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 های عمرانی شهرامکانات و چگونگی مشارکت مردم در فعالیت -3 -5 -4

اگر برنامه ریزی را حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوو  بونان ، آ  گ گوان خو اقت دد و  دو 

مقوله در امر برنامه ریزی ضرورت تام می یابن ؛ یکی خ اقت صوی   وضوع موجوود اسوت  و دی وری 

عی است تا ننان ، در کجا هست ، و به کجا می قواه ، بوروی، آ هو   خ اقت صی   وضع مطلو  . طب 

حرکت صی یی صورت نخواهن گرفت ؛ لذا برنامه ریزی مستلزم خ اقت صوی   وضوع ت موجوود و 

وضع ت مطلو  است . اگر چه خ اقت وضع ت موجود یک خهر بنوگ حضور و مشارکت خوهرونناگ 

دد   و صوی   ن وز نخواهون بوود ا آ اموا وضوع ت مطلوو  ه، می توانن صورت ب  رد )که البته چ ناگ 

خهری را که آ عبارت است از قواست مردم و خهرونناگ یک خهر آ چ ونوه موی توواگ بونوگ حضوور 

قود مردم خ اسایی کرد ؟ در خهرسازی غ ر مشارکتی آ  نچه که به ع واگ وضع ت مطلو  تصوور موی 

می گردد آ الزاماً قواستهای دد   مردم ن سوت آ بلکوه  خود و به خکل اهناف طرحها و  برنامه ها تنوین

قواستهای برنامه ریزاگ و طراحاگ است . خهرسازاگ اینن  لهای قود را به ع واگ قواست مردم تلقی می 

ک  ن و بر مب ای  نها به ت ظ ، اهناف طرحها و برنامه هوای خوهری موی اردازنون ؛ و رموز عونم موفق وت 

 های خهری هم ن امر است .  بس اری از طرحها و برنامه

ناتوانی در درک و خ اقت صی   مسائل و ن ازها و قواستهای خهرونناگ آ ریشه در ا چ نگی اجتموا  

و ت و  قواستها و ن ازهای اجتماعی دارد . در چ  ن وضع تی ت ها ران برای دست ابی به خ اقت صی   از 

 قواست جامعه آ مشارکت مردم است . 

م در تمامی امور اجتما  روز به روز حساس تر می خود . ح  تع  ن سرنوخت مردم بوه امروزن نقش مرد 

دست قودخاگ آ که از حقوق طب عی و قناداد انسانهاست آ مورد اذیرش هم اگ درار گرفته اسوت . در 
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خهرسازی ن ز که یکی از امور مه، در زننگی امروزی است از حنود سه دهه او ش بوه ایون سوو نقوش 

 گردینن و در بس اری از کشورها اذیرفته خنن است . مردم مطرح

در کشور ما از ابتنای مطرح خنگ امر خهرسازی تا ک وگ بیو  مشوارکت موردم چ وناگ جونی گرفتوه 

نشنن و طرحها و برنامه های خهری مختلف بنوگ حضور و مشارکت مردم ته ه خنن انن . اما  درخورای  

تمامی زم  ه ها به طور جنی مطرح خونن و بیو  جامعوه  فعلی جامعه ما که موضو  مشارکت مردم در

مننی به گفتماگ روز بنل گشته است آ بررسی و تیل ل موضو  مشارکت مردم در فر ی ون خهرسوازی آ 

 ضرورتی انکارنااذیر یافته و خهرسازی مشارکتی به مقوله ای مه، و با ارزش تبنیل خنن است . 

 اقت دد   و درقواست عمومی م جر گردد و بر مب ای این رویکرد خهرسازی مشارکتی می توانن به خ

خ اقت درست می تواگ برنامه ها و طرحهوای خوهری صوی   و م طبو  بوا ن ازهوای موردم ته وه کورد . 

خهرسازی مشارکتی رویکرد برنامه ریزی را از برنامه ریزی برای مردم  به برنامه ریوزی بوا موردم تبونیل  

 ادنامات خهرسازی را باال می برد . می ک ن و بنین ترت ب مشروع ت 

 

 شهرسازی مشارکتی چیست ؟

برای درک مفهوم خهرسازی مشارکتی ضروری اسوت کوه در ابتونا تعریفوی از مقولوه مشوارکت ارائوه 

 گردد. 

تعاریفی که از مشارکت در کتابها و مرجع های مختلف ارائه خنن است بسو ار گونواگوگ اسوت کوه در 

 رن می خود .ذیل به برقی از  نها اخا

تقبل  گاهانه انجام بخشی از امور در خوکل معاضونت و همکواری بوا یکونی ر از سور م ول و »  -الف 

 « .رغبت و به دصن بهبود زننگی اجتماعی که سازماننهی م اسب را ن ز دارا باخن
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 مشارکت یک حرکت  گاهانه آ فعالی آ  زاد و با مسئول تی است کوه بورای تیب وت اموور جامعوه»  -  

 «.ضروری   است

مشارکت آ کوخشی است دسته جمعی که تمامی افراد برای رس نگ به یک هنف قاص با استفادن  –ج 

از تمامی امکانات بالقون جمعی در ارائه ا ش هاد تصم ، گ ری و برناموه ریوزی آ اجورا آ بهورن بورداری و 

 «.مرادبت و میافظت از دستاوردهای هنف قاص دقالت دارنن 

مجند دنرتی که خهروننانی را که در حال حاضر از فرای ن س اسی و ادتصادی ک ار گذاخوته توزیع  –د 

 «.خنن انن آ دادر می سازد تا به تنریج در  ی نن خرکت دادن خونن 

مشارکت در مفهوم گستردن اش بران  ختن حساس ت مردم و نت جتاً به مع ی افزایش درک و تواگ »  -هو 

 « .حهای توسعه و ن ز به مفهوم تشوی  ابتکارات میلی است  ناگ جهت ااسخ ویی به طر

تالخهای سازماگ یافته برای افزایش ک ترل بر م ابع و موسسات نظو، ده ونن در خورای  اجتمواعی »  –و 

مشخصی از سوی گروهها و ج بشها بر کسانی که تاک وگ از ح طه اعمال چ  ن ک ترلی مستی ی بودن انون 

.» 

ر توسعه باین عمنتاً به ع واگ دقالت فعال مردم در فر ی ن تصم ، گ ری تا  نجوا مشارکت عامه د»  –ز 

 « .که بر زننگی  ناگ تأث ر می گذارد تلقی خود 

مشارکت عامه با نوعی دموکراسی س اسی و ن ز با به کارگ ری فر ی ن تغ  ور اجتمواعی و رخونی »  -ح 

ک ن . معموالً در متوگ مربوط به توسعه و مشارکت از بناگ اخارن دارد مفهوم ا نا می « توسعه » که واژن 

« اجبوار» نظر مناقله دولت در توسعه مورد بررسی درار می گ رد و در این رابطه از اصوطالحاتی چووگ 

 « .برای توص ف ماه ت مشارکت استفادن خنن است 
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که در گزارش توسعه در دهه های اق ر م افع حاصل از توسعه به طور نابرابر توزیع خنن است به طوری 

افزوگ بر سه چهارم جمع ت جهواگ در کشوورهای در حوال » ب اگ خنن است :  5991انسانی سازماگ ملل 

از  %51از کل در من جهواگ نصو ب  نواگ  موی خوود . حوال  نکوه  %51توسعه به سر می برنن ل کن ت ها 

 « .ثروتم ناگ می رود %02مجمو  این در منها به ج ب 

 ی تواگ به ع واگ ابزاری برای معکوس نمودگ این رونن استفادن کرد .لذا از مشارکت م

برقی از کارخ اساگ مجموعه ای از دستورالعملها را به خرح ذیول بورای گسوترش مشوارکت بوه دولتهوا 

 تجویز       می ک  ن :

 تیق  بخش نگ به عنم تمرکز به م ظور تسه ل تصم ، گ ری در سط  میلی . –الف 

   ی موثر در سط  میلی برای تشوی  مشارکت میلی .ایجاد هماه –  

 .  ن به نیو موثری در  گ خرکت ک  نایجاد مکان زمهای برنامه ریزی در سط  میلی که مردم بتوان –ج 

با توجه به  نچه گذخت می تواگ مشارکت را خرکت موثر همه افوراد در اموور جمعوی از طریو  بسو ج 

ر استفادن از  نها در فر ی ن تصم ، گ ری برنامه ریوز آ اجورا آ بهورن کل ه امکانات بالقون گروهی به م ظو

 برداری و ارزخ ابی داخت .  

مشارکت :» المعارف خهرسازی آ مشارکت عمومی در خهرسازی را این گونه تعریف کردن است  ةدایر

ن عمومی در خهرسازی ابزاری است که به وس له  گ اعضای جامعوه دوادر بوه خورکت کوردگ در تونوی

 « س استها و طرحهایی م  ردنن که بر روی می   زننگی  نها تأث ر می گذارد 

بر مب ای تعاریفی که ذکر خن آ می تواگ چ  ن گفت که خهرسازی مشارکتی فر ی نی است که در  گ  

عموم خهرونناگ در فعال تهای خهرسازی که به طور مستق ، یا غ ر مسوتق ، بور روی زنونگی  نواگ توأث ر 

 دقالت می ک  ن . دارد آ 
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 به نظر می رسن این عوامل در ظهور و گسترش اینن خهرسازی مشارکتی موثر بودن انن :

الف . اهم ت یافتن نقش مردم در ادارن امور جامعه و ا نایش و گسترش نظامهوای س اسوی و اجتمواعی 

 مردم ساالر .

ن حق قت انن کوه عونم مشوارکت   . تجربه اننوزی از رونن های توسعه در دهه های گذخته ب ان ر ای

 مردم در فر ی ن توسعه سبب وارد  منگ زیانهای فراواگ خنن است . 

ج . عنم تطاب  طرحها و برناموه هوای خهرسوازی بوا ن ازهوا و قواسوته هوای موردم و بوروز نارضوایت ها و 

 واک شهای م فی نسبت به این طرحها از سوی مردم طی دهه های گذخته . 

ا  Process Orientedر ی ن ته ه طرحهای خهرسازی  و به اصوطالح فر ی ون ن ور)د. اهم ت یافتن ف

 خنگ طرحها .

 هو . عنم توانایی مالی دولتها برای تأم ن مالی طرحهای خهرسازی .

و . توسعه اجتماعی آ ادتصوادی آ فره  وی و س اسوی :  اغلوب مطالعوات نشواگ موی ده ون کوه وضوع ت 

 ر مستق ، با مشارکت گستردن تر خهرونناگ همران است . اجتماعی و ادتصادی باالتر به طو

بس اری از خهرونناگ دریافته انن که م افع قاص  نها بوه طوور » ز . احساس تهنین م افع در خهرونناگ : 

مستق ، مورد تهنین وادع خنن است و این احساس قطر سبب عمل دسته جمعوی و گروهوی خوهرونناگ 

 «.گردینن است

اساسوی تورین میرکوه مشوارکت عموومی آ ا چ ونگی فزای ونن »  نن زننگی خهری : ژ . ا چ نگی فزای

زننگی خهری است . ا چ نگی روز افزوگ زننگی قصوصاً در دلمرو خهری آ این امر را مطرح سواقته 

است که فعال تها و ترج یات جامعه به طور مناوم در حال ا چ نن تر و مت و  تر خنگ اسوت و ایون امور 

 « .ای ارتباطی و سازمانی را برای برقورد با این مودع تهای ا چ نن ضروری ساقته است ابنا  ابزاره
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جلوگ ری از ایجاد حالت وابست ی مردم به دولت و ته وه       » ط . جلوگ ری از وابست ی جامعه به دولت : 

رای تقویوت برنامه هایی که ظرف وت و توواگ موردم را بورای قودکفوایی زیواد ک ون آ غالبواً ان  وزن ای بو

 « .  مشارکت مردمی بودن است 

به علت عنم حفو  و ن هوناری از طرحهوا و اوروژن هوا بوه :» ی . عنم تناوم فعال تهای توسعه و عمراگ 

 « . وس له مردم آ که قود ناخی از احساس ب  ان ی  ناگ با طرحها بودن است 

ینن  ل گرایی ذاتی برناموه ریوزی آ         س ت دومی تعهن اجتماعی و ا» ک . اقالق اجتماعی برنامه ریزی : 

برنامه ریزاگ و اول ای امور برنامه ریزی را نسبت به هر گونه فکر مشارکت عمومی بس ار دلسوز ساقته و 

 « . گ را  به طور  خکاری ارتقا بخش نن است 

 در یک ن ان سادن اصول  رمانی خهرسازی مشارکتی عبارت ن از :

 دارن امور خهر تشوی  مشارکت مردم در ا -5

  گاهی از ن ازها و قواسته های خهرونناگ  -0

 تالش در جهت تمرکززدایی و حرکت به سوی واگذاری امور  -3

 برقورداری از سازمانی سادن و تعناد اننک کارک اگ ستادی  -4

 اجتماعی  –اولویت واهم ت دائل خنگ برای گسترش فضاهای فره  ی  -1

  موزش فره گ خهرنش  ی  -1

 گ ری به  ه از امکانات بهرن وری و بهرن  -7

 تالش برای دست ابی به توسعه ااینار خهری  -5

 

 مزایای شهرسازی مشارکتی 
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 عمنن ترین مزایای خهرسازی مشارکتی به درار زیر است :

و از  گ جمله ته ه  برنامه  –سه ، خنگ مردم در دنرت :  مشارکت مردم در فعال تهای اجتماعی  –الف 

»  ، خونگ موردم در دونرت س اسوی و مونیریت جامعوه موی گوردد . سبب سوه –ها و طرحهای خهری 

 «.مشارکت میلی استقرار دنرتی جنین در سط  جامعه میلی را در برمی گ رد 

مردم از طری  مشارکت آ نسبت به حقوق قویش  گان         » افزایش سط   گاه های عمومی جامعه :  –  

 « . واه ن کرد و نه به ع واگ ااسخ ویاگ م فعلمی گردنن .  ناگ به ع واگ عامالگ فعال عمل ق

مشارکت عموومی یوک حوس وادعوی و اصو ل » ایجاد حس مسئول ت اجتماعی و تعل  به جامعه :  –ج 

مسئول ت جمعی و حس وابست ی به جامعه را قل  می ک ن . این امر به نوبه قوود سوبب در گ ور خونگ 

 « .فعاالنه مردم در مشارکت و اجرای طرحها می گردد 

 بهبود ک ف ت طرحها و برنامه های خهری :  –د 

مشارکت مردم در فعال تهای خهرسازی از راههای زیر سبب بهبود ک ف ت طرحها و برنامه هوای خوهری 

 می گردد :

  اتخاذ تصم مات درست تر و م طقی تر : به هر حال تصم ماتی که به وس له جمع بزرگی گرفته

رد و نسبت به تصوم ماتی کوه عونن ای معونود موی گ رنون آ خود آ مطمئ اً اخکاالت کمتری دا

 صی   تر و م طقی تر قواهن بود . 

  تنوین هنفهای صی   تر برای برنامه ها و طرحهای خهری آ با توجوه بوه خو اقت بهتور موردم

موردم میلوی اطالعوات کواملی دربوارن مسوائل و » نسبت به امکانات و مینودیتها و اولویتهوا : 

 «ع میلی دارنن . عالون بر  گ آ خ اقت ب شتری ن ز نسبت به اولویتها دارنن . امکانات و م اب

 . افزایش خ اقت برنامه ریزاگ نسبت به خهر و میل مورد برنامه ریزی 
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 . بردراری ا ونن ب ن مردم و طرحها و برنامه های خهری 

  کاهش هزی ه و زماگ اجرای طرحها و برنامه ها 

 برنامه ها  ارتقای ک ف ت اجرای طرحها و 

اذیرش طرحها و برنامه های خهری به وس له مردم : مشارکت مردم در فر ی ن خهرسوازی موی  -هو 

توانن سبب اذیرش طرحها و برنامه های خهری ته ه خنن آ از سوی مردم گردد . زیرا ه  وامی کوه 

هوا آ عالیو  و  مردم در ته ه یک طرح مشارکت داخته باخ ن آ طبعاً طرح ب شتر بوا ن ازهوا آ قواسوته

درگ ور .» سل قه های  ناگ مطابقت می یابن و هم ن امر سبب اذیرش طرح به وس له  ناگ می گوردد 

ساقتن خهرونناگ ا ش از فر ی ن طراحی سبب ترویج دینگاهی میبت نسبت به طرح   می گوردد . 

فرای ن طراحی  از نظر س اسی آ مشارکت عمومی اول ه  می توانن عکس العملهای قشم   انه را آ که

 « .را دچارمشکل می سازننآ حذف ک ن 

عنم تمرکز برنامه ریزی: یکی از  اار میبت خهرسازی مشارکتیآ تمرکز زدایوی در امور برناموه  -م

 ریزی  است . 

باز موزی خهر سازاگ : مشارکت خهرونناگ در فرای ن خهرسازی آ جریانی دو سویه اسوت کوه  –و 

امه ریزاگ و تصم ، گ رننگاگ در فرای ون  موزخوی و یوادگ ری وارد در  گ ه، خهرونناگ و ه، برن

 می خونن . 

مشارکت عمومی یکی از ع اصر عمونن مونیریت قوو  و » دست ابی به منیریت بهتر جوامع :  –ی 

 «ا ش ن ازی برای  گ گونه توسعه ای است که به ن ازها آ مسائل و اولویتهای مردم ااسخ می دهن . 

  

 وهای مشارکت طبقه بندی الگ
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ودتی از مشارکت مردم در ادارن امور خوهرها سوخن گفتوه موی خوود آ بوه ویومن ه  وامی کوه مصوادی  

مشخصی برای  گ مورد ن از است آ بالفاصله مشاهنن می خوود کوه ال وهوای مشوارکت از ت وو  بسو ار 

موجب می خوود زیادی برقوردار بودن و ط فهای وس عی را در دروگ قود جای می ده ن . این وادع ت 

که ه  ام بی  تیل لی از ال وهای مشارکت نتواگ از احکام کلی حاک، بر تموامی ایون ال وهوا سوخن 

گفت بلکه الزم است که بر مب ای دابل دبولی این ال وها را طبقه ب نی کردن و از ویمگ ها و ع اصر موثر 

 در هر طبقه سخن گفته خود . 

جهاگ نشاگ می دهن که می تواگ این ال وهوا را برحسوب سوه  ن اهی استقرایی به ال وهای مشارکت در

مع ار متفاوت طبقه ب نی کرد : برحسب نو  مشارکت آ زم  وه مشوارکت و سوازماننهی مشوارکت . در 

 ای جا هر گرون از این ال وها  مورد بی  درار می گ رد .

 برحسب نوع مشارکت 

در وادع بر حسب بخشی از انجوام فعال وت کوه در  به اعتبار نو  مشارکتی که افراد در یک ال و دارنن و

  گ سه ، می خونن آ می تواگ ال وهای مشارکت زیر را از یکنی ر متمایز ساقت : 

مشارکت در تصم ، گ ری و منیریت : این مشارکت ممکون اسوت در چهوار حووزن تیقو  یابون .  -5

ن اسوت در گورفتن تصوم مها نخست افراد ممکن است در تع  ن هنفها مشارکت ک  ن . دوم آ  ناگ ممک

خرکت جوی ن . یع ی از م اگ راههای گوناگوگ به گزی ش بپردازنون . سووم آ ممکون اسوت در گشوودگ 

دخواریها خرکت ک  ون و سورانجام آ مشوارکت ممکون اسوت انیون  وردگ دگرگوونی در مجموعوه یوا 

یکنی ر ن ز ناسازگار و غ ور  سازماگ باخن . البته این چهار حوزن به طور قالص و کامل مجزا ن ست ن و با

دابل جمع نمی باخ ن. عالون بر موضو  مشارکت در منیریت آ سط  و مینودن مشوارکت در مونیریت 

 ن ز اهم ت دارد . 
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  دورار موی گ ورد . ایون سط  و مینودن مشارکت در منیریت آ تیت تأث ر سه گرون از عوامل و خرای

تها را تیت تأث ر دورار ده ون . دسوته اول ایون عوامول بوه می توان ن ه، سط  و ه، اار این مشارک عوامل

خوها و گرایشوها و ویمگ های خخصی و روانش اقتی مربوط می خود و خامل عوامل چوگ ارزخوها آ ن ر

 می گردد .  تودعات افراد

دسته دوم عوامل به ماه ت فعال ت و نیون سازماننهی  گ باز می گردد . م زاگ ا وست ی افرادی کوه در 

 م یک فعال ت نقش دارنن بایستی در دعوت به مشارکت مورد توجه درار گ رد . انجا

دسته سوم را می تواگ عوامل ا رامونی نام ن و دگرگون های تک ولوژیکی آ دگرگون های مقررات دولتی 

 آ دگرگون های ناخی از ردابت و ه، چشمی در این گرون جای می گ رنن . 

منیریت مشارکت جو ا معتقننن که این گونه از مشوارکتها چوه در  طرفناراگ مشارکت در منیریت ) یا

سط  سازمانها و چه در سط  خهرها و روستاها از طری  تأم ن سه ن از اساسی انساگ یع ی استقالل عمول 

با نظارت بر رفتار قویش آ کامل کردگ یا دست یابی به کل یوا تموامی یوک فعال وت و ا ونونهای م واگ 

ل ت ها آ موجبات قش ودی و ارضای  دم اگ را فراه، می  ورد و در نهایوت ن وز اخخاص در جریاگ فعا

 . 5تأث ر میبتی بر کارکرد و بهرن وری فعال ت ها می گذارد 

 ظوور از مشوارکت در مشارکت در تأم ن مالی هزی ه انجام طرحها : در کاربردهای مشارکت گوان م -0

افراد سعی ک  ن تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام یک  ) به ویمن در امور خهرها ا  این است کهکارها 

طرح را برعهنن گ رنن .  نچه در عمل م زاگ ارداقت یک فرد در یک مورد قاص را تع  ن می ک ون آ 

نخست م زاگ تمایل اوست برای بهرن م ن خنگ در دبال ارداقت وجه برای  گ موورد قواص و دی وری 

ادتصوادی آ کشوش تقاضوا بورای  گ موورد  –ل را در اصطالح ف وی دنرت و تواگ ارداقت او . عامل او

قاص می نام ن . م ظور از کشش تقاضا خاقصی است که نشاگ می دهون تقاضوای افوراد بورای داخوتن 
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یک کاال و یا بهرن م نی از یک مودع ت تا چه حن تیت تأث ر تغ  ر عواملی چوگ د موت  گ کوار و یوا 

بته صرف وجود تمایول نسوبت بوه یوک کواال ) یوا مودع وت ا بورای در من  گ خخص درار می گ رد . ال

ارداقت وجه در دبال  گ کافی ن ست بلکه تواگ ارداقت ن ز الزم است . تواگ ارداقت معمووالً توسو  

در من افراد اننازن گ ری می خود . ب اگ دی ر بی  فوق این است که م زاگ مشوارکت افوراد در توأم ن 

ل بست ی دارد : م زاگ مطلوب ت این طرحها برای  گ فرد و دنرت و تواگ مالی او مالی هزی ه ها به دو عام

. 

مشارکت در تأم ن ن روی انسانی : یکی دی ر از انوا  مشوارکت ایون اسوت کوه افوراد خوهر ن وروی  -3

 انسانی الزم برای انجام یک فعال ت قاص را تأم ن نمای ن . در این وضع ت افراد نه در منیریت کار و نه

در تأم ن مالی  گ خرکت داخته انن آ اما در مرحله اجرای  گ با در اقت ار گذاختن ن رو و توواگ قوویش 

به صورت داوطلبانه از   هزی ه های اجرایی  گ کاسته ودر عمل می کوخ ن تا طرح مورد تواف  قوود را 

 به اجرا در  ورنن .

 

جمه میمن علی طوسی آ تهراگ آ مرکز مارخال ساخک ن آ مشارکت یک ضرورت اقالدی است آ تر -5

 5372 موزش منیریت دولتی  

 

  بر حسب زمینه مشارکت 

به دل ل گستردگی فعال ت هایی که توس  منیریت در خهرها انجام می گ ورد آ زم  وه هوای مختلفوی از 

یی مشارکت  ) در انوا  گوناگوگ  گ ا را می تواگ در خهرها خ اسایی کرد . در یک طبقه ب نی اسوتقرا

 می تواگ زم  ه های مشارکت در ادارن امور خهرها را تیت ع اوین زیر طبقه ب نی  کرد : 
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 فعال ت های عمرانی ) ایجاد ق اباگ و کوچه آ ایجاد م ناگ ها آ ایجاد ال ... ا -5

 فعال ت ها ی مربوط به می   زیست ) ایجاد فضای سبز و زیباسازی خهر ا -0

رفوع قطور از         –هر ) ایجواد ایسوت ان هوای  توش نشوانی فعال ت های مربوط به تام ن ایم وی خو -3

 ب اها ... ا 

 فعال ت های نظارتی ) نظارت بر حسن انجام دوان ن و مقررات مربوط به زننگی خهری ا -4

فعال ت های مربوط به قنمات خهری ) ت ظ ف معابر و دفوع زبالوه آ ارائوه قونمات مربووط بوه  -1

 غسالخانه و گورستاگ ... ا

ای مربوط به رفان اجتماعی ) تأس س فره  سراها آ تأس س کتابخانه آ ایجاد قانه های    فعال ت ه -1

 میله ... ا

بسته به این که مشارکت به م ظور انجام کنام یک از فعال ت های فوق صورت می گ رد ن ز می تواگ به 

 طبقه ب نی ال وهای مشارکت ادنام کرد . 

 

 بر حسب نوع سازماندهی  

ی وظایف آ تفویض اقت ار آ تپب ت مسئول ت برای اجرای وظایف و تع  ن رواب  به م ظور عمل طبقه ب ن

 همکاری موثر در تیق  بخش نگ به اهناف را اصطالحاً سازماننهی می نام ن . 

بر حسب نو  سوازماننهی آ در نخسوت ن گوام موی توواگ دو نوو  سوازماننهی ال وهوای مشوارکت را از 

 یکنی ر متمایز ساقت . 

  



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

در نو  نخست که اساساً تشکلهای قودجوش و قود ان  خته جامعوه را خوامل موی خوود آ سوازماننهی 

بنوگ توجه به دست  وردهای دانش جنین منیریت صورت گرفته و مبت ی بر تجرب ات خخصی و س ن 

 اجتماعی است . 

اما در نو  دوم که تشکلهای رسمی یا نسبتاً رسمی و بران  خته را خامل می خود سوازماننهی بور مب وای      

دستاوردهای ف وگ منیریتی جنین و با هنف حناکپر کار یی صورت می اوذیرد آ در نوو  اول روابو  

ز قود نشاگ می ده ن . ب شتر رودررو و ا وننها ب شتر عاطفی است و از این رو دوام و اایناری ب شتری ا

اما در ضمن امکاگ استفادن به  ه از م ابع در  نها اای ن بودن و اغلب فعال ت ها با صرف امکانات و انرژی 

ب ش از حن مورد ن از صورت می اذیرد . رسم ت رواب  ف ماب ن در نوو  دوم ممکون اسوت بوه کواهش 

دادن آ سرعت و نظ، امور را باال موی بورد . بوه  عالی  و ا وننهای عاطفی ب انجامن اما کارایی را افزایش

عالون تقس ، کار دد   تر موجود در نو  دوم آ امکاگ اصطکاک و کشمکشوهای دروگ ایون تشوکلها را 

کاهش می دهن . بسته به زم  ه و انتظاری که از یک تشکل مشارکتی وجود دارد آ می تواگ یکی از این 

 ک، کلی وادع ب  انه ن ست . دو نو  را م اسب تر دانست اما صنور ح

حال امکاگ س جی مشارکت مردم به طور اقص در فعال ت های عمرانی خوهر موورد بررسوی دورار موی 

 گ رد.

کامالً روخن است که تصم ماتی که س ست، برنامه ریزی خهری می گ رد بر حقوق خهرونن موثر اسوت  

 ازهای  ناگ آ مردم باین در برنامه ریزیها و . ب ابراین برای تیق  حقوق اجتماعی خهرونناگ و بر اساس ن

 تصم ، گ ری برای خهر قود مشارکت داخته باخ ن .
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بنین م ظور برای سوق دادگ مردم به مشارکت در کارها و وا داخوتن  نهوا بوه همکاریهوای ادتصوادی و 

هوای  اجتماعی با یکنی ر آ ران های مشخص و مع  ی تجربه خنن است کوه اغلوب ایون راههوا بور ج بوه

 روانش اقتی مشارکت تأک ن دارنن . 

ج به روانش اقتی در همه مشارکتها به صورت مستق ، و یا غ ر مستق ، مستتر است . انسانی که در کاری 

قود را سه ، بنانن ) به ویمن اگر در تصم ، گ ری ها خرکت ک ن ا هو، قوود او رخون کوردن آ تکامول 

 بهتر درک کردن آ سختی ها را بهتر تیمل می نماین .  حاصل می ک ن و ه، مسائل و مشکالت کار را

البته م زاگ مشارکت در تصم ، گ ری و منیریت به عواملی مان ون فره وگ س اسوی خوهر یع وی ال ووی 

اذیرفته خنن مشترک آ م زاگ فراه، بودگ مقتض ات منیریت مشارکتی و دواعن حاک، بر زنونگی موردم 

 ن ز بست ی دارد .
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 های عمرانی شهری مشارکت مردم در فعالیتنگوچگامکانات و 

انون. تعریف کوردن در فعال تهای عمرانی خهر هارنو  مشارکت راچاننرکاراگ امور توسعه کالبنی دست

 ای ها عبارت ن از:

  ری؛گالفا مشارکت در تصم ، 

  ا مشارکت در اجرا؛ 

 برداری؛جا مشارکت در بهرن 

 دا مشارکت در ارزیابی. 

ور که به صورت فرای ن مننظر استآ درصورت رعایت نتایج مطلووبی را بوه هموران موارد مذک 

هوای حواک، بر نهوا خورای  قاصوی را دارد. در نقطوه قواهن داخت. این امر در خهرها به دل ل فعال وت

یآ ادتصوادی و  وهوای س اسویآ اجتمواعیآ فره های مختلفی در جریاگ استآ که فعال تخهری فعال ت

رفتوه از کل وه گهای عمرانی موردنظر در خهرها به نوعی برانن. فعال تومی از این جملهقنمات رفان عم

توانن به ع واگ نوعی فعال ت مستقل و با اهم ت تلقوی ی های خهری است و به نوعی دی ر قود متال فع

ادتصوادی خوهرونناگ اسوت کوه براسواس  -های عمرانی تجلی کالبنی ن ازهوای اجتمواعی خود. فعال ت

ردد. برای به وجود  منگ ب ا و یا سازن خوهریآ در گاذیر میسو  میصول مشارکتآ فرای نی تعریفا

ردم بوه ووووکالگ موخونن. این ن ازها بوه وسو له )) تصوم ، سوازاگاا کوه موی ابتنا برقی ن ازها مشخص م

ردنن گرح میخوننآ مطی های دولتی قالصه ماگگرون مشاوراگ و ارگی ن و معموالً در دو ی  م ارووخم

مشونن موردم در امور گرس ن. در هم ن ابتنا حلقه ی  راگاا به م صه ظهور مگو اس از موافقت ))تصم ،

خوود؛ بونین صوورت کوه در خورای  موی برداری فعال ت عمرانی در خوهر مشوخص  ری و بهرنگخکل

ی م طقی و از اای ن بوه ام ن ننارد و معموالً رابطهموجود درک ن از مردم به فعال ت عمرانی خکلی دانوگ



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 وراگ بوه جوای موردم هو، گقورد و در هم ن مرحله اول تصم ،ش، نمیچباال برای اعالم ن از مذکور به 

یع ی  -اردازنن. ب ابراین نخست ن اصل مشارکت فرای نیسازی مىک  ن و ه، به تصم ،می تشخ ص ن از 

توواگ راهکارهوای ایون معضولآ موی خوود. بورای رفوعموی  اخوته  ننینن ان - ریگمشارکت در تصم ،

های توسعه خهر نهفته است. در زماگ حاضر کرد. یکی از این راهکارهاآ در ته ه طرح هئونی را اراگوناگ

 وری اقتصواص گهای مردم خهر در تصوم ،انگی به دریافت دینیهای توسعه خهریآ مبیدر ته ه طرح

 جانونگ ایون امور در وظوایف مه نسواگ گتوانن ی دادن نشنن است. بنین ترت ب یکی از این راهکارها م

 ری خوراهای خوهر در ایوراگآ مشوارکت گهای توسعه خهری باخن. اس از خکلک  نن طرحمشاور ته ه

هوای موذکور کوه در دالوب که برای ته ه طرح  ری امکاگ ودو  ب شتری یافته استآ هرچ نگدر تصم ،

هوای ایون  جان نن نشنن اسوت. یکوی از س اسوتگی  رننآ چ  ن چ زی گانجام م 50خرح قنمات ت پ 

هوا و ای دبول از ته وه برناموهمشاور ته ه ارسش امه مخصوص خهرداری و خورای خهر است که تا اننازن

خونن توا در های  ناگ را در امور مختلف خهر جویا مىانگهای توسعه خهریآ دینخرو  مطالعات طرح

 گ استفادن ک  ن.های خ اقتآ تیل ل و طرح  از  برنامه

باین به این ی دوم ن اصل مشارکت فرای نیآ مشارکت در اجراستآ ول کن دبل از هراجرایی م 

های عمرانوی باین اجرا خود. فعال تی ارسش ااسخ دادن خود که چه چ ز و با چه ماه ت و مشخصاتی م

تورین ایون مهو، ا  مونن اسوت.5334هوا )مصوو  ها در دانوگ خهرداریخهر براساس وظایف خهرداری

 وظایف عبارت ن از:

 -4 ایجواد مجواری   ؛ -3 هوای عموومی؛هوا و بوا ایجواد م وناگ -0هوا؛ هوا و کوچوهایجاد ق اباگ -5

 -7هووناری و تسط وووو  و  سفالوووووت معووابر؛  ن -1 توسووووعه معووابر؛ -1هووا؛ هووناری مجوووواری    ن

 -52  ق وووه د وووات مربووووط بوه خهوووور؛ت -9هناری انبارهای عمومی؛  ن -5هوووناری فووواضال ؛  ن
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هوای تع و ن م وناگ -50اتخاذ تناب ر برای حف  خهر از س ل و حری ؛  -55 ایجاد غسالخانه و گورستاگ؛

ایجواد رقتشوویخانه؛  -54؛ گهای عموومی بورای اارک  وتع  ن م ناگ -53عمومی برای قرینوفروش؛ 

 -59ان؛  ایجواد ورزخو -55ایجواد بوا  کودکواگ؛  -57 ایجاد حمام عمومی؛ -51ان؛ گایجاد  بریز -51

 های ارزاگ د مت.ساقت قانه

کرد. یکوی  ب نیتواگ از جهات گوناگوگ طبقههای عمرانی را میطور که ذکرخنآ اروژنهماگ 

ب ونی براسواس هوای عمرانوی خوهری ن وز کواربرد داردآ طبقوههوا و فعال وتاز این جهات که در اوروژن

ب ونی های زمانی بازدهی ن ز از همو ن دسوت اسوت. طبقوهب نی براساس دورنت. طبقههای اجراسهزی ه

ب نی خنت را در قود دارد. طبقه براساس جمع ت تیت اوخش هرفعال ت ایجاد خنن ن ز هم ن ویمگی

 ها مننظر درارداد.ب نی فعال تتواگ در طبقهی اضطرار را ن ز م

هوای بوا هزی وه هوای ارهزی وهآ اوروژنتواگ به اوروژنی ا مههای عمرانی را براساس هزی هاروژن  

هوای بونوگ هزی وه و یوا بسو ار کو، هزی وه هزی ه و حتی در برقی مووارد اوروژنهای ک،متوس  و اروژن

ترین خرای  احناث  نهاسوت و های عمرانی از مه،برای اروژن ب نی کرد. از  نجا که تأم ن هزی هطبقه

های کوچک دادر به توأم ن  نهوا ن سوت نآ توجوه بوه مشوارکت دادگ در مق اسهای مردمی معموالً گرون

ک، هزی ه و ب شتر در سط  میلهآ موفق ت ب شتری در ای قواهن   های کوچک مق اس و مردم در اروژن

 داخت. 

گ وری درازمونتآ م واگ مونت و هوای بوا خوکلتوواگ اوروژنهای زمانی ن ز مویبرحسب دورن 

گ ری خوراها یا زماگ حاضرا در ب نی )به ویمن در اوایل خکلآ در این نو  طبقهمنت تعریف کردکوتان

تر قواهن بود و نتایج مشارکت را زودتر به معور  های با عمر کوتان ثمربخشاولویت دراردادگ اروژن

ه های م اگ منت و بل نمنت و حتی ارهزی ساز ترویج اروژندین و دضاوت قواهن نهاد و در نت جه زم  ه
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هوای عمرانوی خوهری کوه اسوتفادن قواهن خن. ازنظر جمع ت تیت اوخشآ توجه به  گ دسته از اروژن

ک  ن و بوه عبوارتی م تفوع خووننگاگ ب شوتری را در قوود دارنونآ ی ک  نگاگ ب شتری را قنمات دهی م

 دهی قواهن داخت. خنت اضوطرار ن وز از عوامول مهو، دراولویت ب نی و مشارکت اهم ت ب شتری در

های عمرانی  برداری از اروژنگ ریآ اجراآ ن هناری و بهرنها برای تصم ،مشارکت دادگ مردم و گرون

اذیری انن و امکاگ مشارکتهای اضطراری ااسخ وی ن ازها و خرای  بیرانی مردمخهری است. اروژن

 در  نها زیاد قواهن بود.

قوورد. ت و  زیادی در  نها به چش، موی ینآ ی های مذکور برمطور که از ماه ت فعال تهماگ 

ترین امور برای های عمرانی خهر و تع  ن درجه مشارکت مردم در هر فعال تآ از الزمب نی فعال تطبقه

برداری دست ابی به نت جه مطلو  است. خهرونناگ تمایل ب شتری به همکاری و مشارکت در اجرا یا بهرن

ای از درجه تمایل خهرونناگ و ساک اگ خهر و یا میلوهآ اگ نمونه های عمرانی دارنن. به ع وبرقی اروژن

ای به مراتب ب شتر از احناث انبارهای عمومی و یوا س سوت، اارک میله خهرآ در ایجاد و ن هناری یک

هووای ارزاگ د مووت کووه از جملووه وظووایف فاضووال  خووهر اسووت. مشووارکت در اموور احووناث قانووه

توری نتایج به مراتب مهو، -سازی )مسکنا باخنهای قانهتعاونی به ویمن اگر در دالب -هاستخهرداری

تواگ بور های خهری اهم ت داردآ این است که نمیرا به همران قواهن داخت.  نچه در امر اجرای اروژن

ها در نزد  ناگ به طور مستق ، و  لها و ایننهمت و ن روی تودن مردم به دل ل گستردگی و ت و  دینگان

هواآ ای بازکرد و بهتر  گ است که با کانال زن کردگ امور مشارکتی در دالوب گورونا  ویمنانفرادی حس

ها و نهادهایی از این دستآ به ویمن نهادهای غ ردولتیآ به هور خوکل ممکون بوه اموور هاآ انجمنتعاونی

 های عمرانی ارداقت .اجرایی فعال ت
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داری است. خاین این اصول یکوی از برسوم ن اصل مشارکت فرای نیآ اصل مشارکت در بهرن 

کوارگ ری  گ در وضوع ت موجوود خوهرها بوه ویومن ترین اصول مشارکت است که امکاگ بوهکاربردی

تر است. اصوالً تمایل مردم به ن هناری از چ زی کوه بوه های خهرآ عملینواحی قردتر  نها یع ی میله

هوای ست. البته برقوی از انووا  فعال وتخود ب شتر امی دست قودخاگ و یا با مشارکت قودخاگ ساقته 

برداری به وس له مردم دارنن. ن هوناری تعونادی رس ن دابل ت ب شتری برای بهرنی عمرانی که به نت جه م

های عمرانی ن از به  موزش دارد. به ع واگ نمونه ن هناری از فضای سوبز میلوه و یوا از این گونه اروژن

خوود ی هایی کوه بوه موردم دادن موتواگ در دالب  موزشی را م با  کودکاگ و مستینثاتی از این دست

م نی در این قصوص به وسو له سوتاد خوهر سوال، در برقوی از خوهرهای گ ری کرد. تجار  ارزشای

هوای خوهر دست  منن که دابل تعم ، به کل ه نقاط خهری است. اصووالً برناموه)به ویمن تهراگا به کشور

ای است و در ن اصل از مشارکتآ در سایر اصول ن ز دارای دابل ت ویمنسال، عالون بر امکاگ حنوث ای

 است.تمام دن ا نتایج میبتی را به دنبال داخته

مشارکت در ارزیابیآ به ع واگ  قرین مرحله از فرای ن مشارکتآ ب شتر از طری  نظرقواهی از  

باین ملزم به ارزیوابی ی بردار م هرنیافت ی است و اصوالً منیریت س ست، بنفع دستذیهای افراد و گرون

هوای مختلوف و توانون از ج بوهی های عمرانی خود و این ارزیابی در وظایف  نها که موعملکرد فعال ت

توواگ نووعی روش یوا ی دست  ینآ مورد توجه و اهتمام درار گ رد. ارزیوابی را موهای متفاوت بهنفعیذ

های ا ش هادی یا اجراخونن و همچ و ن ث رات احتمالی اروژنابزار منیریتیآ و ن ز ابزاری برای خ اقت تأ

 ابزاری برای اطم  اگ از اجرای م اسب و صی   اروژن به خمار  ورد.
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ادتصادی و زیست می طی داخوته باخون. تع و ن  -های مختلف اجتماعی توانن ج بهی ارزیابی م 

های دولتی مسوتقر در اری ف ی سازماگهایی برای ارزیابی به وس له خوراهای خهر و مردم و با همکگرون

 ها و نهادهای غ ردولتی بهرن جست.هاآ گرونخهرآ عملی است و بهتر است در این امر از انجمن

های عمرانی خهر بونوگ های مشارکت مردم در فعال تگفته در قصوص رانتمامی موارد ا ش 

همچ و ن دووان ن م اسوب ن وز بونوگ  ک  ونن فادون اثردهوی اسوت.های اشوت بانیمقررات و دانوگ گذاری

 نهادهای کارامنآ کارایی الزم را نخواه ن داخت.

هوای عمرانوی خوهر ب شوتر ویومن فعال وتدوان ن موجود و اجرا خننی درامور توسعه خهری و به 

دهن که تقریباً ه   یوک از انووا  ی  مرانه است و اای ان مردمی ننارد. مطالعات مشاور در خهر نشاگ م

م ون در  گ وجووود نوونارد و زم  ووه اجوورا و تووام ن فرای وونی بووه صووورت س سووتمات ک و دووانوگ مشوارکت

های اق ر به صوورت اجبواری و غ رمسوتق ، از های اجراخنن به وس له خهرداری درسالهای اروژنهزی ه

 ناخی از تغ  ر کاربری بودن است. بالتفاوت های  ما طری  ارداقت عوار  و همچ  ن

توجوه بوه تشوک ل خوورای اسوالمی خوهر مقونمات  تواگ اظهار داخت کوه بوای ب نی مدر جمع 

همه موانعی که بر سرران خوراها به لیاظ س اسیآ دانونیآ ف یآ حقوودی  مشارکت در امر توسعه خهر )با

تواگ به سط  بواال و مف ون ی و جز ای ها درار داردا فراه، خنن است و در زماگ حاضر ت ها از این طری  م

 دل بست. مردم در امور خهر و از جمله امور عمرانیمشارکت 

خهر درون درجزین مان ن خهرهای سراسر کشور با خنت فراواگ میتاج مشارکت خهرونناگ در 

عمراگ و  بادانی است. ادنامات ق رین منرسه ساز و یا همکاری و معاضنت بازرگاناگ و ثروتم ناگ در 

هوای اطوال  رسوانی و گواهی ده ونن شابه باین با برنامهساقت مساجن و مراکز درمانی و سایرقنمات م

درجهاگ امروزدر حکوموت  برای مردم بازگو خود و تشوی  گردد تا دنباله  گ با وسعت ب شتر ادامه یابن.
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عمرانی خهر و میل سکونت اهرم  مشارکت مردم در زننگی اجتماعی و آرهای دموکرات و مردم ساال

های جامع خهری کوه نقوش سواماننهی و تعوادل عمرانی بویمن طرح هایخود. طرحموفق ت خ اقته می

-ک  نآ بنوگ مشوارکتهای وابسته به زننگی اجتماعی را دنبال میبخشی به فضاهای سکونتی و فعال ت

یابن. در صورتی که خرکت و همراهوی موردم  گ بشنت کاهش می باردهی های مردمی م زاگ توف   و

 سازد.این  گ را چ ن برابر میفو ها  ثار ودر ای  ونه طرح

هوای سوس ال سوتی ریزی توسعه و عمراگ به سوختی و دطع وت نظوامبرنامه و ماآ برنامه در کشور

. وادع ت این است که برنامه عمراگ جوهرش  ،ب  ی خنن برسباین به اهناف و اردام ا ش ن ست که حتماً

روش موا  ی مختلف به عبوارت گویواترآدرعملکردها وساقتارها هماه  ی و همراهی چ زی ن ست  جز

یع ی  گان کردگ مردم  ریزی توسعه و عمراگ یا طرح جامع خهریآ نوعی ارخاد و گاهی استآدر برنامه

و مسئوالگ نسبت به تیوالتی که در  ی نن رخ قواهن داد. چوگ ق لی از مردم و اهوالیآ توانوایی  ی ونن 

 ن ری ننارنن.

 هوا ونارسوایی هواآناهمواه  یکوه  م ن هست نگ   گ وظ فهطرح توسعه خهری و دست اننرکارا

از   نها را یاد وری ک  ن. در این  بروگ رفتهای م اسب جهت رتیوالت  ی نن را یاد ور خنن و راهکا

 هوا وتوانون در بور طورف سوازی نارسواییموی ک ون وهای مردمی نقش اساسی ایفاء مویمشارکت مس رآ

 را یاری ک ن.مسئوالگ  معضالت منیریت خهریآ

های جلب مشارکت های مردمی فراواگ ا ست. خوورای خوهر کوه ارگواگ رسومی و نقطوه زم  ه

ها و امکانوا ت اتصال مردم و مسئوالگ خهر ا ستآ در این مورد نقش ب شتری دارد. طرح جامع ن ازم نی

د ارزیوابی و ایون مووار سازد. در جلسوات بررسوی و تصوویب طورحآرا نمایاگ می هر ناح ه یا میله خهر

 خود. تکم ل می
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ست. رس، اای  ونه ادنامات   ی  فضاهای  موزخی نمونه موف  و خاهن زننننرفع ن ازم  منرسه سازی و

خوودآ در اغلوب خوهرهای کاری منرسه سازی که توس  ادارات  موزش و ارورش مونیریت مویون ک

 بودن ا ست. متعندیکشور بانی احناث منارس 

باخون کوه در فره وگ مشارکت های مردمی رس، س تی و حس ه ودف موی نمونه ارزننن و بهتر

-نمونه های فراوانی از امالک ودفی را دارا ست کوه نشواگ مویدرون درجزین   اسالمی رواج دارد. خهر

 آدهنآگرایش به مشارکت و همراهی با منیریت خهری وساماننهی ن از هوای اجتمواعی در ایون م طقوه

هوا و همچ و ن تغ  ور خورای  ه جهت تغ  ر خرای  اجتمواعی و اقوتال ف نسولسابقه طوالنی دارد. ولی ب

 منیریت جنین است. های زننگی خهری میتاج باز ن ری واجتماعی و ن ازم نی

هوای هوای مردموی در سوالکم ته اموناد اموام قم  وی )رنا نمونوه دی وری از جلوب مشوارکت

هوای  نواگ نقوش فعوال و اثرگوذاری شوارکتکارانه موردم ومواق راست که در هنایت و راه مایی ن ک

 آ کار یی داخته باخن.عمرانیتوانن در صورت ضرورت در امور خهری و می داخته ا ست و

های مف ن را های چ نگانه و اقتالف سل قه های ج احی این واحنها و تشکلسفانه منیریتأمت

و مس رهای متفرده به کار گرفته ا  های  ناگ را در جهات متفاوتها و کوخشاز ه، دور کردن و فعال ت

اسوت. خوورای خوهر کوه  ها ن ازم ون مونیریت خوهری دووی و یکپارچوهست. همران کردگ این کوخش

ای را بور عهونن توانن چ  ن وظ فه عمننا ستآ می ای  و میلیای از مردم میلی و مجلس م طقهنمای نن

 ب  رد.

 

 ( NGOهای مردمی و غیر دولتی )تشکل
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هوا دولوت هوای سواز مواگ ملول متیونآهای جهانی و توصو هدنبال کوخش بهاق ر ی هادر سال

 NGOاقتصاری با نام) تغ ردولتی که به صور و های مردمیانن تا تشکلای به کار بردنش تازنووکوخ

های دولتوی را به وجود  منن و برقی امور و تصنی ری های اجتماعیانن در تمامی زم  هخنن مشهور  ا

 نن گ رنن.بر عه

گوردد و وابسوت ی بوه م ون تشوک ل مویهای مردم عالدهها که با همت وکوخشای  ونه تشکل

اجتماعی و یا عمرانوی خوهری را کوه  -یتوان ن برقی امور فره  های مختلف میدولت ننارد در زم  ه

 ل زنونگیئخوودآ بور عهونن گرفتوه و در رفوع معضوالت خوهری و مسواکمبود   گ در خهر احساس می

هوا ا یاری رساگ باخ ن. سابقه ای  ونه تشکلرسازماگ خهرداری و سایر مراکز منیریت خهری  آاجتماعی

اجرای مراس،  و حس  یی های عزادارتأه  است و در کشور ما بخصوص در امور مذهبی وجود داخته

ت یوا أتشک ل ه انن ولی هنایت و راه مایی مردم به گونه به وجود  منن و فعال ت داخته عزاداری هم ن

سوایر  لویزیووگ وتسفانه رادیوو وأهایی برای امور خهری ن ازم ن  موزش و هنایت از باال است متتشکل

توانسوت ن در ای  ونوه اموور هونایت ر و رونن ولی میگروهی موجود از این وظایف طفرن می هایرسانه

 مشوق قوبی باخ ن.

ردمی از این دب ل به وجود  منن اسوت های ماک وگ در بعضی خهرهای کشور برقی تشکل ه،

خودآ به فعال ت اجتماعا ت  ناگ کمک می با یاری خهرداری برقی م اط  که برای تشک ل جلسات و و

نهضت زناگ و   -گرون میافظاگ می   زیست  -زتواگ به گرون جمع ت سباننکه بع واگ میال میارداقته

 امیال  گ اخارن کرد.

های مردمی ن ازم ن هنایت و راه مایی است. اتانسو ل ب مشارکتهماگ طورکه اخارن خنآ جل

که فرصت  دار و سایر ادشاریهای قانهویمن نزد جواناگ و قان،ه های مردمی بالزم وجود دارد. گرایش



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

هوای ن دونمووتوانکه می ارگانی خود ولی باین راه مایی و هنایت خود.یافت می و ودت ب شتری دارننآ

هوای دار منرسوهآ انجمونرخوه ایآاست. خوراهای میلوهدرون درجزین  ردآ خورای خهرنخست ن را بردا

-ل و معضالت زننگی خهری در این امور کوخشئتوان ن با خ اقت مسامی اول اء و مرب اگ و... هرکنام

 ای به کار برنن.نهای ارزنن

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


