
 

 

 

 

 پایدار توسعه به دستیابی برای آموزش  وطراحی  در مشارکت اهمیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاطمه السادات نقیب هاشمی

 

 



 

 

 

 

 

 

 چکیده

جستجو برای آینده ای پایدار در محیطی دارای کیفیت برای نژاد بشر نیازمند به طراحی سیاست ها و برنامه های 

ست پایدار و افت محیطی برخورد کنند؛ این سیاموثری است که به طور مستقیم با مسایل مرتبط با فعالیت های 

بول قانون جاری در مکانی باشند که برای آن پیشنهاد می مورد قاجتماعی  –ها و برنامه ها باید از نظر سیاسی 

آینده ای پایدار که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه "رسیدن به ای تبه چند مورد از مواردی که در راس شوند

رتباط توسعه (. بدین جهت ا61، 6831ماتین، ) "آوردن بر توانایی نسل های آینده در تامین نیازهای خود، برآورد

 پایدار با مقوله مشارکت در طراحی مطرح است که برای رسیدن به آن آموزش نقشی کلیدی ایفا می کند.

 

 

 کلید واژه ها

 توسعه پایدار، مشارکت، طراحی جمعی، آگاهی، آموزش

 



 

 

 

)  دشونشود که معماری، و هنر خواهر آن، طراحی شهری، از کارایی، استحکام و خوشایندی تشکیل میگفته می

Wotton،6111 ای که به یعنی توسعه - ی شهری، پایدار بودن استهای کارایی، در هر توسعه( یکی از جنبه

ه ی یک محیط ساختشهری پایدار، توسعهن وارد نکند و به قابلیت شهر در تداوم ساختارهای امحیط زیست زی

ی دارای کیفیت ورای کیفیت مستقر است. محیطی که خوشایند است بخشی از کیفیت محیطی از طریق همین شده

ین حفاظت ها در عی پایدار بهبود کیفیت زندگی انسانی توسعهگردد. دغدغههای زیبایی شناختی تعیین میارزش

ر، باشد. هیچ شهی ظرفیت کارکردی اکوسیستم جهانی میی کردن در محدودهاز طریق زندگ یاز فضای زیست

ی وسعه. با این وجود، تخودکفا باشد تواند از نظر اقتصادی، اجتماعی یا محیطی کامالمنطقه یا حتی کشوری نمی

ارد نابعی وای باشد که آلودگی صادر نکند و می نقاط باید توسعهباشد که هدف در همهپایدار بدین معنی می

ی پایدار محلی بهبود کیفیت زندگی جوامع ی توسعهوارد آورد. دغدغع ءی پایدار تاثیر سونکند که بر توسعه

ریزی هبرنام باشد.محلی، و در جایی که عملی باشد، زندگی در چارچوب ظرفیت کارکردی محیط زیست محلی می

ای مسئولیت مشترک و توان از طریق روندهای مشاورهی پایدار هدفی اجتماعی است که تنها میبرای توسعه

ایی رسید. هها و تصمیمصورت باز و دموکراتیک به چنین انتخابای که بههای محلیشراکت به آن رسید. مدیریت

کند که توسعه فرایندی است ( همچنین سازمان ملل متحد در تعریف توسعه چنین بیان می 833، 6831ماتین، ) 

و فرهنگی هر محله را متحد کند و مردم این  مردم و دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی هایکه کوشش

ملی توانا سازد. ) حسین  ها را در زندگی یک ملت ترکیب نماید و ان را تماما برای مشارکت در پیشرفتمحله



 د، مشخصا چیزی بیشتر از یک چیزگوید بشر به مثابه وجو( و هایدیگر نیز در همین راستا می 43، 6836آبادی، 

در میان دیگر چیزهاست. او همچنین در عالم به عنوان یک حالت روحی، فهمیدن، گفتگو و هستی با دیگران 

 ( 601، 6834شولتز، است. ) 

 ءی پایدار است. برای اینکه مشارکت شهروندی صرفا تعارف، سومشارکت یکی از مفاهیم کلیدی در توسعه

ظاهر نباشد، ساختار حاکمیتی باید طوری سازمان یابد که خود روند سیاسی، مشارکتی شود. در استفاده و یا ت

های محدودی، به ویژه در رابطه های منتخبی الزم است که از قدرتتر از سطح شهری، مقامسطوح محلی و پایین

های تکت عمومی در تعیین سیاسگذارند، برخوردار باشند. مشاری پایدار محلی تاثیر میبا مسائلی که بر توسعه

ی ( به عنوان مثال، مفهوم توسعه 833، 6831مارتین، ترین باشد. ) ی شهری مناسبتواند در سطح محلهشهری می

ای اول  هریزی بریتانیا در نظر گرفته شده است. این اسناد رسمس در فصلپایدار، ده سال است که در اسناد برنامه

. برای مثال: راهنمای راهکاری، شامل هدف  به حداکثر رساندن امکان استفاده از وسایل مورد بررسی قرار گرفتند

 کنندروند، از مرکز شهر بازدید میشود که برای خرید به مرکز شهر میای به غیر از اتومبیل برای کسانی مینقلیه

اری و دسترسی مناسب به حمل و کنند و همچنین بهبود امکان پیاده رفتن، دوچرخه سوو کسانی که آنجا کار می

ی ی مردم محلهای محلی، و مداخلهنقل عمومی. اجرای یک نقشه یا برنامه با مفهوم پایداری به همکاری بین گروه

ای که ساکنان به محل اقامتشان قائلند به ریزی و مطالعات وابسته است. احترام و سازگاریی برنامهدر مرحله

ن بستگی دارد. همچنین اگر مردم قبل از مراحل تصمیم گیری که محیط زندگیشان ها و حس مالکیتشاآگاهی آن

، Gugineدهد مورد مشاوره قرار نگیرند، احساس مسئولیت شهری وجود نخواهد داشت. ) را تحت تاثیر قرار می

4004 ،13 ) 

 



 شناسیهژوا

 طور عمدهگوناگونی است که بهها و معانی ( در طراحی متضمن برداشت Participationاصطالح مشارکت ) 

گیرد. مشارکت در یک تعریف ساده عواملی را که به عنوان تعامالت گروهی در طراحی وجود دارند دربر می

-ها و تصمیمها ( در تمتمی فعالیتعبارت است از دخالت موثر اعضای یک گروه یا جامعه ) یا نمایندگان آن

های مورد بحث در از دیگر واژه(  61، 6818اسالمی، شود. ) می هایی که به کل گروه و جامعه مربوطگیری

در  فریبانهی مردم به عنوان یک تعبیر عوامرویکردهای مشارکتی مردم و کاربر هستند. امروزه استفاده از واژه

عی ی معماری جم( بیشتر استفاده دارند. در حوزه userی کاربر )ترتیب واژهرویکردهای مشارکتی است. بدین

ای ( اجتماع را وضعیت اسطوره 6136( است. چارلز آبرام )  communityترین واژه، جمعی ) بهترین و کلیدی

داند که در آن هر عضو ) فرد ( مکان خود را دارد و زندگی به جای مسابقه و نزاع، با از تمامیت اجتماع می

ی دو مفهوم قائل است : یکی به برداشت ی جمع( برای وازه 6131شود. گوسفیلد ) مند میهمکاری قاعده

گردد و دیگری به ی جغرافیایی توسط ساکنان یک همسایگی، محله یا شهر برمیمفهومی از قلمرو و محدوده

ابسته ی فیزیکی وهای انسانی بدون در نظر گرفتن محدودهی خصایص و ویژگیواسطهموضوع ارتباطات افراد به

ی وجودی ی ایرانی سابقهکند که این مفهوم در فرهنگ و جامعه( عنوان می 6831پور ) است. همچنین حاجی

تغییر (  46، 6818اسالمی، ندارد. این وازه حتی در شهرهای هلنی و غربی نیز با پراکندگی معنایی مواجه است. ) 

د. ای مختلف شهای مختلف برای رویکردهای مشارکتی در طراحی موجب تغییر در نوع استفاده از واژهالگوواره

( و طراحی جمعی )  community architectureهای اخیر موضوع معماری جمعی ) در سال

community based Design .مورد استفاده است ) 

 



 ی مشارکت در طراحیمروری بر پیشینه

راسستای ایجاد های پسامدرن مورد انتقاد قرار گرفت، راهکارهایی را در که مدرنیسم توسط جریانپس از آن 

( در قرن نوزدهم  4، 6814) اسالمی، شد. های ساکنان جستجو میهای دور از نیازها و خواستتغییر در محیط

و مهاجرت وسیع کارگران روستایی به شهر، بسیاری از منتقدین اجتماعی  میالدی، با توجه به تبعات انقالب صنعتی

فتند. ها آگاهی یاشناختی آنی مردم و وضعیت اجتماعی و روانبه ضرورت ایجاب تغییر در شرایط نامطلوب زندگ

ی ه در شیوهدهد، بلکها به این نتیجه رسیدند که تغییر در محیط ساخته شده نه تنها شرایط زندگی را تغییر میآن

ریت در بکند که البته تمامی اقدامات تحت تاثیر باور جهای زیباشناختی مردم نیز تغییر ایجاد میزیست و ارزش

( تدوین شد،  CIAMی سیام ) معماری بوده است. در دوران مدرن، اصول طراحی مسکن که در جلسات کنگره

رین نیازهای تهای اولیه، بنیادیبا اعتقاد به اثر معماری و طراحی شهری بر رفتار انسان استوار بود موضوع نشست

ها این باور ( اساس تمام این نشست Frampton  ،6130انسان در سلسله مراتب پیشنهادی مازلو هستند ) 

های اجتماعی قابل درمان است. مشکل این تحقیقات تبیین بود که از طریق معماری و طراحی شهری تمام آسیب

 ( 661، 6818) لنگ، ی بین متغیرهای مستقل ) محیط ( و متغیرهای وابسته ) رغتار اجتماعی ( بود. نادرست رابطه

 شد. تغییراتعنوان خطر بزرگی برای سالمت جامعه قلمداد میهای کالبدی بهسازی محیطساندر این دوران یک

مورد خواست، محدود به معماری نبود، بلکه ریشه در نوع تعامالت زندگی اجنماعی و روابط میان شهروندان و 

های کالبدی، سالمت ها داشت. موضوعاتی همچون توجه به وضعیت زندگی افراد کم درآمد، امنیت محیطدولت

های اجتماعی، از موضوعات مورد درخواست جوامع در های گروهها و خواستمحیط زیست و توجه به ارزش

(،  citizens involvement دوران اصالحات پس از جنگ بود. موضوعاتی مانند شرکت دادن شهروندان ) 



( و غیره  co-Designسازی مشترک ) مهای عملیاتی تصمی(، گروه citizens influenceاثر شهروندی ) 

 های مختلف اجتماعی بود.مورد توجه گروه

ی مردم ( در ابتدای کار به دلیل نشناختن مسیر ویژه از سوی عامهها با وجود موج عظیم عالقمندی ) بهاین جریان

های چندانی دست پیدا نکرد. حتی مخالفان های دموکراتیک از سوی جامعه و متخصصان به موفقیتسازیتصمیم

دند شسرسخت مدرنیسم نیز در انجام گرفتن معماری توسط افراد غیرمتخصص، دچار مشکالت و تردید بسیار می

کارآمد طراحی مشارکتی در برخی از موارد هرتزبرگر هم به نقاط نا ( 3، 6814) اسالمی، از جمله حسن فتحی 

ل کند. پگیری در فرایند طراحی مشارکتی در برخی از موارد اشاره میو عدم نتیجه اشاره دارد. او به سردرگمی

طور هشود تا بدیویدف نیز معتقد است کم اطالعی افراد متخصص نسبت به موضوعات تخصصی، موجب می

. )همان، بخش نباشدها در برابر نظرات متخصصان بازنده باشند و بنابراین روند مشارکت چندان نتیجهمعمول آن

ای نظری به خود بدنه 6130های ی نکات مثبت و منفی خود، رفته رفته و در سالها با همه( این تالش 611

 ود.افول ب های مشارکتی رو بهگرفت و تحقیقات بسیاری در این بخش انجام شد. اما همچنان توجه به جریان

 

 ابعاد مشارکت

 سازی است. پنج سطحهای مختلف در تصمیمرگذاری گروهیکی از موضوعات اساسی در مشارکت، قدرت تاثی

 د:گردها اشاره میعمومی برای این موضوع وجود دارد که با وجود عدم امکان تفکیک کاملشان از یکدیگر به آن

 بدون مشارکت 

کننده یا اجتماعی در موضوع طراحی شرکت داده های استفادهدر این سطح از مشارکت، هیچ یک از گروه

 شوند. مجریان فرایند را در اختیار کامل دارند.نمی



 گیریاطالع 

ی اطالعات از افراد دیگر، برای سویهمجریان هنوز اقتدار فرایند رادر دست دارند ولی جریان گرفتن یک

 صورت مجزا در فرایند مشارکت دارد.صورت پیمایشی وجود دارد. جامعه بهمثال به

 مشاوره 

ی طراحی، عقاید دیگران را های ارائه شدهی پیشنهاددر دست دارند، اما دربارهمجریان اقتدار فرایند را 

 عنوان یک گروه عالقمند است.کنند. نقش اجتماع بههم سوال می

 مشارکت سهمی 

عنوان یک گروه ذینفع است های مشترک با مجریان وجود دارد. نقش اجتماع بعسازیها و تصمیمفعالیت

 .که در پروژه سهم دارد

 کنترل اجتماعی 

 گیرنده جامعه است ) کاربر یا ساکن ( و افراد متخصص و مجری در اختیار او هستند.تصمیم

 ( 43، 6814) اسالمی، 

 

 نتایج مشارکت

تر، ها، تصمیمات درستها، ایجاد حس مسئولیت، بهبود کیفیت طرحسهیم شدن در قدرتف افزایش سطح آگاهی

الدینی و باال رفتن احساس رفاه اجتماعی ها و عدم تمرکز به زعم سیفطرحتر، پذیرش عمومی های صحیحهدف

های برابر، تقویت کار ی سیاسی، فرصتویژه ساکنان و کاربران، آزادی در یک زمینه) جمعی ( در افراد به



و  اهی غنی و فقیر، بسیج مردم برای رشد دادن به طرحمتخصصان، همگون کردن اجتماعات، کم کردن فاصله

 های مشارکت در طراحی به زعم دکتر اسالمی هستند.غیره از دیگر دستاورد

مشارکت همچنین سبب باال رفتن آگاهی و دانش عمومی افراد نسبت به مسائل طراحی محیطی و نتایج حاصل 

همین های فردی در یک زمینه به ارتقای سطح تعامل اجتماعی خواهد انجامید. در شود. افزایش آگاهیاز آن می

 ( 84، 6814اسالمی، گوی میان افراد، همکاری و درک متقابل افراد است. ) وحال مشوق گفت

 

 ای موفق از این منظر؟پل صدر، پروژه

ایی در سطح سزتواند تاثیر بهالگوهای کاربری و حمل و نقل ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. طراحی این ارتباط می

ذاری گو الگوی سرمایه ای که نوعی از الگوی توسعهی زیرساختارهای جادهسعهپایدار بودن شهری اعمال کند. تو

یی که که باید به الگوگیرد. در صورتیخاطر عدم کفایت حمل و نقل عمومی صورت میبه نفع اتومبیل است، به

قل عمومی ن و سفرهایی بیشتر با سیستم حمل و فرم شهری و زیرساختار آن، سفر غیر موتوری پیاده، با دوچرخه

شود که آیا در ( در اینجا این سوال مطرح می 833، 6831ماتین، کند، تغییر یابد. ) را ترغیب و از آن پشتیبانی می

 ی پایداری صورت گرفت.ریزیف اهداف و خط مشی در راستای توسعهاین پروژه تحقیقات الزم، برنامه

اند و دهویتی میمعنایی و بینابسامانی معاصر غرب را حاصل بیخود «  معماری : معنا و مکان» شولتز در کتاب 

ها ها از دست داده است و در جهان امروز تنها کمیتمعتقد است که انسان معاصر حس تعلق خود را در مکان

مردم ها دیگر جایی برای اجتماع ها و میدانگوید : خیابان( او می61، 6834شولتز،اند. ) مورد توجه قرار گرفته

ی طبقاتی اتوبان ها در پروژه( نقش مردم و میزان مشارکت آن 13همان، اند. ) ی ارتباطنیستند، بلکه صرفا وسیله

 صدر به چه میزان بوده؟



ز توان نگاهی نیی پایداری شهرها میی مشارکت در طراحی در راستای توسعهعالوه بر مطالب ذکر شده در زمینه

-ی در این زمینه داشت. در این راستا به بررسی اجمالی رفتار، خلوت و قلمرو میبه مسائل روانشناسی محیط

 پردازیم.

 آید. بر این اساس است که رفتار چیزیرفتار، فرایندی است که در جریان آن مقاصد ذهنی و بالقوه، به فعل در می

 بسیار مهم تاثیرگذار هستند: محیط ی انجام رفتار دو عاملشود. در نوع و نحوهجدای از فعالیت در نظر گرفته می

های خود (. در عمل پایه و اساس رفتار ما ایم ( و فرد ) با تمام ویژگیدست آورده) اطالعاتی که از آن به

ایم. از این رو خود ساخته ای است که از محیط برایهای محیط، ادارک، تصویر ذهنی و در نهایت معنیویژگی

، 6818کزاد، پاتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد )تاثیر عوامل فردی و محیطی میهای ما تحت است که فعالیت

ی آن بر تعامل خود با دیگران کنترل دارد. ( اما خلوت، فرایند تنظیم رابطه میان افراد است که به واسطه 441

ود شسوال مطرح میی چند مفهوم اساسی است : کنترل، نظارت و تعادل. در اینجا این بحث خلوت دربردارنده

ها گذر کرده است تا چه میزان توجهی به این عوامل صورت مناطقی که پل صدر از کنار آن که برای ساکنین

 گرفته است؟

های اوج ترافیک بدون هیچ مانعی دید مزاحم به درون ها روی پل طبقاتی اتوبان در زمانوقتی سرنشینان اتومبیل

 ای را دارند؟شخصیفضاهای نیمه –ها کنفضاهای شخصی و بال –ها آپارتمان

هد و در ددانیم که داشتن کنترل بر رئی فضاهای مورد کاربری، احساس استقالل فردی را شکوفا و افزایش میمی

های ارنیاز رفت. خلوت کالبدی، پپیشیابدجایی که کنترل کمتری را شاهد هستیم، تعامل اجتماعی کاهش می

اید یوجود متری از انتخاب شخص بهی وسیعخلوت کالبدی و جود داشته باشد دامنهاجتماعی است، در محیطی 

ین واقعیت ا ست.ا( بدین ترتیب، فضای شخصی و حفظ آن نه تنها مطلوب بلکه ضروری  638، 6818لنگ،  )



وت خلاست که قلمرو یکی دیگر از ساز و کارهای نظارت بر مرز میان خود و دیگران و ابزاری برای رسیدن به 

توجهی قرار گیرد یا به شکلی انعطاف ناپذیر اگر خلوت و ساز و کارهای هم پیوند با آن مورد بی دلخواه است.

های گوناگون، فضای شخصی و قلمرو فراموش شود، افراد ناگذیر کار گرفته شود یا اگر معنای الیهدر طراحی به

ه تعامل ) از دید خود ( دست یابند. تضاد، تنش و شوند با محیط آن قدر کلنجار بروند تا به مرز دلخوامی

هایی است که این کار برای افراد در پی دارد. همچنین رفتار قلمروگرایانه از های دیگران از جمله هزینهواکنش

 یخواستهسازد و از این رهگذر از تضاد و ارتباط ناراه نظارت بر تعامل اجتماعی، رابطه با دیگران را آسان می

 ( 431، 6818پاکزاد، نماید. ) ماعی جلوگیری میاجت

های قلمروها حس هویت است. در واقع قلمروها ترین ویژگیهای خاصی دارندف یکی از مهمقلمروها ویژگی

 یاند. همانطور که داریوش مشایگان در کتاب در جستجوی فضاهای گم شدهای از هویتعامل پدید آمدن انگاره

ها بر کدام فضا مبتنی است، جز فضایی منهدم، ی آنراستی امروز معماری شهرها و حومهبه  »نویسد : خود می

سترد، گوار با واالترین استعدادهای بشری، فضایی که عنان گسیخته میتهی از مضمون و فاقد هر گونه پیوند ادام

بات ز اشکالی که تن به ثترف اتهی است حاوی محتوایی تهیردد. گویی فضا قالبی میانوار منتشر میسرطان

، 6814شایگان، « ) گیرد. آورد از همین جا مایه میدهند. زشتی ناگزیری که از هر سو به جانب ما هجوم مینمی

33 ) 

ها تمایلی غیر قابل انکار است. از طریق قلمروگرایی است که توان گفت که قلمروگرایی در م انساندر نهایت می

ها را به دیگران نیز اعالم کنیم و مرزهای این محدودهی و عمومی را تعریف میعمومی شخصیف نیمهمحدوده

 نماییم. در این میان، عمل طراحی باید در تطابقکنیم. از این طریق امکان نظارت و کنترل خود را مشخص میمی



بلکه  خلوت را تامین کندف ها بهی افراد باشد، تا نه تنها نیار انو پاسخگویی به نیازها و تمایالت قلمروگرایانه

 ( 411، 6818پاکزاد، به صاحبان قلمرو احساس استقال، هویت و حتی امنیت بیشتری اعطا کند. ) 

زا، عدالت اقتصادی و مساوات ی درونزا داشت. توسعهای به مدل طراحی توسعه درونتوان اشارهدر این راستا می

مشکالت غیر متمرکز بیشترین مشارکت را در امور عمومی و کمترین اجتماعی را مورد نظر قرار داده و برای حل 

 ،کند. در این مدل مسئولیت مالک است نه قدرتتشکیالت رسمی را از طریق طرحی جامع و عادالنه جستجو می

های مختلف ها با فرهنگو خدمت گذاری به جای حکمرانی، در این نظریه باور بر این است که تمامی انسان

اراده ) به عنوان جوهر وجود انسان ( به نعل های بالقوه و متفاوتی هستند که بایستی به کمک ستعداددارای ا

که هر انسان فارغ از تاثیر پذیرفتن از شرایط محیطی درآیند. بر این اساس دو دستاورد قابل حصول است : اول آن

ام چنین امری است و دیگر آن که به دلیل بروز و ی او خواستار انجگذارد، زیرا ارادهبر اطراف خود نیز تاثیر می

شود که سبب غنای فرهنگی شده و ظهور هر فعلی منبعث از استعداد ذاتی افراد، جامعه مزین به کثرت می

 ( 633، 6814اسالمی، گرایی اصل مهمی برای نمایش ساختار این ارتباط خواهد بود. ) افق

 مشارکت در طراحی و مسله آموزش

دگی، ی زنیک اوتوپی و یا یک تخیل است و هر محتوای فضایی با یک شیوه معماری همیشه تحقق یک رویا،

طراحان به  ( 33، 6814) شایگان، ی حضور همراه است. توان گفت یک شیوهی شناخت و حتی مییک نحوه

ا در ر هایشانکنندگان از طرحکنند استفادهمانند و سعی میای صاحب صالحیت باقی میعنوان متخصص حرفه

 ( 81، 6818، الوسنیند طراحی درگیر کنند. ) فرا

کند که هر چقدر میزان یادگیری و آموزش بیشتر باشد، ی اموزش در این راستا را اینگونه بیان میاهمیت مسئله

گو وتر و بازتر خواهد بود. این فرایند باید مشوق ایجاد گفتتر، قابل ارتباطتوان انتظار داشت که فرایند مشخصمی



ند کافراد باشد. مشارکت به عنوان یک آگاهی جمعی افراد را نسبت به موضوعات مختلف آگاه میو همکاری میان 

ری کننده است و به عنوان ابزای ارتباط بیشتر میان افراد مشارکتو به عنوان آموزش، افراد را از راه برقرارکننده

نوان ها به عپروژهتوانند موثر باشند. میهای طراحی پایدار چقدر دهد سیستمرود که نشان میآموزشی به کار می

های محلی، مشاوران، کنند. همکاران، قدرتی آموزشی به رشد آآگاهی نسبت به مفهوم پایداری کمک میوسیله

کامل شده و چه های ی پایداری چه از روی پروژهتوانند در مورد مقولهپیمانکاران، کاربران بناها و عموم مردم می

 ( Sassi ،4001 ،401ها آموزش بگیرند. ) نفرایند ساخت آ

 نتیجه گیری:

اضی ری-ما امروزه ابزارهای منطقی" در هرحال برای پیشرفت باید شالوده ی نظری تفکرمان رابهبود ببخشیم.     

 2831)شولتزر ," بسیار  پیشرفته داریم ، اما بندرت می فهمیم که این ابزارها در خدمت چه عواملی باید باشد

د.توسعه پایدار استراتژی ای است که نجیزهایی که صفات ویژه ای دارند مشخص می کنهمه مکانها را  .(  38،

عمرما  توسط کسانی که می خواهند شاهد پیشرفت  جامعه انسانی ، بدون  وارد آمدن  تأثیرات جانبی ای که 

ر بزرگ وجوددارد می گردد.   درعین حال ،  این خطمعموال رشد افسار گسیخته را همراهی می کند باشند ، ترغیب 

 138، 2838ماتین،که توسعه پایدار به معنی هر چیزی برای هر کسی شود،ودراین روند از هرگونه معنی تهی شود.)

( از آنجاییکه طبق بحث های مطرح شده این هدف اجتماعی تنها می تواند از طریق روندهای مشاوره ای ، 

ر است بستر مناسب جهت این مقصود فراهم آید. همانطور های مشترک وشراکت قابل دستیابی باشد ، بهتمسئولیت

که مالحظه شد از جمله اقدامات ضروری مبحث آموزش می باشد ، آموزش مدنیت در گستره اجتماع که بنظر 



می آید با برنامه ریزی در سطوح مختلف سنی واز مردم عادی گرفته تا همکاران و برنامه ریزان و دولتمردان شروع 

د طرح این مبحث خالی از لطف نباشد که سقراط ،کنش خاص تدریس را پس از مراقبت از نفس که می شود. شای

وظیفه ای  مدنی واجتماعی می انگاشت . در حقیقت تدریس وی  هدف اصلی وی بود مهم می دانست و آن را

 ( 424، 2831ضیمران ،پاسخی بود به نابسامانی ویا بحران دولت شهر )
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