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 اولين نشست تخصصي

مشارکت معنادار شهروندان زیربنای توسعه پایدار: پانل تخصصي

دآتر اسالمي: مدير پانل

نيا  دکتر حامد کامل: سخنران نشست

: اعضاء نشست

: مدعوين ويژه

 شناسی فرهنگی دکتر قبادی متخصص انسان. 1

 ابویی مدیر تشکلهای سازمان. 2

 مکبري مشاور رئيس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران . 3

: مستندات جلسه

 .بزودی متن کامل این نشست برای مطالعه در سایت قرار خواهد گرفت

 

 

 مصاحبه جناب آقاي مكبري،مشاور معاونت اجتماعي و رئيس سازمان فرهنگي هنری در حوزه برنامه ريزي راهبردي 

 

 مصاحبه حميدرضا شایان دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران و عضو هيئت علمی دانشگاه جندی شاپور

 

سعه پایـدار              –نشست علمی  " روز چهارشنبه نهم بهمن ماه        بـا حضـور آقایـان" تخصصی مشارکت معنادار شهروندان زیر بنــای تو

نيا پژوهشگر و سخنران اصلی مراسم، دکتر اسالمی نژاد ریيس مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، دکتر حامد کامل          دکتر مهدوی

سان               شاور رئيـس  مدیر گروه نشست، دکتر قبادی متخصص ان کبري م شناسـی فرهنگـی ، ابویـی مـدیر تشـکلهای سـازمان و م

شارکت،: محورهای مورد بحث این نشسـت عبـارت بودنـد از           .  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد           تعریـف انـواع م

لب مشـارکت عمومـی، ابهام در مفهوم و نتایج مشارکت، مشارکت معنادار و مشارکت کاذب، ناکـامی در روش                   های کالسـيک ج

 .های نوین جلب مشارکت معنادار، معرفی چند نمونه موردی کاربردی از مشارکت معنادار شهروندان روش

 

 . های خالق و نو در حوزه مشارکت معنادار شهروندان استقبال گرم خواهد شد از ایده* 

سعه فرهنگــی و اجتمـاعی، ایـن: نژاد در آغاز نشست اظهار داشت         دکتر مهدوی  با توجه به اهميـت نقـش مشـارکت مــردم در تو

ها در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگی و نقش خطير مرکـز مطالعـات فرهنگـی شـهر سلسله نشست 

رئيـس.  شود آید برگزار می    ساز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بشمار می            تهران که به عنوان نهاد تصميم ساز و اندیشه           

ریـزی در کـار هـای عملـی و برنامـه           وظيفه ما در این جلسات ترسيم مشکالت و ارائه راه            : مرکز مطالعات فرهنگی خاطر نشان کرد        

شارکت فعـال داشـته  سازی الزم است نخبگان در تصميم        : نژاد تاکيد کرد      مهدوی.  جهت رفع مشکالت مطرح شده خواهد بود            ها م

 . محوری، و جلب مشارکت معنادار شهروندان استقبال گرم خواهد شد های خالق و نو در جهت ارتقای شهروند از ایده. باشند

 

برای تضمين معنادار کردن مشارکت، شناخت نيازهای مردم و جامعه براساس عدالت جغرافيایی، جمعيتی و جنسيتی و ارتقـاء*

 . محوری ضروری است محوری و محله وری از ظرفيتهای موجود و جلب اعتماد مردم در جهت ارتقاء شهروند سطح بهره

شارکتی در طراحـی جمعـی پرداخـت                                          بر معنـاداری م سی عوامـل موثـر  و ضـمن.  دکتر کامل نيا در سخنرانی خود به تحليل و برر

شارکت              ها و نمونه   بررسی نظریه  عی پرداخـت            های کاربردی مشارکتی در طراحی به مقایسه ميـان م ستادیار.  های کـاذب و واق ا

دانشکده معماری دانشگاه فردوسی مشهد به نقش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عنوان نهادی فرهنگی در جلــب

شاره کـرد و در تقسـيم               های هنری و فرهنگی و ارتقاء شـهروند             های واقعی مردمی در عرصه         مشارکت های  بنـدی پـروژه       محـوری ا

مه              ( طراح  : مشارکتی به چهار عضو مشارکت کننده مهم اشاره کرد           های   که در سازمان فرهنگی هـنری عمـدتٌا کارشناســان برنا

ها ها و مسئوليت     کسی که هزینه  ( ، کارفرما    )کند مخاطبان طرحها که از نتایج حاصل استفاده می        (، کاربر )فرهنگی هنری هستند   

خش). به عنوان یک مرجع باالدست در حوزه تصميم سازی            (گذار   و قانون ) را برعهده دارد      و تحليل نحوه تعامل هریک از این چهـار ب

ناداری   (با یکدیگر و چگونگی دخالـت آنهـا در بخشـهای مختلـف جامعـه را نشـان دهنـده واقعـی                       بـودن) کـاذب  (و غـير واقعـی     ) مع

های نوین جلب مشارکت معنادار پرداخت و به چند نمونه بندی سخنان خود به بررسی روش       نيا در جمع  دکتر کامل  .مشارکت است  

 .موردی کاربردی از مشارکت معنادار شهروندان نيز اشاره نمود

 

قاي هـادي فيـاض و در پایان این نشست آقایان دکتر اسالمی، دکتر قبادی، آقای مکبری، دکتر شایان، خانم دکتر شـاه                       چراغـی، آ
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دآتر اسالمي

جناب آقاي دآتر مهدوي نژاد رئيس مرآز

دآتر حامد آامل نيا
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