
  

  

  

  

  

  

مشاركت شهروندي در طراحي الگوهاي  (SWOT)تحليل 

  )  مطالعه موردي شهر تهران(ريزي مديريت شهري  برنامه

  
  *رضوي الهاشم بهراد    
  **دكتر ميثم موسايي   

  16/9/87: تاريخ دريافت                

  30/10/88: تاريخ پذيرش                          

  

  چكيده
مشـاركت شـهروندي در طراحـي    . به دنبال پاسخگويي به دو سؤال اساسي اسـت حاضر مقاله 

ها و تهديدهاي مشاركت   زي شهري چه جايگاهي دارد؟ نقاط قوت، ضعف، فرصتري الگوهاي برنامه

مشـاركت  هاي برنامه ريزي شـهري كدامنـد؟ بـراي پاسـخ بـه پرسـش نخسـت،         شهروندان در طرح

                                                 
  .مدرس دانشگاه و پژوهشگر مؤسسه تحقيقات اجتماعي و تعاون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران *

Email: brazavi@ut.ac.ir 
» طراحي الگوهاي مشاركت شهروندان در امور شهري تهران« اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي تحت عنوان   -

دانشكده علوم اجتماعي مؤسسه تحقيقات تعاون است كه به سفارش مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در 

 . دانشگاه تهران انجام شده است

 ريزي رفاه اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران امهبرن دانشيار **
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هاي مـردم   اين بخش، تغيير در گرايشها، باورها و ديدگاه. شهروندي از جنبه ذهني بررسي شده است

براي پاسخ به پرسش دوم، رفتار مشاركت، سازوكار و نحوه مشاركت در  .دهد را مورد توجه قرار مي

 . اجتماعي، مديريتي، حقوقي و فضايي بررسي شده است -هاي فرهنگي  حوزه

جمع آوري اطالعات در قالـب پرسشـنامه   . اين مطالعه به روش تحقيق كيفي انجام شده است

بررسـي  . صـورت گرفتـه اسـت   )  SWOT( باز همراه با مصاحبه عميق و با تكنيك تجزيه و تحليـل 

 –فرهنگـي، مـديريتي، قـانوني و فضـايي      -ها و تهديـدهاي اجتمـاعي    ها، فرصت  نقاط قوت، ضعف

هاي شـهري از    ها و برنامه كالبدي مشاركت شهروندان در طراحي، اجرا، حفاظت و نگهداري از طرح

  . داليل اساسي انتخاب اين تكنيك است

ريـزي شـهري و    هـاي برنامـه    فر از اسـاتيد و صـاحب نظـران حـوزه    ن 30جامعه آماري شامل 

مشاركت شهروندي است كه از بين اساتيد دانشگاه تهران و سازمان شهرداري شـهر تهـران در سـال    

نمونه متخصص و صاحب نظر در حـوزه مـورد   (به روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس  1386

  .انتخاب و بررسي شده است). مطالعه

نشان داد كه طراحي الگوهاي جامع برنامه ريزي شهري در شهر تهران مستلزم مشـاركت  نتايج 

برنامـه ريـزان شـهري    . اين مشاركت بايد داوطلبانه و هدفمند صـورت گيـرد  . فعال شهروندان است

رفتـار  . هـاي شـهروندان تاكيـد نماينـد      نخست بايد بر مشاركت ذهني و تغييـر در باورهـا و گـرايش   

هـاي    در طراحـي و اجـراي برنامـه   . هاي شهري نيز بايد در دو بخش انجـام شـود    نامهمشاركتي در بر

اما عمـده مشـكالت شـهر تهـران     . شهري، بايد مشاركت متخصصين و نخبگان در اولويت قرار گيرد

جلب مشاركت زنان، جوانـان  . هاي اجرا شده است ها و برنامه مربوط به حفاظت و نگهداري از طرح

هاي اجتمـاعي، مـديريتي،     مندان و تعيين سازوكارهاي مشاركتي آنان در حوزه عالقه و بازنشستگان و

هـاي مـديريت شـهري را      تواند كارايي، اثربخشـي و بهـره وري برنامـه    كالبدي مي -قانوني و فضايي

  .   تقويت كند

ريزي شهري، مديريت شهري، الگوهاي توسـعه   مشاركت، شهروندي، برنامه: هاي كليدي  واژه

  هري، مشاركت ذهني، مشاركت رفتاريش
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  طرح و بيان مسأله

هاي   در عصر جديد، پيشرفت روز افزون جوامع، مفهوم مشاركت را به تمامي عرصه
مشاركت در جامعه باز بر اساس تصـميمات شخصـي،   «. زندگي اجتماعي بسط داده است
د انديشه مشاركت، رغم وجو علي). 102:1369پوپر،(» گيرد آگاهانه و داوطلبانه صورت مي

فرهنگـي، مـديريتي،     -عوامـل اجتمـاعي  . اين مسأله هنوز بروز و ظهور پيدا نكرده است
  . روند كالبدي از جمله موانع آن به شمار مي -حقوقي و فضايي -قانوني

يابد كـه شهرنشـينان    مشاركت از الزامات زندگي شهري است و هنگامي تحقق مي« 
» با احساس مسؤوليت جمعي بـه شـهروند بـدل شـوند     از حالت زندگي فردي در آمده و

براي پاسـخگويي بـه نيازهـاي توسـعه شـهري و توجـه بـه سـهم         ). 132:  1374پيران، (
آيندگان، الجرم بايستي اداره امور زندگي شهري را بر مبناي الگوي منظم برنامه ريـزي بـا   

  . ريزي كنيم مشاركت هدفمند، آگاهانه و داوطلبانه شهروندان برنامه
جامعه ايران در زمينه مشاركت شهروندي از ويژگـي خاصـي برخـوردار اسـت كـه      

از منظـر  . ها، ارائه الگوي برنامه ريزي مديريت شهري مفيد نخواهد بـود  بدون شناخت آن
، مشاركت اجتماعي بـه داليـل گونـاگون تـاريخي و     )1376پيران، (برخي صاحب نظران 

هاي غير رسمي  دهد ايرانيان در عرصه ه نشان ميك. دار است فرهنگي، داراي تناقضي ريشه
جـو   هـاي رسـمي، مشـاركت    انـد، لـيكن در عرصـه    جو بوده و خصوصي، سخت مشاركت

اين نكته، معناي فني و تخصصي مشـاركت اجتمـاعي را بـا خصـايص داوطلبانـه      . نيستند
وجـود   ايـن پيچيـدگي، بيـانگر   . سازد پيچيده مي... بودن، هدفمند بودن، آزادي انتخاب و 

هـاي    ريزي مديريت شهري درحوزه ها و الزاماتي است كه در طراحي الگوهاي برنامه  جنبه
اهـم ايـن   . بايستي شناسايي شـوند ... فرهنگي  و  -كالبدي، ساختاري ، اجتماعي -فضايي

  :ها عبارتند از   جنبه
كالبدي شهر؛ تعداد، تراكم، تركيب و طرز پراكندگي جمعيت،  -جنبه فضايي -1«

هاي مختلف شهر و تأثير آن بر زندگي اجتماعي افراد و   ضاي شهر و اصول تمايز قسمتف
  ها ؛  گروه
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جنبه ساختاري شهر؛ ساخت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور در  -2
 شهر با نوع تمدن و نظام اجتماعي ارتباط كامل دارد ؛. شود شهر منعكس مي

جتماعي پيچيده از تجمع افراد مشتمل بر هاي ا جنبه اجتماعي شهر؛ سازمان -3
ها   هاي نژادي و انجمن ها، گروه  هاي خانواده، طبقات اجتماعي، كارگاهها و كارخانه گروه

  ؛... و
جنبه فرهنگي شهر؛ سبك زندگي، شيوه تفكر، نگرشها و بروز احساسات و  -4

  ). 5و3: 1382توسلي، ( »... عواطف برحسب مناطق مختلف و 
اي از  مشاركت شهروندي داراي ابعادي گوناگون است كه هر يك، جنبه بنابراين،

هاي شهري را   مشاركت شهروندي، برنامه. كنند مشاركت را توصيف و تبيين مي
براي نهادي شدن به تأييد  ؛ريزي شهري برنامه« . سازد مشروعيت بخشيده و نهادي مي

: 1380قلي پور،(، »عيت است محيط نيازمند است و كاركرد محيط نهادي نيز كسب مشرو
در جامعه . گيرد هاي شهري با مشاركت شهروندان، مورد تأييد قرار مي  برنامه). 145

ريزي شهري، نهادينه شده و در آن، حقوق و تكاليف  پيشرفته، مشاركت در برنامه
طراحي الگوي مناسب برنامه ريزي در ). 8: 1374بشيريه،(شهروندان مشخص شده است 

هري، به مشاركت نهادينه شهروندان بستگي دارد؛ زيرا كيفيت برنامه، آرامش و مديريت ش
  .دهد رفاه شهروندان را افزايش مي

اما مسأله اساسي ايـن اسـت كـه مـديريت شـهري در ايـران، فاقـد الگـوي نهـادي          
در ايـران  برنامـه ريـزان شـهري    . ريزي شهري مبتني بر مشاركت شـهروندان اسـت   برنامه

ايـن الگوهـا بـا    . اند گام برداشتهكاربرد الگوهاي تجربي جوامع پيشرفته  همواره در جهت
جتماعي وجود پاسخگويي به نيازهاي جوامع هدف، به دليل تضاد با فرهنگ و مقتضيات ا

مـديريت شـهري در   زيـرا  . انـد  فرهنگي جامعه ما، در عمل چندان موفقيتي بدست نياورده
كند و آن را بـر   ديدي براي قدرت خود تلقي ميايران، مشاركت شهروندان را به عنوان ته

نظم و فاقد انسجام بوده و امري  ها عمدتاً توده اي، دست و پا گير، بي  مشاركت« . تابد نمي
  ). 104: 1371پيروز، (» استبدل سمبليك، شعاري و نمادين 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 165/ ... مشاركت شهروندي  (SWOT)تحليل 

هـاي    شـود، سـازوكار   ريزي شهري مشـاركتي سـخن گفتـه مـي     هنگامي كه از برنامه
در چـه امـوري و   . شـود  و نحوه تعامل برنامه ريزان و شـهروندان تعريـف نمـي   مشاركت 

هاي شهري چه فايده   چگونه بايد مشاركت كرد؟ مشاركت توده اي شهروندان براي برنامه
سـازد كـه    اي دارد؟ اين ابهامات و مسائل ساختاري و اجتماعي، مديران شهري را قانع مي

در نتيجـه   . هزينـه، زمـان بـر و بـي فايـده اسـت      ريزي مشاركت محـور، امـري پـر     برنامه
هاي شهري و مشكالت شهروندان، سامان پيدا نكرده و مسائل بر روي هـم انباشـته     برنامه

هـا و    برنامه ريزي شـهري مشـاركتي، مسـتلزم شـناخت سـازوكارها، ضـرورت      . شوند مي
شـهري پديـد   هاي مشاركت است كه امكان مشاركت هدفمند شهروندان را در امور   زمينه

  :بنابراين، سؤاالت اساسي تحقيق اين است كه. آورد مي
هاي مديريت شهري چه جايگـاهي دارد؟ نقـاط     مشاركت شهروندي در برنامه ريزي

مشـاركت شـهروندي در طراحـي     *،)SWOT(هـا و تهديـدات     ، فرصـت  قوت و ضـعف 
  ريزي مديريت شهري كدامند؟  الگوهاي برنامه

  

  ضرورت و اهميت تحقيق 

شد، الگوهاي اجرايي در برنامه ريزي شهري ايران و به ويژه  بحثطور كه  همان
اين الگوها با وجود پاسخگويي به . شهر تهران، عمدتاٌ الگوهاي وارداتي بوده است

نيازهاي جوامع هدف، به دليل تضاد با فرهنگ و مقتضيات اجتماعي جامعه ما، به اهداف 
به تاكيد قانون اساسي و سطوح كالن مديريتي كشور  با توجه. مورد نظر دست نيافته است

ها عمدتا توده اي، فاقد انسجام و داراي   به نظر خواهي از مردم در اجراي امور، مشاركت
اين وضعيت حتي اگر بتواند به تدريج ذهنيات شهروندان . نقش سمبليك و نمادين است

اركت واقعي و هدفمند آماده كند، ها و شرايط الزم براي مش  ها، زمينه  را نسبت به ضرورت
هدف اصلي مشاركت، بروز و . تواند  مشكالت انباشته شهروندان را حل نمايد مسلماٌ نمي

                                                 
) Opportunities(ها  ، فرصت)Weaknesses (ها  ، ضعف)Strengths(ها  هاي قوت واژه برگرفته از سرواژه *

  .گويند مي "سوات"كه در فارسي براي سهولت ) Threats(و تهديدها 
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ظهور نتيجه مشاركت در زندگي واقعي مردم است كه بهبود زندگي فردي و اجتماعي 
ي، بنابراين، پرداختن به مشاركت هدفمند در جهت بهبود امور شهر. آنان را موجب شود

تا اندازه زيادي به رويكرد مديران شهري و شناخت صحيح از ابعاد و زواياي مشاركت 
هاي توده اي و سمبليك نه تنها گرهي از مسائل و مشكالت روز   مشاركت. بستگي دارد

كند  هايي را نيز متوجه جامعه مي  ها و تهديد  گشايد، بلكه آسيب افزون مديريت شهري نمي
نوسازي و . رود هاي موجود نيز از دست مي  ادي در ميان مردم، فرصتو با ايجاد بي اعتم

يابد، زيرا بر  اي است كه مشاركت اجتماعي در آن اهميت مي  بهسازي امور شهري، زمينه
  . آحاد جامعه تأثير مستقيم دارد

ريزاني  كند، غالباً توسط برنامه در جامعه اي مانند ايران، خدماتي كه دولت ارائه مي
آشنايي چنداني با نيازهاي واقعي شهروندان  شوند كه معموالً طوح مركزي تهيه ميدر س

به طور متمركز طراحي شده و ... هايي مانند طرح جامع و تفصيلي و  طرح. نفع ندارند ذي
نتيجه آن، عدم تناسب بين . هاي اجتماعي و فرهنگي را به حساب نياورده اند  تفاوت

  .ي و در نتيجه، اتالف منابع بوده استنيازها و خدمات، كاهش بهرور
هاي مديريت شهري   در برنامه” مشاركت محوري“امروزه، در سطح جهاني، رويكرد 

اهميت يافتن نقش مردم در اداره امور زندگي اجتماعي خود، درس . تقويت شده است
 ها و  هاي گذشته، لزوم انطباق طرح  گرفتن از تجارب و روندهاي توسعه شهري در دهه

ها در   هاي مردم، عدم توانايي مالي دولت  الگوهاي برنامه ريزي با نيازها و خواست
نوسازي و بهسازي امور، پيچيدگي فزاينده زندگي شهري و تنوع فرهنگي شهروندان، در 

  .  اند تقويت رويكرد مشاركت محوري مؤثر بوده
ركت صوري، به هاي شهري، در گرو حركت از مشا  بنابراين، موفقيت برنامه ريزي

هاي مشاركت   در اين نوع مشاركت، سازوكار. سمت مشاركت واقعي و هدفمند است
گردد و  هاي آن فراهم مي  هاي مشاركت، تعيين و زمينه  شود، ضرورت واقعي تبيين مي

. گيرند ها قرار مي  ها و روند اجراي برنامه  شهروندان به طور مداوم در جريان نتايج ارزيابي
هاي شهروندان و اثرگذاري آنان  يگر، باور و اعتماد مديريت شهري به توانمندياز سوي د
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هاي توسعه، عمق بخشيده و مشروعيت آن را تضمين   هاي شهري، به طرح  در برنامه
  . كند مي

هاي مديريت شهري، به ويژه   هاي فقدان مشاركت هدفمند در برنامه  بنابراين، آسيب
اجتماعي و ساختارهاي پيچيده و ارتباطات خاص،  -فرهنگي شهر تهران با تنوع  در كالن

ها و ايجاد محيطي با آسايش خاطر شهروندان،   لزوم كاهش اين آسيب. نمود بيشتري دارد
ها،   بررسي نقاط قوت، ضعف. سازد توجه به ابعاد و زواياي مشاركت را ضروري مي

نقاط  )1: كند كه يدا ميها و تهديدهاي مشاركت شهروندي از آن جهت اهميت پ  فرصت
ها را به  ها را شناسايي و آن  ضعف) 2كند؛  ميو آنها را تقويت قوت موجود را شناسايي 

در نتيجه، . كند ها تبديل مي  تهديدها را شناسايي و به فرصت) 3. كند قوت تبديل مي
ريت ريزي مدي وري الگوهاي برنامه پيامدهاي مطلوب آن در طراحي، اجرا، حفاظت و بهره

  . كند تجلي پيدا مي شهري

  

  مباني نظري و پيشينه تحقيق

در اين بخش، به مباني نظري مشاركت، برنامه ريزي شهري، الگوهاي برنامه ريـزي  
هاي مشاركت، دو رويكرد  ها و نظريه در ديدگاه. شود و پيشينه تحقيقاتي موضوع اشاره مي

هـا،    در سطح خرد، بـر انگيـزه   .نگرش خرد و نگرش كالن: توان تشخيص داد عمده را مي
ها، شرايط و عناصـر سـاختاري    شود و در سطح كالن، زمينه ها و رفتارها تأكيد مي  گرايش

از اين رو، مشاركت داراي دو بخش ذهني ). 118: 1373ريتزر، (گيرد  مورد توجه قرار مي
هـاي   يتفردي و بخش رفتاري، فعال هاي   بخش ذهني، تمايالت و گرايش. و رفتاري است

هاي متعـددي    در هر دسته، نظريه). 20: 1379علوي تبار،(داوطلبانه جمعي را مد نظر دارد 
ها و تأثيرات آن بر مشـاركت متمركـز    ماكس وبر، بر نظام باورها، گرايش. شوند مطرح مي

قدرتي، فعاليت جمعي و مشـاركتي   از خودبيگانگي و احساس بي). 21:1374روشه،(است
پارسـونز، كـنش را در برگيرنـده    . )52:1380زي،يمحسني تبر(دهند  ار ميرا تحت تأثير قر
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يابي شـده،   داند كه براساس الگوهاي جمعي ساخت حاالت احساسي، فكري و رفتاري مي
مشاركت، تحـت تـأثير هنجارهـاي راهنمـا و     . (Hamilton, 1983: 72) شود  گيري مي جهت

اكنش متقابل ميان افراد در جامعه ، در كنش و و. حاالت فكري، اعتقادي و احساسي است
در . قواعد و الگوهايي حاكم است كه مبناي عمل و رفتارهاي جمعي از سوي گروه است

شود و عواملي چـون اعتمـاد بـه ديگـران،      اين گروه، همنوائي يا ناهمنوايي فرد مطرح مي
اي مشاركتي بر رفتاره... نحوه مديريت، ارتباط با ديگران، انسجام و همبستگي گروهي و 

  . گذارند تأثير مي
مشـاركت زمـاني نهـادي    . كند هومنز، رفتارها را نتيجه محاسبه سود و زيان تلقي مي

مشـاركت هنگـامي از فـرد سـر     . ها فزوني گيـرد  شود كه منافع حاصل از آن، بر هزينه مي
زند كه در قبال آن پـاداش دريافـت كنـد، بـراي او ارزشـمند باشـد و هزينـه كمتـري          مي
  ). 385: 1369توسلي، (اخت كند پرد

داند و  هانتينگتون، نقش نخبگان سياسي را جهت تشويق مردم به مشاركت مؤثر مي
در جوامعي كه . معتقد است كه آگاهي گروهي و انسجام اجتماعي را نبايد ناديده گرفت

هاي جمعي گسترش زيادي ندارند، نوسازي با كاهش مشاركت  زندگي گروهي و فعاليت
هاي نخبگان سياسي و وضع  نگرشاز اين رو ).  225: 1375هانتينگتون،   ( استهمراه 
  . شوند هاي مشاركت محسوب مي هاي واسط، از پيش زمينه ها و گروه انجمن

 گيري حوزه عمومي و گفتمان خردمندانه را بسـتري مناسـب بـراي    هابرماس، شكل
در انديشـه  . )(Habermas,1989:161افكار عمومي و مشاركت دانسته است گيري  شكل

وي، شرايط دسترسي برابر به مشاركت قـرار دارد كـه ضـرورت اجتماعـات گفتمـاني را      
گران بـراي بحـث و گفتگـو دربـاره      زماني كه كنش). 123: 1382شياني، (كند  پيشنهاد مي

پردازند، احسـاس تعلـق، وابسـتگي و     مسائل مورد عالقه خود گرد هم آمده، به نقادي مي
اي بـراي رفتارهـاي جمعـي و مشـترك اسـت       آيـد كـه مقدمـه    به وجود ميوفاق جمعي 

)Turner,1990 .(  
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هـاي مشـاركتي در شـهرهاي ايـران      هاي انجام شده از تجارب و فعاليت  در پژوهش
ريس در حـالي كـه    در اين گونه مشاركت، زنان چرخ. اشاره كرد” ريسان چرخ“توان به مي

ريسيدند، هر شب در خانه يكي از اعضاي گروه  هر يك جداگانه و انفرادي براي خود مي
به اين ترتيب، كار در . شدند خانه به كار مشغول مي آمدند و با پذيرايي صاحب گرد هم مي

اين فعاليت يكي . شد آور تبديل مي ميان گروه همكاران و ميهماني به كاري جمعي و نشاط
هـاي   همچنين گروه). 72: 1371فرهادي،(از اشتغاالت زنان روستايي و شهري بوده است 

هـا،   اليروبـي قنـات  : خوديار عمدتا در جامعه روستايي و شهري ايران تبلور داشـته اسـت  
ها، تعمير و اليروبي استخرها، حفر منابع آبياري، تعميـر    نهرها، بستن سد بر روي رودخانه

ي و هاي عمومي نظير مسجد، حمام، استخدام كارگران، امـور نگهـدار   و احداث ساختمان
  ).75 -76: 1373 فرهادي،(محافظت و نظاير آن 

هاي زنـدگي   ها، رفتارها و شيوه هاي شهري، تفاسيري از ارزش ها و نظريه در ديدگاه
هـايي را بـه لحـاظ     هـا، تفـاوت    اين نظريه .)96: 1377افروغ، ( شهروندان ارائه شده است

كشـند كـه    صـوير مـي  و شرايط اجتماعي بـه ت ) فرهنگ(زيرساخت زيستي، نظم اجتماعي 
  . تواند بر رفتارهاي مشاركتي مؤثر باشد مي

ريزي  ديدگاه مديريت مداري، بر شناخت مسائل و فهم مشكالت در قالب برنامه
نقش مديريت در توزيع منابع، سبب انطباق و سازش افراد با محيط . كند شهري تأكيد مي

هنجاري  تحركي و بي ر باشد، بيهرچه اندازه سازمان، تراكم و ناهمگوني آن بيشت. شود مي
تحركي و بي هنجاري كه در  رفع اين بي). 20: 1378نجاتي حسيني، (يابد  گسترش مي

اين رويكرد با . شهرها نمود عيني دارد، مستلزم اتخاذ رويكرد مشاركتي است كالن
  . ردب مديريت بهينه توزيع منابع، آستانه تحمل و انطباق افراد را با شرايط محيط باال مي

اين نيازها، با . در نظريه نيازسنجي، بر نيازهاي خاص شهروندان اشاره شده است
ها، مشاركت اعضاي جامعه  يكي از اين شيوه. شود هاي مناسب، پاسخ داده مي اتخاذ روش

ها،  هاي شهرنشيني، رسانه دانيل لرنر به ارتباط پديده. ريزي شهري است در فرايند برنامه
گسترش شهرنشيني، ). 72: 1380محسني تبريزي،(رداخته استمشاركت و نوسازي پ
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نوسازي و بهسازي محيط زندگي شهري، مستلزم . گردد موجب گسترش ارتباطات مي
ها و تخصيص منابع مؤثر است و  گيري  رويكرد مشاركت محوري است كه بر تصميم

ركت و مشا. اي طراحي شود كه انتظارات جامعه را برآورده سازد بايستي به گونه
ها،  ريزي هاي داوطلبانه، بستري مناسب براي تأثيرگذاري بر تصميمات، برنامه فعاليت

توان در الگوهاي  تبلور عيني اين تفكرات را مي. هاست ها و ارزشيابي آن اجراي برنامه
  . برنامه ريزي شهري مشاهده نمود

  

  ريزي شهري  الگوهاي برنامه

ريزي  توان انواع الگوهاي برنامه موضوع، مي هاي نظري و پيشينه  با توجه به جنبه
شهري را ارائه و نقش مشاركت شهروندي را در طراحي اين الگوها بررسي و تحليل 

  . نمود
برنامه شهري فن محور با الگوي طرح  :محور ريزي شهري فن الگوي برنامه -1

 "مدرنجامع و تفصيلي و براساس نظريات ارگانيستي و اصول كاركردگرايي شهرسازي 
در واقع از . هاي توسعه و عمران شهري به كار گرفته شد  در آميخت و به صورت طرح

طريق شهرسازي كاركردي، تصميم گيري درباره حيات شهرها و زندگي روزمره 
  هاي پيشنهادي   شهروندان، به عهده برنامه ريزان شهري دولتي و تهيه كنندگان طرح

ين شيوه به دليل اين كه از جهت نظري، بر اصول ا). 47: 1380مهدي زاده،(گذارده شد 
عقالني و تحليل منطقي و از جهت عملي، بر نگرش كالبدي استوار بود، به سمت 

در اين نوع برنامه ريزي، اهداف و مقاصد پيشاپيش . معيارهاي كمي گرايش پيدا كرد
  ها و   حيات شهر به مجموعه اي از فعاليت. شود توسط مسؤوالن و مديران تعيين مي

  در اين زمينه تأكيد. شود كه بايد نوع، اندازه و مكان آن را تعيين كرد فضاها تعريف مي
گرايي است؛ به طوري كه در توسعه شهر، يك راه صحيح و يك راه  بر تخصص و نخبه

  ريزان به دليل برخورداري از تخصص و تجربه  گذارد كه برنامه رو مي ناصحيح را پيش
آشنا هستند و با استفاده از دانش، راه صحيح را انتخاب و منافع  هاي صحيح  با شيوه
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شيوه مشاركت در اين نوع . (Birkland, 1992, 123) همگان را تأمين خواهند كرد
ريزي  هاي برنامه  ريزي به صورت مشاوره يا همكاري اجتماعات محلي در نظام برنامه

. گيرد صصان صورت مينيست، بلكه مشاركت به صورت مشاوره عمومي توسط متخ
ها را شناسايي و طرح را مورد  هاي مورد نظر متخصصان، اشتباه  شهروندان بر اساس روش

  . دهند ارزيابي قرار مي
  

گام، شيوه  به ريزي شهري گام برنامه :گام به ريزي شهري گام الگوي برنامه -2

و تفصيلي مطرح ريزي جامع  ريزي است كه با هدف نقد الگوي برنامه جديدي در برنامه
ريزي كمك  شد و به دور شدن از اقتدارگرايي، آمريت و تخصص گرايي در فرايند برنامه

در ). 55: 1380زاده، مهدي(زيادي نمود و آن را به سمت پذيرش خرد جمعي سوق داد 
. گيرد گيري در موارد كلي بر اساس نظرخواهي از اجتماع محلي انجام مي اين الگو، تصميم

حسيني، ( شود  يم گيري به جاي تكليف قطعي به صورت گام به گام انجام ميفرايند تصم
محلي توسط   هاي جامعه كنند، اما اولويت هاي خود را اعالم مي مردم نياز). 58-56: 1382

  . شود متخصص، مشخص و جهت اجرا به دولت و مديران شهري ارائه مي
  
هاي مختلف  حمايتي، گروهريزي  برنامه :ريزي شهري حمايتي الگوي برنامه -3

. اي الزم است ريزي ويژه داند كه براي هريك، برنامه شهري را داراي نيازهاي متفاوتي مي
. دهند ها را به نفع خود سوق مي ريزي اي، همواره برنامه هاي بانفوذ شهري و ناحيه  گروه

. دفاع نمايندريزان، نقش وكالي مدافع را بازي كنند و از حق و حقوق مردم  بايد برنامه
ريزي تخصصي به نفع  ريزي حمايتي يا وكالتي، ارائه خدمات و مهارت برنامه مبناي برنامه

 Campbell(هاي اقليت و فاقد توانايي مالي جهت كسب چنين خدماتي بوده است  گروه

, 1997 : 118.(  
 ريزان بايستي به دانش عمومي در مورد عناصر اصلي تشكيل دهنده اجتماعات برنامه

هاي دراز مدت، مداوم و هنرهاي آزاد   براي اين كار به آموزش. شهري مجهز شوند
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انديشي نياز است تا بتوان دريافتي كل نگر از شرايط و تجزيه و تحليل مسائل شهري به 

برنامه ريزان بايد بياموزند كه چگونه بعنوان حاميان ). 147: 1377 شكويي،( دست آورد

  .  اي توسعه و عمران شهري شركت جوينده  حرفه اي در روند سياست

طبقاتي و زباني،  ريزي حمايتي در تالش است تا با غلبه بر موانع فرهنگي،  برنامه

 ربط ياري كند تر اجتماع محلي را در ارتباط با مراجع ذي ها و اقشار ضعيف گروه

(Birkland, 1992, 123) .ون و در اين الگو، نوعي سازش و توافق ميان منافع گوناگ

ريزي شهري، حل اختالف ميان منافع  مشكل اساسي برنامه. آيد متضاد به وجود مي

نفعي كه از نظر قدرت سياسي و اقتصادي يكسان نيستند و  هاي ذي  گروه. هاست گروه

 ,Gullingworth(كنند  ريزي ايفا مي تر، نقش مؤثرتري را در برنامه هاي قوي  معموالً گروه

ريزي حمايتي به صورت نظارت و  مشاركت مردم در الگوي برنامه بنابراين،). 90 :1997

  .كند هاي خاص و برنامه ريزان در جامعه نمود پيدا مي  طرح پيشنهادها براي گروه

  

در اين الگو بر چند اصل  :محيطي -ريزي شهري جنسيت محور الگوي برنامه -4

  :تأكيد شده است

ها، فرهنگ انساني  ار، توجه به ارزشها و اقش جامعيت، هماهنگي، نظارت گروه -1 

  با محوريت جنس مردانه؛

گيري و  تغيير جهت رويكرد كمي به اخالق در فرايند تصميم بعد اخالقي،  -2 

  فناوري ؛

  مراقبت و احترام به ارزش ذاتي طبيعت ساير موجودات؛ -3 

  )Birkland, 1991( .ريزي و مشاركت مردم هاي برنامه تنوع فرهنگي در نظام -4 

هاي اجتماعي  ريزي، بررسي مجدد نيازها، اهداف و ابزار در نظام برنامهنوع در اين 

با لحاظ كردن بعد روحي . هاي فعاليت، مورد تأكيد قرار گرفته است و اكولوژيكي و زمينه

و رواني و احساس تعلق به طبيعت، نگرش به موضوع بر مبناي فرايند بازبيني مطرح شده 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 173/ ... مشاركت شهروندي  (SWOT)تحليل 

ل، طراحي رقابتي با هيأت داوران منتخب جامعه محلي نظير طرفداران در مرحله او. است

  شناسان و نمايندگان گروه محلي انجام شناسان، روان ها، جامعه  محيط زيست، اتحاديه

اين فرايند مبتني بر . گيرد ر ميادر مرحله دوم، اثرات طرح مورد ارزيابي قر. شود مي

هاي شكل گرفته در زمينه   تا برخي از مسؤوليت سازد جوامع محلي، شهروندان را قادر مي

  .كيفيت محيط زيست خود را زنده نگهدارند

  

در اين برنامه،  :ريزي شهري با رويكرد واحدهاي همسايگي الگوي برنامه -5

ظرفيت . كنند هاي محلي با درك ماهيت مشكالت، مسائل را شناسايي مي دولت

دموكراسي محلي با . شود مؤثر ايجاد مي اي پايدار و پاسخگويي به مشكالت به شيوه

نزديكي و همگرايي دولت محلي : كند رويكرد واحدهاي همسايگي دو هدف را دنبال مي

اين ).  Campbell,1997 :233(با مردم و تنظيم عملكردها با نيازهاي حوزه خاص شهر

تهيه، اجرا و هاي جغرافيايي خاص در  ريزان با نيازهاي حوزه الگو، مستلزم درگيري برنامه

هاي   ارزيابي است و ممكن است مسؤوليت بخشي از كار به سطح محلي و مشاركت

  . مردمي تفويض شود

، انواع و ابعاد الگوهاي برنامه ريزي شهري مشاركتي به طور خالصه 1در جدول 

  .ارائه شده است

 ريـزي شـهري در ايـران از سـابقه طـوالني      رغم سابقه طوالني مشاركت، برنامه علي

هـاي   تهيـه و اجـراي طـرح   . گردد برخوردار نيست و پيشينه آن به اوايل قرن بيستم باز مي

. ريزي شهري به دنبال تحوالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي آغاز گرديـد  برنامه

هاي تاريخي شهرهاي ايران صورت گرفت كـه   اي در بافت به اين ترتيب، مداخالت عمده

  ). 161: 1375حبيبي، ( ته استتا پيش از آن سابقه نداش
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  شهري مشاركتي  ريزي مفاهيم و الگوهاي برنامه:  1جدول 

 ابعاد

نوع  

  ريزي    برنامه

جامعه 

  محلي

الگوي

  مشاركت

جايگاه

   برنامه

هاي    شيوه فرايند

  مطلوب

نقش 

جامعه 

  محلي

نقش ايده ال 

  دولت

فن محور يا

  جامع

تعميم 

منافع 

توسط 

  متخصص

با  مشاوره

  صصانمتخ

حلراه

  بهينه

ارزيابي

  علمي

 -هزينه

فايده اثرات 

زيست 

  محيطي

همكاري 

در فرايند 

  علمي

اهميت 

تخصص و 

ديگر 

  ها  سياست

گام يابهگام

 آزادي خواهانه

منافع و 

 هاي  اولويت

  فردي

انتخاب

 مصرف

  كننده 

تعيين

اولويت 

  عمومي

نمايندگي

  دموكراتيك

تحقيق و 

  مشاركت

همكاري 

به شيوه 

  گرا كثرت

منافع متضاد 

  متوازن

وكالتي يا

  حمايتي

هاي  گروه

اقليت 

مورد (

  )تهديد

بيان 

نظرات و 

   ها پيشنهاد

تضمين

سترسي  به 

 گيري تصميم

قانون

  تحكمي 

كارهاي راه

آموزشي و 

  آميز تحكم

هاي برنامه

اعتراض، 

مخالفت 

  كارشكني

توزيع 

ثروت و  

  قدرت

جنسيت

  محور محيطي

هاي  نظام

اجتماعي و 

  كولوژيكيا

طراحي

  گروهي

تسهيل

بيولوژي 

اي  منطقه

  جهاني

خودياري  ارتباطي

  و اختيار

خود

مختاري و 

استقالل 

  فردي

تأمين نياز 

  اساسي 

هايواحد

  همسايگي

  حوزه

  عمومي

طراحي

  گروهي

تعيين

هاي  اولويت 

  عمومي

-ارتباطي

  مشاركتي

توانمندي 

ابزارهاي 

  شبيه سازي

گرايي كثرت

در فرايند 

گيري  يمتصم

توزيع 

قدرت در 

اجتماعات 

  محلي

Birkland, 1992)(  

  
 1312در سـال  . به تصويب رسيد 1310اولين طرح توسعه شهري در ايران در سال 

ها مصوب شـد كـه تغييـرات وسـيعي در سـاختار       قانون تعريض و توسعه معابر و خيابان
در سـازماني   ريـزي  بخـش شهرسـازي و طـرح    1324در سال . كالبدي شهرها پديد آورد

  .موسوم به سازمان اصل چهار ترومن در ايران تشكيل شد
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با آغاز برنامه اول توسعه و تأسـيس سـازمان برنامـه و تصـويب قـانون نوسـازي و       
در . تري در زمينه عمران شهري ايجاد گرديـد  ، تغييرات عميق1327عمران شهري در سال 

هـا   هاي عالي اجرايي آن تر و اهرم قويهاي قانوني فرايند توسعه شهري  اين زمان، پشتوانه
وزارت مسكن و شوراي عالي شهرسازي و معمـاري تاسـيس    1343در سال . تقويت شد

هـاي   هاي كلي شهرسازي، بررسي و تصويب طرح وظايف اين شورا، تدوين سياست. شد
با تصويب برنامه چهارم توسـعه كشـور، تهيـه و اجـراي      1347در سال . جامع شهري بود

در اين برنامه، مباحث مربوط به خودياري . ي جامع در شهرهاي ايران آغاز گرديدها طرح
. و مشاركت مردم و سازوكارهايي از پايين به باال و ايجاد دفاتر عمران محلي مطـرح شـد  

هاي جامع با طراحي كالبـدي   ، برنامه1353در برنامه پنجم عمراني قبل از انقالب در سال 
  هـزار نفـر، طـرح     25تلفيق گشت و بـراي شـهرهاي بـاالي     و توسعه اقتصادي اجتماعي

هاي عمـران شـهري     برنامه 1373تا  1357بعد از انقالب اسالمي، از سال .  جامع تهيه شد
  ريـزي شـهرهاي جديـد    هاي آماده سازي زمين، مكـان يـابي، برنامـه    عمدتا به تهيه برنامه

هـاي اول، دوم و سـوم توسـعه و      امهبعد از آن برن. شد اي مربوط مي ريزي منطقه و برنامه 
هـاي شـهري اولويـت پيـدا       هاي راهبردي و مجموعه  ، تهيه برنامه 1400چشم انداز ايران 

تـوان در   به طور خالصه سير تحول تاريخي برنامـه ريـزي شـهري در ايـران را مـي     . كرد
  . ارائه كرد 2جدول 

گفت كه مشاركت داراي  توان بنابراين با دقت در مباني نظري و پيشينه موضوع مي
فردي و بخش  هاي   بخش ذهني، تمايالت و گرايش. دو جنبه ذهني و رفتاري است

ها و   در صورتي كه ضرورت. هاي داوطلبانه جمعي را مد نظر دارد رفتاري، فعاليت
هاي ذهني مشاركت براي شهروندان فراهم شود، گرايش به رفتار مشاركتي شكل   زمينه

به لحاظ تاريخي و . شاركتي نيز نتيجه محاسبه هزينه و فايده استرفتار م. گيرد مي
هاي رسمي، ضعيف   هاي غير رسمي در ايران، قوي، ولي مشاركت  فرهنگي، مشاركت

هاي شهري مستلزم اتخاذ رويكرد   تقويت نقش و جايگاه مشاركت مردم در برنامه. است
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ها، در گرو مشاركت   فقيت اين برنامهمو. هاست  مشاركت داوطلبانه و فايده محور در برنامه
  . هاست محور شدن آن

  
  ريزي شهري در ايران سير تحول تاريخي برنامه -2جدول

هاي برنامه

  توسعه كشور

دوره زماني

  هاي توسعه  برنامه
  ريزي شهري هاي انجام شده در زمينه برنامه  فعاليت

 ---  1330-1327  

شهرها توسط  ها در تهران و ـ احداث ميادين و خيابان

  كارشناسان خارجي

هاي اداري در اطراف پارك شهر و ارگ   ـ احداث ساختمان 

  قديم

 ها ريزي شهري با تلفيق پروژهـ برنامه 1327-1334  برنامه اول

  1334-1341  برنامه دوم

جامع براي شهرهاي اصفهان، تبريز، اروميه ـ تهيه برنامه

ل چهار ترومن توسط كارشناسان امريكايي در چارچوب اص

  هادي سپاه صلح  هاي  ـ تهيه طرح

  1341-1346  برنامه سوم

  ـ تاسيس وزارت آباداني و مسكن، شوراي عالي شهرسازي 

نظارت بر كار تهيه برنامه جامع شهرها و طرح جامع شهر  -

  .تهران

  1347-1352  برنامه چهارم
ـ تصويب مطالعات طرح جامع ـ  خودياري و مشاركت 

  اتر عمران محليمردمي و دف

  1352-1357  برنامه پنجم

هاي  هاي جامع شهرها ـ همراه شدن برنامهـ بررسي طرح

جامع با طراحي كالبدي و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و 

  فرهنگي

هاي برنامه

انقالب اسالمي 

و برنامه اول 

  توسعه

1373-1357  

ه هاي آماد ريزي شهري ـ تهيه برنامهـ حوزه نفوذ در برنامه

  سازي زمين

ريزي شهرهاي جديد ـ  ـ بحث مكان يابي ـ برنامه

  اي ريزي منطقه برنامه

برنامه پنج ساله 

دوم و سوم 

  توسعه

1382-1373  

ريزي  ـ طرح  1400ـ تهيه طرح بلندمدت ايران 

  هاي شهري مجموعه

  هاي راهبردي ـ ساختاري  ـ تهيه طرح

  )128: 1382حسيني، ( 
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  چارچوب نظري تحقيق
تو مباني نظري مشاركت، برنامه ريزي شهري، الگوهاي برنامه ريزي، سوابق و در پر

توان چارچوب نظري تحقيق را با  تجارب تحقيقاتي در سطح جهان و به ويژه ايران، مي
  . ها ارائه كرد  در نظرگرفتن برخي شاخص

تر گفته شد، مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري، مستلزم  همان طور كه پيش
ها از قبل انجام شده و   در الگوي فن محور، برنامه ريزي. احي الگوهاي مشاركتي استطر

تبادل نظر با مردم و گردآوري اطالعات و نظرات عمومي . شود تصميم الزم گرفته مي
بنابراين، نظرات افكار . گيرد كه بخش مهمي از برنامه اجرا شده است زماني صورت مي

در اين الگو، به دليل تأكيد بر وظايف . گيرد ر نميعمومي، مرجع تصميم گيري قرا
كاركردي و اهميت نظر متخصصان، مشاركت واقعي مردم و حضور فعال آنان در برنامه 

  . فراهم نيست
ها و افراد قدرتمند به طور فزاينده از طريق  در الگوي گام به گام، شركت

ها به  تهيه و اجراي طرح ريزي و تخصيص منابع، سهم بيشتري را در هاي برنامه سيستم
لذا مشاركت عمومي معناي . ها دارند گيري آورند و تأثيرات بيشتري بر تصميم دست مي

ها  كنند، و رفتارهاي آن در اين شيوه، افراد خودخواهانه عمل مي. دهد خود را از دست مي
  . شود به نتايج مناسبي در جهت تأمين منافع جمعي منجر نمي

ريزان شهري هستند كه بايد به عنوان وكالي  ايتي، اين برنامهدر الگوي برنامه حم
اين شيوه . نفع دفاع نمايند ها در مقابل قدرتمندان ذي مدافع مردم، از حق و حقوق آن

گيرد، در حالي كه  مردم را به عنوان افرادي ناتوان كه نياز به ارائه خدمات دارند در نظر مي
بنابراين در . قدرت بخشي به مردم استوار است مشاركت محوري بر اصل توانمندسازي و

  . اين الگو نيز مشاركت عمومي مورد توجه قرار نگرفته است
ريزي جنسيت محور، بر لزوم هماهنگي با مردم، پذيرش نظارت  در الگوي برنامه

ها   ها، فرهنگ انساني و تنوع فرهنگي در برنامه ها و اقشار و همچنين توجه به ارزش گروه
ولي عيب آن اين است كه بر مبناي الگوي جنس مردانه طراحي شده و . شده استتاكيد 
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هاي   هاي بيشتري در برنامه  ها بويژه نقش و اهميت زنان و جوانان را كه پتانسيل بقيه گروه
هاي محلي،  نيز، دولت در الگوي واحدهاي همسايگي. گيرد شهري دارند، ناديده مي

  . كنند ي پاسخگويي به مشكالت را ايجاد ميها  مسائل را شناسايي و ظرفيت
اي از  هاي برگزيده  علي رغم اين كه در هر يك از الگوهاي فوق، مشاركت گروه

خورد، ولي هيچ كدام، مشاركت شهروندي را مورد توجه  ها به چشم مي  مردم در برنامه
فع، وكال و ن هاي ذي دهند، بلكه نظرات شركتها و قدرتمندان، متخصصان، گروه قرار نمي

مشاركت اين اقشار هر چند الزم است، اما . كند يا برتري جنسيت مردانه اولويت پيدا مي
هاي مثبت اين   بنابراين با لحاظ كردن جنبه. براي موفقيت يك برنامه جامع، كافي نيست

در . ريزي شهري مشاركتي براي شهر تهران ارائه كرد توان الگوي تلفيقي برنامه الگوها، مي
در بخش ذهني؛ . شود ن الگو، مشاركت داراي دو جنبه ذهني و رفتاري در نظر گرفته مياي

ها و   توان با تكيه بر تكنيك ها و وجهه نظرهاست كه مي  ها، باورها، گرايش  تاكيد بر ديدگاه
. اي روز، اطالع رساني، آگاه سازي و تبيين منافع فردي و جمعي عمل كرد ابزارهاي رسانه
هاي مورد تاكيد اين الگوها، از جمله  توان هر يك از گروه اري، ميدر بخش رفت

براي اين كه تهيه و . را در برنامه دخالت داد... ها و وكال و   متخصصان، نخبگان، شركت
توانند در  ها مي طراحي برنامه با دانش و علم و آگاهي روز توأم باشد، طبيعتا اين گروه

ها در   اما عمده ترين مشكل برنامه. راد عادي مشاركت كنندتهيه، طراحي و اجرا، بهتر از اف
ها، فضاها و بهره برداري بهينه از   شهر تهران مربوط به حفاظت و نگهداري از طرح

بهتر ... در اين بخش، مشاركت شهروندان به ويژه زنان، جوانان و بازنشستگان و. هاست آن
هر يك از مشاركت كنندگان، نه تنها  تغيير جايگاه. كند از متخصصان و نخبگان عمل مي

كند، بلكه نقاط قوت برنامه را تضعيف كرده و  ها نمي  ها و برنامه  كمكي به بهبود طرح
توانند به تناسب  بنابراين، شهروندان مي. سازد هاي موجود را به تهديد بدل مي  فرصت

تبيين نحوه مشاركت . ندها مشاركت كن   ها، عاليق و منافع خود در برنامه  نيازها، اولويت
داري و  ها تا حفاظت و نگه هاي مختلف از مراحل تهيه، اجرا، نظارت و ارزيابي طرح گروه
فرهنگي، مديريتي، قانوني و  -هاي اجتماعي ها، مستلزم تعيين حوزه برداري از آن بهره
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ضمن  ها  لحاظ كردن ابعاد مختلف در برنامه. ريزي شهري است فضايي در الگوهاي برنامه
. كند هاي شهري را تضمين مي  جلب مشاركت متنوع شهروندان، تحقق اهداف برنامه

ها و تهديدهاي پيش روي مشاركت   ها، فرصت  ها، ضعف  بنابراين، به بررسي قوت
  . ريزي شهري تهران پرداخته شده است شهروندي در طراحي الگوهاي برنامه

  

  روش شناسي تحقيق

با توجه . انجام شده است )SWOT(روش كيفي و تكنيك اين تحقيق با استفاده از 
هاي ذهني و رفتاري مشاركت مد نظر بود، اين روش و تكنيك به   به اين كه مطالعه جنبه

تكنيك سوات به اين منظور اتخاذ شده بنابراين، . منظور مطالعه عميق انتخاب شده است
منظور شناسايي نقاط  ريزي مديريت شهري را به است كه وضعيت مشاركت در برنامه

ها و   فرصتها و   جهت به حداكثر رساندن قوت ها و تهديدها  فرصت، قوت و ضعف
ها و تهديدهاي مشاركت شهروندي در شهرداري تهران را مورد   حداقل نمودن ضعف

  . بررسي قرار دهد
هاي مشاركت شهروندي،   نفر از اساتيد و پژوهشگران حوزه 30جامعه آماري، تعداد 

ريزي شهري، اقتصاد شهري و مديريت شهري است كه از بين اساتيد دانشگاه تهران  نامهبر
و ) دانشكده علوم اجتماعي، دانشكده جغرافيا، دانشكده اقتصاد و دانشكده مديريت(

، به روش نمونه گيري هدفمند )مديران و برنامه ريزان شهري(سازمان شهرداري تهران 
  . ، انتخاب شده است)زه مورد مطالعهنمونه انتخابي و متخصص در حو(

روش جمع آوري اطالعات به صورت مصاحبه حضوري بوده و توسط محققين 
هاي تجزيه و تحليل   تكنيك سوات يكي از رايج ترين تكنيك. مجرب انجام شده است
هاي داخلي و خارجي، كنترل و ارزشيابي عملكردها، كارايي و   راهبردي است كه محيط

محيط داخلي و خارجي نحوه تعامل دهد و   ندها را مورد بررسي قرار مياثربخشي فراي
نقاط قوت و  ،محيط داخلي. كند ستراتژي مناسب بررسي ميسازمان را از طريق تدوين ا

ها و   دهد و محيط خارجي، سازمان را در كشف فرصت ضعف را مورد توجه قرار مي
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شود كه  هايي را شامل مي  ريزي برنامه اقدامات وتحليل راهبردي، . كند تهديدها ياري مي
ها و   ها و به حداقل رساندن ضعف  ها و فرصت  نتيجه آن به حداكثر رساندن قوت

ترين ابزارها جهت انطباق نقاط قوت و ضعف سازمان با  از مهم ،اين روش. تهديدهاست
ايي تحليل سيستماتيكي جهت شناس ،اين مدل. ها و تهديدهاي پيش روي آن است  فرصت

نقاط قوت : كند كه شامل الگوهاي زير است عوامل در انتخاب استراتژي مناسب ارائه مي
هاي خارجي   تهديد ،) o(هاي خارجي   ،  فرصت) w(، نقاط ضعف داخلي ) s( داخلي 

)T( .  
  

  هاي تحقيق  يافته

هاي تحقيق از مصاحبه عميق با صاحب نظران و برنامه ريزان شهري به دسـت    يافته
هـا و تهديـدهاي     نقاط قوت و ضعف داخلي، فرصـت . ه و تجزيه و تحليل شده استآمد

. كالبدي ارائه شده اند -فرهنگي، مديريتي، حقوقي و فضايي -خارجي در حوزه اجتماعي
  :اين جداول به شرح زير دسته بندي گرديده ا ست

  :ها  ها و ضعف  قوت -

  ريزي شهري ت شهروندي در برنامهمشارك) فرهنگي  - اجتماعي(نقاط قوت و ضعف  - 3جدول 

  ) w(نقاط ضعف داخلي  )s(نقاط قوت داخلي

S1-وجود سرمايه اجتمـاعي كهـن و قـديمي ميـان مـردم
  براساس سنت و مذهب

S2- ها و   هاي محالت براي طرح خواسته  تقويت شوراياري
  مشكالت محلي 

S3-     تقويـت حضــور زنـان و جوانــان در جامعـه و كســب
  عي آنانپرستيژ اجتما

S4- هـاي سـنتي،     ايجاد انگيزه در بزرگساالن براي مشاركت
  ... عرفي، ديني و

S5 - هاي ملي گرايي و احساس تعلق به   تقويت زمينه
  فرهنگ ايراني اسالمي 

S6  -  احساس تعلق به خانواده و جلب مشاركت در وجوه
  سنتي مشاركت 

W1-   مشـخص نبــودن جايگـاه نهادهــاي مردمــي و
  ها   برنامه ها در  تشكل
W2-   ضــعف همبســتگي اجتمــاعي در محــالت و

 زندگي آپارتمان نشيني 

W3-    نبود سازوكار نظارتي مردم و پاسـخگويي بـه
  ها   ها در برنامه آن

W4-     فقدان سازماندهي مطالبـات شـهروندي بـراي
  ها  لحاظ در برنامه

W5 -  وجود ضعف در احساس مسئوليت اجتماعي
  و وجدان جمعي

W6 -  تعارضات بين تنوعات فرهنگي، قومي، ايجاد
  ...زباني و مذهبي و 
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شود، مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري  مشاهده مي 3طور كه در جدول  همان
ترين نقطه قوت،  مهم. نقطه ضعف است 6نقطه قوت و  6فرهنگي داراي  -از بعد اجتماعي

قشار مختلف شهر تهران سرمايه اجتماعي است كه براساس سنت ملي و مذهبي در بين ا
هاي محالت را جهت حل   تواند شوراياري بهره گيري مناسب از اين سرمايه مي. وجود دارد

بازنشستگان، اهميت  جوانان و، در اين تالش، اقشار زنان. مشكالت محلي تقويت كند
اي مندي به مسؤوليت پذيري، احساس توانمندي بر اوقات فراغت بيشتر، عالقه. اي دارند ويژه

اما مشاركت . تواند در جلب مشاركت اين اقشار نقش مهمي ايفا كند مي... مفيد بودن و
ها و حتي   نقش و جايگاه نهادهاي مردمي، تشكل. برد شهروندي از نقاط ضعفي نيز رنج مي

هاي محلي در برنامه، مشخص و تعريف شده نيست و نقش سمبليك و ويتريني   شوراياري
مناسب از سرمايه اجتماعي باعث تضعيف همبستگي اجتماعي در عدم بهره گيري . دارد

شوند و  ها بي توجه به سازوكارهاي نظارتي مردم، تهيه و اجرا مي  محالت گرديده، برنامه
  . كند هاي شهري فرصت بروز و ظهور پيدا نمي  سازماندهي مطالبات شهروندي در برنامه

  
  ريزي شهري مشاركت شهروندي در برنامه) سياسي  -مديريتي( نقاط قوت و ضعف  - 4جدول 

  ) w(نقاط ضعف داخلي  )s(نقاط قوت داخلي

S1-  ايجاد فرصت ارتباط مديريت شهري با مردم و تعيين

  سازوكار آن 

S2-  التزام مديران شهري در تن دادن به قواعد و معيارهاي

  مشاركت مردم 

S3-   ــراي بســط ســاختاري و عملكــردي ــه ســازي ب زمين

  هاي غيردولتي   تشكل

S4 -   تعيين حيطه نظارت و اجرا بين شهرداري، شوراي

  شهر و مردم

S5 -  تقويت نقش شوراهاي شهر در برنامه ريزي مديريت

  شهري و تصويب بودجه

S6 -  تغيير رويكرد شهرداري از نهاد خدماتي صرف به

  فرهنگي  - نهادي اجتماعي 

W1-  ايجاد بي ثباتي در مديريت و تغييرات مداوم 

  ها  برنامه

W2-  هاي محلـي بـه گـروه      احتمال تبديل تشكل

  سياسي 

W3-  وجـــود ضـــعف در تخصـــص محـــوري و

  هاي سياسي   انتصاب

W4-   تقويت نگاه از باالي مديران شهري به مردم 

W5 -  تقليل مشاركت به حضور سمبليك و نمادين 

W6 -  محدوديت ارتباطات جهت استفاده از

  تجارب ساير جوامع
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سياسي  -، مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري از بعد مديريتي4ول طبق جد
ترين نقطه قوت، تعيين سازوكارهاي ارتباط و  مهم. نقطه ضعف است 6نقطه قوت و  6داراي 

هاي ارتباط   شوراهاي شهر، شوراياري محالت و سامانه. تعامل مديريت شهري با مردم است
شنهادها، مطالبات و شكايات، از جمله اين با مديران شهري جهت طرح مشكالت، پي

مديران شهري ملزم به رعايت قواعد و معيارهاي مشاركتي بوده و بايستي . سازوكارهاست
اما از اين حيث مشاركت داراي . هاي شهري را تسهيل كنند  روند مشاركتي مردم در برنامه

تغييرات مداوم . ندهاي شهري از ثبات الزم برخوردار نيست  مديريت. نقاط ضعفي است
علي رغم وجود سازوكارهاي ارتباط . دهد هاي شهري را  تحت تأثير قرار مي  مديران، برنامه

گويي مناسبي در قبال نظرات  مردم با مديريت شهري، اين ارتباط يك سويه بوده و پاسخ
نقش ها به معناي تضعيف   مديران شهري، تقويت نقش مردم را در برنامه. مردم وجود ندارد

در نتيجه، مشاركت شهروندي در . نگرند خود تلقي كرده و خود را در سلسله مراتب باال مي
  .    كند هاي شهري، نقش صوري، سمبليك و نمادين پيدا مي  برنامه

 
  ريزي شهري  مشاركت شهروندي در برنامه) حقوقي  -قانوني( نقاط قوت و ضعف  - 5جدول 

  ) w(لي نقاط ضعف داخ )s(نقاط قوت داخلي

S1-تأكيد قانون اساسي مبني حق مشاركت مـردم در كليـه

  امور

S2- و تقويـت نقـش    44هايي اجرايي اصـل    اعالم سياست

  مردم در امور

S3-   گيـري   جهـت پـي  1888و 137ايجاد و تقويت سـامانه

  نظرات و شكايات مردم

S4- هاي محالت در مديريت محله   تقويت نقش شوراياري

  و اثرگذاري آن 

S5-      تمركز زدايي از شهرداري و تقويـت تعامـل مـديريت

  محلي و مردمي

S6-  الزام مديران شهري به رعايت مصوبات شوراي شهر و

  نظرخواهي از مردم

W1-  فقــدان جايگــاه حقــوق شــهروندي مــدون و

  مصوب در برنامه

W2-    هـاي    نبود ضمانت حقـوقي و اجرايـي برنامـه

  مديريت شهري 

W3-  ــراي هــدايت فقــدان ســازوكارهاي ــانوني ب ق

  مطالبات مردمي 

W4 -     ايجاد مناطق حاشيه اي فاقـد اسـناد مالكيـت

  قانوني 

W5- قانوني ساكنين محله در  -تضعيف نقش عرفي

  مديريت محلي

W6- گــذاري و قــانون گــذاري متمركــز و  سياســت

  دولت محور مديريت شهري
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حقوقي  -انوني، مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري از بعد ق5طبق جدول 
ترين نقطه قوت، تاكيد قانون اساسي بر حق  مهم. نقطه ضعف است 6نقطه قوت و  6داراي 

هاي اجرايي تحقق اصول قانوني، تعيين   تدوين سياست. مشاركت مردم در كليه امور است
ترين  سازوكارهاي اثرگذاري مديريت محلي و رويكرد تمركز زدايي از شهرداري، از مهم

مشاركت شهروندي، . هاي شهري وجود دارد  انوني است كه در طراحي برنامهنقاط قوت ق
ها مشخص   هايي نيز دارد؛ از جمله اين كه جايگاه حقوق شهروندي در برنامه  نقطه ضعف

ها از ضمانت اجرايي   بنابراين، طرح. نيست و برنامه مدون و جامعي در اين زمينه وجود ندارد
هاي   ها و برنامه  گيري مطالبات در طرح ستند و سازوكارهاي پيو نظارت مردمي برخوردار ني

  . شود شهري ديده نمي
 
  ريزي شهري  مشاركت شهروندي در برنامه) كالبدي  -فضايي( نقاط قوت و ضعف  - 6جدول 

  ) w(نقاط ضعف داخلي  )s(نقاط قوت داخلي

S1-  احياي هويت محلـه اي و پايـداري نسـبي هويـت

  هران اجتماعي شهر ت

S2-  ،امكان جلب مشاركت در نگهداري از فضاي ورزشي

  .. تفريحي و 

S3-       ،احياء هويت محلي و مكـاني اسـامي، نـام خيابانهـا

  ... ها ، معابر و  كوچه

S4-    ساماندهي امور در زندگي آپارتمان نشـيني در سـطح

  محالت و مناطق

S5- هاي جديد با پايگاه اجتماعي   ها و شهرك  وجود بلوك

  قتصادي همگنا

S6      پايداري نسـبي هويـت محلـه اي و جغرافيـايي منـاطق

  مختلف شهر تهران 

W1-   ناهماهنگي در مناطق و محالت براي احيـاي

  هاي فرسوده   بافت

W2-    ــدوده ــطح مح ــتالف در س ــروز اخ ــا و   ب ه

  نامشخص بودن حريم 

W3-     ايجاد مناطق حاشيه اي فاقد اسـناد مالكيـت

  قانوني

W4- نطباق در سازمان فضايي شهر بـا  ناسازگاري ا

  سازمان محله

W5-  تــراكم بــاالي جمعيــت و نــاهمگوني بافــت

  جمعيتي مناطق و محالت

W6-  متراژ پايين و تراكم باالي واحدهاي مسكوني

  در مناطق جنوبي و مركزي
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شود مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري از بعد  مالحظه مي 6طبق جدول 
ترين نقطه قوت، پايداري  مهم. نقطه ضعف است 6نقطه قوت و  6ي كالبدي دارا -فضايي

مذهبي در بين شهروندان قوي بوده و از اين حيث  -هويت ملي. نسبي هويت اجتماعي است
. فراهم است... ها از قبيل حفاظت از فضاهاي تفريحي و  امكان جلب مشاركت مردم در برنامه

به  ها و اقشار عادي  طراحي برنامهريزي و  برنامهر توانند د بنابراين، متخصصان و نخبگان مي
از . مشاركت كنند ي شهري، در حفاظت و نگهداري فضاهاويژه زنان، جوانان و بازنشستگان

هاي فرسوده در تهران،   با توجه به وجود بافت. خورد اين زاويه، نقاط ضعفي نيز به چشم مي
لگوي احيا در مناطق مختلف شهر، پراكنده و ا. شود ها مشاهده مي  ناهماهنگي در احياي بافت

ناهمگون است و موجب ايجاد بي نظمي در ساخت وسازها و در نتيجه بدشكلي فيزيكي 
اين مسأله موجب ايجاد مناطق حاشيه اي در شهر گرديده و ضمن ايجاد . شهر شده است

هاي   و برنامهها   روحيه مشاركتي مردم را در طرح... ها و   مشكل در سطح تعيين محدوده
  . شهري كاهش داده است

 :ها و تهديدها  فرصت -

  ريزي شهري مشاركت شهروندي در برنامه) فرهنگي  - اجتماعي( ها و تهديدات   فرصت - 7جدول 

  ) T(تهديدهاي خارجي  )o(هاي خارجي  فرصت 

O1-ــزه جهــت ــا انگي وجــود پتانســيل نيــروي جــوان و ب

  مشاركت در تدوين برنامه 

O2- هـاي   سميت شناختن تنوعات فرهنگـي و گـرايش  به ر 

  ها   محلي در برنامه

O3-   رشد آگاهي عمومي و افزايش رو به تزايد مطالبـات و

  حقوق شهروندي 

O4-   تقويت ابزارهاي مديريت شهري جهت اطالع رسـاني

  به موقع به مردم  

O5-      ،توجه به امر ورزش و گـذران اوقـات فراغـت زنـان

  ...و جوانان و بازنشستگان

O6 -  وجود قشر عظيم تحصيل كرده و متخصصين در علوم

  ) زن و مرد(و فنون مختلف 

T1-  ــتفاده از ــاهنگي در اس ــتالف و ناهم ــاد اخ ايج

  پتانسيل نيروي جوان

T2-    ايجاد تعارضات به جهت تنوعـات فرهنگـي و

  قومي و محلي  

T3-     تضعيف ارتباطـات و درك متقابـل و دو سـويه

  بين شهروندان 

T4 -  هـا و يـك سـويه      تقويت فردگرايي در برنامـه

  ها نگري در طرح

T5-   ــه نقــش آموزشــي و فرهنگــي ــوجهي ب ــي ت ب

  فضاهاي شهري

T6-     تحليل رفتن و ضعف سـرمايه اجتمـاعي ميـان

  شهروندان
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شود مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري از بعد  مالحظه مي 7طبق جدول 
ترين فرصت، پتانسيل نيروي جوان  مهم. يدهاستها و تهد  فرهنگي داراي فرصت -اجتماعي

ترين  ها، مهم  تبيين جايگاه مشاركتي نيروي جوان در برنامه. با انگيزه و تحصيل كرده است
برخوردار  شهر تهران از تنوع فرهنگي و قومي. توان از آن بهره گرفت فرصتي است كه مي

ها قابل تجميع و   گي در برنامهبه موازات افزايش آگاهي عمومي، عناصر مشترك فرهن. است
پتانسيل جواني جمعيت و تنوع فرهنگي، فرصتي است كه بهره گيري از آن . سازماندهي است

مديريت . تهديدهاي موجود نيز از همين زاويه قابل مالحظه است. ها ضرورت دارد  در برنامه
تنوع فرهنگي به . كند شهري به نيروي جوان به عنوان يك پتانسيل فعال و با انگيزه نگاه نمي

هاي   ها تلقي شده و نسبت به هويت  دليل احتمال بروز اختالفات و تعارضات، مانع برنامه
بنابراين، با تضعيف ارتباطات، فرصت درك . قومي و محلي، ديدگاه مشاركتي وجود ندارد

هري با هاي ش  تضاد و ناهماهنگي برنامه. شود هاي متنوع به تهديد بدل مي  متقابل فرهنگ
  . دهد ها را كاهش مي  هاي شهروندان، كارايي و اثربخشي برنامه  خواست
  

  ريزي شهري مشاركت شهروندي در برنامه) سياسي  - مديريتي(ها و تهديدات   فرصت - 8جدول 

  ) T(تهديدهاي خارجي  )o(هاي خارجيفرصت 

O1- ــهروندي در ــوق ش ــه حق ــه ب ــازوكار توج ايجــاد س

  هاي شهري  امهمديريت شهري و برن

O2- هاي تصميم گيري، تصـميم سـازي     ايجاد زيرساخت

  در سطح مناطق و محالت 

O3-     تقويت بدنه اجرايي مـديريت شـهري تخصصـي در

  سطح مناطق و محالت 

O4-   التزام عملي مديران بر كاربست مشاركت شـهروندان

  در مديريت شهري

O5-  تقويت رويكرد مردم محوري و شهروند محوري در

  يريت شهري تهرانمد

O6-     امانت دانستن مسؤوليت مـديريت شـهري از سـوي

  برخي مديران شهري 

T1-  اتكاي مديريت شهري به بخشي از شهروندان

  و تمركزطلبي آنان

T2-    ــيم ــاختارهاي اداري و تقس ــرفتن س ــرار گ ق

  ها بين گروه قوي  پست

T3-   تضــعيف جايگــاه شــوراي شــهر و تضــعيف

  مديريت تخصصي شهر 

T4- م درك متقابل از كاربسـت مشـاركت بـين    عد

  مديران و شهروندان

T5- هاي مقطعي، احساسي و بـدون مبنـاي     تصميم

  علمي تخصصي

T6-     مقاومت ساختار مـديريتي متمركـز در مقابـل

  تفكر مشاركتي
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شود مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري از بعد  مالحظه مي 8طبق جدول 
ترين فرصت، اعالم آمادگي مديريت  مهم. ا و تهديدهاسته  سياسي داراي فرصت - مديريتي

توجه . شهري نسبت به تدوين منشور حقوق شهروندي و تهيه سازوكارهاي اجرايي آن است
تواند زمينه  به اصل پاسخگويي و پذيرش نظارت مردم بر عملكرد برنامه ريزان شهري مي

تهديدهاي . و محلي باشد مناسبي در جهت تصميم سازي و توزيع آن در سطوح منطقه اي
علي رغم اعالم آمادگي مديريت شهري به . توان از اين زاويه برشمرد موجود را نيز مي

هاي   برداشت. جديت و تالش مناسبي در اين زمينه وجود ندارد، تدوين حقوق شهروندي
اين اختالفات و . ها نسبت به توزيع قدرت در جامعه وجود دارد  مختلفي در سطح مديريت

در  گويي و پذيرش نظارت مردمي ها باعث شده كه توجه به حقوق شهروندي، پاسخ  مقاومت
اين امر در دراز مدت، آثار و پيامدهاي بسيار سوئي براي . حد شعار و نماد باقي بماند

  .  اعتمادسازي و جلب مشاركت مردم خواهد داشت
 
  ريزي شهري هروندان در برنامهمشاركت ش) حقوقي  - قانوني ( ها و تهديدات   فرصت - 9جدول 

  ) T(تهديدات خارجي  )o(هاي خارجي  فرصت 

O1-تصريح قانون اساسي بر نظام شورايي كشـور و اداره

  مشورتي امور جامعه

O2-  تدوين و اجراي قوانين مربوط به حاكميت شهري در

  هاي مشاركتي   طرح

O3- قـانون   44هاي اجرايي اصـل    تدوين صحيح شاخص

  در اقتصاد مردمياساسي 

O4-      تقويت حمايت قـانوني از مشـاركت مـردم در امـور

  شهري به عنوان حق مردم  

O5-     تدوين سازوكارهاي قانوني براي هـدايت مطالبـات

  شهروندان از مديريت شهري

O6-   التزام مديران شهري به پاسخگويي به مطالبات مـردم

  و پذيرش اصل نظارت

T1- ــ ــوانين حاكمي ــه رأي ق ت شــهري و تفســير ب

  نظارت بر برنامه شهري

T2- هـاي قـانوني مشـاركت      عدم توجه به شاخص

  ها   مردم در برنامه

T3-    ناآشنايي شهروندان به حقوق و تكليـف خـود

  در قواعد برنامه 

T4-      نبود الگوهاي قـانوني تجربـي بـراي هـدايت

  مطالبات شهروندان

T5-    فقدان حقوق شهروندي مـدون و مصـوب در

  مديريت شهري

T6-      عدم وجـود سـازوكارهاي قـانوني مشـاركت

   انتفاعي شهروندان
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شود مشاركت شهروندي در برنامه ريزي شهري از بعد  مالحظه مي 9طبق جدول 
ترين فرصت، تصريح قانون بر نظام  مهم. ها و تهديدهاست  حقوقي داراي فرصت -قانوني

يكرد برنامه ريزي شهري، تغيير بر اساس اين اصل، رو. شورايي و مشاركتي امور جامعه است
حاكميت شهري، در تدوين و طراحي . ديدگاه از حكومت شهري به حاكميت شهري است

هاي شهري تاكيد   هاي شهري به مشاركت مردم و نظرخواهي از آنان در خصوص پروژه  برنامه
اي شهري ه  تواند زمينه را براي اثرگذاري شهروندان در برنامه پذيرش اين اصل مي. كند مي

با . تواند به عنوان يك تهديد مطرح شود علي رغم فرصت موجود، اين امر مي. آماده كند
وجود تاكيد بر نظرخواهي از مردم، اين مساله معموالً به اشكال مختلفي تعريف شده و تحت 

هاي قانوني پذيرش مشاركت چندان رعايت   شاخص. تأثير ساليق شخصي برنامه ريزان است
ها قرار   ها منعكس نشده و مبناي اصالح و بهبود پروژه  طالعات و نتايج نظرخواهيا. شود نمي
تواند آثار و پيامدهاي منفي در جهت فايده مند بودن مشاركت مردم و  اين امر مي. گيرد نمي

  .   پيگيري مطالبات قانوني داشته باشد
 

  ريزي شهري دان در برنامهمشاركت شهرون) كالبدي  - فضايي( ها و تهديدات   فرصت - 10جدول 

  ) T(تهديدات خارجي  )o(هاي خارجيفرصت 

 - O1استفاده از الگوهاي جامع در توسعه شهرهاي جديد و

 ساماندهي بافت فرسوده  

- O2   هـاي غيـر رسـمي و سـاماندهي      توجـه بـه سـكونتگاه

 فضاهاي حاشيه اي شهري  

 - O3      توجه بـه حمـل و نقـل، ترافيـك، آب و فاضـالب و

 عريض معابر و لحاظ كردن الزامات شهري ت

 - O4    رشد متناسب فضاهاي عمـومي و تفريحـي در سـطح

  مناطق و محالت

 - O5      توجه به زيباسـازي شـهر، عمـران شـهري، معمـاري

 اسالمي شهر –ايراني 

- O6هـاي مـديريت     رويكرد توسعه محله محوري در برنامه

    شهري 

T1 -   ـ ر مكـاني  جود اجاره و خانه به دوشـي و تغيي

 مستمر 

T2 -    تك خانواري و غيرمشاركتي بودن بخشـي از

 جمعيت تهران 

T3 -    زندگي در فضاهاي كوچك، آپارتمان نشـيني

 و حاشيه نشيني  

T4 -    وجود محالت قديمي و سنتي قابل توجـه در

  سطح تهران

T5 -     هـاي    جمعيت شناور شـهري و وجـود پايانـه

 جايي وسيع جابه

T6 -  فرسـوده و الـودگي گسـتره هـواي     هاي   بافت

  شهر تهران 
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كالبدي، مشاركت شهروندي در  -شود از بعد فضايي مالحظه مي 10طبق جدول 
تبعيت توسعه شهري از الگوهاي جامع و . ها و تهديدهاست  ريزي شهري داراي فرصت برنامه

هبود هدايت هاي شهري را به سوي اصالح و ب  تواند برنامه فرصتي است كه مي... تفصيلي و 
رويكرد برنامه ريزي شهري به استفاده از الگوهاي توسعه شهري در ساماندهي، نوسازي . كند

هاي فرسوده شهر تهران و توجه به نقش محله محوري و كاهش مشكالت   و بهسازي بافت
لزوم كاهش آلودگي فضاها از طريق ساماندهي . فضاهاي شهري، فرصت قابل توجهي است

تفريحي، ورزشي،  -ش سفرهاي غير ضرور، توسعه فضاهاي فرهنگيحمل و نقل  كاه
زيرا اين . ها تسريع نمايد  تواند مشاركت مردم را در برنامه در محالت مي... تعريض معابر و 

از سوي . كنند موارد در زندگي مردم ملموس است و لذا براي بهبود بيشتر آن مشاركت مي
نشيني گسترده در شهر  وجود پديده اجاره. كند ميديگر، عواملي نيز اين فرصت را تهديد 

هاي گسترده و   جايي هاي تك نفره، آپارتمان نشيني، جابه  خانواده. تهران، تهديدي جدي است
دهد و تهديدي  احساس مشاركت را در شهروندان كاهش مي... عدم تعلق ساكنان به محله و

  .    استهاي شهري   براي مشاركت شهروندان در موفقيت برنامه
 

  گيري بحث و نتيجه

مشاركت شـهروندي  : اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به دو سوال اساسي بوده است
هـا و تهديـدات     ها، فرصت  در برنامه ريزي شهري چه جايگاهي دارد؟ نقاط قوت، ضعف

  ريزي شهري كدامند؟  مشاركت شهروندي در طراحي الگوهاي برنامه )سوات(
مباحـث نظـري   . شود از بررسي مشاركت ذهني حاصل ميپاسخ به پرسش نخست، 

ريزي شهري و تجارب جهاني و ملـي در ايـن زمينـه، تـا حـد       مربوط به مشاركت، برنامه
مشـاركت مـردم در برنامـه ريـزي شـهري،      .  سـازد  زيادي اين پاسخ را امكـان پـذير مـي   

هـا و الزامـات     زمينـه ها،   اين جايگاه با در نظر گرفتن ضرورت. جايگاهي انكار ناپذير دارد
موفقيـت يـك برنامـه تـا     . بنابراين، مشاركت هدفمند و انتفاعي است. آن تبيين شده است

تعيين نيازها، . گردد ها در برنامه باز مي اندازه بسيار زيادي به نقش مردم و نحوه دخالت آن
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... ي و هاي شهري در ابعاد اجتماعي، فرهنگـي و فضـاي    ها و اولويت بندي برنامه  خواست
هاي غير مشـاركتي، تـاكنون     افزون بر اين، تجربه برنامه. جز با مشاركت مردم ميسر نيست

مشاركت ذهني به دنبال تغييـر  . اين فرضيه را به اثبات رسانده و آزمون خود را داده است
بدون اعتقاد و باور ذهنـي بـه ضـرورت مشـاركت،     . هاست ها، باورها و نگرش  در گرايش

اين نوع مشاركت، مستلزم اسـتفاده و  . كند گيرد و بروز پيدا نمي تي شكل نميرفتار مشارك
هاي رسانه اي، اطـالع رسـاني و آگـاه سـازي بـه موقـع و سـريع          گيري از تكنولوژي بهره

  .شهروندان است
براي پاسخ به پرسش دوم، بايد گفت كه مشاركت ذهني و رفتاري، مكمل 

هاي مردم در گرو تبيين رفتاري مشاركت  نگرشايجاد تغيير در باورها و . يكديگرند
گيرد كه فرد بتواند در نتيجه آن، اقدامي  اعتقاد و باور به مشاركت، زماني شكل مي. است

گيرد كه با هدفمندي و حصول منافع  اقدام به رفتار مشاركتي، زماني شكل مي. انجام دهد
اي آن آگاهي و شناخت شهروندان بايستي نسبت به مشاركت و سازوكاره. همراه باشد
مديريت شهري براي اثرگذاري مشاركت شهروندي بايد الزامات آن را فراهم . داشته باشند

  .  سازد
در . كنند ، هر كدام از جنبه اي بر مشاركت شهروندي تاكيد ميالگوهاي مورد اشاره

نظرخواهي و جمع آوري . الگوي فن محور، نظر متخصصان در برنامه حايز اهميت است
در اين . از برنامه اجرا شده است گيرد كه بخش مهمي طالعات عمومي، زماني صورت ميا

بنابراين، . شود گيري واقع نمي صورت، نظرات افكار عمومي چندان مرجع تصميم
در الگوي گام به گام، اين . شود ها فراهم نمي  مشاركت و حضور فعال مردم در برنامه

ريزي و تخصيص منابع،  هاي برنامه از طريق سيستم ها و افراد قدرتمند هستند كه شركت
ها  لذا  رفتارهاي مشاركتي آن. آورند ها به دست مي سهم بيشتري را در تهيه و اجراي طرح

در الگوي برنامه حمايتي، . شود به نتايج مناسبي در جهت تأمين منافع جمعي منجر نمي
نفع  ردم در مقابل قدرتمندان ذيريزان شهري هستند كه بايد از حق و حقوق م اين برنامه

. كند كه نياز به ارائه خدمات دارند اين شيوه، مردم را افرادي ناتوان تلقي مي. دفاع نمايند
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در حالي كه مشاركت محوري، بر اصل توانمندسازي و قدرت بخشي به مردم استوار 
ني و تنوع ها، فرهنگ انسا ريزي جنسيت محور، بر توجه به ارزش در الگوي برنامه. است

هاي ديگر   اين الگو، گروه. ها با محوريت جنس مردانه تاكيد شده است  فرهنگي در برنامه
در . گيرد هاي شهري ناديده مي  به ويژه پتانسيل زنان، جوانان و بازنشستگان را در برنامه

هاي   هاي محلي، مسائل را شناسايي و ظرفيت الگوي واحدهاي همسايگي، دولت
  . كنند مشكالت را ايجاد ميپاسخگويي به 

شود كه اگرچه هر كدام بر جنبه اي از مشاركت  با دقت در اين الگوها، مالحظه مي
در اين الگوها، . آورند تاكيد دارند، ولي بستر را براي مشاركت عموم شهروندان فراهم نمي

هت شود و بيش از آن كه در ج هاي برگزيده اي از مردم فراهم مي  مشاركت براي گروه
اين گونه مشاركت، . كند منافع جمعي باشد در جهت منافع گروهي و طبقاتي عمل مي

در . شود موجب سرخوردگي و نااميدي عموم شهروندان نسبت به مديريت شهري مي
  . كنند نتيجه، آنان به شهر، منطقه و محله خود احساس تعلق و همبستگي نمي

تا شهروندان بتوانند در برنامه  هدف اين تحقيق آن است كه زمينه اي ايجاد كند
هاي شهري مشاركت فعال و هدفمند داشته باشند و هر شهروندي بتواند براساس   ريزي

زيرا . عالقه و توانمندي خود مشاركت كند و جايگاه مشاركتي شهروندان مشخص شود
فايده خواهد بود كه نه  بدون تعيين نقش و جايگاه مشاركتي، صرفا مشاركت كور و بي

. ها را به تهديد بدل سازد  ها را به ضعف و فرصت  تواند قوت نها مطلوب نيست، بلكه ميت
ها، بخشي از اقشار در تهيه، اجرا و   بنابراين، الزم است با ساماندهي شرايط و زمينه

ها و فضاها   وري طرح ها، و گروهي نيز در حفاظت، نگهداري و بهره ارزيابي طرح
بهترين طرح و برنامه هم اجرا شود، ولي با احساس عاطفي و زيرا اگر . مشاركت كنند

توان الگوهاي موجود را  بنابراين مي. سرمايه اجتماعي همراه نباشد، پايدار نخواهد بود
با . سمت وسوي مشاركتي داد و يك الگوي بومي تلفيقي از اين الگوها ارائه كرد

اجرا و حفاظت و بهره برداري  ها به دو بخش طراحي و  ها و طرح  بندي برنامه تقسيم
توان مشاركت در بخش مربوط به طراحي و اجرا را به متخصصان و برگزيدگان و  مي
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تحصيل گردگان سپرد و در بخش حفاظت و بهره برداري، از مشاركت زنان، جوانان، 
تواند مشاركت  اين گونه هدفمندي مشاركت مي. مندان بهره گرفت بازنشستگان و عالقه

اين فضا با ايجاد حس اعتماد . فعال و با احساس همبستگي را تقويت نمايدهمگاني، 
عمده . دهد شهروندان به مديريت شهري، كارايي و بهره وري فضاها را افزايش مي

ها،   مشكالت شهر تهران مربوط به نحوه نگهداري و حفاظت و بهره برداري از طرح
ها در اثر بي توجهي مردم و عدم تعلق   حبسياري از طر. هاي اجرا شده و فضاهاست  برنامه
در اين . روند ها به طور مطلوب نگهداري نشده و در طول چند سال از بين مي به آن

بنابراين، جلب مشاركت . توانند موثر باشند زمينه، متخصصان وخواص كمتر مي
ظت و حفا ءتواند خال مي... ويژه زنان، كودكان، جوانان و بازنشستگان و  شهروندي، به

ها و فضاها را پر كند و ضمن ايجاد روحيه نشاط و احساس مفيد بودن   داري از برنامه نگه
بنابراين، تبيين . در اين اقشار، گام موثري براي بهبود محله و منطقه و شهر برداشته شود

ها در   هاي مختلف از مراحل تهيه، اجرا ، نظارت و ارزيابي طرح نحوه مشاركت گروه
فرهنگي، مديريتي، قانوني و فضايي الگوهاي برنامه ريزي شهري  -جتماعيهاي ا حوزه

  . هاي شهري را تضمين كند  تواند تحقق اهداف برنامه مي

  

  پيشنهادهاي تحقيق 

كارهـا بـه شـرح زيـر      پيشنهادهاي اين تحقيق به دو صورت در قالب راهبردها و راه
  : ارائه شده است

  : راهبردها 

سرمايه اجتماعي و حس اعتماد شـهروندان بـه مـديريت    تالش در جهت تقويت  -
  شهري ؛
گـذاري   هاي دولتي در برنامه ريزي شهري و سياست محدودشدن دخالت سازمان -
  شهري ،
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گسترش فضاي فعاليت نهادهاي مدني، عمومي و مردمي در برنامه ريزي مديريت  -
  شهري ؛
هاي فرهنگـي    ها و برنامه  فرهنگي مشاركتي از طريق رسانه -ايجاد بستر اجتماعي  -

  خاص؛   
تببين و اجرايي شدن حقوق شهروندي و توجه به مطالبات شهروندي و جايگـاه    -

  قانوني آن ؛
ريزان به مردم و ارتباط دوسويه در  پذيرش اصل نظارت و پاسخگويي برنامه -
 ها ؛ گيري تصميم

مختلف به عنوان  هاي اجتماعي اقوام و اقشار  پذيرش تنوعات فرهنگي و هويت -
  يك فرصت؛

اسالمي و تاريخي در احياي محالت و مناطق  -توجه به اصول معماري ايراني -
  . شهري

  

  :  كارها راه

ريزي شهري و شناسايي موانـع و   ارزيابي ساالنه از ميزان مشاركت مردم در برنامه -
  مشكالت آن؛

ت در امـور فرهنگـي و   ها براي جلب مشارك استفاده از پتانسيل مدارس و دانشگاه -
  اجتماعي ؛

سودآوركردن مشاركت و تعبيه ابزارهاي الزم براي جلب مشاركت مردم در امـور   -
  انتفاعي ؛
سهيم كردن شهروندان مشاركت جو در بخشي از منافع ايجاد شده ناشي از توليد  -

  خدمات شهري ؛
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هروندان هـا بـراي شـ    معافيت مالياتي و كاهش عوارض شهرداري و يا تخفيف آن -
  مشاركت جو و نمونه؛

ها در طراحي و  ها نظرات آن لحاظ كردن...  هدايت نحوه مشاركت متخصصان و  -
  هاي شهري؛  اجراي برنامه

مندان، بويژه زنان، جوانان و بازنشسـتگان در نگهـداري و    هدايت مشاركت عالقه -
  ها؛  حفاظت از برنامه

هاي فرسوده مناطق   هسازي بافتتقويت مشاركت محله محوري در نوسازي و ب  -
  شهر تهران ؛  

هـا   هاي صنفي، مردم نهاد و غيردولتي و تقويت نقـش نظـارتي آن    گسترش تشكل -
  بر خدمات شهري ؛

هاي   هاي شهروندي از سطوح پائين مانند سطح محلي و مجموعه  تقويت مشاركت -
  .مسكوني
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