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۷ روش اجرایی طراحی مشارکتی

+ >
نویسنده و مترجم : بهزاد انصاری / مشاور واحد علمی و تحریریه

مطالعه مطلب از سایت 

تفکــِر »کار و پژوهــش گروهــی« همیشــه در دانشــگاه ها مطــرح می شــود و بســیاری از اســاتید بــه 
ــم  ــک تی ــل ی ــد مث ــما بای ــت دارد و ش ــی اهمی ــی خیل ــای گروه ــه فعالیت ه ــد ک ــجویان می آموزن دانش
ــت  ــار فعالی ــک معم ــتر از ی ــر بیش ــک معمار منظ ــرای ی ــد. ب ــتفاده کنی ــی« اس ــل جمع ــید و از »عق باش

ــرورت دارد. ــراد، ض ــای اف ــدگاه ه ــات و دی ــده، تجربی ــتفاده از ای ــی و اس گروه

حتــی زمانــی کــه بــه عنــوان یــک دانشــجوی معماری منظــر قصــد داریــم بــه فعالیــت حرفــه ای در کشــور 
دیگــری بپردازیــم پارامتر هــای »اخــاق حرفــه ای« ایجــاب می کنــد مــا بــه عنــوان یــک فــرد متخصــص 
توانایــی کار و هدایــت پروژه هــای مشــارکتی و تعاملــی را داشــته باشــیم. شــاید ایــن ویژگــی باعــث 
شــود مــا هــر از گاهــی از »فردگرایــی« در انجــام پروژه هــا جــدا شــویم و تعامــل بــا جامعــه را یــاد بگیــرم 
چــون بــه هــر حــال یــک معمار منظــر قــرار نیســت مثــل یــک معمــار شــرایط را کنتــرل کنــد بلکــه بایــد 
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پارامترها جهت برنامه ریزی و تعیین راهبرد :

روش های اجرایی طراحی مشارکتی

ــی و  ــای گروه ــود فعالیت ه ــع نم ــرد. در واق ــاد بگی ــه ی ــرایط را در جامع ــا ش ــل ب ــرل، تعام ــتر از کنت بیش
تعاملــی در معماری منظــر بیشــتر از معمــاری بــه چشــم مــی آیــد. ایــن تعامــل و کار گروهــی خصوصــا در 

انجــام پــروژه؛ ماقــات مغزهــا، ایــده هــا و افــکار را بــرای مــا بــه همــراه دارد.

در این مقاله قصد داریم روش های اجرایی طراحی مشارکتی را یاد بگیریم.

تعیین افراد و گروه ها	 
مراحــل 	  در  طــرح  در  مشــارکت کنندگان  دخالــت  محــدوده  و  میــزان  مــورد  در  تصمیم گیــری 

اجــرای طــرح و  ایده پــردای، تکمیــل طــرح  مختلــف ماننــد کشــف چالش هــا، 
بیان آشکار اهداف مشارکت	 
انتخاب روش مناسب برای دستیابی به اهداف	 
هدایت و کنترل فعالیت های مشارکت	 

بــا در نظــر گرفتــن شــاخص های مطــرح شــده و بررســی هــر یــک در فراینــد برنامه ریــزی پــروژه، آگاهــی 
از روش هــای اجرایــی متنــوع عــاوه بــر ارتقــا توانایــی علمــی فــرد، باعــث تقویــت کل نگــری در برخــورد 

بــا چالش هــای پــروژه میشــود.

۱-تورهای پیاده روی
یــک روش بــرای تســهیل آگاهــی مــردم از شــرایط محــدوده مــورد نظــر بــرای طراحــی بــه ویــژه در جایــی 
کــه ســاکنان بــه شــرایط نامناســب عــادت کــرده انــد، پیــاده روی برنامــه ریــزی شــده در ناحیــه مــورد 
مطالعــه اســت . ایــن روش شــامل نقشــه بــرای تعییــن موقعیــت و مســیر حرکــت گــروه و مشــخص 
ــرای ثبــت احساســات، اطاعــات شــناختی و واکنش هــای افــراد نســبت  نمــودن مکان هــای خــاص ب

بــه مشــکات محیــط و منظــر اســت.
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۲-طوفان ذهنی
طوفــان ذهنــی بهتریــن ابــزار بــرای تولیــد ایده هــای خاقانــه اســت. افــراد مختلــف ایده هــای خــود را 
بــدون هیــچ ارزش گــذاری قبلــی مطــرح می کننــد. در ایــن روش بــرای اجــرا از گروه هــای کوچــک ۳ تــا ۹ 

نفــره ی افــراد محلــی اســتفاده میشــود و بایــد قوانیــن زیــر رعایــت شــود :

هر تعداد راه حل که ممکن است، مطرح شود	 
ایده های خاق و نو تشویق شوند	 
هیچ انتقادی مجاز نیست و قضاوت در مورد ایده ها به زمان دیگری موکول می شود.	 

۳-تحلیل سناریو
در ایــن روش موضوعــات کلیــدی مشــخص می شــود و افــراد شــرکت کننــده بــرای خلــق و کشــف 
ســناریوهای مختلــف بــرای شــناخت محیــط و منظــر و بیــان ایده هایــی در مــورد ســاماندهی آن 
همــکاری مــی کننــد. هــدف؛ کشــف طیفــی از انتخاب هــای قابــل قبــول اســت. ایــن روش بــه ویــژه بــرای 

مــوارد پیچیــده ای کــه آینــده طــرح چنــدان قابــل پیــش بینــی نیســت مفیــد اســت.

اولیــن قــدم در ایــن راه، یــک کار گروهــی مثــا یــک کارگاه دو روزه اســت کــه در آن ســاختار ســناریوها 
مشــخص شــود تــا بتــوان بــر اســاس آنهــا ، موضوعــات کلیــدی مشــخص و ایده هــای برآمــده از 
طوفــان مغزهــا در رابطــه بــا موضوعــات کلیــدِی طــرح اســتخراج شــوند. ایــن ایده هــا، توســط افــراد 
در گروه هــای کوچــک بــه صــورت ســناریو های مختلــف نوشــته می شــود و در جلســات بعــدی بحــث 
می شــوند و در نهایــت ســناریو های مختلــف بصــورت گزینه هــای طراحــی مطــرح و بهتریــن و مناســب 

تریــِن آن انتخــاب میشــود.

۴-طراحی واقعی
در ایــن روش، گروه هایــی از افــراد بــا تخصص هــای مختلــف و نیــز افــراد ذی نفــع و اســتفاده کننــدگان، 
بــرای رســیدن  بــه راحلــی طراحانــه گــرد هــم می آینــد. آنهــا بــه گروه هایــی تقســیم میشــوند و در 
مرحلــه بعــد پــس از بیــان توضیحــات کافــی در مــورد اهــداف، از یــک مــدل اســتفاده مــی شــود کــه در 
ــرای مشــارکت گروهــی فراهــم می کنــد. در شــیوه ای دیگــر  محــل بــه نمایــش در مــی آیــد و پایــه ای ب
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در همیــن روش از نقشــه محــدوده طراحــی و نیــز قطعاتــی کــه هم مقیــاس بــا نقشــه ی ترســیم شــده 
ــدازه و اشــکال مختلــف، امــکان  ــا اســتفاده از بلوک هــای ســاده در ان هســتند، اســتفاده مــی شــود . ب
ســاخت گزینه هــای ســه بعدی منظــر بــرای یــک ســایت و توســط افــراد غیــر متخصــص فراهــم میشــود.

۵- گروه متمرکز
گروه هــای کوچــک )۴ تــا ۱۲ نفــره( امــکان بحــث و ارائــه نظــرات بــرای دســتیابی بــه ترجیحــات و 
نیازهــای اســتفاده کننــدگان را فراهــم می کننــد. هــدف اصلــی، شــناخت ارزش هــا و ترجیحاتــی اســت 
کــه در حــوزه خاصــی تعریــف شــده؛ مثــا زیبایــی نماهــا و رنگ هــا کــه در یــک بحــث تعاملــی مطــرح 

می شــوند.

یــک گــروه متمرکــز دیدگاه هایــی را مطــرح می کننــد کــه امــکان طــرح آن در مصاحبه هــای فــردی 
ــر  ــد ب ــر می کننــد و می توانن ــد در فراینــد بحــث تغیی ــه عقای ــدارد و نشــان می دهــد کــه چگون وجــود ن

ــد. ــر بگذارن ــر تاثی ــاء منظ ــی در ارتق ــایق عموم س

۶- برگزاری جلسات
اطاع رســانی در مــورد طــرح، ایجــاد عاقــه و انگیــزه بــرای مشــارکت و نظرخواهــی در مــورد مشــکات 
ــام  ــی انج ــن علم ــک انجم ــزاری ی ــب برگ ــا در قال ــه و ی ــت، جلس ــک نشس ــورت ی ــب بص ــا اغل و راه حل ه
می گیــرد. مشــارکت در ایــن نــوع جلســات اغلــب بــه رای گیــری در مــورد موضوعــات مختلــف و یــا بیــان 

نظــرات کلــی منجــر می شــود.

۷- کارگاه ها
»آمــوزش« مهمتریــن بخــش ایــن فراینــد بــه منظــور ارتقــاء دانــش مشــارکت کننــدگان اســت و بازتــاب 

آن بصــورت راه حل هــا و دیدگاه هــای جدیــد مشــاهده می شــود.
طراحــان بایــد تکنیک هایــی بــرای اقداماتــی ماننــد کنتــرل بحث هــا و مصاحبه هــا، ارائــه فهرســت از 

ــد. ــکار گیرن ــث  ب ــدِی بح ــذار و جمع بن ــم و تاثیر گ ــل مه عوام
ــه  ــود ب ــن می ش ــی تعیی ــه موضوع ــی ک ــد و هنگام ــن کن ــروه را تعیی ــداف گ ــد اه ــروه بای ــت گ سرپرس
مشــارکت کننــدگان امــکان بیــان تجــارب خــود را بدهــد. اعضــای شــرکت کننــده در کارگاه بــه گروه هــای 
کوچــک ۵ تــا ۹ نفــر تقســیم می شــوند. زیــرا گروه هــای کمتــر از پنــج نفــر اغلــب بــا کمبــود دانــش و یــا 

https://www.instagram.com/landscapepocket/
https://landscapepocket.ir/


LANDSCAPE / POCKET
Science & Skill

@landscapepocket

landscapepocket.ir

قضــاوت انتقــادی بــرای تحلیــل مســائل و ورود بــه مرحلــه تصمیم گیــری مواجــه می شــوند.

جمع بندی

کاراکتــر پــروژه  و چالش هــای آن مــی توانــد مشــخص کننده بهره گیــری از روش هــای نــام بــرده باشــد 
گرچــه در مســیر اســتفاده از طراحــی مشــارکتی  منظــر بــه عنــوان یــک رویکــرد موانــع بســیاری وجــود 

دارد کــه حتــی می تــوان بــه عــدم پذیــرش و حمایــت از ســوی کارفرمــا اشــاره کــرد.

طراحــی مشــارکتی بــه عنــوان رویکــردی تعاملــی کــه در دموکراتیــزه کــردن شــهرها نقــش دارد، 
می توانــد بیــدار  کننــده بســیاری از واژه هــا همچــون؛ تعامــل، دوســتی، دگریــاری، همیــاری، همــکاری، 
ــیده  ــک کش ــه فل ــر ب ــی س ــای بتن ــن بلوک ه ــن ای ــاید در بی ــد و ش ــهر باش ــدی ش ــتر کالب ــاون در بس تع
ــه و  ــهر و کوچ ــر ش ــاری، روایتگ ــل و دگری ــن تعام ــو ای ــود در پرت ــث ش ــد، باع ــدا نمیرس ــه ص ــدا ب ــه ص ک

خیابان هــای خــود باشــیم و صداهــا و رفتار هــای گوشــه و کنــار شــهر را بینیــم و بشــنویم.
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