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 :چکیده 

 مردم، عامه آن در و دهد طراحی مشارکتی رویکردی جایگزین است که تمام گروههای ذینفع و مرتبط با موضوع را در بحث طراحی دخالت می

 است ای رشته میان رویکردی مشارکتی طراحی. کنند مشارکت می شهری طراحی فرآیند در طراحان و گذاران سیاست شهری، ریزان برنامه

مشارکت مردم در روند  .دخالت کنند طراحی در شهری، فضای نیازهای به خود متفاوت دیدگاه با کننده یک از اعضای شرکت هر آن در که

تصمیم گیری شهری،یکی از عناصر اصلی حکومت دموکراتیک و مردمی بوده است و افزایش مشارکت مردم در امور شهری می تواند در ایجاد 

چارچوب نظری این مقاله از بعد برنامه ریزی مشارکتی و . ش های جامعه ، نقش ارزنده ای را ایفا نمایدتعادل و هماهنگی الزم بین بخ

در این . شهرسازی مشارکتی، مبتنی بر مشارکت مردمی و اداره مردمی شهر می باشد، که اصلی مهم در مدیریت و برنامه ریزی شهری می باشد

انها را از حیطه مشارکتی بررسی کرده و به تبیین مشارکت مردمی و جایگاه ان در برنامه ریزی  مقاله به بررسی نظریات مشارکتی پرداخته و

کتابخانه ای انجام شده است و هدف اصلی ان، بررسی مشارکت های مردمی و تاثیر ان در  -این مقاله با روش توصیفی . مشارکتی پرداخته ایم 

 .مثبت در جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری و نهادینه کردن مشارکت مردمی برداشته شود رود اداره شهر می باشد، تادر این راستا  گامی

 

 

 

 اجتماعات محلی،طراحی مشارکتی،برنامه ریزی شهری،طراحی جمعی:واژگان کلیدی
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 :مقدمه -1

کنند روزبروز غال مییابند و عناصر شهری که این فضاها را اشهمزمان با رشد و توسعه شهرها، فضاهای عمومی اهمیت بیشتری می

از زمانیکه رویکردهای نوین طراحی محله با . شوندریزان شهر و عامه مردم مورد توجه واقع میبیشتر از سوی طراحان، برنامه

 .اند، طراحی مشارکتی به عنوان یک ابزار ممکن برای توسعه مبلمان شهری مطرح شده استموفقیت مواجه شده

ویا دارد و علت ان این است که شهر مانند یک موجود زنده می باشد که عوامل محیطی مکانیسم ان برنامه ریزی شهری فرایندی پ

مشارکت اساسا متفاوت با مطلع کردن مردم از نحوه ی کار برنامه ریزان است وباید از نخستین (. 1131131شیعه،)را متاثر می کند 

عات به مردم، داشتن روابط خوب ومتقاعد سازی انها خالصه نمی مشارکت صرفا در دادن اطال. مراحل برنامه ریزی شروع شود 

شهروندان با (.  5131135حبیبی وسعیدی رضوانی ،) شود، بلکه گشودن حکومت به وی مردم و تشویق به کنش متقابل انان است 

. برای انان بازی نمایند  مشارکت در امور شهری به شبکه ای از روابطی وصل می گردند که در اینده می تواند نقش حمایتی را

مخصوصا ، در جامعه ای ک تعداد اقشار اسیب پذیر، بیشتراست، مشارکت دهی انان دذر امور شهری ، باعث افزایش عزت نفس ، 

 Saunders ,brown and)افزلیش تعامل اجتماعی و افزایش تجربه و مهارت های مشارکت کنندگان می گردد

Eardely,2003    .)ه های انسانی در محیط هایی که نتوانسته بودند نیاز های ساکنان خود را براورده سازند، در توجه به شاخص

نقش معمار، به عنوان تنها قدرت تصمیم گیری برای . سال های پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به یک خواست عمومی گردید

خواست ها وعالیقشان مجب فراهم اوردن فرصت هایی  طراحی محیط رفته رفته  تغییر پیدا کرده و توجه به نیاز های کاربران ،

این مهم برای توجه بیشتر به افراد ونیازهای روانی انه در محیط و فهم درست از . برای همکاری افراد مختلف در طرح ها گردید

مردم یا ) ن اجتماع این موضوع منتج به تغییر الگوواره های معماری گردید بطوریکه سعی در ، مشغول نمود. نیازها صورت گرفت

این رویکردها تحت عناوین مختلفی همچون ؛ طراحی مشارکتی . در حوزه های مختلف طراحی و برنامه ریزی داشت( کاربران

در هر صورت موضوع . به ویژه در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری مطرح گردید است...،برنامه ریزی مشارکتی ،طراحی با کاربر و

ف از دخیل نمودن افراد ، در تصمیم سازی محیطی است ، بنابر این توجه به هدف اصلی با توجه به شرایط جدید از یاد رفته ، هد

از دیگر موضوعات موثر ، تغییر در نوع  تعامالت افراد به دلیل . در طراحی گردد به نحوی که بتواند پاسخگوی  شرایط حاضر باشد

اصل مشارکت به عنوان راهکار، چندان توجهی به نحوه ارتباط افراد با یکدیگر و به می رسد . گسترش روز افزون ارتباطات است

چگونگی تاثیر گذاری این تغییرات نداشته است، لذا، شاید بتوان با استفاده از روشهای جدید ارتباطی تعامل میان افراد مختلف با 

مکان سازی اجتماعات محلی از طریق مشارکت ارد اصول این مقاله با مرور ادبیات موضوع سعی د .هم وبا متخصصان را باال برد

سپس در ادامه، از آنجا که طراحی . را استخراج کند و میزان کاربردی بودن آنها را در زمینه طراحی شهری بررسی کند مردمی

شود راحی بحث میمشارکتی حضور افراد فاقد تخصص طراحی را در پی دارد، در مورد نقش هریک از اعضای گروه در فرآیند این ط

 .گیردو در انتها نیز طراحی مشارکتی به عنوان یک رویکرد طراحی شهری مورد بررسی قرار می
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 مسئله بیان 1-1

 .دارد وجود خاصی روشهای آن، از برداری بهره برای که است جامعه آن انسانی منابع ای هرجامعه سرمایۀ عظیمترین و مهمترین

 طبیعی قلمداد حقی جمعی زندگی در مشارکت .است انسان به احترام منشأ و روانی روحی هاینیازمندی  از یکی مشارکت جویی

 در مدیریت مشارکت ایدۀ گسترش در که عواملی .است گرفته قرار تأکید مورد نیز شهری مدیریت در اخیر دهه های در و شده

  :از عبارتاند داشتهاند نقش شهری

 های دهه در شهری توسعۀ روندهای از درسگرفتن-2؛امور ادارۀ در مردم نقش افتنی اهمیت و مردمساالر نظامهای پیدایش

 -5شهروندان؛ منافع تضمین و مدیریتی فرهنگی، توسعۀ اجتماعی، -4مردم؛ خواستهای و نیازها با طرحها تطابق عدم -1گذشته؛

 مشارکت مباحث (UNVHS,1996) شهری زیری برنامه اخالق اجتماعی و )سازمانی( نهادی و اجتماعی زندگی فزایندۀ پیچیدگی

 زمینه این در جدی عمل اهتمامی در اما میشود، رانده سخن آن از وفور به هرچند که است مباحثی جمله از ایران در شهروندی

 .میکند لقیت مدیران قدرت تهدید به معنای را آن و نمی تابد بر را مشارکت که است نحوی به ایران در سازمانها ساختار .ندارد وجود

 را شهروند درونی مشارکت انتظار نمیتواند نشده است، شناخته رسمیت به محیط توسط آن مشروعیت و نشده نهادی که سازمانی

 تقاضاها و نیازها طبقه بندی فقدان انسجام، و نظم تودهای، فاقد عمدتاً ها مشارکت .گردد سازمان بهرهوری موجب و باشد داشته

 مدیریت به دستیابی هدف با شهری مدیریت دانش میان این در (174،1101پیروز،)است نمادین و شعاری سمبلیک، امری و بوده

 محله محوری سیاست گرفتن نظر در با .است امر این در شهروندان مشارکت نیازمند باالبردن شهر در پایدار توسعۀ و جانبه همه

 .است انجام حال در شهری مدیریت در شهروندان مشارکت جلب زا جدیدی تجربۀ که بینیم می شهری مدیریت جزئینگر و نگاه

 روش تحقیق 2-1

و روش های تحقیق میدانی و ابزاری در جهت موفقیت برنامه   کتابخانه -توصیفی در نیل به اهداف پژوهش از روش های تحقیق 

 .استفاده می گردد

 :فرضیات تحقیق 3-1

 

ت در شهر می تواند،زمینه ارتقاء علمی و عملیاتی شدن رویکرد مشارکت بهینه در سابقه و نمودهای اجتماعی مشارک:فرضیه اصلی

طراحی شده و افق های جدیدی از امکانات،روش ها را در این خصوص پدید می آورد و نیز به دلیل همفکری و تصمیم گیری بهره 

اطر و افزایش انگیزش های سکونتی بهره بردار بردار،به ارتقاء مطلوبیت فضا،انعطاف پذیری  متقابل فضا و بهره بردار،تعلق خ

 .بیانجامد

به موازات فرضیه اصلی تحقیق فرضیه های جنبی نیز در رابطه با عناصر طراحی شامل بهره بردار،طراح و :فرضیه های جنبی

 .همچنین جامعه،مدیران و کارشناسان قابل طرح می باشد

 
 

 :سواالت تحقیق  9-1
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مدل روابط علی جایگاه مشارکت بهینه در فرآیند طراحی  اجتماعات محلی در مراحل »اشدسوال اصلی به شرح ذیل می ب

 .و همچنین سواالت دیگری در این رابطه نیز مطرح می باشد« طراحی،بهره برداری چگونه است

 طراحی مشارکتی چیست و این رویکرد و محصول نهایی آن دارایی چه ویژگی هایی است؟-1

 ویکرد مشارکتی چه تاثیری در بهره بردار،طراح و جامعه دارد؟طرح حاصل شده با ر-2

فرهنگی معاصر و موجود در شهرها می توان برای تدوین و شکل گیری مشارکت واقعی -از چه زمینه ها و پتانسیل های اجتماعی-1

 بهره گرفت؟

 

 

 

 :پیشینه تحقیق 5-1

 1317محیطی به ویژه در بخش تجدید حیات شهری، از سال های  احترام به نیاز های اجتماع و دخالت دادن انه ر تصمیم سازی

این جنبش ها در سال های پس از جنگ بیش از پیش خود را نمایان ساخت و عرصه های (. Moatasim ،2775،42)اغاز گردید

مورد بحث سال های  مضوع( در گروه های همسایگی ) به ویژه توجه به وضعیت زندگی افراد کم درامد . مختلفی را نیز در برگرفت

بود وبه همین دلیل جنبش های نوگرای ... موضوع اصلی این جنبش ها موضوعاتی مانند فقر، بیماری، جرم وجنایت و. بود 1397

، این جنبش ها در سال های (Hamid, ،1331) 7برای برطرف کردن این موضوعات پدید امد( به ویژه در بخش مسکن) شهری 

در جستجوی توزیع مناسب شبکه اجتماعی میان افراد برای بهبود کیفیت های محیط  "معماری جمعی " با تاکید بر مفهوم 1307

برانامه ریزی  "در ابتدا یک اصطالح عام و فراگیر بود که در بر گیرنده موضوعاتی مانند  "معماری جمعی "فیزیکی بودند ، اصطالح 

وهمزمان با جنبش برنامه   1397در سال های  "معماری جمعی  " مفهوم. بود... و "، توسعه جمعی "، طراحی جمعی"جمعی 

ودر ( Wates 1330،13)شروع شده  "رود هکنی  "در انگلستان، با نظرات(معماری جمعی) این جنبش . ریزی وکالتی اغاز گردید

در کتابی با همان ( بیستمقرن  07در دهه )  "چارلز نویت  "را ( اجتماعی) اصطالح معماری جمعی . حال حاظر نیز ادامه دارد

 .عنوان مورد استفاده قرار داد گرجه بحث بر سر نامگذاری این رویکرد همچنان ادامه دارد

 

 نظری مبانی و دیدگاهها مفاهیم، -2

 :تعریف مشارکت 1-2

فورد آن را در فرهنگ آکس(. 1100دهخدا، )مشارکت در لغت به معنای شرکت و انبازی و حصه داری و بهره برداری آمده است 

 3های زیر نمود پیدا کند پس در این معنا مشارکت می تواند به صورت. کنش یا واقعیت شرکت داشتن و سهم داشتن معنی کرده اند

 ـ مقطعی، معطوف به هدف خاص و یا بخشی از حیات اجتماعی
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 ـ پایدار، با هدف از پیش تعیین شده و یا ناظر بر بخش خاصی از زندگی اجتماعی

 (غیر اخالقی)یا اهداف شرورانه ( اخالقی)ی بر اهداف مثبت ـ مبتن

 ـ از لحاظ مدیریتی و سازمان یافتگی به صورت تحمیلی یا داوطلبانه و آزاد

از منظر جامعه شناسی بین مشارکت به عنوان عمل و  (Biro)بیرو ( 1133یوسف زمانی، )ـ به صورت کنترل شده و یا خود جوش 

داند که به فعالیتی  در معنای اول مشارکت را شرکتی فعاالنه در گروه را می. ا وضع تمیز قائل استتعهد و به عنوان حالت ی

غفاری، )دهد  اجتماعی انجام شده اشاره دارد و در معنای دوم از تعلق خاطر گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می

ین است که قدرت تصمیم گیری در اختیار مردم غیر نخبه قرار از دیدگاه تایلور و مک کنزی مشارکت اصیل به معنای ا( 1137

بورکی نیز مشارکت را بخش . دانند ها از هر نوع کنترل آزاد باشند و مشارکت از پایین به باال را کلید توسعه درون زا می گرفته و آن

پذیری و تعاون اجتماعی  ی، مسئولیتکند و آن را توسعه خود اعتمادی، ابتکار، سربلند جوهری و اساسی رشد انسان معرفی می

شمرد که بدون چنین تحول و توسعه ای در درون مردم، تالش و اقدام برای از بین بردن فقر و توسعه نیافتگی اگر غیر ممکن  می

سر و ، حداقل با مشکالت عدیده ای مواجه خواهد بود و چه بسا توسعه و پایداری که زیر ساخت رشد و بهره برداری است، میباشد

 . وساز بازآفرینی شد عنوان بحثی جدی در حوزه ساخت میالدی به 1137مفهوم مشارکت در دهه (. همان)مقدور نگردد

 مفهوم تعریف صاحب نظران

مشارکت شامل هر فرایندی است که از طریق  (1301)کالرک ورابرتز

ان افراد سهمی در رسیدن به تصمیم های 

 .مدیریتی توسعه دارند

 فرایند

مشارکت سیستمی از مدیریت است که در  (1333)ترسونپی

 .قالب ان افراد بر توسعه ای  اثر می گذارند

 نفوذ و کنترل

مشارکت کلیه اشکال قدرت توسط زیر  (1393)رامرز

 .دستان است، که از نظر انه مشروع جلوه کند

 شکل اعمال قدرت

و باید مشارکت تصمیم گیری مشترک است  (1333)الک، شویچی و التام

از تصمیم گیری دستوری و یا تفویض اختیار 

 .به غیر تمیز داده شود

 تصمیم گیری

مشارکت عبارت است از ادراک هر فرد از  (1353_1300)واوم ولوتانز

میزان نفوذی که بر تصمیم گیری دارد و 

مقایسه  ان با میزان نفوذ واقعی وی در 

 .تصمیم گیری 

 ادارک نفوذ

 (1107اوکلی و همکاران،3 )،ماخذمشارکت از دیدگاه صاحب نظران مفهوم-1جدول شماره 

 :طراحی مشارکتی 2-2
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(.  Sanoff, 2008)طراحی مشارکتی نگرش درباره نیرویی است برای ایجاد، تغییر و مدیریت محیط ساخته شده برای مردم 

یط خود فعال باشند، به جای اینکه فقط به فعالیت طراحی مشارکتی بر این اساس است که اگر شهروندان در ایجاد و مدیریت مح

پردازان ساخت انبوه مسکن بیان  بروم، از نظریه( همان)داشت  عنوان مصرف کننده عمل کنند، محیط عملکرد بسیار بهتری خواهد

دیریت توانند در طراحی، ساخت یا م گیری کنند و می هنگامی که ساکنان حق دارند درباره مسائل اصلی خود تصمیم3 دارد می

اما هنگامی که مردم، . گرفته، به بهبود وضعیت فردی و اجتماعی منجر خواهد شد مسکن خود مداخله نمایند، فرآیند و محیط شکل

های مسکونی، مانعی برای تکامل فردی  کنترل یا مسئولیتی درباره تصمیمات اصلی فرآیند ساخت و طراحی مسکن ندارند، محیط

نقایص و کمبودهای یک پرادزان مسکن معتقد است،  جان ترنر از نظریه (Broome, 2005). اهد شدبوده و تحمیلی بر اقتصاد خو

او . واحد مسکونی، هنگامی که حاصل فعالیت ساکنان باشد، بیش از هنگامی که حاصل فعالیت دیگران است، قابل تحمل هستند

های متداول تأمین مسکن، به طور ضمنی برمبنای این  سیاست 3کند چنین بیان می« هنگامی که دوباره بسازیم»این امر را در کتاب 

. گیرند ترتیب، نیاز و توانایی آنها در شکل دادن به محیط خود را نادیده می بدین. اند کننده فرض استوار هستند که مردم فقط مصرف

–کند نقش دولت باید  ترنر پیشنهاد می. زیمپردا را می« مسئولیت اجتماعی»با « استبداد پدرساالرانه»ما امروز، بهای اشتباه گرفتن 

« حد»ها از طریق فراهم کردن امکان دسترسی به منابع و مشخص کردن  سازی آن به توانمند -گیری برای مردم به جای تصمیم

رنر، کریستوفر الکساندر نیز مانند جان ت (Turner, 1977)دخالت و آزادی آنها در انتخاب منابع مورد نیاز خود، محدود شود

گیری توسط مردم، تأکید داشت،  که ترنر بر لزوم تصمیم در حالی. دهی به محیط است گیری جمعی برای شکل طرفدار تصمیم

الکساندر عقیده دارد که فقط خود مردم از نیازهایشان اطالع دارند و  .ها و ابزارهای اتخاذ این تصمیم را بیان کرد الکساندر، روش

کردن و رمزگشایی فرآیند  هدف الکساندر ساده. باشند طراحی به صورت فعال و مستقیم دخالت داشته بنابراین باید در فرآیند

 ,Moatasim)بود  های خاص خود به حوزه اختصاصی فعالیت معماران و شهرسازان تبدیل شده دلیل پیچیدگیطراحی بود که به

ها  رکت مردم در طراحی و ساخت و دخیل کردن نظرات آناساس کار خود را بر مشا حسن فتحی در تجربه روستای گورنا (2005

گیرد تا  برد و استادکاران محلی را به خدمت می می هایش بهره های ساخت بومی در برپایی طرح بنا می گذارد؛ از مصالح و روش

او معتقد است که . هم آوردشناسانه فرا هزینه و با در نظر گرفتن اصول زیبایی اهشهای برپایی منطقه را با ک طرحی منطبق بر سنت

معتقد  کریستوفر الکساندر. (1102فتحی، )اش را توجیه کند های تحمیلی تواند انتخاب معمار تنها از طریق زیبایی است که می

. واضع اصلی الگوهای معماری است وی .شوند الگوهای ذهنی، برگرفته از الگوهای طبیعت و از طریق روند تفکر استخراج می است،

زمانند و به قول او  کند که در روند ساخت و ساز بشری بی به الگوهایی اشاره می« زمان ساختن راه بی»ر کتاب مشهور خود او د

 ،کند ای است مبین اینکه موجودی را که او تعریفش می هر الگو قاعدهاز نظر او  . (1131ساینگاروس، . )نام دارند ریشه در کیفیت بی

توانند با استفاده از زبان الگو فضاها را  ها می انسان. آورد عناست که سیستم الگوها زبانی به وجود میدراین م. چگونه باید ساخت

 (1131الکساندر، )شکل دهند 

، رویکرد طراحی مشارکتی را بعد از رویکرد سیستمی و زبان الگو، به عنوان یک رویکرد نوین طراحی معرفی (1335،سالما )

اما به هر ترتیب، توجه به طراحی  های طراحی مشارکتی است؛ ت تأثیر سانوف یکی از پیشگامان نظریهنگاه او بیشتر تح. کند می

، 1301، جنکز1395دیویدوف )مشارکتی به عنوان یک رویکرد توسط برخی دیگر از نظریه پردازان نیز صورت گرفته است 
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دانند  های سیستمی معماری می رکتی را زیر مجموعه روشاگرچه گروهی از نظریه پردازان، معماری مشا(. 2777، واتز 1333سانوف

 (. 1133یوسف زمانی، )اند  و آن را به عنوان یک رویکرد مستقل به شمار نیاورده

مشارکت »گیری از  ها در بهره وساز نمودهای مختلفی یافته است که وجه اشتراک همه آن چه مسلم است، این شیوه در ساخت آن

های مشارکتی آن در  بیشتر مورد توجه بوده و بیشتر روش 1307های  ا حدود سال 1اری اجتماعیمعم. بوده است« مردمی 

ریه پردازانی همچون که نظ 1397های  ، به ویژه از سال.ریزی شهری و شهرسازی مورد استفاده قرار گرفته است های برنامه طرح

رویکرد  .در آن حوزه فعالیت داشت( 1334)ماری نیز ریچارد هچاند و در مع به آن پرداخته... جیمز میدجلی، اسکات دیویدسون و 

های جدید مشارکت کاربران در طراحی  مورد توجه قرار گرفت که در آن استفاده از روش 1337های  نیز از سال 2معماری مشارکتی

توسعه  کشورهای در حال1357های دهه  به طرح« 1معماری جمعی»نگاه خود را در ارتباط با ( 1330،واتز ) .معماری طرح شد

کردند و آن را به عنوان یک  های خویش فرما، در فرآیند طراحی شرکت می های اجتماعی به صورت سامانه کند که گروه معطوف می

 1307و  1397های  تجارب سال. جستند ها، متخصصان از کمک افراد عادی بهره می در این طرح. رفتار اجتماعی پذیرفته بودند

. تواند با دیگری تفاوت داشته باشد های گوناگونی از مشارکت جمعی در معماری وجود دارد که هر یک می نمونه نشان داد که

ای در ایاالت متحده گذاشته در  های اولیه حاکی از این بود که معماری اجتماعی و معماری مشارکتی تأثیر عمده  بندی تقسیم

 (. 1133کامل نیا، )که معماری جمعی بیشتر در انگلستان مورد بحث بود  حالی

 جمعی مشارکت مفهوم و جمعی احساس های شاخصه 3-2

 S.C.P,2004) ).گردید آغاز "ساراسون" و با نظرات  1304لهای  سا در "جمعی احساس" با رابطه در آکادمیک مطالعات

در  سعی ها حوزه این پردازان نظریه از بسیاری .گردید واقع منظور نظر طراحی و رفتاری علوم مطالعات سیاسی، علوم روانشناسی،

 به را جمعی روانشناسانه احساس مفهوم پردازان، نظریه برخی از .داشتند خاص زمینه یک در جمعی احساس ویژگیهای تشریح

 (Sarason, 1974; Davidson, 1986; Hill, 1996). .می کردند  تلقی اجتماعی روانشناسی مفاهیم مهمترین از عنوان یکی

می  اجتماعی روانشناسی اهداف ترین اولیه و مهمترین از است یکی معتقد (بحث این گذران پایه از یکی عنوان به) "ساراسون" 

 در ویژه به طراحی جمعی عوامل مهمترین از یکی عنوان به "جمعی احساس" .باشد شهروندان اجتماعی احساس باالبردن بایست

 شکل مبنای به عنوان شاخصه این گرفته، صورت های طرح از بسیاری در .باشد توسعه می درحال کشورهای موردی ههای مونن

 .است توجه طرح مورد در کننده مشارکت اجتماعی گروه گیری

 :طراحی مشارکتی در ایران 9-2

                                                           
1 Social Architecture 
2 Participatory Architecture 
3 Community Architecture 
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خودجوش مردم در ساخت خانه خود و یا بناهای  ای دیرینه دارد و مشارکت وساز سابقه در ایران مفهوم مشارکت در حوزه ساخت

وساز در حوزه متولیان دولتی مطرح شد، موضوع شکل دیگری  اما از مانی که ساخت. شده است المنفعه امری بدیهی محسوب می عام

قدرت هسته مرکزی مفهوم مشارکت، . خود گرفته و مشارکت از یک مفهوم درونی به یک سبک کارشناسانه تغییر شکل داد به

هایی با عنوان  ولی متأسفانه آنچه که در حال حاضر در طرح. های شهری است یافتن شهروندان و تأثیر گذاشتن بیشتر آنان بر طرح

... . گردد، به هیچ وجه ناظر بر این مفهوم نبوده و عمدتاً عبارت است از تأمین اعتبار مالی طرح و یا  مشارکتی در کشور اجرا می

های  ای که زیر کوشش نماید، نبود فلسفه در این میان عواملی که از گسترش سریع مشارکت جلوگیری می(. 1133یوسف زمانی، )

ای ذهنی است که  مشارکت پدیده. جویانه را فراهم آورد، فهم آن را آسان گرداند و نسبت به آن تعهد بیافزاید، بارز است مشارکت

های اخیر موج  در سال( 1103علوی تبار، )صورت جزئی از فرهنگ مردم درآید  تواند به گشا نمی ای کارساز و راه بدون فلسفه

شده از  های ارائه گیرد و باتوجه به عدم موفقیت طرح وسازهای روستایی که با هدف بهسازی و یا بازسازی مسکن صورت می ساخت

این امر مطرح شده و مدنظر مجریان و  های متولی، گرایش به راهکارهای مشارکتی و استفاده از توان بومی در طرف سازمان

های مذکور، مرور تجارب و براساس نظرات  مطالعات انجام شده درخصوص فرایند طرحبررسی شواهد و . است صاحبنظران قرار گرفته

 ها جایگاه در طاین دست طرح عنوان یک فرایند عملیاتی و اجرایی به است، هنتوانست رویکرد مشارکتی، متولیان و مجریان

 براساس مطالعات انجام شده، . مستحکمی یابد

 3شرح زیر برشمرد توان به ترین مشکالت و موانع طراحی مشارکتی در ایران را می مهم

 عدم توان علمی و اجرایی مشارکت ساکنین -

 مشارکت ساکنین کافی برای  نبود تمایل و انگیزه -

 های ساکنین  عدم مدیریت و استفاده مؤثر از قابلیت -

 نتظارات غیرعلمی و عملی در ازای مشارکت از طرف ساکنینایجاد ا -

 کاهش سرعت انجام کار -

 افزایش هزینه ناشی از اعمال نظرات انفرادی -

خصوص بازسازی  های بهسازی و به های مشارکتی را در طرح شوند که استفاده از روش دالیل فوق از عمده دالیلی محسوب می

این طرح در نظر . سازد رو می های آن هستند، با عدم استقبال متولیان روبه ترین مشخصه مسکن که سرعت باال و هزینه محدود مهم

ای ارائه نماید تا در حد امکان، مشکالت مذکور  ها و مشکالت ذکر شده در قالب یک تجربه عملی، برنامه دارد با عنایت به محدودیت

 .کاهش یابند

 مدل و پیشنهاد ارائه-3
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 ارکتمش تحقق عمدة شرایط 1-3

 3می سازد امکانپذیر را مشارکت جلب زیر عمدۀ شرایط

 .است قدرت در سهیم شدن با معادل حدودی تا آن عادالنۀ تقسیم و است نهفته مشارکت عمق در اطالع رسانی -

 کیفیت و حجم به همچنین و دارند شرکت گفتوگو این در که کسانی صالحیت و آموزش سطح به مشارکت اثربخشی و کارایی -

 .دارد بستگی می یابد، اختصاص آن خاص موضوع هر بررسی به که زمانی به و شده ارائه عاتاطال

 .است اجتماعی مناسبات تجدید مستلزم مشارکت، -

 .پایداری و نهادینه شدن ازاین رو .است متقارن جامعه نهادهای و تشکل ها طیف شکل گیری با مشارکت، نهادینه شدن -

 :ستا زیر رویکردهای مستلزم مشارکت -

 شناخته مشارکت نهادینه کردن راهبردهای از یکی عنوان به مدنی، جامعۀ تعمیق در آن تأثیر و مشارکت جایگاه و اهمیت -

 .شود

 .است الزامی توسعه برنامه های موفق و اساسی شرایط از یکی عنوان به مشارکت -

 نهادی و تأیید شهروندان اساسی حقوق از ییک عنوان به کشورها همۀ قوانین در جمعیتها و انجمنها اجتماعات، تشکیل حق -

 اجتماعی ایجاد روابط و روحیه تغییر نوعی یا است جو و فضا نوعی بلکه .ندارد خاصی قوانین مشارکت حال این با .است شده

 (11،1137ارجمند نیا،).می شود جامعه میانی نهادهای و گروهها ایجاد و رفتارها در تأثیر به منجر خود که است مناسب

 :مدنی مشارکت رویکردهای 2-3

 جهت فدرال نهادهای برای را الزاماتی کارتر کابینۀ که افتاد اتفاق زمانی متحده ایاالت در مدنی مشارکت تاریخ در اساسی تجربۀ

 مورد در م 1978 مشورتی کمیتۀ گزارش دوره، این محصول .کرد صادر گذاری خطمشی و اداری فرایندهای در شهروندان مشارکت

 بندی دسته .گیرند بکار میتوانند فدرال نهادهای و کرد بندی دسته را مدنی مشارکت اشکال که بود (ACIR) الدولی بین وابطر

 :باشد مشارکتی می عمومی های جنبه دربردارندۀ که گردد می تشریح مدنی مشارکت به رویکرد پنج ارائۀ برای مزبور کمیتۀ

 فردی اشکال دنبال به که میگیرد کار به را تالشهایی و فرایندها مدنی، مشارکت به ترکمش رویکرد یک :رقابتی رویکردهای  الف

 هستند، رقابتی اجتماعی های جنبش .باشد می اجتماعی هدف یا مطلوب محلی اجتماعات حصول جهت رقابتی عمل جمعی و

 اثر شهروندان درون تواند می رویکردها این .بدهند دست از را شان اختالفی زوایای بنابراین و بوده ترجیح مورد میتواند آنها اگرچه

 صورت به .نمایند کنند،ایجاد می اشاره شهروندی ظرفیت مثابه به آن به (1331،تامسون و پارتنی )ی ، بر آنچه یا بیشتری درونی

 بر اثرگذاری دنبال هب و داشته را حکومتی تصمیمات درک توان شهروندان آن در که دارد اشاره محدودهای به درونی اثر خاص،

 احساس شهروندان آن در که است حوزهای بیرونی، اثر از منظور .است مرتبط بیرونی اثر با درونی اثر .باشند می مزبور تصمیمات

 (1103اسماعیل زاده ،.)هستند پاسخگو آن، بر اثرگذاری راستای در آنها تالشهای برابر در حکومت میکنند
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 سیاستمداران یا با توانند می شهروندان که هایی روش روی کمتر گفته، پیش مدنی مشارکت عانوا :مدنی جامعۀ رویکرد  ب

 که وجود دارد مشارکت از دیگری انواع .دارد تمرکز باشند، داشته تعامل مشیگذاری خط بر اثرگذاری راستای در عمومی مدیران

 و دیگر اجتماعی باشگاههای داوطلب، سازمان هزاران نۀخا گسترده، مدنی جامعۀ .دارد تأکید مشترک منافع ایجاد روی بیشتر

 انواع دیگر است که مبنایی سازمانی های فعالیت که میکند استدالل2000 )تام پوت .)میآورد گردهم را مردم که انجمنهاست اشکال

 نقش و ندیشهرو مدنی، جامعۀ از مختلفی های نگرش .میگیرد شکل آن روی بر محور سیاست و گذاری مشی خط مشارکت

 عنصر عنوان به که ای است مقوله محلی، اجتماعات اما دارد وجود فلسفی و مذهبی فرهنگی، های سنت در مدنی جامعۀ در حکومت

 گردد است، یافته توسعه که نتیجۀ اعتمادی در شهری مشارکت دیگر اشکال به منجر تواند می و است شهری زندگی پایداری اساسی

 ( 1387همان،)

 مشارکتی پایۀ نظریۀ ارساخت 3-3

 هرچند .مینمایند ارائه محلی طراحی و برنامهریزی فرایندهای اعمال منظور به را قویی های آرمان مشارکتی، پایۀ نظریۀ اهداف

 این اصول گیری لیکن هدف است آرمانگرایانه بسیار یا و دسترس غیرقابل شده ارائه اهداف از بعضی آید نظر به است ممکن که

 فرایند، این در (1134هودسنی،)است محلی توسعۀ الگوی تقویت و مرکزی حاکمیت از وظایف گری تصدی کاهش سمت به

 گام محلی سطوح به مسئولیتها اعطای و اختیارات تفویض سمت به کالن سطح در شهری مدیریت و ریزی برنامه نظام هرچه

 .می افزاید محلی نهادهای خودگردانی به و کاسته خود تصدیگری میزان از بردارد،

 :محلی   استقالل ارتقاء 9-3
 

 انتخاب در حق جمله از که است محلی حاکمیت توسعۀ در پایداری اهداف به نیل منظور به اساسی راهکارهای از یکی اصل این

 بیان میکند هرابط این در پایه نظریۀ .میباشد ...و محلی اجتماعات شبکۀ توسعۀ و محلی تسهیالت و امکانات و خدمات با رابطه

 مصرف انرژی، جمله بهینه سازی از موارد بسیاری در و گردند مدیریت خود بخش جزئی ترین در باید فعالیت ها و خدمات که

 پارک دبستان، :جمله از اولیه خدمات همسایگی واحد نمونه عنوان به .گردد ارائه و مدیریت محلی واحد هر سطح در راهکارهایی

 .می باشد ناحیۀ فرادست و منطقه عهدۀ به باالتر سطوح خدمات دیگر و میآورد فراهم را ...و حلیم خرید مکانهای محلی،

 

 :پیوستگی و ترکیب اصل 5-3
 بلکه در گردد، پیرامون فضاهای از آن جدایی سبب نباید ،(محلی حاکمیت تقویت فرایند در) محله یک خودمختاری و استقالل

 .ضروری است و الزم آنها در قابلیت زندگی و قدرتمندی سرزندگی، منظور به آنها درون همانند محالت میان پیوستگی مقابل

 را محالت موفقیت می تواند (فضاها) مکانها و فعالیتها بین اتصال و ارتباط محله، در گسسته الگوی نبودن مناسب عالوه بر

 .گردد تقویت همجوار مسایگیه واحدهای و محالت میان ارتباطات است الزم رابطه این در .نماید تضمین

 

 :انطباق قابلیت 6-3
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 تغییر کاربریها ساختمانها، توسعۀ انسانها، آمد و رفت .نمیباشند تغییر بدون و ثابت زندگی محیطهای دیگر مانند محلی اجتماعات

 در و گردند،همس تغییرات با خود، است الزم شهری محالت .میگردد زندگی محیط در گستردهای تغییرات سبب همگی ...و

 رویکرد از ایجاد گردند، مختلف استفادههای و کاربریها برای باال انعطافپذیری قابلیت با ساختمانهای و خیابانها است الزم نتیجه

 (1134هودسنی،) .شود گرفته نظر در آتی توسعههای برای فضاهایی و شده استفاده تدریجی بازسازی و نوسازی
 

 

 :راهکار ها وپیشنهادها 7-3

شاید .یکی از مسایل مهم در نظام های مردم ساالر میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و اداره اجتماعات محلی می باشد

با توجه به یافته های خود در  این پژوهش و هدفی که از .به طور کلی نتوان یک راه کار مناسب برای مشارکت مردم ارایه نمود

موضوعی که مورد بحث است،راه کارهای مختلفی ارایه می شود که مدیران و برنامه ریزان مشارکت در نظر می باشد و ماهیت 

 .شهری می توانند از آن ها برای جلب مشارکت بیشتر شهروندان استفاده کنند

تشکیل شوراهای محلی در سطح محالت که این روش مشارکت،بهترین شیوه مشارکت مردم در جهت بهبود و ارتقاء محیطی -

 است؛

 طراحی سایت نظر خواهی و برقراری روابط الکترونیکی و حرکت کردن به طرف شهرداری های الکترونیکی؛ -

 برگزاری جشن ها و مراسم محلی برای باال بردن تعلق اجتماعی شهروندان؛ -

اوطلبانه مساعدت رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی در جهت فرهنگ سازی،مخصوصا اطالع رسانی در خصوص ضرورت شرکت د -

 شهروندان در امور شهری؛

 نظر خواهی از شهروندان در خصوص اجرای طرح های شهری؛-

 جلب اعتماد شهروندان از طریق به فعلیت رساندن نظرات شهروندان؛-

 چارچوب های اصلی تهیه برنامه باید با موافقت ساکنان محلی تهیه شود و سپس بر اساس آن ها کار برنامه ریزی آغاز شود؛-

رسانه های ارتباط جمعی،نسبت به اطالع رسانی و آگاه سازی شهروندان و ارتقاء فرهنگ مشارکت پذیری اقدام های موثر و عملی  -

خبرنامه های ویژه،نصب پوستر و پالکارد های تخصصی در زمینه -و اجرایی را معمول دارند،که می توان به چاپ نشریات خبری

و به ویژه تیزرهای انیمیشن،انجام تبلیغ عمومی در شبکه های تلویزیونی و حتی االمکان  ساخت فیلم های کوتاه-موضوع مشارکت

 شبکه های رایانه ای جهت ارتقاءفرهنگ مشارکت به منظور توسعه مدیریت شهری و دیگر اقدامات از این دست اشاره داشت؛

 با شهروندان بدون جهت سیاسیآگاه کردن مردم از طرح ها و برنامه ها و شرکت دادن و در ارتباط بودن  -

 ؛(تابلوهای تبلیغاتی-پوستر-از قبیل)فرهنگ سازی و اطالع رسانی و آموزش به مردم در مورد وظایف و حقوق و قوانین شهروندی -



  معمارایران سراسری انجمن های صنفی مهندسان کانون

 همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم

 49ماه  تیر -تهران 

 

 فرهنگ سازی در بین شهروندان و نهادینه شدن فرهنگ مشارکت؛-

 م؛مناسب بودن یک طرح یا پروژه برای منطقه مناسب با فرهنگ مرد -

 وجود جلسات هم اندیشی بین مردم و مسئولین در خصوص راه های مشارکت مردم؛ -

مذهبی در جهت پیشبرد و فرهنگ سازی،تصمیم گیری مردم و افزایش سطح اطالعات عامه مردم در  -استفاده از اماکن عمومی -

 مورد معقول بودن خواسته ها و نظراتشان؛

 :نتیجه گیری

به خواست شهروندان و اداره و مدیریت شهری،با توجه به مشارکت شهروندان،نیازمند بسترها و زمینه  اداره امور شهر و رسیدگی

هایی است که بتوان در پرتو آن گامی موثر به سوی مدیریت واداره شهری برداشت،برقراری شرایط و زمینه های الزم برای تعامل 

است نیازمند قرار گرفتن بر محور ... کننده شهر،بخش خصوصی و  رهبین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان،نهاد های ادا

مشارکت،اعتماد،شفافیت و تعامل میان این نهاد ها و ارگان ها در کنار هم است و هدف آن سامان بخشی به زندگی شهری و 

متی اداره امور کشور شیوه تدوین نظام های مشارکتی بستگی به نظام های سیاسی و حکو.فعالیت های مدیریت شهری می باشد

در کشورهایی که مفهوم جامعه مدنی و حکومت های محلی به معنای واقعی با قدرت و اختیارات مشخص شکل گرفته است، .دارد

اما در برخی از .مشارکت شهروندان و شفافیت و آزادی حضور آن ها،جایگاه خود را نیز در جامعه و به طبع در کشور ثابت کرده است

نین شرایطی مهیا نیست و مردم نمی توانند در اداره امور  شهری دخالتی داشته باشند و به عنوان عضو مهم در کشورها که چ

شهر،نظرات خود را تنها بازگو کنند،در مدیریت شهری و اداره امور شهر چنین کشورهایی مشکل اساسی بوجود می آید که خود 

اما اگر در جامعه ای شهروندی را به عنوان یک .ی قادر به حل آن ها نیستکه دولت مرکزی به تنهای باعث بروز چالش هایی است

واقعیت و پدیده اجتماعی بدانیم آنگاه موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده برای مشارکت جدی و 

 .اللت داردفعاالنه در حوزه های مختلف،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی ودر کل اداره مردمی شهر د
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