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 زاغاسر

 سنتی، ریزیمهابرن زا شیان یاهنابحر 1190 دهه لخال در

 ییناپ به الاب زیریمهابرن روش زا که کرد عدامتق ار ناریزمهابرن
 کیدات ،ریزیمهابرن نوع ینا در ورند.ابی رو رکتیامش ریزیمهابرن به
 و گیریتصمیم در مردم رکتامش و محلی تاعاجتما نقش بر

 ستا شهری تاخدم و ناعمر ،توسعه یدرزمینه مدیریت
 یاهلیتافع کهینا به توجه اب قعاو در (.1331 نوفل، و دیا)کلب

 زا ریابسی رد،اد زیستمحیط روی بر ستقیمیم تاثیرات معاجو
 و اهطرح تدوین که هستند وراب ینا بر ریزیمهابرن یاههادیدگ

 گرددمی پذیرنامکا معهاج رکتامش زا دهاستفا اب خوب یاهمهابرن
(Faryadi, 2004). 

 همه که ستا ینا ریزیمهابرن یاهپروژه بیشتر در ولا زانی
 برسند نتیجه ینا به ،یاغیرحرفه و یاهحرف دافرا ،ناگیرتصمیم

 ینا دوم زانی و رداد حلهار به زانی که رداد وجود یامسئله که

 حلهار بهترین و تاموضوع مورد در ناگیرتصمیم که ستا
 سابرماه هادیدگ زا (.1333 ،لدینیاسیف) برسند فقاتو بهمسایل 
 نیامگفت یابر شرطیپیش ناعنوبه نداتومی رکتامش مفهوم

 یابر اصرف ار عیاجتما فقیاتو یازهاندا ات که شود دیده
 ید.انم ریاگذهدفن انفعذی بین یابرخورده وفصلحل
 که شوندمی گفته ییاهنازماس ای و اهگروه ن،اکس بهن انفعذی

 راقر لهامس نآ ثیرات تحت ای رنداد مسئله یک در سهمی ای قهعال
 ینابرابن ؛شتاد هنداخو اهمدآبر بر تیاثیرات ای گرفت هنداخو
 ن(،اسارشناک ن،)مسئوال تارادا ،اهیاحرفه زا ننداتومین انفعذی

 ،اهشرکت ،اهیاغیرحرفه محلی، یاهگروه منتخب، مردم
 زا (.1311 نی،ارا قرنی) شنداب ناشهروند زا هریک ای ن،اورزاکش

 نآ و ندانستهاد سیاسی شتیانگا ار مردمی رکتامش دیگر، سوی

 یندافر یک در معاجو و اهنازماس ،اهگروه د،افرا همه درگیری ار
 زا ثرپذیریا نامکا که یاگونهبه نداکرده تعریف ریزیمهابرن
 یامعن به مردمی رکتامش شند.اب شتهاد ار یندافر نآ یایندهآبر

 و اهمهابرن راختیا و زبینیاب توسعه، درزمینه مستقیم کنشنامی
 و دافرا و سویک زا رسمی جعامر و نایزرمهابرن بین داپیشنه
 رکتامش ست.ا دیگر سوی زا اهمهابرن نآ زا ثرامت یاهگروه

 صورتبه که نیازم بلکه نیست کمکی یندافر یک فقط مردمی
 عمل روح و هیتام که رداد ار نآ ناتو فتد،ا هار مدآراک

 و دیا)کلب کند دگرگون ملاک صورتبه ار ریزیمهابرن
 و سیاسی مورا در مردم رکتامش ضر،اح لاح در (.1331نوفل،

 و فتهایتوسعه یاکشوره ماتم در شده پذیرفته صلیا عیاجتما

 کمیسیون ست.ا توسعه لاح در یاکشوره زا ریابسی
 تعریف گونهینا ار ناشهروند رکتامش ،انیابریت در سکفگینتونا

 تدوین در مردم شدن سهیم ،ام نظر به رکتامش :کندمی

 و نمسئوال سوی زا تاعطالا دناد ست.ا ادهاپیشنه و اهستاسی
 یندافر زا مهمی بخش ت،اعطالا نآ مورد در رنظراظها نامکا

 ملاک رکتامش نیست. اجرام ماتم اما ،یدآمی باحسبه رکتامش

 یندافر در لافع نقش نندابتو مردم که بدایمی تحقق ییاج در اتنه
 (.1331 نی،ارضو و حبیبی زا نقل به) بگیرند عهده بر طرح تهیه

 و رداد یارشته چند و نهایاگرکل هیادیدگ رکتیامش ریزیمهابرن

 وهعال .ندادنمی بخش یک به متعلق اتنه ار تمشکال ومسایل 
 و کندمی تمرکزمسایل  حل روند به رکتیامش ریزیمهابرن ین،ا بر
 همه ملاش و ستا بهتر یاهحلهار به رسیدن یابر شتال در

 دهدمی زهاجان انفعذی به ریزیمهابرن نوع ینا .شودمین اعنفذی
 (.Godwin, 1999) کنند نابی ار خود یاههادیدگ

 ستا شهری ریزیمهابرن زا لگوییا رکتیامش ریزیمهابرن قعاو در

 ریزیمهابرن یایندهافر در عاجتما میاتم درگیرکردن بر کیدات که
 ناعنوبه غلبا ریزیمهابرن زا نوع ینا رد.اد ییاروست و شهری
 و دیا)کلب شودمی گرفته نظر در معهاج توسعه یندافر زا بخشی

 ابتدا زیاشهرس و شهر به مربوط مورا در مردمی رکتامش نوفل(.
 در گرفت. شکل امریکا در 1190 دهه یلاوا و 1150 دهه خراوا زا
 تصویب ناشهروند رکتامش بر مبتنی متعددی نیناقو دوره ینا

 د.اد تغییر ار شهری گیریتصمیم یایندهافر هیتام که شد
 زا پس و شد مطرح نانگلستا در 1190 دهه در رکتامش مفهوم

 و )حبیبی کردند لاستقبا نآ زا دیگر تیکادموکر یاکشوره ،نآ

 (.1331 نی،ارضو
 

 تحقیق پیشینه
 دافرا رکتامش ثیرات و همیتا اب بطهار در دیازی تالعامط کنونات

 صورت ناجه یاکشوره یراس و نایرا در شهری زیریمهابرن در

 تحقیقی در 1337 لاس در کبرپورا نمونه ناعنو به ست.ا گرفته
 محله فرسوده فتاب زیانوس و زیابهس رکتیامش بیارزیا به

 که بود ینا یاگوی تحقیق ینا یجانت که ختاپرد ناتهر سیروس

 طرح یک یاهمولفه اجرا در چه و تهیه در چه طرح ینا
 نمنداتو جهت در عملی تاماقدا و ستا شتهاند ار رکتیاشم
 لاس در (.1337 کبرپور،ا) ستا نپذیرفته صورت مردم ختناس

 شهری یتوسعه تژیاسترا بررسی به ناراهمک و شرفیا ،1331
CDS جذب ینحوه همچنین و رکتیامش رویکرد یک ناعنو به 
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 و شرفیا) شد ختهاپرد رویکرد ینا در رکتامش یابر ناشهروند
 به پوررفیاع و لحسینیادماخ ،1310 لاس در (.1331 ن،اراهمک

 شهر 9 منطقه در شهری ریزیمهابرن در مردم هایگاج بررسی
 به ناتومی تحقیق ینا یاهفتهای زا که ختنداپرد ناصفها

 مردمی یاهتشکل طریق زا ناشهروند دناد رکتامش

 دهاستفا و شهری مدیریت ناجری بهبود در منسجم، (اهریایا)شور
 و مورا در اهنآ رکتامش و ناشهروند تانظر زا کردن

 زیاسفرهنگ و نیارسعطالا نینهمچ و شهری یاهریزیمهابرن

 کرد رهاشا شهری یاهریزیمهابرن و مورا در ناشهروند موقع به
 دیابآ زنگی ،1312 لاس در .(1311 پور،رفیاع و لحسینیادماخ)
 رکتامش بر موثر ملاعو سنجش به تحقیقی در هزنگن و

 مشهد ریاشهرد 1 منطقه در شهری مدیریت در ناشهروند
 در ناشهروند بیشتر که داد نانش تحقیق ینا یجانت .ختنداپرد

 رضاعو ختاپرد سبز، یاهافض و اهرکاپ ظتاحف نندام موریا

 بیشتری رکتامش شهری مورا یرهادا در شرکت و شهری
 ادهاپیشنه و انظره ارایه در ناشهروند رکتامش نامیز و نداشتهاد

 و دیاآب)زنگی ستا بوده تریییناپ سطح در شهری نامدیر به

 بررسی به حمدیا و دانژتمیاح ،1313 لاس در .(1312 زنگنه،
 9 منطقه در شهری زیاسازیب در ناشهروند رکتامش نامیز
 رکتامش که داد نانش تحقیق ینا یجانت ختند.اپر ناتهر

 توجه ستا زانی و رداد راقر مطلوبان وضعیت در شهروندی
 هیمامف و جمعیتی یاهویژگی مثل ختیازیرسمسایل  به سیاسا

 حمداپور) شود مبذول ناشهروند هیاگآ و زیاسفرهنگ مثل نرم

 (.1313 ،ناراهمک و
 

 رکتیامش ریزیمهابرن ریفاتع و صولا
 یابر تجمع و درگیری یامعن به لغوی حیث زا رکتامش ژهاو

 در که ستا یندیافر رکتامش قعاو در ست.ا صاخ منظوری
 در لتادخ منظوربه گروهی و فردی یاهکنش عانوا برگیرنده

 گیریتصمیم بر ردناگذ ثیرات و معهاج و خود سرنوشت تعیین
 ،قعاو در (.1331 ن،اراهمک و شرفیا) ستا عمومی مورا رهادرب
 تحقق میاهنگ و ستا شهری زندگی تامالزا زا یکی رکتامش

 مسئولیت ساحسا خود نوبهبه ماکد هر ناشهرنشین که بدایمی
 یک به یندهآ به وتاتفبی و دیاع شهرنشین یک لتاح زا و کنند

 یاشهره و اشهرهنکال گردند. تبدیل پذیرمسئولیت شهروند

 همچنین و بشری یاهعاجتما ترینبزرگ ناعنوبه مروزیا بزرگ

 ریزیمهابرن و زیاشهرس همیتا ،اهنآ صاخ یاهگیپیچید
 .(1311 پور،رفیاع و لحسینیادماخ) دهندمی نانش ار شهری

 زا یامجموعه :کنندمی تعریف چنین ار رکتیامش ریزیمهابرن
 هم اب متنوع تیالاتم و اهگروه نآ طریق زا که ییایندهافر
 به نآ مانجا نحوه و مهابرن یک تهیه یابر ات کنندمی ملاتع

 ست:ا مبتنی زیر صولا بر رکتیامش ریزیمهابرن برسند. فقاتو

 ست.ا متکثر معهاج -

 رد.اد وجود مشروعی یادهاتض دافرا فعامن بین معهاج در -

 بر اهنآ نظر تحمیل به منجر یدانب گروهی ای فردی قدرتمندی -
 گردد. یریناس

 دلاتب به یکدیگر تاعطالا تکمیل یابر یداب درگیر یاهطرف -

 یاههادیدگ اب بکوشند طریق ینا زا و ختهاپرد هماب تاعطالا
 دهند. هشاک ار تارضاتع و شده اشنآ یکدیگر

 راکن یدانب فقاتو به بیادستی ناجری در گروهی ای فرد هیچ -

 (.1331 نی،ارضو و )حبیبی شود شتهاگذ

 رنداد رکتیامش ریزیمهابرن ندیافر در ار یاهسته نقش ناشهروند
 یدسته سه دهند. نانش ار نآ ننداتومی مختلف یاهشرو اب که

 که ستا زمال پروژه هر موفقیت زا ناطمینا یابر نشاد عمده
  ز:ا رتنداعب

 عمومی، یافض ناربراک ناعنو به ناشهروند ربر:اک نشاد .1

 ناتشاهدامش ومسایل  زا نادرکش و منطقه زا ار ناتشاتجربی
 به اهنآ دهند.میارایه  ار اهپروژه بهبود نامیز یرهادرب

 کنند.می کمک راک حلامر میاتم به نبخشید یتمشروع

 دنناتویم خود یفن نشاد اب ناشهروند زا یبرخ فنی: نشاد .2
 .کنند زیاب پروژه کی در رکتامش ماهنگ ار یمهم نقش

 هایبحث یابر دلاتع وزنه کی ناعنو به نداتومی اهنآ نشاد

 اهنآ ،ناشهروند دناد لتادخ اب .کند عمل نامتخصص
 یابر هستند. یتخصص جمع کی داجیا به دراق نیهمچن

 ک،یفاتر به مربوط مورا در سارشناک ناعنو به یبرخ ل،امث

 شوند.می جمع و... یشهر یحاطر در ناگرید

 یاهرتامه به شودمی مربوط نشاد نوع ینا ل:افع نشاد .3
 رکتامش که ییاهنازماس ای معاجو د،افرا برخی سیاسی

 ملاتع و اهیدها یرهادرب کردن صحبت در دافرا ینا کنند.می
 ناگیرتصمیم اب ملاتع در اهنآ ناتو هستند. برتر ناشهروند اب

 the) ستا تاتغییر دایجا در اهنآ مهم نقش معنی به
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 در ار ریزیمهابرن یندافر که نداشده عابدا متعددی یاهتکنیک
 ن،آ ترینولامتد .دهندمی راقر یاغیرحرفه دافرا اب طارتبا

 مهم و تیاحی یاهنازم در علنی تاجلس ای اههارگاک ریابرگز
 اهطرح بلامق در ار اهسخاپ و فتادری ار اهیدها کهینا یابر ست،ا

 در مردم مستقیم لتادخ ،ترمهم یندافر یک ورند.آ دست به

 دافرا که ستا ریابزا اب اهنآ کردن مجهز و اهطرح ختناس
 ،اهنقشه ،اهشتابرد ثبت یابر دوربین .کنندمی دهاستفا یاحرفه

 در موضوعی چنین که ینا زا ییاهنمونه ملاش ییاهلوگاتاک

 که فیزیکی یاهمدل و ستا شده رسیدگی چگونه دیگری یاج
 حیاطر فشرده یاهمهابرن رد.اد وجود اهنآ کنترل نامکا
 در و کشدمی طول هفته یک یداش و روز دو ای یک که رشیتکتا

 و یاحرفه دافرا به که ستا شده حیاطر صورتی به ردامو بعضی
 یک یابر اهطرح تولید در یکدیگر اب که دهدمی زهاجا ناشهروند

 مورد در فقیاتو وردنآ دست به نآ هدف و کنند ریاهمک نامک

 (.1333 ،لدینیاسیف) ستا موردنظر جهت
 

 رکتی:امش ریزیمهابرن یاهتئوری
 دوم نیمه زا رکتیامش ریزیمهابرن اب بطهار در متعددی یاهنظریه

 بلامتق بطهار وجود بر که ستا دهش مطرح ،سوینا به 1191 دهه
 .کنندمی کیدات محلی و عمومی یادهانه دولتی، یادهانه بین

 

 دیویدسون تاسکا نظریه -

 رکتامش یگردونه خصوص، ینا در مطرح تاظرین زا یکی
 کرده حیاطر ار نآ 1113 لاس در که ستا دیویدسون تاسکا

 کهینا بدون ار رکتامش زا مختلفی سطوح گردونه، ینا ست.ا
 مدل، ینا در .کندمیارایه  شود، ئلاق یکهیچ یابر ترجیحی
 صورت ناشهروند و دولت بین مستمر ملیاتع در گیریتصمیم

 که رداد نظر در رکت،امش یابر یانهارگاچه سطوح وا .گیردمی
 ز:ا ندارتاعب

 نیارسعطالا .1

 ورهامش .2

 رکتامش .3

 (1331 نی،ارضو و حبیبی) زیانمندساتو .1

 

 دریسکل نظریه -

 نانانوجو و ناکودک اب هاهمر بهتر ییاشهره ناعنو اب خود ثرا در
 رسیده، پاچ به یونسکو توسط که رکت(امش یابر ییاهنما)ر

 معتقد وی .کندمی طرح نآ عانوا و رکتامش اب بطهار در حثیابم
 ست:ا مبتنی ذیل داعتقا سه بر رکتامش ستا

 ناکناس نفع به یداب همه، زا پیش و ولا وهله در توسعه، .لفا
 شد.اب محلی

 ،کنندمی زندگی ریزیمهابرن مورد محدوده در که مردمی .ب

 تاموضوع و محدوده نآ رهادرب ار تاعطالا تریندقیق
 رند.اد ا آنب مرتبط

 سهم ،پذیرندمی تاتصمیم زا ار تاثیرات بیشترین که مردمی .ج

 رنداد گیریتصمیم درروند رکتامش یابر بیشتری
(Driskell, 2002). 

 
 میجلی جیمز نظریه -

 نوع راچه به ار نآ رکت،امش به اهدولت سخاپ یامبن بر میجلی

 :کندمی تقسیم

 رکتیامش ضد یشیوه .1
 اهتوده رکتامش سرکوب به معتقد تفکر طرز ینا نارارفدط

 تدوین در نیاهمگ رکتامش و خلهامد زهاجا اهحکومت هستند.
 دیاقتصا و عیاجتما نکال فاهدا اب ستا ممکن که ار اهستاسی

 .دهندنمی کند، اپید رضاتع اهنآ

 شدهیتاهد رکتامش یشیوه  .2
 یاهنگیزهااب محلی تاعاجتما رکتامش زا دولت شیوه، ینا در
 شیوه، ینا در محلی تاعاجتما رکتامش .کندمی یتاحم نی،اپنه

 رکت،امش کهینا به علم اب عی،اجتما سی،اسی کنترل منظوربه
 .رودمی راک به ،کندمی تسهیل ار طرح یاجرا

 یندهافز رکتامش یشیوه  .3

 عمل نهادوگ شکلی به رکت،امش اب برخورد در دولت شیوه، ینا در
 یتاحم نآ زا رسمی یاهگیریموضع در که ترتیبینابه ؛کندمی
 ماقدا رکتیامش یادهاپیشنه تحقق مسیر در عمال اما ،کندمی

 .دهدنمی مانجا مؤثری

 قعیاو رکتامش یشیوه  .1
 و کندمی یتاحم عیاجتما رکتامش زا مالاک دولت شیوه ینا در

 در محلی تاعاجتما مؤثر ورود یابر ییارهازوکاس دایجا طریق زا
 دولت رکتی،امش یشیوه ینا در .کندمی شتال ،اهزمینه میاتم

 یاهلیتافع به متعهد محلی، صیلا یادهانه دایجا بر وهعال

 رکاتد محلی، تاعاجتما تقویت و موزشآ طریق زا رکتیامش
 تاتصمیم در هنگیاهم دایجا نیز و کمک لاشکا دیگر و دامو

 (.1331 نی،ارضو و حبیبی) ستا محلی و یامنطقه مرکزی،
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 ینارنشتا رکتامش تئوری -

 راک به شهروندی قدرت تعبیر اب ار شهروندی رکتامش ینارنشتا
 ومامد یاگفتگوه در سودمندی مدل که کرده بتاث و گرفت

 یابر که ستا ریزیمهابرن یندافر در معهاج درگیری رهادرب

 ینارنشتا مدل کرد. دهاستفا رکتامش نانردب رهاستعا زا نآ توضیح
 رابزا و دهدمی نانش ار مردم به فتهایصاختصا قدرت حظهمال

 گوناگون رکتیامش یامتده هیتام یشازمآ در مدیاراک

 (.1311 پور، رفیاع و لحسینیادماخ) ستا ریزیمهابرن
 

 موجه کنش نظریه -

 رکتامش اب طارتبا در ار موجه کنش نظریه یناب فیش و یزنا
 معنی ینا به موجه کنش حصطالا کردند، حیاطر ناشهروند

 به مردم که شودمی مانجا دلیل ینا به ارهارفت کثرا که ستا

 و یجانت یارهاپ حصول یابر و کنندمی فکر خود لاعما یجانت
 ینا زا .زنندمی منطقی بانتخا به دست دیگر برخی زا پرهیز
 یک رکتامش چون که گرفت نتیجه ناتومی روشنیبه نظریه

 زا نآ تبیین و توضیح در ناتومی ینابرابن ست،ا عیاجتما کنش
 رگیریاکبه اب گرفت. بهره عیاجتما کنش به مربوط یاهنظریه

 نامیز بر مؤثر صلیا یامتغیره رکت،امش تبیین در نظریه ینا

 (.1311 پور، رفیاع و لحسینیادماخ) گردندمی مشخص رکتامش
 

 گرینجیامی نظریه -

 وزیرنخست ونامع دفتر رشاسف به که تحقیقی در نظریه ینا
 ویاح و ستا گردیده مطرح ،شدهمانجا 2001 لاس در انیابریت
 و ستا رکتیامش ریزیمهابرن یدرزمینه ربردیاک و عمیق حثامب

 ندنارس کثراحد به یابر ار گرینجیامی هبردار بطهار ینا در
 مفهوم تدقیق بر مزبور تحقیق در .کندمی داپیشنه رکتامش
 به؛امش هیمامف اب نآ مرز کردن مشخص و رکتیامش ریزیمهابرن

 ینا ست.ا شده کیدات عمومی ورهامش و عمومی رکتامش جمله زا
 عمومی رکتامش شته،اد وجود کنونات چه نآ ست:ا معتقد تحقیق

 (.1331 نی،ارضو و )حبیبی رکتیامش ریزیمهابرن نه و بوده
 

 ریزیمهابرن در رکتامش سطوح و فاهدا
 مانجا ریزیمهابرن سطوح همه در ستا ممکن رکتیامش رویکرد

 نازیگراب نوع به توجه اب رکتامش نوع و وسعت وجود ینا اب گیرد.
 مردم، توسط بیانتخا عمومی تامامق ن،اشهروند /ناوربهره)

 ستا ممکن (ناوربهره دیگر و یاحرفه و دولتی نارمنداک
 طوربه عمومی رکتامش فاهدا ینابرابن ؛شداب وتامتف

 5 وجودینا اب شند.اب وتامتف هم زا ستا ممکن توجهیبلاق
 ناوربهره یابر نیارسعطالا .1 ز:ا ندارتاعب رکتامش مهم هدف

 حل .1 ناوربهره اب کرهامذ .3 ناوربهره زا تاعطالا وریآجمع .2
 و تارابتکا زا یتاحم .5 طرح یاجرا و تهیه در تمشکال

 ،دیگرنابیبه (.1337 ن،اراهمک و شرفیا) مردم یاهوریآنو

 ز:ا ندارتاعب ریزیمهابرن مختلف سطوخ در رکتامش صلیا یلدال

 تژیاسترا 

 هستند. روبرو تریپیچیده یاتوسعهمسایل  اب اهدولت مروزه،ا -

 ست.ا شده ترمشکل ریایداپ و ظتاحف بع،امن تخصیص -

 .کنند درک ار یکدیگر فعامن یداب معهاج در مختلف یاهگروه -

 شد.اب راشکا یداب بعامن مدیریت در دیاقتصا و عیاجتما لتاعد -

 

 فرصت 

 تاعطالا دلاتب یابر -

 .شودمی گرفته نظر در ناگیر تصمیم توسط -

 مختلف لیامس یابر اهحلهار تولید -

 نیاپشتیب و یتارض کسب -

 تانامکا گرفتن راک هب -

 .کنندمی حل ار تازعامن معموال مشترک یالیزهانآ -

 یک تعریف زا توسعه سطوح ماتم در یداب رکتامش ین،ا بر وهعال

 ,RONALD) شداب شتهاد وجود نآ یاجرا و تصویب ات مسئله

2000.) 

 

 شهری توسعه در رکتیامش ریزیمهابرن نقش
 مانجا کنونی شکل در بزرگ تاتغییر دایجا زمندانی رایداپ توسعه

 یمردم و نهاراکافد راک و شتال هار زا فقط که ستا ارهاک دناد
 ریزیمهابرن رویکرد شد. هداخو محقق دافرا زا دیازی داتعد

 در مؤثر یانیروه و ملاعو ماتم نقش که کندمی بایجا رکتیامش
 اهنآ لتادخ نحوه و گیرد راقر بیارزیا و توجه مورد شهر تاحی
 شهر شود. گرفته نظر در درستیبه شهر یندهآ و لاح تتحوال در

 نوع هر ییانه هدف و رداد علقت ناشهروند مهاع به یتانه در
 یتارض و یشاسآ مینات به نیز شهری، حیاطر و ریزیمهابرن

 در نانآ خود که ستا ضروری و طبیعی ینابرابن ؛گرددبرمی نانآ

 تانامکا زا گیریبهره چگونگی و رتانظ توسعه، ،گیریشکل
 (.1331 نوفل، و دیا)کلب شنداب شتهاد لافع و مؤثر لتادخ شهر
 زا فیاک یامحتو یاراد غلبا شهری یاهطرح یجار یاهمدل

 یابر فقط اهطرح ینا بر وهعال و نیستند تیاعطالا ظالح
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 فیاک زهاندابه اهطرح ینا همچنین، هستند. دهاستفابلاق ناحاطر
 به توجه اب معموال اهطرح و نیستند شهری نشاد اب طارتبا در

 سامقی در و دشونمی حیاطر صاخ فاهدا اب نارهبر تابانتخا
 مؤثر رکتامش .گیرندبرنمی در ار یزیستمحیط یاکتورهاف وسیع

مسایل  زا یکی اهطرح کردن ییاجرا در شهری یاهطرح در

 اب بطهار رد و رداد هاهمر به دیازی عیاجتما یدافو که ستا مهمی
 ست.ا رابرخورد دیازی همیتا زا نیز ناشهروند حقوق
 که ستا عیاجتما و فرهنگی نیامب ملاش وسیع یاهریاهمک

 توسعه زیستیمحیط یارهاهکار اب بطهار در مؤثری صورتبه
 درجه شداب شتهاد وجود ملاتع و ریاهمک که ییاج ست.ا شهری

 (.Dodman, 2004) رداد وجود نیز قیخالمسایل ا زا ییالاب

 

 رکتیامش ریزیمهابرن اب بطهار در لمللیابین تاتجربی
 و محلی یاهدولت ،نادهندگتوسعه یابر خر،اوا همین ات

 یاهنیانگر به اتنه که بود ینا یجار مرا زیستمحیط یاهنازماس
 تصمیم یک ای و داپیشنه یک اب که نیازمن انفعذی و عمومی

 رد،اد وجود ییاهاستثنا تعمیم ینا در کنند. توجه کنندمی لفتامخ
 یاگسترده طیف اب لافع طوربه که پترولیوم بریتیش لیتافع نندام
 در تلنداسکا در زاگ و نفت تاسیسات توسعه در نان انفعذی زا

 راک ینا یابر نونیاق مالزا هیچ که لیاح در بود. درگیر 1170 دهه
 در .دیدمی سودمند ار رویکرد ینا شرکت ینا شت،اند وجود
 مرحله در عمومی مسئله هیچ اب اهنآ افض بودن زاب ینا اب نتیجه

 .(John Brady, 2005) نشدند جهامو خود ولیها
 به منجر و زداسمی قدرتمند ار معاجو رکتیامش ریزیمهابرن
 به بیشتر نداتومی که شودمی بهتری یاهخروجی حیاطر

 دهد. سخاپ شهرنشین مختلف یاهگروه وتامتف یازهانی
 اب که نیازم ار اهمهابرن بین بطارو همچنین رکتیامش ریزیمهابرن

 نداتومی و کندمی تضمین یمهست جهامو عبامن محدودیت

 سطح در بشر، ناسکا نازماس دهد. یشافزا ار اهنآ ثربخشیا
 معاجو لافع ریزیمهابرن و شهری رکتامش یاهبیارزیا اب محله

 و معهاج توسعه ،نانشینغهاز ءارتقا مثل گوناگون هیمامف در

 یریزمهابرن بررسی به ،دثاحو وقوع زا پس معاجو زیازساب
 شتال زمینه ینا در بشری ناسکا نازماس .زداپردمی رکتیامش
 یاهسیستم در رسمی طوربه ار رکتامش ندابتو ات کندمی ریابسی

 بعامن طریق زا ار نآ زا یتاحم یاههار و دهد اج ریزیمهابرن
 .(UN-HABITAT, 2004) بدابی نیانسا و لیام

  ینا ست.ا وعـوق لاح در معاوـج در دیازی تارـتغیی ،لاح ینا اب

 هدهامش محلی و نیاجه سامقی دو هر در ناتومی ار تاتغییر
 تاتغییر نندام رنداد وجود مختلفیمسایل  نیاجه سامقی در نمود.

 لاح در یاکشوره در چندملیتی یاهشرکت نقش ،اوهوبآ
 نبهادوج یاهنازماس زا زیستمحیط به کمک یاهمهابرن ،توسعه

 ییانیروه ناعنوبهن انفعذی حضور و ملاتع یتقعاو و نبهاچندج و

 و ریو یاهنشست در که ناهمچن ،قدرتمند و پذیرانباجتنا
 انیابریت در محلی سامقی در شد. هدهامش نیز نسبورگاژوه

 نه،ارودخ بریزآ حوضه مدیریت یاهمهابرن توسعه نندام یمسایل

 یدکات و رداد وجود محلی یاهلهازب یابر ریابتکا یاهطرح
 ،زیستمحیط بهبود به رسیدن یابر رکتامش توسعه بر یندهافز

 یاهمشخصه کنوناهم اشرک تعهد و لافع و مستقیم رکتامش

 خیر،ا چندملیتی دولت ریابتکا طرح .شوندمی تلقی مهم و صلیا
 ماگ یک دهندهنانش ،(UNECE, 1998) رهوسا نسیوناکنو

 مؤثر شده ذاتخا تاتصمیم در مردم لتادخ که ستا جلو به بزرگ

 نسیوناکنو ینا .کندمی تضمین ار اهنآ زیستمحیط کیفیت بر
 به تعهد یک دهندهنانش و دهدمی عمومی و صاخ حقوق

 به دسترسی و گیریتصمیم در رکتامش ت،اعطالا به دسترسی

 تارابتکا ملی، سطح در ست.ا زیستمحیط یزمینهدر لتاعد
 ضراح لاح در ولز و تلنداسکا ن،انگلستا در «دولت زیاس مدرن»
 و سیستم زیاسمدرنیزه به ار دولتی یاهنازماس و محلی تامامق

 در که طورناهم ست.ا نموده ملزم مردمی یاهرکتامش تقویت
 تنظیم» زیستمحیط لودگیآ یاهرشاگز به مربوط کمیسیون

 یابر ست،ا ذکرشده روشنیبه ،«زیستیمحیط یاردهانداستا

 ناطمینا ات رداد ضرورت ترمستقیم روش زا دهاستفا اهدولت
 در ،اهنآ درک و نشاد اب هاهمر د،افرا یاهرزشا که کنند صلاح

 گرفته راقر توجه مورد و شدهنابی علمی و فنی تاحظمال راکن
 (.(John Brady, 2005 ستا

 یاکشوره در رکتیامش یاهلیتافع زا ییاهنمونه مهادا در

 ست.ا شدهنابی مختلف
 

 و منیتا تصدی یابر رکتیامش ریاسرشم :ایکن  -

 شهری یاهزمین مدیریت

 ست.ا اکنی بزگ شهر سومین نفر، 500000 جمعیت اب کیسومو،

 یاهمحله عمیق وتحلیلتجزیه یک در بشر ناسکا نازماس
 ینا کرد. دهاستفا رکتیامش یاهریاسرشم زا کیسومو، فقیرنشین

 تاعطالا ناریزمهابرن یابر ،شده وریآجمع تاعطالا و اهبررسی

 ینا کرد. مطلع کنیناس یازهانی زا ار اهنآ و کرد همافر ار روزبه
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 اب مشورت و همفکری طریق زا هام چند زا بیش لعه،امط
 یاهبخش معه،اج زا ییاهگروه ملاش کلیدی،ن انفعذی

 توسعه یاشرک و غیردولتی یاهنازماس عمومی، و خصوصی
 فیزیکی، ملاک یاهریابردنقشه زا ییک شد. مانجا لمللیابین

 مانجا صرفهبهمقرون یاهروش زا دهاستفا اب و ریاشهرد توسط

 و شد گسترده شهر در (GIS) فیاجغر تاعطالا سیستم شد.
 رشاشم دیدند. موزشآ ار نآ مدیریت نحوه ریاشهرد نارکناک

 ریاهمک اب محلی یاهگروه توسط نشینغهاز 90000 زا بیش

 نارتمادپ در ریاسرشم تاعطالا گرفت. رتصو ریاشهرد
 مهابرن ات شد تلفیق سایاجی تاعطالا اب شهری ریزیمهابرن
-UN) کند همافر نشینغهاز یاهمحله یابر ار مدیاراک

HABITAT, 2004.) 
 

 محلی یاهنازماس در رکتیامش رویکرد لی:اسوم -

 زا ار شهری ریزیمهابرن در رکتامش ساسا بشر، ناسکا نازماس

 ناشصلیا هدف که زیاسظرفیت صاخ یاهلیتافع طریق
 مهابرن نظر تحت کرد. ریزیپی بود، لیاسوم در محلی تامامق

 ات 2005 یاهلاس در (1)(SUDP) لیاسوم منطقه شهری توسعه

 اب بزرگ یاشهره و اهناشهرست روی اهلیتافع عمده ،2003
 توسعه یابر محلی یاهظرفیت بهبود هدف اب ملموس یاهپروژه

 موزشیآ یاهنمار زا دهاستفا اب کردند. تمرکز شهری، رایداپ

 شد. تعریف رهادوب محلی حکومت راختاس بشر، ناسکا نازماس
 ار جدیدی یاهرتامه و هیمامف ات فتندای فرصتی محلی نارهبر

 در بودند، کرده کسب راک حین موزشیآ یاهدوره طی در که

 و خصوصی بخش اب اهمهانبر ولیها یاهلیتافع یاجرا و ختاس
 گرفتن نظر در اب حلامر ولینا ببرند. راکه ب مدنی، معهاج نالافع
 شد: ختهاس زیر ردامو طریق زا زیاستصمیم یایندهافر

 گسترده. ورهامش یاهنجمنا دهینازماس 

 اهولویتا بر فقاتو و مشترک زانداچشم یک تعریف. 

  دیگرن انفعذی و تامامق بین بطارو زا جدیدی تعریفارایه 

(UN-HABITAT, 2004.) 
 

 ییافض ریزیمهابرن یندافر در ناشهروند رکتامش -

 یندافر یک ناعنوبه درکوزوو ریزیمهابرن نی،طوال یاهمدت ات
 دافرا شدن درگیر یابر ییاج هیچ و شدمی هدهامش فنی اصرف

 ریزیمهابرن نوناق که ینا وجود اب شت.اند وجود یاغیرحرفه
 اب بطهار در رسید، تصویب به 2003 لاس در که زووکو ییافض
 صحبت عمومی یاهبررسی به زانی و رکتامش یایندهافر

 به نسبت کنشاو و ریزیمهابرن داسنا فهم مردم عموم ،کندمی
 اب درکوزوو، بشر ناسکا نازماس .فتندایمی مشکل ار اهنآ

 یاهنازماس یابر ار ییاهظرفیت تدریجبه مختلف یاهمهابرن
 رکتامش ریزیمهابرن یایندهافر در نندابتو ات ختاس عیاجتما

 و غیردولتی یاهنازماس یابر موزشیآ یاههارگاک کنند.

 ریزیمهابرن فهم اب ات شد تشکیل مندقهعال ناشهروند
 رهادرب ار ناتشانظر نقطه زداس دراق ار اهنآ تژیک،استرا
 یاهپروژه یاجرا ثرمؤ یاههار و کنند نابی نیازماس یاهولویتا

 مهابرن موزند.ابی ار رکتیامش بندیبودجه طریق زا شهروندی
 ات شد حیاطر یاگونهبه شهری، ییافض ریزیمهابرن نیاپشتیب

 معهاج کردن ملاش و اهمهابرن حیاطر در ار شهری ناریزمهابرن

 ناشهروند به ،زیاسهاگا یاههارگاک کند. یتاحم ،ایندهافر در
 کنند. نابی محلی توسعه اب بطهار در ار ناتشانظر ات داد زهاجا

 یاههادیدگ معهاج نایندگانم ون انفعذی فنی، نارکناک یاهگروه

 .کردند نابی نهادوست محیط یک در ار نگیزیابربحث و مختلف
 یابر رابزا یک به تبدیل یامنطقه یاهبررسی ین،ا بر وهعال

 ناشهروند اهبررسی ینا طریق زا شد. ییافض ریزیمهابرن بهبود

 و منیتا یابر ناتشانظر نقطه نابی در ار رشدی به رو نقش
 ,UN-HABITAT) فتندای محیط خوب حیاطر و دسترسی

2004.) 

 
 هیشاح در یرکتامش یشهر یزیر مهابرن یمورد لعهامط -

 لیبرز در لگرها پورتو شهر

 دو ندهاگر وی)ر لیبرز یجنوب لتایا مرکز لگره،ا پورتو شهر نکال

 بودجه در نآ تجربه علت به لمللانیب سطح در ،(2)(سول
 در ،لاس 11 زا شیب یابر ست.ا شده ختهاشن یخوب به یرکتامش
 بودجه فیتعر در ناشهروند رکتامش بر شدت به یشهر تیریمد

 ناعنو به ،اهلاس یابر همچنین .ستا شده کیدات یعموم
 یشهر یزیرمهابرن ینهیزم در یمردم رکتامش یابر ییاهنمار

 رشد نظیر تیمشکال اب لگرها پورتو شهر حومه ست.ا بوده ،ییافض

 راختاس دایجا به منجر که شده جهامو ینوناق ریغ لاشغا و عیسر
 شده زمین زامج ریغ تامیتقس و ینونارقیغ ناسکا شده، تکه تکه

 ات ستا شتال در یشهر یزیر مهابرن نازماس ینابرابن ست.ا

 گسترش کنترل یابر رکتیامش یزیرمهانبر یاه روش توسط
 ابنم روش ید.انم ماقدا موثرتری صورت به ،نشده کنترل ناسکا

 ینا در یریگ میتصم ندیافر در یمحل معهاج دناد شرکت یابر

 ناتو می ار رکتیامش بیارزیا .بود یرکتامش یبایرزا روش ،پروژه
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 که دکر توصیف ییاهروش و ارهاهکار زا یامجموعه صورت به
 یطاشر و زندگی یاهقعیتاو لیزانآ و نابی به زداسمی دراق ار مردم

 ،یجانت بیارزیا و رتانظ و زمال تاماقدا ریزیمهابرن منظور به خود
 ار نامکا ینا نیز معهاج فقیرتر مردم به رکتیامش بیارزیا زند.ابپرد
 یابر کنند. لیزانآ و نابی ار خود یاهولویتا ومسایل  که دهدمی

 شد داجیا «یمحل یزیر مهابرن گروه» ،رکتیامش بیارزیا یاجرا
 زا یمین که بود دهکنن شرکت نفر 50 ات 10 حدود زا متشکل که

 یادهانه گرید ناندگیانم دیگر مین و ،یمحل مردم ناندگیانم انهآ

 نیا لاس دو طول در بودند. رسامد و اههانگادرم نندام یدولت
 یفاضا تاجلس و هام در عمومی شستن دو متوسط طور به گروه

 کرد.یم رابرگز ژهیو یبایرزا رابزا کی یرو بر راک ماهنگ در

 طقامن در دقیق بندیزون یک تهیه پروژه، ینا زا موردنظر نتیجه
 به بود. زیستمحیط ظتاحف ولویتا اب طقامن و ناسکا سبامن

 تصمیم، ینا یابر یهاپ تاعطالا وردنآ دست به منظور

 و هیدرولوژی یعی،طب هیاگی پوشش ررسیب یابر ینامتخصص
 در رکتامش نامیز یبایرزا منظور هب شدند. تعیین سیاشن زمین

 دراق یمحل مردم حد چه ات که شود تعیین ستا زمال پروژه، نیا

 ات و بود ندهاخو ییانه یبندمنطقه یریگ میتصم در رکتامش به
 حد ات ینا که دکر هداخو ثرا میتصم نیا در یمحل فعامن حد چه
 مردم به نامتخصص بیارزیا چگونه که رداد ینا به بستگی دیازی

 ستا کرهامذ به ضراح زیستمحیط نازماس که ینا و شود معرفی
 بدون ارزیستی محیط بیارزیا زا مدهآ دسته ب تاعطالا اتنه ای

 بود ینا یاگوی لعهامط ینا یجانت کند.می زگواب ن،آ مورد در بحث

 و طیارتبا یارهابزا زا دهاستفا یامعن به اتنه رکتامش که
 یک ناعنو به یداب رکتامش بلکه نیست گروهی یاهتمرین

 دایجا شاعمومی هدف که شود تلقی سیاسی و عیاجتما یندافر
 ,Zellhuber) ستا عیاجتما یاهنازماس و مردم بین بطهار

2011.) 

 
 زیازساب در مردمی رکتامش رویکرد :اسیآ -

 (انکسریال ن،اکستاپ ندونزی،ا ن،انستافغا)

 صلیا هسته یداب مردم ستا معتقد بشر ناسکا نازماس
 طبیعی یعافج زا بعد یطاشر در بگیرند. راقر یاتوسعه یایندهافر
 در ثیرات تحت مردم دناد شرکت ملاش رکتامش ینا جنگ، و

 یاهریزیمهابرن ات یایهاپ زیازساب زا ایندهافر بهبود کنترل
 به منجر مرا ینا .شودمی مشترک فعامن و تاخدم یابر تروسیع

 ثیرات تحت مردم اب که شودمی رچهایکپ بیارزیا مؤثر یندافر یک

 هر ای و هستند اههاردوگا در دامدا مدیریت به مشغول که
 ،کنندمی ابن شده دهاد صاختصا زمین در ار قیاتا که یادهانواخ

 تاتصمیم در گروهی، و دهانواخ هر بهامش طوربه .شودمی شروع
 دیگر و مسکن حیاطر نی،اهمگ تاتجهیز زیازساب به مربوط
 عمومی، یارهاک در شرکت همچنین و ریزیمهابرن یاهجنبه

 نازماس توسط اسیآ در زیازساب بزرگ پروژه یجانت رند.اد نقش
 و نبوغ و مردم نسیلاپت زا ریابردبهره داد نانش بشری، ناسکا

 یاهییاراد زا دهاستفا و خود زندگی زیازساب در اهنآ قیتخال

 غلبه جعهاف بر ات دهد زهاجا مردم به نداتومی معاجو و فیزیکی
 ,UN-HABITAT) شود مانجا ترسریع زیازساب و کرده

2004.) 

 
 انیابریت در کتیوادیوار یاهلهازب یمنا مدیریت -

 دیرلنا شده محول دولت و انیابریت دولت ،2001 مبراسپت 12 در
 در مردم پیوستن یابر یالهامق لساو و تلنداسکا لی،اشم
 نآ در که کرد منتشر کتیوادیوار یاهلهازب مدیریت یابر رکتامش

 ظرهامن و تحقیق مل:اش شد داپیشنه اهگزینه زا وسیعی طیف
 مدیریت چگونگی یابر گیریتصمیم سمت به یتاهد عمومی،

 و شد بسته 2002 لاس در رکتامش ینا ل.اس ناراهز یابر لهازب

 ات ختنداپرد اهگزینه ماتم بررسی به دولت یاوزر نآ زا پس
 (1) جدول بند.ابی ار ذینفع یاهگروه و مردم عمومی هادیدگ

 لعهامط ینا در شده گرفته راک به رکتیامش مختلف یاهتکنیک

 رکتامش مختلف سطوح یابر قعاو در .دهدمی نانش ار
 و هترینب بانتخا که ستا هشدارایه  وتیامتف یاهروش

ن انفعذی بیشتر تشویق به منجر سطح هر در روش ترینسبامن

 (.John Brady, 2005) شودمی رکتامش یابر مردم و
 

 رکتیامش ریزیمهابرنا ب زیستمحیط وضعیت بیارزیا
 و هلند() توویتساک ندونزی(،ا)ا رتاکاج (،ا)غنا کرا شهر راچه در

 ورهامش تاجلس وا هیزنیار زا یاهمجموع برزیل() لوائوپاس
 ست.ا شدهمانجا شهری زیستمحیط وضعیت بیارزیا منظوربه
 و شهری تمشکال موناپیر بحثا ب بطهار در تاجلس ینا

 ست.ا بوده منطقی یارهاهکارا ارایه ب مشکل ینا حل همچنین
 و تالاسؤ فتادری یزمینه در ناتومیا ر تاجلس ینا یجانت

 پرسش یاهیلاپروف دایجا وا شهره ینا ناروندشه یادهاپیشنه

 وا هبخش زا ماهرکد به زانی مورد تاعطالا فزودنا سخ،اپ و
 و شودمی رابرگزا شهره ینا در که تیاجلسا ب بطهار در تامؤسس
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 یاهیلاپروف و تاعطالا یزمینه در یایسهامق لیزانا یک مانجا
 کلیدی یاکتورهاف زا ریابردبهره و فتادری منظوربه شده دایجا

 گرفت. نظر در

 

  مدیریت پروژه درن انفعذی رکتامش یاهتژیاسترا :(1) جدول

 (John Brady, 2005)انیابریت در کتیوادیوار یاهلهازب

 اهروش توصیف رکتامش تژیاسترا

 نیارسعطالا و موزشآ

 و معهاج دافرا یابر موزشیا لبامط و تاعطالا غبالا
 صلیا هدف زخوردی.اب نیسمامک هیچ بدونن انفعذی

 یاهسامقی در روش ینا ست.ا درک و هیاگا یشافزا
 ست.ا اجرابلاق ملی سامقی ات محلی

 ،ت،اعطالا یاهبسته بروشور 
 اهمهاخبرن ،اهفیلم

 اههایشگانم ریابرگز 

 دیو(ار )تلویزیون، اهنهارس 

 (نیارسعطالا) ینترنتا 

 عموم( یابر زاب اعمدت) ورهامش

 زخورداب فتادری و تاعطالارایه ا یابر مختلف یاهروش
 ستا زاب ناکنندگشرکت عانوا ماتم یابر لقوهاب طوربه که

 ورهامش مردم(. عموم و محلین انفعذی و نامتخصص)
 بگیرد. صورت رودررو صورتبه ای دور صلهاف زا نداتومی

 یتاس نازدیدکنندگاب 

 ن(ارمنداک حضور اب) هایشگانم 

 عمومی یاهییاگردهم 

 ورهامش یاههارگاک 

 زخورد(اب ت/اعطالا) ینترنتا 

 ن(اشهروند دناد راقر هدف اب) ورهامش

 شرکت یابر ضراح ریامآ یاهنمونه ناعنوبه ن،اشهروند
 به نابتو ات گیرندمی راقر هدف کمی یاهبررسی در

 یابر اهنآ همچنین و فتای دست مردم عمومی هادیدگ
 یاهویژگی ساسا رب کیفی یارویکرده در شرکت

 هستند. زانی مورد ،شده شتهاگذ کاشترا به جمعیتی

 مهاپرسشن 

 تلفنی نظرسنجی 

 حبهامص 

 بحث یاهگروه 

 گیرییار 

 و ناشهروند یاهگروه) وگوگفت و مشورت
 ن(امتخصص

 درگیر ار ناشهروند که مشورتی نهاورآنو یارویکرده
 در که دممر نامی زا نیایندگانم بانتخا اب معموال ،کندمی

 ومسایل  به توجه ،نیارسعطالا یابر مختلفی یاههیئت
 طارتبا .شوندمی گسترده ن،اگیرتصمیم به اهداپیشنه دناد

 یاهروش دایجا عثاب نامتخصص و ناشهروند بین
 اهنآ بین زیاسظرفیت و بلامتق دگیریای و مختلف

 .شودمی

 تیاتحقیق یاههیئت 

 ملیاتع یاههیئت 

 ناهروندش منصفه هیئت 

 فقیاتو یاهیشاهم 

 مشورتی ریزیطرح 

 مانجا و شده زاغآ موجود ملیاتع یاهپروژه
 نادیگر توسط شده

 و یامنطقه و محلی سطح در موجود ملیاتع یارهاختاس
 یاهلهازب مدیریت در مردم دناد لتادخ یابر یداب ملی

 به ایندهافر هیتام شوند. گرفته راکه ب کتیوادیوار
 محدود کنترل معنی به رد،اد بستگی وجودم یارهاختاس
 زانی ستا ممکن کند. شرکت چگونه و کسی چه کهینا بر
 به متعهد که نیاکس اب ریاهمک یابر بعامن و بودجه به
 شد.اب ،نداشده ملیاتع یایندهافر مانجا

 یندافر 21 محلی راک دستور 

 یامنطقه رایداپ توسعه رچوباچ 

 معهاج ریزیمهابرن شبکه 

 تلنداسکا ناعمر نجمنا 

 

 ورهامش یپروژه پنج طی شهری تاقمال و ورهامش تاجلس

 مرکز در تورنتو هانشگاد در اهپروژه ینا شد. دهینازماس شهری
 توسعه منظوربه که گرفت صورت هانشگاد ینا شهری تالعامط

 نجمنا و رجهاخ رتاوز بود. اهییاداناک لمللیابین یاهریاهمک

 وجز شهری مدیریت مهابرن و اداناک رشه در شهری توسعه

 یک ای شرکت یک شهر هر در بودند. نآ نارکنندگابرگز

 لاعما و عمومی تانظر دهینازماس یابر محلی کنندههنگاهم
 ناسارشناک شد. گرفته راک به شهری توسعه کوچک یاهستاسی

 و ملی ترادف همچنین و دولتی ناحاطر اب هاهمر زیستیمحیط

 یاهنازماس هیانشگاد و نشجوییاد یاهگروه یامنطقه
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 یک مانجا منظوربه یکدیگر اب صاخ صنعتی یاحدهاو غیردولتی
 اب بطهار در کلی زانداچشم یک وردنآ دست به و مشترک پروژه

 نمودند. ریاهمک یزیستمحیط یارهاهکار ومسایل 
 و ورهامش و یزنیار یابر شده گرفته نظر در رچوباچ ای فرمت

 طارتبا در پروژه نامجری و اهدهندهنازماس توسط ریشه تاقمال

 به توجه اب و شده گرفته نظر در یامنطقه یاهفرهنگ اب
 لاح هر به بود. شده دهینازماس گروهی یاهحرکت

 بی،آ بعامن ملاش ممکن سطوح قلاحد شده مانجا یاهورهامش

 زا دهاستفا شهری، ییاجه باج شهری، یازهانی و اهضرورت
 و اهو لودگیآ و کنندهلودهآ یاهبضالاف و کاخ رژینا

 شهری تاقمال همچنین .گرفتبرمی در ار طبیعی زیستمحیط

 یراس ای اهریاشهرد نندام رسمی سطوح در اهپروژه ینا در
 داپیشنه اهورهامش مانجا زا بعد .گرفتمی مانجا دولتی یاهنامک
 بندیرتبه و یبنددسته شهری تمشکال ومسایل  یستیاب که شد

 یستیاب یکدیگر اب عمومی یاهبحث یجانت ترکیب اب و شوند
 یاهضرورت و تالاسؤ به سخگوییاپ یابر زانی مورد تاعطالا

 زیر تانک ید.آ دست به رداد وجود زمینه ینا در که یمسایل

 گیرد: راقر موردنظرمسایل  ینا بندیدسته در یستیاب

 مت.سال بر راثیرگذات تمشکال یمنهاد -

 مشکل بروز سبب که شهری تادیاز و تاتولید یزهاندا -

 .شوندمی

 شهری. فقر بر تمشکال ومسایل  ینا نسبی تاثرا -

 مصرفی بعامن یاهریایداپان عثاب که یمسایل همیتا درجه -

 .شوندمی

 ست.ا بیشتر شهری تاثیرات درمسایل  ماکد همیتا -

 رد.اد وجود زمینه ینا در که تیمشکال وضوح و ریاثیرگذات -

 یاهطرح توسعه زمندانی ولا نکته پنج یابر زانی مورد تاعطالا
 که ستا نآ به مربوط یاهتژیاسترا و یزیستمحیط مدیریت

 حل یابر سبیامن یاهنمار ناعنوبه نداتومی تاورامش یجانت

 (.Leitmann, 1993) شود گرفته نظر در مشکل ییانه
 

 نایرا در رکتیامش ریزیمهابرن
 اچر شود، می ساحسا پیش زا بیش رکتامش به زانی ام همعاج در

 در گیرافر یاپدیده ناعنو به شهرنشینی و جمعیت یشافزا که
 در یاکشوره هم و صنعتی یاکشوره هم خیر،ا لاس صد یک

 به توجه .ستا کرده رو روبه جدیدی یاهلشاچ اب ار توسعه لاح

 یشافزا ،اهنانسا زیانمندساتو در عیاجتما رکتامش نقش

 تمشکال توسعه، تحقق شهری، تمشکال هشاک وری،بهره
 یاهلیتافع در محدود رکتامش و رکتامش عدم زا شیان

 همعاج زا راگذ نادور در که نایرا همعاج در شهری عیاجتما
 مدیریت در سیاسا یامسئله ناعنو به ست،ا مدرن به سنتی

 و اهناوت زا بهینه و درست گیریبهره اب اتنه .ستا مطرح شهری

 شهری تاخدم یاهمهابرن لباق در ناشهروند موجود یادهاستعدا
 در و مسکن ن،اباخی شهری، بآ یشبکه ب،ضالاف :نندام

 اشهره جمعیت رشد روند شهری، یاهختازیرس مجموع،

 (.1312 زنگنه، و دیابآزنگی) کرد هداخو اپید ار مطلوب هنگیاهم
 یاهستاسی و ریزیمهارنب یاهویژگی زا یکی دیگر، رتاعب به

 هیایگاج و سهم یعنی ست.ا نآ بودن رکتیامش خوب، شهری

 ند.اشتهاد نآ یاجرا و بیارزیا تدوین، در ناشهروند زا یک هر که
 زا که شنداب شتهاد یایستهاش سهم ننداتومی نیازم ناشهروند
 ناتومی ار اهظرفیت ینا شند.اب رابرخورد رکتیامش یاهظرفیت

 یاهاشور زمینه ینا در نست.اد رکتیامش یادهانه و اهنازماس
  (.1331 جرمی،اج نیایما) کنندمی ایفا ار موثری نقش شهری

 لاس در ملی یاشور مجلس تشکیل اب که نیازم ن،ایرا در

 در کشور کردن سیادموکر در اهماگ ولینا اهراظ شمسی،1239
 شد، شتهاردب غرب زا تقلید به و ناهاخو مشروطه ضاعترا پی

 راقر توجه مورد محلی مورا هرادا در رکتامش بحث و مردم نقش

 یاشور و اهریاشهرد تشکیل نوناق ش، 1323 لاس در .گرفت
 عمال و اهراظ نازم ینا ات پس شد. تصویب و تدوین شهر

 در صاخ طوره ب ناشهروند و ماع طوره ب مردم لتادخ هرگونه

 و شتاند بحث یاج مدنی رکتامش حصطالا به خود سرنوشت
 ،اروست در بودند اهنآ یندهانم که خود نازواب طریق زا حکومت

 بین فاشک کردند.می قدرت لاعما راندافرم شهر، در و اکدخد
 نهاپشتو قداف که اهمهابرن و اهطرح شدمی عثاب مردم و دولت

 ور،)پیله شود جهامو شکست اب نددبو اگرمردم نگرش و مردمی

 دازی تمرکز مجموع، در نیز دوم پهلوی نادور .(1331
 به قدرت دناد و ییاتمرکززد به نسبت منفی نگرش سی،ابوروکر

 نامی در ده و شهر یاهنجمنا نندام بیانتخا محلی یاهنازماس

 مانظ وجود و نایرا بر کماح ریادا و سیاسی نانخبگ بیشتر
 تحقق زا نعام که ندابوده ملیاعو رگراقتدا و دیاستبدا سیاسی
 و شهری ریاگذستاسی محل، مورا یرهادا در مردم رکتامش

 ندادهـش میسالا بنقالا زا پیش ریادا و سیاسی ییاتمرکززد
 (.1331 جرمی،اج نیایما)

  تبیین در میسالا ومتـحک ش، 1357 لاس مردمی بنقالا زا بعد
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 دناد راقر محور اب و حکومتی مورا رهادا در مردم همیتا و نقش
 و رکتامش راستاخو ملی، توسعه و زندگیاس یاهعرصه در نانآ

 ینا ذاتخا شدند. کشور مورا مانجا در نانآ گسترده حضور
 و حکومت بین یصلهاف زا شیان ءخال کردن پر جهت تژی،استرا

 و هاخورکتامش رویکردی ب،نقالا زا قبل نادور در مردم

 (.1331 ور، )پیله دشمی محسوب کشور ناعمر در جورکتامش
 یرهادا همیتا بر سیاسا نوناق تاکیدات وجود اب ن،ادور ینا در
 یابر لهاس 20 به نزدیک نیازم خیرات مردم، سوی زا اشهره مورا

 ناتومی ینابرابن مد.آ پیش 1377 لاس ات اهدانه ینا سیسات
 تقویت و ییاشور نظم ،اهنجمنا گیریشکل یاهزمزمه گفت

 شهرنشینی یندافر در ریخیات رویکرد یک نتیجه در هریش مانظ

 به نازم یاقتضا به و اهضرورت برابن که ستا بوده ییاشهرگر و
 در و گشته رهنمون مدنی معهاج و عیاجتما سیادموکر سوی

 نیایما) ستا رسیده ظهور یمنصه به نیامک و نیازم دابعا

 (.1331 جرمی،اج

 در نی،ایرا یاشهره در ناروندشه رکتامش هایگاج ضراح لاح در
 اما ؛ستا کردن مشورت و دهی عطالا کثراحد و نهاهرفریباظ حد

 تابانتخا نندام مانجا لاح در ای شده مانجا مختلف یاهلیتافع
 نویدبخش و... غیردولتی یاهنازماس به توجه محله، یاشور

 رکتامش نظری نیامب تدوین جهت رکنندهامیدوا و روشن یایندهآ

 کنندهدینهانه ملاعو کردن ییاساشن و شهر در ناوندشهر
 .(1311 پور، رفیاع و لحسینیادماخ) ستا ناشهروند رکتامش

 یکی ،ناکشورم در شهریمسایل  و ریزیمهابرن نامتخصص کثرا

 ار کشور در اهریزیمهابرن و شهری یاهطرح میاکان یلدال زا
 در دولت کمیتاح و اهریزیمهابرن در مردم لافع رکتامش عدم

 مفهوم ینا بر وهعال .نندادمی ریزیمهابرن مانظ شئون همه
 ست.ا میختهآ ریابسی یاسوءتعبیره اب ام کشور در رکتامش
 یاجرا در مردم گیرکردن در به محدود ام کشور در رکتامش

 اهپروژه ینا لیام راعتبا مینات طریق زا نیاختماس یاهپروژه
 نآ قعیاو یامعن به رکتامش زا ناتونمی مورد ینا در ست.ا

 ریاشع رکتامش ویژگی بر منطبق بیشتر بلکه کرد، صحبت

 مینات اعمدت ،ناریزمهابرن صلیا نیت رکتیامش چنین در ست.ا
 راعتبا مینات رکتامش منهاد ست،ا نایارفرماک و ناخودش فعامن
 مشروعیت جهت ریابزا ناعنوبه رکتامش به هانگ و اهطرح لیام

 ؛گیردنمی صورت ناشهروند زا هیانظرخو .ستاهطرح به بخشی
 ناجری و رداند وجود ناشهروند رتانظ و طرح به ضاعترا حق

 (.1331 ن،اراهمک و شرفیا) ستا طرفهیک اعمدت تاعطالا

 نایرا در که ستا ینا وضعیت ینا یلدال جمله زا دیگر طرف زا

 گرا ندمعتقد اعموم مردم و ستا نیرومند رابسی مرکزی تتشکیال

 اتنه شد،اب شتهاد وجود عمومی نازماس هر به مربوط یالهامس
 مرکزی تتشکیال کرد، هداخو حل ار لهامس نآ که نیازماس
 .رودمی رانتظا مرکزی تتشکیال زا چیزی هر رو، ینا زا .ستا

 به مستقیم طور به مردم توجه شد،اب شتهاد وجود یاهلامس هاهرگ

 نامتخصص هعقید به .ستا متوجه مرکز مسئول تامامق
 صلیا ناکنندگمینات ناعنو به ناشهروند شهری، ریزیمهابرن

 نیناقو نامجری ناعنو به و (رضاوعو تالیام) شهری یاههزینه
 رکتامش شهر نمسئوال اب خود شهر یندهآ یرهادرب یداب شهری

 اب شهری مدیریت یندافر در مردمی رکتامش بعد اما .شنداب شتهاد

 بخش شرکت عدم و ستا شده روروبه جدی لشیاچ و مشکل
 مردم قگیعالبی نیز و شهر مدیریت به مربوط مورا در مردمی

 مدیریت ست،ا ناخودش به مربوط که موریا در رکتامش یابر

 معضل خود ینا و ستا کرده روروبه بزرگی مشکل اب ار شهری
 ستا هدهامش بلاق نایرا یاشهره همة در که ستا ریاشکآ
 (.1312 زنگنه، و دیابآزنگی)

 

 هاداپیشنه و گیرینتیجه
 در گرفته صورت تالعامط به توجه اب و ذکرشده لبامط توجه اب

 در مردم رکتامش شد دیده که طورناهم مختلف، یاکشوره

 پیشبرد در اهنآ تاتجربی زا دهاستفا و ریزیمهابرن مختلف سطوح
 ینا ،ازیر .رسدمی رنظ به ضروری فاهدا ترسریع و بهتر چه هر

 در که نیاکس یابر فرصت دایجا به منجر ریزیمهابرن نوع
 خود یاهرزشا و اههادیدگارایه  زا فرصتی چنین شتناند صورت

 نامکا وردنآ همافر به منجر نتیجه در و شده ،بود هنداخو جزاع

 و دهندههشاک هایماقدا مورد در تردقیق تاحظمال مانجا
 ناگیرتصمیم به ناشهروند داعتما یشافزا و نییگزیاج یاهبطهار

 بیشتر چه هر رکتامش جلب یابر زیر یاهداپیشنه .شودمی

 :شودمیارایه  ناشهروند

 هیانظرخو ناشهروند زا شهری یاهطرح یاجرا زا قبل -
 بگیرد. صورت

 ضرورت زیاسفرهنگ یابر جمعیطارتبا یلاوس و اهنهارس زا -
 مختلف مورا در اهنا زا هیاونظرخ همچنین و مردم رکتامش

 شود. دهاستفا

 و رکتامش صولا موزشآ و موزشیآ یاههارگاک ریابرگز  -
 ت.اعطالا لانتقا
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 .اهطرح یاجرا یابر بومی مردم تاعطالا و نشاد زا دهاستفا -

 حضور اب مختلف یاهییاگردهم و تاجلس ریابرگز -

 معه.اج مختلف یاهگروه زا نیایندگانم

 یاهموزشا طریق زا مردم پذیریتمسئولی حس یشافزا -
 .اهنهارس و مختلف
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