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هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر برنامه توسعه اجتماع 
در تجارب فکری و عملی ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا و ایران

      تاریخ د ریافت مقاله: 1395/07/04     تاریخ پذیرش نهایی: 1396/12/14

 چکیده
با ورود نهضت های اصالح طلبانه شــهری در حیطۀ برنامه ریزی و با تنظیم ارزش های اجتماعی، برنامه ریزی واجد نقشــی فعال 
در جامعه گشــته و دیدگاهی که برنامه ریزی را به مثابه فرایند اجتماعی می داند، رشــد کرده اســت. در این تکامل، معرفی رهیافت 
برنامه ریزی وکالتی، نقطه عطفی است که با رشد این نهضت آغاز شد. هدف مقاله قیاس تجارب فکری و عملی برنامه ریزی وکالتی 
در بریتانیا، آمریکا و ایران با اتخاذ روش پژوهش قیاســی است که این مهم با مقایسه برنامه های تهیه شده در چارچوب برنامه های 
توسعه اجتماع این کشورها انجام می پذیرد. رهیافت هایی که از دهه  1960 در دو کشور بریتانیا و آمریکا و از دهه 1380 در ایران 
در قالب سیاست های گوناگون مطرح و در برخی موارد عملیاتی شد. این قیاس مؤید آن است که تفکر پایه در برنامه ریزی وکالتی 
در هر کشــوری، مبتنی بر بســتر نهادی، خاستگاه مشکالت عرصه شــهری و نقش عامالن درگیر در فرایند برنامه ریزی ازجمله 

برنامه ریزان شکل خاصی به سیاست های تجویزشده بخشیده است.  

 واژه های کلیدی
 برنامه ریزی وکالتی، یاری در برنامه ریزی، توسعه اجتماع، توانمندسازی

Email:zamanian@pardisiau.ac.ir                .استادیار گروه شهرسازی، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس، ایران *
Email: pirbabaei@hotmail.com                                       )دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران. )مسئول مکاتبات  **

                 Email: Pouya.joodi@gmail.com             .دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران***
             Email: : pzadbagheri@gmail.com                  .دانشجوی دکترای شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران****

دکتر روزبه زمانیان*، دکتر محمدتقی پیر بابایی**، مهندس پویا جودی گل لر***، مهندس پیمان زاده باقری***
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   مقدمه
تحلیل گــران رادیــکال، برنامه ریزی را عملی در خدمت منافع ســرمایه و به 
ضرر افراد جامعه تفســیر کرده و از ســوی دیگر برنامه ریــزی همواره درگیر 
تصمیم گیری میان منافع و اهداف مختلف بوده و هســت: منافع خصوصی در 
برابر منافع عمومی، منافع کوتاه مدت در برابر منافع درازمدت، منافع اقتصادی 
در برابر منافع اجتماعی و نظایر آنها، لذا تعیین اینکه چه چیزي منافع عمومي 

را تأمین می کند، همواره موضوعي مناقشه برانگیز بوده و هست. 
برنامه ریزي براي اینکه نقش تجویز راه هاي عملي براي تحقق وضع مطلوب 
آینده را به درســتی ایفا کند نیاز به داشتن توانایي جهت ایفای نقشی به عنوان 
وکیِل دولت، گروه ها، سازمان ها و یا افرادي که براي آینده جامعه پیشنهاد هایی 
دارند، اســت. این وظیفه مستلزم توسل به نوعی فرایند تصمیم گیری جمعی و 
مشــارکت گروه های مختلف در برنامه ریزی است. برنامه ریزان درواقع نوعی 
حمایتگر اجتماعی محســوب می شوند که در متن کشــاکش نیروها و منافع 
مختلف گروه های اجتماعی به ســمت رعایت عدالت و برابری حرکت کنند. 
حرکت به ســوی برابــری اجتماعی و سیاســی، نیازمند آن اســت که عموم 
مردم پایه هایی را برای جامعــه فراهم آورند که فرصت های برابر را به تمامی 
شــهروندان عرضه کند، ازاین رو نیاز به برنامه ریزی هوشمندانه ای که اهداف 
نوین اجتماعی و ابزارهای دســتیابی به آن ها را تعیین کند، روشن و ضروری 

است. 
بعد از انقالب صنعتی و تغییرات کالبدی شهرها ناشی از نظام جدید تقسیم کار 
اجتماعی و ضرورت ســاماندهی وضع نامطلوب شــهرها، ایجاب می کرد که 
اســتفاده هدفمندتر از منابع در دســتور کار برنامه ریزی قــرار گیرد تا امکان 
کنترل و هدایت جامعه فراهم آید. ســرعت و وسعت تحوالت در علوم موجب 
پیدایــش اعتقاد فراگیر درزمینه ی عقالنیت شــد که پایه و اســاس نوعی از 
برنامه ریزی علمی، جهت کنترل توســعه محسوب می شد، روشی که به عنوان 
ابزاری متکی بر اســتدالل منطقی، اثبات بــاوری منطقی را پایه برنامه ریزی 
می  دانســت و ویژگی آزاد بودن از ارزش ها را برای برنامه ریزی همانند ســایر 

علوم می پذیرفت. 
بدیهی اســت که برای تجزیه وتحلیل مباحث هنجاری و اجتماعی، به ابزارها 
و نظریه هــای متفاوتی برای توجیه اهداف برنامه ریزی شــهری نیاز اســت، 
چراکه مجهز شــدن به نظریه های اجتماعی و شــناخت هنجارهای جامعه از 
این واقعیت سرچشمه می گیرد که حوزه اولیه تصمیم سازی ها، حوزه اجتماعی 
است و برنامه ریزان باید بر اهداف اجتماعی احاطه داشته باشند و با اتکا به آنها 
از مداخــالت خود در جامعه دفاع نمایند و به داعیه های برنامه ریزی و هدایت 
راهبردهای تعیین شــده اعتبار بخشند. برنامه ریزی وکالتی که نخستین بار در 
دهــه 1960 میالدی در ایالت متحده آمریکا توســط پل دیویدف1، همچون 
بخشی از راهبرد ملی اصالحات اجتماعی شکل گرفت، باوجود برخی ویژگی-

های آمریکایی خود در تفکر و عمل برنامه ریزی در ســایر کشــورها به ویژه 
بریتانیا نیز اثــرات زیادی وارد آورد. در این رهیافــت برنامه ریز نقش وکیل، 

مدافع و ســخنگوی افراد فقیر، افراد ساکن در نواحی محروم درون شهری و یا 
به صورت کلی افراد یا گروه هایی را بازی می کند که به مراکز تصمیم گیری در 

جامعه دسترسی کافی ندارند. 
هدف این مقاله تبیین برنامه ریزی وکالتی و زمینه های به کارگیری آن در ایران 
و قیاس این رهیافت با ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا اســت. برای دســتیابی 
بــه این اهداف، فرایندی پنج مرحله ای اتخاذشــده اســت. در مرحله اول به 
تبیین نظریــه برنامه ریزی وکالتی پرداخته و پس از مقایســه این رهیافت با 
رهیافــت عقالنی-جامع، زمینه های پیدایی آن را بررســی کرده و لزوم تفکر 
چندگانه بــاور در برنامه ریزی وکالتی موردبحث قرارگرفته اســت. در انتهای 
این مرحله، کاوش انتقادات مطرح شده بر رهیافت برنامه ریزی وکالتی صورت 
گرفته است. مرحله دوم، بررسی کاربست برنامه ریزی وکالتی در ایاالت متحده 
آمریکا اســت که پس از ردیابی علت ظهور این رهیافت در آمریکا به معرفی 
برنامه های مبتنی بر توســعه اجتماع و ویژگی های آن پرداخته می شود. مرحله 
ســوم، ظهور برنامه ریزی وکالتی در بریتانیا، دالیل مطرح شدن رهیافت یاری 
در برنامه ریزی و برنامه های توســعه اجتماع در بریتانیا را بررســی می کند. در 
مرحله چهارم به بررسی زمینه های به کارگیری رهیافت برنامه ریزی وکالتی در 
ایران پرداخته و ســازوکار این برنامه ریزی مورد ردیابی قرار می گیرد و مرحله 
آخر، قیاس کاربست ها و سازوکارهای رهیافت برنامه ریزی وکالتی مشروح در 

سه مرحله قبل است. 

 روش پژوهش
بــا توجه به گونه بندِی رایج درزمینۀ انواع پژوهــش، این مقاله دارای ماهیت 
قیاسی اســت. با نظر به اهمیت این نوع پژوهش در بستر مطالعات اجتماعی 
و به ویژه برنامه ریزی، اشــاره ای گذرا به ماهیــت، ویژگی ها و موانع این نوع 

پژوهش ضروری است.
زمانی که بحث بر سر موضوعات برنامه ریزی بین کشورهای مختلف می شود، 
انجام قیاس های فرا مرزی گریزناپذیر و الزامی است. ازاین رو به منظور تحلیل 
قیاس های مذکور به شــکلی ساختاریافته و قابل مقایســه، نیاز به روش های 
مناســبی از بازجست2 است. بســیاری از مطالعاتی که برچسب پژوهش های 
قیاسی را خورده اند، بیش از آنکه قیاس هایی نظام مند و یکپارچه باشند، سندی 
 Kantor &( تک نگاشت3 بوده که تنها به توصیف یک موضوع می پردازند

  .)Savitch, 2005

موانع بســیاری بر ســر راه پژوهِش قیاســِی نظام مند وجود دارند که ازجمله 
می تــوان به فقدان ســاختارها و چهارچوب های قیاســی در  مطالعات موارد 
مختلف اشــاره کرد. صرف نظر از اینکه چه انگاشــت ها، شهرها، مناطق و یا 
حتی کشــورهای متفاوتی موردمطالعه قرار گیرند، در کل ساختارهای اداری 
و ســاختاری متفاوت بوده و موجب دشــوارتر کردن پژوهش های قیاسی  و 
نظام مند می شــود. افزون بر آن، ابزار مفهومی نیاز به بررسی جهت مواجهه با 
مشکالت مشابه در بسترها و مکان های متفاوت دارند. لیکن مهم ترین مانع،

دکتر روزبه زمانیان، دکتر محمدتقی پیر بابایی، مهندس پویا جودی گل لر، مهندس پیمان زاده باقری
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 این حقیقت اســت که روش شناسی قیاسی بایستی با جنبه های ملی متفاوت 
و متعاقبًا بســترهای فرهنگی متفاوت سروکار داشــته باشد. ازاین رو پژوهش 
قیاســی نیاز به مالحظه معانی زمینه ای متفاوتی دارد کــه بر فرایند و نتایج 

.)Steinhauer, 2011( برنامه ریزی تأثیرگذار است

 برنامه ریزی وکالتی4 و پارادایم آن
ماهیــت تعیین کردن چیزی که منافع عموم را تأمیــن می کند، در جامعه ای 
با گروه هــای مختلف ذینفع، تقریبًا همیشــه بحث برانگیز اســت. تخصص 
برنامه ریزی در اجرای نقش خود در تجویز سلســله اقدامات برای دستیابی به 
وضعیت مطلوب، باید خود را کاماًل و به روشــنی در نزاع های تمایالت سیاسی 
موجود درگیر ســازد. بیشــتر از آن، برنامه ریزان باید قادر باشند برای دفاع از 
منافع دولت و ســایر گروه ها، ســازمان ها و یا افرادی که با سیاست گذاری در 

مورد توسعه آینده یک اجتماع سر و کار دارند، وارد فرآیند سیاسی شوند.
توصیه ای که برنامه ریزان شهری ارائه می دهند و برنامه های گروه های ذینفع 
را مطرح می کنند، بر نیاز به تأســیس یک دموکراســی شــهری بنیان دارد؛ 
دموکراســی که در آن شــهروندان قادرند نقش فعالی در فرایند تصمیم گیری 
سیاست های عمومی ایفا نمایند. در کنار این، تقاضای به حّق محرومان و فقرا 
برای برابری اجتماعی و سیاسی، نیازمند آن است که عموم مردم پایه هایی را 
برای جامعه فراهم آورند که فرصت های برابر را به تمامی شــهروندان عرضه 
می کند. نیاز به برنامه ریزی هوشمندانه ای که اهداف نوین اجتماعی و ابزاری 
برای دســتیابی به آنها را تعیین می کند، روشن و ضروری است. جامعه آینده 
یک جامعه شــهری است و برنامه ریزان شهری کمک می کنند تا به آن شکل 

.)Davidoff, 1965( و محتوا بخشند
در رهیافــت برنامه ریزی وکالتی، برنامه ریز نقش وکیل، مدافع و ســخنگوی 
افراد ندار، افراد ساکن در نواحی محروم درون شهری و یا به صورت کلی افراد 
و گروه هایــی را بازی می کند که به مراکز تصمیم گیری در جامعه دسترســی 
ناکافــی دارند. مدافع افراد و گروه های محروم، به ارائه تخصص الزم به افراد 
محروم جهت رســانیدن نیازهای آن ها به گوش تصمیم گیرندگان می پردازد 
)دانشــپور،1387(. برنامه ریز در تفکر وکالتی دارای دو خصوصیت زیر اســت 

:)Angotti, 2010(

نخست- برنامه ریز به تنهایی یک فن کاِر فارغ از ارزش نیست، بلکه ارزش ها 
بخشی از هر فرایند برنامه ریزی هستند.

دوم- برنامه ریز شهری در جهت تدوین برنامه واحدی که نمایانگر خواسته های 
عمومی اســت تالش نمی کند، بلکه در پــی ارائه برنامه های گروه های هدف 
مختلف اســت. به بیان دیگــر، برنامه ریزی باید چندگانه باور باشــد و عالیق 

مختلف، به ویژه خواسته های گروه های اقلیت را نشان دهد.
اگرچه برنامه ریزان شهری که به رهیافت برنامه ریزی وکالتی رو می آورند 

الزامًا به دنبال جنجال آفرینی و دخالت در امور دســتگاه های موجود نیســتند، 
اما درجایی که منافع شــهروند مورد چالش قرار گیرد، به حمایت از شــهروند 

برمی خیزند. از ســوی دیگر، نقــش برنامه ریزان شــهری بیش تر در آگاهی 
بخشــیدن به شهروندان در نحوه تهیه برنامه ها و پیامدهای آنها برای محله و 
شهر و آگاه کردن مسئولین و تصمیم گیران از نظرات و پیشنهاد ها شهروندان 
است. برنامه ریزی وکالتی را شــاید بتوان یکی از بهترین اشکال شناخته شده 
برنامه ریزی مشــارکتی دانست. تفکر پشــت برنامه ریزی وکالتی بر این اصل 
اســتوار است که مشارکت بدون دانش تخصصی امکان پذیر نیست. برنامه ریز 
بایســتی دانش خود را به گروهی از جامعه کــه در اظهار نیازها و اجرای آنها 
با مشکل مواجه اند ارائه کند. انگاشــت برنامه ریزی وکالتی از نقش وکیل در 

 .)Davidoff, 1965 کمک به موکل خود نشأت می گیرد5)مزینی، 1378؛

 برنامه ریزی وکالتی و رهیافت جامع-عقالنی6
دیویدوف به مقایســه برنامه ریزی وکالتی با فرایند برنامه ریزی جامع عقالنی 
که پارادایم غالب در دهه های 1960 و 1970 میالدی بود، پرداخت. تمایز مهم 
در بین این دو مدل در نقش ارزش به عنوان عنصر کلیدی فرایند برنامه ریزی 
اســت. پرسش های مهمی که مطرح هستند عبارت اند از این که »مرحله ورود 
ارزش ها در فرایند برنامه ریزی کجاست؟«، و آیا برنامه ریزی کاربرد معتبری از 
تصحیح ارزش هاست؟، موکل کیست؟)Hutchison, 2010(. تفاوت هایی 
که در دو مدل برنامه ریزی در تعریف موکل و نقش ارزش ها در تصمیم سازی 

در جدول 1 موردبررسی و قیاس قرارگرفته است.

 چندگانه باوری11 و برنامه ریزی وکالتی
یکــي از شــیوه هاي عملي که تاکنــون به عنوان مانع مشــارکت همه جانبه 
شــهروندان در تهیه برنامه هاي شــهري عمل کرده اســت، اندیشــه برنامه 
واحد بوده اســت. یعني تفکري که می گوید براي هر منطقه، محله یا شــهر 
فقط یک برنامه جامع می بایســت تهیه شــود که متولي تهیه آن هم معمواًل 
اداره برنامه ریزی دولتي اســت. سؤال این اســت که چرا هیچ سازمان یا نهاد 
دیگري نباید برنامه پیشــنهاد کند؟ چرا فقط یک نهاد مســئول تعیین اهداف 
کلي و خرد و راهبرد، براي توســعه یک اجتماع و هزینه تحقق آنها باشد؟ چرا 
برنامه هاي متکّثر و برنامه ریزی چندگانه باور وجود نداشته باشد؟. دیویدف در 
مقاله خود پیشــنهاد مي کند که گروه های مختلف اجتماعي اجازه داشته باشند 
که برنامه هاي رقیب براي توســعه شــهر، منطقه یا محله پیشنهاد کنند. این 
برنامه ها می توانند باهم رقابت کنند و از میان آنها بهترین برنامه براي توسعه 
انتخاب شــود. وي مطرح می کند که اگر آن طور که نظریه  برنامه ریزي سنتي 
ادعا مي کند، برنامه ریزي فرایندي عقالني و فن ساالرانه باشد، قاعدتًا همه این 
برنامه ها باید مثل هم باشند. زیرا همگي بر اساس روش شناسی و مباني نظري 
واحدي تهیه شده اند. اما درجاهایی که این اتفاق افتاده است برنامه ها مثل هم 
نبوده اند و همین نکته نشــان مي دهد که برنامه ریزي موضوعي فني نیست،

 بلکه باارزش ها و اولویت های مردم رابطه دارد.
بــا پذیرش چندگانه بــاوری در برنامه ریزي، واژه وکالتــي معنا پیدا مي کند.

5

651
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6

 درواقع برنامه ریزی وکالتی به شکست نگرش یِکانه کاالهای عمومی در دهه 
1950 میالدی که بر اساس این ایده بود که آنچه برای تجارت مناسب است 
برای همه افراد در جوامع محلی نیز مناســب است، کمک می کرده است. این 
نگرش برنامه ریزان را به ســمت نگرش های جدید که توسعه طرح هایی برای 
 R. Berke( گروه های مختلف جداگانه را پیشــنهاد می دهند، هدایت می کند

.)et al., 2002

 تفکر و رهیافت »یاری در برنامه ریزی12« در بریتانیا
برنامه ریــزی وکالتی عمدتًا در برنامه های شــهری در آمریکا و بریتانیا تحقق 
پیداکرده اســت. در بریتانیا آنچه اتفاق افتاده کاماًل  مطابق با نظریه دیویدوف 
نیســت. اگرچه در بریتانیا تمایل کمتری نســبت بــه برنامه ریزی وکالتی در 
مقایســه با ایاالت متحده به روشــی که دیویدوف عرضه کرد وجود داشــت، 
اما در این کشــور دو اســتثنای چشمگیر وجود دارد. نخســتین آنها یاری در 
برنامه ریزی اســت. آن گونه که تامس13 اشــاره می کند، یاری در برنامه ریزی 
اصطالح بریتانیایی برای ارائه خدمات خارج از مدار مشاوره های رایگان دولتی

 در خصوص موضوعات برنامه ریزی برای کســانی اســت کــه نمی توانند به 
خدمات مشــاوره ای برنامه ریزی دســت یابند. تامس معتقد است که یاری در 
برنامه ریزی و برنامه ریزی وکالتی انگاشت های کاماًل متفاوت هستند، آن گونه 

که نباید انتظار داشــت رهیافت بریتانیایی شــبیه الگوی دیویدوف با در نظر 
گرفتن زمینه های سیاســی، نهادی و اجتماعــی متمایز میان ایاالت متحده و 

 .)Allmendinger, 2002( بریتانیا باشد
آنچه روشــن اســت شــروع بحث یاری در برنامه ریزی در اوایل دهه 1970 
میالدی بود که باشهرت تفکر دیویدوف در ایاالت متحده هم زمان بود. هدف 
از این رهیافت مشــارکت دادن مردم در فرایند برنامه ریزی و توانمند ساختن 
آنها در مشــارکت، در تصمیم گیری ها، در فرایند برنامه ریزی و درنهایت تحت 
تأثیر قرار دادن آن فرایند اســت. لذا یــاری در برنامه ریزی همراه و همگام با 
برنامه ریــزی وکالتی در پی افزایش توان سیاســی آن افــراد و گروه هایی از 
جامعه اســت که در محرومیت و تبعیض به ســر می برند. هدف جست وجوی 
ســازوکاری مناسب برای به حرکت درآوردن این گونه افراد و گروه ها در مسیر 
اعمال مثبت سیاســی اســت )دانشــپور، 1387(. آنچه در این راهبرد کلیدي 
اســت تأکید ویژه بر افزایش درآمد و کاهش فقر خانوار است که بدین منظور 
آموزش هــای حرفه ای و باال بــردن مهارت نیروي کار و نیــز یاري آنان در 
دسترسي به منابع، سازمان دهی و بازیابي بهتر کسب وکارشان با میانجي گري 
سازمان های غیردولتي و محلي حائز اهمیت است. ارائه مشورت و رهنمود به 
موکالن در خصوص پیشنهادهای برنامه ریزی در راستای منافع آنها به منظور
,Allmendinger( اتخاذ تصمیمات آگاهانه یا بیان دیدگاه های آگاهانه است 

دکتر روزبه زمانیان، دکتر محمدتقی پیر بابایی، مهندس پویا جودی گل لر، مهندس پیمان زاده باقری

52

برنامه ریزی وکالتی برنامه ریزی عقالنی فرایندها

اطالعات ناکامل
تصمیمات ارزشی

جامعه چندگانه باور
برنامه ریزی هنجارین عقالنی است.

برآمدهای گوناگون به عالیق مختلف منفعت می رساند.

اطالعات کامل
برآمدهای عقالنی

یک راهحل بهترین است.
شهر سیستمی از کارکردهای مرتبط است.

پیش فرض ها

سیاه پوست و مستمند یا افراد فقیر، بی قدرت و در اقلیت اجتماع به طورکلی
صاحبان امالک

موکل

منافع خاص چندگانه منفعت  منفعت عمومی

مشاوره تخصصی مشاوره یا تصمیم ساز سیاسی
فن کار7

نقش برنامه ریز

اجتماع-گستر بوروکراسی شهرداری محل فرایند برنامه ریزی

دسترسی، مهارت ها به کاربرده شده برای موکالن چندگانه باور
نمایندگی منافع اقلیت

مشارکت شهروندی

سلسله مراتب اهداف
اهداف کالبدی کاربرد زمین

اهداف پارادایم

بازپخشایش8 ثروت و قدرت مردمی باعث افزایش انتخاب ها
 برای فقرا می شود.

از طریق فرایند برنامه ریزی تخصیص9  منابع

ائتالف سازی دادرسی عمومی10 مشارکت مردمی

فنون سیاسی
مدل عقالنی

فرایند عقالنی جامع
رها از ارزش

کاربرد زمین کالبدی پایه

روش های برنامه ریزی

)Source: Hutchison, 2010, 5) جدول 1. مقایسه برنامه ریزی جامع عقالنی و برنامه ریزی وکالتی
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.)2002 

در رویکــرد یاری در برنامه ریزی دریافت متفاوتــی از ارتباط بین داوطلبان و 
اســتفاده کنندگان وجود داشت. تامس ســه نوع از این تفاوت در نگرش را به 

شرح زیر مورد شناسایی قرارداد:
نخســت- یــاری در برنامه ریزی کمکی از راه دور اســت. در اینجا داوطلبان 
تصمیم می گیرند که مشورت هایشــان شــامل شفاف ســازی اصطالحات یا 

برنامه ها و آنچه می تواند به مثابه خدمات فنی مشورتی شکل بگیرد، باشد.
دوم- مدل دیگری که مطرح بود در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بدون بار 
حقوقی برای برنامه بود. در ایــن مدل برنامه ریز باهدف یاری در برنامه ریزی 
نقش کنشــگرانه ای را بازی می کند که شــامل مذاکره بــا مقامات محلی و 
آماده ســازی مورد حقوقی برای مقامات و مسئولین است. این مورد نیز عمدتًا 
متضمن نقش حمایتی اســت زیــرا داوطلب الزامی بــرای موافقت با موضع 

موکلش ندارد و تنها عهده دار نمایندگی اوست. 
ســوم- یاری در برنامه ریزی به مثابه آموزش است. در مورد ِولز این روش به 
موکلین بــرای افزایش توان حضور در نظام برنامه ریــزی از طریق کمک و 

مشاوره بود، هرچند اقدام اصلی را به عهده ی دیگران محول می کرد. 
تفاوت های آشــکاری میان برنامه ریزی وکالتــی آن گونه که در ایاالت متحده 
عمل می شــد و یاری در برنامه ریزی در بریتانیا وجود دارد. بارزترین شــکل 
نهــادی این تفاوت این اســت کــه در رهیافــت »یــاری در برنامه ریزی« 
برنامه ریزان و مراجع محلی بایســتی به طــور داوطلبانه و در زمان خود انجام 
امور را بر عهده می گرفتند. در این رابطه هیچ حمایت بارزی از سوی حکومت 
ارائه نمی شود. تفاوت بارز دیگر به انگیزه داوطلبین یاری در برنامه ریزی ارتباط 
پیدا می کند که به طورکلی، نقش برنامه ریزی را در ماهیت مورد پرســش قرار 
نمی دهد، بلکه آن را نوعی کژفهمی یا نیروی فن¬ســاالرانه می بیند که مردم 
به کمک آنها نیاز دارند. تفــاوت نهایی به نوع خدمتی که داوطلبین یاری در 
برنامه ریزی ارائه می کنند، ارتباط دارد. شواهدی وجود دارد که داوطلبین یاری 
در برنامه ریزی موکلینی را جســتجو می کنند که با موازین ارزشی آنها موافق 
هســتند. نقش برنامه ریزان در یاری در برنامه ریزی بیشتر حفظ فاصله است. 
یاری در برنامه ریزی  تنها روشی است که طی آن برنامه ریزان قادرند همچون 
 Allmendinger,( وکال از جانب افراد یا گروه ها در جامعه وارد عمل شوند

.)2002, 149- 150

 کاربست رهیافت یاری در برنامه ریزی در بریتانیا
اتحادیه برنامه ریزان برای محله ها، اجتماعات و یا شهرهای کوچک فقیری 

که از ســوانح آسیب دیده و یا نیازمند نوسازی بوده اند، از یاری در برنامه ریزی 
بهره بــرد که عبارت بود از: خدمات مشــاوره ای طراحی و برنامه ریزی برای 
توســعه محلی که به طور رایگان در اختیار ســازمان های غیردولتی- که این 

اجتماعات محلی را نمایندگی می کرده اند- قرار گرفت. 
این تفکر در آغاز دهه هفتاد میالدی در انگلستان مطرح شد و از نیمه های این

 دهه مراکز خدمات در جای جای این کشور تأسیس شد. در سال 1987 میالدی 
حدود 400 برنامه ریز خدمات خود را به 12000 مشــتری ارائه می کردند بدون 
اینکه از بودجه دولتی استفاده کنند. این خدمات داوطلبانه گاه به شکل مشاوره 
از راه دور، گاه به صورت بحث و گفتگو با مردم محل و ارائه برنامه به مقامات 
محلی و گاه به صورت آموزش و راهنمایی مردم محل برای استفاده از خدمات 
.)Allmendinger, 2002, 148( مشاوران و پیمان کاران دیگر بوده است

 به کارگیــری رهیافــت یاری در برنامه ریــزی در چارچوب 
برنامه توسعه اجتماع

توسعه اجتماع فرایند توانمندسازی تلقی می شود که هدف آن دستیابی به افراد 
با توانایی بیشتر در تأثیرگذاری بر محیط است. توانمندسازی به این مفهوم که 
حدی که اجتماع تمایل دارد به آن برسد و این مسئولیت را دارد که نظارت را 
بر آینده خود صورت دهد، فرایندی اســت که افراد یا اجتماع تسلط و نظارت 
بر زندگی اجتماع خوددارند. توســعه اجتماع به توانمندسازی اجتماع14  کمک 
می کند و مشارکت و نظارت بر آینده اجتماع را درک می کند. مشارکت و درگیر 
کردن مردم در گروهی که در تالش اند مشــکالت خود را تشــخیص دهند و 
ریشــه های تاریخی و اجتماعی مشکالت را ارزیابی نمایند و جامعه ای سالم تر 
را  شکل دهند و راهبردهایی را برای رویارویی با موانع در دستیابی به اهداف 
تدوین نماید، از اهداف این رهیافت است. با مشارکت اجتماع باورهایی جدید 
در توانایی افراد ایجاد می شــود که مؤثر بر عرصه های فردی و اجتماعی آنان 

است و آماج  تغییرات ساختاری گروهی و فردی است.
رهیافت توســعه اجتماع رهیافتی اســت با دیدگاه برنامهریزی و مدیریت از 
ـ مبنا15، تأکید بر منابع  »پایین به باال« مبتنی بر توانمندســازی نگرش دارایی 
انسانی و ســرمایه های اجتماعی و به دنبال تعامل اجتماعی، مشارکت جمعی 

ساکنان محله را در دستور کار قرار داده است.

 معرفی برنامه های مبتنی بر توسعه اجتماع در بریتانیا
تداوم روزافزون فقر و تمرکز آن در نواحی شــهرها در کشورهای توسعه یافته، 
چون بریتانیا، سبب شد که از اواسط سال های 1960 میالدی این نواحی مرکز 
مشکالت و سیاست های اجتماعی شود. عمده ترین مشکل این شهرها مشکل 
محرومیت اجتماعی و دخالت ناشــی از تفاوت های فضایی به طور ویژه تمرکز 
فضایی گروه های با مشــکل اقتصادی، اجتماعی )چون بیکاران نیروهای کار 
غیرماهر، مهاجران، اقلیت های قومی و دینی( است. در طول سال های 1960 
میالدی کوشــش هایی در جهت باز کشــف فقر انجام شد و مشکالت نواحی 
درونی شهرها16 موردتوجه قرار گرفت. برنامه هایی برای مبارزه با فقر در نواحی 
درونی شــهر تحت عنوان تعیین نواحی در اولویت و تبعیض مثبت یا سازنده17  
به صورت آزمایشــی تدوین و اجرا شد. به نحوی که تا پیش از باز کشف فقر و 
تأکید بر محرومیت افراد، سیاست های اجتماعی بر مبنای کمک به گروه های 
اجتماعی تدوین می گردید. اما از این دوره سیاست ها نواحی جغرافیایی را هدف

5
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6

 قراردادند. ازجمله برنامه های مبارزه با فقر در نواحی درون شهری می توان به
,Gilchrist( برنامــه تعیین نواحی در اولویت و تبعیض مثبت اشــاره نمود 

)2003 

نخســت- تعیین نواحی در اولویت: با توجه به انواع افت شهری در شناخت و 
تحلیل محرومیت اجتماعی دو جنبه آن موردتوجه است:

- درجه متفاوت محرومیت گروه های مختلف اجتماعی به بیان دیگر محرومیت 
گروه های اجتماعی ازنظر دسترســی به منابع الزم برای تداوم زیست در یک 

محیط برابر و متعادل ازنظر توزیع منابع حیاتی؛
- جدایی اجتماعی، اقتصادی جمعیت ســاکن در شــهرها به بیان دیگر تمرکز 
جغرافیایی افراد خانوارهای فقیر، گروه های اجتماعی محروم در نواحی متفاوت.

دوم- تبعیــض مثبت: آگاهی روزافزون از مشــکالت پیچیده نواحی محروم 
شــهری چون محرومیت جمعی، نگرانی از شکست سیاست های اجتماعی در 
فراهــم آوردن نیازهای افراد محروم کــه موجب معرفی رهیافتی جدید تحت 
عنــوان تبعیض مثبت گردید. به بیان دیگر تبعیــض مثبت در تخصیص منابع 
از طریق برنامه هماهنگ در ســطح نواحی خرد شــهری چون اجتماع عمل 

می کند.

 تفکر برنامه ریزی وکالتی در ایاالت متحده امریکا
به دنبال رشد پیامدهای ناشی از جنگ ویتنام و حاد شدن مشکالت اجتماعی، 
اغتشاشــات تبعیض نژادی، گســترش مواد مخدر و تبهــکاری در آمریکا در 
دهه 1960  نظرات سیاســی و اجتماعی اصالحــی و انقالبی قوت گرفت و 
برنامه ریزی کالبدی به عنوان راه حل مشکالت شهری مورد اعتراض منتقدان 
واقع شد. برنامه ریزان خواهان توجه به عدالت اجتماعی، برابری، توزیع عادالنه 
ثــروت و قدرت بودند. در فشــار جنبش ها و مشــکالت اجتماعی در عرصه 
برنامه ریزی آمریکا به عنوان »برنامه ریزی وکالتی« و »برنامه ریزی مســاوات 
خواه18« به ظهور رسید.  که البته این رهیافت ها را چون برای مبارزه با تبعیض 
نــژادی و دفاع از مردم فقیر شــکل گرفت نمی توان به عنــوان یک رهیافت 
برنامه ریزی به حســاب آورد. اندیشه برنامه ریزی وکالتی هم در درون حکومت 
و هم در بیرون از آن گســترش یافت و نظر مدیران و برنامه ریزان شهری را 
بیش ازپیش به سمت اهداف اجتماعی و مساوات خواهی در توسعه جلب نمود 

 .)Fainstein  and Campbell, 2003(

برنامه ریزان برای فرصت برابر
در ســال 1964 میالدی، قبل از انتشــار مقاله دیویدوف، انجمن برنامه ریزی
 امریکا جلسه ســالیانه خود را برگزار کرد و شبکه ملی از برنامه ریزان وکالتی

 تحت عنوان برنامه ریزان برای فرصت هــای برابر نام برد. برنامه ریزان برای 
فرصت های برابر به طور رســمی در سال 1975 میالدی خاتمه یافت و تحت 
دو گونه از تالش های پایدار گســترش و ادامه داده شد: شبکه برنامه ریزان و 
جنبش برنامه ریزی مساوات خواه. شبکه برنامه ریزان، سازمانی بود که سلسله 
جلسات گسسته در سرتاسر ایاالت متحده به سرپرستی آنگوتی19 برگزار نمود و 

پارادایم برنامه ریزی مساوات خواه، برداشت گروه موکل را به تمامی گروه های
 منتفع در اجتماع گسترش داده است.

جنبش برنامه ریزی مساوات خواه
جنبش برنامه ریزی مســاوات خواه توســط نورمن کروهولز ایجاد و اجراشده 
بود. در اســاس این جنبش بر مبنای تعریفی گســترده از موکل برای فرایند 
بازپخشانشی منابع است. این جنبش را می توان پاسخ نوینی به بحران نژادی 
در نواحی شهری دانست. برنامه ریزی مساوات خواه، توجه ویژه ای به نیازهای 
محرومان و افراد آســیب پذیر، یعنی کسانی که از تبعیض جنسی و نژادی رنج 

.)Hutchison, 2010;1387 ،می برند دارد )دانشپور

 کاربســت رهیافت برنامه ریزی وکالتی در ایاالت متحده 
امریکا

رهیافت دارایــی ـ مبنا در تمایز با رهیافت نیــاز ـ مبنا درنتیجه چالش برای 
تعیین اولویت در انتخاب سیاســت های دولتی مبتنی بر رفاه مردم یا مبتنی بر 
مکان در سال های 1980 در آمریکا به ظهور رسید. مهم ترین دالیل رواج این 
رهیافت را می توان روند فزاینده تمرکززدایی، اهمیت و اتکای روزافزون جامعه 
مدنی بر خودیاری، نارضایتی از دخالت های مســتقیم دولت )دخالت هایی که 
تنها محدود به تأمین بودجه برای اجتماع های محله ای فقیر بود( و تأثیرگذاری 

گروه های هدف بر نتایج به دست آمده از سیاست های اتخاذشده، برشمرد. 
دسته بندی فلسفی و بنیادی رهیافت توسعه اجتماع محله ای به دودسته رهیافت 
فرایندی و محتوایی مبنی بر تفکیک بــه دو گونه رهیافت فرایندگرا در برابر 
نتیجه گرا در سیاست های دولتی است که داللت بر وجود چالش اساسی میان 
رهیافت هــای دارایی و نیاز مبنا برای توســعه اجتماع دارد. رهیافت محتوایی 
میــان رفاه مردم و مکان تفاوت می گــذارد، به نحوی که این رهیافت مردم را 
به طور مســتقیم از طریق یارانه های دولتی و بدون توجه به مکان زندگی آنها 
هدف قرار می دهد و بر مبنای سیاست های مکان مبنا انجام می گیرد. در مقابل 
رهیافت فرایندی تمایل به انسجام رفاه مردم و مکان دارد. رهیافت دارایی یک 
رهیافت فرایند گراست؛ ازاین رو منجر به ترویج توانمندسازی ظرفیت از طریق 
بسیج دارایی های محلی )اجتماعی، کالبدی، مالی( می گردد. رهیافت نیازـ مبنا، 
نتیجه گرا بوده نیز  و میان این دو گونه رفاه تمایز قائل اســت. سیاســت های 
اتخاذشده مبتنی بر رهیافت نیاز-مبنا نیازمندان را بدون توجه به ظرفیت های 
جمعی، قابلیت ها، منابع یا امکاناتشــان برای بهبود کیفیت زندگی آنها در نظر 
می گیرد. بر اســاس این رهیافت افراد نیازمند برای رفاه خود تا حد زیادی به 
کمک های دولتی وابســته اند. بر پایه این گونه تالش نگرش افراد نیازمند خود 
به عنوان اهدافی در نظر گرفته می شوند که باید به آنها دست یافت. درحالی که 
سیاست های اتخاذشده مبتنی بر رهیافت دارایی ـ مبنا مردم را به عنوان دارایی 
قادر به تبادل اطالعات، گسترش شبکه های روابط متقابل و اعتماد به مفهوم 
سرمایه اجتماعی می داند. رهیافت مکان گرا رهیافت سیاست گذاری مرسوم با 
نتایج خالص کالبدی است که به اثرات سیاست ها بر روی افراد کم درآمد توجه

دکتر روزبه زمانیان، دکتر محمدتقی پیر بابایی، مهندس پویا جودی گل لر، مهندس پیمان زاده باقری
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.)Arefi, 2002( دارد 

 معرفی برنامه های مبتنی بر توسعه اجتماع در آمریکا
زمینه معرفی برنامه های توسعه اجتماع در آمریکا می توان با بررسی دوره  های 
تحول زمانی توســعه اجتماع در آمریکا چون دوره پیشــرو، دوره تدبیر جدید، 
دوره باز نوســازی شــهری و توســعه مجدد ناحیه، دوره مبارزه با فقر، دوره 

.)Green & Haines, 2002( ابتکارات اجتماع بررسی نمود

 معرفی تحوالت زمانی توسعه اجتماع در آمریکا
تحــوالت درزمینۀ توســعه اجتماع به ترتیب زمانــی و برنامه های هر یک از 

دوره ها در آمریکا را می توان به صورت زیر معرفی نمود:
نخســت- دوره پیشرو: ریشــه اصلی به وجود آمدن توســعه اجتماع به دوره 
پیشــرو20  مبتنی بر اندیشه جامعه شناســان و فعاالن اصالح طلب برمی گردد. 
متمایزتریــن ویژگــی این دوره در مخالفــت با تبیین فردگرایانه نســبت به 
مشــکالت فقر و بی نظمی جامعه چون جرم، بــزه کاری کودکان و جوانان و 
از هم پاشیدن خانواده ها اســت. برعکس تبیین های فردگرایانه آنها در تبیین 
مشــکالت شهری چون جرم، بر چگونگی شــرایط و رفتار به عنوان محصول 
اجتماعات توجه دارند. ازاین رو شرایط محلی همانند یک مانع برای یکپارچگی 

درون شهر فرض می شود.   
دوم- دوره تدبیر جدید21: تدبیر جدید رهیافتی نوین در پرداختن به مشکالتی 
که در شــهرها باعــث رکود می گردید ایجــاد کرد. برنامه-هــای این دوره 
مجموعه ای گســترده از موضوعاتی چون اشــتغال، مالکیت زمین، مســکن، 
زیرســاخت های اقتصادی و رفاه اجتماعی اســت. به طوری که تعداد زیادی از 
برنامه های یاری اجتماعی برای تأثیرگذاری زیاد و حمایت از افراد فقیر اداره و 
هدایت می شــد. از مؤثرترین اقدام در طی این دوره که اجتماعات دچار افت و 
رکود را به طور مستقیم تحت تأثیر قرارداد برنامه  هایی بر پایه »قانون مسکن« 

 .)Green & Haines, 2002, 134( بود
-برنامه قانون مسکن 1937 میالدی

اساس فعالیت برنامه قانون مسکن در اواخر سال های 1930 میالدی مبتنی بر 
مسکن عمومی بود. که همانند دیگر برنامه های دوره تدبیر جدید یک سیستم 
غیرمتمرکــز از کنترل محلی و یارانه را ایجاد کرد. مراجع محلی مســئولیت 
خرید و تهیه زمیــن، صدور اوراق قرضه و عقد قرارداد با مقاطعه کاران محلی 
را بر عهده داشــتند. اهداف اولیه برنامه قانون مسکن ترویج مالکیت مسکن 
 بود. این برنامه انگیزه هایی را در افراد برای نقل مکان به حومه های شــهر از 
نواحی مرکزی شهرها که دارای نرخ باالی بیکاری، فقر و مشکالت اجتماعی 
بود ایجاد کرد. تعداد زیادی از برنامه های تدبیر جدید اهداف گسترده ای برای 

پرداختن به مشکالت فقر شهری را دربر می گرفت.
سوم- دوره باز نوسازی شهری و توسعه مجدد ناحیه ای: تمرکززدایی22 جمعیت 

و اشتغال در طی سال های 1950 میالدی و اوایل سال های 1960 میالدی

 از یک سو منجر به رشد حومه های شهری و از سوی دیگر منجر به فقر و به
 وجود آمدن مشکالت در مراکز شهری، شهرهای آمریکا شد. واکنش دولت

 فدرال در پاســخ به این مشــکالت برنامه های  قانون مسکن 1949 و قانون 
.)Green & Haines, 2002, 155-158( توسعه مجدد ناحیه1961 بود

-برنامه قانون مسکن 1949میالدی
اهداف اولیه آن افزایش مشــارکت ســاکنان محلی و پاک ســازی محالت 
فقیرنشین بود. برنامه ها  بر پایه قانون مسکن به مراجع محلی دارای صالحیت 
برای توسعه مجدد و استفاده بیشتر و بهتر از زمین، اختیار تغییر کاربرد زمین به 
دیگر کاربردها چون کاربری تجاری را می داد. این رهیافت بر پایه سیاست های 
مکان-مبنا در اساس به قشر مرفه منفعت رساند. همچنین منجر به جابجایی 

افراد فقیر از محله هایشان و بازگشت افراد طبقه متوسط به شهرها گردید. 
- قانون توسعه مجدد ناحیه 1961 میالدی

بر یک مجموعه گوناگون از موضوعات و مشــکالت آن دوره، چون بیکاری 
که متأثر از لیبرالیســم اقتصادی بود، پرداخت. ایــن برنامه وام های کم بهره 
بــه افرادی که مایل به ایجاد یا توســعه تجارت و فعالیت اقتصادی در نواحی 

شناسایی شده دارای رکود، اختصاص داد. 
چهارم-دوره ســتیز با فقر: سه برنامه برای ستیز با فقر شامل برنامه عمل )در 
ســطح( اجتماعات، شــهرهای نمونه23 و برنامه اثر ویژه در اواسط سال های  
1960 میالدی تدوین گردید. این برنامه ها ادامه منطقی از سیاست های دوره 
تدبیر جدیدند. اما در اجرا نشــان دادند که به لحاظ کیفیت از سایر برنامه  های 

 .)Green & Haines, 2002, 165( پیشین متفاوت اند
- برنامه عمل )در ســطح( اجتماعات: این برنامه مبتنی بر رهیافت نتیجه گرا 
توسعه اجتماع بر پایه سیاست های مکان گراست. برنامه عمل در سطح اجتماع 
یکی از برنامه  های بحث انگیز دوره مبارزه با فقر بود. از یک ســو بر مبنای این 
برنامه توســعه هدایت و رهبری اقدامات باهدف حداکثر مشــارکت ممکن به 
ســاکنان نواحی خرد شهری، اعضای گروه و ســازمان هایی که ارائه خدمات 
می کنند داده شــده بود و از ســوی دیگر در چگونگی درگیر شدن افراد فقیر و 
تصمیم سازی در فرایند اقدام در سطح اجتماع محله ای در میان تصمیم سازان 
و فعاالن، عدم توافق قابل توجهی وجود داشــت. بااین وجود دولت بدون هیچ 

درک جامعی از مشارکت اجتماع آن را پذیرفته بود. 
- شــهرهای نمونه: در توجه به افراد فقیر، این برنامه یک برنامه نمایشی بر 
پایه سیاســت های مکان هدفی بود. متضمــن کمک های بالعوض دولتی به 
آژانس های توســعه شهری برای بهبود مسکن، محیط کالبدی و ارائه خدمات

 اجتماعی در واحد همســایگی های کم درآمد و فقیرنشــین بود. تعداد زیادی 
از پژوهشــگران این برنامه را نسخه ضعیف شــده از برنامه عمل )در سطح( 
اجتماعات می داننــد. همچنان که در این برنامه تأکید کمتری بر مشــارکت 
شهروندان وجود دارد، ازاین رو بزرگ ترین تمایز این دو برنامه در نحوه کار با 

اداره دولت محلی است. 
- برنامه اثر ویژه: ویژگی آن تأکید بر اهمیت و ضرورت سازمان های واحد

5
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6

 همسایگی برای پرداختن به مشکالت محلی است. به نحوی که افزایش تعداد 
بنگاه های همکاری توسعه اجتماع آمریکا یکی از نتایج بلندمدت موفقیت

 این برنامه بشــمار می آید. برای ســرمایه گذاری و انجام راهبرد توسعه جامع 
 .)Arefi ,2004( بنگاه های همکاری توسعه اجتماع را موردتوجه قرارداد

در آمریکا برنامه ریزی وکالتی به همان معنایی که دیویدوف در نظر داشــته، 
یعنی این که برنامه ریز به عنوان نماینده و وکیل مردم محلی عمل کند، به اندازه 
کافی تجربه شده است. این تجربیات نشــان می دهند که عوامل متعددی در 
نقش مانع تحقق برنامه های وکالتی عمل می کرده اند. ازجمله ســرمایه داران 
مســتغالتی که چشــم انداز معامالت پرسود زمین و مســتغالت را بر ایجاد 
سکونتگاه های مناســب برای مردم فقیر ترجیح می داده اند، مردم معمولی که 
نگران کاهش قیمت ملک خــود بوده اند، پروژه ها و برنامه های تصمیم گیری 
شــده از باال که معمواًل منافع اقلیت های قومی و نــژادی، زنان و مردم فقیر 
را در برنامه های نوســازی و یا بازسازی شهری نادیده می گرفته اند. این موانع 
همواره بر سر راه برنامه ریزان وکالتی برای طراحی محالت و فضاهای شهری 
مناســب زندگی مردم فقیر پدیدار شــده اند. به ویژه آن که این اقشــار معمواًل 
مدافعان پرقدرتی در میان مقامات سیاســی ندارند. باوجوداین، صاحب نظران 
بر ایــن باورند که فکر برنامه ریزی چندگانه بــاور و وکالتی با موضع حمایت 
و دفاع از منافع مردم فقیر، تأثیر عمیقی در جامعه آمریکا بر جاگذاشــته است 

.)Allmendinger, 2002(

پنجم- دوره ابتکارات توانمندسازی پهنه های مورد هدف: ابتکارات »پهنه های 
مورد توانمندسازی« و اجتماع ویژه ســرمایه گذاری بااهمیت ترین برنامه  ها و 
تالش های اولیه آن مربوط به سال های 1990 بوده است. اهداف این برنامه  ها 
مبتنی بر ایجاد فرصت اقتصادی در اجتماعات فرسوده و دارای افت اقتصادی 
از طریــق ایجاد انگیزه های مالیاتی، اعطای وام و کمک های بالعوض دولت 
برای ایجاد اشــتغال و فرصت های تجاری بود. عــالوه بر این برنامه  ها برای 
حمایت از افراد بیکار در جســتجوی کار تســهیالت تربیت و آموزش حرفه و 
دیگر فعالیت هایی در ســطح اجتماع چون مهدکودک، حمل ونقل را موردتوجه 

.)Green & Haines, 2002( قرارگرفته بود

 کاربست برنامه ریزی وکالتی در ایران
معرفی تجربه های کشور ایران در  برنامه ریزی محله 

تجربه های برنامه ریزی در ســطح محله بر برنامه هایی که با مشــارکت مردم 
در شهرهای ایران انجام گردیده اســت، تأکید دارد. هدف از معرفی این گونه

 برنامه ها که در سطح محالت انجام شــده، بررسی چگونگی تدوین و فرایند 
برنامه ریزی در ســطح محالت اســت. اگرچــه این برنامه هــا از یک فرایند 
برنامه ریزی توســعه اجتماع پیروی نمی کنند اما به عنوان نخستین تجربه های 
مشارکت مردم در برنامه های محلی تلقی می شوند. معرفی تجربه های کشور 

ایران در برنامه ریزی محله در دو سطح به صورت زیر انجام می گردد:
نخست- سطح کشور: برنامه هایی که در سطح محله در شهرهای کشور

 انجام گرفته است را می توان چنین برشمرد:
- برنامه شهرداران افتخاری محالت تربت حیدریه؛

- برنامه توانمندسازی محله شیرآباد زاهدان؛ و
- برنامه بهسازی محله مسلم ابن عقیل. 

دوم- در سطح شهر تهران: برنامه هایی که با مشارکت مردم در سطح محالت 
شهر تهران انجام گرفته است را می توان چنین برشمرد:

- برنامه شهر سالم در منطقه 20 شهر تهران؛
- برنامۀ نوسازی محلۀ خوب بخت در منطقۀ 15 شهر تهران؛

- طرح استقبال از بهار؛ و
- برنامۀ پیشگامان فضای سبز در منطقۀ 14 شهر تهران.

 توانمندسازی و ساماندهي سکونتگاه های غیررسمي
اســکان غیررسمي یکي از چهره های بارز فقر شــهری است که در درون یا 
مجاور شهرها )به ویژه شهرهاي بزرگ( به شکلي خودرو، فاقد مجوز ساختمان 
و برنامه رســمي شهرســازي با تجمعي از اقشــار کم درآمد و سطح نازلي از 
کمیت و کیفیت زندگي شــکل می گیرد و با عناویني همچون: حاشیه نشینی، 
اسکان غیررسمي، ســکونتگاه های خودرو و نابســامان و اجتماعات آلونکي 

نامیده می شود.
در راهبرد توانمندســازی، ظرفیت سازی نهادینه شده در اجتماعات محلی برای 
اداره امور نواحی فقیرنشین و پاسخ گویی به نیازهایشان مورد تأکید است. این 
ظرفیت ســازی می بایست به ساختن ســرمایه اجتماعی- توانایی افراد به کار 
کردن بــا همدیگر برای تحقق یافتن اهداف جمعــی و با تکیه بر ارزش های 
مشــترک، اعتماد و احترام متقابل متکی باشد که در آن سرمایه های انسانی- 
نیروی کار ســالم و ماهر و دانش آموخته- چرخه بازتولید فقر و نابرابری را از 

بین می برد )صرافی، 1381، 5؛ ماجدی، 1389، 92(.
توانمندســازی راهــکاری برای توزیع مناســب منابع اقتصــادی و اجتماعی 
به صورت پایدار اســت که شرایطی را فراهم می آورد تا زندگی اقشار کم درآمد 
و فقیر بــا تکیه بر ظرفیت های درونی و اولویت بندی نیازهایشــان، توســط 
خودشان بهبود یابد. این رهیافت ریشه در تفکر چندگانه باوری دارد. از این سو 
درصدد اســت تا در ســاخت جامعه هیچ گروه معین و هم سود ازنظر سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی بر دیگر گروه های جامعه تســلط مطلق نداشــته باشد. 
راهبرد توانمندسازی را می توان جدیدترین و مناسب ترین راه حل در ساماندهی 
اســکان غیررسمی دانست. این راهبرد بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع 
و تمامی عوامل برای ایجاد مســکن و بهبودی در شرایط زندگی جوامع فقیر 
تأکید دارد و به مردم این فرصت را می دهد که شــرایط خانه و محل زندگی 
خود را با توجه به اولویت ها و نیازهایشــان بهبود بخشند )اسکندری دورباطی، 

1382، 77؛ آیینی و اردستانی، 1388، 52(. 
سند ملي توانمندسازی و ساماندهي سکونتگاه های غیررسمي

این سند حاوی برنامه ای راهبردی برای حل مشکالت ناشی از اسکان
 غیررسمی در کشور ایران و پیش نگری آن و پیشگیری از گسترش آن در 

دکتر روزبه زمانیان، دکتر محمدتقی پیر بابایی، مهندس پویا جودی گل لر، مهندس پیمان زاده باقری

56
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آینده است. از اهداف سند حاضر می توان به پیش نگری به گسترش اسکان
 غیررسمی در آینده و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و 
زیربناها در حد اســتطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضاهای رسمی 

شهری اشاره کرد.
شــرح خدمات برنامه ساماندهي ســکونتگاه های غیررسمي و 
اقدامات توانمندســازی اجتماعات آن ها با تأکید بر بهســازي 

شهري
حجم گســترده و روند روبه افزایش ســکونتگاه هاي غیررســمي در کشور، 
تهیه و تصویب ســندي را باعث شــد که چارچوب و نحوه فعالیت هماهنگ 
بخــش دولتي–عمومي و مشــارکت مردمــي براي چاره جویی مشــکالت 
اسکان غیررسمي را مشخص می ســازد. سند ملي توانمندسازی و ساماندهي 
سکونتگاه های غیررســمي در تاریخ 1382 شمسی به تصویب هیئت محترم 
دولت رســید که اصول و راهبرهاي تصریح شده در آن راهنماي اساسي شرح 

خدمات است.
ســاماندهي ســکونتگاه های غیررســمي اقداماتي بیش از مهندسي از جنبه 
کالبــدي را در برمی گیرد و هدف نهایي آن توســعه اجتماعات محلي کاهش 
فقر شــهري اســت. ازاین رو ، بخش دولتي–عمومي به تنهایی قادر به تحقق 
این هدف نیســت بلکه مشارکت مؤثر مردمي شــرط الزم براي تحقق این 
هدف به شمارمي رود. چنین مشارکتي مستلزم توانمندسازی ساکنان این گونه 
سکونتگاه هاست . براي توانمندسازی در این شرح خدمات بر اقدامات بهسازي 
محیطي تأکید شده است که طي آن اعتمادسازی ، نهادسازی و ظرفیت سازی 
در اجتماعــات محلي تحقق یابد. در این فراینــد ، برنامه ریزی« براي مردم» 
باید به برنامه ریزی« با مردم »تبدیل شــود و مهندسین مشاور نقش میانجي 
و تســهیل کننده بروز توان های درونی اجتماعات را ایفا نمایند. بنابراین، مقدم 
بر فعالیت های مهندســي و سخت افزاری، اولویت با محوریت مردم است و در 
عوض «عرضه محور »بودن،« تقاضا محور» بودن آن موردتوجه است )صرافی، 

.)1382
»پروژه های محرک توســعه«، »پروژه های الگو« و »پروژه های 

اسکان پایا«  
در سطح اسناد و برنامه ها می توان به برخی فعالیت های شرکت مادر تخصصی

 عمران و بهسازی شهری ایران اشاره کرد که با معرفی سه برنامه »پروژه های 
محرک توســعه«، پروژه های الگو و پروژه های اسکان پایا تحت عنوان کلی 
طرح های بازآفرینی شــهری محالت هدف گام در جهــت انجام مطالعات و 
پروژه های عملیاتی در ســطح محالت برداشته اســت؛ این پروژه ها باهدف 
تسریع و تســهیل فرایند تحول در بافت های نابسامان شهری، بهره گیری از 
مشــارکت و توان اجتماعی ساکنان و اســتفاده از ظرفیت های محلی، تعریف 
نقش و جایگاه کنشگران و اهداف مشابه تعریف می شوند و در راستای رسیدن
 به این مهم، با اســتفاده از محرک های توســعه به عنوان بستر کارکردهای

 اجتماعی و اقتصادی، منزلت اجتماعی و اقتصادی را در این نواحی ارتقاء 

داده و انگیزه مشارکت در فرایندهای  بهسازی و نوسازی  را در جامعه محلی
 افزایش می دهد. همچنین شهرداری تهران مجموعه اسنادی را با عنوان سند

 توسعه محلّه برای برخی محالت شهر تهیه کرده است که البته جایگاه قانونی 
این برنامه های توســعه محله نسبت به سایر برنامه های توسعه شهری )طرح 

جامع و تفصیلی( چندان محکم و تعریف شده نیست.
در شهر تهران، طرح جامع )1386( بر توانمندسازی و سازمان دهی تشکل های 
محلــی )باهدف تقویت مشــارکت(، تهیــه طرح های ویژه توســعه یکپارچه 
برای نواحی فرســوده شــهر با رویکرد اقتصادی مؤثــر و رعایت مالحظات 
زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال سیاست های تشویقی مؤثر و تأمین 
خدمات و زیرســاخت ها تأکید نموده است. مصوبه ساماندهی مشارکت¬های 
اجتماعی در احیای بافت های فرســوده شــهر تهران ) ســال 1386 شورای 
اسالمی شهر تهران( اهمیت جذب مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم، حفظ 
هویت محالت، توانمندسازی، انتفاع اجتماعی-اقتصادی و پرهیز از جابجایی 

جمعیت بومی را موردتوجه قرار داده است.

 تحلیل: قیاس تجارب فکری و عملی برنامه ریزی وکالتی 
در بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و ایران

جهت قیاس رهیافــت برنامه ریزی وکالتی در بریتانیــا، ایاالت متحده آمریکا 
و ایران می تــوان از تمایز میان رهیافت های دارایی مبنــا و نیازمبنا در چهار 
وضعیت قابل تصور سیاســت گذاری به عنوان معیارهای قیاس اســتفاده کرد. 
بررســی تمایز میان رهیافت دارایی و نیاز ـ مبنا بر اساس سیاست گذاری رفاه 
مردم در برابر چهار وضعیت قابل تصور برای سیاست است و به صورت زیر بیان 

می گردد )عارفی, 1380, 24-28(.
معرفی سیاست های مردم گرا مبتنی بر رهیافت نیازـ مبنا

سیاست های مردم گرا در این رهیافت به شیوه های پرداختن به نیازهای مردم 
برای کمک و فایده رساندن بر افراد به طور مستقیم را دربر می گیرد. همچنین 
توجیهــی برای هدف قرار دادن افراد نیازمند اجتماع به عنوان گروه های هدف 
در سیاســت های مبارزه بر فقر اســت. دولت با اتخاذ سیاست های کمک به 
نیازمنــدان از طریــق ابزارهای گوناگــون )چون تأمین اجتماعــی، یارانه ها، 
بخشــودگی مالیاتی و جــز آن( برنامه  هایی با اهداف کمک مســتقیم دولتی 
را تدوین می کنــد. نتیجه ای که از این برنامه  ها انتظار می رود آن اســت که 
کمک مستقیم موجب بهبود رفاه مردم )افراد نیازمند( خواهد شد. سیاست های 
نیاز  ـ مبنای مردم گرا شامل تقســیم درآمدهای دولتی، تخصیص بودجه ها و 
کمک های اعتباری به افراد فقیر، نشانه های فقر را به جای علل و عوامل بروز 
فقر مورد هدف قرار داده اســت. این گونه سیاســت ها به طور ضمنی به مقوله 

بازپخشایش ثروت می پردازد. 
سیاست های مکان گرا مبتنی بر رهیافت نیاز ـ مبنا

سیاست های مکان گرا دومین مجموعه از سیاست هایی است که مبتنی بر 
اهدافی همانند کمک های غیرمستقیم به افراد نیازمند از طریق یاری رساندن

5

657
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6

 به تغییر در مکان زندگی آنها، به بهبود کیفیت آن می پردازد. سیاست های 
مکان گرا به همان اندازه ای که سیاست های مردم گرا مداخله دولت را توجیه

 می کنند، دارای مزایا هســتند. این مزایا طیف وسیعی از موضوعات مرتبط به 
ابعــاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی را پاسخگوســت. مزایای مربوط به مکان 

می تواند برای اجتماع محله ای سهولت دسترسی به مشاغل را فراهم سازد. 
ناکارآمدی این گونه سیاســت ها همانند سیاست های مردم گرا انتقادات زیادی 
را برانگیخته اســت. همچنان که انتقاد از برنامه های مبتنی بر سیاســت های 
مــکان گرا درزمینۀ عــدم کارایی اقتصادی و غفلــت از موضوعات اجتماعی 
و اقتصادی ابرازشــده است. ازجمله نتایج ناخواســته اجتماعی و سیاسی این 
برنامه ها جابجایی افراد فقیر از محالت خود به علت افزایش ارزش مستغالت 
و از هم پاشیدن شبکه های اجتماعی موجود در محالت فقیر به عنوان بخشی 
از دارایی ها است. به بیان دیگر نتایج اجتماعی و سیاسی این برنامه  ها منجر به 

از بین رفتن سرمایه اجتماعی در محالت فقیر شده است. 
سیاست های مردم گرا مبتنی بر رهیافت دارایی ـ مبنا

گونه ســوم سیاســت های دارایی مبنای مردم گراســت. این سیاســت ها بر
 توانمندسازی به جای وابستگی رفاه24 تأکید دارد. ماهیت ویژگی توانمندسازی 
از پذیرش مفاهیمی بنیادی چون فرصت برابر، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و 
اراده باوری ریشه گرفته است. همچنان که این ویژگی از توانمندسازی منجر 
به تقویت مکان و حس اجتماع25 در اجتماع محله ای می گردد. توانمندســازی 
برخالف اســتحقاق گذار از تلقی مردم به مثابه یک مشــکل )نیاز( به سمت

 نگرش به آن ها به عنوان راه حل )دارایی( را نشان می دهد.

نقش فعال برای شهروندان را فرض می کند تا این که جایگزین نقش در حال
 کاهش دولت در امور محلی چون رهبری، هدایت، تصمیم سازی، تصمیم گیری

 شود. این انگاشت به طور ضمنی به گذار از دولت26 به حکمروایی )اداره مردمی( 
اشــاره دارد. درواقع انتظار می رود وقتی به مردم اختیاراتی به عنوان قدرت در 
فرایند مشارکت داده می شــود آنها به طور داوطلبانه در فرایند تصمیم سازی و 
تصمیم گیری مشــارکت نمایند. اما فقر افراد فقیر را از روند اصلی جامعه کنار 
می گذارد. بااین وجود عواملی چون نــرخ باالی بیکاری، نیروی کار غیرماهر، 
تحصیــالت پایین بر کمبود فرصت های موجود که منجر به محرومیت اجتماع 

محله ای می شود مؤثر بوده است.
سیاست های مکان گرا مبتنی بر رهیافت دارایی ـ مبنا

این رهیافت بر اهمیت سرمایه کالبدی در توسعه اجتماع و ظرفیت سازی تأکید 
دارد. سیاســت مکان گرا به دلیل نقش در حال کاهش تعهدات دولتی نسبت 
به فقر بار دیگر موردتوجه قرارگرفته است. این کوشش ها عمدتًا کل اقدامات 
توســعه اجتماع را در برمی گیرد. کوشش هایی که بر مبارزه با فقر مکان مبنا از 
طریق خودیاری و همکاری متمرکزشده است. به بیان دیگر همانند فعالیت های

 بنگاه های همکاری توسعه اجتماع  که توجه بیشتری به اثرات مکان به عنوان 
دارایی نسبت به افراد نشان داده است. چراکه سیاست های بکار گرفته شده در 
این بنگاه های همکاری توسعه اجتماع27 در مقابل با دیگر سیاست های مکان 
گرا که بیشتر در جستجوی توسعه اجتماع از طریق ایجاد انگیزه های اقتصادی 
ازجمله بخشــودگی مالیاتی می باشند بیشــتر بر پایه تبدیل مکان به سرمایه، 
قرار دارد. بنگاه های همکاری توســعه اجتماع مبتنی بر این رهیافت توســط

دکتر روزبه زمانیان، دکتر محمدتقی پیر بابایی، مهندس پویا جودی گل لر، مهندس پیمان زاده باقری

58

روند کاریمحتوایی                         معیار
سیاست های 

مردم گرا مبتنی بر 
رهیافت نیازـ مبنا

سیاست های مکان 
گرا مبتنی بر 

رهیافت نیازـ مبنا

سیاست های 
مردم گرا مبتنی بر 
رهیافت دارایی ـ 

مبنا

سیاست های مکان 
گرا مبتنی بر رهیافت 

دارایی ـ مبنا

بریتانیا

ناهمخوانیناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیتعیین نواحی در اولویت
ناهمخوانیناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیتبعیض مثبت

چارچوب راهبردهای ملی توسعه و بهسازی 
اجتماعات محلی

ناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیناهمخوانی

ناهمخوانیناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیبرنامه عمل )در سطح( اجتماعات
ناهمخوانیناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیشهرهای نمونه
ناهمخوانیناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیبرنامه اثر ویژه

ناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیناهمخوانیپهنه های مورد توانمندسازی

ایران

توانمندسازی و ساماندهي سکونتگاه های 
غیررسمي

ناهمخوانیهمخوانیناهمخوانیهمخوانی

خدمات نوسازي محدوده ها و محالت 
بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمي

همخوانیناهمخوانیناهمخوانیناهمخوانی

کشور

جدول 2.  قیاس برنامه های توسعه اجتماع بر مبنای سیاست های مبتنی بر رهیافت نیاز و دارایی مبنا در بریتانیا، امریکا و ایران
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قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تأکید بر ...هویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

 افراد ساکن اجتماع به عنوان دارایی که در فرایند تصمیم سازی مشارکت دارند،
 اداره می شود.

با نظر به چهار نوع سیاســت معرفی شــده به عنوان معیار، می توان برنامه ها و 
اسناد تهیه شده در کشور ایران، بریتانیا و ایاالت متحده را بر مبنای رهیافت های 
برنامه ریزی وکالتی و یاری در برنامه ریزی تقســیم بندی کرد. این که هرکدام 
از این برنامه ها مبتنی بــر مقتضیات خواص خود، به چه میزان به لحاظ روند 
کاری و محتوایی باسیاســت های نیاز-مبنا و دارایی-مبنا همخوانی دارند. هر 
یک از اقدامات انجام شــده بر پایه تفکر بنیادین خود و نیز در چارچوب شرایط 
نهادی بســتر موردنظر، به نتایج و دست آوردهایی خواه مطلوب و یا نامطلوب 
رســیده اند، لیکن آنچه در این میان مهم است، تطابق اهداف این برنامه ها با 
اصول بنیادین رهیافت های اتخاذشــده و همخوانی یا ناهمخوانی آنها اســت 

)جدول 2(.

 نتیجه گیری
نظریه برنامه ریزی وکالتی نه به ســادگی از ذهن پل دیویدف، بلکه از تجارب 
چندگانــه فعاالن جامعه و متخصصین برای اصالح موضوعات تبعیض نژادی 
و طبقاتی نشــأت گرفته است. اما درجایی که منافع شهروند مورد چالش قرار 
گیرد، به حمایت از شــهروند برمی خیزند. از سوی دیگر، نقش برنامه¬ریزان 
شــهری بیشــتر در آگاهی بخشیدن به شــهروندان در نحوه تهیه برنامه ها و 
پیامدهای آنها برای محله و شــهر و آگاه کردن مسئولین و تصمیم گیران از 

نظرات و پیشنهاد های شهروندان است.
با توجه به قیاس صورت گرفته، می توان روند تکمیل برنامه های توسعه اجتماع 
را به عنوان نمود برنامه ریزی وکالتی در ســه کشــور بریتانیا، ایاالت متحده و 
ایــران را تحلیل کــرد. برنامه ریزی وکالتی در بریتانیا کــه با عنوان یاری در 
برنامه ریزی به کار گرفته شــد، تأکید خود را بر مشارکت مردمی و به خصوص 
افــراد محروم متمرکز کرده و در پی درگیــر کردن آنها در فرایند برنامه ریزی 
اســت. مطالعه برنامه های تهیه شــده در بریتانیا حاکی از این اســت که روند 
تمرکز این برنامه ها از سیاســت های مکان گرای مبتنی بر نیاز-مبنا بوده و در 
برنامه ای که در ســال 2000 میالدی تحت عنوان چارچوب راهبردهای ملی 
توسعه و بهسازی اجتماعات محلی تهیه گشته تغییر به سمت توانمندسازی و 
سیاست های دارایی مبنا مدنظر بوده است. برنامه های توسعه اجتماع، تهیه شده 
در آمریکا در دوره ستیز با فقر را می توان از اقدامات مؤثر در راستای اصالحات 
اجتماعی دانســت. این رهیافت تا حدی بر حرفه برنامه ریزی تأثیر گذاشته، اما 
عمدتًا به عنوان یک مبارز با مشــکل محلی جوامع دیده شــده و بدین ترتیب 
نه فقط قادر به وارد آوردن تغییرات اساسی در سیستم حکومتی نبوده بلکه حتی 
قادر به دســت یابی به اهداف خود در جهت رفع تبعیض و محرومیت نیز نبوده 
اســت. ظهور برنامه ریزی وکالتی در ایران را شاید بتوان از زمان تصویب سند 
ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی دانست. این سند بر 
ظرفیت سازی و توانمندسازی این سکونتگاه ها تأکید داشته و مشارکت مردمی 

را جــز رویکردهای بنیادین در جهت اجــرای آن تلقی می کند. دیگر رهیافت 
اجراشده در ایران که تحت عنوان دفاتر خدمات نوسازي محدوده ها و محالت 
»بافت های فرسوده« و سکونتگاه های غیررســمي فعالیت می کنند به عنوان 
دفاتر تســهیلگر با تأکید بر مکان و ارزش اقتصادی آن، با دادن مشــاوره به 
صاحبــان این امالک و متقاعد کردن آن ها در جهت اقداماتی از قبیل تجمیع، 
سعی در بهبود این نواحی دچار افت می شوند، هرچند در عمل، شواهد گویای 
نقش فعال ســوداگران مسکن در این فرایند اســت. بررسی اقدامات سازمان 
نوسازی شــهر تهران نشــان می دهد که اگرچه راه اندازی دفاتر تسهیلگری 
)خدمات نوســازی( مداخله متمرکز را به ســمت برنامه ریزی و اجرا مبتنی بر 
گفتگو، مشــاوره و مشــارکت با اجتماع محلی ســوق داده است، اما عواملی 
همانند نبود چارچوب مناســب برای تعریف و اجرای اقدامات، تمرکز بر ابعاد 
کالبدی و محدود نمودن فعالیت ها به نوســازی مســکن، به تولید محصولی 
ناقص و ناکارآمد منجر شده است. بی توجهی به بهبود کیفیت محیط عمومی، 
عدم تأمین خدمات و زیرســاخت های موردنیــاز، عدم توجه به ضرورت تعادل 
در تأمین نیازهای مختلف )همبســتگی اجتماعی، توانمندســازی اقتصادی و 
بهبــود محیط کالبدی( و افزایش جمعیت ایــن محدوده¬ها ¬بدون توجه به 
ظرفیت تاب آوری- می تواند این محدوده ها را به کانون مشــکالت جدی تر و 
پیچیده تری تبدیل نماید. در هر روی می توان این سیاست را جزء سیاست های 

مکان گرا مبتنی بر رهیافت دارایی مبنا طبقه بندی کرد.
تحــوالت برنامه ریزی دهه ی 1960 میالدی، عرصــه برنامه ریزی را بر روی 
مشــارکت و مداخله ی گســترده عمومی باز کرد. برنامه ریزی وکالتی الگویی 
قدرتمند را ارائه نمود اما اثرات مختلطی به همراه داشت. رهیافت برنامه ریزی 
وکالتی پیشگام نظریه هایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شده اند و 
در جهت ارائه راهکارهایی برای نوعی برنامه ریزی چندگانه باور و مردم محور 
پیش روند. مطابق نظر بسیاری از صاحب نظران حتی اگر رهیافت برنامه ریزی 
وکالتی نتوانســته باشد دگرگونی ریشه ای در برنامه ریزی منطقه ای، شهری و 
محلی به وجود آورد، دست کم توانسته اهمیت نظرات مردم را بیشتر کند. تفکر 
برنامه ریزی وکالتی به خصوص در جوامع سرمایه داری بااقتدار عمومی ضعیف 
بســیار تأثیرگذار بوده اســت. این تفکر منجر به مشارکت آزاد در برنامه ریزی 
گشت، هرچند اصالح نهادی پیشنهادشده از طریق این رهیافت تشخیص داده 
نشد و مرجع عمومی نماینده اصلی تولید برنامه ها باقی ماند. بنابراین مالحظه 
می شــود که برنامه ریزی وکالتی با توجه به بسط زمینه های نظری و عملی از 
دهــه 1960 میالدی به بعد درصدد مشــخص کردن تفاوت ها و تبعیض های 
اجتماعی و حل مشکالت گروه های محروم تر بوده و از این زاویه نقش مهمی 

در فرایند اجتماعی تحول برنامه ریزی ایفا کرده است. 

 پی نوشت
1.Paul Davidoff

2.Investigation

5

659



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان 1390                       هویت شهر

             13
97

ر  
ها

/ ب
هم

ازد
دو

ل 
سا

م/ 
سو

 و 
سی

ره 
ما

 ش
   

   
هر 

 ش
ت

وی
ه

3. compendium of monographs

4. advocacy planning

5. وکیل به معنای شخص حقوقی است که از طرف موکل -به معنای وکالت 
دهنده- برای احقاق حق به خدمت گرفته می شود.

5.rational-comprehensive

6. Technician

7. Redistribution

8. allocation

9. Public hearings

10. pluralism

11. Aid Planning

12. Thomas

13. community empowerment

14. asset-based 

15. inner city areas problems

16. positive discrimination

17. equity planning

18. Angotti

19. The progressive era 

20. The new Deal

21. decentralization

22. Model cities

23. welfare dependancy

24. sens of community

25. government

26. community development coopration
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Abstract
With admittance of urban reformist movements in planning field which requires in involving the social values adjusting, 
planning got an active role in society and the prespective which suppose planning as a social process, has growed 
and developed. The Advocacy planning is a climax that begins by grow of urban reformist movements and operates 
by depending on claiming rights of social deprived groups in urban planning and as a lawyer have heard the voice 
and demands of these groups to decision makers and place them in priorety. The speed and extent of developments 
in science caused the creation of a comprehensive belief in the field of rationality that was considered as a basic of 
concept of a scientific planning to control development. A method that based on logical reasoning knew that logical 
positivism is the basic of planning and accepted planning to be free of values like othere sciences. Planning needs to 
have the ability to play a role as a government, groups and organization advocates or people who have suggestions for 
the future of the society in order to administer practical ways to achieve an idea future. This duty needs a collective 
decision making and participations of defferent groups in planning
The goal of this article is to compare the practical and theoretical expriences of advocacy planning approaches and its 
themes of practice in Iran, United states and United Kingdom by using the comparative research method, comparing 
the prepared plans in the framework of community development plans of these countries by considering the developed 
criteria. These approches have emerged till the 1960s in both United states and United Kingdom and till 1380s in Iran 
in the different policies and strategies frameworks and operationlised in their own ways. This comparision admitted 
that the fundamental thought of advocacy planning in each country is based on institutional context, bedrock of urban 
problems and the role of involved actors in planning process such as planners, form the specific actions and prescribed 
policies.
The first stage of paper explains the advocacy planning theory theory and compares it with the rational-cmprehensive 
approach, and studies its appearing themes and discusses the necessity of the thought of polarism in advocacy planning. 
The last stege is exploring the criticisms on the advocacy planning approach. The second stage is the study of the 
practice of advocacy planning, in the United States, and the reasons of the appearance of it in the United Statesis being 
tracked the programs based on the community development and their features are introduced. The Third stage is the 
study of the appearance of the advocacy planning in the United Kingdom and the reasons of the consideration of the 
aid planning in the planning and the social development programs of the United Kingdom, is explained. In the fourth 
stage studies, the thermes of the practice of advocacy planning approach in Iran and tracks its mechanism. And the last 
stage compares the mechanism and practices of the advocacy planning approaches explained in the last three stages.

Keywords:  Advocacy Planning, Aid Planning, Community Development, Community empowermen
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