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فقدان ساختار برنامه ریزی مشارکتی؛ تأثیر مشارکت در برنامه ریزی های  

 شهرداری ها

 

 2، ایمان میرالی  1علی باقری

 

 :چکیده

موضوع مشارکت شهروندان در  ریاخ یبرخوردار است. سالها یریمثبت انکارناپذ جیاز نتا ،یزیبرنامه ر ندیشهروندان به فرا وستنپی

 و یزیدر سطوح گوناگون برنامه ر یشده امکان مشارکت عموم یمورد توجه قرار گرفته و سع اریدر اغلب کشورها بس یزیبرنامه ر

ر و به تبع آن برنامه در محالت شه یاجتماع یمشارکت ها یسامانده یبرامی بایست محله  تیریفراهم شود. نقش مد یساز میتصم

برنامه  ندیفرا تیدر تقو یمشارکت، به عنوان ابزار ریمقاله تاث نی.اردیقرار گ یشهر تیریحوزه مد نفعانیمحله محور مورد توجه ذ یزیر

 مؤثر یزیبرنامه ر یبرا ییبه عنوان الگو یمشارکت یزیبرنامه رتحقیق  به منظور بررسی نقش  نیرا مورد بحث قرار داده است. ا یزیر

 نیهدف اصورت گرفته است. شهروندان  یتوانمندساز یبرا یابزار توجه به این نوع از برنامه ریزی به عنوان  نیو همچن در شهرداریها 

 یزیآن را در جلب مشارکت شهروندان جهت برنامه ر تیموفق زانیمحله است تا م تیریطرح مد یبرا ییها میزیارائه مکان قیتحق

در این تحقیق از مقاالت، گزارشات، آئین نامه های مرتبط با موضوع و همچنین مصاحبه با  سازد. ایمح داری هادر شهر یمشارکت

معاونان شهرداران برخی از مناطق شهر تهران استفاده شده است. افزایش رشد و توسعه شهری، رضایت شهروندان از مدیریت شهری، 

ه های تحقیق می باشد که  نشان دهنده این است که ایجاد ساختار رسمی، قانونی و افزایش اعتماد به مدیریت شهری از نتایج یافت

موثر در نتیجه گیری های مدیران مناطق می تواند نقش به سزایی در دخالت دادن شهروندان در اداره شهر داشته باشد و این مشارکت  

ر این پژوهش  مشخصات و ویژگی های افرادی که در فرایند به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری و تصمیم سازی ایفای نقش نماید. د

تصمیم سازی می توانند تأثیر گذار باشند نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در انتها مشخص گردید برنامه ریزی مشارکتی و توجه به 

د به مدیریت شهری، افزایش رشد و سرای محله و ایجاد ساختار رسمی موثر برای آن می تواند منجر به رضایت مردم و افزایش اعتما

 سرعت توسعه شهری را در پی داشته باشد.
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Lack Of Participatory Planning Structure; The Impact 

Of Participation In Municipal Planning 

 

Abstract 

 

Citizens' involvement in the planning process has undeniable positive results. In recent years, the issue 

of citizen participation in planning has been given much attention in most countries and efforts have 

been made to enable public participation in various levels of planning and decision-making. The role 

of neighborhood management should be considered by stakeholders in the field of urban management 

to organize social participation in urban neighborhoods and consequently neighborhood-based 

planning. This article discusses the impact of participation as a tool in strengthening the planning 

process. This study was conducted to investigate the role of participatory planning as a model for 

effective planning in municipalities and also to pay attention to this type of planning as a tool for 

empowering citizens. . This study was conducted to investigate the role of participatory planning as a 

model for effective planning in municipalities and also to pay attention to this type of planning as a 

tool for empowering citizens. The purpose of this study is to provide mechanisms for neighborhood 

management plan to ensure its success in attracting citizen participation for participatory planning in 

municipalities. In this research, articles, reports, regulations related to the subject and also interviews 

with deputy mayors of some areas of Tehran have been used. Increasing urban growth and 

development, citizens' satisfaction with urban management, increasing trust in urban management are 

the results of research findings This shows that creating a formal, legal and effective structure in the 

conclusions of district managers can play an important role in involving citizens in the city 

administration, and this partnership can play a role as a tool for decision-making. In this study, the 

characteristics of people who can be effective in the decision-making process are also mentioned. In 

the end, it was found that participatory planning and attention to the neighborhood house and creating 

an effective formal structure for it can lead to people's satisfaction and increase trust in urban 

management, increase growth and speed of urban development. 
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 مقدمه:

کردن ارزش  کیدموکرات یبرا یمشارکت عموم ندیفرا یاجرا

از  یعموم یازهایبهتر و تحقق ن یزیو برنامه ر یاجتماع یها

در  ی،آموزش عموم نیهمچن برخوردار است. یا ژهیو تیاهم

امر به طور  نیا .می باشد شهری موثرتوسعه  یمورد برنامه ها

 یضااع نیدر ب یشخص ای یاجتماع راتییتواند بر تغ یبالقوه م

 یمنافع عموم یتوان برا یم آنبگذارد ، که از  ریجامعه تأث

به مردم حق شرکت در  قیطر نیاستفاده کرد و از ا بسیاری

 .خواهد گذاشت ریآنها تأث یدهد که بر زندگ یرا م یماتیتصم

 یاهرم مهم برا کی ی می تواند به عنوانمشارکت یزیر برنامه

س ح جادیبا ا یریگ میو تصم یاستگذاریس تیمشروع تیتقو

. شوداز در نظر گرفتن حقوق شهروندان  نانیو اطم یمحل تیمالک

.(,Marzuki 2112) 

شفاف باشد تا همه شهروندان از  دیبا یریگ میتصم ندیفرا  

 یراب یراه نفعانیبا ذ تعامل آگاه شوند. یریگ میاستدالل تصم

را  یمکان یزیبرنامه ر ندیبهبود فرآ یتبادل دانش و اطالعات برا

 نفعانیذ نیاجماع ب جادیتواند به ا یم نیهمچن کند. یفراهم م

دهد.  شیرا افزاها  استیاز س یعموم تیکمک کند و حما

(,Marzuki 2112)  

ند هست ییها هیشامل رو ییفضا یزیبرنامه ر یها ستمیس تمام

 که ،کنند یم ریدرگ یگذار استیس ندیفرا یرا ط نفعانیکه ذ

و  یندگیمشارکت، مشاوره، نما یرا برا ییمعموالً فرصت ها

 کند. ینظر فراهم م دیتجد

 تحقیق: ضرورت

در سطوح  ،یشهر تیریاز اهداف مهم مد یکی نکهیبا توجه به ا

 اردیپا یشهرها و در سطوح خرد، توسعه  داریپا یکالن، توسعه 

 تیریو ضرورت توجه به نقش مد تیاست؛ اهم یمحالت شهر

 یمحله محور م یمشارکت مردم در برنامه ها شیافزا یمحله برا

و در  یشهر تیریدر ساختار مد ها ازمانس ریتواند به تعامل سا

 منجر گردد. یشهر داریپا یتوسعه  جهینت

و  یمحل یحکومت ها افته،یتوسعه  یدر اغلب کشورها امروزه

 یاریبس اراتیقدرت و اختند، که نماد بارز آن هست های شهردار

مانند برلین،  ییشهرها نیب نیشهرها دارند و در ا تیریمد یبرا

،  لیدر حال توسعه مانند برز یورهاکش یو شهرها سیلندن، پار

و منطقه  یمل یطرح ها ی توسعه یبرا ...و هیترک ،یهند، مالز

و دولت  یمحل یشهروندان، حکومت ها نیب یروابط مؤثر یا

دولت ها و با  تیبرقرار نموده اند. اغلب طرح ها با حما شانیها

ها و  دولت نی. همچنردیگ یکالن صورت م یگذار یخط مش

برنامه  ،یهر طرح توسعه ا یقبل از اقدام برا یمحل یحکومت ها

مشارکت و  ی جوامع خود در حوزه یتوانمندساز یبرا ییها

در آلمان به  کردیرو نیکنند. ا یاجرا م ،یمشارکت یزیبرنامه ر

 به عنوان زین ییاروپا یمحله و در اغلب کشورها تیریصورت مد

 (1931ی و غیره، )کرمانگردد. یم انیب« در محله رییتغ تیریمد»

 یجامعه شناس ی در حوزه یاریبس یو پژوهش ها مطالعات

آموزش  ،یمشارکت، اعتماد، افکارسنج یمؤلفه ها یبرا یشهر

از طرح چند سال با گذشت  نیو... صورت گرفته است. همچن

 یطرح و الگوها نیا نیب یقیمحله، مطالعات تطب تیریمد

ده و بو یصورت گرفته که به صورت کتابخانه ا گرید یکشورها

طرح در شهر تهران اغلب  نیا یدانیم یسو پژوهش ها گریاز د

در سطح محله و با  یخاص تیفعال یبرا یکار کرد یاز جنبه ها

 بوده است.  گریکدیچند محله و منطقه با  سهیمقا

 روش تحقیق

در این تحقیق از روش های تحلیل اسنادی و تحلیل 

محتوایی)گزارش ها، اسناد، مقاالت مستخرج با مفاهیم مشارکت 

محله ای، آیین نامه ها( و مصاحبه با معاونان شهرداران مناطق و 

 ه شده است .تحلیل کارشناسان استفاد

 پیشینه تحقیق:

 :یاعتماد اجتماع

ساز  نهیو زم یمهم روابط انسان یاز جنبه ها یکی اعتماد،

حال  نیجامعه است. در ع یاعضا انیم یمشارکت و همکار

است که از سطح خرد تا کالن را شامل  یسطوح یاعتماد دارا

 یروابط اجتماع یژگیشود. در سطح کالن اعتماد به عنوان و یم

 یژگیو کیبه عنوان  یو به طور کل ینظام اجتماع یژگیو ایو 

 م،یمانند دورک یپردازان هیشود. نظر یم یمفهوم ساز یجمع

 اما،یپاتنام، فوکو نگلهارت،یپارستز، ا مل،یاسپنسر، ز، سیتون

عه، جام یکرده اند با تأکید بر ساخت اجتماع یلوهمان و غیره سع

ن پردازا هینظر نیا یبپردازند. همه  یاعتماد اجتماع ی به مطالعه

 دهیاعتماد برگز ی خود درباره یبررس یبرا اکالن ر لیسطح تحل
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مفهوم اعتماد، سطح مطالعه  لیو تحل یطور در بررس نیاند. هم

ی و )کرمان متمرکز ساخته اند. یساخت اجتماع یخود را بر رو

 (1931غیره، 

ا ر یاجتماع ی هیمهم در تبیین سرما میاز مفاه یکی امایفوکو

 یداند شبکه اعتماد عبارت است از گروه یم« اعتماد یشبکه »

از اطالعات هنجارها و  گر،یکدیکه بر اساس اعتماد متقابل به 

کنند. از  یخود استفاده م نیدر تبادالت ب یکسانی یارزش ها

ش و کاه ندهایفرآ لیدر تسه یادیآنها نقش ز نیرو، اعتماد ب نیا

 یاعتماد م یتبادالت دارد. شبکه  نگونهیمربوط به ا یها نهیهز

ف مختل یها و سازمانها گروه نیب ایگروه و  کیافراد  نیتواند ب

 تمسیمعتقد است که قبل از ورود به هر س امای. فوکودیبه وجود آ

 یشبکه ها یدرباره  یاطالعات کاف دیبا ،یا اجتماعی یتجار

آن به دست آورد.  یها یژگیو و ستمیموجود در آن س عتمادا

 یم یو اجتماع یهر گونه مبادالت اقتصاد ی هیاعتماد را پا رایز

 (1931ره، ی و غی)کرمان .داند

 ی:مشارکت یزیر برنامه

ن در قالب انجم یگروه نیبر گسترش روابط ب یاجتماع مشارکت

داللت دارد که  ییها و گروه ها هیداوطلبانه باشگاه ها، اتحاد یها

دارند و هدفشان مشارکت و  یدولت ریو غ یمعموال خصلت محل

مختلف در قالب  یاجتماع یندهایساختن مردم در فرآ ریدرگ

ن بر آ یاجتماع ارکتمش یاست؛ به عبارت یاجتماع یها استیس

 جامعه یآن اعضا قیداللت دارد که از طر یاراد یتهایدسته فعال

 میدر امور محله، شهر و روستا شرکت کرده باشند و به طور مستق

) .مشارکت دارند یاجتماع اتیدر شکل دادن ح میمستق ریو غ

 (. 1963،یزیتبر یمحسن

 های تحقیقتحلیل یافته 

پس از انجام مصاحبه ها و مطالعه اسناد کتابخانه ای موارد 

 ذیل را می توان از نتایج این تحقیق عنوان کرد:

 ی:زیمؤثر در برنامه ر یمشارکت به عنوان ابزار

تالش برای دور کردن روند برنامه ریزی  ،در برنامه ریزی مشارکت

 در دولت ، به فضایی که پویا ، مردم متمرکزفضایی استاتیک 

 (. به نظر می رسدRichard).1399 است. و یکپارچه باشد محور

ت به نسب تیریمد یبرا یبهتر یالگو یمشارکت یزیکه برنامه ر

 ت.اس "متعارفالگوی "

 هیکل نیموجب تبادل اطالعات ب ی، مشارکت عمومیادیحد ز تا

 یو سازمانها )مردم، دولتی شنهادیتوسعه پدر  نفعانیذ

 نیدرک و روابط متقابل ب تیشود که موجب تقو ی( میردولتیغ

 تیااز حم یشنهادیدولت و توسعه پ جهیشود و در نت یم نفعانیذ

 Cavrić؛  Glass  ،1393شوند ) یشده برخوردار م ءالقا یها

 ،2111.) 

ه ب یریگ میتصم ندیمردم، عمل دعوت به مشارکت در فرآ دید از

 شود. یم یدولت تلق رشیاز پذ یعنوان نشانه ا

 ممکن است یمشارکت عموم یو اثربخش ییکه کارآ روشن است

و  یفن یکه مردم در هنگام درک گزارش ها یبا مشکالت

 تدفیآورند به خطر ب یبه وجود م یزیبرنامه ر دهیچیموضوعات پ

(Jenkins  ،1339.)  در درک  یعموم ییدر توانا جهینت نیاکه

 خواهد گذاشت. ریتأث یریگ میتصم ندیفرآ

برامول و شرمن، مشارکت مؤثر مردم در صورت  یگفته ها طبق

 .نبودن ساکنان دشوار است یمساو

  

 .اننفعیاز کل گروه ذ یبه عنوان بخش ایدر داخل  ندهینما  

در مورد توسعه  نفعانیدانش و درک ذ ابرابر ب انیندگینما

 یبه طور کل یزیبه طور خاص و دانش در برنامه ر یشنهادیپ

 اشاره دارد.

 ت؛اس یبهتر شهر یزیبرنامه ر کی یبرا یمشارکت نه تنها ابزار

 :بخشد یقدرت م زیامر به شهروندان شهرها ن نیا بلکه

 با  یهمکار هیدهد تا با روح یامکان را به افراد م نیا

خود  یکنند و در مورد زندگ آشنا و همکاری گریکدی

 کنند. یریگ میتصم

 رکا ش نیب دیتواند با به اشتراک گذاشتن د یامر م نیا

 یها، به اشتراک گذار تیفعال رییو تبادل اطالعات، تغ

 منافع مشترک یبرا گریکدی تیظرف شیمنابع و افزا

 حاصل شود.
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، با مشارکت،  یگرفته شده است که هفت مؤلفه اساس جهینت

 :کند یم فیافراد را توص یمعموالً توانمندساز

 ییاز احساسات مربوط به توانا یعیوس فیط ای ی( خودکارآمد1)

 ری، اعتماد به نفس و تصو عیوس یمعنا کیخود ارزش داشتن در 

 است. یمثبت عاطف

 ای نهیمربوط به زم ی( دانش و مهارت ها،  هر دانش و مهارت2)

قدرت  یساختارها ، گسترش از دانشیهدف توانمند ساز

 .یسواد آموز یتا مهارت ها یو اقتصاد یاسی، سیاجتماع

اقدام، از جمله  یاز فرصت ها برا یگسترده ا فی( فرصت، ط9)

 ای، یسازمان تیریمد تهیاطالعات در کم نیو تأم یریگ میتصم

 سرکوب شود. نکهیکردن بدون ا جیبس

ها ، از تالش  تیاز فعال یگسترده ا فی( اقدام، از جمله ط1) 

 یراب یشخص ، تا نامزد یو سالمت یزندگ شتریکنترل ب یبرا

 منتخب. یسمت ها

 ییکارآ یپارامتر مهم برا کیاعتماد به عنوان  جادیا 

 :مشارکت

انتظار در مورد نگرش ها،  ایاعتقاد  کیاعتماد معموالً به عنوان 

 یم فیاعتماد تعر را ءیش کیو عملکرد  ندهیآ یرفتارها

 ((Lewicki, 2119شود.

مثبت فرض شده آن بر روابط  ریتأث لیبه دل یاعتماد گاه جادیا

، به عنوان منافع یها و عملکرد روانشناخت ستمی، سیاجتماع

 فراتر از یکه حت .شود یم یتلق یمشارکت یندهایفرآ یاصل

 ,Carr, Selin).است یفعل یزیبرنامه ر ندیفرا

Schuett,1331)  

ه است ک یاز تعامل اجتماع یندیمشارکت فرا نکهیتوجه به ا با

 یشود، اعتماد به منزله جنبه اساس یمختلف م رانگیشامل باز

، اعتماد ممکن  بیترت نیهم به در ساختار روابط متقابل است.

را  مختلف گرانیباز نیب یدیتول یآزاد و همکار یاست گفتگو

و پروژه  ماتیاز تصم یعموم تیبر حما نیکند و همچن لیتسه

 J.Brockner) (1339 ,بگذارد ریها تأث

شده  لیتشک یاست که از ابعاد متنوع دهیچیپ دهیپد کی اعتماد

ود ش یشود  و غالباً فرض م یاطالق م یمختلف اءیبه اش واست 

 در آغاز تعامل به سمت هیاعتماد اول ینییاز سطح پا جیکه به تدر

 ردیگ یشکل م جیبر دانش است، به تدر یکه مبتن یسطح باالتر

, Lewicki, Gray, Elliott) 2119). ًی ژگیدرک و معموال

و  یستگی، صراحت، شاتیابعاد اعتماد مانند شفاف ایاعتماد  یها

 یابیاعتماد ارز یبرا یتجرب یبه عنوان شاخصها نانیاطم تیقابل

 شود. یم

 ی:زیاستفاده از مشارکت برنامه ر یچارچوب قانون

 کیوجود دارد که از مشارکت به عنوان  یمتنوع یاسناد حقوق

کند.  یم یبانیدر مصر پشت یزیبرنامه ر ندیدر فرا یبخش اساس

 نفعانیمشارکت ذ یکه راه را برا 1393 یقانون دولت محل)

مشارکت و  نیقانون قوان نیا (کند یمختلف در مصر هموار م

شامل نقش  یطور کلبه ه کمراحل مشارکت در توسعه منطقه 

قانون راه  نیا کند. یم نییتعاست را و منتخب  ییرهبران اجرا

بطور خاص فراهم  یتوسعه شهر نهیدو قانون مهم در زم یرا برا

 (  (Local Government Law, 1393د. نکمی 

منتخب، سازمان  یمختلف از جمله شوراها نفعانیمشارکت ذ

و جامعه در  ی، بخش خصوصیمردم نهاد، رهبران محل یها

 یموضوعات / مشکالت / چالش ها و ارائه راه حل برا ییشناسا

 مشکالت. نیا

 یشامل بازنگر هیپا یمختلف در آماده ساز گرانیمشارکت باز

 است. شده لیکه توسط فرماندار تشک یا تهیطرح توسط کم نیا

که  یشهر کمیته طراحیمختلف در  گرانیحضور در جمع باز

 .می دهندآن ارائه  دیجد ییفضا یشهر و مرزها ندهیآ یوهایسنار

 ییگرفت و در جاقانون صورت  نیمشارکت به طور معنادار در ا

 شهر را یمقررات ساختمان دیبا یمحل گرانیآشکار شد که باز

 لیرا تشک یصدور پروانه ساختمان یچارچوب اصل وکنند  نیتدو

 دهد. یم

 نتیجه گیری 

مختلف  یو ابزارها کردهایرو بررسی های متخصصین همواره

 یم یبررس یزیبرنامه ر یندهایمشارکت در فرآ یرا برا یمشارکت

 کنند.
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 که اعتماد شرکت کنندگان در کارگاه دندیرس جهینت نیبه ا یبرخ

است که ممکن است تا  افتهیکاهش  یزیبرنامه ر ندیفرا یدر ط

 نانهیب واقع دید کیانتظارات مشتاقانه به  رییتغ انگرینما یحدود

 نیا رایشود، ز یتلق یمنف جهینت کیبه عنوان  دیتر باشد و نبا

 انیشود )کور یشرکت کنندگان م یجد یدگامر مانع از سرخور

 (.2119بوچکر ،  اسی، مات کیفر نیهاپنر ، ژاکل

مشارکت بلند مدت،  یاستراتژ کیشود که  یم هیتوص نجایا در

حفظ  جهتمختلف مشارکت ) ماتیبا ارائه عرصه ها و تنظ

جامع بر همه ابعاد  یرگذاریبه منظور تأث و استمرار مشارکت(

 باشد. یآن ضرور تیاعتماد و تقو

 تیوتق یتواند برا یکه م گرید یها تیفعال ی، برخنیبر ا عالوه

گذارد،  یم ریتأث یشود که بر روند مشارکت کل جادیاعتماد ا

 شده است. شنهادیپ

 نیفاز تدو قیاز طر یمشارکت یزیبودجه ر یانجام کارگاه ها -

به  یدسترس یبرا یبهتر یکه به شهروندان فرصت ها یاستراتژ

 رفتشی، پیابانی، آسفالت خهیمانند بهداشت اول یکارها و خدمات

در دهد.  یم یو آموزش یحمل و نقل و مراکز بهداشت یها

 یها الوگید ایمتمرکز  یها مختلف، بحث گروه یکارگاهها

 تیشوند که ظرف یطراح ییبه روش ها دیبر جامعه با یمبتن

 شی( را افزاتی)صالح ندیفرآ نیشرکت کنندگان در ا یریادگی

 دهد.

خود در توسعه با مشاوران، شاخص  یها ییتوانا شیافزا یبرا

 یبیتوسعه بر اساس ترک یوهایسنار جادیمناسب جامعه و ا یها

 د.ودرک ش یامدهایو پ یشنهادیاز اقدامات پ

، یارتباط یکانال ها یداریپا یبرا یاختصاص زمان و منابع کاف -

از ب یزیمراحل برنامه ر قیمختلف که از طر نفعیذ یگروهها نیب

و نظارت بعد از آن یی در مراحل اجرا یشده اند تا ارتباط کاف

 فراهم شود.

ترک مش یاساس یژگیو کیشرکت کنندگان؛ که  یرفتار رقابت

ع از مان یشود، به نوع یم جادیا یاست که با عالقه شخص یانسان

 ود.شن یمشارکت یاکردهیها و رو مشارکت یاحتمال یایتحقق مزا

 یه مک یها و اقدامات تیبر فعال شتریشود ب یم هی، توص نجایا در

کردن دستاوردها در  نهیتواند، شرکت کنندگان را به سمت به

 شود. دیسوق دهد، تأک یرقابت یفضا کی

همه  اقدامات یامدهایو پ ایمزا هیکل انیتوان با ب یمسئله را م نیا

 داد. لیجامعه تشک "ریپذ بیآس"ساکت  یشرکا و گروهها

و  مینیبب یواقع ریغ یرا به روش یمشارکت یکردهایرو دینبا ما

 میتصم یندهایو فرآ ینهاد داتیتمه یطراح یامدهایپ دیبا

 نهیدر زم دیکه با میریدر نظر بگ یشهر تیریمد یرا برا یریگ

 و تضاد قابل توجه کار نانیو عدم اطم یدگیچی، پ عیتحوالت سر

 کنند.

 افتی یمشارکت یزیبرنامه ر ندیکه در مورد فرآ یگرید مسئله

اتخاذ شده در زمان  یزیبرنامه ر ماتیاست که تصم نیشود ا یم

 یندهایموجود را حذف کرده و فرآ یها نهیحال ممکن است گز

 لیشرکت کنندگان تما که محدود کند ندهیرا در آ یاجتماع

دارد ، مغرضانه  جودکه در آن و یدارند که نسبت به محدوده زمان

 محدود شوند. ای

 یوجود دارد که غالباً ب ییفشارها یحل مشکالت فور یبرا

د باش نیمهم تر ا دیشا .ردیگ یصورت م یبه عواقب بعد یتوجه

 در زمان یزیبرنامه ر ندیفرآ کی ندهیآ از که شرکت کنندگان

 یشود که مجبور به زندگ یطیخارج شوند که منجر به مح یکنون

سالم مهم است.  یدموکراس کیمشارکت بنابراین  در آن شوند.

 گذارد یم ریکه بر آنها تأث یماتیمشارکت شهروندان در تصم

 و بازگرداندن یاعتماد عموم دیتجد یاز راه ها یکی یبصورت محل

 انیزم درهمچنین  سطوح دولت است. هیبه کل تیاعتبار و مشروع

است، ما به طور  یزیاز سنت برنامه ر یبخشر دکه مشارکت 

حضور فعال شهروندان در  یرا برا یدیجد یراه ها دیمداوم با

کمک به  ندیفرا نیاز ا یو بخش میکن دایپ یریگ میتصم

 یریگ میتوانند در تصم یکه م یشهروندان است تا بتوانند نقش

، رگیرا درک کنند. به عبارت د ندخود داشته باش ندهیدر مورد آ

 یامر به دست م نیفهمند که سهم خود را در ا یشهروندان م

ا و چه برنامه ه نندیمنتظرند بب نکهیا یبه جا نیآورند و بنابرا

 نیکنند، در ا یم افتیخود در یاتیمال یدالرها یرا برا یخدمات

با  هک برنامه مشارکت کی شوند. یشرکت کننده کامل م ندیفرآ

کند.  یم قیها را تشو دهیات و ادقت ساخته شده، تبادل اطالع

در  را یمتفاوت ینظرها زانیامر مستلزم آن است که برنامه ر نیا



 95-91صفحه ،9911 سال ،)پايیز فصل(سوم  دوره ، رهیافتی رد مدرییت بازرگانیفصلنامه 

 
 
 
 

 

، ندهیکمتر نما تیتحت حما تیاقل دی، خصوصاً عقارندینظر بگ

شم چ کی. شرکت کنندگان با هم نیکم درآمد، سالمندان و معلول

 مشکالت و تیو مسئول کنند یم جادیا ندهیآ یبرا یجمع ازاند

 گذارند. یبه اشتراک م گریکدیخود را با  یراه حل ها نیهمچن

ابل تق یارتواند ب یم یبه طور کل یمشارکت مشکالت حلجهت 

 یشرکت کنندگان درک م رایکمتر و موانع کمتر انجام شود، ز

 ایمنابع  نیدر دسترس است و همچن ییکنند که چه فرصت ها

دان شهرون مشارکت در نظر گرفته شود. دیبا گرید یها تیمحدود

از راه  یدهد که راه حل ها )و احتماالً برخ یم نانیاطم نیهمچن

 یحلم یازهایمتعارف( متناسب با ن ریغ ایخالقانه  اریبس یحل ها
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