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  1-33 ،صفحات1389 پاييز 33 ، شمارة15ريزي (دانشگاه تبريز)،سال پژوهشي جغرافياوبرنامه - علمي نشريه

  

  30/7/1387تاريخ دريافت: 
  4/12/1388  تاريخ پذيرش نهايي:

   
 

مندي از مندي از مندي از مندي از بستري مناسب جهت بهرهبستري مناسب جهت بهرهبستري مناسب جهت بهرهبستري مناسب جهت بهره    )CDS(    شهريشهريشهريشهري    ةةةةاستراتژي توسعاستراتژي توسعاستراتژي توسعاستراتژي توسع

        ريزي مشاركتيريزي مشاركتيريزي مشاركتيريزي مشاركتيبرنامهبرنامهبرنامهبرنامه
    

 1اشرفي  يوسف
2موريـتي ايرج 

  

3فرهودي  اهللارحمت
  

4جعفري مهرآبادي مريم 
  

5سـاالرونديان  فاطمه
  

  

  چكيده

رويكرد  ريزي به مفهوم امروزي آن، ريزي شهري در ايران از زمان شروع برنامهويژگي اصلي برنامه
هاي  ريزي بيش از اتكا به نيازها، اهداف و خواستدر اين رويكرد، برنامه باشد.آن مي 6باال به پايين

توار است، و به عنوان سندي ـهاي دولت مركزي اس هروندان و امكانات شهر، بر سياستـش
 شود.يتغيير طبق نظرات دولت مركزي تهيه و براي اجرا به مسؤوالن شهري ابالغ مغيرقابل

جربه ـهاي گوناگوني را براي مشاركت مردم در امور شهري تهري راهـزي شـريمسؤوالن برنامه
اند. براساس نتايج تحقيق، اند كه به دليل همان ويژگي باال به پايين آن با شكست مواجه شدهكرده

 ةمـ(مشاركت واقعي) است كه ه ) فرآيندي مشاركتيCDS( شهري ةعـرويكرد استراتژي توس
  گيرد. اجزاي جامعه را دربر مي ةوران شهري از همها و بهرهذينفع

  

  .ريزي مشاركتي، مشاركت عموميريزي، برنامهشهري، برنامه ةاستراتژي توسع واژگان كليدي:

                                                
              . جغرافيا ريزي شهري، دانشگاه تهران، دانشكدهوبرنامه جغرافيا يدکتر دانشجويـ 1
 .ashrafiyousef@gmail.comEmail:  

  .ريزي شهري، دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيادانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه - 2
                                                                              .استاديار دانشگاه تهران، دانشكده جغرافياـ 3

Email:rfarhudi@ut.ac.ir.  
  .ريزي شهري، دانشگاه تهران، دانشكده جغرافياجغرافيا و برنامه يدکتردانشجوي ـ 4
  .ريزي شهري، دانشگاه تهران، دانشكده جغرافياجغرافيا و برنامهکارشناس ارشد، ـ 5
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  33ريزي (دانشگاه تبريز)، شماره امهعلمي ـ پژوهشي جغرافيا و برن نشريه  �  2

  

  مقدمه ـ 1

 دـباش يـيري و تجمع براي منظوري خاص مـعناي درگـاز حيث لغوي به م 1شاركتـم ةواژ
- انواع كنش ةبرگيرند واقع  مشاركت فرآيندي است كه در ). در15: 1جلد  ،1379 تبار،(علوي

هاي فردي و گروهي به منظور دخالت در تعيين سرنوشت خود و جامعه و تأثيرگذاردن بر تصميم
نياز به مشاركت ة ). در زمين54: 1375(محسني تبريزي،  امور عمومي است ةگيري دربار

: Davidoff ،1965( به حال مطالعات زيادي انجام گرفته است ريزي تاعمومي در فرآيند برنامه
هاي جامعي وجود  و بحث) Fiedmann  Douglass & ،1988 :6؛Fagence ،1977 ؛12

طور صحيح انجام شود ميه ريزي بدارد كه اگر تركيب مشاركت عمومي در فرآيند برنامه
. )Healey ،1998؛ Innes ،1988( هاي زيادي را در پي داشته باشد تواند سودمندي

شود گيري دانش محلي ارزشمندي ميمعتقد است كه مشاركت عمومي باعث شكل» اينس«
كند. هاي سازماندهي شده براي رويارويي با نيازها و شرايط محلي را تضمين مي كه سياست

هايي است كه براي  ك ارزش ساده و معمول مشاركت، فرصتـنيز معتقدند كه ي بعضي
ه بر روي ـمساعي و انديش آورد تا با تشريكيـوجود مه هروندان بـزان و شـريبرنامه
 ريزي بتوانند به وفاق اجتماعي و ايجاد حمايت و حقانيت سياسي برسندهاي برنامه سياست

)Glass ،1979 :181 ؛Burke ،1968 :288(. گويد: وقتي مي» كريتون«كه  طوريه ب
گيرد كه ند، احساس تعلقي شكل ميـداشته باش امهد برنـعالي در توليـشهروندان نقش ف

 ةكنندگان در نتيجپذيري مشاركتليتومسؤ قهاي بالقوه را از طري تواند نزاع و جدلمي
  ).Creighton ،1992( سازي مشاركتي كاهش دهدميمصت

 : 1385(طالب و عنبري،  ريزي و مسايل شهري در كشورمانن برنامهااكثر متخصص
 ؛ نوريان و رضايي،1386هبازي ـ؛ ش94: 1382؛ مجتهدزاده، 41: 1382 يعه،ـش؛ 189

ها در كشور را  ريزيهاي شهري و برنامه و ...)، يكي از داليل اصلي ناكامي طرح37: 1385
- شئون نظام برنامه ةمـها و حاكميت دولت در ه ريزيرنامهـمشاركت فعال مردم در ب عدم

بسياري آميخته  يتعبيرهاءم مشاركت در كشور ما با سودانند. عالوه بر اين مفهويـريزي م
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  3  �  رشد گياهان مطالعة زماني ـ مکاني بارش تگرگ در فصل

  

  

هاي ساختماني از است. مشاركت در كشور ما محدود به درگير كردن مردم در اجراي پروژه
توان از مشاركت به معناي باشد. در اين مورد نمييـها مطريق تأمين اعتبار مالي اين پروژه

 (حبيبي و همكار، هاي مشاركت شعاري ژگيواقعي آن صحبت كرد، بلكه بيشتر منطبق بر وي
ريزان، عمدتاً تأمين منافع برنامه) است. در چنين مشاركتي نيت اصلي برنامه22: 1384

ها و نگاه به مشاركت به مشاركت تأمين اعتبار مالي طرح ةدامن ،ريزان و كارفرمايان است
روندان صورت نميهاست. نظرخواهي از شهعنوان ابزاري جهت مشروعيت بخشي به طرح

گيرد؛ حق اعتراض به طرح و نظارت شهروندان وجود ندارد و جريان اطالعات عمدتاً 
). اما مشاركتي كه مد نظر اين مقاله است، مشاركت به معناي 23(همان،  يكسويه است
باشد. يعني مشاركتي كه شهروندان در آن حق اظهار نظر، اعتراض و نظارت واقعي آن مي
محدود به مشاركت مالي نباشند. در اين مشاركت جريان اطالعات دوسويه بوده  داشته و تنها
طور كامل از تهيه طرح تا اجراي آن بر طرح نظارت داشته و حق اظهار نظر ه و شهروندان ب
 ةطبق اصول و فرآيند تهي CDSحاضر بر اين فرضيه است كه اگر رويكرد  ةدارند. تأكيد مقال

  ريزي مشاركتي مورد نظر، خواهد بود. بق بر برنامهآن آماده شود كامالً منط
  

  مشاركت عمومي ـ 2

توسل به مشاركت، نوعي كوشش براي رسيدن به شناخت درست از نيازهاي واقعي و اهداف 
زاده، (مهدي مطلوب و دستيابي به وفاق و همكاري عمومي در مسير توسعه و عمران است

ختلف و حتي در درون ـكشورهاي م معني مشاركت عمومي در ميان ).316: 1385
روي همين ) Garazzai ،2002 :12( دـتواند متفاوت از هم باش يـستقل مـمؤسسات م

 -1 گيرد كه شامل: يـاي براي مشاركت در نظر مسطوح چهارگانه» ديويدسون«اصل 
جويز قدرت يا ـت -4شاركت و ـم -3، ايشاورهـمشاركت م -2، يـشاركت اطالعاتـم
  دهد.سطوح چهارگانه ديويدسون را نشان مي 1 شماره شكلباشد. ي ميدرسازـمقت

 ريزي، از هشت سطحاي در مورد نقش مشاركت شهروندان در برنامهآرنشتاين نيز در مقاله
ترين سطح شامل: دستكاري شروع شده و به برد كه به ترتيب از پاييندر مشاركت نام مي

سطوح به ترتيب شامل  ةشود. بقين منتهي ميباالترين سطح آن يعني اختيار شهروندا
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  33ريزي (دانشگاه تبريز)، شماره امهعلمي ـ پژوهشي جغرافيا و برن نشريه  �  4

  

باشد. او راكت و قدرت تفويض شده ميـبخشي، ششاوره، تسكينـرساني، مدرمان، اطالع
(دستكاري و درمان) اصالً مشاركت نيستند، در صورتي كه  گويد كه بعضي از اين سطوحمي

ز مشاركت محسوب بخشي) در واقع نمادي امشاوره و تسكين رساني،(اطالع بعضي ديگر
يعني توزيع قدرت كه شهروندان فقير را ي، رنشتاين معتقد است كه مشاركت واقعآشوند.  مي

اي در طور سنجيدهه سازد تا خارج از فرآيندهاي لزوماً سياسي و اقتصادي، ب قادر مي
. بنابراين فقط مشاوره يا تقسيم )Arnstein ،1969 :216( شان دخيل باشند آينده

بلكه بيشتر  ،توان به عنوان مشاركت عمومي تلقي كردا ساكنان جامعه را نمياطالعات ب
عمومي را بايد تا سطح بسيج جامعه دنبال كرد تا در نهايت باعث توزيع قدرت در مشاركت 
  .جامعه شود

 

  

   )Davidson, ،1988 :15 خذ:أم( سطح مشاركتي ديويدسون )1(شماره  شكل

آورد، وجود ميه ريزي بكت عمومي براي فرآيند برنامهمداقه و رسيدگي عمومي كه مشار
 كار گيرند.ه نهايت دقت و تالش خود را ب ةبرنام ةكند تا در تهيريزان را مجبور مي برنامه
توليد شده در نتيجه درگيري شهروندان  3و التزام 2، اعتبار1معتقد است كه اعتماد» باربي«
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تواند روند  خواهد شد كه ميجتماعي قدرتمندي ا ةـگيري سرمايريزي باعث شكلدر برنامه
   ).Burby ،2003 :39( يزي را تسهيل و تسريع بخشدربرنامه

  

  ريزياهداف و سطح مشاركت در برنامهـ 3

ريزي انجام گيرد. با اين وجود،  هاي برنامه سطح ةرويكرد مشاركتي ممكن است در هم
وران/ شهروندان، مقامات عمومي ه(بهر وسعت و نوع مشاركت با توجه به نوع بازيگران
وران) ممكن است متفاوت اي و ديگر بهرهانتخابي از طريق مردم، كارمندان دولتي و حرفه

كند سؤالي به اين شكل مطرح مي) Barnes ،2003 :41( »بارنس«باشد. در اين زمينه 
 -كنندگانتهاي مشاركها و انگيزه كننده چه كسي است؟ با مراجعه به ويژگيكه: مشاركت

اند يا اينكه آيا مشاركت داوطلبانه است، دعوت شده هستند، انتصابي هستند، تشويق شده
توانيم تأثير قابل درك و قانوني از همكاري داشته  است كه مي -اندمجبور به مشاركت شده

   .باشيم

طور قابل توجهي از هم متفاوت باشند. ه بنابراين اهداف مشاركت عمومي ممكن است ب
- جمع-2، ورانرساني براي بهرهاطالع -1 هدف مهم مشاركت عبارتند از: 5با اين وجود 

حل مشكالت در تهيه و اجراي  -4، ورانمذاكره با بهره -3، ورانآوري اطالعات از بهره
 هاي مردم. حمايت از ابتكارات و نوآوري -5طرح و 

ت عمومي بستگي به اهداف وران در يك فرآيند مشاركدرگيري بازيگران يا بهره ةدرج
دهد. دياگرام از سطح از مشاركت را نشان مي 5طور ساده، ه ب 2شماره  شكلمشاركت دارد. 

وران در سطح از مشاركت را با يك درجه افزايشي از نقش بهره 5انتهاي آن شروع شده و 
   :شودفرآيند مشاركت شامل مي
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 ج

  

  )Wilcox ،2002خذ: أم( سطوح مشاركت )2(شماره  شكل
  

ترين ريزي پايينن برنامهوران توسط مسؤوالبهره ةرساني به همشود که اطالعمشاهده مي
وران سطح بعدي را شامل  شود. مشاوره با بهرهسطح از مشاركت عمومي را شامل مي

ت را شناسايي كرده، باعث پيشنهاد تعدادي گزينه توان مشكالشود كه از طريق آن مي مي
شود پيروي كرد. در سطح سوم كنندگان دريافت ميشده و از بازخوردي كه از مشاركت

گيري براي بهترين راه پيشِ رو وران به همديگر پيوسته و در تصميمبهره ةمشاركت، هم
وران آن شروع ميبهرهكنند. در اين سطح يك همفكري بين آغازگران پروسه و مشورت مي
شود. در اين سطح به دليل مشترك برنامه سطح بعدي مشاركت را شامل مي ةشود. تهي
كنند، يك مشاركت قوي در اجراي برنامه نيز دارند. در گيري ميوران باهم تصميماينكه بهره

كنند تا به تقويت  باالترين سطح از مشاركت عمومي، مسؤولين به شهروندان كمك مي
هاي خود بپردازند. در اين سطح از مشاركت يك احساس مالكيتي بوجود  تكارات و نوآورياب
                 شود.مي وران به برنامهآيد كه منجر به تعهد و التزام بهرهمي
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  )CDS( شهري ةاستراتژي توسعـ 4

سط ريزي شهري است كه تو) جديدترين رويكرد در برنامهCDS( شهري ةاستراتژي توسع
با هدف ارتقاء توسعه شهري پايدار، ارتقاي كيفيت  1999سازمان ائتالف شهرها در سال 

اداره و مديريت شهر و كاهش سيستماتيك و مداوم فقر شهري پيشنهاد شده است. 
و موضوع اصلي » 1نامه شهرهاپيمان«شهري يكي از دو رويكرد اصلي در  ةاستراتژي توسع

  . 2باشدنامه مياين پيمان

CDSهاي برنامهنده شهر است كه براساس آن ـانداز بلند مدت از آيچشم ةيـ، فرآيند ته
پذير است اما در عين حال بر روي تقويت اقتصاد رقابت CDSشوند. تمركز تهيه مي 3اجرايي

ش فقر را نيز پوشش ـو كاه هريـها، ساختار ش اختـمحيطي، مالي، زيرسهاي زيستنبهـج
اجزاي  ةوران شهري از همبهره ها وذينفع ةي مشاركتي است كه همفرآيند CDSدهد. مي

شهري،  ةاستراتژي توسع ).CDS in China: A manual ،2006 :1(گيرد جامعه را دربرمي
يك ابزار جديد براي كمك به توسعه، يك ابزار طراحي شده براي پاسخ به تغييرات جزر و 

 CDSباشد. اهداف اقتصاد محلي مي ةمدي فراگير جهاني و تسكين فقر شهري و توسع

انداز بلندمدت اجزاي تأثيرگذار در جامعه براي رسيدن به چشم ةمشاركت تركيبي هم
شكالت اداري ـهاي م يكپارچه شهر، تثبيت استراتژي رشد، به توافق رسيدن در مورد اولويت

 در واقع ).The World Bank  ،2002 :9( مدت است هاي اجرايي كوتاه و شناسايي طرح
CDS سازي مشاركتي است براي شهرهايي كه با بحران فقر شهرنشيني، يك تصميم

  .رو هستندهافزايش رقابت و اعمال فشار بر پايداري محيطي و اقتصادي روب

براي پياده كردن استراتژي » قابل اجراي جهاني ةبهترين برنام«توجه به تنوع شهرها،  با
ها و  ري نيازمند شناسايي و مشخص كردن فرصتتوسعه شهري وجود ندارد. هر شه

طور قابل توجهي نسبت به مكاني كه واقع ه مشكالت خاص خود است كه ممكن است ب
                                                
1- Cities alliance 

مشترك آنها با تعهد بر كاهش فقر شهري به عنوان يك موضوع مشترك براي  ةبراي اتحاد شهرها و توسع 1999نامه شهرها در پيمان  - 2
ند. براي اطالعات باش ها مي ن محلي و دولتالو، بانك جهاني، مؤسسه مسؤU n- Habitatجهان بسته شد. اعضاي شورايي گروه  ةهم

 .www.citiesalliance.orgبه آدرس زير مراجعه كنيد:  cities allianceبيشتر در مورد 
3- Action plan www.SID.ir
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 ديگر متفاوت باشد و بسياري فاكتورهاي شده، سطح اقتصاد، اجتماع و توسعه نهادي 
)Cities Alliance: Annual Report ،2003 :9به نوع مكان، زمينه و  ). بنابراين بسته

 CDSويژگي مشخص براي  5گيرد. اما اشكال زيادي به خود مي CDSبازيگران آن، 

  توان تعريف كرد: مي

گيرد نه  توسط شهر انجام شده و نتيجه و محصول آن نيز شهر را دربرمي CDSفرآيند ـ 1
  المللي يا مشاوران را.سازمان مالي بين حكومت،

هاي اجرايي كوتاه  سري طرح گيرد اما با يكلندمدت را در برميانداز بيك چشم  CDSـ2
  شود.مدت انجام مي

فرآيند وران در فرآيند وجود دارد و بنابراين در نتيجة دار از طرف بهرهـ يک مشارکت معني3
 درگير هستند.

يك  ةباشد. بنابراين تحت سلطهاي گوناگون مياستراتژيك و داراي جنبه CDS ةنتيجـ 4
 باشد. هاي جامع ثابت و ايستا نمي وع فردي نبوده و مانند طرحموض

شهر و پايداري آن منجر  ةتوسع ةهاي جديدي از تفكر درباربه ابداع روش CDSفرآيند ـ 5
 ).CDS in China: A manual ،2006 :1( شود مي

شامل استراتژي دورنماي يكپارچه شهري، بهبود حكومت و مديريت  CDSاهداف 
گذاري و كاهش سيستماتيك و مداوم فقر شهري است. بيشترين ايش سرمايهشهري، افز

شهري، شهر را به عنوان  ةاهميت اين رويكرد اين است كه به عنوان يك استراتژي گسترد
گيرد و تأثير مستقيم در كاهش فقر، رشد اقتصادي محلي اقتصادي در نظر مي ةموتور توسع

با توجه به شرايط ملي و محلي متغير است. با  CDS و بهبود حكمراني دارد. رويكرد واقعي
هاي توسعه شهري به عنوان  هاي محلي، بيشتر استراتژي اين وجود بدون توجه به تفاوت

يك فرآيند مشاركتي، سه هدف اصلي: بهبود مديريت شهري، رشد اقتصادي و كاهش فقر 
اي پايداري توسعه شهرها، بر كند. عالوه بر اين استراتژي توسعه شهري،شهري را دنبال مي

www.SID.ir
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 ،1يـيت زندگـند از: قابلـده است كه عبارتـگذاري شيانـاس چهار اصل كلي بنـبر اس
  . 4و مديريت و حاكميت خوب شهري 3پذيري ، بانك2پذيريرقابت

  

  جذب مشاركت عمومي ةشهري و نحو ةاستراتژي توسعـ 1ـ4

فقط در نتيجه كشمكش در درون تواند شود، نمياستراتژي كه براي يك شهر انتخاب مي
جاد يك ـتنگي از مديران اداري باشد. فقط با يك مراجعه مستقيم به جامعه، اي ةچرخ
سازي مؤثري توان تصميم يـعال به بحث مـنيروهاي ف ةمـعمومي و كشاندن ه ةقيدـع

در درون  5هاي آرمانييك تغيير از تقابالت سياسي و ديدگاه CDSانجام داد. بنابراين 
براي نوسازي شهر است. با  6گراساختار قدرت به طرف اجماع اجتماعي عقايد سازنده و واقع

ريزي هاي برنامهطور فعاالنه در فعاليته هميشه شمار كمي از افراد جامعه ب ،اين وجود
د به ـريزي هستند، اما بايراي برنامهـكنند كه يك منبع بزرگ و انرژي مداوم ب مشاركت مي
تواند محدود به گروهي كوچك از افراد شود. ريزي نمييم كه برنامهنز توجه كاين مهم ني

هاي ممكن به داخل بحث كشيده و آنها را درگير فرآيند بلكه بايد همه شهروندان را با روش
سوي مشاركت در ه هاي زيادي براي كشاندن و تشويق شهروندان بريزي نمود. روشبرنامه
كنيم كه وجود دارد، ما در اينجا به چند مورد ساده اشاره مي CDSسند  ةريزي و تهيبرنامه

  گرا هستند:ار مهم و كامالً عملي و واقعيدر عين سادگي بس
  

7تشكيل جلسهـ 1ـ1ـ4
      

ها و مناقشات عمومي و دسترسي به اطالعات درباره موضوعات مورد مناقشه براي بحث
 & Milbrath؛ Norris ،2000( اسي استريزي حياتي و اسمشاركت در فرآيندهاي برنامه

Goel ،1977 :13 .(ها و مناقشات را بايد با تشكيل جلساتي هدايت كرد. اين بحث

                                                
1- Livability 
2- Competitiveness 
3- Bankability 
4- Good Urban Management and Governance 
5- Ideological  
6- Pragmatic  
7- Meeting www.SID.ir
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تواند يـد داشت. بسياري از اين جلسات مـه جلساتي خواهـبنابراين تهيه طرح هميشه نياز ب
ات به عنوان ريزي كرده و در واقع اين جلسهاي كوچك، درگير برنامهمردم را در گروه

ردن ـد اضافه كـريزي ماننندگان باشد. تشكيل جلسات در برنامهـكنراهنمايي براي شركت
ش اصطكاك در ـكيل اين جلسات باعث كاهـباشد، چرا كه تشيـآالت مگريس به ماشين
مهم در اين  ةبخشد. نكت مي ءكنندگان شده و در عوض كارآمدي آنها را ارتقابين مشاركت
هاي درگير تحميل يا اينكه به  كه، نبايد رهنمودهايي را در اين جلسات به گروهجلسات اين

  ها فرصت قبول يا تغيير رهنمودها داده شود. معرفي آن اكتفا كنيم. بلكه بايد به اين گروه
  

1بررسي عقايد عمومي 2ـ1ـ4
   

ك كند. اين روش راهي براي تعيين يا دربررسي عقايد عمومي چند هدف را دنبال مي
(براي نمونه ارزيابي طرح، برنامه  2هاي توسعه و انتخاب بازخورد شرايط براي تسهيل سياست

اساسي  ةهاي اجرايي جايگزين) است. در جريان بررسي عقايد عمومي هفت مرحل و طرح
  باشد:وجود دارد كه چند مرحله آن تكنيكي مي

اهند و كساني كه مورد خوشناخت اهداف بررسي، شامل كساني كه اطالعات مي گام اول:
  دهند.استفاده قرار مي

پستي  ة(براي نمونه: چهره به چهره، پرسشنام گيري در مورد روش بررسيتصميم گام دوم:
  ؛يا  تلفن و غيره)

  ؛(سؤاالت باز يا بسته) گيري در مورد ساختار بررسيتصميم گام سوم:
  ؛)4يا طولي 3(سطح مقطع انتخاب زمينه بررسي گام چهارم:

تواند آماري يا قضاوتي باشد. در (حجم نمونه مي مشخص كردن حجم نمونه :ام پنجمگ
بندي جمعيت ضروري است. در مجموع بايد بر روي متغيرهايي مانند آماري طبقه ةجامع

  ؛گيري شود)گيري و ميزان تصادف تصميمسطح اطمينان، اشتباه نمونه

                                                
1- Public opinion surveying 
2- Feedback 
3- Cross- sectional  
4- longitudinal  www.SID.ir
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  ؛و تجربه 1آزمونانجام پيش گام ششم:
ها در حد پاييني باشد،  ها. اگر ميزان پاسخها و يافته اجرا و ارزيابي ميزان پاسخ گام هفتم:

  ضرورتاً بايد تجديدنظر شود.
  

  2شورا يا انجمن شهر 3ـ1ـ4

ها براي  شوراهاي شهري، واحدهاي همسايگي يا شوراهاي اجتماعي يكي از بهترين راه
جلسات شورايي بايد داراي چنان بررسي نيازها يا ارزيابي موضوعات است. با اين وجود 

ش دهد. يك ـاي و مورد اختالف را افزايهاي مناقشهساختاري باشد كه توافق در زمينه بحث
هاي مشاركتي در سه بندي عقايد گروههري، طبقهـوراهاي شـروش ساده ولي مؤثر براي ش

  باشد:طبقه جداگانه مي

 ؛د ادامه يابدكارهايي كه به خوبي به موفقيت رسيدند... بايـ 1
 ؛اند... متوقف، تعديل يا تغيير يابدكارهايي كه موفقيتي نداشتهـ 2
  كارهايي كه انجام نشده است... شروع شود.ـ 3

  

  

  

  

  اندازسازيچشمـ 4ـ1ـ4

انداز يك سفر ذهني از چشم دهد.اندازسازي قلب فرآيند را تشكيل ميچشم CDSسند  ةدر تهي
روياها، اميدها،  يجاد يك تصوير از آينده براساس حقايق موجود،هاست، استهنها به ندادانسته

اندازسازي  ه عبارت ديگر چشمب .)Von Ein Siedel  ،2002 :2( ها است خطرات و فرصت
خواهد و سپس طرحي براي اينكه تصوري كه يك جامعه مي ةآيند ةفرآيندي است دربار

يك شهر بايد  ةانداز آيندچشم .)Green & others ،2000 :5( چگونه بايد به آن برسد
صورت متقابل درك شده ه انداز بايد بمـاندازي مشاركتي باشد. معني آن اين است چشچشم
اصلي و  ةاندازسازي دو پايوران مختلف شهري حمايت شود. بنابراين چشمبهره ةوسيله و ب

 ي بودنمشاركت -2اندازسازي بر سنجش جامع وضعيت و چشم ءاتكا -1 ضروري دارد:
  ).31: 1384 (گلگار،

                                                
1- pretest 
2- Town meeting  www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  

  33ريزي (دانشگاه تبريز)، شماره امهعلمي ـ پژوهشي جغرافيا و برن نشريه  �  12

  

  كند:سؤال اساسي را براي پاسخگويي جستجو مي 5انداز چشم

 جايي كه جامعه در حال حاضر قرار دارد (شرايط موجود)؟ـ 1

 جايي كه با اين شرايط خواهد رفت (روند حركت)؟ـ 2

 (سناريو يا آلترناتيوهاي داراي اولويت يا برتر)؟ خواهد برودجايي كه ميـ 3

 توان به آنجا رسيد؟چگونه ميـ 4

  ).Ames ،1993 :61( ريزي)(انتخاب يك مدل يا فرآيند برنامه گام بعدي چيست؟ـ 5

اندازسازي ابزار بسيار مؤثري براي ايجاد اجماع اجتماعي بر سر مسائل و مشكالت چشم
گيري ه درـاگر چ انگيز باشد.جانـكنندگان هيشاركتـتواند براي ميـباشد و حتي ميـم

 30باشد ولي براي تعداد بيشتر از اندازسازي داراي اهميت ميشمار زيادي از مردم در چشم
ود. نكات كليدي براي موفقيت ـهاي بحث استفاده شروهـفر ضروري است كه از گـن

كنندگان و شناخت دورنماي اندازسازي، رهبري يا مديريت مفيد، اعتماد ميان شركت چشم
  باشد.مي ملموس و قابل تغيير

  ج

  عمومي ةانتشار از طريق رسانـ  5ـ1ـ4

ريز هميشه نياز به تبليغات خوب دارند. بهترين روش براي اين كار در ريزي و برنامهبرنامه
هاي  هاي عمومي براي همه نوع فعاليتيك راه واقعي و بهنگام، آماده كردن رسانه

ها با امكانات پوششي ضروري و اغلب هبر خواهد بود كه رسانريزي است. اين كار زمان برنامه
  تر سازند.توانند انجام اين مهم را آسانبا كمترين اشتباه مي

  

  يا سيماي شهر 1تحليل تصويرـ 6ـ1ـ4

هاي تحليل سيما در زمان  اندازسازي در آينده قرار دارد، ريشه هاي چشم از آنجايي كه ريشه
ريزي ر سيماي شهر يك ابزار برنامهباشد. تحليل تصوير شهر يا به عبارت ديگحال مي

كند. كوين لينچ ما از شهر داريم تمركز مي ةفيزيكي است كه بر روي تصاوير ذهني كه هم

                                                
1 - Image analysis www.SID.ir
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برد كه عبارتند از راه، لبه، ناحيه، در كتاب سيماي شهر، پنج منظر از تصاوير ذهني را نام مي
  ). Lynch ،1966 :47( گره و نشانه

ن، بعضي در قلمرو ديداركنندگان از شهر و اقلمرو ساكن بعضي از تصاوير ذهني در 

خطي شكل گرفته است. هنگامي كه افراد زيادي تصوير ذهني  ةبعضي هم در يك تجرب

يكسان يا شبيه به هم از شهر داشته باشند، پس آن تصوير به عنوان يك تصوير عمومي در 

اد و ارتقاي حس مكاني و آيد. شناخت يا توليد تصاوير ذهني عمومي روشي براي ايجمي

هويت آن مكان در درون جامعه است. اگر چه ايجاد تحليل سيما يك كار تكنيكي است، 

  تواند از عهده اين تحليل برآيد. ولي يك شخص غيرمتخصص نيز به موازات كمي تمرين مي
  

    

  هاي جامعه انتشار شاخص 7ـ1ـ4

هم ابراي مشاركت شهروندان فر تواند ابزار خوبي هاي شهري نيز مي انتشار درست شاخص

آورد. چرا كه شهروندان نياز به اطالعات قبلي در مورد پروژه پيشنهادي و موضوعات مورد 

د با نداده، به اجماع آرا رسانده و بتوان رمباحثه دارند تا اطالعات را مورد سنجش و ارزيابي قرا

هاي جامعه  شاخص. )Kavanaugh & others  ،2005 :11( نندـگيري كآگاهي تصميم

طور كلي از ه هاي جامعه ب بندي شاخصباشند. گروهگيري تغييرات ميراهي براي اندازه

شوند. در هر دو حالت، ضرورتاً بايد معيارهايي با طريق پايداري يا كيفيت زندگي انجام مي

ان دار داشته باشيم. عالوه بر اين امكان نظارت بر تغييرات در گذر زمهدف مقايسه معني

بندي طبقه 3شكل شماره  (براي نمونه، كاهش، افزايش و يا تداوم آن). ايجاد خواهد شد

         .    دهدهاي مهم و اهميت آنها را نشان مي شاخص
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  )Harl ،1995خذ:أم( هاي جامعه و اهميت آنها بندي شاخصطبقه )3(شكل شماره 
  

  
  

  تكنولوژيكي و مشاركت شهروندانتغييرات  8ـ1ـ4

سازي  در تصميمالكترونيكي در جهان، دريچه جديدي براي مشاركت متقابل ارتباطات  ةتوسع
هايشان باز كرده است. اين نوع از ارتباطات اگر چه نوشدارو افراد در خانه ةوسيله اجتماعي ب

از افراد جامعه را كه  هاي زيادي مشكالت را حل كنند، اما گروه ةتوانند همنبوده و نمي
ريزي خواهند كرد، افرادي ها ندارند درگير فرآيند برنامهتمايل به شركت در جلسات يا كميته

هاي زيادي براي گفتن داشته باشند. استفاده از ايميل، اينترنت، فكس  كه ممكن است حرف
  ريزي كند.ها را درگير فرآيند برنامهتواند خيليو غيره مي

  

   CDSتهيه  فرآيند 2ـ4

 ةهاي اجرايي براي تكميل توسع از، استراتژي و پروژهدانمندي از چشمتدوين قاعده CDSفرآيند 
نظرات فردي و كار با  ةوران اصلي شهر براي ارائجامع شهر است. اين فرآيند توانمندسازي بهره
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 CDSيند هاي مختلف عمومي، خصوصي و جامعه شهري با مداخله در فرآ يكديگر است. سازمان

 City Development( دهند مشاركت و همكاري را به عنوان نتيجه اين مداخله شكل مي

Strategy Hyderabad ،2004 :3 .(  

          توان تشريح كرد:زير مي ةمرحل 4را در  CDSفرآيند 

هاي تغيير، شركاي  شامل شناسايي محرك ةاين مرحل فراهم آوردن مقدمات طرح:ـ 1
ها، تعريف اهداف و برنامه كار و  ي مديريت فرآيند، منابع و ظرفيتهااصلي، سيستم

اولين مرحله از فرآيند  نهايتاً يك شناخت جامع و كامل از وضعيت موجود شهر است.
CDS كنندگان در فرآيند و مشخص كردن اعضاي گروه است. بنابراين شناسايي شركت

روي چه  خواهد تهيه شود، كند براي چه گروهي ميمشخص مي CDSدر ابتداي كار 
كنندگان مشاركت هايي از آن تأثير خواهند پذيرفت. هايي تأثيرگذار است و چه گروه گروه

شوند نه زماني كه طرح تهيه شده و آماده اجرا در طرح در همان ابتداي كار شناسايي مي
 صورت قراردادهايه هاي قبلي كه ب باشد. در اين رويكرد سند طرح، برعكس طرحمي

شود، براي هر شهر به  همسان و غيرقابل انعطاف براي تمامي شهرهاي كشور تهيه مي
 تواند متفاوت از محله ديگر باشد.  اي ميشود و حتي در هر محلهصورت جداگانه تهيه مي

آوري اطالعات پايه، تحليل نقاط قوت و ضعف، ايجاد در اين مرحله به جمع تحليل:ـ 2
شود و  هاي شهري پرداخته مي ز به اولويتيشكالت و نتفاهم و توافق پيرامون م

اندازها و انتظارات  گردد تا براساس آن تعريفي از چشمهاي موضوعي تهيه ميگزارش
  شهر حاصل شود.
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    [[  

  )citiesalliance.org: (مأخذ CDS) فرآيند تهية 4شكل شماره (
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تدوين  ،1و مأموريت شهر دازاندر اين مرحله ابتدا به تعريف چشم تنظيم استراتژي:ـ 2
براي  راهبردهايي شود، سپسنفعان پرداخته ميها و همچنين تعيين نقش ذيگزينه

ها و  شود و براي راهبردهاي مورد نظر طرحاندازها تدوين ميدستيابي به اهداف و چشم
 گردد.گردد تا بر اساس آن سند توسعه راهبردي شهر تهيههاي اجرايي تهيه ميبرنامه

گذاري بر روي نفعان و سرمايهجهيز منابع ذيـمرحله ت ندر اي :ظارت و ارزيابيـن اجرا،ـ 3
هاي اجرايي  سازي برنامههاي اجرايي و توافق شده و حمايت آن، پيادهراهبردها و برنامه

هاي اجرايي براي  بخش ةانداز و نيز پايش و ارزيابي مستمر از كليبراي رسيدن به چشم
انداز و مأموريت مد نظر بوده،  جش ميزان پيشرفت نسبت به آنچه كه در تنظيم چشمسن

                      دهد.را نشان مي CDS ةفرآيند تهي 4 ةشمار شكلشود. انجام مي
  

  CDSروي هاي پيشها و چالششرطپيش 3ـ4

 ةهاي توسع راتژياي از استگسترده ةنامه شهرها در مدت چهار سال حيات خود، دامنپيمان
براي شهرهاي در  CDSكشور را حمايت كرده است.  25شهر در  80شهري در بيشتر از 

مناطق مختلف با ساختار و نظام حكومتي متفاوت از شهرهاي اسالمي گرفته تا شهرهاي 
نفر تا مناطق شهري با  50000هاي متغير از داري با جمعيتسوسياليستي و سرمايه

توان به شهرهاي در اين زمينه مي ميليون ساكن، تهيه شده است. 10جمعيت بيشتر از 
لهستان،  5در چين، كراكو 4يانگدر آفريقاي جنوبي، شن 3در مالي، يوهانسبورگ 2باماكو

  در بلغارستان و غيره اشاره كرد. 7در مصر، صوفيا 6اسكندريه

و رهبران  بايد بسترهاي مناسب آن فراهم گردد. مديران CDSبراي تهيه و اجراي 
به  CDSشهري بايد اراده، خواست، و تعهد كافي به انجام پروژه را دارا باشند. براي تحقق 

                                                
1- Mission 
2- Bamako  
3- Johannesburg 
4- Shenyang 
5- Krakow 
6- Alexandria  
7- Sofia  www.SID.ir
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اي مانند ايران، نياز به اصالحات ساختاري در نظام خصوص در كشورهاي در حال توسعه
دهد كه همواره وجود ناپذير خواهد بود. مرور ادبيات موضوع نشان ميمديريت شهري اجتناب

و موتور محركه فرآيند الزامي » 1پيشاهنگ«ت مقتدري از مديران شهري به عنوان شخصي
شهر را تشكيل مي ةانداز مشاركتي قلب سند راهبرد توسعاست. از آنجا كه تدوين يك چشم
هاي گوناگون جامعه اهميت ويژه دارد. اساساً يكي از  دهد لذا تأمين مشاركت بخش

 )NGO( دولتي ايي كه فاقد تشكيالت گسترده غيرهاي تهيه اين سند در كشوره چالش
اندازسازي هستند تأمين مشاركت سازمان يافته اقشار مختلف اجتماعي در فرآيند چشم

هاي غيردولتي،  تبليغ، تشكل ). قوانين مناسب، آموزش،75-76: 1383 (گلكار، باشد مي
سند  ةه مشاركت در تهيرشد دموكراسي، توجه به جامعه مدني و غيره از ضروريات دستيابي ب

CDS ريزي با باشند. در كشور ما به داليل مختلف مشاركت مردم در فرآيند برنامه مي
الزم به  كنيم.ترين اين موانع اشاره ميطور خالصه به مهمه در اينجا ب رو است.هموانعي روب

را به  شهري بايد تا حد ممكن اين مشكالت ةسند استراتژي توسع ةذكر است كه براي تهي
  مرتفع كرد. CDSهايي مهم در راه تحقق اهداف  شرطعنوان پيش

  

 نبود فرهنگ مشاركت 1ـ3ـ4

 ريشه در تاريخ چندهزار ساله ما دارد ،تك آحاد جامعهگريز در تكوجود گرايشات مشاركت
ما ريشه دوانيده و فرهنگي متناسب با  ةاستبداد از ديرباز در تاريخ جامع. )1382 (پاكزاد،

بايد  ،2ود به بار آورده است. جداي از داليل تن دادن مردم ايران به اين استبداد تاريخيخ
گيري يك فضاي دولتي قوي و خشك در مقابل يك بگوييم كه از نتايج اين استبداد، شكل

چهار « فضاي خصوصي به دور از چشم دولت به نام خانه يا به قول مرحوم دكتر عظيمي
). محدود بودن مردم به 1387و  1384 نگاه كنيد به: عظيمي،( است» ديواري اختياري

                                                
1- Champion 

دهي به  آبي اشاره كرده و نقش آن را در شكله استاد كاتوزيان به عامل كمهاي زيادي وجود دارد: براي نمونبحث ةدر اين زمين ـ2
). دكتر پيران نيز معتقد است داليل اصلي 1377 (نگاه كنيد به: كاتوزيان، داندساختار سياسي اقتصادي ايران بسيار اساسي مي

ناپذيري از اجتناب ءاين دو عامل تأمين امنيت را به جزباشد. استبداد تاريخي در ايران موقعيت ژئوپلتيكي آن و تجارت از راه دور مي
اي ميان ميان مردم و نخبگان جامعه با حكومت همين نياز به تأمين امنيت باعث ايجاد قانون نانوشته كند.جامعه ايراني تبديل مي

www.SID.ir ).1382 ن،(نگاه كنيد به پيرا شودامنيت و كاركردي بدون جايگزين مي ةكنندزورمنداري به عنوان تأمين
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اين فضاهاي خصوصي و چهار ديواري اختياري باعث يك فقدان تاريخي در شهرهاي 
 -عمومي ةاست. در نبود عرص» 1عمومي ةعرص«بود ـكشورمان شده است و آن هم ن

شهروندان صورت گسترده در بين ه گيري تعامالت اجتماعي باي كه باعث شكل عرصه
دولتي است كه بر جامعه مستولي شده است. نتيجه اين استيالي  ةاين عرص - شود مي

ن است كه ادولتي در بين ساكن ةاعتمادي نسبت به دولت و عرصتاريخي ايجاد يك حس بي
اي  مسؤليت است كه هيچ عالقهگيري ساكنيني خنثي و بيآن هم به نوبه خود باعث شكل

  . 2ها و مسائل شهري ندارند ريزيبه مشاركت در برنامه

سواري را با ركاب طوري كه دوچرخه گيرد. همانانسان با كار كردن است كه ياد مي
شود ياد گرفت، مشاركت را هم ضرورتاً بايد  زدن، شنا را در آب و زبان را با سخن گفتن مي

م شهرهاي ما در هاي دور مردتدريج فرا گرفت. چون از گذشتهه در تجربه عملي و عيني و ب
اند (باز بهتر است بگوييم مسائل اجتماعي كمتر و يا بهتر است بگوييم اصالً شركت نكرده

طور كه بايد و شايد  اند) بنابراين روحيه و فرهنگ مشاركت اجتماعي را آنشركت داده نشده
اند. پس بايد ابتدا اين روحيه را در آنها زنده كرده و مشاركت را به عنوان يك عمل نياموخته

ايجاد فرهنگ مشاركت در كشور بايد به طرح  ةفرهنگي در جامعه دروني كنيم. در زمين
اين ايده  ةبسيار با ارزش دكتر پرويز پيران و گروه همكارش اشاره كرد. اين طرح بر پاي

ركوبي ـقارت و سـح ةي از عقدـهاي ناشيـوان كشور كه ويژگنسل ج« ده كه:ـش يطراح
هاي قبلي  تر از نسلتاريخي پدران و مادران خود را تا حدود زيادي تجربه نكرده و بسيار آگاه

هاي مختلف زندگي اندوخته است، براي ويژه تجارب بسياري در عرصهه پرورش يافته و ب
(مراجعه كنيد به سري  »شوداسبي محسوب ميايران هدف من ةآيند ةمشاركتي ساختن جامع

هاي اقتصادي با عنوان: شهر شهروندمدار، شماره -مقاالت دكتر پيران در اطالعات سياسي 
 ).132-131و  126- 125

  

                                                
1- Public space 

www.SID.ir .1388 ،براي مطالعه بيشتر در اين زمينه نگاه کنيد به: رهنمايي و اشرفي ـ 2
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 نبود نهادهاي مناسب مشاركتي 2ـ3ـ4

فراهمي  ةريزي شهري، درجيكي از عوامل اصلي موفقيت مشاركت عمومي در برنامه
مردم بتوانند از آن به  ةاز مجراهايي است كه به آساني قابل دسترس بوده و تود اي دامنه

. )Suh & Yuen ،2006 :34( ريزي استفاده كنندامهـعنوان يك ميانجي با مسؤولين برن
ي ـون مردمـهاي گوناگ روهـبود گـكنند كه نتيجه كميـتأکيد م» فورستر«و » يليـه«

، Forester( باعث مشاركت ناقص و نابسنده خواهد شد ،ريزيدرگير در فرآيند برنامه
ود دارد و ـشاركت وجـهاي زيادي براي م. كانال)Healey ،1997 :33؛ 81: 1999

هاي )، گروهGiddens ،1998 :18( 1تماعات محليـها يا اجNGO مكن است شاملـم
، Innes & Booher( 4هاي تعاونيو گروه) Fagence ،1977( 3هاي بحثيا گروه 2كار

) بشود. بنابراين مشاركت اجتماعي صرفاً با حرف و اندرز و دعوت مداوم از مردم 59: 2000
يابد. مشاركت اجتماعي نيازمند بستر مناسب خود است و بدون تحقق آن جريان تحقق نمي
مردم، تقويت جامعه مدني و نهادها و  ةكند. بستر مناسب براي مشاركت فعال هم پيدا نمي

  ). 5شماره  شكل( رآيندهاي وابسته بدان استو ف ءاجزا

در اين زمينه بايد به انتخابات شوراهاي شهري به عنوان گامي بزرگ و نقطه عطفي در 
جهت مشاركت شهروندان در امور شهري با وجود مشكالت زيادي كه شوراهاي شهري در 

شوراياري) در تهران ( كشور ما دارند، نگاه كنيم. ضمن اينكه انجام انتخابات شوراهاي محله
تواند بسترهاي مي اگر بتواند به عنوان الگويي براي ديگر شهرهاي كشور به كار گرفته شود،

 ريزي را فراهم كند.                                   الزم براي مشاركتي كردن برنامه
  

  

  

  

                                                
1- Grass-roots 
2- Task force  
3- Focus groups  
4- Collaborative groups  www.SID.ir
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مدني و شهروندان ريزي، جامعه بين مسؤوالن برنامه ةمدلي كلي از رابط )5( شماره شكل

  )Soh & Yuen ،2006 :39 خذ:أم( معمولي

 ةدهندهاي رو به باال نشاندهند. پيكانهاي رو به پايين مشاركت از باال به پايين را نشان ميپيكان :يادآوري
هاي باشد. پيكانريزي ميريزي و مداقه و رسيدگي در كار برنامهدر برنامه همكاري از پايين به باال

چين هاي خطجامعه مدني بوجود آمده است. پيكان ةوسيله اي است كه برابطه ةدهندشانتوپر ن
   .شوداي ضعيفي است که هنگام کنار گذاشتن جامعه مدني، ايجاد ميرابطه ةدهندنشان

  

  

 رسانينبود آموزش و اطالع 3ـ3ـ4

مورد موضوعات  ريزي مستلزم داشتن اطالعات كافي درمشاركت شهروندان در فرآيند برنامه
در صورتي كه مردم فاقد چنين اطالعاتي باشند، رغبتي به مشاركت  مربوط به جامعه است،
مشاركت واقعي نيازمند اطالعات و آگاهي  ).53: 1370(اوكلي،  دهنداز خود نشان نمي
ها خواهند بود. در نتيجه  ساالران و تكنوكراتاطالع، آلت دست فنخبر يا كماست. مردم بي

هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي توانند مشاركتي متفكرانه و فعال در عرصه ينم
  داشته باشند. 

هايي فني و تخصصي هستند  ريزي، فعاليتهاي مرتبط با امر برنامه از آنجايي كه فعاليت
لذا براي جلب مشاركت شهروندان بايد  كنند،و سطحي از دانش و آگاهي را طلب مي

ردم محلي داد. يكي از ـه مـريزي را بهاي مربوط به برنامهنهـم در زميهاي الز آموزش
هاي  رساني مردم محلي استفاده از روش گروههاي خيلي مؤثر براي آموزش و اطالعروش

www.SID.ir
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اطالعاتي  ةزمينترين كاربردهاي روش مذكور بدست آوردن يك پيشباشد. از مهم بحث مي
شتر نگاه كنيد به: ي(براي اطالع ب تبط با موضوع استهاي مرهاي موجود در زمينهبا ويژگي

  ).1385 رفيعيان و همكاران،

هايي الزم است كه  شرطپيش CDSطوري كه گفته شد براي تهيه سند  بنابراين همان 
هاي الزم،  شرطقبل از تهيه سند بايد از تأمين بودن آنها اطمينان حاصل شود. نبودن پيش

در اينجا براي درك  و مشكالت جدي مواجه خواهد خواست.ميزان تحقق آن را با كندي 
شود:  هاي متفاوت اشاره مي بهتر مطلب به تجربه دو شهر از دو كشور با شرايط و ويژگي

، )CDS Colombo ،2000 :18( در كشور سريالنكا 1براساس تجربيات شهر كولومبو
ه مدني، مشاركت هاي سياسي به عالوه تعهد رهبران جامعحمايت CDSبراي موفقيت 
انداز مشاركتي شهر و فرآيند شوراي هاي ذينفع براي مشخص كردن چشمگسترده گروه

هاي باشد. سازمانمشاركتي براي شناسايي نيازهاي واقعي شهروندان از ضروريات مهم مي
كنند، چرا كه امروزه بازي مي CDSكننده را در فرآيند اي و شراكتي نقش يك تسهيلحرفه

ها و نهادهاي  NGOرتباط مستقيمي با بازيگران توسعه مانند بخش خصوصي،شهرها ا
توانند تشخيص بدهند كه آيا شهر مديران شهري مي CDS ةخيريه دارد. در طول فرآيند تهي

پذير براي افزايش توليدات اقتصادي هستند و پذير با ديگر شهرها، بانكقابل زندگي، رقابت
در كنار آن، براساس تجربيات اين شهر  ات فرهنگي دارند يا نه؟آيا نياز به تحركات يا تغيير

به عنوان يك فرآيند مشاركتي شورايي باعث بهبود حكمراني خوب به دليل  CDSتهيه 
به تغيير نگرش  CDSو نهايتاً اينكه  التزام به شفافيت و حكومت باز محلي شده است.

وران درباره توسعه و ي كه بهرههايشهروندان كمك زيادي كرده است. اين فرآيند راه
  كند.كنند را عوض ميمديريت شهر فكر مي

در كشور تونس اشاره كنيم كه  2هاي شهر كولومبو، بايد به شهر تونس در مقابل موفقيت
چندان موفقي در اين زمينه نبوده است. چرا كه به اعتقاد كارشناسان، شهرداري  ةداراي تجرب

رگي شديدي هستند: مشكالت زندگي روزانه شهري، ماليات و شوراي شهر تونس دچار روزم

                                                
1- Colombo 
2- Tunis  www.SID.ir
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سازها و  و هاي عمومي، تميزي و بهداشت، مديريت ساختمحلي، مديريت ترافيك و خيابان
شهر و  ةريزي شده براي آيندهاي از قبل برنامه غيره باعث محدوديت آنها براي داشتن طرح

هاي شهري و  مأمور انجام سياستمشكالت آن شده است. در واقع شهرداري در اين شهر 
 ريزي زمين دولت يا بخش خصوصي است، بدون اينكه قادر به هدايت درست آنهابرنامه

شهري در تونس را بسيار مشكل كرده است.  ةباشد. اين مسائل عملي شدن استراتژي توسع
از طرف ديگر دموكراسي محلي در شهر تونس بسيار محدود بوده تا جايي كه نهادها و 

گيري دارند. اگر چه بعضي اجتماعات محلي كوچك نقش بسيار ناچيزي در فرآيند تصميم
ها ها براي توسعه مشاركت شهروندان در مديريت شهر انجام گرفته ولي اين تالش تالش

- CDS Tunis ،2003 :4( اندهتزودگذر بوده و به دليل عدم تداوم تأثير چشمگيري نداش
5.(  

شهري و نيز تجربيات  ةهاي استراتژي توسعشرطساس پيشدر كل اگر بخواهيم بر ا
در كشورمان را نام  CDSهاي فراروي تهيه و اجراي ها و چالشكشورهاي مختلف ضعف

عوامل دروني كه به شرايط خود شهر  -ببريم بايد به دو دسته عوامل اشاره كنيم: الف
ضعف  - 2، از شهرهاي كشور كمبود آمار و اطالعات كامل - 1بستگي دارند و عبارتند از:  

عدم تخصص و  -4، كار گروهي ةنبود تجرب -3 ،شهرداري به عنوان متولي طرح نهاد
 -ب ؛هاي غيردولتي نبود سازمان - 5ريزان شهري و مهارت در بسياري از مديران و برنامه

ضعف مالي  -1دوم عواملي هستند كه داراي بعد كشوري بوده و عبارتند از:  دسته
صورت ه هاي مختلف ب دخالت سازمان  -2ها و وابسته بودن آنها به دولت مركزي شهرداري

شكالت زيادي در هماهنگي و مديريت ـبخشي در مسائل و امور شهري كه باعث ايجاد م
هاي ترين سرمايهمدني قوي كه امروزه از بزرگ ةنبود يك جامع -3 شوديـيكپارچه شهر م

آيد و به تبع آن نبود اعتماد در شهروندان نسبت به ياجتماعي در جامعه شهري به حساب م
 شكل( رسانينبود آموزش و اطالع - 5نبود فرهنگ مشاركت در كشور و  - 4 شهريمديران 
 ).6شماره 

با توجه به راهبردي بودن آن، انجام اصالحات  CDSپس براي تهيه و تحقق سند 
ها را  . در اين زمينه بايد شهرداريباشدنهادي و مالي در نظام مديريت شهري كشور الزم مي
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از يك سازمان محلي به يك حكومت محلي قدرتمند  CDSسند  ةبه عنوان متولي تهي
ها و شوراهاي اسالمي شهري را  تبديل كرد. ضمن اينكه بايد حيطه وظايف شهرداري

  گسترش داده و تقويت كرد.
  ج

  

  )مأخذ: نگارندگان( در كشور CDSموانع و مشكالت پيش روي  )6(شماره  شكل
  

 CDS ـ نوع مشاركت در5

 اركت محدود و مشاركتشهاي شهرسازي مشاركتي را در سه گروه مشاركت شعاري، منظريه
هاي  انواع اين مشاركت را بر اساس شاخص 1بندي كرد. جدول شماره توان طبقهواقعي، مي

بايستي آن را  CDS سند ةواقعي مشاركت در تهي دهد. براي درك جايگاههشتگانه نشان مي
جدول ستون آخر هاي تعريفي مقايسه كرد.  هاي مذكور براساس شاخص با انواع مشاركت

هاي هشتگانه،  دهد. براساس جدول مذكور و شاخصنتايج اين مقايسه را نشان مي 1شماره 
هاي مشاركت واقعي  از نوع واقعي آن بوده و كامالً منطبق بر ويژگي CDSمشاركت در 

شود و صورتي است كه توسط شهر و ساكنين آن تهيه ميه ب CDS ةيند تهيفرآ است.
هاي  برعكس طرح CDSشود. به عبارت ديگر خروجي آن نيز شامل شهر و شهروندان مي

هاي وابسته به آن تهيه  هاي شهري كه توسط حكومت مركزي يا سازمان جامع و ديگر طرح
شود. روي ن محلي تهيه و اجرا مياساكن ن محلي و با مشاركت خودشوند، توسط مسؤوالمي
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توانند به راحتي بر رويكرد شهروندان كامالً در متن كار قرار دارند و مي همين اصل در اين
انداز و اهداف تعريف شده نظارت داشته باشند. ها، چشم اجراي طرح از لحاظ استراتژي ةنحو

در آن ايجاد كنند، پس اين  كنند ممكن است تغييراتيو با توجه به آگاهي كه كسب مي
در . رويكرد ايستا و ثابت نبوده و ممكن است با توجه به روند کار تغييراتي در آن ايجاد شود

ها و اهداف شهروندان و امكانات شهرداري ريزي مبتني بر نيازها، خواستاين شيوه، برنامه
ها، گرايشات و امكانات  ستاست. روش مطالعات در آن از پايين به باال بوده و با اتكا به خوا

به عنوان يك رويكرد استراتژيك و مشاركتي تحت سلطه  CDSباشد. در واقع محلي مي
هاي  وران با تشكيل گروه بهره ةيك فرد يا يك مشاور به عنوان تكنوكرات نيست، بلكه هم

  آن نقش دارند. ةهاي اجتماعي و غيره در تهي هاي بحث، گروه نفوذ مانند گروهذي
  ج

  در آن CDSو جايگاه  ريزي مشاركتيانواع برنامه )1(جدول شماره   
  

      نوع مشاركت

 معيار ارزيابي        

مشاركت 

  شعاري
 CDSمشاركت در   مشاركت واقعي  مشاركت محدود

نيت اصلي 

  ريزانبرنامه

مين منافع أت
مراجع 
ريزي و  برنامه

  دولت

تأمين منافع 
شهروندان تا 
فع اجايي كه من
برنامهمراجع 

ريزي و دولت 
  تهديد نگردد

تأمين منافع 
شهروندان و پرداخت 

  هاي آنهزينه

اجزاي تأثيرگذار جامعه  ةمشاركت هم
انداز بلند مدت براي رسيدن به چشم

يكپارچه شهر، به توافق رسيدن در مورد 
 مشكالت داراي اولويت، ها و اولويت

تأمين منافع  تثبيت استراتژي رشد،
  شهروندان و شهر

مين اعتبار أت  مشاركت ةدامن
مالي طرح و 
سهيم شدن در 

(در  سود آن
  بهترين حالت)

مشاركت در 
اجرا و تأمين 
مالي و مشاركت 
محدود در 

  ريزيبرنامه

مشاركت در اجرا، 
مشاركت در 

ريزي،مشاركت  برنامه
گيري و  مدر تصمي
  گذاريهدف

سازي و  شامل مردمي كه در تصميم
تا مردمي كه  توسعه كارها دخالت دارند

درگير تحويل كاال و خدمات هستند، 
  مشاركت عمومي فراگير

نگاه به 

  مشاركت

ابزاري جهت 
مشروعيت 
بخشي به طرح 
و كاهش 
مقاومت در 
  برابر اجراي آن

ابزاري براي 
ارتقاء كيفيت 

  ها طرح

خود مشاركت هدف 
زيرا كه فرآيند  است،

نفسه مشاركت في
 موجب رشد فكري،
و رواني، اجتماعي 

  شود. مدني مي

دستيابي به رشد منطبق با عدالت 
اجتماعي شهر از طريق همكاري و 
مشاركت گسترده جامعه در جهت 
ارتقاي كيفيت زندگي كليه شهروندان 

ويژه اقشار فقير، تأمين توسعه پايدار ه ب
هاي شهري از طريق ايجاد ظرفيت
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  اجتماعي براي ايجاد مشاركت همگاني
  )1(جدول شماره ادامة   

نظرخواهي از 

  شهروندان

  صورت 
  گيردنمي

مردم از همان ابتداي كار در طرح   گيردصورت مي  گيردصورت مي
اندازسازي،  مشاركت داشته و چشم
ها، اهداف و  تعيين استراتژي

ها بصورت مشاركتي  مأموريت
  شودانجام مي

حق اعتراض به 

  طرح

اندازسازي، مردم چون در چشم   وجود دارد  وجود دارد  وجود ندارد
 ها، اهداف و تعيين استراتژي

ها دخالت دارند پس به  مأموريت
  تبع آن حق اعتراض هم دارند

نظارت 

  شهروندان

نظارت كاملي از طرف شهروندان   وجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد
هم در تهيه و هم در اجراي طرح 

  شوداعمال مي

جريان 

  اطالعات

(از  يكسويه
پايين به باال) و 

 يار محدود،بس
به ندرت از باال 
  به پايين

(از پايين  سويه يك
به باال) و نسبتاً 

گاهي از باال  قوي،
  به پايين

رساني براي بهره(اطالع دوسويه  دوسويه و بسيار فعال
  آوري اطالعات از آنها)روان و جمع

ديدگاه مطلق  فكري ةپشتوان
(مردم  گرايانه

صاحب حق 
شمرده نمي
  شوند)

ديدگاه 
دگرايانه و رككار
(مردم  ساالرانه فن

حق اظهارنظر 
دارند ولي تصميم
گيري نهايي با 

  ريزان است) برنامه

ساالرانه گاه مردمددي
 و مشاركت مستقيم
(نظرات و عاليق و 
منافع تمامي 

شهروندان محور امور 
بايد به هر  و است

قيمتي منافع و 
نظرات آنها تأمين 

  )شود

كتي با ساالرانه و مشارديدگاه مردم
  مديريت و حكمراني خوب شهري

  

  ، تعديل شده توسط نگارندگان)1384 سعيدي رضواني، مأخذ:(
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  گيرييجهتنـ 6

جذب  ةبه عنوان يك رويكرد مشاركتي و همچنين نحو CDSدر اين مقاله به بررسي 
ها و در عين  شهروندان براي مشاركت در اين رويكرد پرداخته شد. گفتيم كه يكي از ويژگي

كرد باال به پايين آن ـريزي در ايران از زمان شروع آن، رويي برنامهـال مشكالت اساسح
گونه مشاركتي از طرف شهروندان ريزي هيچباشد که در تهيه و اجراي اين نوع برنامهمي

ها  گيرد، و اگر اندك مشاركتي هم وجود دارد، محدود به تأمين اعتبار مالي طرحصورت نمي
ريزي ) جديدترين رويكرد در برنامهCDS( استراتژي توسعه شهري شود.مي و مشاركت مالي

با هدف ارتقاء توسعه شهري  1999شهري است كه توسط سازمان ائتالف شهرها در سال 
پايدار، ارتقاي كيفيت اداره و مديريت شهر و كاهش سيستماتيك و مداوم فقر شهري 

وران شهري از ها و بهرهذينفع ةه همفرآيندي مشاركتي است ك CDS. پيشنهاد شده است
مشاركت تركيبي همه اجزاي تأثيرگذار در  CDSاهداف . گيرداجزاي جامعه را دربرمي ةهم

انداز بلند مدت يكپارچه شهر، تثبيت استراتژي رشد، به توافق جامعه براي رسيدن به چشم
 مدت است. ي كوتاههاي اجراي هاي مشكالت اداري و شناسايي طرح رسيدن در مورد اولويت

 سازي مشاركتي است براي شهرهايي كه با بحران فقريك تصميم CDS در واقع
  .رو هستندهشهرنشيني، افزايش رقابت و اعمال فشار بر پايداري محيطي و اقتصادي روب

 -  شعاري، محدود و واقعي - با ويژگي انواع مشاركت CDSفرآيند تهيه سند  ةبا مقايس 
 ةمشاركت هم ريزانهـنيت اصلي برنامدر آن دي است كه ـرآينف CDSمشخص شد كه 
انداز بلندمدت يكپارچه شهر، به توافق رسيدن جامعه براي رسيدن به چشم اجزاي تأثيرگذار
تأمين منافع شهروندان و  تثبيت استراتژي رشد، ها و مشكالت داراي اولويت، در مورد اولويت

افراد جامعه شده و هدف آن بهبود كيفيت  ةهم مشاركت شامل ةبنابراين دامناست.  شهر
زندگي تمامي ساكنان شهر و دستيابي به رشد منطبق با عدالت اجتماعي و همچنين ايجاد 

هاي اجتماعي براي مشاركت همگاني است. مردم از همان ابتداي كار در طرح  ظرفيت
صورت ه ها ب تها، اهداف و مأموري اندازسازي، تعيين استراتژيمشاركت داشته و چشم

نظارت كاملي از طرف شهروندان هم در تهيه و هم در اجراي طرح  .شودمشاركتي انجام مي
. ضمن اينکه جريان اطالعات در آن برخالف رويکردهاي قبلي کامالً دوطرفه شوداعمال مي
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 ةروي همين اصل نحو) است. آوري اطالعات از آنهاروان و جمعرساني براي بهرهاطالع(
يعني  و اجراي آن، مشاركت به معناي واقعي آن خواهد بود. CDSت در تهيه مشارك

شهروندان در آن درگير بوده و برخالف مشاركت شعاري، حق دخالت،  ةمشاركتي كه هم
در   CDSاجرا را دارند. ةتهيه و هم در مرحل ةهم در مرحل ،اظهار نظر، اعتراض و نظارت

و مسلماً رفته رفته مورد توجه بيشتري قرار خواهد  باشدكشور ما در مراحل آغازين خود مي
گرفت. اگر اين رويكرد طبق اصول، اهداف و فرآيند تعريف شده براي آن تهيه شود، 

ريزي در كشور، يعني نبود مشاركت شهروندان در تواند يكي از بزرگترين معضالت برنامه مي
به شهر و مسائل شهري را حل ها و خنثي بودن و عدم توجه و حساسيت آنها  ريزيبرنامه
  كند.
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  منابع ـ 7

 ة، ترجم»روستايي ةهاي مشاركت در توسعرهيافت«)، 1370( اوكلي، پيتر و ديويد، مارسدنـ 1
 .منصور محمدنژاد، انتشارات مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، تهران

يابي موانع ي براي ريشهسي تطبيقي شهرهاي ايراني و اروپايربر«)، 1382( جهانشاه پاكزاد،ـ 2
 .37، شماره فصلنامه صفه، »تاريخي مشاركت مدني

، اقتصادي -  اطالعات سياسي، »شهر شهروندمدار: سري مقاالت«)، 1384( پيران، پرويزـ 3
 .132- 131و  126- 125هاي شماره

 ».شهرشناسي در ايران: پايان تاريخيت و شروع فصلي جديد«)، 1382( پيران، پرويزـ 4

شهرسازي مشاركتي: كاوشي نظري در «)، 1384( رضواني، هاديبيبي، سيدمحسن و سعيديحـ 5
 .24-15، صص 24، شماره نشريه هنرهاي زيبا ،»شرايط ايران

هاي كاربرد متدولوژي گروه«)، 1385( مرتضي و هودسني، هانيه مجتبي؛ توكلي، رفيعيان،ـ 6
، 26، شماره نشريه هنرهاي زيبا ،:در مطالعات توانمندسازي محالت غيررسمي شهريبحث 
 .56- 47صص 

فضاهاي عمومي شهر و نقش آن در « ،)1388محمدتقي و اشرفي يوسف ( ،ـ رهنمايي7
 ،فصلنامه انجمن جغرافيايي ايران ،»ريزي شهري گيري جامعه مدني از ديدگاه برنامه شکل

 .46-23صص  ،1386پائيز و زمستان  ،15و 14شماره  ،سال پنجم

شهرسازي مشاركتي براي ساماندهي قلعه آبكوه «)، 1384( رضواني، هاديسعيديـ 8

نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما: سيدمحسن حبيبي، دانشگاه تهران، دانشكده ، پايان»مشهد
 .هنرهاي زيبا، گروه شهرسازي

 هايريشه: ايران در دولتي ريزيبرنامه نظام ناكارآمدي« ،)1386( عبداهللا شهبازي،ـ 9

 .1386 ماه تير 26 جمهوري، رياست نهاد در سخنراني ،»آن نظري هايبنيان و اريخيت

، جغرافيا و توسعه ةمجل، »لزوم تحول مديريت شهري در ايران«)، 1382( شيعه، اسماعيلـ 10
 .62- 37صص ،1382بهار و تابستان 
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وسعه در ايران ريزي تداليل ناكامي نظام برنامه«)، 1385( موسيطالب، مهدي و عنبري، ـ 11

 .203- 181، صص 27 ة، شمار»عصر پهلوي دوم، نامه علوم اجتماعي

-(براي حل بحران مباحث توسعه ةران امروز در آئينيا« )،1378عظيمي آراني، حسين (ـ 12

شارات دفتر نشر فر هنگ اسالمي، ت، ان»هاي كوتاه و بلندمدت اقتصادي چه بايد كرد؟)
  .1383تهران، چاپ سوم، سال 

، جهاد »هكاركردهاي نظام سياسي در فرآيند توسع« )،1384آراني، حسين ( عظيمي ـ13
 .اقتصاد دانشگاه تهران، چاپ اول ةدانشگاهي دانشكد

امور شهرها:  ةبررسي الگوي مشاركت شهروندان در ادار«)، 1379( علوي تبار، عليرضاـ 14

 .جلد اول، چاپ اول هاي كشور،، انتشارات سازمان شهرداري»تجارب جهاني و ايران

 - جامعه كم آب و پراكنده: الگوي تحول درازمدت اجتماعي«)، 1377( كاتوزيان، همايونـ 15
 .، نشر مركزشناسي تاريخي ايرانمقاالت جامعه همجموع، »صادي در ايرانتاق

 ةنشري ») چيست؟CDS( راهبرد توسعه شهر«)، 1383( كوروش و آزادي، جالل گلكار،ـ 16

  . 80- 59 صص ،30اره شم ،شهرنگار

هومي براي ـانداز شهر/محله: پيشنهاد يك چارچوب مفمـچش«)، 1384( كوروش گلكار،ـ 17
 .36- 25صص ،24شماره  ،بانشريه هنرهاي زي ،»اندازچشم ةبندي بيانيصورت

هاي ريزي محلي و سياستبرنامه زي شهري؛ـريبرنامه«)، 1382( تهدزاده، حسينـمجـ 18
 .104- 93، صص 32، شماره شناسيمجله محيط، »س و ايرانعمومي در انگلي

ملي: بررسي  ةبيگانگي مانعي براي مشاركت و توسع«)، 1375( محسني تبريزي، عليرضاـ 19
تحقيقات  ةپژوهش فصلنام ةنام ،»سياسي -ميان بيگانگي و مشاركت اجتماعي ةرابط

 .شاد اسالميهاي بنيادي وزارت فرهنگ و ار، مركز پژوهش1 ، شمارهفرهنگي

جربيات جهاني و ـشهري ت ةبردي توسعـزي راهـريبرنامه« )،1385( وادـج ديزاده،ـمهـ 20

 .، وزارت مسكن و شهرسازي، تهران چاپ دوم»جايگاه آن در ايران
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