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 چكيده

اي باه   زايناده طاور ف  ، بلكاه باه  وابسته اسات  فيزيكي ةبه برخورداري رقر از سرماي تنقا نهامروزه يملكرد رقري 

 هار  فرهنگاي  اجتمايي و ابعاد .است ظاهري كالبد از فراتر اي رقر پديدهاجتمايي و انساني بستگي دارد.  ةسرماي

 درک، و دراواري راناخت   و غيركالبادي  ماهيات  دليال  به كه رود مي رمار به رقري هاي طرح در پنقان بعد رقر

 باه  اراره با رده است سعي مقاله اين در .رده است  توجقي كم به آن يملي و پردازي نظريه هاي يرصه در همواره

 مبااني  اولين از يكي ينوان  به وكالتي پل ديويدوف ريزي رويكرد برنامه ريزي رقري، برنامه هاي نظريه تكويني سير

باه روش   تحقياق  ايان  .راود  ريزي رقري بررسي برنامه زمينة در فرهنگي اجتمايي، مباحث طرح زمينة در فكري

 ايان  باه  پاساخ  پي در swotنامه و استفاده از تكنيک  اي، با استفاده از مطالعات ميداني، مصاحبه و پرسش خانهكتاب

 و باوده  برخوردار جايگاهي چه از ريزي رقري هاي برنامه نظريه تكويني سير در وكالتي ريزي است: برنامه سؤاالت

است؟ در  رده مواجه مشكالتي چه با وادي يمل در و است چگونه آن يملكرد نحوة است؟ كدام آن الزامات و اصول

 ريازي  برنامه ادامه، با بررسي نمونة موردي محلة گلستان در رقر سبزوار به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه آيا

در نقايات نتاايا ايان     بارد؟ تأثيرگذار ساكنان آن زندگي و كيفيت وضعيت بقبود در تواند اين محله مي وكالتي در

معرفاي  همان مفقاوم وكالات ديويادوف    را مندي )تخصص( و مسئوليت سياسي  راه مصالحه ميان حرفهتنقا مقاله 

هاي پيشگام در زمينة توجه به مسائل اجتمايي و مشااركت معرفاي    ترين نظريه كند و اين ديدگاه را يكي از مقم مي

 اوالً كاه  ياباد  دسات  پايدار توسعة به تواند مي صورتي در گلستان محلة گرفت كه نتيجه توان مي ها يافته كند. از مي

 و از نظار كالبادي   چاه  و فرهنگاي  و اجتماايي  اقتصادي، از نظر چه مشترک، هاي طرح انواع انجام را براي ساكنان

 سيساتمي  نگاهي با كرده، رها را خود سابق هاي بايد ديدگاه فعلي رقري مديريت ثانياً ياري رساند؛ محيطي زيست

 بردارد. گام محلي هاي مديريت به اختيارات واگذاري و يكپارچة رقري مديريت سوي به  رقر، به

 

 وكالتي، محلة گلستان، مسائل اجتمايي، مشاركت، وكيل مدافع ريزي برنامه ها: كليدواژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 E- mail: mrafiyan@gmail.com  :نويسندة مسئول 



 278 1393 پاييز، 3، رمارة 2ريزي رقري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

 مقدمه

 .سرت ا داده بسر   اجتمراعي  زندگي همة به  را رويكرد حضور مردم در تصميمات جوامع روزافزون پيشرفت جديد، عصر در

: 1369 پروپر، )« گيرد مي صورت داوطلبانه و شخصي آگاهانه تصميمات اساس بر باز ةجامع در ناحضور ساكن»هاي  عرصه

-قرانوني  مديريتي، فرهنگي، -اجتماعي عوامل. است نكرده پيدا ظهور و بروز هنوز مسئله فوق، اين ةانديش وجود با (.102

 الزامرات  از مداران سياست وان ريز برنامهحضور مردم در كنار  .روند مي شمار به آن موانع از جمله كالبدي-فضايي و حقوقي

 جمعري  مسئوليت با احساس و در آيند فردي زندگي حالت از شهرنشينان كه يابد مي تحقق هنگامي و است شهري زندگي

 الجررم  آينردگان،  سهم هب توجه و شهري ةتوسع نيازهاي به گويي پاسخ (. براي132: 1374 پيران،) شوند بدل شهروند به

 شرهروندان  ةداوطلبان و آگاهانه هدفمند، با مشاركت ريزي برنامه منظم الگوي مبناي بر را شهري زندگي امور ةادار بايستي

 مباحر   جايگاه تبيين با هدفدر اين زمينه برداشته و  مؤثريهاي  ي كه گامريز نامهيات براز نظريكي  .كنيم يريز نامهبر

 يريرز  نامره بر .اسرت  وكالتي يا حمايتي ريزي برنامه است، شده  تدوينو رويكرد مشاركتي  شهري هاي يهنظر در اجتماعي

 بايد .بيند مي الزم اي ويژه ريزي برنامه يك هر براي و داند مي متفاوتي نيازهاي داراي را مختلف شهري هاي گروه حمايتي،

 ةارائ وكالتي يا حمايتي ريزي برنامه مبناي .ندكن دفاع مردم حقوق و  حق از و كرده بازي را مدافع وكالي نق  انريز برنامه

 بروده  خردماتي  چنرين  كسرب  برراي  مرالي  توانايي فاقد و اقليت هاي گروهنفع  به تخصصي ريزي برنامه مهارت و خدمات

ماعرات  اجت دهنردة  تشركيل  اصرلي  عناصرر بارة در عمومي دان  به بايستي انريز نامهبر (Campbell, 1997: 118).تاس

 دريرافتي  بتروان  ترا  اسرت  نيراز  آزادانديشري  هنرهاي و مداوم ،درازمدت هاي آموزش به كار اين براي. شوند مجهز شهري

 كره  بياموزنرد  بايرد  انريرز  نامره (. بر147: 1377 شكويي،) آورد دست به شهري مسائل و تحليل تجزيه  و شراي  از نگر كل

 تالش در حمايتي ريزي برنامه .جويند شركت شهري عمران و توسعه هاي ستسيا در روند اي حرفه حاميان عنوان به چگونه

 ربر   ذي مراجرع  با ارتباط در را محلي اجتماع ،تر ضعيف اقشار و ها گروهزباني،  و طبقاتي فرهنگي، موانع بر غلبه با تا است

 .آيد مي وجود به متضاد و گوناگون منافع ميان توافق و سازش نوعي الگو، اين در (Birkland, 1992: 123) . ندرسا ياري

 و سياسري  قردرت  از نظرر  نفرع  ذي هراي  گرروه  .سرت ها گروهمنافع  ميان اختالف حل شهري، ريزي برنامه اساسي مشكل

 ,Gullingworth) كننرد  مري  ايفرا  ريرزي  برنامه در را مؤثرتري نق  تر قوي هاي گروه و معموالً نيستند يكسان اقتصادي

 هراي  گرروه  براي پيشنهادها و طرح نظارت صورت به حمايتي يريز نامهبر الگوي در مردم شاركتم . بنابراين،(90 :1997

مركز شهر  نفر در 765حدود  جمعيت گلستان با ةدر اين تحقيق، محل .كند مي پيدا نمود جامعه در انريز نامهبر توس  خاص

 ةبافت فرسرود  در محدودةتفصيلي مصوب شهر  حطر در محله اين. است شده انتخاب  تحت مطالعه ةنمون عنوان به سبزوار

 ةريش داشتنمحلة گلستان به دليل . استناپايدار  كامالً هاي ساختمانبا  يجهت، داراي بافت همين بهو  قرارگرفتهشهري 

 هراي  ويژگري  داراي رفتراري  و فرهنگري  از نظرر  اسرت  شرده  باعر   بافرت،  ساكنان در هندي هاي كولي نژاد از مشترت

 كروي  سراكنان  قرومي  گزيني جدايي باع  فرهنگ در تفاوت اين .باشد سبزوار شهروندان رديگ از و متفاوت فرد منحصربه

 تا حتي و پذيرد مي صورت آنها بين ندرت هب اجتماعي تعامالت كه  طوري به ؛است سبزواري شده شهروندان رديگ از گلستان

 پرايين  اقتصادي با توان مهاجر روستاييان را آن ساكنان لباغ .است ايجاد نشده قشر دو اين بين پيوند خويشاوندي امروز
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 زيراد  شرهري همچرون ترراكم    ةعديرد  مشكالت همواره با خود نشيني حاشيه ماهيت علت به محله ايندهند.  مي تشكيل

 مسركوني،  واحردهاي  نامناسرب  كيفيرت  اجتمراعي،  مسرائل  خانوار، يبعد باال مسكوني، واحد زيربناي به توجه با جمعيت

 هراي  نظريره  بره  مقاله ضمن بررسي و نگراه كلري   اين در .استبوده  مواجهو...  ساكنان اقتصادي ضعف بافت، ودگيفرس

 كشريده  تصروير  بره  اجتماعي مباح  بارةدر آنها از يك هر عمل ةشيو و نگرش ةنحو ،شهري يريز نامهبر ةحوز در مطرح

 .انرد  قرارگرفته بررسي و مورد توجهوكالتي  ريزي برنامه ةنظري طرح براي اي مقدمه و زمينه عنوان به ها نظريه اين .شود مي

نظرران ارائره    صراحب  ديردگاه  از ريزي برنامه نوع اين اساسي و الزامات اصول همراه به وكالتي ريزي برنامه كاربرد ،ادامه در

نقردهاي وارد   همچنين و گلستان شهر سبزوار ةوكالتي در محل ريزي برنامهموردي اجراي  ةبا بررسي نمون سپس .شود مي

 كيفيرت  و وضعيت بهبود در تواند ميمحله  اين دروكالتي  ريزي برنامه كه آيا آييم بر مي لاؤاين سبه پاسخ  در مقام ،آن بر

 كره  شرد  طررح  فرضريه  ايرن  يادشرده،  سرؤال  به پاسخ ةارائ جهت در و راستا همين در باشد؟ تأثيرگذار ساكنان آن زندگي

 .گلستان باشد ةمحل وضعيت بهبود براي مؤثر رهيافتي تواند ميمردم  مشاركت به اساسي توجه وكالتي با ريزي برنامه

 

 تحقيق نظري چارچوب

 ،ايران ويژه به و جهان سطح در تحقيقاتي و تجارب سوابق ،ريزي برنامه الگوهاي شهري، ريزي برنامه نظري مباني پرتو در

 شهري ريزي برنامه در شهروندي مشاركت .كرد ارائه ها شاخص برخي نگرفت نظر با در را تحقيق نظري چارچوب توان مي

شرود.   مري  گرفتره  الزم و تصرميم  گرفتره   انجام قبل از ها ريزي برنامه محور، فن الگوي در. است الگوهايي مستلزم طراحي

باشرد.   اجرا شده مهبرنا از مهمي بخ  كه گيرد مي صورت عمومي زماني نظرات و اطالعات گردآوري و مردم با نظر تبادل

 نظرر  اهميرت  و وظايف كاركردي بر تأكيد دليل به الگو، اين درگيرد.  مين قرار گيري تصميم مرجع افكار عمومي بنابراين،

 افرراد  و هرا  شرركت  ،گرام  بره  گرام  الگوي در .نيست برنامه فراهم در آنان فعال حضور و مردم واقعي مشاركت متخصصان،

 هرا  طرح اجراي و تهيه در را بيشتري سهم منابع، تخصيص و ريزي برنامه هاي سيستمطريق  از اي فزاينده طور به قدرتمند

 بايرد  كه ندا شهري انريز برنامه اين حمايتي، ةبرنام الگوي در. دارند ها گيري تصميم بر بيشتري تأثيرات و آورند مي دست به

 ريرزي  برنامره  الگروي  دركننرد.   دفراع  نفرع  ذي قدرتمنردان  مقابرل  در آنهرا  حق و حقروق  از مردم وكالي مدافع همچون

 و انسراني  فرهنرگ  ،ها ارزش به توجه همچنين و اقشار و ها گروهنظارت  پذيرش مردم، با هماهنگي لزوم بر محور جنسيت

 ،هرا  ضرعف  ،هرا  قروت  وكالتي و بررسري  ريزي برنامه ةبا بررسي نمون بنابراين،. است شده تأكيد ها برنامه در فرهنگي تنوع

 .است شده تعيين  شهر سبزوارفوايد و مشكالت اين رويكرد در بافت گلستان  ،آن روي پي  تهديدهاي و ها تفرص

 

 تحقيق روش

 نامه، )پرس  ميداني استناد( و قابل و علمي اينترنتي و منابع كتاب مقاله، اسنادي )گزارش مطالعات بر مبتني پژوه  اين

 شرده  مطالعه  مشاركت رفتاري و ذهني هاي جنبه (SWOT)تكنيك  و كيفي شرو از استفاده و با است (مصاحبه مشاهده،

 منظرور   بره  را شرهري  مرديريت  ريزي برنامه در مشاركت وضعيت كه است اتخاذ شده منظور اين بهswot  است. تكنيك



 280 1393 پاييز، 3، رمارة 2ريزي رقري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

 و هرا  ضعف نكرد و حداقل ها فرصت و ها قوت رساندن حداكثر به براي تهديدها و ها فرصت ضعف، و نقاط قوت شناسايي

سرپرستان خرانواده درون بافرت    از نفر 81 را آماري نمونةد. كن مي بررسي بافت گلستان در شهروندي مشاركت تهديدهاي

 و بوده حضوري ةمصاحب صورت به اطالعات آوري جمع . روشاند داشتهامر مشاركت  اين دركه داوطلبانه  دهند تشكيل مي

 است. انجام گرفته ن مجربامحقق توس 

 

 باني نظريم

 ي رقريريز نامههاي بر سير روند نظريه

 شهري ريزي برنامه خاستگاه ،گرفت صورت نوزدهم قرن در اواس  كه را پاريس براي هوسمان طرح ريزي برنامه مورخان

 برود به نهضت كه زماني يعني داد؛ نيز نسبت نوزدهم قرن اواخر به توان مي را مدرن ريزي برنامه شروع اما دانند. مي مدرن

 شهري ريزي برنامه درتا به حال  زمان آن از .بود گيري شكل حال امريكا در و بريتانيا آلمان، در شهري بهداشت و مسكن

 سره  ،بيسرتم  قرن آغاز موضوع از با مرتب  متون مرور .(Neuman, 1998: 209) است داده  رخبسياري  تحوالت و تغيير

 :شناسد باز مي از يكديگر 1970 ةده س اوا تا را هم از متمايز پردازي نظريه هدور

توليرد   آمروزش  برا  متررادف  ريرزي  برنامره  آمروزش شرت.  ندا وجود ريزي برنامه ةنظري نوع هيچ دوره اين اول: در دورة

 بسريار  مفراهيم  از جملره  دوره ايرن  در هروير  و . فراينرد برود  آن فرايندهاي و ها روش تدريس نه ايستاو فيزيكي يها طرح

 همه از بيشتر كه باشد گدس دوره پاتريك اين ريزي برنامه در انديشمند ترين شاخص و ترين شده شناخته يدشا .اند نامأنوس

كردنرد   پيروي وي از آدامز توماس و آبركرومبي چون پاتريك ديگري نمايندگان و بخشيد ريزي برنامه به منطقي ساختاري

(Faludi, 1982) .تردريس  دانشرجويان  ةهمر  بره  كره  ريرزي  برنامره  سيككال مراحل 1960 تا 1920 هاي سال حدود از 

گرديرد   مري  تردريس  و تدوين گدس پاتريك وسيلة به بار اولين و شد مي خالصه تحليل برداشت و ةمرحل سه در ،گرديد مي

(Hall, 1989: 274). از رهرا  انريرز  برنامره  است. ريزي برنامه طاليي دورة ،كند مي ياد آن از بتي كه گونه همان دوره اين 

 )اسدي،تاختند  مي به جلو حرفه بر سوار خود، فني ظرفيت و توان از تمام و تام با اطمينان و سياسي برخورد و نزاع هرگونه

1389 :107.) 

 به عرضه نيز طرف در. بودند پارادايم تغيير براي نيرويي جديد نيازهاي و ها خواست و تحوالت دوره در اين دوم: دورة

 اجتماعي، علوم هاي حوزهتمام  در عقاليي انقالبي 1950 ةده اواس  در. بود وقوع حال در ريبسيا تحوالت ترتيب همين

 مترأثر  بسيار تحوالت اين از انريز برنامهكه  (اي رويه و محتوايي هاي نظريه پيوست )مجموعه وقوع به شهري و اي منطقه

 صرنعت، كريسرتالر   در (1959وبرر )  آلفررد  كشراورزي،  در (1826) تونن وان مانند افرادي آثار تدريج به دوره اين در .شدند

 و تحقيرق  پي در دانشگاهيان در امريكا .مطرح شد (مكاني عمومي ةظري)ن (1940) و لوش (مركزي مكان ةظري)ن (1933)

 آنهرا  موضرع  كره  داشرتند  اظهرار  منطقي پوزيتيويسم از به تبعيت دانان جغرافي .برآمدند فضايي عناصر در هايي نظم يافتن

 تكميرل  آنها آزمون و فضايي پراكندگي ةدربار پردازي فرضيه با بايد كه زمين است سطح تمايزات كامل توصيف با رتب م
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 توجره  ريرزي  برنامره  آموزش محتواي تا در كنند پيشنهاد 1950 سال در دولتي كارگزاران كه شد باع  شود. اين تحوالت

 ريرزي  برنامره  ةدوره نظرير  ايرن  در (Hall, 1996: 365). گرردد  معطروف  مكاني هاي تحليل و اجتماعي علوم به بيشتري

 پري   از آن در توافق كه است جامعه از اي نظريه بر مبتني اي رويه ريزي برنامه يا سيستمي ةنظري .گرفتسيستمي شكل 

 و افرراد  مجموعره  از بيشرتر  كره  گيرنرد  مي نظر در ارگانيك كليتي صورت بهرا  جامعه نظريه اين طرفداران. است مفروض

 ايرن  .داننرد  مري  ها گروه و افراد از اي مجموعه را جامعه آنها مخالفان ،ديگر طرف از. دارند آن وجود در كه است يهاي گروه

 و نردارد  وجرود  منافع و ها ارزش سر بر تضاد ارگانيك ةجامع در .است معروف جامعه به گرا ذره يا تكثرگرا به ديدگاه نظريه

 انرد   رسريده  عمرومي  منرافع  و اهرداف  مسرئله،  از واحردي  درت بره  ريرزي  برنامره گزاران كرار  و كارشناسران  و جامعره 

 .(Faludi, 1973:113) 
و  مختلرف  هراي  پديده درت و تبيين براي منسجم و يكپارچه ةنظري ةارائ در سيستمي انريز برنامه سوم: ادعاهاي دورة

 ريرزي  برنامره  ةنظرير  ريخرتن  هرم  در شاهد تنها نه 1970 ةده. گشت مواجه شديدي انتقاد با مسائل، براي حلي راه تجويز

 ديگرر  ترتيرب،  ايرن    . بره داد خود نشان از را آشكاري نقايص نيز نظري مواضع ديگر بلكه بود، سيستمي ديدگاه و اي رويه

 ديدگاه يا اي ويهر ريزي برنامه از نظرية . بعد(Healey et al., 1982) بود رو روبه واحدي و پارادايم نظريه ةغلب با توان مين

 يك هر دوره اين در كه اند شدهبازشناخته  هم از 1970 ةده اواس  تا شهري ريزي برنامه در مختلفي هاي نظريه ،سيستمي

 متمرايز  و هرويتي  شكل كردند، وارد شناختي معرفت و اجتماعي سياسي، مختلف ابعاد از سيستمي ةنظري به كه با انتقاداتي

يرات  از نظرايرن مقالره بررسري ايرن نروع      از نگارش هدف  و وكالتي است ريزي برنامه ةات نظرياز اين نظري يكي يافتند.

 .است ريزي بوده برنامه

 است: شده ارائه ي شهري از ابتداي قرن بيستم تاكنون ريز نامههاي بر نظريه تحول روند 1در جدول 

 ي رقري تاكنونريز نامههاي بر نظريه تحول روند .1جدول 

 ابعاد
 ه اولديدگا
1960-1920 

 ديدگاه دوم
1980-1960 

 ديدگاه سوم
 از آن پس  و 1980

 ريزي نوع برنامه
ريزي بخشي  برنامه

 كالبدي
 ريزي مشاركتي برنامه ريزي جامع برنامه

 بسيج اجتماعي هدايت اجتماعي اصالح اجتماعي ريزي هدف برنامه

 ريز برنامه
 داناي كل

 مشاور خردمند

 داناي كل

 طراح سيستم

 گررر سهيلت

 شناس آينده

 (1391)اجاللي و همكاران، 

 

 .است شده  معرفي 1970 ةي بعد از دهريز نامهالگوهاي بر 2در جدول 
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 1970 ةي بعد از دهريز نامهالگوهاي بر .2جدول 

 ايدئالنق  
 دولت

 ةنق  جامع
 محلي

هاي  شيوه
 مطلوب

 جايگاه برنامه فرايند
الگوي 
 مشاركت

 ةجامع
 محلي

 ابعاد
 

نوع 
 يريز نامهبر

 اهميت

تخصص و 
ديگر 
 هاي سياست

همكاري در 
 فرايند عملي

 هزينه...

 فايده اثرات
 محيطي زيست

ارزيابي 
 عملي

 بهينه حل راه
مشاوره با 
 متخصصان

تعميم منابع 
توس  
 متخصص

محوري با  فن
 جامع

منافع متضاد 
 متوازن

همكاري به 
 ةشيو
 گرا كثرت

تحقيق و 
 مشاركت

نمايندگي 
 دموكراتيك

تعيين الويت 
 عمومي

 انتخاب

 كننده مصرف

منافع و 
 هاي اولويت
 فردي

يا  گام به گام
 خواهانه آزادي

توزيع ثروت 
 و قدرت

 ريزي برنامه

 اعتراض،
 مخالفت
 كارشكني

 كارهاي راه
آموزشي و 
 آميز تحكيم

 قانون

 تحكمي

تضمين 
دسترسي به 

 گيري تصميم

و  هابيان نظر
 پيشنهادها

 هاي گروه
 مورد) اقليت

 تهديد(

وكالتي يا 
 حمايتي

نياز  تأمين
 اساسي

 خودمختاري
و استقالل 
 فردي

 خودياري

 و اختيار
 ارتباطي

تسهيل 
بيولوژي 
 اي منطقه

 جهاني

طراحي 
 گروهي

 هاي نظام
اجتماعي و 
 اكولوژي

 جنسيت

محور 
 محيطي

توزيع قدرت 
در اجتماعات 
 محلي

 گرايي كثرت
 در فرايند

 گيري تصميم

توانمندي 
 ابزارهاي

 سازي شبيه

-ارتباطي
 مشاركتي

تعيين 
 هاي اولويت

 عمومي

طراحي 
 گروهي

 ةحوز
 عمومي

واحدهاي 
 همسايگي

(Birkland jenis, 1992) 

 

 وكالتي يريز نامهبر ةنظري

)سياهان( و مردم فقير آمريكا براي برابري سياسي و اجتمراعي، نيراز بره ايجراد      تبار آفريقاييآمريكاييان  ةمطالبات عادالن

و نياز مبرم بره   كند شهروندان فراهم آورد را به عموم مردم يادآوري مي ةهاي برابر براي هم اي كه فرصت هاي جامعه پايه

وسايل نوين براي تحقرق آن اهرداف، واضرح و مبررهن      طور همينتعيين اهداف نوين و  منظور بهي هوشمندانه ريز نامهبر

 وكالتي اصطالحي بود كه پال ديويدوف براي نخستين بار ريزي برنامه، رو ازاين .Davidoff, 1996: 305)) نمايد جلوه مي

دوم  ة. اين نظريه در نيم(207: 1391كار برد )اجاللي و همكاران،  ان آمريكا بهريز نامهانجمن بر ةاي در مجل در مقاله آن را

بره   هرايي  وتعرديل  جرحريكا با هفتاد مورد اقبال و توجه قرار گرفت و در انگلستان و آم ةشصت شكل گرفت و در ده ةده

از مواضرع   آنهرا دارنرد.   برر عهرده  هاي دعوا در دادگاه را  ان نق  وكالي طرفريز نامهف، برول ديودا. به نظر پدرآمداجرا 

ديويردوف ضررورت    (.(Allmendinger, 2002:147 كننرد  دفراع مري   هرا  سرازمان ها يرا   گروه موكلين خود اعم از افراد،

پردازد كه در  ديدگاه نوين مي هاي ويژگيكند و به  ي را امري ضروري قلمداد ميريز نامهي سنتي برها تجديدنظر در ديدگاه

هرا عبرارت اسرت از اينكره      اين گرزاره  ترين اصليدهند.  ي را تشكيل ميريز نامهوكالتي بر ةهاي اصلي نظري حقيقت گزاره
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د گيرر  ي كه برر ايرن اسراس انجرام مري     ريز نامها نتايج برام ؛داند و نه سياسي ي را فعاليتي فني ميريز نامهموضع سنتي، بر

اقرداماتي فنري    دهندگانشران  عكس پيامدهاي اين اقدامات كه ممكن است به نظر انجام غيرسياسي نيست. بر وجه هيچ به

تي كره  كامالً سياسي است. ديويدوف براي اثبات ادعاي خود به مطالعرا  ،شود ي ميريز نامهكه برايشان بر آنهاباشند، براي 

اي برين   لذا اگر بخرواهيم مقايسره   كند. ميالدي شده اشاره مي 70و  60 هاي دهههاي شهري در انگلستان در  طرح ةدربار

 :است اين مقايسه به شرح ذيل بيانگر 3 سنتي انجام دهيم، جدول هاي ريزي برنامهي وكالتي با ريز نامهبر ةنظري

 ي سنتيريز نامهبري وكالتي و ريز نامهبر ةنظري ةمقايس .3 جدول

 وكالتي ریزی برنامه سنتي ریزی برنامه

 سياسي 

  ريزی برنامهتوجه به ديدگاه 

 تنها فرد  عنوان به ريز برنامهوجود  و گرا عقل
 گير تصميم متخصص و

 ريزی برنامهواحد توسط ادارات  ۀبرنام ۀتهي 
 دولتي

  هدف و منافع وی های گروهتوجه به 

  آن ۀاشاعو  ريز برنامهتوجه به ديدگاه 

 ۀيا افرادی که برای آيند ها سازمان، ها گروهوکيل دولت،  عنوان به ريز برنامه 
 دارند هايي پيشنهادجامعه 

 منفعت گوناگون هم های گروه نماينده يا وکيل عنوان بهان ريز برنامه 

 ان و واکنش به آنريز برنامهصدای شهروندان و فهم زبان فني  شنيدن 

 (1391 )اجاللي و همکاران،

 

 ةاسرت. در انگلسرتان اتحادير    پيرداكرده ي شهري در آمريكا و انگلستان تحقرق  ها طرحي وكالتي عمدتاً در ريز نامهبر

يرا نيازمنرد نوسرازي     ديرده  آسريب ، اجتماعات يا شهرهاي كوچك فقيري كه از سروانح طبيعري   ها محلهان براي ريز برنامه

 ةبراي توسرع  ريزي برنامهطراحي و  اي مشاورهعبارت بوده است از خدمات كه  كرده مي تأمين ريزي برنامه ة، مشاوراند بوده

هفتراد مريالدي در    ةاست. اين فكرر در آغراز دهر    گرفته ميغيردولتي قرار  هاي سازمانرايگان در اختيار  طور بهمحلي كه 

 1987شد. در سال  تأسيسجاي اين كشور   در جاي ريزي برنامهاين دهه مراكز خدمات  هاي نيمهانگلستان مطرح شد و از 

دولتري اسرتفاده كننرد. ايرن      ة. بدون اينكه از بودجكردند ميمشتري ارائه  12000خدمات خود را به  ريز برنامه 400حدود 

طررح بره مقامرات     ةگو با مردم محل و ارائر و بح  و گفت صورت بهخدمات داوطلبانه گاه به شكل مشاوره از راه دور، گاه 

 امرا  موزش و راهنمايي مردم محل براي استفاده از خدمات مشاوران و پيمانكاران ديگر بوده است.آ صورت بهمحلي و گاه 

ايرن   .اسرت  شرده  تجزيره  كافي  اندازة  بهو  كند مينماينده و وكيل مردم محلي عمل  عنوان بهوكالتي  ريز برنامهدر آمريكا 

 جمله: از اند؛ كرده ميي وكالتي عمل ها مهبرنادهند كه عوامل متعددي در نق  مانع تحقق  تجربيات نشان مي

هاي مناسب براي  انداز معامالت پرسود زمين و مستغالت را بر ايجاد سكونتگاه داران مستغالتي كه چشم سرمايه .1

 اند. داده مردم فقير ترجيح مي

 اند. مردم معمولي كه نگران كاه  قيمت ملك خود بوده .2
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هاي قومي و نژادي، زنان و مرردم فقيرر را    اال كه معموالً منافع اقليتگيري شده از ب هاي تصميم ها و طرح پروژه .3

 گرفتند. ريزان وكالتي براي طراحي محالت و فضاهاي شهري مناسب زندگي مردم فقير در نظر نمي در برنامه

 درآمد. نبود مدافعان پرقدرتي در ميان مقامات سياسي از اقشار كم .4

و وكالتي با موضروع حمايرت و دفراع از     گرا كثرت ريزي برنامه ةند كه فكر تجرببر اين باور نظران صاحب، با وجود اين

بره   1950 ةتغييراتي كه از ده»: نويسد مياست. آلمن دينگر  جا گذاشتهآمريكا بر  ةعميقي در جامع تأثيرمنافع مردم فقير، 

وكالتي  ريزي برنامهاست. در اين ميان  ردهبازك ريزي برنامهراه را براي جلب مشاركت بيشتر مردم در  ،به وقوع پيوسته بعد

الگوي قدرتمندي بوده است كه البته نتايج متناقضي داشته است. منصفانه است اگر بگوييم كه امروزه بي  از هرر زمران   

اجررا   توانرد  مري رو هستيم كه نهايتاً فق  يك طررح   هست، هرچند هنوز هم با اين مسئله روبا تكثرگرا ريزي برنامهديگري 

 .(Allmendinger, 2002:154)« دشو

 

 ؛ وكيل اجتمايات رقري يا روستاييريز برنامه

شرغلي، قرومي و نرژادي، شرهرها،      هاي گروهيك متخصص نق  وكيل اجتماعات شهري يا روستايي،  عنوان به ريز برنامه

 شود، مييك گروه يا اجتماع  كه وكيل ريز برنامهمهم در اينجاست كه  ة. نكتگيرد مييا حتي كشورها را بر عهده  ها منطقه

تبليغ كنرد و   آنهاهمدردي كند، به نفع اهداف  آنهاآن گروه را باور داشته باشد، با  هاي اولويت، منافع و ها ارزش بايست مي

ي هرا  ارزشطرح و برنامه بره   ةبه هنگام تهي ريز برنامهدر جهت تحقق اهدافشان بكوشد. به سخن ديگر، كافي نيست كه 

مختلرف   هراي  گرروه  ترتيرب،  ايرن  بره دفاع كنرد.   آنهامتعهد باشد و از  ها ارزشبه اين  بايست ميجه كند، بلكه مشتريان تو

و  اي منطقره يا  ي خود را تهيه و به مقامات شهريها برنامه هر كدامان خود را داشته باشند و ريز برنامه توانند مياجتماعي 

 پيشنهاد دهند. كشوري

 دهد: يوه تشخيص ميديويدوف سه حسن براي اين ش

هاي گوناگوني كه براي توسعة محله، شهر يرا منطقرة آنهرا وجرود دارد،      اولين فايده اين است كه مردم از گزينه .1

ها گروهري از مرردم وجرود دارنرد كره از آنهرا دفراع         ويژه اينكه پشت سر هر يك از اين گزينه شوند، به آگاه مي

 كنند. مي

داند كه رقبايي دارد كه آنها نيز مثل  ريز مي زيرا وقتي برنامه يت برنامه است؛دومين فايدة اين شيوه، ارتقاي كيف .2

اند، تنها راهي كه براي موفقيت پي  پاي او قررار دارد، براال برردن كيفيرت كرارش       خود او مشغول تهيه برنامه

 است، با اين اميد كه برنامة او كه در حقيقت برنامة يك گروه اجتماعي است، انتخاب شود.

توانند بخت خود  كنند، حاال مي ريزي انتقاد مي كساني كه هميشه از وضع موجود برنامه ايدة سوم اين است كهف .3

« غلر  »هراي بره نظرر ايشران      هاي بهتر بيازمايند و ديگر تنها وظيفة آنها انتقراد از برنامره   را براي تهية برنامه

 (Campbell and Fainstein, 1996).نباشد

گزينشري كره    ةانتخراب گرردد. شريو    اي شريوه بهترين گزينه بره   بايست ميز گردآوري نظر مردم پس ا در نهايت،اما 

ايرن شريوه توضريح زيرادي      ةوي دربار متأسفانهاست.  اي مقايسهشبيه تكنيك حقوقي بررسي  كند، ميديويدوف پيشنهاد 
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كه ايرن روش   كند مياذعان  اوست. خود و منافع ا ها ارزش، ها روش توأممنظورش مقايسه و ارزيابي  ، ولي ظاهراًدهد نمي

ي هرا  برنامره در عوض محصول خالص اين رويرارويي ميران مردافعان    »... اما  ؛ان استريز برنامهسخت و پرزحمتي براي 

 ريرزي  برنامهدرگير در  هاي سازمانيك بعد ديگر مسئله، نوع « ديگري است ةاز هر شيو تر عميقو  تر دقيقرقيب، آزموني 

منفعرت مشرخص و براالخره     هرم  هراي  گروهو  ها سازمان: احزاب سياسي، برد ميوي از سه نوع سازمان نام وكالتي است. 

 هراي  گرروه . كننرد  مري توسرعه تهيره    ةي خرود برنامر  هرا  ارزشي موقت. احزاب سياسي در يك ناحيه بر اساس ها سازمان

هست فائق آيند،  آنهاو پراكندگي كه معموالً بين و غيره، اگر بر تفرقه  ها اتحاديهبازرگاني،  هاي اتاقمنفعت خاص مثل  هم

موقت كه براي مقابلره برا يرك وضرعيت خراص مثرل        هاي گروهي رقيب خود را ارائه دهند و سرانجام ها برنامه توانند مي

وارد برازي شروند.    توانند مي، نيز شوند مييك مركز تجاري بزرگ و غيره تشكيل  تأسيس، زلزلهيك اتوبان، وقوع  ساخت

، اجرراي  كنرد  مري را مرديريت   ها طرحاست كه نق  داوري داشته، انتخاب  اي منطقهف ديگر، نهاد حكومتي شهري يا طر

پيشنهادي  ةبرنام تواند مي. خود نيز كند ميملي و شهري را تضمين  هاي با سياستو هماهنگي  گيرد ميبرنامه را بر عهده 

ان ريرز  برنامره  ةاز طرف دولت مركزي، شهرداري، اتحادي تواند مي ها طرح ةتهي ةهزين داشته باشد و در رقابت شركت كند.

 تروان  مري  . لرذا (Davidoff, 1965) شرود  ترأمين غيردولتري و مرردم محرل     هاي سازمانان داوطلب يا ريز برنامهيا خود 

قبل از آن، تنها برا  كه  ريزي برنامه هاي شيوهر ديگوكالتي در مقايسه با  ريزي برنامهنوع نگاه  در خصوصزير را  بندي جمع

 كرد.ارائه  4جدول  صورت به، اند شده ميمند وارد مباح  شهري  حرفه ونگاه يك متخصص 

 

 يريز نامههاي بر ر نظريهديگي وكالتي در مقايسه با ريز نامهنوع برخورد بر ةمقايس. 4 جدول

 عينوان يک وكيل مداف ريزي به نگاه برنامه ينوان يک حرفه ريزي به نگاه برنامه

 مهارت 

 قابليت حل مسائل 

 كار در جهت منافع عمومي 

 فن توجه به تكنيك و 

 جاي مسائل سياسي به 

 نگاه از باال به پايين 

  مشاركت جاي بهمشاوره 

 ايجاد موقعيت 

 ايجاد قدرت 

 پول 

 نياز به امنيت شغلي 

 حضور گسترده عموم 

 نياز به مشاركت 

 ريز نياز به كاه  قدرت برنامه 

 ي براي مشاركتعدم تأمين منابع مال 

 نگاه پايين به باال 

 احزاب سياسي حضور سياست و 

 بندي موضوعات بر اساس جمع 

 نظرات عامه نه نظرات فرد 
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 رناخت وضع موجود

هاي ايران است كه از تقسيم استان خراسان  استان جديدترينيكي از واقع در شمال شرقي كشور و استان خراسان رضوي 

 ةروسرتا در محردود   46استان خراسان رضروي اسرت و     ترين شهرستان ان سبزوار غربي. شهرستوجود آمده است به بزرگ

 قرارگرفتره . اين شهر در مسير ارتباطي تهرران ر مشرهد    استمركز شهرستان سبزوار  سبزوار .داردنفوذ شهر سبزوار  ةحوز

كيلومتر است )طرح جامع  664دود كيلومتر و از تهران ح 220ترين راه ارتباطي حدود  آن تا مشهد از جديد ةاست كه فاصل

 7/6محلره برا وسرعت     ايرن  .اسرت واقع  در شهر سبزوار نفر 765 حدود در جمعيتي گلستان با ة(. محل1389 شهر سبزوار،

 است. شده معرفيبهسازي در طرح تفصيلي شهري  و نوسازي رويكرد واجد محالت از يكي عنوان بههكتار 

 

 

 قر سبزوارگلستان در ر ةموقعيت محل .1ة نقش
 1389منبع: طرح جامع شهر سبزوار، 

 اسررار  خيابران  از شرق ،بيهق رراهاچه تا عراق ةدرواز حد فاصل بيهق خيابان به است منتهي شمال از بافت اين حدود

 خيابران  غررب  از و مردرس  چهرارراه  اسررار ترا   ميدان از مدرس بلوار به جنوب از ،اسرار ميدان تا بيهق چهارراه فاصل حد
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 چهار بين شهر كه گردد بر مي زماني به بافت اين گيري شكل ةتاريخچ .عراق دروازه ميدان تا مدرس چهارراه از لملكعطاا

 از .بوده است محصور خندق و بارو و برج تعدادي و غرب در عراق و شمال در سرير شرق در نيشابور جنوب در ارگ ةدرواز

 .كرد اشاره فخريه ةو مدرس رزادهمعما سراي به توان مي بافت اين ارزش با بناهاي
 

 

 گلستان ةمحل بافت .2 ةنقش
 1391منبع: طرح نوسازي بافت فرسودة گلستان، 

 دهد. مشخصات جمعيتي بافت گلستان نسبت به شهر سبزوار را نشان مي 5جدول 

 مشخصات جمعيتي بافت گلستان نسبت به رقر سبزوار .5جدول 

 بعد خانوار تعداد خانوار جمعيت شرح

 نوع خانوار

 گروهي معمولي ساكن

 2 203 7/3 205 765 بافت گلستان

 1200 55899 7/3 57081 214582 شهر سبزوار

 1390سال  مسكن و نفوس هاي ايران، سرشماري آمار مركز :منبع  
 

 رنگررزي،  هنيز ب ديگري نفر چند و است آهنگري و خراطي اكثر افراد ساكن در محله شغل گفت توان مي طور كلي به

 اره، دسرت  كرارد،  قبيرل  از آهنين وسايل نيز آهنگر هاي اند. غربت مشغول خيابان كنار در لباس فروش اخيراً و دوزي پاالن

 زنان .سازند مي را مردم نياز مورد زراعتي و خانگي وسايل رديگ و آهنين چهارشاخ ،انداز خات انبر، تراش، علف شبله، داس،



 288 1393 پاييز، 3، رمارة 2ريزي رقري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

 و سرازند  مري  دسرتي  سبك كنند. بعضي زنان صنايع مي كمك شوهران به روزي تحصيل در داري هخان بر عالوه هم ها غربت

فروشرند. اكنرون، اگرر     مري  و... قندشركن  و رنرده  و چراقو  كرارد و  قبيل از فلزي اشيأ و گسترده بساط ها خيابان كنار در بعضي

 هاي زير است: محدودة تحت مطالعه داراي ويژگي هاي اين بافت داشته باشيم، در مجموع، بخواهيم آشنايي اجمالي با ويژگي

 مطالعهتحت  ةهاي محدود ويژگي .6جدول 

نام نظام 
تحت 
 بررسي

 تصاوير موردي ها ويژگي

 نظام

 و عملكرد
 فعاليت

 قديمي ساكنان فعاليت و سكونت آميختگي درهم 
 متروكه و مخروبه باير، اراضي توجه قابل سطح 

 و شرق و شمال در ويژه به رشه مركز اصلي معابر با جواري هم 
 شهر مركز خدمات از طيف وسيعي جذب همچنين

 اي محله مقياس در موردنياز خدمات بودن كم 

 و شهر مهم تاريخي عناصر و شهر اصلي بازار به نزديكي 
 اهميت محدوده شدن دوچندان

  

 نظام

 دسترسي

 و جمع محور چهار با ارتباط در گلستان بافت مناسب موقعيت 
 بااهميت ندهكن پخ 

 محورهاي توأم عبوري و مقصدي نق  و ترافيك تراكم 

 اسرار و بيهق راستة دو ويژه به محيطي

 شهري مركز و بازار ويژگي با ها راه پياده و محورها ناهماهنگي 

 هاي بلوت كم نفوذپذيري و بافت درون مسيرهاي كفايت عدم 

 مسكوني

 دسترسي محورهاي غيراستاندارد و نامناسب كيفيت 

 تأمين در اختالل و محيطي محورهاي با بافت سطح اختالف 

 دسترسي

 داخل در پياده حركت بر مبتني عملكردي هاي راسته وجود 

 بافت
 

 منظر نظام

 شهري

 و مهم تاريخي عناصر به ديد محورهاي تقويت امكان 
 طريق اين از خوانايي ارتقاي

 سايت درون از باارزش تاريخي عناصر به ديد انقطاع 

 هاي گونه گوناگوني بافت در بصري تنوع وجود 

 مسيرها بودن ارگانيك ها، ساختمان كالبد مسكوني،

 …و

 وجود دليل به ها جداره پيوستگي رفتن ميان از 

 بافت در ميان باير هاي زمين خالي هاي دانه

 بناها اكثر بناها آسمان خ  در يكنواختي وجود 

 دوطبقه يا و طبقه يك هاي ساختمان

 
  

 



 289 : رقر سبزوار، محلة گلستان(مطالعه مورد) ريزي رقري ريزي وكالتي در برنامه برنامه درويكر

 مطالعهتحت  ةهاي محدود ويژگي .6جدول  ادامه

نام نظام 
تحت 
 بررسي

 تصاوير موردي ها ويژگي

 نظام

 فضاهاي

 همگاني

 قرارگيري به دليل ها جداره در بصري اغتشاشات ايجاد 

 موجود همگاني فضاهاي در محصوالت ازحد بي 

 آنها كم عرض به دليل معابر در زدگي يخ ايجاد 

 و كالبدي نامناسب كيفيات با هاي فعاليت تجمع 
 شرقي نيمة در خصوص به محيطي، زيست

 در سطحي هاي آب دفع مناسب سيستم نبود 

 محدوده روهاي پياده

 گلستان كوي هاي كوچه پس كوچه در كافي امنيت نبود 

 مناسب؛ شهري مبلمان نبود 

 محيطي زيست هاي آلودگي ايجاد 

  بافت كنار و گوشه در هايي پاتوق ايجاد 

  

نظام 
 دياقتصا

 بازار با جواري هم و شهر مركز در گرفتن قرار 

 محله در شهر از باالتر اشتغال ضريب وجود 

 دليل به محله در بالقوه طور به زمين ارزش بودن باال 

 شهر مركز در گرفتن قرار و بازار به نزديكي

 درون به پيرامون از شهري مقياس هاي فعاليت نفوذ 

 انبارها مثل محله

 خانوارها بين رد درآمدي نازل سطح 

 شهر رشد با متناسب محلة اقتصادي رشد عدم 

 ها زمين ابعاد بودن كوچك و امالت متراژ بودن پايين 

 هاي فعاليت توسعة زمينة در گذاري سرمايه نبود 

 تجاري و خدماتي

 فعال كار نيروي وجود 

  

نظام 

 مديريتي

 :وجود نهادهاي متعدد مديريتي مانند 

 هريش بهسازي و عمران سازمان -

 و عمران تخصصي مادر هاي شركت -
 شهر بهسازي

 منطقة سازان مسكن و عمران شركت -

 شرق

 سبزوار شهر اسالمي شوراي -

 شهرداري -

 سبزوار شهر نوسازي و بهسازي سازمان -

 
  

 زيتادی  شتهری  بتا مشتکالت   همتواره  محلته  ايتن  کته  استت  مطلب اين بيانگر جدول باال در ذکرشده موارد همه

 شود. شهر شناخته نامطلوب محالت از ،محله اين است شده باعث شرايط ين. ااست گريبان بوده به دست
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 گلستان ةي وكالتي در محلريز نامهكاربرد رويكرد بر وتحليل تجزيه

تريم   وكرالتي  ريرزي  برنامره در راسرتاي اهرداف   و  مرردم سراكن   حق و حقروق  دفاع از منظور به تحت مطالعه، ةدر محدود

 اقدامات زير را انجام دادند: 7و به شرح جدول  رفتهگ شكلان شهري ريز برنامه

 ي وكالتيريز نامهگلستان در راستاي اهداف بر ةاقدامات صورت پذيرفته در در محل .7جدول 

   اقدامات صورت پذيرفته در محلة گلستان      ريزي وكالتي اهداف برنامه
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 هاي  توجه به گروه
 هدف و منافع وي

  نفر از سرپرستان خانواده و  81سفيدان محله و  دعوت از ري
 انديشي در مسجد محلة گلستان برگزاري جلسات آموزشي و هم

  توجه به ديدگاه
 ريز و اشاعة آن برنامه

 آموزش شيوة مشاركت و ارائة نظرهاي مردمي 

 ريزي براي ايجاد يك محلة مطلوب هاي برنامه آموزش شيوه 

 عنوان  ريز به برنامه
ها،  لت، گروهوكيل دو
ها يا افرادي كه  سازمان

براي آيندة جامعه 
 هايي دارند پيشنهاد

 شوراي شهر و سازمان  ريزان از سوي شهرداري و انتخاب برنامه
 صورت مشترت بهسازي و نوسازي شهر سبزوار به

  ها در محله براي كمك به  نفر از سرپرستان خانواده 81انتخاب
 ريزي برنامه

 عنوان  ريزان به برنامه
 نماينده يا وكيل

منفعت  هاي هم گروه
 گوناگون

 ريزان در كنار سرپرستان خانواده در جلسات  قرارگيري برنامه
ريزي  عنوان راهنما و همراه براي برنامه شده در مساجد به تشكيل
 مطلوب

 شده در محل  گيري تشكيل ريزان در جلسات تصميم حضور برنامه
 يل مدافع مردم محلهعنوان وك شهرداري و شوراي شهر به

   برقراري ارتباط بين مردم محله و مديريت شهري توس
 ريزان و ايجاد تعامل اجتماعي محله با افراد خارج از محله برنامه

 بود(  آن زمان محقق نشده اتفاقي كه تا)

 صداي  شنيدن
شهروندان و فهم زبان 

ريزان و  فني برنامه
 واكن  به آن

 مشاركت براي مردم ساكن در محله برگزاري جلسات آموزشي نحوة 

  منظور تعيين نيازهاي مردم ساكن محله ها به نامه تكميل پرس 

 حضور درون بافت و مصاحبه با ساكنان محلي 

 هاي عمومي براي رساندن صداي ساكنان محلي به  ارتباط با رسانه
 مديران شهري و مديران كشوري

 هاي  نيازهاي آنها و لحاظ در طرح شنيدن صداي مردم و
 ريزان و تشريح آن به زبان عاميانه براي ساكنان برنامه

 اننفرر از سرپرسرت   81 توسر  نامره   با ساكنان محله و تكميل پرسر   انديشي همبا برگزاري جلسات متعدد  در ادامه،

 .است آمده  دست به 2 و 1نتايج نمودارهاي  تحت بررسي، ةدر محدود ها خانواده
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 به تغيير بافتدرصد تمايل  .1نمودار 

 

 

 درصد تمايل به مشاركت در بافت .2نمودار 

 برالقوه برراي   صرورت  بره  باال توان و اجتماعي ةسرماي وجود كرد، استنباط توان مي و نمودارهاي باال ها جدول از آنچه

 برراي  مردم تمايل از يا محله در زياد همياري و همكاري وجود از توان مي مثال، براي .است محله با مردم در ريزي برنامه

 توجه باهمچنين  .برد را الزم ةاستفاد شهري يها طرح و مالي اجرايي هاي هزينه كاه  براي شهر، يها طرح در مشاركت

 8جردول   صرورت  بهرا  ساكنانمحله از نگاه  تهديدهاي و ها ، فرصتها ، ضعفها قوت توان مي ان،ريز برنامه هاي بررسيبه 

 كرد. بندي جمع
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 گلستان ةمحل SWOTدول ج .8جدول 

 تهديد فرصت ضعف قوت معيار

 -اجتمايي

 فرهنگي

 اجتماعي سرماية وجود .1

 ميران  قرديمي  و كهن

 و سنت بر اساس مردم
 مذهب

 سررفيدان وجررود ريرر  .2

 طررح  برراي  محرالت 

 مشركالت  و هرا  خواسته

 محلي

 در جوانان و زنان حضور .3

 جامعه

 در انگيررزه وجررود .4

 بررراي سرراالن بررزرگ

 سررنتي، هرراي مشرراركت
 ...و ديني رفي،ع

 هرراي  وجررود زمينرره  .5

 احسراس  و گرايري  ملري 

 ايرانري  فرهنگ به تعلق

 اسالمي

 خانواده به تعلق احساس .6

 در مشراركت  جلرب  و

 وجوه سنتي مشاركت

 جايگاه نبودن مشخص .1

و  مردمرري نهادهرراي
 ها برنامه در ها تشكل

 بسررتگي هررم ضررعف .2

و  محرالت  در اجتماعي
 نشيني آپارتمان زندگي

 تينظرار  سرازوكار  نبود .3

بره   گرويي  پاسخ و مردم
 ها برنامه در آنها

 دهري  سرازمان  فقردان  .4

 شررهروندي مطالبررات

 ها برنامه در لحاظ براي

 احساس در ضعف وجود .5

 و اجتمراعي  مسرئوليت 
 جمعي وجدان

 برين  تعارضرات  ايجراد  .6

 قومي، فرهنگي، تنوعات
 ... و مذهبي و زباني

 جوان نيروي پتانسيل وجود .1

 در مشاركت براي باانگيزه و

 برنامه ينتدو

 تنروع  شرناختن  رسرميت  به .2

 هراي  گرراي   و فرهنگري 

 ها برنامه در محلي

 و عمرومي  آگراهي  رشرد  .3

 مطالبات تزايد به رو افزاي 

 شهروندي حقوق و

 مرديريت  ابزارهراي  تقويرت  .4

 رسراني  اطرالع  براي شهري

 مردم به موقع به

 

 و اخررتالف ايجرراد .1

 اسرتفاده  در ناهماهنگي

 جوان نيروي پتانسيل از

  بره  رضرات تعا ايجراد  .2
و  فرهنگي دليل تنوعات

 محلي و قومي

 و ارتباطرات  تضرعيف  .3
 دوسويه و متقابل درت

 شهروندان بين

 در فردگرايري  تقويرت  .4

 و هررررا برنامرررره

 در نگررري سررويه يررك

 ها طرح

 نقر   بره  تروجهي  بري  .5

فرهنگرري  و آموزشرري
 شهري فضاهاي

 ضرعف  و رفرتن  تحليل .6

 ميران  اجتماعي سرماية

 شهروندان

 -مديريتي

 سياسي

 ارتبراط  فرصرت  وجرود  .1

 مردم با شهري مديريت

 آن سازوكار تعيين و

 در شهري تمايل مديران .2
 و قواعرد  بره  دادن ترن 

 مشرراركت معيارهرراي

 مردم

 بسر   براي سازي زمينه .3

 عملكرردي  و ساختاري

 غيردولتي هاي تشكل

 و وجود زمينرة نظرارت   .4
 شرهرداري،  برين  اجررا 

 مردم و شهر شوراي

 شهرداري رويكرد تغيير .5

 به صرف يخدمات نهاد از
 -نهررررادي اجتمرررراعي

 فرهنگي

 در ثبرراتي برري ايجرراد .1

 مداوم تغييرات و مديريت

 ها برنامه

 تخصص در ضعف وجود .2

 هراي  انتصاب و محوري

 سياسي

 براال بره پرايين    از نگراه  .3

 مردم به شهري مديران

 بره  مشراركت  تبرديل  .4

 و سررمبليك حضررور

 نمادين

 ارتباطررات محرردوديت .5

 تجرارب  از استفاده براي

 جوامع ديگر

 بره  توجره  سرازوكار  ادايجر  .1

 مديريت در شهروندي حقوق

 شهري هاي برنامه و شهري

 هرراي زيرسرراخت ايجرراد .2

 سازي تصميم گيري، تصميم

 محالت و مناطق سطح در

 محوري مردم رويكرد تقويت .3

در  شرررهروندمحوري و
 شهري شهر مديريت

 شهري مديريت اتكاي .1

 شهروندان از بخشي به

 آنان طلبي تمركز و

 گررررفتن قررررار .2

 و اداري رهايسراختا 
 برين  هرا  پسرت  تقسيم

 قوي گروه

 مررديريت تضررعيف .3

 شهر تخصصي

 از متقابرل  درت عردم  .4

 بين مشاركت كاربست

 شهروندان و مديران

 مقطعري،  هاي تصميم .5

 برردون و احساسرري

 تخصصي علمي مبناي

 سرراختار مقاومررت .6

 در متمركرز  مرديريتي 

 مشاركتي تفكر مقابل
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 گلستان ةمحل SWOTجدول  .8جدول ادامه 

 تهديد فرصت ضعف قوت ارمعي

 -قانوني

 حقوقي

 اساسري  قرانون  تأكيرد  .1

 مشراركت  بر حق مبني

 امور همة در مردم

 هرراي سياسررت اعررالم .2

 و 44 اصررل اجرايري 

 در مرردم  نقر   تقويت

 امور

 

 و حقروقي  ضرمانت  نبود .1
 هرراي برنامرره اجرايرري

 شهري مديريت

 سررازوكارهاي فقرردان .2

 هردايت  برراي  قرانوني 

 مردمي مطالبات

 فرريعر نقرر  تضررعيف .3
در  محلره  ساكنان قانوني
 محلي مديريت

 و گرررذاري سياسرررت .4

 و متمركرز  گرذاري  قانون
 مرديريت  محرور  دولرت 

 شهري

 قانوني سازوكارهاي تدوين .1

 مطالبرات  هردايت  برراي 

 مررديريت از شررهروندان

 شهري

 بره  شرهري  مرديران  التزام .2

 مطالبرات  بره  گرويي  پاسرخ 

و پرررذيرش اصرررل  مرررردم
 نظارت

 برره توجرره عرردم .1

 قرانوني  هراي  شراخص 

 در مررردم شرراركتم

 ها برنامه

 بره  شهروندان ناآشنايي .2

 در خود تكليف و حقوق

 برنامه قواعد

 قرانوني  الگوهراي  نبرود  .3

 هردايت  برراي  تجربري 

 شهروندان مطالبات

 شهروندي حقوق فقدان .4

 در مصروب  و مردون 

 شهري مديريت

 قانوني نبود سازوكارهاي .5

 انتفرراعي مشرراركت

 شهروندان

 -فضايي

 كالبدي

 يا محله وجود هويت .1

 مشاركت جلب امكان .2

 هويرت  نسربي  پايرداري  .3

 محله

 سرطح  در اخرتالف  برروز  .6

 نامشرخص  و هرا  محدوده

 ها بودن برنامه

 و جمعيرت  زيراد  ترراكم  .7
 جمعيتي بافت ناهمگوني

 محالت و مناطق

 زيراد  تراكم و پايين متراژ .8

در  مسرركوني واحرردهاي
 منطقة يك

 در جامع الگوهاي از استفاده .1

 فرسوده بافت توسعة

 ترافيك، ونقل، لحم به توجه .2

 تعرري   و فاضرالب  و آب

 الزامات كردن لحاظ و معابر

 شهري

 محوري محله توسعة رويكرد .3

 مررديريت هرراي برنامرره در
 شهري

 و وجرررود اجررراره  .1

 تغييرر  و دوشري  بره  خانره 

 مستمر مكاني

 وجرود  و شرناور  جمعيت .2

 وسرريع هرراي پايانرره

 جايي جابه

 و فرسروده  هراي  بافرت  .3
 گسترده هاي آلودگي

 

 گلستان ةي رقري در محلريز نامهبر راهبرديبندي يوامل  اولويترناسايي و 

دهري بافرت    ريزي و سامان نتايج اولية پرسشگري از كارشناسان، براي تعيين راهبردهاي برنامه ةدر اين مرحله پس از ارائ

ي ريرز  نامهاز مدل بر ،به اين منظور. اند بندي شده مؤثر در موضوع بح  شناسايي و اولويت راهبرديگلستان عوامل  ةمحل

اين مردل،  . ، استفاده شده استاست راهبرديي و مديريت ريز نامههاي بسيار پركاربرد در بر كه از مدل SWOT راهبردي

ابتدا در جهت تعيين پتانسيل و ظرفيت يك موضوع يا يك مكان، عوامل دروني و بيروني مؤثر برر آن را بررسري كررده و    

ها و راهكارها براي بهبود آن مكان يا  بيني ايجاد تصميمات و پي  برايراهبردهاي مختلف  سپس با استفاده از اين نتايج،

گرذارد. ايرن    كيفيت عملكرد آن تاثير مي ةد. براي هر موضوع يا هر مكان، عوامل مختلفي در نحوكن تعيين ميرا موضوع 

 گيرند: عوامل دروني و بيروني. عوامل عموماً در دو دسته جاي مي

ند كه در درون خود سيستم يا منطقره وجرود دارنرد و در تعيرين وضرعيت      ا ، مجموعه عوامليدستهروني: اين عوامل د
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. اسرت يك سيستم يا سازمان يرا منطقره    2و نقاط ضعف 1عوامل دروني شامل نقاط قوت SWOTمنطقه مؤثرند. در مدل 

به نفع ها  بتوان از آنشود  ، باع  ميها يي ضعفشناسايي نقاط قوت راه تقويت سيستم را آشكار كرده و در كنار آن، شناسا

 نقاط قوت استفاده كرد.

بره نروعي   ايرن عوامرل   گذارنرد.   ند كه از كنترل منطقه خارج بوده و از بيرون بر سيستم اثر ميا عوامل بيروني: آنهايي

 4و تهديدها 3ها وني شامل فرصتد. عوامل بيرنپيوند آن منطقه به وقوع مي ةكه در خارج از محدود اند مرتب  به فرايندهايي

توانند در جهت پيشرفت يك منطقره مرؤثر    مي وشوند  از بيرون به عنوان يك فرصت تلقي مي كه ند. يعني عوامليشو مي

را  بايد از آن دوري كرد و آن و ندبراي منطقه خطرساز و وندش مييك تهديد محسوب  كه عواملي ديگر، باشند و از طرف

 .به فرصت تبديل كرد

 گلستان ةي در محلريز نامهبرهاي  پتانسيلSWOT  تحليل الگوي .9جدول 

 امتياز عوامل بيروني امتياز يعوامل درون

ت 
قو
ط 
نقا

(
S) 

 ميان قديمي و كهن اجتماعي سرماية وجود
 مذهب و سنت اساس بر مردم

4 .4 

ت
ص
فر

 
) ها

O) 

 مشاركت براي باانگيزه و جوان نيروي پتانسيل وجود

 مهبرنا تدوين در
4 .2 

 طرح براي محالت سفيدان وجود ري 

 محلي مشكالت و ها خواسته
4 .3 

 هاي گراي  و فرهنگي تنوعات شناختن رسميت به

 ها برنامه در محلي
4 .1 

 1. 4 جامعه در جوانان و زنان حضور
 و مطالبات تزايد به رو افزاي  و عمومي آگاهي رشد

 شهروندي حقوق
4 .1 

 هاي مشاركت براي رگساالنبز در انگيزه وجود

 ...و ديني عرفي، سنتي،
4 .0 

 رساني اطالع براي شهري مديريت ابزارهاي تقويت

 مردم به موقع به
4 .1 

 به تعلق احساس و گرايي ملي هاي وجود زمينه

 اسالمي ايراني فرهنگ
4 .0 

 مديريت در شهروندي حقوق به توجه سازوكار ايجاد

 شهري هاي برنامه و شهري
4. 0 

 در مشاركت جلب و خانواده به تعلق احساس

 وجوه سنتي مشاركت
3 .9 

 در سازي تصميم گيري، تصميم هاي زيرساخت ايجاد

 محالت و مناطق سطح
3 .6 

 و مردم با شهري مديريت ارتباط فرصت وجود
 آن سازوكار تعيين

3 .8 
در  شهروندمحوري و محوري مردم رويكرد تقويت

 شهري شهر مديريت
3. 5 

 و قواعد به دادن تن در شهري تمايل مديران
 مردم مشاركت معيارهاي

3 .7 
 مطالبات هدايت براي قانوني سازوكارهاي تدوين

 شهري مديريت از شهروندان
3 .5 

 عملكردي و ساختاري بس  براي سازي زمينه

 غيردولتي هاي تشكل
3 .6 

و  مردم مطالبات به گويي پاسخ به شهري مديران التزام
 پذيرش اصل نظارت

3 .1 

 شهرداري، بين اجرا و وجود زمينة نظارت

 مردم و شهر شوراي
3 .6 

 فرسوده بافت توسعة در جامع الگوهاي از استفاده

 
3 .5 

 به صرف خدماتي نهاد از شهرداري رويكرد تغيير
 فرهنگي -نهادي اجتماعي

3 .5 
 تعري  و فاضالب و آب ترافيك، ونقل، حمل به توجه

 شهري الزامات كردن لحاظ و عابرم
3 .2 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Strengths 

2. Weaknesses 

3. Opportunities 

4. Threats 
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 امتياز عوامل بيروني امتياز يعوامل درون

 

 در مردم مشاركت حق مبني اساسي قانون تأكيد

 امور همة
3 .2 

 

 مديريت هاي برنامه در محوري محله توسعة رويكرد
 شهري

3 .6 

 تقويت و 44 اصل اجرايي هايي سياست اعالم

 امور در مردم نق 
3 .6   

   5. 3 اي محله وجود هويت

   5. 3 اركتمش جلب امكان

   1. 3 محله هويت نسبي پايداري

ف 
ضع
ط 
نقا

(
W) 

و  مردمي نهادهاي جايگاه نبودن مشخص
 ها برنامه در ها تشكل

4 .4 
ها 
يد
هد
ت

(
T) 

 پتانسيل از استفاده در ناهماهنگي و اختالف ايجاد

 جوان نيروي
4 .4 

 و زندگي محالت در اجتماعي بستگي هم ضعف

 نشيني آپارتمان
4 .4 

 و و قومي فرهنگي تنوعات دليل به تعارضات ايجاد
 محلي

4 .4 

 به آنها گويي پاسخ و مردم نظارتي سازوكار نبود

 ها برنامه در
4 .3 

 بين دوسويه و متقابل درت و ارتباطات ضعف

 شهروندان
3 .9 

 براي شهروندي مطالبات دهي سازمان فقدان

 ها برنامه در لحاظ
4 .2 

 در نگري سويه يك و ها برنامه در فردگرايي تقويت

 ها طرح
3 .7 

 و اجتماعي مسئوليت احساس در ضعف وجود
 جمعي وجدان

4 .1 
 فرهنگي فضاهاي و آموزشي نق  به توجهي بي

 شهري
3 .6 

 قومي، فرهنگي، تنوعات بين تعارضات ايجاد
 ... و مذهبي و زباني

 5. 3 شهروندان ميان اجتماعي سرماية ضعف و رفتن تحليل 0. 4

 مداوم تغييرات و مديريت در ثباتي بي ايجاد

 ها برنامه
4 .0 

 و شهروندان از بخشي به شهري مديريت اتكاي
 آنان تمركزطلبي

3 .4 

 هاي انتصاب و محوري تخصص در ضعف وجود

 سياسي
3 .9 

 بين ها پست تقسيم و اداري ساختارهاي گرفتن قرار

 قوي گروه
3 .2 

 4. 4 شهر تخصصي مديريت تضعيف 9. 3 مردم به شهري مديران ينباال به پاي از نگاه

 نمادين و سمبليك حضور به مشاركت تبديل

 
3 .8 

 و مديران بين مشاركت كاربست از متقابل درت عدم
 شهروندان

4 .4 

 تجارب از استفاده براي ارتباطات محدوديت

 جوامع ديگر
3 .7 

 علمي مبناي بدون و احساسي مقطعي، هاي تصميم

 تخصصي
4 .3 

 هاي برنامه اجرايي و حقوقي ضمانت نبود

 شهري مديريت
3 .7 

 در مردم مشاركت قانوني هاي شاخص به توجهي بي

 ها برنامه
4 .2 

 هدايت براي قانوني سازوكارهاي فقدان

 مردمي مطالبات
3 .4 

 قواعد در خود تكليف و حقوق به شهروندان ناآشنايي

 برنامه
4 .1 

در  محله ساكنان قانوني عرفي نق  تضعيف
 محلي مديريت

3 .3 
 مطالبات هدايت براي تجربي قانوني الگوهاي نبود

 شهروندان
3 .6 

 و متمركز گذاري قانون و گذاري سياست
 شهري مديريت محور دولت

 
3 .2 

 مديريت در مصوب و مدون شهروندي حقوق فقدان

 شهري
3 .5 
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 امتياز عوامل بيروني امتياز يعوامل درون

 

 نامشخص و ها محدوده سطح در اختالف بروز

 ها بودن برنامه
3 .0 

 

 2. 3 شهروندان انتفاعي مشاركت قانوني سازوكارهاي نبود

 جمعيتي بافت ناهمگوني و جمعيت زياد تراكم

 محالت و مناطق
3 .6 

 مستمر مكاني تغيير و دوشي به خانه و وجود اجاره

 
3 .6 

در  مسكوني واحدهاي باالي تراكم و پايين متراژ
 منطقة يك

 3. 3 جايي جابه وسيع هاي پايانه وجود و شناور جمعيت 8. 2

 2. 3 گسترده هاي آلودگي و فرسوده هاي بافت  

  

 تفكر مقابل در متمركز مديريتي ساختار مقاومت

 مشاركتي
3 .0 

  

  

  

  

  

 

هراي   پتانسريل  SWOTبا استفاده از جدول الگوي تحليرل  بايد ابتدا  ،ردهاو تعيين راهب SWOTل براي تشكيل جدو

تررين عوامرل    مو با توجه به مجموعه عوامل داخلري و بيرونري و تركيرب آنهرا، مهر      ريزي شهري در محلة گلستان برنامه

 ةنقطر  16مشتمل بر  . در واقع با توجه به تعدد عوامل داخليشودتعيين  گلستان ةي شهري در محلريز نامهبر در راهبردي

 33عامل تهديد، مجموعاً با  21عامل فرصت و  12د عوامل بيروني با اعامل و تعد 34ضعف، مجموعاً با  ةنقط 18قوت و 

تواننرد   كننرد، مري   مري  اتخراذ  را راهبرردي هاي  ريزاني كه تصميم ، برنامهراهبردي عامل بيروني، با تجزيه و تحليل عوامل

اهميت اين عوامل  حدند. اين كار با بررسي كنمحدود  ها را به تعداد كمتري از عوامل و فرصتتهديدها  ،ها ، ضعفها قوت

كارانه را برا   تهاجمي، تدافعي، رقابتي و محافظه ةتوان راهبردهاي چهارگان پذيرد و نهايتاً مي از ديدگاه كارشناسي انجام مي

ترين عوامرل موجرود در    سنگين د. در واقع،كروني معين عامل بير 7عامل دروني و  12عامل مهم مشتمل بر  19توجه به 

 منتقل شوند. راهبرديوزن، بايد به جدول تجزيه و تحليل عوامل  اين جدول از حي 

 به منظور تعيين راهبردها  راهبردي يوامل تحليل و تجزيه .10جدول 

 عوامل راهبردي
امتياز 
 وزني

ضريب 
 اهميت

وزن 
 نسبي

رتبة 
 اهميت

 ريزي امهمقطع زماني برن
 بلندمدت مدت ميان مدت كوتاه

S1- قرديمي  و كهرن  اجتماعي سرماية وجود 
 مذهب و سنت اساس بر مردم ميان

4 .4 5 .00 2 .20 3 * * * 

S2- طتر   بترای  محالت سفيدان وجود ريش 

 محلي مشکالت و ها خواسته
4 .3 5 .00 2 .15 4  * * 

S3- 6 05. 2 00. 5 1. 4 جامعه در جوانان و زنان حضور *  * 
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 به منظور تعيين راهبردها  راهبردي يوامل تحليل و تجزيه .10جدول ادامه 

 عوامل راهبردي
امتياز 
 وزني

ضريب 
 اهميت

وزن 
 نسبي

رتبة 
 اهميت

 ريزي مقطع زماني برنامه
 بلندمدت مدت ميان مدت كوتاه

S4- بتترای بزرگستتاالن در انگيتتزه وجتتود 

 ...و ديني ،عرفي سنتي، های مشارکت
4 .0 5 .00 2 .00 10 * *  

S5-  و ستاختاری  بستط  بترای  ستازی  زمينته 
 غيردولتي های تشکل عملکردی

4 .0 5 .00 2 .00 11 * *  

W1- مردمي نهادهای جايگاه نبودن مشخص 

 ها برنامه در ها و تشکل
4 .4 3 .57 1 .58 13  * * 

W2- و  محالت در اجتماعي بستگي هم ضعف
 نشيني مانآپارت زندگي

4 .4 3 .57 1 .58 14  * * 

W3- گويي پاسخ و مردم نظارتي سازوکار نبود 

 ها برنامه در به آنها
4 .3 3 .57 1 .54 15 * * * 

W4- شهروندی مطالبات دهي سازمان فقدان 

 ها برنامه در لحاظ برای
4 .2 3 .57 1 .50 16 * *  

W5-  مستووليت  احستا   در ضتعف  وجتود 

 جمعي وجدان و اجتماعي
4 .1 3 .57 1 .46 17  * * 

W6- فرهنگتي،  تنوعات بين تعارضات ايجاد 

 و... مذهبي و زباني قومي،
4 .0 3 .57 1 .43 18 * *  

W7- تغييترات  و متديريت  در ثبتاتي  بي ايجاد 

 ها برنامه مداوم
4 .0 3 .57 1 .43 19  * * 

O1- بتاانگيزه  و جتوان  نيروی پتانسيل وجود 
 برنامه دوينت در مشارکت برای

4 .2 5 .00 2 .10 5 *   

O2- و فرهنگتي  تنوعات شناختن رسميت به 
 ها برنامه در محلي های گرايش

4 .1 5 .00 2 .05 7 * * * 

O3- بته  رو افتزايش  و عمتومي  آگاهي رشد 
 شهروندی حقوق و مطالبات تزايد

4 .1 5 .00 2 .05 8  * * 

O4- گيتری،  تصتميم  هتای  زيرستاخت  ايجاد 
 محالت و مناطق سطح در ازیس تصميم

3 .6 5 .00 2 .05 9  *  

O5-  در محتتتوری محلتته  توستتتعۀ رويکتترد 
 شهری مديريت های برنامه

3 .6 5 .00 2 .00 12  * * 

-T1 استتفاده  در ناهماهنگي و اختالف ايجاد 
 جوان نيروی پتانسيل از

4 .4 12 .5 5 .50 1 * * * 

-T2 تنوعتتات دليتتل بتته تعارضتتات ايجتتاد 
 محلي و قومي و فرهنگي

4 .4 12 .5 5 .50 2 * * * 
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 (حداكثر -حداكثر)راهبردهاي تقاجمي 

 بر مردم ميان قديمي و كهن اجتماعي با استفاده از سرمايةبافت  نوسازي مداخالت در نهادسازي و مشاركت جلب 

 مذهب و سنت اساس

  از آنها محلي كالتمش و راه حل ها خواسته طرح محالت و سفيدان آموزش و ارتقاي مهارت ري 

 فرهنگي -اجتماعي نهادي به صرف خدماتي نهاد از شهرداري رويكرد تغيير 

 غيردولتي هاي تشكل عملكردي و ساختاري بس  براي سازي زمينه 

 

 (حداقل -حداكثر)راهبردهاي تدافعي 

 نشيني آپارتمان و ترويج فرهنگ زندگي محالت در اجتماعي بستگي هم تقويت 

 جمعي وجدان و اجتماعي مسئوليت احساس كنندگان و ارتقاي مشاركت برگزاري جلسات با 

 براي همراه و راهنما عنوان به  مساجد در شده تشكيل جلسات در خانواده سرپرستان كنار در ريزان برنامه قرارگيري 

 مطلوب ريزي برنامه

 مردم به شهري مديران پايين از نگاه و ها برنامه در مديريتي ثبات ايجاد 

 

 (حداكثر -حداقل)رهاي رقابتي راهب

 برنامه تدوين در مشاركت براي باانگيزه و جوان نيروي استفاده از 

 شهري مديريت از شهروندان مطالبات هدايت براي قانوني سازوكارهاي تدوين 

 شهري مديريت هاي برنامه در محوري محله توسعة توجه به رويكرد 

 شهري مديريت از شهروندان مطالبات هدايت براي قانوني سازوكارهاي تدوين 

 

 (حداقل -حداقل)كارانه  راهبردهاي محافظه

 تخصصي علمي مبناي بدون و احساسي مقطعي، هاي جلوگيري از تصميم 

  محلي و قومي و فرهنگي تعارضات كاه 

 تقويت و آموزش مهارت جوانان و جلوگيري از ايجاد اختالف بين آنها 

 ريزي مشاركتي نطقه و توجيه آنان براي برنامههايي براي مديران شهري م برگزاري جلسه 

 قرار اصلي محور درآن  در مردم كه است اي برنامه نيازمند محله اين كه توان گفت باال مي SWOTجدول  به توجه با

 باشرد.  يريرز  نامره برراي بر  مناسرب  راهبرردي  توانرد  مي مردم مشاركت بر  تكيه با محور مردم يريز نامهبر گيرند. لذا وجود

 بهبود براي مؤثر رهيافتي تواند مردم مي مشاركت به اساسي توجه ي وكالتي باريز نامهبركه  توان نتيجه گرفت مي رو، زاينا

 گلستان باشد. ةمحل وضعيت
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 يريگ جهينت

 و منطقره  دقيرق  شرناخت  مطالعرات توصريفي،   از مراحرل  ايرن  كه دارد متعددي مراحل شهرها در ها برنامه و طرح اجراي

از   شود. پرس  مي شامل و غيره را مردم مشاركت ميزان و محل تا نحوه يا منطقه هاي ظرفيت ساكنان، نيازهاي و اه اولويت

، هرا  ريرزي  برنامره  ايرن  از يكري آورنرد.   درمري  عمليراتي  صرورت  به را آن كنند و ه ميتهي را ان برنامهريز برنامه مراحل، اين

 هراي  هنظرير  راسرتا  ايرن  . درشرود  مري  داده بيشتري اهميت آنان اركتمش و مردم به آن در كه با مردم است ريزي برنامه

 اين اند. از جملة داشته مردمي ريزي برنامه در سعي هريك كه است شده ارائه  انديشمندان و نظران صاحب سوي از متعددي

 برر  سرعي  كه كرد اشاره فوپال ديويد چون انديشمندي افكار و وكالتي يا حمايتي ريزي برنامه ةنظري به توان مي ها هنظري

 خاص، قشر اجتماعيداراي بافت فرسوده با  محالت ويژه به و محالت اين دارد. البته، ريزي برنامهنگاه  كردن محور اجتماع

 صرورت  به را وكالتي يا حمايتي ريزي برنامه هاي ظرفيت از استفاده توان گر، تسهيل نبود و اقتصادي ساختار ضعف به دليل

در  را آنهرا  و دنكن را بالفعل محلهدر  موجود اجتماعي هاي سرمايه ،است شايسته كه طور آن اند و نتوانسته شتهنگاه دا بالقوه

 و جغرافيرايي  مختلرف  ابعراد  در وضرعيت  اين بهبود در تواند مي آنچه گفت بايد لذا. دنبند كار به محله وضعيت بهبود جهت

مرردم   كنرار  دراسرت كره    ريزي برنامه از رويكرد استفاده شود عواق بخ ثمر شهري، در محالت پايدار فضاي گيري شكل

 بره  دستيابي صورت پذيرد. لزوم ريزي برنامه در فرايند آنان دنكر شريك و مردمي هاي اهرم بر تكيه  ساكن آن محدوده و

 هراي راهبرد و هدفمنرد  اقردامات  برا  محلره  مختلرف  هراي  ظرفيرت  اسرتفاده از  جهت در گري تسهيل و هدايت مهم، اين

 از بسرياري  خرود،  ريرزي  برنامره متفراوت در نظرام    نگراه  برا  توانرد  مري  شرهري  مديريت ،راستا اين در. است انهريز برنامه

 مديريت ، يكپارچگي. درواقعدهد افزاي  را اجرايي قدرت و كرده تعديل را آن از ناشي هاي هزينه و اتالف ها كاري موازي

 جهرت  در پيوسرته  صرورت  به آن اعضاي ةهم كه است اي پيكره مانند ليمح مديريت همراه به عمومي بخ  مديريت با

 و همچنين رو پي  مشكالت و مسائل به توجه با گلستان ةمحل ،ميان اين دركنند.  ميتالش  پيكر پايداري و ماندن سالم

 لرزوم  بنرابراين  .است ردمبا م ريزي برنامههمان  كه طلبد مي را جديدي ريزي برنامه لزوم ،محله هاي توانمندي و ها قابليت

 نتيجه توان مي ها يافته از ،رو ازاين است. دولت و مردم دوسوية تعامل همكاري و مستلزم ريزي برنامه گونه  اين كردن پياده

 كارهراي  انرواع  انجرام  را برراي  سراكنان  اوالً كره  يابد دست پايدار ةتوسع به تواند مي صورتي در گلستان ةمحل گرفت كه

 شرهري  مديريت ثانياً دهد؛ سوق محيطي زيست و كالبدي از نظر چه و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، نظر از چه مشترت،

 واگرذاري  و يكپارچره شرهري   مديريت سوي  به شهر به سيستمي نگاهي با كرده، رها را خود سابق هاي ديدگاهبايد  فعلي

 اي برنامه نيازمند محله اين كه توان گفت ميگرفته،  رت. با توجه به مطالعات صوبردارد گام محلي هاي مديريت به اختيارات

 توانرد  مري  مرردم  مشراركت  بر  تكيه باو  محور مردم يريز نامهبر گيرند. لذا وجود قرار اصلي محور در مردم آن در كه است

 مشراركت  بره  اسياس توجه ي وكالتي باريز نامهبر توان نتيجه گرفت مي ،رو ازاين باشد. يريز نامهبراي بر مناسب راهبردي

راه مصرالحه ميران   نتايج اين مقاله تنهرا   ،در نهايت .گلستان باشد ةمحل وضعيت بهبود براي مؤثر رهيافتي تواند مردم، مي

د و ايرن ديردگاه را يكري از    كنر  معرفري مري  همان مفهوم وكالت ديويردوف  را مندي )تخصص( و مسئوليت سياسي  حرفه

 كند. ه به مسائل اجتماعي و مشاركت معرفي ميتوج ةترين نظريات پيشگام در زمين مهم

 گردد: ي وكالتي در محله ارائه ميريز نامهبر ةكاربرد نظري در خصوصبه شرح زير  ها پيشنهاد ،لكن در اين جهت
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 عنوان وكيل مردم در عمل نيز هميشه نمايندة واقعري سراكنان باشرد و     ريز به بايست سعي شود برنامه مي

 شي پيدا نكند.مشاركت مردم جنبة نماي

 علمي و تجربي( محك بزند، تعديل كنرد، يرا   )اي  ها را با معيارهاي حرفه بايست خواسته متخصص فن مي

هاي معقرول و مشرروع    ريز بتواند خواستة مردم را تبديل به طرح حتي رد كند. كامالً امكان دارد كه برنامه

ي از وكيل  بخواهرد كره برا معيارهراي     شود كه اجتماع محلي چيز اما مشكل وقتي پديدار مي فني كند؛

در اينجاست  ريز وكالتي ميان وظيفة وكالت و داوري فني دچار سردرگمي شود. اي او نخواند و برنامه حرفه

 چيز مقدم بشمارد. گر عمل كند و نفع مردم را بر همه عنوان يك تسهيل بايست به كه مي

 جهت ايجراد   ايد مانع بازتواني خود آنها شود و آنان را درريزان وكالتي با حمايت از اجتماعات فقير نب برنامه

 تر هدايت كند. تغييرات اجتماعي اساسي

 جانبه از اين  طور همه هاي اجراي طرح، به ريزان وكالتي و هزينه هاي برنامه مديريت شهري با تأمين هزينه

 برنامه حمايت كنند.

 هاي مشاركتي توجه بيشتر معطوف  ريز به شاخص امههاي نهايي، برن منظور داوري بهتر و انتخاب گزينه به

 دارد.
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