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   Abstract     چکیده

رسد امروزه اهمیت مشارکت در امور بر همگان آشکار بوده، لیکن به نظر می

های شهری در ایران به این مهم کمتر توجه شده و نادیده ها و برنامهدر طرح

پذیری و شود. همچنین با توجه به بحث روز دنیا در راستای تحققگرفته می

بر ادبیات پیشین بوده،  ها در این پژوهش که از نوع مروراجرایی بودن پروژه

های مشارکتی و نگاهی جامع به این مبحث، به ها و شیوهبا مروری بر نظریه

 شود.بندی و مرور اهمیت و ضرورت مشارکت پرداخته میجمع

 Nowadays, the importance of participation in affairs is 
obvious to everyone, but it seems that this importance 
is less paid and ignored in urban plans and programs in 
Iran. Also, according to the current debate in the world 
regarding the realization and implementation of 
projects, in this research, which is a review of the 
previous literature, with a review of the theories and 
methods of participation and a comprehensive look at 
this topic, the importance and necessity of participation 
is summarized and reviewed.  

    کلمات کلیدی

 ریزی، شهروندمشارکت، برنامه
 Keywords   

Participation, planning, citizen  

 

  مقدمه  -1

 هاییتوانمند یریکارگبه یندفرا یبه معن یمشارکت در جامعه محل

است.  یهدف گروه یکبه  یابیدست یبرا ینفعانذ یگروه یا یفرد

انتخاب  ی،جمع یرشپذ ی،رفتار آگاهانه، خواست جمع یند،فرا یندر ا

مشارکت  یندفرا یکدارند. آنچه در  یتمشارکت اهم یازهایو وجود ن

 یزانبا توجه به م یگروه یبه همکار نیازموفق مهم است احساس 

و امکانات موجود  هاییافراد و شناخت آنان از توانا یدانش و توانمند

از  یآگاه رغمیعل کهینهاست. با توجه به او حداکثر استفاده از آن

همچنان با عدم تحقق  یرانو ضرورت مشارکت در ا یتاهم

لذا  یممواجه هست نو عدم مشارکت شهروندا یمشارکت یزیربرنامه

 .شودیان ممبحث دوچند ینا یحمطالعه و تشر یتاهم

 نظری      چارچوب -2

 برنامه ریزی -1-2

ریزی عبارت است از داشتن برنامه برای رسیدن به اهداف برنامه

پیوسته برای و فرایندی که دارای مراحل مشخص و هم شدهینیبشیپ

ریزی بیان ساده و عام، برنامه به تواید یک خروجی منسجم است.

https://ir.linkedin.com/in/sobhan-baghi-138696236?trk=people-guest_people_search-card
http://ikiu.ac.ir/members?id=447&lang=1
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نتخاب بهترین وسایل ممکن یافته و آگاهانه برای اکوششی سازمان

زمان معین است و به معنای منظور رسیدن به اهداف در مدتبه

 اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع و رویدادهاست.

های گیریهایی از تصمیمریزی فرایند ذهنی و عملی مجموعبرنامه

انی ای است که بر اساس قیودات کمی، کیفی، زمانی و مکسنجیده

ی از برخ کند.شیوه دخالت انسان را در موضوعی مشخص بیان می

طور اند. بهریزی را از دیدگاه خودشان بیان کردهپردازان برنامهنظریه

ریزی فرایندی درباره فکر کردن و جامه عمل مثال چدویک برنامه

ریزی یک روش علمی گوید برنامهداند. فالودی میپوشاندن به آن می

منظور افزایش ارزش تدایی برای سیاست گزاری بههرچند اب

ریزی این است که زیست است. نظر پیرماسه در مورد برنامهمحیط

در  ؛ وپیوسته استهمهایی از اعمال همساز و بهریزی، مجموعهبرنامه

ریزی فعالیتی است که جامعه کند که برنامهآخر فریدمن بیان می

خویشتن کنترل داشته و آینده را بر وسیله آن بر کند تا بهتالش می

ریزی شامل هدف، زمان، عناصر برنامه [.1] ریزی نمایدپایه عقل پی

ترین عنصر آن نیز، منابع و اجرا است که مفهوم اصلی آن زمان و مهم

آوری اطالعات، اند از جمعهدف است. مراحل آن عبارت

 وتحلیل، ارزشیابی، تعیین اولویت ها، برنامه و اجرا.تجزیه

ت، آوری آمار و اطالعاریزی دارای مراحل جمعفرآیند برنامه

 های مختلف است.حلبندی، ارائه راهطبقه

 ریزی شهریبرنامه -1-1-2

ریزی با توجه به اقتصاد و عملکرد عوامل شهر، نحوه در این نوع برنامه

 ...استفاده از اراضی شهر، محله بندی مسکن، ترافیک، فضای سبز و

 .[3] ردیگبررسی قرار می در رابطه با جمعیت و فونکسیون شهر مورد

 ریزی راهبردیمفهوم برنامه -2-1-2

ای تنها مجموعه بلکه نیست، خود هدفخودیریزی راهبردی بهبرنامه

گیری استفاده از مفاهیم است که برای کمک به مدیران در تصمیم

ریزی راهبردی یک فرایند است. برای آنکه سازمان شود. برنامهمی

رد. سپس آنچه بداند به کجا خواهد رفت و اکنون در کجا قرار دا

سیدن به آن درستی تعریف کرده و چگونگی رخواهد باشد را بهمی

ریزی راهبردی اساساً . فرایند برنامه[2جایگاه را مشخص نماید ]

های کننده بین منابع داخلی سازمان و فرصتفرایندی هماهنگ

توان نوعی ریزی راهبردی را می. درواقع برنامهاستخارجی آن 

قلمداد نمود که از طریق مدیران ارشد  های پویار محیطریزی دبرنامه

گردد و به صورت گروهی تهیه میریزی بههای برنامهاجرایی و تیم

های آن به کند تا تصویر روشنی از سازمان و هدفمدیر کمک می

های سازمان را در لوای راهبردی یکسان دست آورد و فعالیت

  .هماهنگ سازد

ی راهبردی به حفظ کلیت شهر و ایجاد تعادل پویا ریزبنابراین برنامه

اجتماعی درازمدت -میان روندهای اصلی توسعه کالبدی و اقتصادی

به عهده  های جزئی و فرعی راریزی برای عرصهنظر دارد و برنامه

ها و اجرای های مشخص و شرایط خاص زمانی و مکانی آنطرح

که یکی از ارکان به ذکر است  الزم .[1]کندتدریجی واگذار می

 ریزی راهبردی مشارکت است.برنامه

 ریزی راهبردیهای برنامهویژگی -3-1-2

های حاکم بر جامعه ریزی راهبردی، انعکاسی از ارزشبرنامه .1

یا سازمان در  های جامعهها، اعتقادات و سنتبینیاست. جهان

 شود.ریزی راهبردی منعکس میبرنامه

به سؤاالت اصلی مسائل اصلی  ریزی راهبردی معطوفبرنامه .2

های امروز )برنامهکه )است. سؤاالتی از این قبیل  هاسازمان

های آتی چه باید باشد؟ و امروز کجا سازمان چیست و برنامه

ریزی چیست؟(( در برنامه های آیندهگیریهستیم و جهت

 شود.راهبردی مطرح می

ت و ریزی راهبردی با مطرح ساختن اهداف بلندمدبرنامه .3

هایشان های سازمان، مدیران را در انجام فعالیتتبیین رسالت

 سازد.جهت و هماهنگ میهم

ریزی راهبردی، عملیات و اقدامات سازمان را در برنامه .4

ها پیوستگی های زمانی طوالنی هماهنگ نموده و به آندوره

 بخشد.و انسجام می

گیرد، میریزی راهبردی در سطوح عالی سازمان شکل برنامه .5

ای اطالعات جانبهطور همهزیرا در این سطح است که تقریباً به

الزم در مورد امکانات، منابع سازمان، انتظارات و توقعات از آن 

 متمرکز است.

های عملیاتی ریزی راهبردی، فراگیر بوده و برنامهبرنامه .6

 بخشد.می ها جهتگیرد و به آنسازمان را در برمی

های داخلی و بردی، امکانات و محدودیتریزی راهبرنامه .7

ها و با توجه به آن داردخارجی سازمان را مدنظر 

 .[3]دهدهای خود را انجام میبینیپیش

 مشارکت -2-2

 تاکنون تعاریف مختلفی از مشارکت به شرح ذیل ارائه گردیده:

های اقتصادی، واسطه مردم در آن دسته از پویشبه معنای حضور بی

 .ها تأثیر دارندآن یاست که بر زندگ یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع

 (برنامه عمران سازمان ملل)

که در حال  یمجدد قدرت است که به سبب آن شهروندان عیتوز ینوع

اند قادر شوند تا شدهو اقتصادی کنار گذاشته یاسیس ندیحاضر در فرا

 مذکور شرکت داده شوند. )شری ندهاییتدریج در آینده در فرابه

 (نیآرنشتا

دارد  یبا مفهوم دموکراس میارتباط مستق یمشارکت شهروند مفهوم

 یشود که شهروند فعال در شهر تجلمحرز می یآن زمان تیو اهم

 یمهم تلق شیشهر برا ندةیکند وآیابد و فعاالنه در شهر تالش میمی

مـشارکت را وجهـی ضروری در جوامع  دوتوکویـل .[4]شودمی

داند و بر این باور است که سنت مـشارکت، جامعـه شـهری شهری می

 رابرت. سازدتر میای اجتماعی را محکمدارد و پیوندهرا زنـده نگـاه می

پاکنام از دیگر مدافعان سرسخت این ایده است که مشارکت، منجر 

 کمیـسیون .[5] گرددتر میهای بهساالری و درنتیجه جامعبه مردم

ریزی را ، برنامه1969اسـکفینگتن در گـزارش خـود در سـال 

ای است که نیازمند ریزی حوزهبرنامه»کند: گونه تعریـف میاین

مشارکت شهروندی را فرایندی  کانینگهام .[6] «.مشارکت است
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 های مربوط به جامعـه،گیریکند که در آن افراد در تصمیمتعریف می

 .[7] کنندتمـرین قـدرت می

معتقد است که مشارکت مردمی به معنای همکـاری مـردم  سانوف

 .[8] انددر دنبـال کردن اهدافی است که خود آن را تعریف کرده

توان گفتگو، شفافیت، ترین اصول کار مشارکتی میهمچنین از مهم

پذیری، ها، انعطافیادگیری مشترک، احترام به تنوع و تفاوت

توانمندسازی یا توانمند شدن، تنوع، اعتماد، عدالت و انصاف را نام 

تواند به اشکال و در ریزی و طراحی شهری میمشارکت در برنامه برد.

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت  های مختلفجهت

 پذیرد.

و همکاری آگاهانه اقشار مردم در  مشارکت اقتصادی به معنای حضور

تر است. یکی تر و مطلوبگذاری بیشانداز و سرمایهپسجهت تولید، 

های خودیاری هستند، های اقتصادی، سازمانهای مشارکتاز نمونه

ها تشکیالتی که در جهت تقویت توان اقتصادی اعضا با اتکا به کوشش

کند. مشارکت اجتماعی نیز مفهوم و ابزار خود آنان عمل می

های فردی یا اجتماعی عالیتای است که متضمن انواع فگسترده

های عمومی است. های دستگاهها و سیاستگیریتأثیرگذار بر تصمیم

های هایی مانند انجمنهای اجتماعی داللت بر گروهمشارکت

های غیردولتی دارد. این ها و گروهها، اتحادیهداوطلبانه، باشگاه

اعی را های مختلف حیات اجتمآید و عرصهمتن مردم می مشارکت از

شود. از طرفی مشارکت سیاسی، مشارکت در فرایند قدرت می شامل

گیری در نظام سیاسی و انتخاب مسئوالن و مداخله در امر تصمیم

دیگر، فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب عبارتاست. به

در  ؛ وگذاری استرهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست

به معنای شرکت داوطلبانه، ارادی و آگاهانه  یآخر، مشارکت فرهنگ

های یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی ها و سازمانافراد، گروه

منظور گسترش توسعه پایدار، متوازن و فرهنگی آن جامعه به

توان های مشارکت میاز سودمندی .استجانبه زندگی فرهنگی همه

 به موارد زیر اشاره کرد.

کردن اهداف و  مک به روشنباعث ک :گیریتصمیم تیفیبهبود ک

که ممکن بود  یپنهان یاتیفرض یشیبازاند استیس ایالزامات پروژه 

 دیهای جددر نظر گرفتن بدیلو  حل شوندمؤثرترین راه دنیمانع د

 اندکاررفتهای که درگذشته بههایی کهن و جاافتادهسوای رهیافت و

 طیعات ضروری درباره شرااغلب صاحب اطال نیز مردمشود، می

 .هستند د،یبه اجرا درآ دیبا میتصم کیکه چگونه این بارهدر ایموجود 

 انیجر کیاگر مشارکت بخش درست  :و تأخیر نهیکاستن از هز

 .ستیبر نکنند، زمانها فکر میبعضی کهگیری باشد، آنقدرتصمیم

شوند اما اغلب سرعت انجام میبه شهیهم سویهیکهای گیریتصمیم

وجود  مقاومت در موارد متعددی آنقدرو  گران هستند اریبرای اجرا بس

 .آیندگاه به اجرا درنمیدارد که هیچ

توافق و  کیتواند برنامه مشارکت عامه می کی :دنیبه اجماع رس

امر  نیا .های مختلف بنا کندطرف انیم مدتتعهد استوار و دراز

را کاهش  یاسیهای سکند، ستیزهمی جادیها را اطرف نایتفاهم م

 .بخشدمی تیمشروع یحکومت ماتیدهد و به تصممی

 تیبه مردم حس مالک میتصم کیمشارکت در  :اجرا یآسان شیافزا

ها گرفته شد، آن میکه تصمدهد و همینمی را مینسبت به آن تصم

برای  یاسیس تیماتنها حنهد و ننیرا بب درآمدنش خواهند به اجرامی

ها و افراد ممکن بلکه گروه ،مذکور وجود دارد میبه اجرا درآمدن تصم

 .زندیبرخ تالش آن ارییمشتاقانه به  یاست حت

را برای  یهایمشارکت عامه فرصت :نهیاز مواجهات پرهز زیپره

 ازییمالحظات خود را بدون آنکه ن و ازهایآورد تا نمی دیپد نیطرف

مشارکت عامه در آغاز عالوه بر آن  .کنند انیجویی باشد، ببه مبارزه

 .را کاهش دهد نیطرف آرایی دردناکتواند احتمال صفکار می

از  ای ها را کاهشو همه ستیزه ستیدرهرحال، مشارکت عامه جادو ن

 .نخواهد برد انیم

و نگهداشت  تیبه مشروع دنیراه رس :تینگهداشت اعتبار و مشروع

گرفته شود، دنبال  دیبرانگیز بابحث ماتیتصم که یویژه زمان، بهآن

گیری است که برای مردم روشن و معتبر باشد تصمیم انیکردن جر

از  زیهای مشارکت عامه مردم را ن. برنامهدهد مشارکت ها راو آن

 .تر خواهد کردآگاه ماتیتصم پشت لیدال

 یکه کارکنان سازمان یزمان :های مردمها و گرایشبینی نگرانیپیش

طور ها بهکنند، آنمی کار های مشارکت عامهبا مردم در برنامه

 اتیها چگونه به عملآن کهاین های مردم وروزافزون نسبت به نگرانی

اند شده ینظرات اغلب درون نیا .شوندنگرند، حساس میسازمان می

ها و بت به رویهمردم نس یاحتمال واکنش رو کارکنان دربارهو ازاین

 .ندترسازمان آگاه ماتیتصم

های مشارکت عامه، مردم از سودمندی یکی :یبسط جامه مدن

 ادیتنها درباره موضوع کنندگان نهمشارکتزیرا  تر استفرهیخته

از  ماتیباره که چگونه و چرا تصمدراین نیهمچن بلکه ،گیرندمی

مشارکت عامه  .آموزندمی زیشود نگرفته می هاآن سوی حکومت

های در برنامه شهروندان که یکند. زمانمی تیترب زیرهبران آینده را ن

تأثیر  گرانیآموزند که چگونه بر دکنند، میمشارکت عامه شرکت می

 .دهند لیبگذارند و چگونه ائتالف تشک

 یسطوح مشارکت مردم -1-2-2

و میزان  با توجه به متفاوت و متغیر بودن عوامل تأثیرگذار بر مشارکت

توان در سطوح مختلف تحقق آن در موارد مختلف، مشارکت را می

ها بندیترین این دستهمهم مقاله به نیابندی کرد که دز دسته

 شده است.پرداخته

 یمشارکت مردم یچهارچوب کل -2-2-2

شده، سه الگوی مناسـب ویلیام همپتون به کمک این چارچوب ارائه

ریزی ـت و مشارکت مردم در فرایند برنامهو معقـول از چگـونگی دخال

 .دهدارائه می

 الگوی یک: 

o شده، به های گرفتهالف: انتشار اطالعات در مورد تصمیم

 منتخبان اصلی؛

o شده از های گرفتهب: دریافت بازخوردها در مورد تصمیم

 منتخبان اصلی؛

o ریزان و مردم، از طریق ج: تشویق تعامل میان برنامه

 .ترده با منتخبان اصلیوگوهای گسگفت

 الگوی دو: 

o  الف: انتشار اطالعات در مورد مباحث صورت گرفته به

 منتخبان فرعی؛
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o ها و نظریات مردم از ب: دریافت بازخوردها در مورد دیدگاه

 منتخبان فرعی؛

o وسیله درگیر ریزان و مردم، بهج: تشویق تعامل میان برنامه

 .های تحقیقگروههای منتخب فرعی از طریـق ساختن گروه

 الگوی سه: 

o الف: انتشار تمامی اطالعات و جریان آزاد اطالعات برای عموم؛ 

o ها و نظریات از عموم ب: دریافت بازخوردها در مورد نگرش

 مردم؛

o ریزان و مردم با نزدیک شدن به ج: تشویق تعامل میان برنامه

 [.5]عموم مردم 

 نردبان مشارکت شری آرنشتاین

مشارکت مردمی، نظریه نردبان  ی ها درزمینهنظریهاز مشهورترین 

 1960که در اواخر دهه (، 1)جدول مشارکتی شری ارنشتاین است 

مطرح گردیده است. وی مشارکت مردمی را در هشت درجه یا سطح 

تعریف کرده است که طیفی از فریبکاری تا اختیار کامل شهروندان را 

 گیرد. در برمی
 [5] مشارکت شری ارنشتاین نردبان 1جدول 

درجات 

 قدرت

و دخالت  نوع سطح

 شهروندان

های نردبان مشارکت پله

 شهروندی

محرومیت 

 از

 مشارکت

 های فرمایشیتشکیل کمیته
 فریبکاری
Manipulation 

آموزش/درمان شهروندان 

 وسیله صاحبان قدرتبه
 Therapyدرمان 

مشارکت 

 جزئی

 Informing یرساناطالع شهروندانتعیین حقوق 

های شهروندان شنیده دیدگاه

 شود ولی لزوماً ممکن استمی

 موردتوجه قرار نگیرد

 Consultation مشاوره

پیشنهادهای شهروندان دریافت 

آن  شود ولی الزاماً بر اساسمی

 شودعمل نمی

 دنیبخشآرامش 
Placation 

قدرت 

 شهروندان

 برقراریپذیرش مصالحه و 

 توازن
 Partnershipشراکت 

قدرت مدیریت در تمام یا 

بخشی از برنامه، به شهروندان 

 شود.داده می

 ضیتفوقدرت 
Delegated Power 

کنترل کامل در اختیار 

 گیردشهروندان قرار می
 Citizenشهروندان اختیار 

Control 

بر این باورند که ای حال انتقاداتی به این نظریه وارد است و عدهاین با

ای سلسله مراتبی میان سطوح این نظریه به دلیل تعریف رابطه

ریزی کارایی ندارد؛ زیرا تجربه برنامه یگوناگون مشارکت درزمینه

ریزی مشارکت مردمی ممکن است دربرگیرنده ثابت کرده که برنامه

های گوناگون گونه شناسی ارنشتاین باشد و عوامل عناصری از بخش

مختلف ممکن است در این فرایند در سطوح گوناگون قرار گیرند؛ 

را بتوان در قالب بنابراین بسیار دشوار است که هر مشارکت مشخصی 

 ای سلسله مراتبی ارائه کرد.رابطه

 گستره چهار سطحی برنز

 [.8]است بندی کرده برنز مشارکت را در چهار سطح یا مهارت طبقه

این سطح شامل کشف و باز کشف حقایق محیط و  :رسانیآگاهی

کند با زبانی شرایط است تا هر کـس کـه در ایـن فرایند مشارکت می

ای که تغییـرات پیشنهادشده ها در زمینهپایه مهارتمشترک بر 

 اسـت، سخن بگوید.

منظور فهم آن و رسانی از شرایط بهین سطح، نتیجه آگاهی: ادراک

نتایج آن است. این بدان مفهوم است که مردم با یکدیگر صـحبت و 

کنند و بنـابراین، ادراک اهداف و انتظارات همه مـشورت می

 گردد.ریزی بدل میبه منبعی برای برنامهکنندگان، مشارکت

کنندگان بر اساس دو مرحله : در این مرحله، مشارکتیساز میتصم

های فیزیکی واقعی بر رسانی و ادراک، شـروع بـه آفریدن طرحآگاهی

ها بـه کنند تا متخصـصان بـا تلفیـق گزینههایشان میاساس اولویت

 برنامه و اجرای نهایی دست یابند.

ها این اسـت که درسـت علت عدم موفقیت بسیاری از طرح: رااج

ترین نقش را ایفا کنند کنار گذاشته توانند مهمزمانی که مردم می

شوند. این در حـالی اسـت کـه مـردم باید در تمامی طول فرایند می

مشارکت داشته باشند، مسئولیت بپذیرند و همپای متخصصان به 

 پردازند.بایفـای نقش 

 کتره دوسطحی دشلر و سوگس

بندی این دوسطحی را درزمینه مشارکت ارائه دشلر و سوک، طبقه

 [.9]کنند می
 [5]سطوح مشارکت  2جدول 

ت
رک

شا
ه م

شب
 

مطیع 

 سازی
Domestication 

 این سطح شامل آگاهی دادن،

 و فریب است درمان

یاری و 

 همکاری
Assistencialism 

این سطح شامل تسکین مردم و 

 با آنان استمشورت 

ی
قع

 وا
ت

رک
شا

م
 

همکاری 

 کردن
Cooperation 

این سطح شامل مشارکت و 

 تفویض است.

نظارت 

 شهروندی
Citizen control 

این سطح به معنای دادن اختیار 

 کامل به شهروندان است

درجایی که کنترل پروژه را سرپرست پروژه بر  شهروندانمشارکت 

عهده دارد، درواقع همان شبه مشارکت است؛ به این مفهوم که در 

کنند تا تنها شونده آنچه قرار است برای این سطح مردم را جمع می

شود که می واقعی زمانی محقق مشارکت ریزی شود، باشد.آنان برنامه

میان  تفاوت شود. به مردم دادهقدرت نظارت بر اقدامات و تصمیمات، 

های مشارکت بسیار مهم است، زیرا مشارکت نیازمند توجه گونه

عمیق به رفتارهای ارتباطی در طول فرایند است تا بتواند زمینه تبادل 

 کنندگان را فراهم آورد.همه مشارکتوسیله به اطالعات

 ی مشارکت مردمزنجیره -3-2-2

مشارکت مردمی فرایندی است دربرگیرنده تبادل اطالعات، مشاوره،  

ی و قدرت شراکتی. در این نقش و میزان شراکتتعهد، تصمیمات 

تبادل اطالعات( سطح )ترین دخالت مردم در تصمیم سازی از پایین

قدرت و اختیار( افزایش میابد. میان هر یک از سطح )تا باالترین 

ان حدومرز قطعی قائل بود. این سطوح با تونمی مراحل این فرایند

یکدیگر همپوشانی دارند و هر سطح با توجه به سطوح دیگر شکل 

 گیرد.می

 ت.اطالعا افتیدادن اطالعات و در: تبادل اطالعات
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و حرف  دیزنم شما هم گوش کنکنم و حرف میمن گوش می: مشاوره

 .دیبزن

 .کنیمک میرا در گریکدیکنیم و ما صحبت می: وگوتعهد/گفت

 .گیریممی میتصمباهم ما : تصمیمات شراکتی

 .میمسئول و پاسخگو هستهمگی ما : قدرت شراکتی

 یکولیپرس یگستره چهار سطح

های مشارکتی را در میزان تأثیرگذاری و پریسکولی وجه تمایز شیوه 

درک این رابطه  داند.ها میگیریکنندگان در تصمیمسهم مشارکت

کسانی که در فرایند دارد، زیرا انتظارهای همهاهمیت فراوانی 

این نیست که همه  نکته مشارکت حضور دارند، امری حیاتی است.

ها باید بر همه تصمیمات مؤثر باشد، زیرا این امر در اکثر مواقع تکنیک

هایی مناسب با پیوندد. نکته این است که باید با شیوهبه وقوع نمی

رد البته این در صورتی است که قرار رابطه و کار با مردم مشخص ک

باشد فرصتی برای موفقیت در فرایند مشارکتی فراهم آید. پریسکولی 

 [.5کند ]رکت را در چهار سطح تعریف میمشا

 
 

 [5سطوح مشارکت ] 1شکل 

 

 IAP2 گستره پنج سطحی

در  3مطابق جدول المللی مشارکت مردمی، مشارکت را انجمن بین

 کند.می بندیپنج سطح، طبقه

 

 IAP2 [5]گستره مشارکت  3جدول 

 
 رسانیآگاهی

Inform 
 مشورت

Consult 
 درگیر ساختن مردم

 Involve 
 همکاری با مردم

Collaborate 
 توانمندسازی
Empower 

اهداف 

 مشارکت

تأمین اطالعات جامع و 

منظور کمک به عینی به

مردم در فهم مشکالت، 

ها و یا ها، فرصتگزینه

 هاحلراه

گرفتن بازخوردها از مردم 

ها، ی تحلیلدرزمینه

 آلترناتیوها و یا تصمیمات

کار مستقیم با مردم در تمام طول 

منظور دادن اطمینان به فرایند، به

ها به ها و عالیق آنمردم که نگرانی

شکلی مداوم در تمامی فرایند در 

 نظر گرفته خواهد شد

بودن با مردم در تمامی شریک 

گیری، شامل تکوین ابعاد تصمیم

های حلآلترناتیوها و تعیین راه

 منتخب

دادن اختیار 

تصمیم سازی 

 نهایی به مردم

تعهدات 

به  مسئوالن

 مردم

 : آگاه ساختن مردم1

 : آگاه ساختن مردم1

ها : گوش کردن به نگرانی2

 ای مردمو خواسته

 : گرفتن بازخوردها3

 مستقیم با مردم کار :1

ها و : در نظر گرفتن دیدگاه2

 ای مردم در آلترناتیوهاخواسته

 : گرفتن بازخوردها3

ها و : در نظر گرفتن دیدگاه1

ها و حلابداعات مردم در تدوین راه

گنجاندن پیشنهادهای مردم در 

 تصمیمات، در بیشترین حد امکان

: اجرای 1

تصمیماتی که 

 اندمردم گرفته

 

 
 [5] حلقه مشارکت 2شکل 

 حلقه مشارکت -4-2-2

توان گفت که مشارکت واقعی، دخالت مستقیم مردم درمجموع می

دهد مردم زمانی تجربه نشان می .سـازی اسـت در فرایند تصمیم

شوند کـه تغییـرات روشن و شفاف باشند و میحاضر بـه مـشارکت 

مشارکت نیز زمانی دارای کارکرد مناسبی است که مـستقیم و 

 فعاالنـه باشـد.

 

 (:1995 یجولز پرت) پاسخگو ینظریه

مک کوئل مطرح شد، در  نیمدل که در دهه هشتاد توسط س نیا در

در برابر  یشهر رانیگ میسازان و تصم میتصم ،ریزیبرنامه ندیفرآ

در ارتباط  فیبر حق تکل یمبتن یمردم پاسخگو و مسئول بوده و مدل

 گریطرف و مردم و شهروندان از طرف دازیک رانیو مد زانیبا برنامه ر

و  کیهای دموکراتبر نظام یکه کامالً مبتن یندیفرآ نیاست در چن

حقوق  یاست مردم در مفهموم شهروند هم دارا همردم ساالران

 میو تصم تیدر برابر جامعه و حاکم فیتکل یبوده و هم دارا یشهروند

آگاهی در مورد تصمیمات-1

شنیدن نظرهای پیش از تصمیمات-2

تأثیرگذاری بر تصمیمات-3

تصمیم سازی و موافقت با تصمیمات-4
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 یحقوق خاص، هم دارا یهم دارا زین یشهر رانیدر مفهوم مد رانیگ

معروف به  ستمیس نیهستند ا مدر برابر مرد ییمسئولیت پاسخگو

رعیتی که فقط ارباب ستمیبوده و در مقابل س "شهروند ریمد"

 گیردباشند قرار میبوده و فاقد حق می رشیشهروندان مکلف به پذ

[10.] 

 یشهر یهادر طرح یمختلف مشارکت مردم سطوح -5-2-2

وجود دارد که صور  یمشارکت مردم ٔ  مختلف درزمینه یهادگاهید

توان در هفت صور را می نیسازد. ااز مشارکت را محقق می یمتنوع

سطح  نیترتواند از باالهفت سطح که می نیبندی نمود اسطح طبقه

 اریشروع شود تا شکل بس ،یختگیانگ -خود  یعنی یآگاهی اجتماع

 اند از:عبارت یب و صوریفر یعنیآن  یو سطح یظاهر

 مشارکت خودانگیخته-1

با  یهای فنمردم خود مبتکر پروژه بوده، جهت منابع و کمک 

مردم، کنترل منابع پروژه را  کنیگیرند لتماس می گرید ینهادها

دولت و  تینمایند. در صورت حماهمچنان در دست خود حفظ می

 کامل برسند. یبه اجرا توانندیم یهاچنین پروژه یردولتیغ ینهادها

 (ی)کنش یمشارکت تعامل-2

 تیفعال یاست که در ارتباط با مردم محل یخارج نهادیکپروژه  مبتکر

نشده، تنها  یتلق یحق شهروند کی عنواننماید. مشارکت بهمی

 لیباشد. مردم در تحلبه اهداف پروژه نمی دنیای جهت رسوسیله

و  ییاجرا ینهادها لیو تشک ییهای اجرابرنامه نیمسائل، تدو

بر نحوه استفاده  یادینمایند. لذا مردم تأثیر زمشارکت می یتیریمد

 از منابع است.

 یمشارکت عملکرد-3

ای جهت تحقق پروژه، عنوان وسیلهبه ینهاد خارج یاز سو مشارکت

 گانیرا تیریکار و مد یرویارائه ن قیاز طر هانهیخصوص کاهش هزبه

 یمهم از سو ماتیکه تصممثال مردم بعد از این یشود. برامی یتلق

شوند. جهت تحقق گرفته شد و اهداف پروژه مشخص می ینهاد خارج

مشارکت،  وهیش نینهایتاً در چن د،کننیم ارکتشده، مشاهداف تعیین

از اهداف خود دست  ،یمردم در جذب اهداف موردنیاز خارج

 کشند.می

 یهای مادمشارکت به خاطر انگیزه-4

نمایند. مشارکت می یهای مادتنها به واکنش نسبت به انگیزه مردم

مثالً در  اینمایند و می افتیغذا در ایمثالً در مقابل عرضه کار، پول و 

 نیساختمان، زم جادیکار و ا یرویشرط عرضه نخودیاری به یهاپروژه

 نمایند.می افتیو خدمات در

 و مشورت کردن یاطالعات ده-5

شود. مردم گرفته می یهاتیو اولو ازهاین نییمردم جهت تع نظرات

وسیله نهاد ها بهآوری اطالعات و کنترل تحلیلجمع زانیم کنیل

 نیهای موردنظر معحلمسئله و راه صیق تشخاز طری یخارج

گیری به مردم داده نشده، بعالوه مجریان قدرت تصمیم چیشود. همی

مردم به عهده  یهاتیاولو حققنسبت به ت یتعهد چیپروژه ه

 گیرند.نمی

 مشارکت انفعالی-6

شود که چه چیزی انجام خواهد شد؛ بدون اینکه به مردم گفته می 

شده و یا قدرتی در تغییر امور داشته باشند یا ستهها خوانظرات آن

 بتوانند تغییر در اوضاع ایجاد نمایند

 صورت و فریب )ظاهر فریبانه(-7

مثال، عنوانپذیرد. بهتظاهر به مشارکت است که انجام می 

رسمی گماشته شده باشند، بدون اینکه این  هایهیئتنمایندگانی در 

  باشندداشته  شده و یا قدرتیافراد انتخاب

ریزی در برنامه یحاکم بر مشارکت مردم هایدیدگاه -6-2-2

 یشهر

مردم در امر  یو صور یهمراه ساختن ظاهر :همراه ساختن هینظر

. موانع در اجرا توسط آنان جادیاز ا یریمشارکت جهت جلوگ

 [.10] (ی)مشارکت ابزار

اخذ -2 ،موجود یهارسانی در مورد گزینهاطالع-1 ی:مشورت هینظر

 [.10] لحاظ نمودن افکار جامعه-3، نظرات شهروندان

توان جان می هینظر نیاز مبتکران ا ی:اجتماع یریادگیمدل  هینظر

عنوان وکال به زانیبرنامه ر نیب دیرا نام برد که معتقد است با دمنیفر

 حذف شود یها جهت ارتباطات فردفاصله نیعنوان موکلو مردم به

[10.] 

مختلف از کانون  لیکه به دال یافراد و جوامع :جامعهقدرت  هینظر

بتوانند در  یستیبا زیاند نبه دورافتاده یقدرت اجتماع

 [.10] ها دخالت داشته باشندگذاریسیاست

معتقد است  داوفیویپاول د ی:وکالت ای بانیریزی پشتبرنامه

 یاریها به گروه ریاز سا شیدست بدرآمد و تهیکم یهای اجتماعگروه

 [.10] . )عدالت محور(ازمندندیو مشارکت ن زانیبرنامه ر

 یریادگیمدل برخالف  نیا ی:ارتباط ای ایریزی مراودهبرنامه

بر  تأکید دارد تا زانیدو گروه مردم و برنامه ر نیبر ارتباط ب یاجتماع

 [.10] ها به توافق برسندحلسر راه

سوی ها از طرف مردم بهمدل برنامه نیدر ا ی:اجتماع تیهدا هینظر

 [.10] به باال است نییشود و روند آن از پامی تیهدا زانیبرنامه ر

 زیشهروند ن-ریکه به مد لیمک کو نیدر مدل ش :پاسخگو هینظر

 یحق وهم دارا ی( مردم هم داراتیرع-معروف است )در مقابل ارباب

حقوق خاص و  یدارا زین رانیگ میدر برابر جامعه و تصم فیتکل

 [.10] باشندمی ییمسئولیت پاسخگو یدارا نیهمچن

بافن اعتقاد دارد که کنش موجه به  شیوف زنیآ :کنش موجه هینظر

شود که مردم انجام می لیدل نیاست که اکثر رفتارها به ا یمعن نیا

 [.11] کنندفکر می خوداعمال  جیبه نتا

مشارکت  وهی. ش2، یضد مشارکت وهی. ش1 ی:جلیم مزیج هینظر

 یمشارکت واقع وهی. ش4ه، ندیمشارکت فزا وهی. ش3، شدههدایت

[11.] 

 یمشارکتی هاتکنیک بندیطبقه -7-2-2

هایی توان از تکنیکدر راستای تحقق هرچه بیشتر مشارکت می

استفاده کرد که اندیشمندان گوناگونی به آنان پرداخته و این موارد 

اند که در این مقاله به مطرح نمودههای گوناگونی بندیرا در تقسیم

 شرح آنان خواهیم پرداخت.
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 سانوف بندیطبقه

 بندیطبقه اصلی دسته پنج در را مشارکتی یهاکیتکن سانوف

 [ :8] کندیم

 هایرسانه ها،نمایشگاه برگزاری نظیر سازیآگاه هایشیوه .1

 پیاده؛ بازدیدهای و خبری

 نظرخواهی؛ و پرسشنامه همچون غیرمستقیم هایشیوه .2

 جلسات و هاکارگاه برگزاری مانند گروهی تعامل هایشیوه .3

 مردمی؛

 و مشارکتی تلویزیون نظیر پذیرانعطاف آزاد هایشیوه .4

 نظیر ذهنی طوفان هایشیوه و نظرسنجی؛ برگه طراحی

 فرایند و اسمی گروه تکنیک یادداشت، هایبرگه گالری،

 .رینگی

 دوسطحی بندیطبقه

 هایتکنیک قالب در را هاتکنیک این پریسکولی و کریتون

 بلنـد، گـزارش طـرح، عمومی ارائه و هانمایشگاه نظیـر رسانیآگاهی

 زیستم محیطی، مهـم ک مـدار یـا فنـی مهـم هایگزارش فرسـتادن

 روزنامه، هایخبرنامه، ضمیمه خبری، کنفرانس ای،رسانه هایبسته

 وها )این مانند و فنی و شهروندی هایگروه به معرفـی تبلیغـات،

 اعالنات تابلوهای مـشاور، هایگروه همچـون (مـشارکتی هایتکنیک

 مصاحبه، مستقیم، خطوط متمرکز، هایگروه کامپیوتری،

/  کابلی تلویزیون ها،کارگاه عمومی، هایاستماع ها،گردهمایی

 [5] هااین جز و کار گروه نظرسنجی، پرسی،همه مشارکتی، تلویزیون

 

 همکاران و جردن بندیطبقه 

 مـشارکتی هایشیوه از (1976) همکارانش و جردن که بندیطبقه

 است: شرح بدین اند،کرده ارائـه

 اطالعات؛ انتشار هایوهیش .1

 اطالعات؛ آوریجمع هایوهیش .2

 نوآورانه؛ ریزیبرنامه هایوهیش .3

 واکنشی؛ ریزیبرنامه هایوهیش .4

 سازی؛تصمیم هایوهیش .5

 .مشارکت فرایند از پشتیبانی هایوهیش .6

 مشارکت بسته بر منطبق بندیطبقه

 انتـشار هـدف سـه بـه توجـه بـا مردمـی مشارکت هایتکنیک

 مردم، و برنامه ریزان میان تعامل ارتقای و اطالعات دریافت اطالعات،

 این از یک هر تأثیر که است بـدیهی. اسـت بندی شدنیطبقه

 [.12] است متفاوت اهداف این از هرکدام روی بر هاتکنیک

 

 مردمی مشارکت انجمن بندیطبقه

 و بهتـرین از مردمی، مشارکت انجمن سوی از شدهارائه بندیطبقه

خالصه آن  که است مشارکتی هایتکنیک هایبندیطبقه ترینکامل

 [5] است شرح بدین

 

 هایی برای تبادل اطالعاتفن

 رسانی، پیوست صورتحساباطالعات، جلسات توجیهی و اطالعبانک 

های اطالعاتی اصلی، پنل ها و میزگردهای تخصصی، تماس

های اطالعاتی، خطوط مستقیم ادارات های بلند، کیوسکگزارش

پاسخگو، پست الکترونیکی، کنفرانس خبری، ضمایم روزنامه، 

های اطالعاتی اسای، تبلیغات و ابزارهای چاپی، تمهای رسانهبسته

 های فنی، سایت اینترنتی، تلویزیونفنی، گزارش

 

 هایی برای دریافت بازخوردهفن

استفاده از افراد  های کامپیوتری،های نظرخواهی، نظرسنجیبرگه

نظرسنجی از  ، روش دلفی، نظرخواهی فردی، مصاحبه،تسهیل گر

 ، نظرسنجی تلفنیطریق پست الکترونیکی و پرسشنامه

 

 کردن مردم کنار همهایی برای جمعفن

 ها،ها، نمایشگاههای دوستانه، خانه باز، دادسرای عمومی، همایشگپ

های کار، برگزاری کارگاه، جلسات فضای باز، عمومی، گروه جلسات

وگوهای های مشاور در جریان، گفتتورها و سفرهای کاری، گروه

فتگوهای متمرکز، تنگ ماهی، گ ندیفرآ های جهانی،گردشی، کافه

 شهری، جلسات شهری منصفهئتیهچرخه مطالعه، 

 ی مشارکتهاموانع و محدودیت -8-2-2

 فقدان آموزش شهروندی 

 ترکیب ناهمگون فرهنگی اجتماعی شهرها 

 هاعدم ارتباط مدیریت شهری با نسل 

 ای و مکانی و اجتماعیثباتی حرفهبی 

 [11] ی مدنیگیری یا فعالیت مؤثر نهاد هاعدم شکل 

، موانع «با مردم ییهاپروژه»و همکاران در کتاب  یاوکلهمچنین 

 :اندکرده میتقس یمشارکت را به سه دسته کل

 :یموانع ساختار . 1 

و  یمشارکت یندهاینهفته در فرا ییتمرکززدا انیمثال تضاد م یبرا

 .ریزی کشورگذاری و نظام برنامهتمرکزگرایی سیاست

 .یتیریو مد یموانع ادار . 2 

 .توسعه یهاها و پروژهمتمرکز طرح ریزیبرنامه

 .یبر ادارو زمان دهیچیپ یهارویه

 .یمشارکت یایو پو ریمتغ یندهایفرا یپذیری الزم براانعطاف فقدان

 :یموانع اجتماع . 3 

و  یبه افراد قدرتمندتر جوامع محل یمردم محل یوابستگ تیذهن 

 .یهای محلها و سازمانبرنامه تیریها؛ کمبود تجربه در مدبیرونی

در دست گرفتن ابتکار عمل و  ینفس الزم برافقدان اعتمادبه 

 .دولت« هامدادگران» یگیری درنتیجه الگوهاتصمیم

 یو کمبود فرصت برا یشتیبودن اقشار مردم به مسائل مع مشغول

 .مشارکت

درون جوامع  یاقتصاد - یهای اجتماعها از تفاوتریزیغفلت برنامه 

 .یمحل

 یجوامع محل یو ارزش یفرهنگ یاقدامات با ساختارها یعدم سازگار 

[13.] 
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 بندیجمع -3

توان دو رویکرد کلی را شاهد بود در مواجهه با مشارکت می

ای برای رسیدن به هدفی که گروهی مشارکت را وسیلهطوریبه

و دانند و گروهی دیگر نیز خود صرف مشارکت را اصل مشخص می

بر تمرکززدایی تأکید داشته و با نگاهی کلی  مشارکت دانند.هدف می

توان دریافت در تمامی تعاریف مشارکت به اهمیت نقش مردم و می

گیری برای آینده و آینده سازی در سطح توزیع عادالنه قدرت تصمیم

توان به های مشارکت نیز میشده است. از سودمندیجامعه اشاره

، ریو تأخ نهیاز هز کاستن، یریگمیتصم تیفید کبهبو مواردی چون

، نهیاز مواجهات پرهز زیپره، اجرا یآسان شیافزا، دنیاجماع رس به

 مردم یهاشیو گرا هاینگران ینیبشیپ، تیاعتبار و مشروع نگهداشت

 ی اشاره کرد.جامه مدن بسطو 

های مختلف سطوح مشارکت بدین نتیجه بندیپس از بررسی تقسیم

رسیم که اصل اساسی در مشارکت، تبدیل پتانسیل بالقوه می

و اقدام مردم برای توسعه و ارتقا سطح زندگی خود به  گیریتصمیم

بالفعل است و هرچه این شکوفایی بیشتر صورت بگیرد شاهد 

تر و در سطوحی باالتر خواهیم بود تر، اثربخشمشارکت بیشتر، فعال

عنوان مشارکت حقیقی یاد نمود. به توان از باالترین سطح آنکه می

توان داشتن شهروند به ترین الزام تحقق مشارکت حقیقی را میمهم

محله و در  –که محل زندگی خود طوریمعنای واقعی آن دانست، به

را جدا از خود ندیده و با نهایت حس  -تر شهر یا کشورمقیاس بزرگ

ه بداند در قبال حق تعلق برای بهبود آن تالش نماید و بر خود وظیف

اش بجا بر شهر مسئول بوده و تکلیف خود را در مقابل محل زندگی

های مختلفی برای توان از تکنیکدر این مسیر همچنین می؛ آورد

تحقق مشارکت بهره برد که به جلب اعتماد و آگاهی سازی، فرآیند 

عواملی اما در این میان نیز ؛ اندمشارکت، اجرایی کردن آن و... پرداخته

 یاجتماع یناهمگون فرهنگ بیترک، فقدان آموزش شهروندیچون 

و  یاحرفه یثباتیب، هابا نسل یشهر تیریعدم ارتباط مد، شهرها

توانند می مؤثر نهاد ها تیفعال ای یریگعدم شکلو  یو اجتماع یمکان

بازدارنده این اتفاق باشند که با رویارویی و حل هریک از آنان به 

 تر خواهیم شد.مشارکت حقیقی نزدیک

  مراجع -4

 ( جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران1397فکر بزرگ، کیمیا ) [1]

 ،ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعیبرنامه(، 1381) برایسن ، جان مور [2]

 .، تهرانمرکز آموزش مدیریت دولتی، عباس منوریان ه:ترجم

ریزی راهبردی درآمدی بر برنامه(. »1385مبینی دهکردی، علی؛ سلمانپور خویی، مجید ) [3]

 .202ـ 187، ص 6، ش2، سراهبرد یاس ، نشریة«و عملیاتی

(، طراحی شهری با رویکرد مشارکت 1399آذر، زهرا)دانشپور، سید عبدالهادی و غفاری [4]

 جویانه، از ایده تا طرح )موردپژوهی: میدان هروی تهران( همکاری

های مشارکت شهروندان (، گونه شناسِی تکنیک1389شرفی، مرجان و برک پور، ناصر ) [5]

 ریزی شهری، برمبنای سطوح مختلف مشارکتدر برنامه

[6] Simpson, Brian (1997) “Towards the Participation of Children 
and Young People in Urban Planing and Design”, Urban 
Studies Journal, Volume 34, 907-925. 

[7] Caves, Roger & Cullingworth, Barry (2003) Planing in the USA; 
Policies, Issues & Processes, Routledge. 

[8] Sanoff, Henry (2000) Community Participation Methods in 
Design and Planning, John Wiley & Sons,INC. 

[9] Deshler, D. & D. Sock (1985) “Community Development 
Participation, A Concept Review of the International 
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