:

 بابادي فرهادیان فرزاد

 شهري توسعه و ریزي برنامه در شهروندان جایگاه و نقش واکاوي

 مشارکتی شهرسازي بخشی تحقق راستاي در
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 مقدمه

 را يشهر مديريت توسعه، حال در و صنعتي كشورهاي در اخير سال يک در فراگير اي پديده عنوان به شهرنشيني و جمعيت افزايش

 زمينه در جديد طرحي انداختن و نوين نگرش ضرورت شهري امور اندركاران دست از بسياري. است ساخته رو روبه جديدي هاي چالش با

 مباحثي به آن كردن كوچک و دوتل گري تصدي كاهش راستاي در ها دولت پيشرفته، كشورهاي در. كنند مي احساس را شهري مديريت

 و عمومي مشارك. [1]انديشد مي زدائي، تمركز و محلي هاي حكومت مشاركتي، شهرسازي ،مشاركتي ريزي برنامه تمركز، عدم همچون

 توجه مورد بسيار شهري اجتماعي هاي فعاليت در توسعه تحقق و شهري مشكالت كاهش و وري بهره افزايش و سازي توانمند در آن نقش

( اشهره كالن و ميانه و متوسط كوچک، هاي شهر) شهر انواع در نشهروندا مشاركت الگوهاي ارزيابي و بررسي. است حاضر عصر انديشمندان

 داري يهسرما نظام از متاثر شهري زندگي ي شيوه و سبک در اساسي تغييرات با همگام شهرنشيني سريع رشد. است ضروري و مهم امري نيز

 ادي،اقتص اجتماعي، ابعاد تمامي در شهرسازي و شهرنسيني متعدد مشكالت ظهور و بروز باعث جديد هاي تكنولوژي ديگر و اتومبيل ورود و

 از اقتصادي اجتماعي، متعدد مشكالت بروز و شهرنشيني و جمعيت رشد به رو روند. [1]است شده شهرها كالبدي ويژه به و محيطي زيست

 از كه است نموده خلق را ناپايداري و نابسمان شهرهاي ديگر سوي از شهري توسعه كنترل و مديريت هاي روش بودن ناكارآمد و سو يک

 شكل بخصوص و شهري يكپارچه مديريت نبود ميان اين در است مديريتي هاي چالش ناپايداري و نابساماني چنين ايجاد علت ترين اصلي

 يشهر وسعهت مديريت در دخيل كليدي بازيگران و ذينعفان تمامي فعاالنه و متقابل كنش بر مبتني كه عمومي مشاركت مديريت نگرفتن

 را پايدار عهتوس شهري، ريزان برنامه و مديران ذينعفان بين فاصله زندگي، شيوه تغيير شهري، جمعيت افزايش به توجه با بيستم قرن. است

 نيازهاي به پاسخگويي توسعه، اين از هدف. [2]است كرده مطرح مختلف سطوح در شهري مديريت هاي پارادايم ترين مهم از يكي عنوان به

 هري،ش يكپارچه مديريت پايدارشهري توسعه اصلي ابعاد از. است ريزي برنامه و مكاني يكپارچگي و سطح همان در مديريتي فمختل سطوح

 بود پايين به باال از و متمركز ريزي برنامه بوده حاكم ايران شهري مديرت نظام بر آنچه گذاشته در. است مشاركت و شهري خوب حكمروايي

 امهبرن اخير دهه چند در دليل همين به.  نمايد برآورده را ساكنين هاي خواست و نيازها و كند طرف بر را هريش مشكالت توانست نمي كه

 نتيس الگوهاي وجود و شهرنشيني طوالني پيشينه رغم علي. است شده مطرح شهري مديريت نظام در شهروندان مشاركت با مديريت و ريزي

 چنين در. است نداده شهرها امور اداره رادر شهروندان مشاركت و دخالت امكان مديريتي و ريزي برنامه متمركز الگوي از پيروي ايران در

 اداره هبودب و تسهيل براي هاي راه جستجوي در شهرنشيني فزوني به رو مشكالت و مسائل از كاستن منظور به شهري مديريت نظام شرايطي

 شده انجام هاي بررسي براساس. [3]داد دخالت شهرها امور اداره در را شهر اكنانس كه يابد مي تحقق هنگامي مهم اين. است شهرها امور

 در کاستراتژي ديدگاه از آن هاي ريشه و منطقه در شهري مديريت معضالت گفت، بايد ها برنامه و ها طرح تطبيقي مقايسه بويژه منطقه در

 هاي راه شناخت و مطالعه بنابرين. است ها طرح در شهروندان مشاركت عدم و اجرا به توجه بدون ريزي برنامه چون هايي مساله زير قالب

 شهري مديريت سيستم در شهروندان مشاركت ارتقاء براي مناسب راهكارهاي ارايه و شهري امور اداره و ها طرح در شهروندان مشاركت جلب

 شهري يزندگ كيفيت هاي مولفه و شهروندي مشاركت بين كه است متقابلي تاثرات و تاثيرات تحليل اصلي هدف و است ضروري منطقه در

 .[4]دارد وجود شهري پايدار توسعه به نيل راستاي در

 

 مسأله بيان

 كنند بنتخاا بايد دممر: ايرز. ستا كترمشا مندزنيا كه ميكند تعريف اي زهحو را ييزربرنامه ،9191 لسا در سكفينگتنا نكميسيو

 ييزر برنامه زهحو در ما ركشو در حاضر لحا در كه ستا حالي در ينا. هندد توسعه را آن هنداميخو چگونه و هنداميخو ايجامعه چه كه

 هاآن ايبر دممر اتنظر نقطه گرفتن نظردر ونبد قعامو از ريبسيا در نحااطر و انيزربرنامه و ستا غايب دممر يها ستاخو ي،شهر توسعه و

 وممحر اجرا و دپيشبر در ميدمر حمايت از و ميشوند دور دخو مناسب دبرراكاز يشهر يها حطر آن نتيجه در كه ميكنند يتصميمگير

 يندافر در موفقيت ايبر عامل مهمترين و ،ها حطر تهيه ندرو در دممر دنكر خيلد و كترمشا يشهر يها حطر تحقق مهزال. [3]ميشوند

 انندوشهر خالتد ،سطح پايينترين در. زدسا مشخص را نناآ كترمشا سطح و دممر با ركا و بطهرا هنحو كه ستا هايي هشيو تعيين ،كتيرمشا

 باالترين دودرشو منجردممر از يسيعترو طيف يهازبرنيا مبتني وبيشتر رعتباا با ،ترارپايد تتصميما ذتخاا به نداميتو ييزر برنامه يندافر در

 چنين نتيجه. ددگر صريح و مستقيم ،تيرمشو يهاهشيو طريق از ريساالدممر تقويت و شگستر سبب نداميتو ميدمر كترمشا ،سطح

 ،گميدرسر به منجر غالباً آن نگاشتنا هيددنا كه ستا هميتاحائز جهت آن از نكته ينا. [5]ستا جامعه سطح در عمومي دعتماا توسعه نگرشي

. نيست ميدمر كترامش مهم نتيجه تنها عمومي دعتماا. شد هداخو جامعه يهارهنجا نيايرو و نشد شكسته و انندوشهر خشونت و بيتوجهي

 لحا در. دميشو سياسي رتقد هيشد حصالا يلگوا و صحيح زيتصميمسا ،جامعه گاهيآ ،يياگرنقانو به منجر همچنين هيدگاد ينا

 منجاا به موفقيت با را كتيرمشا يهاحطر و برنامهها انميتو هاييهشيو و هاروش چه با كه ستا ينا يشهر انيزر برنامه صليا نياحاضرنگر
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 ينا كه مانيز تا ايرز دارد، اي هيژو هميتا ،عملي يها تكنيک و هاروش به زيشهرسا در كتيرمشا ينظريهها و هاهيدگاد تبديل .سانيدر

 نگوناگو يهاركشو در مختلف قانوني و دينها تمالحظا به توجه با آن، بر وهعال. [6]اردند دجوو نهاآ تحقق نمكاا ندا هنشد عملياتي نظريهها

 عملي يهاهشيو ،مينهز ينا در نتاكنو كه جايي آن از. دگيرارقر توجهردمو قفو تمالحظا با متناسب نيزبايد هاروش ينا زا دهستفاا چگونگي

 ،ستا هنشد ئهارا آورد، همافر ركشو در را آن ايجرا و تحقق مينهز و كند يکدنز قعيتوا به تتخيال و هانماآر و نظريه از را بحث ندابتو كه

 ،حاضر هشوپژ صليا افهدا ينابنابر. سدرمي نظر به وريضر يمرا آن دننمو ديبرركا در سعي و ميدمر كترمشا نگوگونا دبعاا به ختنداپر

 با هاآن زيبوميسا و تكنيک چند يا يک دنكر عملياتي همچنينو يشهر مسائل تحليل و شناخت در كتيرمشا يجرا يتكنيکها معرفي

 . [4]ستا امروزي شهرهاي يطاشر به توجه

 

 پژوهش ضرورت و اهميت
 هاي درطرح جهان مختلف كشورهاي ي تجربه. نيست پوشيده بركسي شهري ريزي برنامه در شهروندان مشاركت ضرورت امروزه

 نهادهاي و مردم مشاركت درگرو ها طرح موفقيت. است خارج دولت توان از موارد بسياري در ها طرح اجراي كه دهد مي نشان شهري توسعه

 درمرحله ها طرح كه شود مي باعث عمومي ازمشاوره استفاده و طرح مختلف مراحل در مردم تشويق عمومي، اعتماد جلب اب تنها و است محلي

 پشتوانهو نيازها موثق هاي برداده تكيه با بتوانند درنهايت و باشند همگام موفقيت با اجرايي هاي قابليت و اهداف درتدوين زيادي حدود تا اول

 هسيدر صليا نتيجه رچها به توسعه جديد يمراداپا ،لملليا بين ،محلي ،ملي سطح در ربسيا ربتجا از پس. كنند تضمين را خود موفقيت مردم،

 حلامر متما در دممر معمو كترمشا ينكها دوم. [7]كند مقابله ارپايد توسعه يچالشها با نيستد درقا تنهايي به لتهادو ينكها نخست: ستا

 يهادنها و مدني جامعه ،خصوصي بخش ،لتدو يعني ،صليا رانكارندا ستد ينكها مسو. دارد ممبر ورتضر يابيارز و اجرا ي،يزربرنامه

 ايبر تخصص و رتمها و نشدا از نشد مندهبهر نكهآ رمچها. باشند شتهدا يكيدنز و صميمي ريهمكا د،مقصو به نيل ايبر بايد لملليابين

 كه وتتفا ينا با ،هنددمي تشكيل را ارپايد نسانيا توسعه ساسيا كنر سه كترمشا و منابع دم،مر. ستا وريضر بمطلو توسعه به ستيابيد

 كترمشا. يندآميدر بمطلو فعاليت به آن بچورچا در منابع و دممر عامل دو و شتهدا ريساختا نقش يگرد كنر دو با مقايسه در كترمشا

 كه ستا داده ننشا تجربه. دميشو ديا توسعه يندآفر هشد گم حلقه ناعنو به آن از و دميشو تلقي ارپايد توسعه يندآفر در يكليد يعنصر

. [8]ددميگر يربناييز يهاوژهپر و جتماعيا يلويتهااو يسو به هزينه تخصيص ،ييراكا دبهبو باعث يشهر رموا اداره در ميدمر كترمشا

 – جتماعيا لتاعد تحقق و يبرابر عامل و نسانيا توسعه يشافزا باعث ،ميباشد شهر رموا اداره در يياتمركزگر نوعي كه ميدمر كترمشا

 ورمشا يفكر مينهز سساا بر حطر تهيه و آن ايمحتو و حطر افهدا به نسبت نناآ ننشد توجيه باعث دممر كترمشا معد. ددميگر سياسي

 ايجرا يندآفر در دممر كمتر كترمشا باعث ردمو ينا كه. دميشو دممر يلويتهااو و ستههااخو ،هازنيا به توجه ونبد حطر تهيه و فرماركا و

 و مستقيم رطو به حطر يياجرا يهزينهها از هايعمد قسمت كه هيمد ارقر نظر مد را نكته ينا گرا صخصو به. دميشو برنامهها و هاحطر

 مرا در نيدبنيا مؤلفه يک عمومي كترمشا. [8]دميشو ترسملمو اجرا در دممر كترمشا عموضو د،ميشو ختداپر دممر توسط مستقيم غير

 و دهگستر كترمشا گفت بايد خالصه رطو به ،باشد هشد منجاا دممر با كه ستا طرحي گيرافر و جامع حطر يک. ستا بخو ييزربرنامه

 تكاا و هاحطر يياجرا يقابليتها و افهدا ينوتد در يياقعگروا موجب توجهي قابل انميز به كه ستا دممر معمو ورهمشا از مناسب دهستفاا

 توسعه يهاحطر ايجرا در نجها مختلف يهاركشو تجربه. ددميگر هاحطر موفقيت هكنند تضمين و دميشو قيقد و موثق يهاهداد بر حطر

 موفقيت ينكها منجااسر و دگير ارقر لتهادو رتقد از رجخا بايستي يشهر توسعه يهاحطر ايجرا كه هددمي ستد به را نتيجه ينا نيز يشهر

 يک صوالا يشهر ييزربرنامه وز،مرا ينياد در. [9]ستا يمركز لتدو و هاداريشهر ،محلي يهادنها دم،مر دهگستر كترمشا وگر در هاحطر

 يهمفكر و ريهمكا ممستلز شهر انعمر و توسعه رهبادر امقدا و يتصميمگير هرگونه آن موجب به كه دميشو بمحسو كتيرمشا يندآفر

 و ايحرفه يهادنها ،خصوصي بخش ،(هاراشو و داريشهر) عمومي بخش ،لتدو يعني هستند ينفعذ و سهيم درآن كه ستا هاييونير همه

 كترمشا از ترهپيچيد و سيعترو موضوعي ي،شهر مديريت و ييزر برنامه در كترمشا عموضو تمالحظا ينا به توجه با. ميدمر يتشكلها

 همگاني ريهمكا و قفاو به ستيابيد و كشترم افهدا و قعيوا يهازنيا از ستدر شناخت به نسيدر ايبر كوشش نوعي و ستا يياجرا و مالي

 .[10]دميشو بمحسو جمعي ندگيز محيط انعمر و توسعه مسير در

 

 يقتحق ياتوادب يشينهپ
. ستا گرفته رتصو زيمعتبر شهرسا تحقيقاتي يهانمازسا سايتدر  جستجو ر،كشواز  رجخادر  هشوپژ ينا بقاسو سيربر رمنظو به

 توسعهو  معرفيد خو تحقيقاتي موسسه يسياستها مهمترين ازيكي را  محلي كتيرمشا ييزربرنامه ،مريكاا ييزربرنامه نجمنا لمثا انعنو به

 تدرتحقيقا صليي الويتهااو از يرز رمحو سه يا. و ستا دهكر تعريف نجمنا ينسهااكنفر صلير امحورادو  يندوشهر كترمشاو  محلي جامعه
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 كترمشاو  ادارهتوسعه اري پايد با ط آنتباو ار محلي كترمشا يشافزا ايبرتربر تجربه يهاركازوسا: محلي كترست مشاا سياييآ توسعه بانک

 حكومتدر  مدني كترمشاو  پيشبيني قابليت ي،ليتپذيرومسؤ، بيشتر شفافيت ،تضميني يهاركازوسا(: يشهر ييواحكمر) يشهر رموا

 كترمشا سطح و ندگيز كيفيت ي،شهر توسعه بر ييزداتمركز يهاسياست  اتثرو ا يندهاافر يابي: ارزييزداتمركززي تصميم ساو  محلي

در  ريبسيا تمقاالو  كتب و نداخته داپر مينهز يندر ا مطالعه به دييااد زفرا كتيرمشا زيشهرسا يسو به نجها ديكررو به توجه عمومي با

 كترمشا عموضو. دكر رهشا... ا و ،نكريتو، نشتاينگانسآر ،پريسكولي ،فسانو وف،يويدد به انميتو نميا ين. از استا هسيدر پچا به مينهز ينا

كتي رمشا يهاه شيو يگيرربكا عملدر  بلكهد نميشوود محد تنظريا به تنها يافته توسعه يهاركشودر يتوسعه شهر ييزربرنامهدر  انندوشهر

 ركشودر كه مطالعاتياز  يكي. سته اشد منجاا چنداني تمطالعا ما ركشودر  مينهز ين. در ايدآمي بحسا به هاحطر تهيهدر  مهم لصوا از

 ركشو يهاداري شهر نمازسا حمايت با كه ستا شهرها« رموا اداره در انندوشهر كترمشا يلگوا» انعنو تحت ايمطالعه ،ستا گرفته رتصو

 كترمشا مينهدر ز هارتافو ر يشهااگر ،گاهيهاآ ،كترمشا يلگوهادر ا سنجي مينهز با بطهرا درمباحثي  مطالعه ين. در استا گرفته رتصو

 نداخته داپر كترمشاع موضو به نيز نامهنپايا چندين. ستا همدآ شهرها رمودر اداره ا انندوشهر كترمشا ايبر مشي هايي خط و هادهبرو را

 ها«يتژاسترو ا افهدا ت،قعيا: وانيايرا شهردر  ميدكت مررمشا هجايگاو  كتيرمشا زيشهرسا» د،كررهشاا يلذ نمونهدو  به انميتو جملهاز  كه

 نيايرا شهر دمدرمر كترمشا هجايگاو  كتيرمشا زيشهرسا ،كترمشااول  ردمو. در «انيرايط اشردر  كتيرمشا زيشهرسا دنكر عملياتي»و 

 رضايعل ه است.شد دپيشنها كترمشا دنكر ينهدنما جهت مطلوبي يها يسترتژو ا افهدا نتهاودر ا سيربر( انشهرتهر رويبر  بيشتر تأكيد با)

را  يكه در آن مشاركت افراد در امور اجتماع ي،اجتماع يآن به عنوان كنش يفمفهوم مشاركت و تعر يابي يشهتبار در كتاب خود با ر يعلو

 ينهاد يتالزم و وضع يطامكانات و شرا ي،فرد يها يژگيجامعه(، و ي)هنجارها يروني(، بيدرون يها يزه)انگ ياز مجموعه عوامل درون يتابع

 يموضوع شهرساز يبي،محسن حب يددكتر س ييبه راهنما يرضوان يديسع يهاد .موضوع پرداخته است يلداند، به تحل يجامعه م يونقان و

 يجهان يها يهو نقد نظر يپس از بررس يپژوهش و ينقرار داده است. در ا يرا مورد بررس يرانا يطكردن آن در شرا ياتيو عمل يمشاركت

 انگاره، مفهوم مشاركت در قالب ينكه در ا يافتهران دست يا يطشرا يينو تب يابيجهت ارز يقيتلف يانگاره اآن به  يمشاركت و جمع بند

 يهرسازگرفتند كه ش يجهنت ينطورا يتاًارائه شده و نها يمشاركت محدود و مشاركت واقع ي،مشاركت شعار ينبا عناو يسه گانه ا يدسته بند

له فاص يمراحل مشاركت واقع ينو هنوز با اول ستا يمشاركت شعار يطودن دارد كامالً منطبق با شراب يمشاركت يهكه داع يدر موارد يرانا

مورد ) يشهر يدارمؤثر بر جلب مشاركت شهروندان در توسعه پا عوامل يبررس»به عنوان  يدر پژوهش (9911همكاران )و  يويگ دارد. ياديز

رتباط ا يها رسانه ي،شهروندان، اعتماد نهاد رضايت ي،احساس تعلق اجتماع ينكه كه ب يده اندرس يجهنت ينبه ا («بندر عباس شهرمطالعه: 

تحت  يا در مقاله (9919) حيدرخانيو  يقتيانوجود دارد. حق يرابطه معنادار يشهر يداردر توسعه پا شهروندانو جلب مشاركت  يجمع

 يجهتن اينبه  («نمونه مورد مطالعه: شهر كرمانشاه) يت به توسعه شهرشهروندان نسب ديدگاهو  ياجتماع يهرابطه ابعاد سرما يبررس»عنوان 

با  يا در مقاله (9911) ييوجود دارد. دوغا يو معنادار مثبتوابسته رابطه  يربا متغ يقمستقل تحق يرهايمتغ يتمام ينكه ب يافتنددست 

آبراهام مازلو انجام  يازهاين مراتبسلسله  ياتستفاده از نظركه با ا «يا محله يدارمشاركت مردم در توسعه پا انگيزشي يراهكارها»عنوان 

از  شانيا رضايتو  يزندگ يهاول يازهايبودن ن يامشاركت شهروندان در ابتدا مه يبرا انگيزشي عامل ينتر كه مهم ي كندداده است، ثابت م

 يريتدر اقتصاد و مد ينقش مشاركت مردم»عنوان  تحت مقاله ايدر  (9911) همكارانو  ي آنامرادنژاد. بردي باشدرفاه در محله خود م

وجود تفاوت معنادار  ي،شهر يدارپا توسعهشهروندان آمل در  يفكه مشاركت ضع يده اندرس يجهنت ينا («: شهرآملمورديمطالعه ) يشهر

يلي تحص و يشغليت ز نظر وضعبه مشاركت مردم ا يلتما يانتفاوت م يزشهر و ن ينمشاركت در ا به يلسابقه سكونت شهروندان و تما يانم

مشاركت شهروندان در اداره  ي،شهر يريتو مد يزيمشاركت شهروندان در برنامه ر يها يکو برك پور در كتاب تكن ي. شرفي باشدم شان

 ياست كه در شهر م يمردم از اتفاقات يآن معنا و مضمون مشاركت، محدود به آگاه يسو يکاست كه در  يوستيپ چونامور شهرها هم 

 ينشود. از ا يم يشدن در قدرت تلق يمدر سه يري هاگ يممشاركت مردم در مداخله آنان در تصم يواقع يمعنا آن، يگرد يگذرد و در سو

از مشاركت است و هر چه از  يشده است كه هر پله از آن معرف سطح يرتعب يمشاركت مردم به نردبان استعاره ها، يناز معروفتر يكيرو در 

تهران  يكه شهردار يدر پژوهش .(9911و برك پور،  يشرف)شود  يو سطح مشاركت مردم افزوده م يزانم بر ي رويمم النردبان با ينا يپله ها

از منطقه  ينبيهمحله ز استشهر تهران انجام داده  يها در محلّه يو نقش آن در مشاركت اجتماع يا با عنوان سنجش حس تعلّق محلّه

و نقش آن در  اي محلهحس تعلق  يبه بررس يتصادف يريو ابزار پرسشنامه با استفاده از فن نمونه گ يمايشيبا استفاده از روش پ يزدهمس

 يا هبه گون داردوجود  يرابطه معنادار يو مشاركت اجتماع يا تعلق محله ينكه ب يده اندرس يجهنت يناند و به ا پرداخته يمشاركت اجتماع

(. 9911يمي، ابراه) دار قابل مشاهده است يمحله رابطه معن ينبا تعلق خاطر آنان به ا ينبيهه زدر محل ينساكن يمشاركت اجتماع ينكه ب

 يها گرا دربافت مشاركت يشهر يطراح يندفرآ "در دانشگاه هنر اصفهان بنام يشهر يارشد طراح ينامه كارشناس يانكه از پا يدر پژوهش

 يازمندمشاركت گرا در بافت ها فرسوده ن يشهر يطراح يها كـه انجام پروژه ندي دهعاشق آباد اصفهان منتشر شده است نشان م فرسوده

است كه مد نظر قرار دادن آن  "مشاركت گرا يشهر ياسناد طراح يهته يندفرآ"تحت عنوان  ياصول يينو تب يمشاركت روش هاي ييشناسا
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 كه روش ي دهدانجام شده نشان م ي هايسو، بررس يگردمشخص سازد. از  يشهر يو مشاركت مردم را در طراح مداخلهچارچوب  ي تواندم

توجه نمود كه  يدروش مناسب با ينشدرگز يوجود دارد. ول يطراح ينددادن مردم در مراحـل مختلف فرآ مشاركتجهت  يشمار يب يها

آن مطابقت  ياجتماع يطرامحل و ش يبوم يها يتاست كه با اهداف، ارزش ها و قابل يروش، روش ينبهتر ووجود ندارد  يروش برتر يچه

 (.9931 ي،ناظميد )نما

 

 فرضيهو ها  السو
 ؟نددار برنامه ريزي و توسعه شهري كترمشا به تمايل ازهندا چه تا شهروندان

 دارد؟ دجوو يو توسعه شهر يزيبرنامه ر در دممر كترمشا بجذ ايبر هاييرهكارا چه

 دارد. دجوو داريمعنا طتباار شهرهادر  تخدماو  تمكاناا انميز با يزيبرنامه ر نددر رو دممر كترمشا انميز بين

 .دارد دجوو داريمعنا طتباار يو توسعه شهر يزيبرنامه ر نددر رو دممر كترمشا انميز با شهردر  زيسادعتماا زمينه هاي انميز بين

 

 مفاهيم و مبانی نظري

 1مشارکت
 انگليسي زبان در آن معادل و بوده برداري بهره و داري حصه ي،انباز شراكت، مفهوم به دهخدا المعارف دايره در مشاركت واژه

(participation)  ودخ پژوهش در تبار علوي عليرضا. است شده آورده رويداد يا فعاليت يک در شركت عمل معناي به آكسفورد فرهنگ در 

 بيان خاص منظوري براي تجمع و درگيري معناي به را مشاركت واژه «شهرها امور اداره در شهروندان مشاركت الگوي بررسي» عنوان تحت

 فعاليت از دسته آن از است عبارت اجتماعي مشاركت مفهوم .[11]است دانسته پذيري تاثير و فعاليت درگيري، را آن اصلي جوهرۀ و كرده

 دادن شكل در مستقيم غير اي مستقيم صورت به و كرده شركت روستا و شهر محله، امور در جامعه، يک اعضاي آن طريق از كه ارادي هاي

 ها آن ادامه و گيري شكل امكان ها آن شدن فراهم صورت در كه دارد شرايطي به نياز اجتماعي مشاركت. دارند مشاركت اجتماعي حيات به

 بعد) شاركتم ايدئولوژي -9: داند مي الزم را عمده شرط چهار حداقل مردم مشاركت براي مناسب بسترهاي ايجاد جهت كائوتري.دارد وجود

 مقابل در مشاركت مفهوم رهگذر اين از الزم تخصصي و مادي امكانات -1و كافي اطالعات-9( سازماني بعد) مشاركتي نهادهاي -1( هنجاري

 شده تعريف اينگونه عمومي مشاركت شهري ريزي برنامه ادبيات لذا در . [12]گيرد مي قرار( همسازي و سازگاري معني به) موافقت واژه

 شركت هايي طرح و ها سياست تدوين در تا شوند قادرمي جامعه اعضاي آن وسيله به كه است ابزاري عمومي درشهرسازي مشاركت :است

موثرهستند. از اينرو به نظر مي رسد كه استفاده از آن در تمامي جوانب زندگي شهري، يكي از كليد  ها آن زندگي محيط برروي كه كنند

و انعكاس اين امر در حوزه مرمت شهري، اتكاء به همياري مردم و استفاده از رويكرد مشاركتي در بهسازي و  هاي توسعه به شمار مي رود

نوسازي بافت هاي فرسوده خواهد بود. در يک طبقه بندي كلي، الگوهاي مشاركت را مي توان بر سه معيار متفاوت طبقه بندي نمود؛ الف( 

 .[10]اماندهي مشاركتنوع مشاركت، ب( زمينه هاي مشاركت، ج( س

 

 کترمشا ظرفيت

 وينير تأمين وهاحطر مالي تأمين،مديريتي يتصميمگير دبعااز ا يک هردر  انندونقششهر انميزو  سطح ،كترمشا ظرفيتاز  رمنظو

 .ستا نسانيا

 مديريتييتصميمگيردر كترمشا ظرفيت -9

 فرهنگاز  رمنظودارد.  شهرنشيننمادمر سياسي هنگفر به بستگي مقد نخستيندر رمودر ا كترمشا ايبر شهر يک دممر ظرفيت

. مشخصمينمايد سياسي تموضوعا به نسبترا  دممر هيعمديبخشها يجهتگير كه ستا مشتركي هشد پذيرفتهيلگوهاا ،سياسي

 ظرفيت مؤثربر عامل مين. دودگير رتصوآن فرهنگ ودهيمحددر  سياسي يفعاليتها كهآوردمي همافر نيروا محيطي ،فرهنگسياسي

 .[13]ستا كتيرمشا مديريت تمقتضيا دنبو همافر انميز مديريتو  يتصميمگيردر كترمشا

 هاحتأمينماليطردر كترمشا ظرفيت -1

. ميكنند دهستفاا صليا چندمنبع دازخو يفعاليتها يهزينهها تأمين ايبر ي،شهرتخدما ييهارا صليا نمتوليا انعنو به هاداريشهر

 رتيگركمتربهصود سايرمنابعو  ميكنند يفاا هاداريشهر يمدهادرآتأمينرا در  صليا نقش ت،مالياو  ارضعواز  مدحاصلدرآحاضر نماز درماا

                                                           
2. Participation 
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 بيشتر يشهر تخدماو  هزينهها مالي تأميندر دممر كترمشا نقش انتحليلگر غلبا هيدگاد از. ميگيرند ارقر داريبرهبهرردمو مطمئن

 .[13]ددميگر متجلي تمالياو  ارضعو ختداپر يمينهزدر

 نسانيوي اتأمين نيردر كترمشا ظرفيت -9

 بين جمعيت رقد هر. ستا تركيبجمعيتو  ازهندا ،ميكند مشخصرا  نسانيا ويتأميننيردر  كترمشا ظرفيت كه عاملي مهم ترين

 كه ملياعو يكل ربهطو. شد هداخو بيشتر رموا منجاا ايبر طلبداو نسانيويانير تأمين نمكاا كه ستا بديهي ،باشد بيشترل سا 91 تا 91

 : ستايرز حشر به ،ميكند تعيين كترمشا ايبر راشهر هر ظرفيت

 ادتعد -1 لسادر  نهاسرودهفزارزش ا -1 دنبو مؤثر به وربا انميز -9 بهيكديگر دممر جتماعيا دعتماا انميز -1 ادسو سطح -9

 ثبتتمعامال اعنوا ادتعد -3 گانيزربا يهاهگاركا ادتعد -7 يشهر ينقليه سايلو ادتعد -9 يشهر طنقادر  هشددرصا ساختماني ينههاواپر

 .[14]غتافرتقااو انميز-91 سنيجمعيت تركيب -1 كمالو ا دسناا فاتردر د هشد

 و معاجو بر حاكم سياسي فرهنگ: سياسي فرهنگ دارد: بستگي يلذ ملاعو يگربهد نگاهياز  ،شهر يکدر  دممر كترمشا انميز

 يمينههاز ي،جهتگير عنو به فرهنگهابسته يناز ا برخيدر  كهريبهطو ،متمايزميشوند يكديگرز ا مختلفي يهارعتباا به مختلف يشهرها

 نيو روا حيرو ملاعو ستا مؤثر دممر كترمشاانميزدر  كه ملياعو جمله: از نيو روا حيرو ملاميكنند. عوديجاا كترمشا ايبررا  يمؤثر

 ايبر مناسبي ينتيجهو  دهبو كتمثبترمشا كه برسد نتيجه ينا به بايد ،ايدنم كترمشاييندافردر  ستا ارقر كه شخصي قعدر وا ،ميباشد

را در  دخو تسپستوقعااول و  يمرحلهرا در  جامعهو  انيگرد تندتوقعاابتو تا نمايد ديجاا هاينگيزا دفردر  قعو در وا شتداهداخو پياو در 

 طبقه ،شخصيت ،تأهل ضعيتو اد،سو سطح ،جنس ،سن جملهاز  يمختلف ملاعو كه نيمابد لبتهبايد. ا[15]زدسا آوردهبر يبعد يمرحله

 خالصه رطو ست. بها ارتأثيرگذ ،نظر ردمو دفر نيو روا حيرو يطاشردر  ينچنينا ارديمو سايرو  جسماني ضعيتو ،هويت زش،موآ ،جتماعيا

 :[16]ستا يرز حشر به ميباشد مؤثر دممر كترمشا در نيو روا حيرونظراز  كه ملياعو

 سحساا -9 دممر تشويق و عالقه ه،نگيزا ديجاا -1( يشهر رموا لينومسؤ توسط همو  دممر توسط هم)كترمشا به دعتقاا تتقوي -9

 فرهنگو  نيروا و حيرو يطاشر با شناييآ -1 دفر يهاورباو  نديشههاا و رفكاا با انيگرد شناييآ يمدهاآپياز  نيانگر معد ،نظر ازبراز ا منيتا

 يحيهرو تقويتو  انيگرد تتوقعا آوردنبر ايبر دفر يهاهنگيزا شناخت -9 كترمشا مختلف يهاهشيو در دممر ياسليقهه شناخت -1 دممر

-91 ددرفر سابقه -1 كترمشا يپيامدهااز  ادفرا مختلف ييابيهاارز تحليل -3 كترمشا ردمودر  انيگرد وتقضااز  ادفرا راتتصو 7 جمعي

 با دلمعا وديحد تاآن  يالنهدعا تقسيمو  ستا نهفته كترمشا عمقدر  سانيعرطالا . [17]كترمشا يكديگر به دممر جتماعيداعتماا انميز

 به همچنينو نددار شركت گفتگو يندر ا كه كساني صالحيت و شيزموآ سطح به كترمشا ثربخشيو ا ييراكا. ستا رتقددر  نشد سهيم

 تجديدممستلز كترمشادارد.  بستگي مييابد صختصاآن ا صخا عموضو هر سيربر به كه مانيزبه و ه،شد ئهارا تطالعاا كيفيتو  حجم

 ممستلز ،كترمشا مرا تحقق . ستا رنمتقا جامعه يهادنهاو  تشكلها طيف يشكلگير با ،كترمشا نشد ينهدنها. ستا جتماعيا تمناسبا

 .[18]دشو ينهدنها كه ميماند ارپايدو  مدرآكا مانيز كترمشا . ستآن ا دنكر ينهدنها

 

 کتیرمشاي یزربرنامه  طيف
 از: تندرعباآن  كه عناصر هددئه ميارا كتيرمشا ييزربرنامهاز طيفي ر،مطالعة مزبو

 : 2تعهد

 معد شنيروكه به  مانين،زناآ يهاه يدگاود تطالعاا ات،ه نظرـب لفعادادن  شگو وتوجه  ،سايرين با گفتگوو  رتمشو يندابه فر ورود

ينكه ا ونبد نداميتو( كتريند مشاابه فر ادفرا دنمتعهد كر و بجذ) تعهد ه،كرامذو يگر ميانجي فبرخال. د داردجوو طرفين نميا رتقد

به دادن  شگو طريقاز  تختالفاا دنكر شنرو و شناسايي ايبر ايسيلهو تعهد. دشو منجاا نيز شته باشدد داجوو دنكر حل ايبر ختالفيا

 ينو اها وت توجه به تفا ورتضر ،هازنيا عه تنوـب نسبت. دمي شوز غاآ يزر جعه برنامهامر توسط ماًونه لز ماا ،معموالً تعهد. ستا منافع مختلف

 .[19]ستا سحساد، اميشو حاصل ت،فقااتو ،كجادركه 

 3: هکرامذ

 منافع برخي دارايكه  ستا فطر چند يا دو مصالحه بين و نيزچانه  ت،طالعاا و اتنظر دلتبا طريقاز  فقابه تو نسيدر يندافر

 يهاي ميانجيگر حيطهاز رجخا نداميتو همچنين ماا ،باشد نيز يگر ميانجي يندافراز  بخشي نداميتو هكرامذ. هستند منافع برخي و كمشتر
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 رتصو هاف طر ساير و انيزربرنامه  بين يا نفع ذي يهاف طر بين ،معموالًه كرامذ. دپذير رتصو فطر بي ادفرا كمک ونبد و سمير

 .[19]دميگير

 4: يميانجیگر پيش
 ربه منظو هبالقو يهاد به تشخيص تضا كمک ه وران،همه بهر سخن به دادن شگو طريقاز  يزربرنامه  مرجعآن  طي كه تسا ييندافر

د جوه وبالقو تضاركه تعا قعيامودر يميانجيگر پيش .ميكند عمل ميانجي انبه عنو ،يک برنامه ينوتد ايبر فقابه تو نسيدرو فختالا حل

 .[19]مي نمايند عمل ييزربرنامه  فطر چند يا دو بين فطر بي انگر ميانجي انبه عنو يزربرنامه  جعامر ننمايندگا. رودمير كا به دارد،

 : يميانجیگر
در  تا سانندرمي  رييا طرفين كه به ستا فطر بياد فرا توسط، تعصب ونبد ري،جباا غير، طلبانهداو رتصو به فختالا حل يندافز

 حل بهدرقا به تنهايي هاف طراز يک با هيچ انيزركه برنامه دداردجوو ضاتيركه تعا ارديمو در يميانجي گر .فق برسندابه تو هكرامذ نجريا

ترتيب  يک ستا ممكن. دگرفته نميشو نظردر مرحله  انبه عنو قفو اردمو. دميگيرم نجام اسو فطر توسط و يدآمي ر كا به ،نيستندآن 

 .[19]نيست ميالزا ترتيب ينا ماا ،شته باشددا دجوو يبه ميانجيگر تعهد خطي

 

 يیزربرنامه ي نظریه هال تحو سیسيرربر
 ننشا خالصه شكل يربهز ولجد در كه ستا يستهبندد ي،يزربرنامه ينظريههادرك  ايبر لقبو قابلو  يجرا يگونهشناسيهااز  يكي

 ست.ا هشدداده 

 .[20]زيشهرسا ينظریه ها اعنوا يطبقهبند: (1) رهشما ولجد

 نظریه
 یهنظر-ايیهرو نظریه

 يیزربرنامه

 در نظریه ـییامحتو نظریه

 يیزربرنامه
 يیزربرنامهايبر نظریه

 نظریه مباحثیکه

 دازد؟میپر آن به

ره بادر بيشتر نظريه ها ينا

 و ييزربرنامه  يهاروش 

 ايمحتو تا ستا يتصميمگير

و  لصوا اف،هدا ،هاارزش . نهاآ

 عموضو ييزربرنامه ي ها روش

 ستاي ايه رو يصلي نظريه هاا

ي عناصرو  هاه پديد به نظريه ها ينا

 ييزرنها برنامه آ ايبر كه دمي شو طمربو

 يبه جنبه ها هاه پديد ين. ادميشو

 طمربو شهرد عملكر و ساخت مختلف

 عموضو نهاآ ايبري يزربرنامه و  ميشوند

 هددمي تشكيلرا  ييامحتوي نظريه ها

نظريه  ورود نتيجه نظريه ها ينا

رنامه بدر  سياسيو  خالقيي اها

 پيدر  نظريه ها ين. استي ايزر

و  خالقيا يهار ئه معياارا

ي نظريه ها نمواي آزبر سياسي

 .ستي ايزربرنامه 

 نظریه مباحثیکه

 دازد؟میپر آن به

برنامه  كنوني يندافرروش و 

 ا؟چر ؟ستا چگونه ييزر
 ؟ستا گونه ين( اشهر) عموضو اچر

 ستا چگونه ييزربرنامهو  جامعه

 ا؟چر و

 ينظریهها

 يتجویز

برنامه  كنوني يندافرروش و 

 ؟باشد بايد چگونه ييزر
 ؟باشد بايد چگونه( شهر) عموضو

 بايد چگونه ييزربرنامه و  جامعه

 ؟باشد

 

 ابتدا رنوشتااز  بخش ين. در استاپذيرنمكاا با هم قنطباا قابلو  كليدوره سهدر  ييزربرنامه عملو  نظريه مختلفادوار  يسته بندد

 كتيرمشا ديكررو يشكلگير يمينه هاو ز خيرا تتحوال سپسو  هشد رهشاا 9191هه د تا ييزربرنامه نظريه تتحوال به خالصه رطو به

 ههندن دنشا يرز ولجد. ستا شناختنيزبا يشهر ييزربرنامه  دازينظريه پر عرصهدر  هماز  متمايزدوره  سه 9191هه د تا. دميشو سيربر

 .ستا ها دوره يناز ا هريک لفوا و اوج ي،شكلگير بر ديقتصاو ا سياسي ،شناختي معرفت مختلف يمينه هاو ز ملاتأثيرعودوره و  سه ينا
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 [20]1791 ههد نپایا تا يشهر يیزربرنامهدر  دازيپر نظریه: ادوار (2) رهشما ولجد

 دوره

 یخیرتا
 1791 ههدتا  بيستمن قر زغااز آ يیزربرنامه 

 ههد سطاز اوا يیزربرنامه 

 1791 ههدتا  1791
 1791 ههي دیزربرنامه 

 منا
ره

دو
 

 ييزربرنامه  دورهسنتي  جامع يهاح طر عصر

 بلوپرينتي

 سيستمي هيدگادعصر

 اييهرو ييزربرنامه نظريه
 ينظر يياتكثرگردوره 

هو
مف

 م
ه 

ام
رن

ب

ر
یز

 ي
 در

ره
دو

 

برنامه  عموضواي بر ثابتو  فيزيكي حطر تهيه �

 .(شهر) ييزر

 مدزنيا كه ستااتي موضوع مطالعه ييزربرنامه  �

 هستند. توجه

 جتماعيا مديريت يندافر �

ادف متر ييزربرنامهدوره  ينا در �

 ايبر پيدر  پي يهالكنتر با

 دميشو تعريف يت توسعهاهد

 دتضا اوم درمد كترمشا �

پا
دا

را
 یم

 يمراداپا انبحر اييهرو اگرعموضو

و
ها

ی
ژگ

ی
ي ا

ی
صل

 

 ييزرنظريه برنامه عنو هيچدوره  ينا در �

 .اردنددوجو

 يهاحطر زشموآبا  ادفمتر ييزربرنامه زشموآ �

 ييندهاافرو  هاروش نه ،ستايستا و ا فيزيكي

 آن.

 تندرعبادوره  ينا در حطر تهيه كالسيک حلامر �

 .حطر وتحليل  ،شتدابراز: 

دوره  ينا ييزربرنامه در نديشمندا شاخصترين �

 .ستا دهبوس گد پاتريک

 نشاز دا مگي تمادسا با( حل)راه امقدو ا عمل �

 .ميكند تبعيت( تحليل و تجزيهو  شناخت)

 يقينيو  عيني، نشو دا معرفت ديكررو ينا در �

 .دميشو تلقي

 فني تخصص وعلم  هاييبخشر رتقد به وربا �

 دوره. يندر ا

 شناختو  نشدا در آن كه گامي نظريه ينا در �

 د،ميشو هنددابرگر عمليدات پيشنها شكل به

 .نيست شنرو و هدبو شكامالً مغشو

دورهاي  ايقطعي برو  بمطلو هاييندآ ترسيم �

 عملي بايد هشد تعيين مانيزفق در ا كه مشخص

 .دشو

 نقالبيا 9111 ههد سطاوا در �

 معلو يهازهحو متمادر  عقاليي

 به يشهرو  ايمنطقه ،جتماعيا

 ينظريهها مجموعه) پيوست عقوو

ت تحوال ين(. ااييهرو و ييامحتو

 زهوح بر عميقي تأثير

 .شتيدايزربرنامه

 از رجخا ينظريهها تأثير �

 .زهحو ينابر ييزربرنامه

 به( آوردهفر) حطراز  بيشتر توجه �

 (.يه)رو يندافر

 قصددوره  يندر ا ييزربرنامه �

 دارد

 نشدا بر مبتني كه حرفه نوعي از

 حاصل تقااو برخيدر  كه ديفر

و  سيستماتيک غير آوري جمع

 رهبادر ليهاو طالعاتيا منسجم غير

 عملي فعاليتي به ،ستا شهر

 .دشو تبديل

 و نظريه غلبه بادوره  ينا در �

 .نيستيم روبهرو يحدوا يمراداپا

نظريه از  پتسيهيلي بعد نظر از �

هفت  انميتو اييهرو ييزربرنامه

تا را  يشهر ييزربرنامهدر  نظريه

شناخت زبا هماز  9191 ههد سطاوا

 به پاسخي نوعي به هريک كه

 مختلف دبعاا به طمربوت دانتقاا

 معرفتو  جتماعي، اسياسي

. نددبو نظريه سيستمي شناختي

 از:تند رعبا نظريهها ينا

 مگا بهم گا ييزربرنامه  (9)

 مختلط پيمايش(1)

ي يزربرنامه ونجمني ا كنش(9)

 كالتيو

 جديد سياسي دقتصاد ايكر(رو1)

 :مليزآ هيدا به برگشت(1)

 نوين يياگرننساا

 اريسياستگذ و اجردايكر(رو9)

: مگماتيزاپر به نغلتيد(در 9)

 قتفااد خو لحا به رموا يداربگذ

 بيافتد
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د
ير

غي
لت

الی
پا 

دا
را

 یم

 ههد لطو دي درقتصاا ترميمو  ندگيزسا وعشر �

و  هيندافز تتحوال ن وشتابا حركتو  9111

 مناسب كه قديمي ييزربا برنامهآن  تناسبمعد

 دبو يستاا نيايياي دبر

 مهندسي تمسيسدر  هالكنتر �

در  ستا سيستم خلدرداساساًا

 منطقهو  شهر سيستم كه حالي

 دخو كنترلي سيستم خلدا در

 .نددار ارقر

 بر يشهر ييزربرنامه ردمو در �

 فهد مكانيكي يسيستمها فخال

 نيست هشد شناخته خوبي به پايه

و  ادفرو ا هاوهگرآن  در و

 منافع مختلف يهانمازسا

 هم با هگا كه نددار تيومتفا

 هميشه ينابنابر. هستند دمتضا

 .ستاي يك ازبيشترافهدا

 دلتعا نظير ايليهاو تضاومفر �

و  منافع سر بر فقاتو دي،قتصاا

 جامعه گرفتن نظردر  نيز و افهدا

 و چهريكپا كل يک انعنو به

 به نشناساركا و انيزربرنامه

در  نهايي نتصميمگيرندگا انعنو

 يانهاقعگروا غير ربسيا هيدگاد ينا

 .ستا

 

 

 مشارکت در برنامه ریزي شهري
رومي قابل باز مي گردد. در دوران معاصر نيز  -و به تبع آن مشاركت، به شهر آتني (citizenship)ريشه هاي مفهوم شهروندي 

صل شكست مشاركت ابتدا در حوزه هاي سياست و اجتماع مطرح گرديد. اما ورود مفهوم مشاركت به عرصه برنامه ريزي شهري را مي توان حا

تجربة برنامه ريزي شهري متمركز و اقتدارگرا دانست. شكستي كه لزوم توجه به خواست و نياز مردم و درگير كردن آن ها در فرايند توسعه 

ن ارا به اثبات رسانيد. نخستين اقدامات براي حركت از ماهيت اقتدار گرايانة برنامه ريزي شهري به سوي ماهيت مردم ساالرانة آن را مي تو

. تعريف مشاركت در برنامه ريزي شهري، مقتدر سازي شهروندان در تاثير [21]در تجارب اياالت متحده امريكا و سپس انگلستان جستجو كرد

گذاري بر تصميم گيري هاي شهرسازانه و درگير نمودن آن ها در اصالح و اداره محله خود است. مشاركت در برنامه ريزي بر حسب نوع آن 

مشاركت در تامين نيروي  -9مشاركت در تامين مالي هزينه انجام طرح ها و  -1مشاركت در مديريت و تصميم گيري  -9است:  به سه قسم 

گر با به بيان دي -مشاركت در مديريت و تصميم گيري ترسيم اهداف، گرفتن تصميم ها، گشودن دشواري ها و ايجاد دگرگوني ها  1انساني.

بر دارد. مشاركت در تامين مالي و نيروي انساني در مرحلة اجراي طرح مطرح مي شود كه خود به عواملي چون را در  -فعاليت برنامه ريزي

. در اين راستا كميسيون اسكفينگتون با تاكيد گزاردن [22]ميزان مطلوبيت طرح براي افراد، توانايي مالي و مهارت هاي آن ها بستگي دارد

تنها زماني مي داند كه مردم بتوانند نقشي فعال در فرايند تهيه طرح ها بر عهده گيرند. اين كميسيون بر نوع اول مشاركت، مشاركت كامل را 

به عبارتي مي توان گفت كه «. مشاركت شهروندي سهيم شدن مردم در تدوين سياست ها و پيشنهادات است.»اين گونه بيان مي دارد كه: 

( نيز در مورد نقش مشاركت 9131ريزان و طراحان. در طرح توسعه عمران لندن بزرگ )مشاركت چيزي است فراتر از تاييد مقاصد برنامه 

اگر قرار است طرح به گونه اي دموكراتيک به نيازها و مسايل لندن پاسخ دهد مردم نه تنها »شهروندان در تهيه و اجراي طرح بيان شده كه: 

ركت داشته باشند... گروه هاي محلي و سازمان هاي داوطلب، در اغلب موارد در مرحله تهيه طرح، بلكه به هنگام اجراي آن نيز، بايد مشا

 «.تشكيالت مطلوبي براي اجراي بخش هايي از طرح دارند، زيرا آن ها از دانش محلي و توانايي ارائه انديشه هاي نو برخوردارند

 

                                                           
 19-19، صص 9991علوي تبار، عليرضا، الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها، انتشارات شهرداري و دهياري هاي كشور،  1
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 .[19](: انواع مشارکت و معيارهاي آن3جدول شماره )

 نوع مشارکت       

 معيار ارزیابی                 
 مشارکت واقعی مشارکت محدود مشارکت شعاري

 نيت اصلي برنامه ريزان .9
تامين منافع مراجع 

 برنامه ريزي و دولت

تامين منافع شهروندان تا 

جايي كه، منافع مراجع برنامه 

 ريزي و دولت تهديد نگردد

تامين شهروندان و پرداخت هزينه 

 هاي آن

 دامنه مشاركت .1

تامين اعتبار مالي طرح و 

سهيم شدن در سود آن 

 )در بهترين حالت(

مشاركت در اجرا و تامين مالي 

+ مشاركت محدود در برنامه 

 ريزي

مشاركت در اجرا + مشاركت در برنامه 

ريزي+ مشاركت در تصميم گيري و 

 هدفگذاري

 نگاه به مشاركت .9

ابزاري جهت مشروعيت 

بخشي به طرح و كاهش 

ر برابر مقاومت ها د

 اجراي آن

ابزاري براي ارتقاي كيفيت 

 طرح ها

خود مشاركت، هدف است؛ زيرا كه 

فرايند مشاركت، في نفسه موجب 

رشد فكري، رواني، اجتماعي و مدني 

 شهروندان مي گردد

نظرخواهي از  .1

 شهروندان
 صورت مي گيرد. صورت مي گيرد. صورت نمي گيرد.

 وجود دارد. ارد.وجود د وجود ندارد. حق اعتراض به طرح .1

 وجود دارد. وجود ندارد. وجود ندارد. نظارت شهروندان .9

 جريان اطالعات .9

يک سويه )از پايين به 

باال( و بسيار محدود، به 

 ندرت از باال به پايين

عمدتا يک سويه )از پايين به 

باال( و نسبتا قوي، گاهي از باال 

 به پايين

 دوسويه و بسيار فعّال

 پشتوانه فكري .3

اه مطلق گرايانه ديدگ

)مردم صاحب حق 

 شمرده نمي شوند(.

ديدگاه كاركردگرايانه و فن 

ساالرانه )مردم حق اظهار نظر 

دارند، اما تصميم گيري نهايي 

 با برنامه ريزان است(.

ديدگاه مردم ساالرانه و مشاركت 

مستقيم )نظرات، عاليق و منافع 

تمامي شهروندان محور امور است و 

ي منافع و نظرات آن بايد به هر قيمت

 ها تامين شود(.

 

 يسطوح مشارکت شهروند
 يو مشاركت ي؛ساختگ و يفاتيمشاركت تشر ينب يگربه عبارت د ي يابد،تحقق م مشاركت شهروندان در سطوح مختلف و درجات متفاوت

در  يمشاركت يندفرآ يها مدل ين بررسضم. دارد ياديباشد تفاوت ز يها م يزير برنامه يندو فرآ يجنتا در يرتأث يكه نشانگر قدرت واقع

بر سه  ياند كه به صورت كل ادغام كرده را ينيبحر يشهر يطراح يندو مدل فرآ يدارپا ي همكاريا مرحله مختلف، مدل هفت يشه هاياند

 يينر سطح دارد و پاكه مشاركت چها داردنكته اشاره  ينبه ا يريام يصالح يگرد يسو ازدارد.  يدو اجرا تأ ك يطراح طراحي، يشمرحله پ

بارتند ها ع مشاركت مردم در طرح ياست. به طور كل يريگ تصميمسطح مشاركت در  ينترالكار و با يروين يندر تأم مشاركتسطح  ينتر

 :[23]از

 ابيي: مشاركت در ارزشي، د: مشاركت در بهره بردار، جها طرح ي: مشاركت در اجرايري، بگ يمو تصم يزيالف: مشاركت در برنامه ر

 ياتيشده و عمل ينتدو مقياسبافت بزرگ  ياحاو  ينوساز يندفرآ يكه برا مي باشند ي، مجموعه اصولLUDAمنطق گام به گام  همچنين

و آشفته  ياسمنطقه بزرگ مق كه در پس ياجتماع يفقر و حذف شدگ يت،محرومي مشخص كردن سطح و دامنه يص: لف: تشخا شده اند:

 يکنفوذ در  يذ گروه هايكردن و مشاركت دادن افراد و  ير: درگياندازساز ب: چشم وجود دارد. اميمي نم LUDA را آن كه يشهر ي

رساندن برنامه به ا: د: اجر توسعه به برنامه. يوهايسنار و يندهانداز آ چشم ينا يلتبديزي: ر ج: برنامه .يندهآ درها  چشم انداز رها از اضطراب

 .[24]نامهبر: ارزيابي موفقيت ه: نظارت عمل.
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 مشارکتی مدیریت فکري مبانی

 به ها و نظريه ها ديدگاه از هريک و است خاص الزامات و شرايط نيازمند آن تحقق كه است چندبعدي پديدهاي اجتماعي، مشاركت

 بخشي و دروني هاي ويژگي شامل آن از قسمتي كه است عيني و ذهني هاي زمينه از متأثر مشاركتي، رفتار. اند كرده اشاره آن از بخشي

 روطمش جامعه ساختار به وسيلة و مي گيرند شكل اجتماعي هاي كنش در اعضاي جامعه ميان متقابل ارتباط در عناصر، شود. اين مي بيروني

 سه ، در مجموع. كند رفتار چگونه و دهد انجام كاري چه كه بگيرد تصميم واقعي موقعيت در انسان بايد كه است دليل همين به. مي شوند

 بهسازي بافت و ي نوساز عرصة يگران باز كه دخيل اند شهري فرسودۀ بافت هاي بازسازي در مردم، و شهرداري ها اصلي دولت، و مهم عنصر

 .[25]است آن همراه ير نظا و انجمن اتحاد، همياري، همكاري، همبستگي، مفاهيم با مشاركت، عمل. مي روند به شمار فرسوده هاي

 

 مشارکتی و دسته بندي آن شهرسازي هاي نظریه

 زمينة برنامه در. است مؤثر فرسوده هاي بافت معاصرسازي در موفقيت طراحي، در مردمي مشاركت دهد مي نشان تحقيق ادبيات

 نيمه از نظريه هاي متعددي است آن جزو نيز شهري درون فرسوده بافت هاي ساز در و ساخت طرح هاي كه مشاركتي شهرسازي و ريزي

 مؤثر نقش بر كه همگي مي شود پرداخته نظريه ها اين از نمونه چند به پژوهش راستاي اين در. است شده مطرح ميالدي 91 دهه دوم

 .[26]دارند اذعان طراحي در مردمي مشاركت

 (Shery Ernstein,1996) ارنشتاين شري نظريه

 (James Midgley, 1986) ميجلي نظريه

 (Scott Davidson, 1998) ديويدسون اسكات نظريه

 (David Driskell, 2002) دريسكل ديويد

 كشورهاي شرايط به توجه با كه است مشاركتي شهرسازي نظري ادبيات حوزه در موجود نظريه هاي مهمترين از فوق نظريه هاي

 شاركتيم شهرسازي هاينظريه  تلفيق از حاصل انگارهاي ايران شرايط با نظريه ها تحليل جهت به. است شده مطرح مشاركت مقوله در پيشرو

 زمتماي هم از را مشاركت انواع مي توان آن اساس بر كه شد مشخص معيارهايي مذكور انگاره به رسيدن براي. مي شود ارايه ايران، شرايط و

 وجه و ه ريزيبرنام وجه فلسفي، و فكري وجه برگيرند؛ در را مشاركتي شهرسازي وجوه تمامي كه شده انتخاب گونه اي به معيارها اين. كرد

 است. زير شرح به شده ياد وجه سه اساس بر نظر مورد معيارهاي. مديريتي

  طرح به مردم اعتراض حق. 1 شهروندان از نظرخواهي. 1مشاركت  به نگاه. 9 مشاركت دامنه. 1 برنامه ريزان واقعي و اصلي نيت. 9

 فلسفي و فكري پشتوانه. 3باشد(  دوسويه بايد )كه اطالعات جريان. 9شهروندان  نظارت. 9

مي  شپوش را مشاركت مفهوم فلسفي -فكري وجه فلسفي، و فكري پشتوانه و مشاركت به نگاه برنامه ريزان، اصلي نيت معيارهاي

 معيارهاي و دارند نظر در را مشاركت مفهوم برنامه ريزي وجه اطالعات، جريان  و شهروندان از نظرخواهي مشاركت، دامنه معيارهاي. دهند

 .[27]است مشاركت مديريتي وجه بر ناظر طرح، به مردم اعتراض حق و شهروندان نظارت

 

 میدمر کترمشاو  کتیرمشا زيشهرسا
از  غير يچيزدر  سهمي ،شتندا غيراز  يچيز خويش نفسو از  شتندا دخو با يمعنا به Participate از واژه كلمه ينا التين يشهر

و  فرهنگي دي،قتصاا ،سياسي تحيادر  هاننساا فعاالنه شركت يمعنا به كترمشا نيز جتماعيا موعل رفلمعاا هير. در دا ستا شتندا دخو

در  نشد سهيمو  نشد شريک ياـمعن به عربي كشر فعل يشهاز ر كترمشا واژه يلغو حيثاز . ستا همدآ دخو تحيا دبعاا تمامي كليربطو

 ندگاـكنن كترمشا رختيااراده و ا ،ميل طرفيازميباشد.  صخا ريمنظو يابر تجمعو  يگيردر يبه معنا تيرعبا به يا ه ايعقيد يا ركا

 به انتو ميرا  يندوشهر كترمشا. ستا يندوشهر كترمشا ،كترمشا دبعااز ا يكي ست.ا كترمشا تياورضراز  هدفمند تعامل نجريادر

 دي،قتصاا يفعاليت هادر  يشهر يها نمازساو  اه وهگر اد،فرا مؤثرو  يافته نمازسا و ارادي گاهانهآ ل،فعا ي،جد رحضوو  شركت يمعنا

 يک تبديل ايبر ميباشداي سيلهو كترمشارو  ينااز  .[26]نستدا يشهر جمعي افهدا به نيل ايبر يشهر ندگيزفرهنگي و  جتماعيا

 محيط زيبهسا ئوليتمس ،شتهدا عاطفي -هنيذ بطهرا دمحيطخو با كه نسانيا به شهرنشين تبديل يعني ،ندوشهر يک به وتبيتفا شهرنشين

 اريتأثيرگذو  انندوشهر يافتن رتقد ،كترمشام مفهو يمركز هسته كلي ربطوارد. بديهي بپند انيگرد با مستمر ريهميا يکرا در  دخو

در  انميتورا  كترمشا ممفهو يها يشهر بلكه ؛نيست يجديدم مفهو كترمشا ستا معتقد عندليب. ستا يشهري ها حطر بر نناآبيشتر

 حمطررا  ريگرياو د رييادخو ري،همكاون، تعا با ادفمتر مفاهيمي ،كترمشا معا تعريف. دكر جويي پي نباستا نيونا يشهرها - لتدو

 هنددمي منجارا ا عملي ص،خا موقعيت يکدر  اديفرا كه زدميسا حهدفمند مطرارادي و  كنشآن را  كترمشا ينوزمرا تعريف. ماا زدميسا
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 كند مي ئهرا ارا نظريه هر يشاخص هاو  دازانپر نظريه مختلف يها هيدگااز د ايخالصهذيل  ولجد. بخشند تحقق را دخو كمشتر افهدا تا

[28]. 

 .[28]دازان در مورد شهرسازي مشارکتیپر نظریه مختلف يها هیدگاد(: 4جدول شماره )

  شاخصها  هیدگاد دازپر نظریه

  كترمشا نبادنر نشتاينآر

 دوم: سطح(؛ پايينترينسطح)تطالعاا تسهيماول:  سطح محلي تاجتماعدر ا كترمشا يبند سطح پل

 به امقد: ارمچها سطح ي؛تصميمگير:مسو سطح وره؛مشا

 (سطح باالترين)عمل

 زينمندسااتو؛ كترمشا؛ ورهمشا؛ سانير عطالا كترمشاي  نهدوگر نيويدسود

 يگر ميانجي؛  يگر ميانجي پيش؛  هكرامذ؛  تعهد كتيرمشا ييزر برنامهدر  يگر ميانجي ديكررو يميانجيگر ي نظريه

ارك تد: ارمد محله كتيرمشا ييزر برنامه يلگوا هاپكينز

 ب؛خو يگير تصميم يک تماالزا عايتر ؛برنامه

 همافر ؛برنامهدر  يشهري  سيستمها دهخر سهم

 با يشهر جامعه سيستم هياهمر ممكانيزدن كر

 برنامهها

 يمينههازظ لحا،محله همرروز ندگيز . شناسايي9

 جتماعيا كترمشا ،محلهدي قتصاو ا فرهنگي ـ جتماعيا

 ديقتصاو ا

و  افهدا تناقضمعدي، گير تصميم عناصر بستگيوا .1

 مشيها خط

 .دميگير تصميم لتو دو ميكند همافر لتدو .9 ترنر نجا

 . دميگير تصميم لتو دو ميكند همافر دممر .1

 . دميگير تصميم دممرو  ميكند همافر لتدو.    9

 دميگير تصميم دممرو  ميكند همافر دممر.    1

 معدو  رحضو يمبنا بر كترمشا لشكاا يبند ستهد

 ستهد 1 به دممر و لتدو رحضو

 ريشعا كترمشا نياضوي رسعيد

 ودمحد كترمشا

 قعيوا كترمشا

 كتربه مشا تظاهر ي،يزر برنامه جعامر منافع . تأمين9

 مخالفت ونبد كترمشا  .1

و  اربزا انبه عنو كترمشا دم،مر منابع كثراحد تأمين .9

 فهد

 

 یمشارکت يها نردبانبر اساس  يمشارکت شهروند يطبقه بند
 ياز همراه استشود. مشاركت ممكن  يبه مشاركت كامل ختم م مشاورهمشاركت از صفر شروع و با گذشتن از درجات مختلف  يفط

 ياراخت يكه دارا يگروه كار يک در يتشروع و به عضو يم گيريصماز مركز ثقل ت يرغ ييجا در يدهعق يکصرف  يو ارائه  يو فكر يذهن

ر د شهروند يو ماد يزيكيف يهتوان و سرما يآوردن تمام يدانم بهمشاركت  اليدرجه اع است ختم شود. يخاص ي مسأله يرو يم گيريتصم

مشاركت كامل  و يمشاركت جزئ مشاركت، اكثر دانشمندان درجات مشاركت را در سه طبقه عدم يبه طور كل است. يشهر يها طرح ياجرا

 :[29]ي كنيمها مرور م آن ياتنظر يزمان يبرا با ترت ين اين انديشمنداناند. مهمتر كرده يبند طبقه

 

  ینارنشتا يشر

از وجه قدرت  رااست، كه مشاركت ( 9191ين)ارنشتا يشهروند مشاركتنردبان  ي،مشاركت شهروند يبررس ينمعروفتر احتماال

ود تا ش يجادا يكه امكان يبه گونه ا مي كند يفمجدد قدرت تعر يعمشاركت را به عنوان توز ارنشتاين. ي دهدقرار م يمورد بررس شهروندان

توجع واقع شوند. تعمدا در فضا مشمول  ينده،حذف شده اند؛ در آ اقتصاديو  ياسيس يندهايقدرت كه در حال حاضر از فرآ بدونشهروندان 

 يرغ مدتااست ع يم گيريتصميند از فرآ يندارد. در پلكان دوم كه بحث آگاهـ وجودمشاركت  يبرا يقدرت يچپله ه ينتر ييندر پا يبه نظر و

اه آگ يندقسمت فرآ ينقرار دارد ا يع رسانالو اط يگاهآمشاركت مورد نظر است. در پلكان سوم بحث  يتاز وضعي است و تنها آگاه يواقع

گر ا يول ي شويمم مطلعاز نظرات شهروندان  ياست قبل از اجرا با نظرسنج مشاورهن چهارم كه مشورت و . در پلكاي باشدشهروندان م سازي

كه از عدم مشاركت  است يمفهوم يدرجه بند ي،دسته بند يناصل مهم در ا. گردد يقلمداد نم يجد زيادداشته باشد نظرات  يجنبه صور

 :[26]نمود يرا بازشناس يشهر يپروژه ها دردخالت مردم  يكردهايانواع رو ي توانم اساس ين. بر اداردنوع مشاركت تداوم  ينتا كامل تر
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نافع م ينتأم ي،اصل يت. ناستداشتن مشاركت  يشود. بلكه ادعا يمحسوب نم مشاركتمشاركت در واقع  يناز مشاركت: ا يتمحروم

طرح و كاهش مقاومت مردم در مقابل آن  يبرا مشروعيتتوسل به مشاركت، كسب  يكارفرما است. علت اصل منافع ينبلكه تأم يستمردم ن

 طرح است. يسهولت اجرا يجهدر نت و

كند. مردم ن يداتضاد پ كارفرماياناست كه با منافع دولت و  ييمنافع مردم تا جا تأميننوع مشاركت  يندر ا ياصل يت: نيمشاركت جزئ

 .نمايند يگيريخود را پ يها باشند و اعمال خواسته داشتهت خودشان نظارت نظرا يتوانند بر اجرا ياما نم دارند،حق اظهارنظر و مخالفت 

عتبار ا ينبوده و از مشاركت مردم در تأم باال عات، عمدتاالاط يانشود. جر يم قلمدادبه  يينها از پا طرح يفيتبهبود ك يبرا يمشاركت ابزار

 .ي شودم استفاده ها  طرح يمال

 فيتيبهبود ك يبرا يآنكه ابزار بروه العموم است. مشاركت ع يتمردم و جلب رضا منافعحداكثر  ينتأم ي،اصل يت: نيقدرت شهروند

هدف و  يم گيريشهروندان است. شهروندان در تصم مدنيو  ياجتماع ي،در جهت رشد فكر يبه عنوان هدف ي شود، خودها قلمداد م طرح

 د.دارن يزرا ن يشانخواسته ها اجراينظارت بر  ييتوانا ينالفت با طرح، همچناعتراض و مخ وه بر آن حق اظهارنظر،المشاركت نموده، ع گذاري

كم بر  يرگذاريتاث با – ياز آموزش عموم يفيط يدر آن مشاركت شهروند كه ي دهندارائه م يگري، نردبان د(9119)و فمرز  يدرمنو

ز و هم در تمرك ينارنشتا يهبا نظر نظريه ين. تفاوت اي گيردرا در بر م يينها يم گيريپروسه تصم در يتا مشاركت عموم -يساز يمتصم

 محيط ين. در چني شودم يافتبزرگ  يو مرا كز حكومت سازمان هااست كه در  يموجود از مشاركت عموم يهات برداش با يهنظر ينا يسنگ

 فيعموما تعر ي كند،م يجادرا ا مردميمشاركت  يااست، اگرچه آنچه كه عموم،  تصميم سازي ينداز ملزومات فرا يكي المشاركت معمو هايي،

 نشده است.

ع الاز اط يفيط امتدادكه در  ي كندم يجادعموم مردم ا يريدرگ يبرا چارچوبي و فمر، يدرمن، مثل و(9111)و همكاران يدورس

 ياه با گام يبطور مواز يدورس يكرد. رويابد ميسازان ادامه  يممردم و تصم ينو مشاركت مداوم ب درگيريت الحا يبه مردم تا برخ يرسان

عه موضوع، تا مجمو يکدرباره  يكل يغتبل يکاز  يند،در طول فرآ يف؛ط ينا درموجود  يها . گامي كندحركت م يزير برنامه فرايندهاي يجرا

 .[26]بند مي ياارتقا  يت هااز فعال يرتريپذ مداخله

 

 یتحقق مشارکت عموم يها موانع و الزام

م يو تصم يحقوق شهروند ارزشمند و عنصر  يزير از اصول مهم گفتمان برنامه يكيبه  يستمقرن ب يانيپا يها در دهه يمشاركت عموم 

 ,Khan & Swapan)(، 9131)، سندرراك(9111) يلي، ه(9131)فورستر يرنظ يشده است و محققان يلدر جهان تبد يکدمكرات سازي

خصص و  ت يينبه پا الاز با يكردرو يبجا يو قابل قبول از نظر اجتماع يازر نب يمبتن يمشاركت يزير بر لزوم برنامه محققان يگر(و د2013

 يراب يش شرطيپ يزو ن يزير ق  برنامهالاز اخ يجدانشدن يعنوان جزئ به ياند. تعهد نسبت به مشاركت عموم كرده يدمحور مرسوم تأك

 و همكارانش ينگاست كه ك يا آن نزد محققان به اندازه يتاست و اهم  يشدر حال افزا يکدمكرات يبه آن در كشورها يدنبخش يتمشروع

و  زيير در برنامه يمشاركت عموم يندهفزا يتشود. با وجود اهم يستهبه شهروندان به عنوان ركن چهارم حكومت نگر يدمعتقدند با (9113)

 يرانمد يزان،ر از برنامه ياريموضوع، بس ينبه ا يراخ يها در سال يزير برنامه يشينهاز پ يبخش مهم يافتنو اختصاص  يشهر ييروا حكم

يک موضوع، به وجود  ينبر ا يدتأك يبرا (1199پندي ) و يانگكه  يا هستند، به گونه يدناام يو شهروندان اغلب نسبت به مشاركت عموم

 يها معطوف به بحث يمومع مشاركت ينهدر زم يشينپ يها توجه يشتر. ب[25]اند به مشاركت مؤثر اشاره كرده يدنرس يردر مس ياهجعبه س

به شكل گسترده  يكنون يتفعال ي رسدكه به نظر م ياست، در حال بوده يمداخله عموم يمفهوم يها مربوط به محاسن و چارچوب يهنجار

رچه اگ متمركز باشد ي ترقو يابيارز يها تر با مؤلفه تر، كارآمدتر و مشروع آگاهانه يمشاركت عموم يندهايفرا يطراح يش براالت يبر رو

 يو اثربخش يينسبت به كارا يدهابهتر است، ترد يجباشد، نتا يشتركه هرچه ب ي شودم يفخوب مطلق توص يکعنوان  اغلب به يمشاركت عموم

عنوان آنچه كه در صحبت آسان  از مشاركت به (1119)فورستر  يحصر يكوتاه ول يفتوص. است يشدر عمل در حال افزا يمشاركت يند هايفرا

. دي كنمختلف آشكار م ينه هايرا در زم يكردن مشاركت عموم ياتيعمل يزم براال يطلزوم توجه به شرا يخوب مل دشوار است، بهدر ع يول

 عوامل يلهوس و به ي گيردم يجا ينهاد يباتدر ترت يشده است. مشاركت شهروند يانتوسط محققان مختلف ب يروشن به آن به يازآنچه ن

 يم هايدر تصم يشترب يدمردم با ينكهدر خصوص ا يو عموم يدرك نظر يک. هر چند ي شودمحدود م يفرد و ياقتصاد ي،اجتماع ياسي،س

 يندر بهتر يراناز مد ياريهنوز بس يخصوص در حال انجام است، ول يندر ا ياريبس يها شالمشاركت داده شوند، وجود دارد و ت يعموم

ي وجود دارد كه نشان م ي. شواهد قابل توجهي دانندساز م حالت آن را مشكل ينمردد هستند و در بدتر يحالت در خصوص مداخله عموم

مشاركت  ييحوزه، كمتر كارا يننسبتا گسترده در ا ينظر يشينهاند و با وجود پ هصورت گرفته تاكنون اغلب اثربخش نبود يها شالت دهد

است كه مشاركت شهروندان در  ينا ي شودمطرح م ينهزم نيكه در ا يمهم يها از پرسش يكي يناست. بنابرا در عمل در نظر گرفته شده

 يبرا مناسب يک هايابزار و تكن يافتناز  يشب يزيمسئله چ ينحل ا باورند كه راه ينو همكارانش بر ا ينگ. كي شودمحقق م يطيچه شرا
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و شهروندان است  يرانمد يزان،ر برنامه يانو روابط م ياساس يها در نقش يشيبازاند يازمنداست و ن يم هادر تصم يمداخله عموم يشافزا

 يطور كل تحقق مشاركت شهروندان به يعمل يها و روش يک هاتكن ييكارا يبر رو ينهزم ينها در ا از مطالعه ياريبس ي، ول(999, 9113)

 ريبوده است، نظ يزيجوو ت يفيتوص يارخصوص بس يندر ا يزاز محققان ن ياريبس يريگ جهت .[27]اند نمونه خاص تمركز داشته يکدر  ياو 

و  يع مالمناب ينتأم يكي،تكنولوژ يچيدگيپ يي،گرا نخبه ي،مشاركت شهروندان را با پنج عامل آموزش شهروند يفيتكه ك (9193) نگتونال

 ير حالد ي كندم يدو توده مردم  تأك يشهروند يها گروه يسازمان يژگي هايبر و( 9193). پرلمني كندم يفتعر يندگيرفتار حكومت و نما

 يتموفق يزرد نب يكتوريا. وي كندمشاركت با  اهداف مشاركت را برجسته م يوه هايو هماهنگ كردن ش يزير برنامه يتاهم (9193) كه روزنر

از  يدانش، زمان و منابع اقتصاد يتو هدا يارانهبه روابط هم يده شهروندان در شكل ييرا وابسته به توانا يمشاركت يتوسعه اجتماع محل

 يتدم موفقعوامل ع يادي ترينو بن ينتر از مهم يكي است. كرده يفمثبت توسعه توص يجبه نتا يابيدست يبرا يجامعه مدن يها سازمان قيطر

حق مردم  يانانكار م يرقابلتنش غ يکهمواره . مجدد قدرت است يعآنها در برابر توز مقاومتمشاركت شهروندان از جنبه صاحبان قدرت، 

 يناغلب بر ا يارتباط ريزي برنامهكه محققان  يا به گونه، وجود دارد يم سازعنوان تصم به عمومي يها و حق مقام ريشتمشاركت ب يبرا

 يها فالتر با غلبه بر اخت منصفانه سازي يمتصم يندموجب فرا تواند مي يمشورت عموم يهبر پا يمشاركت يزير برنامه يها باورند كه شكل

 ييرساختو ز ياقتصادـ  ياجتماع ياسي،س يها از جنبه يمحل يها اجتماع ي. از نظر شهروندان ناكارآمدشود ينفعانشهروندان و ذ يانقدرت م

مهم بر سر راه  يمانع ي اعتمادي،و ب يناهمبستگ وجودو پاسخگو با  يندگينما يها گروه يدر سازمانده يدشوار يزو ن يو دانش و آگاه

پيش  يرقابلغ ي تواندم يزير برنامه يندهايدر فرا يمعتقد است مشاركت عموم (1119)فورستر . [26]ي شودمحسوب م يمشاركت شهروند

ي م يدرا تهد يمشاركت يندهايفرا اغلباست كه  يعات موارد مهمالقدرت، درآمد، و اط ي هايباشد و نابرابر يراعتماد و متغ يرقابلغ بيني،

د، به شدت رفتار كنن يشه ايعات را پنهان كنند، به صورت كلالكنند، اط جاداي لالمشاركت اخت يندمختلف ممكن است در فرا ينفعان. ذكنند

 يو دگاهديكنند و مسائل را وارونه جلوه دهند. از  يبردار خود اغراق كنند، از مسائل به نفع خود بهره ينظرها بيانفكر كنند، در  يبستان بده

زم است به التحقق آن  ياست. برا جسارتابتكار و  يک،توجه و تكن مستلزم يعموم يريتو مد يزير كارآمد در برنامه يمشاركت عموم

ر د يواقع يتضادها ي تواندم ماهرانه يانجي گريم يت هايشود. فعال توجهها  نقش يمو تقس يپلماسياحزاب، د يرهبر يرنظ ييراهبردها

 مبودك ي دهد،و همكارانش نشان م ي تانومطالعه  يج. نتادهد ييرقانه تغالو خ يدارپا يها شالاز ت يريگ بهره بارا  يعمل يها روابط و توافق

 تواند يمسئله م ينآورده است. ا به وجود يتحقق مشاركت شهروند يمانع را برا يشترينب ي رسداست كه به نظر م يقه شهروندان مشكلالع

مل در توسعه ابتكارات ع يانع اصلم ي شود،م يبشانمشاركت نص ازمنفعت  يشترينكه ب يپارادوكس شناخته شود، كسان يکعنوان  به

ع مناب ي،به كمبود منابع مال ي توانم يگر. از موارد دي كنندفكر م يحكومت يها است كه مقام چيزي ينحداقل ا ياهستند و  يمشاركت

و بونفانده  .[28]كرد اشاره آموختن از آنها يبرا يها و تجارب و كمبود مثال ياسيقه و خواست سالكمبود ع يير،نسبت به تغ مقاومت ي،انسان

 ياه كنندگان و مقام مواضع مشاركت يتاهم ي،دمكراس يفضا غياب در يمشاركت يزير برنامه يند هايفرا يدر مطالعه خود بر رو يكولولوپ

 نافعو م اليقكننده ع منعكس ي تواندم يزير كه برنامه ي شودل مالاستد ينگسترده چن شكل . هرچند به ي كنندرا برجسته م يرسم

 (1191) ي. كانلشوند يفطور كامل توسط منافع پنهان تحر به يزير برنامه يها وجود دارد كه اهداف و اقدام يزامكان ن ينا يول باشد، يعموم

 يتهادشوار با فرص يطيدر شرا يو فرهنگ ياسيس يها با ارزش يعنوان افراد كه به مي پردازد يزانير نقش برنامه ييندر مطالعه خود به تب

مطالعه ضمن اشاره به  اين يجهدر نت ي. وي كنندتحقق مشاركت شهروندان را فراهم م ينهزم ياسي،س ييروا ساختار حكم به واسطهد محدو

عنوان افراد  به يرسم يها و نقش مقام يتدرك ماه اهميتبر  ي،و نهاد ياسيس يطاز شرا يتر مشاركت در دامنه گسترده يلضرورت تحل

 تهيسكاردان، شا ي،مطمئن و جسور از نظر دمكراس ياسي،از نظر س يمفه يرسم يها مقام وجودندان و بر ضرورت دولت و شهرو يانم يانجيم

ر د يرا ضرورت مناسب يک هايدر كنار استفاده از تكن يو فرهنگ ينهاد يساختارها ييرتغ ين. همچني كندم يدجنبه اجرا تأك ازو آگاه 

از  يفيدر ط يعمل مشاركت شهروند يكه ابتكارات و سازوكارها ي دهدصورت گرفته نشان م ي هايبررس .ي داندتحقق مشاركت م يراستا

 يستن يكسانآنها در عمل  موفقيت يزانتحقق و م يمتفاوت در حال اجرا است. اما چگونگ يو اجتماع ياقتصاد ياسي،س يها با نظام كشورها

 يابيارز يارهايمع ييبا هدف شناسا ياريبس يها تاكنون مطالعه اينكهبا وجود دشوار قرار دارند.  يرمس ينا ياز كشورها در ابتدا ياريو بس

صورت گرفته است، اكثر  يتحقق مشاركت عموم يها محدودتر به منظور شناخت موانع و الزام يسطح درو  يمشاركت يها و برنامه يندهافرا

مورد  يها . بر اساس پژوهشكرده اندارائه  يمشاركت عموم يلو تحل يبررس يرا برا يو محدود يررسميموقت، غ ي،كل يها چارچوب آنها

اند  هشد يبند پژوهش، طبقه يشنهاديپ يهاول يو در قالب الگو استخراج يمؤثر بر مشاركت عموم يها مؤلفه يهدر هر دو بخش، كل يبررس

 .[29] (9شكل )
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 [29]یت عمومبالقوه در ارتباط با تحقق مشارک يرهايو تأث هاي ينزم يرهايمتغ (:1)شکل 

 مشارکت یريالزامات تحقق پذ یرو سا یقانون يبسترها
در جوامع غربي  9به ويژه شهري كه به تعبير دكتر پرويز پيران به عنوان شهر شهروندمدار -از بدو پيدايش سكونتگاه هاي شهري

ماعيِ مورد توافق همگان استوار است. ضرورت قومي و بر پاية قراردادهاي اجت-ارتباطات انساني در آن وراي روابط خوني -شناخته مي شود

اين قانون مداري در جوامع شهري امروزي با مناسبات اجتماعي پيچيده تر بيشتر مطرح بوده و به روابط ميان شهروندان و مديريت شهري 

ري در اداره و اصالح محيط زندگي . به عبارتي مشاركت شهروندان با مديريت شه[30]نيز تعميم مي يابد -به عنوان نهاد اداره كننده شهر –

-در-شهروندي»قانوني( و -)حقوقي« اصل-در-شهروندي»( ميان 9119بايد بر پايه قانونمندي شكل گيرد. همانگونه كه فوراكر و الندمان )

يعني -براي مشاركت به عنوان يكي از شاخص هاي تحقق شهروندي نيز مي توان دوسطح 9عيني( تمايز قايل مي شوند،-)عملي« عمل

پيش بيني نمود. بديهي است كه عيني شدن مشاركت و تحقق پذيري آن مستلزم  -مشاركت در عرصه نظري و مشاركت در عرصه عملي

فراهم كردن زير ساخت هاي مناسب از جمله نهادها و قوانين الزم است؛ به نحوي كه نقش مردم و نهادهاي مدني در فرايند تهيه و تصويب 

 شود. عليرضا علوي تبار عوامل موثر بر مشاركت را در قالب چهار دسته كلي تعريف مي كند: برنامه ها انديشيده

 گرايش فرد به مشاركت .9

 هنجارهاي اجتماعي .1

 ويژگي هاي فردي .9

 [31]امكان مشاركت .1

از قضاوت ديگران سه عامل اول كه خود توسط معيارهايي چون آگاهي فرد از مشاركت،  تصور و ارزيابي او از پيامدهايي آن، تصور فرد 

 دراجع به اين كنش اجتماعي و انگيزه او براي بر آوردن توقعات آنها، سوابق فرد و .... سنجيده مي شود، همگي قصد و نيت مشاركت را در فر

ده و شبوجود مي آورند؛ اما تنها وجود چنين تصوري كافي نيست، بلكه امكان مشاركت براي عملي شدن آن شرط كافي اين فرايند محسوب 

قوانين جامعه از يک سو چهارچوب هاي »دو جنبه متفاوت را در بر مي گيرد. يكي از جوانب اين شرايط نظام نهادي و قانوني جامعه است. 

                                                           
 991-911روندمدار؛ ماهنامه اطالعات سياسي اقتصادي؛ شماره پيران، پرويز؛ شهر شه9 

 9931، بهار1نجاتي حسيني،سيد محمود؛ جامعه مدرن، شهروندي و مشاركت، فصلنامه مديريت شهري؛ شماره 9 

اره به شهروندي دارد كه بايد عيني( تفاوت وجود دارد. اولي اش-)عملي« عمل-در-شهروندي»قانوني( و -)حقوقي« اصل-در-شهروندي»به نظر اين دو، ميان 

�ست.از طريق رويه هاي نهادي حقوقي قانوني در جامعه مدني به رسميت شناخته شود، ولي دومي به مفهوم عينيت و تحقق عملي شهروندي در جامعه ا
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قابل قبول و رسميت يافته كنش هاي اجتماعي را مشخص مي سازند و از سوي ديگر حقوق متقابل افراد و وظايف مرتبط با اين حقوق را 

جنبه دوم نيز به وجود دانش و آگاهي در فرد، اعتماد به نفس، اعتماد به نهادها و روندهاي جاري در جامعه و نيز امكانات «  مايندتعيين مي ن

سترسي مالي و .... اشاره دارد. چنانكه كائوتري باور دارد اگر مردم به امكانات مادي و اختيارات الزم براي اجراي طرح هاي مورد عالقه خود د

 .[30]ه باشند، مشاركت به سرعت جاي خود را به بي عالقگي خواهد دادنداشت

 

 یه هانظر يبند دسته يارهايو مع يقیانگاره تلف
 يكشورها يطاست كه با توجه به شرا يمشاركت شهرسازي ينظر ياتموجود در حوزه ادب يه هاينظر ينتر فوق از مهم يه هاينظر

 يشاركتم يشهرساز يه هاينظر يقحاصل از تلف يانگارها ايران يطبا شرا يه هانظر يلجهت تحلمشاركت مطرح شده است. به  مقولهدر  يشروپ

 زيانواع مشاركت را از هم متما ي توانكه بر اساس آن م شدمشخص  يارهاييبه انگاره مذكور مع يدنرس ي. براي شودم يهارا ايران، يطو شرا

وجه  و يزير وجه برنامه ي،و فلسف يوجه فكر يرند؛در برگ را يمشاركت يوجوه شهرساز يانتخاب شده كه تمام يا به گونه معيارها ينكرد. ا

 است: يرشده به شرح ز يادمورد نظر بر اساس سه وجه  معيارهاي. يريتيمد

  يزانر اصلي و واقعي برنامه يت. ن9

 . دامنه مشاركت 1

 . نگاه به مشاركت9

 . نظرخواهي از شهروندان 1

 طرح  . حق اعتراض مردم به1

 . نظارت شهروندان9

 (باشد يهدوسو يدكه با)عات الاط يان. جر9

فلسفي مفهوم  -وجه فكري ي،فكري و فلسف نگاه به مشاركت و پشتوانه يزان،ر اصلي برنامه يتن معيارهاي . پشتوانه فكري و فلسفي3

مفهوم مشاركت را در  يزير عات، وجه برنامهالاط جرياناز شهروندان و  يدامنه مشاركت، نظرخواه يارهاي. معمي دهندمشاركت را پوشش 

 .[31]مشاركت است يريتيوجه مد برنظارت شهروندان و حق اعتراض مردم به طرح، ناظر  يارهايمع ونظر دارند 

 

 یرانا شرایط بر اساس یمشارکت يشهرساز هاي یهنظر يبند دسته

 ؛كرد يمبه سه دسته تقس يرانا يطشرا بهه مشاركتي را با توج يه هايتوان نظر فوق مي يارهايا توجه به معب

 . مشاركت واقعي9. مشاركت محدود 1. مشاركت شعاري 9

ه بلك مردم،منافع  يننه تأم ياصل يتداشتن مشاركت است. ن ادعايبلكه،  يشوددر واقع مشاركت محسوب نم :8يمشارکت شعار

مردم در مقابل آن و در  مقاومتطرح و كاهش  يبرا يتسب مشروعبه مشاركت، ك توسل ياست و علت اصل يزيمنافع مراجع برنامهر ينتأم

 يزير است كه با منافع مردم و مراجع برنامه جاييمنافع مردم تا  يندر مشاركت محدود، تأم ياصل يت. ناستطرح  يسهولت اجرا يجه،نت

 يناصلي، تأم يتمشاركت شعاري؛ ن . دراستعموم  يتجلب رضا وحداكثر منافع مردم  ينتأم ي،مشاركت واقع ي. هدف اصلنكند يداتضاد پ

 .[32]است يانهگرا مطلق يدگاهد ينكه پشتوانه فكري و فلسفي ا است يزير منافع مراجع برنامه

هار اظ مردمنكند.  يداتضاد پ يزير كه با منافع مردم و مراجع برنامه است ييمنافع مردم تا جا ينتأم ياصل يتن :7مشارکت محدود

 نوع  نيست. پشتوانه االبه با ييناز پا ينعات در االاط ياننظارت داشته باشند. جر نظراتشان يبر اجرا ي توانندند اما نمنظر و مخالفت دار

ا ه اعتبار مالي طرح ينمشاركت محدود؛ دامنه مشاركت به تأم در رانه است.السا و فن يانهكاركردگرا يدگاه هايد ال مشاركت،مشاركت معمو

 .[33]رانه استالسا و فن يانهكارگرگرا يدگاه هايفلسفي آن د فكريو پشتوانه  ي شودمحدود م يزير موارد از برنامهدر بعضي  اظهارنظرو 

سازمان  يادولت  توسطامر  ينا ينه هايعموم مردم است. هز يتجلب رضا وحداكثر منافع مردم  ينتأم ياصل يتن :11یمشارکت واقع

اتشان عالو مردم هر دو اط يزير بوده و مراجع برنامه فعال يارو بس يهنوع مشاركت، دوسو ينت در اعاالاط جريان. ي شودم ينطرح تأم يبانپشت

ت مشارك در است. يممستق و مشاركت يبرالرانه لالسا مردم يدگاه هايد مشاركت،از  ينگونها ي. پشتوانه فكري گذارندهم م ياردر اخت را

حق نظارت بر  وآنها است. حق اظهار نظر، حق اعتراض و مخالفت با طرح  رضايتلب حداكثر منافع مردم و ج يناصلي، تأم يتواقعي؛ ن

                                                           
9. Analytical Hierarchy process 

10. Participation slogan 

11 . Limited partnership. 
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از  يپژوهش تنها موضوع نظرخواه اينشود مي يدهنوع از مشاركت براي مردم د ايناست كه در  ييها هاي خود، از جمله نقش خواسته

هاي معاصرسازي، نظرات مردم  شت در صورتي كه در اجراي پروژهانتظار دا ي توانقرار داده است و م يبررس موردطرح  يهشهروندان را در ته

مشاركت  يطشهروندان و حق اعتراض به طرح، منطبق با شرا از ينظرخواه يارمع 1شهرسازي مشاركتي يارمع 3حداقل از  شود،در طراحي اخذ 

 .[33]كند يداپ انطباقبر مشاركت محدود  يزن "نگاه به مشاركت"شود و موضوع واقعي
 

  پيشنهاداتو  يريگ جهينت

 برنامه مختلف هاي بخش همه در شهروندان پايدار مشاركت بحث و توسعه شهرهاي كشور، شهري ريزي برنامه در مهم مسائل از يكي

 ها، ريزي برنامه در مشاركت و كارگيري به ميزان با است متناسب كشور يک پايدار توسعه امروز دنياي در طوريكه به. است شهري ريزي

از اينرو مديران و كارشناسان به  .رود مي شمار به شهري توسعه در عامل ترين مهم عنوان به شهروندان مشاركت. شهري امور و ها اليتفع

مثابه عامالن سطح كالن، در فرايند مشاركت پذيري و تسهيل امر مشاركت مردم نقش موثري دارند. براي اين منظور الزم است اين گروه نيز 

پيدا كنند.تغيير نگرش اين گروه، در پاسخگوي بودن واگذاري تصميم سازي و تصميم گيري به مردم و تسهيل ارتباط با مردم تغيير نگرش 

نقش تعيين كننده اي دارد. در سوي ديگر، بستر سازي براي مشاركت مردم است. مشاركت شهروندان نيازمند اصالح ساختار هاي سازماني 

ست. بسترسازي براي توزيع عادالنه منافع و اصالح قوانين و ضوابط و مقررات اداري براي پذيرش و تسهيل و حقوقس در سطح خرد و كالن ا

حضور و مداخله مردم در فراين تصميم سازي، برنامه ريزي و اجرا و ارزيابي ضروري است. در سطح خرد وجود سيستم هاي اداري و سازماني 

شمند و پاسخگويي و تدوين و اصالح قوانين و مقررات براي ايفاي نقش تولي گري دولت و تصدي براي پاسخگويي به مردم و ايجاد سازمان هو

گري مردم در سطح كالن توسعه نهاد هاي محلي و دولتي براي زمينه سازي مشاركت مي تواند، مشاركت شهروندان در برنامه ريزي و توسعه 

 يرانو مد يزانگذاران و برنامه ر ياست، باور سيمشاركت يبرنامه ها يتمام يتموفق شرط يش، پينكها يانيپا شهرها را زمينه سازي كند. كالم

 ناسبم يراه حل و چاره ا يافتنآنان در گرو  يزندگ يفيتاست كه بهبود ك يتالمشاركت شهروندان در حل مسائل و مشك تأثيربه  يشهر

 ترينلمقبوو  ترين صيلاز ا يكي انعنو به كترمشا تيکاموكرد يهاركشودر  هبويژ ييزر برنامه يهام نظادر  وزهمرا آن ها است. يبرا

 يستيرا نبا يو توسعه شهر يزيبرنامه ر يندمردم در فرآ نقش .ستا هشد پذيرفته اريپايد جملهاز  ييزر برنامه افهدا به نيل جهت هاديكررو

راهنما  نيتوانند به عنوان بهتر يم برنامه ريزيدر جهت امر  ي نمايندم يتفعال ياكار و  زندگي،كه در آن منطقه  يكه مردم يراگرفت ز ناديده

الخصوص مشاركت  يو عل ياجتماع يها يهاز سرما يريبا بهره گ با مقوله مديريت و برنامه ريزي شهري بدين جهت دررابطه. يندنما عمل

 بايد به نكات و پيشنهادات ذيل توجه داشت؛شهروندان 

 مديريت يهادنها به نسبت نهاآ بين دعتماا حس يحياا همچنينو  ميكند حمايتهايي چه نهاز آا نقانو كه شهروندان زيسا هگاآ -

مديريت و توسعه شهري  جهتدر  شهروندان بيشتر هرچه كترمشا مينهز لتدو فطراز  مالي يتشويقهاو  يياجرا ضمانت ديجا، ايشهر

 د.نمو هداخو همافر

 شهرت كالمش زمينه دگان درننبه مراجعه ك ين شهرالاس مسئونم ييپاسخگو -

 شهرت كالو نظرات مردم در مورد مش يشنهاداتپ يشتر بهتوجه ب -

 آنان نظرات يدنرس يتبه فعل يقرطاز شهروندان  اعتماد بجل -

 يمجاز ضايدر ف برنامه ها در خصوص  شهرونداناز  ينظرخواه يتسا يراحط -

 ت آنكالموانع و مش شناساييو  يمشاركت مردم در امور شهر يزاننه از مالسا يابيارز -

 آن؛ تمشكالو  نعامو شناساييو  يشهر رمودم درامر كترمشا انميزازساالنه  يابيارز -

 ؛جتماعيا و فرهنگيروـمدرا كترمشا جلب ايبر هاه نشگاو دا ارسمد پتانسيل از دهستفاا -

 ؛نتفاعير امودم درامر كترمشا جلب ايبرزم ال يهااربزاتعبية و  كترمشا دنكردآورسو -

 ي؛شهرت خدما دـتولياز ناشي هشد ديجاا منافعاز بخشي در جو كترمشادم مر دنكر سهيم -

 ؛نمونه و كت جورمشا انندوشهر ايبر هاآن تخفيف ياو  داريشهرارض عو كاهشو  مالياتي معافيت -

 ؛اهص آنخصو در صالحيا اتئة نظرو ارا يشهر يبرنامه ها ايجرو ا ييزربرنامهدم درمر كترمشا -

 و..؛ مسكوني يمجموعههاو  محلي سطح مانند پائين حسطواز  كترمشا تقويت -

 ي؛شهر بر مديريت تيرنظا سيستم گرفتن نظرو در دمبهمررموا اريگذوا تسهيلدر راتمقر حصالا -

 .يشهرت خدما بر محلي يهادنها رتنظاو  لتيدوغيرو  دنهادممرو  صنفي يتشكلها شگستر -

�.يشهر رموا در ناـنآ كترمشا جلب مينهدرز نناانوجوو  ننااجو تمد بلندو  نميا ه،كوتا زشموآ -
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 منابع و مراجع
 شهروندان ت در مشاركتالمح ياريشورا يالگو يرتأث يبررس ،9933حق شناس كاشاني، ف و شادمانفر، ر، ؛غ يان،كاظم [9]

 .9شماره  ي،شهر يريتفصلنامه مطالعات مد ي،شهر يريتبا مد

 يهاداريشهر نمازسا ان،تهر ،اول( جلد) شهرهارموا دراداره انندوشهر كترمشا يلگوا سيربر، 9991 ر، ع،تبا يعلو [1]

 .ركشو

 رهشما ،يباز يهنرها مجله ،انيرا يطاشري درنظر شيوكا؛كتيرمشا زيشهرسا، 9931، ه ،نياضور يسعيد م، ،حبيبي [9]

11. 

[4] Chege ،p. ،(2006), Participatory Urban planning and Partnerships Building: Supporting 

provision of Access to Basic Services for the Urban poor:A Case Study Based on 

Practical Actions(ITDG) Experiences in Kitale،a Secondary Town in Kenya”،pp.1-15. 

م المحله اس ينمونه مورد (محله) يخردشهر يادر مق (يمشاركت) مردم محور يزير برنامه ،9939 لف،ا يران،دو ،ز ي،فم [1]
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