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 چکیده

 

 در.كند مي كمك شهر اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي حفظ به دیگر سوي از و زیست محیط حفظ به سو یك از پایدار توسعه

 قرار خود هاي سیاست رأس در را محیطي زیست و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، اهداف شهري، توسعه ریزي، برنامه بحث

 توسعه امر در مردم مشاركت و حضور است، دولت با مردم بین همكاري تعامل نیازمند اهداف این تحقق واقع در و است داده

 دارد دیرین سابقه ایران در همیاري و همكاري معناي بر مشاركت كه چند هر واقع در. است ناپذیر اجتناب و ضروري پایدار،

 ضرورت كه است اقداماتي جمله از مردم، نمایندگان و شهر شوراهاي تشكیل و است نشده نهادینه ما جامعه در هنوز ولي

 مطالعه با و میسازد آشكار را شهر، اي عدیده مشكالت رفع جهت پایدار توسعه محوریت با شهري امور در را مردم مشاركت

 را، شهري پایدار توسعه بر مشاركت این تأثیر و شهري امور در شهروندان مشاركت زمینه در جهان كشورهاي اكثر تجربیات

مفهوم  یك پایدار توسعه كه دارد كید تا خود كه دانست، شهري امور در مردم مشاركت جهت اقداماتي ضروریات از توان مي

تحلیلی و روش گرداوری اطالعات کتابخانه –روش تحقیق توصیفی .دارد شهري پایدار توسعه در بسزایي نقش كه است؛ بنیادي

  نقش مشارکت مردم مریوان در توسعه پایدار شهر مریوان می پردازد. بر مقاله اینای واسنادی بوده است. 

 شهر مریوان مردم، مشاركت ، پایدار، توسعه: كلیدي واژههاي

 همقدم

با  توسعه، حال در كشورهاي كه چرا باشد، مي پایدار توسعه هستند، مواجه آن با ها كشور اكثر كه مسائلي مهمترین از یكي

 و جامد زائد مواد مدیریت سرزمین، آمایش نقل، و حمل مشكالت سازي، خانه رویه بي گسترش آلودگي،: قبیل از جدي مشكالتي

حاشیه  مانند زیست، محیط و شهرسازي زمینه در دیگر مشكالت مسائل، این با رویارویي در كه هستند روبرو بهداشتي مسائل

 به كه دارد را هایي سیاست اعمال در را مهمي نقش دولت راستا، این در و.داشت خواهد رو پیش را نشیني زاغه و نشیني

 .پردازد مي شهروندان مشاركت با شهري خدمات هاو زیرساخت بهبود به و شهر جدي مشكالت و ها نابساماني اصالح

 نیازهایشان تأمین براي نیز آینده هاي نسل هاي توانایي به كه اي گونه به گردد مي آورده بر فعلي توسعه پایدار و مشارکت مردم

 .آینده هاي نسل نیازها، توسعه،: است كلیدي ایده 3 داراي تعریف این(.  7891 توسعه، و محیط جهاني هیئت")نشود وارد آسیبي

 مورد در  او. مشاركت و برابري محیط، آینده، به نگاه: كند مي بیان گونه این را پایدار توسعه مشخصه (.چهار7887الیکن )

 دیده چشم به را سیاسي مشاركت بدون اقتصادي توسعه به مربوط مشكالت بارها"... كه، كند مي بیان گونه این مشاركت، شاخص

 آن اجراي عملي فرآیندهاي در و ها گیري تصمیم در كه باشند مي موفق صورتي در تنها توسعه به مربوط تصمیمات. ایم

 شده توسعه هاي روش تمامي ویزگیمشترك به تبدیل مشاركت اكنون هم."باشیم داشته نظر در را افراد نقش تصمیمات

 متعادل، و رشد روبه اقتصادي توسعه" كرد، توصیف صورت این رابه پایدار توسعه بتوان شاید.(76:7391 ماكتین،.)است

 مشي خط یك اتخاذ براهمیت 17 دستوركار رو، ازاین". دركنارهم محیطي زیست وپایداري اجتماعي ومساوات برابري گسترش

 جهاني مشاركت و سازي ظرفیت امور، اتمام در زنان مشاركت شامل ها گیري تصمیم در شهروندان مشاركت و توسعه در واحد

 ها شاخص از ایم، قرارگرفته پایدار توسعه درست مسیر در اندازه چه تا ما كه نكته این درك براي. كند مي تأكید ها، ذینفع تمام

 دولتمردان پایدار، توسعه سوي به حركت براي. هستند پایدار توسعه جاده در ما راهنماي تابلوهاي مانند كه كنیم مي استفاده

 موجود، اطالعات وپیچیدگي گستردگي به توجه با. دارند اطالعات به نیاز المللي بین و اي منطقه ملي، محلي، سطوح درتمام

 (17:7397 بیلهارز، و مولدان.)شود مشخص سرعت به اطالعات این دسترسي قابلیت و ومضمون، محتوي كه است ضروري



 جنگ از پس و سیاست عرصه از جدید معناي به اما داشته، پیوند انسان زندگي با باز دیر از آن عام معناي به چه اگر مشاركت

 خورده شكست جنگ در كه آنها ویژه به)جهان صنعتي كشورهاي از برخي در مشاركت نوع این. است شده آغاز دوم جهاني

 را اقتصاد و صنعت تداوم و پایدار هاي پایه و سازد شریك مالكیت در را مردم تا شد آغاز صنعتي و اقتصادي قلمرو در( بودند

 همه كه است شرایطي از سخن امروزه زندگي، هاي عرصه تمام به آن یافتن راه و مشاركت معناي گسترش با. سازد مستحكم

 زندگي، ابعاد تمام در مشاركت اندیشه گیري شكل رغم علي .كنند پیدا واقعي و آگاهانه دخالت خویش سرنوشت تعیین در مردم

 نبود نماید، مي جلوگیري مشاركت سریع گسترش از كه عواملي میان در. شود نمي دیده عملي صورت به هنوز گسترش این

. است بارز بیافریند، تعهد آن به نسبت و گرداند آسان را آن فهم آورد، فراهم را جویانه مشاركت كوششهاي زیر كه اي فلسفه

 تازه. درآید مردم فرهنگ از جزئي صورت به تواند نمي راهگشا و كارساز اي فلسفه بدون كه است ذهني اي پدیده مشاركت

 و است شهري زندگي الزامات از یكي مشاركت این". شهرهاست امور اداره در شهروندان مشاركت"مشاركت زمینه ترین

 بدل" شهروند"به و درآیند كنند مي زندگي شهر نام به مكاني در صرفأ كه فردي حالت از شهرنشینان كه یابد مي تحقق هنگامي

 (31:7391 تبار، علوي.)شوند

 شهر توسعه و ریزي برنامه در مردم مشاركت نقش

 

 .است ریزي برنامه فرآیند در مردم مشاركت مقوله پایدار، توسعه راستاي در عمده موضوعات جمله از شد، گفته كه همانطور

 از پسند عامه تعریف یك بر و شدند داده مشاركت محدود، مقیاس در و ریزي برنامه فرآیند در مردم بریتانیا در 7859 سال در

 ارائه  رپورت بروندتلند توسط كه است تعریفي آید مي بحساب هم مورد این در بحث آغاز براي مناسب نقطه یك كه پایدار توسعه

 به مربوط هاي طرح در تا شد خواسته مردم از قانون، اساس نسل نیازهاي آن در كه است اي توسعه پایدار توسعه:"است شده

 مد خدمات تأمین براي مردم تجهیز دولت، طریق از خدمات مستقیم تأمین جاي به راستا این در. دهند نشان العمل عكس خود،

 برنامه مسائل، تشخیص در شهرها، از بساري در. نمایند مشاركت ها جنبه از بسیاري در توانستند مي مردم و گرفت قرار نظر

 نیازمند امر این. است نظر مد مردم مشاركت محورهاي عنوان به جامعه، در خدمات نگهداري و مدیریت حتي و اجرا ریزي،

 محور ترین عمده جمله از مردم خود توسط مسكوني هاي محیط سازي آماده. است حساس شهري مدیریت سیستم یك داشتن

قرار  مشاركت این فشار تحت درآمد كم اقشار باید چرا كه است این امر این بر انتقادها برخي حال، این با. است مردم مشاركت

 تأمین هزینه كه است این مسأله این پاسخ. كند مي تأمین را خدمات از بسیاري باال درآمد با اقشار براي دولت كه حالي در گیرند،

 استفاده و هزینه درآمد، كم مناطق شده،براي ایجاد افزوده ارزش كه باشد طریقي به باید باال، درآمد با محل در خدمات

 ملي سطوح در توسعه از مهمي بخش بعنوان را مسئله باید شهري پایدار توسعه به مربوط درمباحث(. 71:7391 عزیزي،)شود

 و اقتصادي توسعه باالي سطوح اجراي و ملي هاي مشي خط انتخاب بر آن توسعه و شهرنشیني كه چرا كرد، نگاه المللي بین و

 واجتماعي خصوصي مالكیت حقوق جمله از اجتماعي و اقتصادي توسعه تر پایین سطوح هاي مشي خط گیري شكل بر همینطور

 شدن جهاني چون دیگري عوامل بر شهرنشیني كه است این دارد اهمیت بیشتر حتي یا میزان همین به كه آنچه. گذارد مي تأثیر

 مؤسسات دیگر و المللي بین هاي شركت در سرمایه واقعي جریان ارتباطي، جدید هاي آوري فن از استفاده ملي، سرمایه

 دراین رو این از .دارد بسزایي تأثیر محیطي زیست و اقتصادي دیدگاه با المللي بین هاي مشي خط تدوین نیز و بازرگاني،

 زیست شرایط بهبود و ملي هاي وبرنامه شهري ومشكالت اكثرمسائل چراكه. شود مي مطرح نیز شهروندان مشاركت مبحث،

 مردم بین در مشترك احساس جهات بعضي از مشاركت اندیشه.خورد مي رقم مردمي هاي مشاركت همین درگروه محیطي

 و روشها در تغییر براي كه شوند مي محسوب ابزاري بعنوان مشاركتي فرآیندهاي 7 وتوماس میتلین نظر به. شود مي محسوب

 كه گرفت شكل غیردولتي المللي بین هاي جنبش مجزا، كامالا  سطح یك در. روند مي بكار شهرها در اجتماعي شرایط بهبود یا

 و اصالح براي راهي را آن و كند مي تشویق را المللي بین هاي گذاري سرمایه و تجارت درباره شده انجام توافقات در مشاركت

 حل راه از یكي مشاركت البته .دانند مي شدن جهاني با مواجهه در المللي بین شركتهاي عملكرد به مربوط استانداردهاي بهبود

 افراد مشاركت دهد مي نشان كه دارد وجود زیادي شواهد حاضر درحال. نیست آسان اصالا  آن به دستیابي اما است، ممكن هاي

 زیادي تأثیر شرایط بهبود در و بوده موفق بسیار شهري هاي مشي خط درتدوین مختلف هاي انجمن نیز و جامعه واقشارمحروم

 تمام در مشاركت بعالوه. است بوده سؤال مورد چطور، و برد مي نفع كسي چه كه موضوع این همیشه اغلب اما است داشته

وقفه  با را آنها اجراست درحال ها مشي خط كه زماني در و سازد مي كند را مشي خط تدوین فرآیند مشي، خط تدوین سطوح

 (.1:7393 پیو،.)است تدوین حال در دستوركار یا و شود مي شناسایي مشكل كه اي مرحله در نه كند مي مواجه

 



 روش تحقیق

 

 كتابخانه شیوه به اطالعات آوري جمع و مطالعه آن، تدوین و تهیه در كه بوده تحلیلي  -توصیفي آن روش و كاربردي تحقیق نوع

 پژوهش مقاالت، از استفاده با منظور بدین. است( واینترنتی ها،آماری نامه کتب،مقاالت،پایان طریق از)اسنادي و اي

 .باشد مي مریوان شهر تحقیق این مكاني محدوده. گردید فراهم نظر مورد هاي داده موضوع، با مرتبط اسناد و ها،گزارشات

 

 نقش مشارکت مردم در توسعه پایدار

 :كنیم مي اشاره آنها از برخي به كه دارد بدنبال را دستاوردهایي شهري پایدار توسعه حیطه از مردم مشاركت

 از شهري خدمات مقابل در شهرها جمعیت رویه بي رشد سوم جهان كشورهاي در: شهري خدمات ارائه در مردم مشاركت( 7

 توسعه در خود این و نیست هماهنگ خیابانها و مسكن شهري، آب شبكه شهري، هاي زیرساخت و تاسیسات فاضالب،: جمله

 .دارد بسزایي تأثیر است، سالم شهر یك معیارهاي مهمترین از یكي كه شهري پایدار

در  ضروري امري شهري، امور در شهروندان مشاركت: شهرنشیني فرهنگ سطح ارتقاء منظور به شهروندان آموزش( 1

 به سو یك از كه است مسائلي جمله از شهري امور و شهر از شهروندان اطالعات و آگاهي و باشد مي شهري پایدار توسعه

 مي شهري مسئوالن و شهروندان بین مناسبي و صحیح ارتباط به دیگر سوي از و كند مي كمك شهرنشیني، فرهنگ سطح ارتقاء

 شهري پایدار توسعه حیث از شهرنشیني، فرهنگ و شهري امور هاي مقوله در شهروندان آموزش مستلزم، كار این كه انجامد،

 بین هاي مش خط گیري شكل در اقتصادي سطوح ارتقاء ملي، سرمایه شدن جهاني چون عواملي بر شهرنشیني واقع در.باشد مي

 پایدار توسعه حیطه در را مردم مشاركت واقع در مسائل این كه است، گذار تأثیر دیگر مسائل بسیاري و محصوالت تولید المللي،

 .كند مي نهادینه

 سیاست های دولت در جهت مشارکت مردم

 شركت. گذارد مي تأثیر زیست محیط بر كه است تصمیماتي در فعال عمومي مشاركت است اساسي پایدار توسعه براي كه چیزي

 این در. دارد را تأثیرگذاري بیشترین محله یا ناحیه برزن، محلي سطح در زیست محیط مدیریت و ریزي برنامه در مردمي

 كلیدي مفاهیم از یكي مشاركت واقع در .برخوردارند قابلیت و آگاهي بیشترین از محلي ساكنان كه است ریزي برنامه از مقیاس

 باید حاكمیتي ساختار نباشد، تظاهر یا و استفاده سوء تعاریف، صرفأ شهروندي مشاركت اینكه براي. است یایدار توسعه در

 انتخابي نمایندگان توسط گیري تصمیم بر ما موجود سیاسي ساختارهاي. شود مشاركتي سیاسي روند خود كه یابد سازمان طوري

 دیگر عمومي اداره و توسعه عرصه بازیگر(. 16:7395 شرلي، و ماتین.)دارد تأكید است شده اعطا آنها به قدرت كه كساني و

 سه این. دارند وجود خصوصي بخش و مدني جامعه نامهاي به بازیگر دو محلي، و ملي از اعم دولت كنار در. نیست دولت تنها

 و سازي خصوصي بخش در. بپردازند عمومي امور و جامعه پیچیده چالشهاي حل به یكدیگر با مشاركت با باید بازیگر

 با محلي، سطح هاي برنامه بویزه عمومي، مشاركت راهبردهاي از گیري بهره كرده پیدا زیادي طرفداران كه سیاسي، اصالحات

 افزایش چون عواملي سوي از راهبرد این مقبولیت. است مركزي دولت كالن هاي پروژه جاي به محلي هاي حكومت مدیریت

 مسئولیت پذیرش درخواست و امور اداره در مشاركت براي مدني جامعه تقاضاي افزایش عمومي، مسائل به نسبت آگاهي سطح

 و اي حرفه هاي انجمن نویسندگان، هنرمندان، چون گروهایي ناحیه از بویژه عمومي مشكالت به نسبت دولت ناحیه از بیشتر

 اساس بر همچنین. یابد مي گسترش اداري نظام كیفیت و مالي جنبه از امور كننده اداره نهادهاي مشكالت و بشر حقوق فعاالن

 غیر دولتي، غیر تشكلهاي مردمي، هاي سازمان تقویت به اجتماعي توسعه به دستیابي اجتماعي توسعه جهاني اجالس بیانیه

 و رساني امداد و زندگي شرایط بهبوذ بشر، حقوق فقرزدایي، بهداشت، آموزش، زمینه در انتفاعي

توسعه  مشكالت افزایش شهري، مشكالت چون؛ عواملي واقع در(. 75:7397 دیگران، و جاجرمي.)دارد احتیاج مسكن تهیه

 راه فكر به دولتها، تا دادند هم دست به دست همگي شهروندان، نیاز رفع در مشكالت و مالي دیدگاه از ها دولت ناتواني نیافتگي،

 مشاركت محور حول هایي سیاست اساس، این بر و بیافتد شهري، هاي زیرساخت اصالح و ها ریزي برنامه جهت اساسي حل

 رو پیش ها سیاست این پیامد در را فكري هاي سرمایه و استعدادها از استفاده و كارساز و مفید هاي تعامل كه .نهادند بنا مردم

 .دارد



 پژوهش عرصه معرفي 

 

 و دقیقة 71و درجه ٦5 جغرافیایي مختصات در و ایران غرب در که باشد مي کردستان استان شهرهاي از یکي مریوان شهر

 در و هکتار 971بر بالغ مساحتي داراي و دارد قرار شمالي عرض ثانیة 76 و دقیقة 37 و درجه 36 و شرقي طول ثانیة 31

 سال سرشماری در شهرمریوان(. 7393،7، محیط مشاورنقش مهندسان()یک نقشه)دارد قرار دریا سطح از متري 7389

می  شمار به کوچک های شهر جزء جمعیتی اندازه نظر از که باشد می هزارنفر83595 بر بالغ جمعیتی دارای7381

 (.7396ایران، مرکزآمار)رود

 

 راهکار های مناسب مشارکت مردم 

 به كه شهري پایدار توسعه حیطه از شهري امور و ریزي برنامه امر در شهروندان مشاركت هاي زمینه ایجاد در

 كه داد پیشنهاد را هایي طرح چنین توان مي باشد، مي شهري پایدار توسعه در مردمي بخش اثر بازوي یك عنوان

 :كند مي شایاني كمك شهرسازي آتي هاي برنامه توسعه و شهر بهتر مدیریت در شهري، زیست محیط حفظ بر عالوه

 انساني منابع توسعه و جمعیت رشد كنترل( 7

 روستانشینان مشاركت با روستایي مناطق توسعه( 1

 حیطه این در مناسب بسترسازي و مردم مشاركت جهت، الزم هاي زمینه( 3

 آنها زندگي اوضاع بهبود جهت راهكارهایي با نشیني حاشیه محالت توسعه( ٦

 شهري ریزي برنامه امر در شهروندان دخالت طریق از آنها به احترام و شهري سكنه منزلت و شأن حفظ( 6

 طبیعي منابع براي عادالنه گذاري قیمت و مالكیت حقوق اصالح( 5

 و شهري امور در شهروندان خالقیت و ها استعداد پرورش و مشاركت در ها انگیزه ایجاد جهت بسترسازي( 1

 شهري هاي ریزي برنامه

 معضالت و ها آسیب شناسایي در مردم مشاركتي و اي مشاوره هاي كانون تشكیل و مردم از نظرخواهي( 9

 

 نتیجه گیری

 

گذار  تأثیر مسائل تمام روي بر پایدار توسعه امروزه ولي شد، مي مطرح زیست محیط روي بیشتر پایدار توسعه بحث گذشته در

 طرح كند، مي ایفا شهري جامع و تفصیلي هادي، هاي طرح در را مهمي نقش پایدار، توسعه شهرسازي حیطه از بویژه است،

 ایفا خود نقش حیطه در خاص اهمیتي و زند مي رقم را كشور نهایت در و شهر اوضاع بهبود و توسعه آینده، سرنوشت كه هایي

 هاي سیاست و شهروندان مشاركت با كه است نگرشي خود حیطه، این در شهري پایدار توسعه درست مسیر اعمال پس كند، مي

 كه روستاها و شهرها هادي هاي طرح در مثال براي. گیرد قرارمي توجه مورد شهروندان، همكاري و همیاري این از ناشي

 حفظ و طبیعي منابع و زیست محیط حفظ و زائد مواد بازیافت نظر از مردم مشاركت دارند، را ملي سطح در توسعه جهت

 تأمین براي كشاورزي بخش بیشتر توسعه و كشاورزي منابع حفظ جهت شهر، به روستا از مهاجرت كردن كم و روستایي مناطق

 در توسعه جهت كه روستاها و شهرها هادي هاي طرح در مثال براي. گیرد مي رشد است. حال در جمعیت غذایي اولیه مواد

 كم و روستایي مناطق حفظ و طبیعي منابع و زیست محیط حفظ و زائد مواد بازیافت نظر از مردم مشاركت دارند، را ملي سطح



غذایي  اولیه مواد تأمین براي كشاورزي بخش بیشتر توسعه و كشاورزي منابع حفظ جهت شهر، به روستا از مهاجرت كردن

 باید قدرت موثر به مردم محلی باز گردد. حال در جمعیت
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