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 استانی  دیده بانی توسعه پایدار الگوی

   اصول و فنون مشارکت مردم :  3گزاره برگ شماره 
 ایستگاه تحقیقات سالمت قزوین موسسه ملی تحقیقات سالمت جمهوری اسالمی ایران ، و سازمان برنامه و بودجه استان قزوین 

 

ها براي توسعه پايدار محسوب گذارييك اصل در سياست« مشاركت مردم» 0791از سال 
است به طوري كه در منابع «  مشاركت مردم»شود. اصل عملياتي و بنيادي توسعه مي

 رتوسعه ياد شده است. امروزه د« منبع پنهان و فراموش شده»علمي از مردم به عنوان 
هاي مؤثرتر جلب مشاركت هستند.  ضرورت آن شکي نيست و محققان به دنبال روش

براي كاهش بي عدالتي نيز مشاركت مردم را به عنوان يکي از بازوهاي فندق شکن 
  معرفي كرده اند .

ه مهم نکتآنها است.  «خوداتکایی»و « توانمندسازی»نتيجه نهايي مشاركت مردم 

ت به مقوله مشاركت مردم است به طوري كه در دو دهه ها نسبروند تکويني نگرش

 شود.ياد مي« شریک »به عنوان « مشتری»گذشته از مردم و جامعه به جاي 

هاي سالمت را افزايش داده اين تغيير نگاه ، سهم مردم در طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه

درگير شدن جامعه »است به طوري كه در تعاريف جديدتر اين سهم آشکارتر است: 

ه شراکت های توسعریزی، اجرا و کاربرد فعاليتدر توسعه فرایندی است که به وسيله آن بين دولت و جوامع محلی در زمينه برنامه

در تعريف ديگر مشاركت فرايندي معرفي شده كه در آن .« آید تا موجبات افزایش خود اتکایی و کنترل اجتماعی را فراهم آوردبه وجود می

يل به گيرند و با هم براي نهايشان تصميم ميطور گروهي در مورد اولويتدارند، به كنند، راه برآوردن اين نيازها را معلوم مياعضاي هر جامعه تعيين نياز مي
 در مرور منابع علمي دو تفسير از مشاركت وجود دارد:  كنند.اهداف طراحي شده بر اساس حمايت مقتضي كار مي

 هاها و برنامهعنوان وسيله، ابزاري براي پشتيباني پروژه مشاركت به 

 مشاركت به عنوان هدف، توانمندسازي مردم براي به عهده گرفتن مسؤوليت بيشتر 

پيامدهای قابل سنجشی ناشی از مشارکت مردم مورد انتظار نيست. « توانمندسازي مردم»رسد هدف نهايي هر دو تفسير چيزي جز به نظر مي

، بهبود كيفيت، ارتقاي پوشش و ايمني خدمات و هزينه ارتقاي فرهنگ و سواد عمومي اند، توانمندي مردم، يت مردم، مشاركت آنان كه در حاشيهرضا» است

 در نهايت مزاياي چنين مشاركتي عبارت است از: .  «هاها و برنامهاثربخشي منابع، پروژه
 ها )مالکيت(تداوم و پايداري برنامه  
  ها )مقبوليت(نهادينه شدن و بومي شدن برنامهتسريع 
  )رساندن منفعت به فقيرترين اقشار )عدالت 

 ها )رضايت(حاكميت ملي و محلي و متعاقباً كاهش مهاجرت دلبستگي به 

 كننده نيز فوايدي دارد و در نتيجه آن:  براي خود فرد مشاركتمشاركت 

 هاي هاي ارتباطي، كارتيمي، مهارتيابد، حداقل مهارتنابع مختلف علمي و مهارتي افزايش ميشود چراكه دسترسي وي به موي زياد مي توانمندی

 يابد.طلبي و... افزايش ميريزي، حضور مؤثر در جلسات، فن حمايتزندگي، برنامه

  ،دهد.ت فردي را افزايش ميرا به دنبال دارد و اين رضايت سطح سالم افزایش رضایتمشاركت داوطلبانه به عنوان رفتار اجتماعي سالم 

  ،ه هاي مختلف بكند، حمايت اجتماعي از راهبيشتري را براي فرد فراهم مي حمایت اجتماعیمشاركت از طريق افزايش ارتباطات اجتماعي فردي

 دهد.  ويژه در مواقع بحراني كمك كننده بوده و  سطح سالمت فرد را افزايش مي

 ي همه اديان است. توصيه شده رفتار معنویاندن به عنوان همياري، كمك به هم نوعان و خير رس 

ق ين طريالگوهاي متفاوتي براي مشاركت مردم وجود دارد اما در مشاركت وسيع و همگاني استفاده از نمايندگي مردم برجسته شده و مشاركت مردم از ا
هاي خوديار، افراد داوطلب، افراد محبوب مردم، سازمان هاي مردم نهاد، گروهرهبران و بزرگان جامعه هدف، نمايندگان رسمي و قانوني »شود، تسريع مي

 به داليل زير مؤثر است:نمایندگی مردم  یا مشارکت  ميانجيان  از اين قبيل هستند.« هاي ويژهجامعه، گروه

 شود.ها منتخب هستند، پس انتقال انتظارات و صداي مردم تسهيل مينماينده 

 تري به شبکه مردمي دارد، شبکه به عنوان يکي از منابع تغيير در جامعه است.، دسترسي سريعنماينده يا ميانجي 
 شود.ها تسهيل ميميانجيان اين قابليت را دارند كه الگوي تغيير رفتار باشند و مقاومت نسبت به آنها كمتر است، در نتيجه انتقال پيام 
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 هاي سال استمرار دارد.ردم را در پي دارد كه سالاي متقسيم كار بين ميانجيان، توانمندسازي شبکه 
 تر است.  هاي مشاركت مردمي دقيقآگاهي ميانجيان از منابع و ظرفيت 
 دهند، هنرمندان، روحانيون، افراد شاخص و... ها را افزايش ميميانجيان مختلف، خالقيت در ارايه خدمات و پيام 
 دهند. را افزايش ميهاي مردمي ميانجيان پوشش و دسترسي به گروه 

 عبارت است از : در زمينه مشارکت مردم و نادرست کننده باورهای نگران

 شود دولت دست از مسؤوليت خود بردارد!مشارکت بار بيشتری بر گروه فقيران است و سبب می  

ر گيرد، احتمال شنيده شدن صداي آنها بيشتپذير و يا نمايندگان آنها سرعت ميريزي و اجراي صحيح مشاركت مردم، شناسايي افراد آسيببا برنامه
 شود. دم نزديك ميهاي دولت تغيير كرده و به نيازهاي واقعي مردهد. چه بسا با مشاركت مردم اولويتشود و در موارد مؤثرتر نيازهاي آنها را جواب ميمي

  !ضمانتی برای اثربخشی مشارکت وجود ندارد 

ه از تعهد هاي جدي وجود دارد كبر پايه تجربيات بسياري از كشورها اصول مشاركت مؤثر تجربه شده و انتشار يافته است. براي اثربخشي مشاركت شرط
ر مردم د شود. اولين تضمين براي اثر بخشي مشاركت، ايجاد اعتمادها را شامل ميسازيسياسي صاحبان قدرت شروع شده و تغييرات عملياتي و ظرفيت

 است. 

 های با مقياس کوچک است!مشارکت ویژه طرح 

هاي كوچك هاي كالن از طريق ميانجيان مردمي منتخب و در طرحها و نظارتگيريمشاركت مردم در سطوح مختلف قابل انجام است: در تصميم
 محله محور يا محل كار و تحصيل، مشاركت خانوارها و افراد خانواده.

 شود!ها میو باعث به تاخير افتادن پروژههزینه براست  بر ومشارکت زمان 

هاي آتي و ها و پروژهكند كه سبب افزايش اثرات برنامهايجاد مي« توانمندي»قسمت اول عبارت درست است اما زمان و منابع صرف شده در مردم 
افتد. اساساً كمتر و با منابع كمتر )به دليل استفاده از نيروي داوطلب( اتفاق ميها در زمان ها و پروژهشود، در چنين شرايطي اجراي برنامهپايداري آنها مي

توانيم ساالري است نه مشاركت مردم. به جاي اين كه بگوييم وقت براي مشاركت نداريم، ميها ديوانمقصر اصلي در طوالني شدن زمان اجراي پروژه
 يم و توانايي جلب مشاركت مردم را ارتقا دهيم.هاي خود را براي مديريت زمان پروژه اصالح كنروال

  الزم است! توسعهمشارکت همه آن چيزی است که برای 

 توان به استفاده از اجبار و الزامدر سه حوزه تسهيل، اجبار و ترويج تجربه شده است، از جمله مي توسعهواقعيت آن است كه راهبردهاي مختلفي براي 
، استفاده توسعههاي ها و بازاريابي اجتماعي اشاره كرد. نکته مهم در موفقيت برنامهسي سالمت، همکاري بخشهاي عمومي، مهندقانوني، آموزش

 همزمان و چند سطحي از همه راهبردهاي فوق است. 

 !مشارکت کاری تشریفاتی است 

، تأثير چنداني در توسعه و پيشرفت جامعه نيابد اما اين ها، مشاركت مردم صرفاً يك شعار بوده باشد و در عمل اراده مردمممکن است در برخي از تجربه
 اند. هاي فراواني در جوامع وجود دارند كه مردم، محور اصلي مديريت جامعه بودهبه معني تشريفاتي بودن نفس مشاركت مردم نيست چراكه همزمان نمونه

 م است! ای مشارکت در سطح باال الزامکان مشارکت همه وجود ندارد! در هر پروژه 

توانند مشاركت كنند، سهم مشاركت مردم در سطوح و مراحل مختلفي مي
ها بايد امکان مشاركت تك مردم هم متفاوت است. به طور كلي برنامه

طريق و در موارد دشوار اين امکان از  تك اعضاي جامعه را فراهم آورد
 هاي ارتباطيباور غلط ناشي از نقص در مهارتميانجيان فراهم شود. اين 
 مشاركت دهندگان است.

 کنند مشارکت جامعه یعنی بسياری از پژوهشگران فکر می

 گوش دادن به مردم!

مشاركت حداقل سه پله دارد: گوش دادن، مشاوره گرفتن و شريك شدن.  
 هاي خود راهبنابراين بسياري از اوقات اين مردم هستند كه با مشورت

 دهند. صحيح را به پژوهشگران نشان مي

  !برای مشارکت مردم نباید پول هزینه کرد 
ده مشاركت كنندهنده و شروعسؤال اين است كه آيا بابت مشاركت مردم بايد پول هزينه كرد؟ جواب اين سؤال بستگي به شرايط دارد. سازمان مشاركت

رداخت اما پها بايد هزينه كند، سازيها و نهادينهبه طور قطع براي ايجاد بسترهاي مشاركت از جمله ايجاد سيستم، آموزش، برقراري ارتباط، تشويق
ننده براي انجام ككنندگان مردمي نبايد صورت پذيرد چراكه در اصل مشاركت كردن كاري داوطلبانه است، مگر اين كه افراد مشاركتمستقيم به مشاركت

 باشد.ننامه آنها انجام كار داوطلبانه منظور وظايف معيني به استخدام رسمي سازمان مربوطه در بيايند و در قرارداد يا تفاهم

  
  

  
  

 
   

  
  

  
  

  
 

              

                        

                     

 


