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سياست پژوهي پارادايم هاي مشاركتي شهروندان
در مديريت محيط زيست شهري
حسين صداقت نوري*  -دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ،دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،قزوين ،ايران.
چکیده

در طول تاريخ و در سراسر جهان به نقشها ،نيازها و توانهاي بالقوه و بالفعل شهروندان
چنانكه سزاوار است نگريسته نشده؛ و به همين دليل هنگامي كه با موضوع محيط
زيست روبه رو ميشويم ،مشاهده ميشود كه شهروندان به دليل نوع وظايفشان ارتباط
غيرقابل انكاري با منابع طبيعي و محيطزيست خود دارند و به گونهاي نزديكتر و
صميميتر به طبيعت گره خوردهاند ،به سبب وجود مشكالتي چون فقر ،عدم دستيابي
به آموزش و آگاهيهاي الزم زيست محيطي و عدم مديريت ،علي رغم توانهاي خود،
نتوانستهاند نقش مؤثري را آن چنان كه شايسته آنان است ايفا نمايند .در اين مقاله به
روش توصيفي -تحليلي به زمينه هاي مشاركت سازي شهروندان در مديريت زيست
محيطي اشاره شده و با روش سياست پژوهي به ارائه راهكارها و سازماندهي به ارتقا
ميزان مشاركت شهروندي در بهبود محيط زيست پرداخته شده است .نتايج تحقيق
حاضر نشان مي دهد كه «پی آمدهاي روانشناختی شهروندان» در مدیریت پشتیبان،
ايجاد انگزيش و احساس «مشارکت» است که برای شهروندان فراهم می آید و انان
را به سمت مشاركت بيشتر سوق مي دهد .بر این پایه میتوان گفت که مشارکت
یک درگیری ذهنی و عاطفی شهروندان در موقعیتهای گروهی است که آنان را بر
میانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک
شوند .لذا؛ «مدیریت مشارکتی زيست محيطي» به سه اقتضا وابسته است« :ساختار،
ِ
مشاركت انجمن مردم نهاد محلی برخی
جهت گیری و فراگرد»؛ بدین معنی که هرگاه
ویژگیهای هوادار را در قالب ساختار سازمانی در مديريت زيست محيطي ،جهت گیری
مدیران و شهروندان نسبت به مقوله محيط زيست ،فراگرد مشارکت واقعی و فراگردهای
تصمیم گیری در زمينه زيست بوم شهري باید به کار گيرند را ،آشکار سازند ،احتمال
کامیابی در زمينه بهبود و ارتقا سطح كيفي محيط زيست فزونی خواهد یافت .در
عين حال ،در حيطه شناسايي عوامل گرايشي ،برخي متغيرهاي مستقل موثر در ايجاد
حس مشاركت شهروندان در مديريت زيست محيطي عبارتند از :درآمد ،تحصيالت،
نژاد ،شغل ،جنسيت ،سن ،وضعيت تاهل ،كسب پاداش و رضايت ،مذهب و ايدئولوژي،
استفاده از رسانه ها ،پايگاه اجتماعي -اقتصادي ،آگاهي اجتماعي و دسترسي به اطالعات،
سنت گرايي و سرنوشت گرايي ،ويژگي هاي شخصيتي.
واژگان كليدي :پارادايم مشاركتي ،حكمروايي مطلوب شهري ،محيط زيست شهري.

Research policy paradigms citizen participation in urban environmental management
Abstract

Throughout history and around the world, roles, needs and potential and actual capacities as worthy citizens are not considered. There is an undeniable connection with the duties of citi;zens because of their natural resources and the environment
and so closely tied to nature. Because of problems such as poverty, lack of access to education and environmental awareness
and the need to manage, despite their power, they are able to
play an important role in the proper way. The analytical methods of citizen participation in environmental management are
discussed. Research and policy analysis to provide solutions
and organized to promote citizen participation in environmental improvement are discussed. Our results show that the
“psychological consequences of citizens’ manage backup, creating and feel” Partnership “which provides for citizens, and
they will lead to more participation. On this basis we can say
that the contributions of a mental and emotional involvement
of citizens in group situations that infuriate them to achieve
the goals of the group help. And responsibilities are shared.
“Participatory Environmental Management” is three demands:
“Structure and process orientation.” This means that if the participation of local civil society in the form of pro features of
the organizational structure of environmental management to
the administrators of people to the issues of environment in
ecosystem decision processes real participation process should
operate urban reveal. Likelihood of success in improving and
enhancing the quality of the environment will increase.
Keywords: participatory paradigm, good governance, urban,
urban environment.
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مقدمه
امـروزه در عصـر جهاني شـدن ،مصـرف كاال و خدمـات
مختلـف در شـهرها و به ويـژه در كالنشـهرها به ميزان
چشـمگيري افزايش يافتـه و ايـن مصـرف بيرويـه بـا
وجـود تأثيـرات مثبت بر رفـاه و بهبود كيفيـت زندگي
انسـانها ،داراي پيامدهـاي زيسـتمحيطي بسـياري
اسـت كـه باعـث نابـودي محيط زيسـت ميگـردد .در
شـهر همچون سيسـتمي بـاز متكـي به جريـان عظيم
ورودي مـواد غذايـي ،آب ،سـوخت ،مـواد اوليـه ،مـردم
و اطالعـات بـه آن اسـت و تمامـي آنهـا بـه صـورت
افـكار ،ايدههـا ،دانش و فـنآوري ،درآمـد ،آلودگي هوا،
ضايعـات و كاالهـاي سـاخته شـده بـه خـارج جريـان
مييابـد .در ايـن سيسـتم بـاز ،مـواد جديـد دائمـاً بـه
سيسـتم برميگـردد .حـال ايـن امـكان وجـود دارد كه
محيط زيسـت شهري در نتيج ه گسـترش شهرنشيني،
افزايـش جمعيـت و نياز به مصرف مواد و انرژي بيشـتر،
فشـارهاي وارد بـر محيـط خـود را نتوانـد تحمـل كند
و يـا حتـي آنهـا را كاهـش دهـد ،و يـا مـواد زايـد وارد
شـده بـه محيـط نتوانـد جـذب و در طبيعـت تجزيه و
احيـاء گـردد ،در نتيجه تعادل و توازن زيسـت محيطي
شـهر ،بـر هم خـورده و منجـر بـه ناهنجاريهـا و انواع
آلودگيهـا در محيـط زيسـت شـهري ميگـردد .نكتـه
اساسـي اين اسـت كه اختصـاص فصلي در دسـتور كار
 21بيانيـه مشـترك كنفرانـس زميـن دربـاره محيـط
زيسـت و توسـعه -حاكـي از جديتـر دانسـتن نقـش
عمومـي خاصـه زنـان در حفاظـت از محيـط زيسـت
ميباشـد .از سـويي ديگـر ،جهـان پيشـرفت ه امـروزي
مقتضيـات و انتظـارات جديـدي را ميطلبد ،مشـاركت
يكـي از ايـن نمونـه انتظـارات واقعـي اسـت .مشـاركت
به معنـي دخالـت همه جانب ه اعم از همفكري ،مشـاوره،
همـكاري ،تصميمگيـري و اجرايـي در امـور اقتصـادي،
ت محيطـي اسـت كـه امـكان ميدهـد
سياسـي ،زيسـ 
تـا در فراينـد مديريـت جامعـه مشـاركت فعالـي وجود
داشـته باشـد .مشـاركت بيش از هر چيز محتاج تحول
جـدي در ذهنيـت و فرهنـگ جـاري جامعه نسـبت به
حضـور و فعاليـت عمـوم در مديريـت خاصـه مديريـت

زيسـت محيطـي ميباشـد .محيـط زيسـت شـهري در
واقـع اكوسيسـتم و يـا محيطـي اسـت كـه داراي اجزاء
و عناصـر مختلفـي از جملـه منابع ،فرايندهـا و تأثيرات
مربـوط بـه جوامـع گياهـي و حيوانـي محلـي ،حيـات
انسـاني ،معـادن ،آب ،خـاك ،هـوا (محيـط طبيعـي)،
منابـع و فرايندهـا و تأثيـرات مرتبـط بـا سـاختمانها،
مسـكن ،جـاده ،تأسيسـات (محيـط مصنـوع) و منابـع
و فرآيندهـا و تأثيـرات مربـوط بـه فعاليتهاي انسـان،
آمـوزش ،بهداشـت ،هنر (محيط اجتماعـي و اقتصادي)
ميباشـد .در نتيجـ ه عملكـرد و فعاليـت انسـانها و
تبديـل منابـع و مـواد اوليـه بـه كاال و خدمـات مـورد
نيـاز ،محيـط زيسـت شـهري تحت تأثير قـرار ميگيرد
كـه ايـن تأثيـرات ممكن اسـت مثبت و يا منفي باشـد.
از جملـه عوامـل منفـي تأثيرگـذار بـر محيـط زيسـت
شـهري ميتـوان بـه انـواع آلودگيهـا (آلودگـي آب،
هـوا ،صـدا و غيره) ،توليد مـواد زايد و زبالـه ،فاضالب و
تراكـم جمعيـت اشـاره كرد.
بر اين اسـاس در اين مقاله به سياسـت پژوهي در حوزه
دسـتيابي بـه سياسـتها و راهكارهـاي مشاركت سـازي
عمومـي در مديريت زيسـت محيطي نگاهي ويژه شـده
اسـت و تلاش شـده اسـت تا ضمـن شناسـايي مفهوم
مشـاركت و مديريت شـهري زمينه هـاي بهره مندي از
انجمنهاي خصوصي و سـازمانهاي مـردم نهاد در زمينه
مديريـت زيسـت محيطي مورد اشـاره قـرار گيرد.
روش تحقيق
روش تحقيـق پژوهـش حاضـر« ،توصيفـي -تحليلـي»
اسـت كه از ابزار گـردآوري داده :مطالعـات كتابخانه اي
و اسـنادي در ايـن زمينـه بهـره گرفته شـده اسـت .در
ضمـن از روش «سياسـت پژوهـي» نيـز در زمينـه ارائه
پيشـنهادات در رابطـه با ارتقا مشـاركت شـهروندي در
زمينـه مديريـت زيسـت محيطـي بهـره گرفتـه شـده
اسـت .گامهـاي موردنظـر در روش سياسـت پژوهي
عبارتنـد از .1« :تحليـل بازيگـران» :در ايـن مرحلـه
فهرسـتي از بازيگرانـي كـه داراي بيشـترين منافـع
هسـتند ،تهيـه می شـود و سـپس قـدرت آنان در سـه
بعـد مهـم قـدرت يعني «منابـع ،توانايي بسـيج منابع و

ميـزان نفـوذ» مـورد بررسـي و تحليـل قـرار ميگيـرد.
« .2تحليـل پارامترهـاي سـاختاري» :هـر توصيهاي در
بسـتر سـازماني مناسـب ،امـكان تحقـق مييابـد .در
ايـن مرحلـه مـواردي چـون سـاختار سـازماني اجـراي
توصيههـا ،مقـدار منابـع مـورد نيـاز بـراي اجـرا و
مكانيزمهـاي سياسـتگذاري مـورد نياز بـراي حمايت
ت مـورد بررسـي قـرار می گیـرد.3« .
از اجـراي سياسـ 
ارزيابـي پيامدهـاي بالقـوه توصيه هـا» :در ايـن مرحله
مـواردي چـون آثار موردنظـر و آثار ناخواسـته احتمالي
سياسـت ها ،آثـار تعاملـي احتمالـي توصيه هـا بـا
سياسـتها و برنامه هاي ديگر ومسـيري كـه در صورت
عـدم اجـراي توصيـه در پيش گرفتـه ميشـود ،مـورد
ارزيابـي و بررسـي قـرار مي گيـرد .4« .آماده-سـازي
و ارائـه توصيه هـاي نهايـي» :در ايـن مرحلـه بـا توجـه
بـه بـرآورد احتمال اجراي درسـت و مناسـب توصيه ها
در مرحلـه قبـل ،توصيه هـاي نهايـي محقق (سياسـت
پـژوه) آمـاده و ارائـه مي شـوند .در ايـن مرحلـه ،حضور
بازيگـران در جـرح و تعديـل پيشـنهادات و توصيه هـا
و به عبارتـي ،تحقيـق عملـي مشـاركتي داراي اهميتي
فـراوان اسـت ،چراكـه دسـتيابي بـه توصيه هـاي
مناسـب تر از طريـق مشـاركت بازيگـران و بهره برداران
كـه در دانـش برنامه ريـزي شـهري از آنـان بـا عنـوان
گروههـاي ذي نفـع و ذي نفـوذ ياد ميشـود به گونه اي
بهتـر محقـق خواهد شـد.
مباني نظري
مفهوم مدیریت شهری
«مديريـت شـهري» را مي تـوان سـازماني فراگيـر و در
برگيرنده اجزای رسـمی و غيررسـمی مؤثـر و كارامدي

دانسـت كـه در ابعـاد مختلـف اجتماعـی ،اقتصـادی
و کالبـدی حيـات شـهر تاثيـر دارنـد و بـا ماهيـت
چندعملکـردی در حـوزه سياسـتگذاری ،برنامـه ريزی
و اجـرا بـر آن هسـتند تـا بـه اداره ،هدايت،کنتـرل و
توسـعه همه جانبـه و پايـدار شـهر بپردازنـد و افزايـش
کيفيـت زندگـی شـهروندان و رفاه شـهروندي را محقق
گرداننـد .همچنين بايد به مفاهيمـي همچون مديريت
شـهرداري و يـا مديريت حكومت محلي نيز اشـاره كرد
كـه در كنـار مفهـوم مديريت شـهري مطرح مي شـود.
در بيشـتر مواقـع نيـز مديريـت شـهري بـه عنـوان
زيرمجموعـه «حكومـت محلـي» شـناخته مي شـود
و «شـهرداري» نـام مي گيـرد (سـعيدنيا ،1383 ،ص
 .)22از سـويي ديگـر ،پراکنـده بودن امور اداره شـهرها
و مدیریـت شـهری در بیـن دسـتگاه های مختلـف
اجرایـی ،بـا توجـه به عـدم هماهنگـی آن هـا در تقابل
بـا ماهیت توسـعه عمران و مدیریت شـهری می باشـد.
هنگامـي كـه بحـث از عـدم توفيـق برنامه هاي توسـعه
شـهري به صورت خـاص و ناتواني برنامه ريزي شـهري
بـه صـورت عـام در حـل مسـائل و مشـكالت شـهري
و هدايـت منطقـي شـهري مطـرح مي شـود؛ يكـي
از داليلـي كـه كمتـر بـه آن توجـه مي شـود ،نقـش و
جايگاهي اسـت كـه عناصر مديريت شـهري مي-توانند
در تحقـق برنامه ريـزي توسـعه شـهري ايفـا كننـد .بـا
تحليـل وضعيـت مديريـت شـهري در ايـران مـی توان
دریافـت که ،در شـرايط كنوني کشـور فاقـد حكومتها
و سـازمانهاي توانمنـد محلـی اسـت.
در متـون فارسـی در کنـار مفهوم «مدیریت شـهری»1
مفاهیم مشـابه دیگـری مانند «مدیریت شـهرداری» 2و

جدول  .1سیر تحول مدیریت شهری در ایران؛ ماخذ :ملکی ،1383 ،ص .20

شرایط حکمرانی

دوره تاریخی

مدرن

1285-1378

سنتی

فرامدرن

قبل از 1285
 1378به بعد

2. Municipal Management

الگوی حکمرانی

استبدادی؛ عرفی؛ متمرکز
مطلقه؛ قانونی؛ متمرکز

مشارکتی؛ خودگردان؛ تمرکززدایی
1. Urban management
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جدول  .2پراکندگی جغرافیای الگوهای مختلف حکومتهای محلی در اروپا؛
ماخذ.4 .3 :P , 2004 ,Margre and Bertrana :

ردیف
1
2
3
4
5
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مدل حکومتهای محلی

شهردار قوی

رهبری جمعی

کشورهای مجری الگوها

اسپانیا؛ فرانسه؛ایتالیا؛ پرتغال؛ مجارستان

بلژیک؛ هلند؛ لوکزامبورگ؛ جمهوری چک

رهبری توسط کمیسیون

دانمارک؛ سوئد؛ لتونی

سایر موارد

انگلستان؛ مالت

شورا ـ مدیرشهر

فنالند؛ایرلند

یـا «مدیریـت حکومـت محلـی» 1نیـز مطرح اسـت که
بسـیاری اوقـات به جـای یکدیگر بـه کار برده شـدهاند.
بـا مـرور منابـع مربـوط بـه مدیریـت شـهری تعاریـف
گوناگونـی بـرای آن میتـوان یافت که حـد و قلمرو هر
کـدام بسـیار متفـاوت اسـت؛ كـه با طـرح پرسشـهايي
اين چنينـي همراه اسـت :آیـا مدیریت شـهری مترادف
بـا یـک «هـدف عملّیاتی»« ،2یـک فراینـد» 3و یا «یک
سـاختار» 4است؟
ویژگیهای مدیریت شهری
اهـم ویژگیهای مدیریت شـهری كه بایـد توجه ویژهای
به آنها شـود ،عبارتند از)1994,202,Mattingly( :
« .1پیگیـری امور شـهری» :مدیریت شـهری فعالیتی
اسـت كـه در پیایجـاد تغییرات و دسـتیابی به اهدافی
اسـت كـه در زندگی شـهری بـه دنبال آن هسـتیم ،نه
ایـن كـه امری باشـد صرفاً در حـوزه رفتـار حكومتهای
شـهری یا اجـرای پروژههای شـهری.
« .2پذیـرش دیدگاهـی جامـع و كل نگـر» :مدیریـت
شـهری دانشـی بیـن رشـتهای اسـت كـه موضوعـات
در حیطـه شـهری نیازمند آن هسـتند .دامنـه آن فراتر
از سـرمایهگذاری بخشـی اسـت .فعالیتـی اسـت كـه از
طریـق چند سـطح اداره عمومیاجرا شـده و بخشـها و
سـازمانهای مختلف آن را تحت پوشـش قـرار میدهند.
ازاینـرو مدیریـت شـهری مسـتلزم مداخلـه بازیگـران
و اقدامـات مختلـف از سـوی بخشـهای خصوصـی و

اجتماعـات محلـی و نیز حكومت اسـت .ایـن حوزه هم
شـامل سیاسـتها ،برنامههـا و نیـز پروژههاسـت و هـم
مسـتلزم نگهداری و سـاخت و سـاز اسـت .ارائـه كاالها
و خدمـات شـهری نیـز جـزء وظایـف مدیریت شـهری
جامع نگـر اسـت.
« .3پیگیـری اهـداف عملیاتـی» :دالیلی کـه مدیریت
بـرای اقدامـات خـود دارد ،اهـداف عملیاتـی آن را
تشـکیل میدهنـد .ایـن اهـداف مسـائل و فرصتهایـی
را كـه مدیریـت بـه آنهـا توجـه دارد مشـخص میكند؛
لـذا وجـود اهـداف عملیاتـی بسـیار حیاتی اسـت چون
بـه عنـوان پایـهای بـرای ارزیابـی كارایـی و اثربخشـی
سیسـتم مدیریـت شـهری اسـتفاده میشـوند.
مدیریت شهری دموكراتیك
اصـول برنامهریزی شـهری مدرن و نتایج آنهـا از حدود
دهـه  1960بـه بعـد مـورد انتقـاد جـدی کسـانی مثل
«رابـرت ونتـوری» نویسـنده کتاب «پیچیدگـی و تضاد
در معمـاری» ( )1966و «آلدو روسـی»ایتالیایی مؤلف
کتـاب «معمـاری شـهر» (« ،)1966جیـن جاکوبـز»
آمریکایـی نویسـنده کتـاب «تولـد و مـرگ شـهرها در
آمریـکا» ( ) 1961و بسـیاری کسـان دیگر قـرار گرفت
کمـی شـهرها،

کـه جوهـر همـه آنهـا نگرانـی از رشـد
بی هویتـی و یکسان سـازی آنهـا و بی توجهـی بـه
سـرزندگی و کیفیـات انسـانی و فرهنگـی در شـهرها
است.

3. Process
4. Process

1. Local Government Management
2. Objective

جدول  .3انواع مدلهای مدیریت شهری و مزایا و معایب آنها؛ منبع :آخوندی و دیگران ،1378 ،ص .144
نام مدل

شهردار ـ شورا
Mayor & Council

شورا – مدیر
Council Manager

کمیسیونی
commissioner

معایب

مزایا

Weak Mayor
 فقدان رهبری قویکردن
برآورده
دنبال
به
منتخب
نمایندگی
شورا
ـ
شهردار ضعیف
 قدرت هرمسئولیت پراکنده استنیازهای شهروندان است.
 خالء قدرت سیاسی قوی باعث سیاستزدگی واست.
داده
پاسخ
بخوبی
کوچک
کاربرد آن در شهرهای
ماشینی شدن میگردد.
شهردار قوی ()Strong Mayor
 حجم زیاد وظایف برای یک فرد مشکل است. رهبری قوی با مسئولیت پذیری متمرکز؛ شهردارنمی تواند صرفاً با اتکای به یک نیرویبخشد
 سیاست سازی و اجرا را تسهیل میمتخصص عمل کند؛

 مدیرمتخصص مسئولیت را به عهده دارد؛ شورا توسط سیاستها وخط مشی ها شهررا کنترلمی کند؛
 شهربه صورت یک بنگاه دیده می شود؛درشرایط بحرانی و اضطراری خوب است
ساختارسازمانی ساده است
اجرای سریع سیاستها و به موقع آن

گردهمایی شهری باز
 پیشرفته ترین نوع دموکراسیگردهمایی شهری نماینده
 برای همه شهروندان حق رأی گذاشته شده وTown Meeting
می توانند دراداره امورشرکت داشته باشند
Representative
 درجوامع محدود بسیار موفق استTown Meeting

بـه نظـر «مارشـال برمـن» برنامهریـزی شـهری مدرن
روایت و تصویر دیگری از شـهر ارائه داده اسـت :جهانی
کـه بـه لحـاظ فضایـی و اجتماعـی بـه پارههایـی مجزا
تقسـیم شـده اسـت ،اینجا مردم ،آنجـا ترافیـک ،اینجا
کار ،آنجـا خانـه ،اینجـا اغنیا ،آنجـا فقـرا و در میان آنها
موانعی از چمن و سـیمان (مهدیـزاده ،1385 ،ص .)13
در خصـوص پیشـینه ایـن رویکـرد مـی تـوان اشـاره
داشـت:
« .1برنامهریزی عدالتگـــــرا و حمایتــــی» داویدف
( )1965و کرومهلـز ( )1982کـه در آنهـا کانـون
برنامهریـزی از کارکردگرایـی ،دغدغههـای مربـوط بـه
مسـایل فنی و کاربـری زمین به سـمت مباحث مربوط
بـه تفاوتهـا و پرسـش سیاسـی چه کسـی ،چه چیزی
را در کجـا و در چـه زمانی بدسـت آورده و چه کسـانی
ص این مسـایل تصمیـم میگیرند سـوق داد.
در خصـو 
 .2انتقادهـای «مارکسیسـتها» ،نظیـر «کاسـتلز»
(« ،)1978اسـکات و راویـز» ( )1977و «فاینشـتاین»

 فقدان رهبری قوی؛ عدم تمایل مدیر به سیاست سازی -مدیر در انزوا قرار می گیرد؛

فقدان نظارت و پیچیدگی انتخاب در این شیوه
نبود یک فرد به وظیفه اداره کل مجموعه بطور
مشخص
 انجام برنامه بلند مدت مشکل است استفاده از افراد متخصص مشکل است اطالع رسانی دراین مدل سخت است برگزاری جلسات به دلیل حضور افراد مشکلاست.

( )1982بـه فراینـد برنامهریـزی از ایـن جهـت کـه
منابـع قـدرت را تعقیـب مینمایـد .زیـر سـؤال بـرده و
بـرای نخسـتین بـار ،داعیه بیطرفـی و فنسـاالرانه آن
فراینـد برنامهریـزی را به چالش کشـیده اسـت (مارک
اورانجـی ،1387 ،ص .)231
 .3بـا واکنشهـای انتقـادی بـه برنامهریـزی عقالنـی،
برنامهریـزی شـهری بـرای نجـات خـود بـه تدریـج بـه
سـمت توجـه بـه اجـرای برنامههـا و توجـه بـه اهـداف
برنامههـا و مشـارکت مـردم و درایـن راسـتا جـذب
اندیشـههای اجتماعـی ،اخالقی و مشـارکتی روی آورد.
ضـرورت توجـه برنامهریزی شـهری بـه فراتـر از اهداف
کالبـدی -فنـی و توجـه بـه خواسـتهای اجتماعـی،
فرهنگـی و روانـی مـردم ،ضرورتـاً برنامهریـزی شـهری
را بـا عرصههـای دیگـر مثـل کیفیـت محیـط ،رفـاه
عمومی ،عدالت اجتماعی ،مشـارکت شـهروندان مرتبط
میسـازد (مهـدیزاده و دیگـران ،1382 ،ص .)81
 .4در واقـع دموکراسـی مسـتلزم ایـن اسـت کـه میان
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جدول  .4فرضیات پیشین و دیدگاههای نوین در سیاستگذاری شهرها؛
منبع2000,Peter Hall and Ulrich Pfeiffer:

دیدگاههای نوین
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فرضیات قدیمی

 شهرها منبع نوآوری و رشد اقتصادی هستند؛ شهرها تأمین کننده روستاها هستند؛ شهر بزرگتر ،فرصتهای بیشتری را در اختیار میگذارد؛ سیاسـتهای عمومـیباید در راسـتای بهرهوری هر چه بیشـترشـهرها جهتدهی شوند؛
 مهاجـران برخـوردار از انگیـزه و مهارتهایـی باالتـر از آنچه کهبه نظر میرسـد هسـتند؛
 حاشیهنشـینان در اقتصاد شـهری سـهیم عمـدهای دارند ،اغلببیـش از آنچـه کـه به دسـت میآورند؛
 اکثـر خانوادههای سـاکن در حاشـیه دارای ارزشهای سیاسـیمیهنپرسـتی ،مقاومت و بااسـتقامت هسـتند؛
 شهرنشـینی شـاخصی از توسـعهیافتگی اسـت و با افزایش نرخشهرنشـینی ،نـرخ زاد و ولد کاهـش مییابد؛
 تحـول در عملکردهـای (شـیوههای تولیـد و مصـرف) شـهریبـرای پایـداری اکولـوژی جهانـی ضروری اسـت؛
 زبالـه منبعـی ارزشـمند اسـت ،بـه شـرطی که در سیسـتمهایچرخـهای بازیافت وارد شـوند؛
 بیشـتر راه حلهـای ابتـکاری از پاییـن بـه بـاال میباشـند تـا ازبـاال بـه پایین؛
 بخـش غیررسـمیارائهدهنـده اصلـی شـغل ،درآمـد و مسـکناست؛
 مدیریـت تمرکززدایی شـده به طـور کارایی بیـن نیازها و منابعارتبـاط برقـرار میکنـد و ایـن ارتبـاط بـرای از بیـن بـردن موانع
ضروری اسـت؛
منافـع عمومـیو منافـع خصوصـی گروههـای مختلف
اجتماعـی ،نوعی هماهنگـی و همـکاری متقابل رعایت
گـردد .تحقـقایـن امـر ،بیتردیـد ،نوعـی برنامهریـزی
آگاهانـه و دموکراتیـک را نیـاز دارد (مهـدیزاده و
دیگـران ،1382 ،ص .)164
 .5ایـن تغییـر رویکـرد و نگـرش در برنامهریـزی

 شهرها مسألهزا و مشکلآفرین هستند؛ روستاها هزینه شهرها را میپردازند؛ شهرها روز به روز بزرگتر میشوند؛ سیاسـتهای عمومـیبایـد در راسـتایایجـاد محدودیـت در انـدازه شـهری
جهتدهـی شـوند؛
 مهاجریـن بـرای شـهرها مسـألهزا ومشـکلآ فر ین ؛
 حاشیهنشـان اقتصـاد شـهری و خدمـاتشـهری را چپـاول میکننـد؛
 سـکونتگاههای حاشـیهای منبع آشـوب،جـرم و جنایـت و مـواد مخدر هسـتند؛
 شـهرها در انفجارهـای جمعیتـی سـهیمهستند ؛
 شـهرها و فقیران شـهری تهدیـدی برایتخریب محیطی هسـتند؛
 زبالههـای جامـد و انسـانی آشـغالهاییهسـتند کـه بایـد دور ریخته شـوند
 حکومـت ،برنامهریـزان و کارشناسـان راهحلهایـی بـرای مشـکالت شـهری ارائـه
میدهنـد؛
 برنامههـای حکومتی ،مسـکن فقیـران راتأمیـن میکنند؛
 حکومـت شـهری بـا اقتـدار و برخـورداراز قـدرت نظامـیبـرای مواجه با مشـکالت
مدیریـت شـهری ضروری اسـت؛

شـهری بـه طـور عمـده منطبـق بـااینایـده اسـت که
شـرایط سیاسـی -اجتماعـی ،سـازمان مدیریـت و اجرا
و میـزان مشـارکت همگانـی ،نقش مؤثرتـری در تحقق
سـازماندهی مطلوب شـهری و کیفیت آنایفا میکنند
(مهدیـزاده و دیگـران ،1382 ،ص .)518

نمودار .1حاکمیت مطلوب ،مفهومیمشتمل بر توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی؛ ماخذ :نگارندگان.

توسعه پايدار و مديريت شهري
«پیترهـال» بنیادهـای شـهر پایدار را در هفـت مورد به
شـرح ذیـل مشـخص کـرده و حکومتهـا را ملـزم بـه
بـرآوردن آنهـا میدانـد .در واقـ ع اینهـا اصولی هسـتند
کـه مدیریـت شـهری از طریـق بهبـود عملکـرد خود و
حاکمیـت مطلـوب باید آنها را بـرآورده سـازد« :اقتصاد
شـهری پایدار» :كار و درآمد مناسـب؛ «جامعه شـهری
پایـدار» :همبسـتگی و یکپارچگـی اجتماعی؛ «سـرپناه
شـهری پایـدار» :خانهسـازی شایسـته در اسـتطاعت
همه؛ «محیط زیسـت شـهری پایدار» :اكوسیسـتمهای
بـا ثبـات؛ «دسترسـی شـهری پایـدار» :تحـرك همراه
حفاظـت منابـع؛ «زندگـی شـهری پایـدار» :ایجـاد
شـهر زیسـتپذیر؛ «مردمسـاالری شـهری پایـدار»:
قدرتمندسـازی شـهروندی.
در ارتبـاط بـا بعد «زیسـت محیطی پایـداری»؛ کاهش
و اتمـام منابـع طبیعـی ،آلودهسـازی فراتـر از ظرفیـت
حامـل محیـط پیرامـون و اثـرات تخریبـی بازگشـت
ناپذیـر بـر اکوسیسـتم جهانـی ،مهمتریـن چالشهـای
پایـداری میباشـند .بایـد تأکیـد نمـود کـه حفاظـت
محیطزیسـت همراه با توسـعه اجتماعـی -اقتصادی در
تمامـیابعـاد و همزمـان دسـتیافتنی اسـت و ماننـد
دیگـر ابعـاد پایـداری ،نـه تنهـا «پایـداری تکبعـدی»

در مـورد محیطزیسـت قابـل حصـول نیسـت ،بلکـه
در صـورت عملّـی شـدن ،ضـد اجتماعـی و غیرانسـانی
خواهـد بـود .راهـکار حکومتهـای شـهری در حـل
معضالت زیسـت محیطی شـهری نـه در متوقف کردن
رشـد شـهری ،که اصوالً با شـرایط جهانی و سیاسی نیز
سـازگار نمیباشـد ،بلکـه در اسـتفاده از توازنهای فنی
و سـرمایهای محیط خالق شـهری اسـت تا چارهجویی
پیامدهـای منفـی خـود و دیگـر سـکونتگاهها را بـا راه
حلهـای نوآورانـه و پیشـاهنگی در فرهنگسـازی و
ترویـج الگوهـای سـازگار بـا طبیعـت بنمایـد و حتـی
بـه صـدوراین گونـه خدمـات بپـردازد .باید شـیوهها و
سـبکهای زندگـی و فناوریهـای ناسـازگار با طبیعت
را متحـول کـرد و از ابزارهـا و شـیوههای نوین سـازگار
بـا طبیعـت اسـتفاده کرد.
بـر اسـاس نتایـج پژوهشـی بـا عنـوان «شهرسـازی
مشـارکتی :مشـارکت مردمـی در برنامهریـزی توسـعه
و مدیریـت شـهری» کـه توسـط «سـیمین حناچـی و
واراز مـرادی مسـیحی» بـه سـفارش دبیرخانه شـورای
عالی شهرسـازی و معمـاری ایران در سـال  1378اجرا
شـده اسـت ،مسائل و مشـکالت مدیریت شهری در سه
سـطح « .1رابطه دولت با نهادهـای محلی» .2« ،رابطه
بیـن نهادهـای محلـی مرتبـط بـا مدیریـت شـهری» و
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« .3رابطـه بیـن اجـزاء و عناصر درون سـاختار مدیریت
شـهری» مورد بررسـی قرار گرفته اسـت .براساس نتایج
این پژوهش ،مشـکالت مدیریت شـهری در سـه عرصه
فوقالذکـر بـه شـرح زیر دسـتهبندی شـده اسـت:
 .1در سـطح اول مشـکالت زیـر قابـل ذکـر میباشـند:
عـدم اسـتقالل سـازمانهایی کـه اداره امـور شـهر
مسـتقیماً بـه عهده آنـان اسـت؛ عدم وجـود هماهنگی
و همکاریهـای الزم بیـن شـهرداریها و سـازمانهای
بخشـی دولتـی در برنامهریـزی و اجـرا؛ اختیـارات
وسـیع و مسـتقیم اسـتانداران و فرمانداران بر شوراها و
شـهرداریها؛ عـدم تبعیـت سـازمانهای بخـش دولتی
از مقـررات شـهرداریها؛ وجـود چندگانگـی در قوانین
و تبصرههـای مربـوط بـه اختیـارات شـهرداریها؛ عدم
شـفافیت در تعییـن حـد و مـرز اختیـارات و عملکـرد
شـوراهای اسلامی شـهرها؛ عـدم مدیریـت واحـد در
سـطح کالن شـهرها و منطقههـای شـهری؛ تعـدد و
عـدم صراحـت در قوانین شـهرداریها؛ ضعف سیسـتم
مدیریـت شـهری؛ خـودداری نهادهـای اداری و دولتی
در پرداخـت هزینههای شـهری؛ عـدم جایگزینی منابع
مالـی و رسـمی در ترکیـب درآمـد شـهرداریها پـس
از کاهـش سـهم منابـع مالـی شـهرداریها از طـرف
دولـت مرکـزی؛ تداخـل وظایـف و تصمیمگیریهـا در
مـورد سـرمایهگذاری و اجـرای طرحهـا و برنامهها بین
نهادهـای دولتی عمومی و نهادهـای غیردولتی عمومی؛
گسـتردگی حجـم فعالیتهـای تصدیگـری بخـش
دولتـی در امـور مربـوط بـه مدیریـت و برنامهریـزی
شـهری خدمـات شـهری و تأسیسـات و تجهیـزات
شـهری؛ فقدان مکانیزمهای نظارتی شـوراهای اسالمی
بـر فعالیتهای عمرانـی و خدماتی سـازمانهای بخش
دولتـی؛ عدم دسترسـی یا کنترل شـهرداری و شـوراها
بـر تخصیـص بودجـه بـه سـازمانهای بخـش دولتـی
بـرای عمران شـهری؛ عدم وجـود مکانیزمهـای ارزیابی
و نظـارت بـر فعالیتهـای سـازمانهای بخـش دولتـی
ذیمدخـل در امـور شـهری؛ عـدم هماهنگـی الزم بین
اهـداف برنامههـای شـهری بـا برنامههـای ناحیـهای،
منطقـهای و ملـی باالدسـت توسـط سـازمانهای

فرابخشـی ،بخشـی و محلـی؛ تعـدد و عـدم صراحت در
قوانیـن شهرسـازی؛ عدم انعـکاس نظرات شـهرداریها
در برنامههـای درازمـدت توسـعه کـه توسـط مسـکن
و شهرسـازی تهیـه میشـود؛ عـدم هماهنگـی بیـن
طرحهای توسـعه شـهری بـا طرحهای ایجاد شـهرهای
جدیـد ،طرحهـای آمادهسـازی زمیـن و طرحهـای
بهسـازی و نوسـازی بافـت قدیـم؛ مشـخص نبـودن
سیاسـتهای شهرنشـینی و چگونگـی توزیـع جمعیت
در کشـور در هنـگام تهیـه طرحهـای توسـعه شـهری؛
ایجـاد شـکاف بیـن برنامهریـزی مسـکن و برنامهریزی
توسـعه شـهری توسط سـازمانهای فرابخشـی ،بخشی
و محلـی.
 .2مسائل و مشکالت زیر در ارتباط بین نهادهای محلی
و شـهری دخیـل در مدیریـت شـهری قابل برشـماری
میباشـند :عـدم وجود یک نظام مدیریت شـهری واحد
و هدفمنـد و منبـع پویـا کـه توانایـی هماهنگسـازی
سـازمانهای مختلـف دولتی ،غیردولتـی و خصوصی را
داشـته باشـد؛ عدم وجـود مکانیزمهای مشـخص جهت
ت شـهرداریها از سـوی شـوراهای
نظـارت بـر فعالیـ 
اسلامی شـهرها؛ عدم هماهنگی در امر سـرمایهگذاری
در امـور شـهری بیـن بخـش خصوصـی و عمومـی؛
عـدم شـرکت بخـش خصوصـی در تصمیمگیریهـای
مربـوط بـه امـور مدیریـت شـهری؛ عـدم هماهنگـی
الزم بیـن سـازمانهای ارائهدهنـده خدمـات شـهری
بـا سـازمانهای دریافتکننـده خدمـات؛ عـدم وجـود
قوانیـن و دسـتورالعملهای الزم در خصـوص کیفیـت
اجـرای طرحهـای توسـعه شـهری؛ تهیـه طرحهـا بـه
صورت بسـته و محرمانه و بـدون توجه به نظارت مردم؛
عـدم وجـود هماهنگـی در خصوص اراضی شـهری بین
سـازمان زمین شـهری ،اداره کل منابع طبیعـی ،اوقاف
و ...؛ عـدم حضـور سـازمانها و تشـکلهای غیردولتـی
در امـور برنامهریـزی توسـعه و مدیریت شـهری؛ فقدان
سیسـتم مشـارکت همهجانبه در امور مدیریت شـهری؛
فقـدان مشـارکتهای مطلـوب مردمـی در تأمین منابع
مالـی تهیـه و اجـرای طرحهای توسـعه شـهری؛ فقدان
یـک سـاز و کار اطالعاتی و انتشـاراتی که به گسـترش

فرهنـگ شهرسـازی بیـن مـردم کمـک کنـد؛ ضعـف
ی در ایجـاد هماهنگـی بیـن سـازمانهای
شـهردار 
عهـدهدار تأمیـن خدمات شـهری؛ عـدم هماهنگی بین
بخشهـای مختلـف برنامههـای توسـعه شـهری و عدم
امـکان کنتـرل اثـرات بیـن بخشـی؛ عـدم ارتبـاط الزم
بیـن مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی بـا مدیریتهـای
محلی و
 .3در سـطح سـوم کـه بـه عملکـرد و روابـط درونـی
سیسـتم مدیریـت شـهری مربـوط میشـود مسـائل و
مشـکالت زیـر قابـل شناسـایی میباشـد :عـدم تطبیق
سـازمان شـهرداریها بـه لحـاظ تشـکیالتی و امتیازات
بـا نیازهـای محلـی؛ ضعـف و عدم اسـتقالل شـوراهای
اسلامی در انجـام وظایـف محولـه بـه ویـژه وظیفـه
نظارتـی؛ تشـکیالت ضعیـف ،وابسـته و غیرمنعطـف
شـهرداریها؛ کمبـود نیروی متخصص و کارشـناس در
مسـایل مدیریت شـهری؛ فقدان سـاختارهای مناسـب
برنامهریـزی شـهری در شـهرداریهای شـهرهای زیـر
 ٥٥٠٠٠نفـر جمعیـت؛ فقدان نیـروی متخصص الزم و
ی شـهری در
کافـی در رشـتههای مدیریـت و برنامهریز 
سـازمانهای محلی؛ عدم اسـتفاده از مدیـران کارآمد و
فقدان امنیت شـغلی بـرای مدیران شـهری؛ عدم وجود
مکانیزمهایـی جهت اسـتفاده از ارزش افـزوده حاصل از
اجرای طرحهای توسـعه شـهری توسـط شـهرداریها؛
عـدم کارایـی مکانیزمهای مالی و اداری در پاسـخگویی
بـه مشـکالت و نیازهـای مدیریت شـهری؛ عـدم وجود
سیسـتم اطالعـات شـهری بهنـگام ،متمرکـز و جامـع؛
عـدم تحقـق خوداتکایـی مالـی شـهرداریها و عـدم
تناسـب هزینههای رو بـه افزایش شـهرداریها با منابع
درآمـدی موجـود؛ فقـدان ارزیابـی صحیـح از امکانات و
پتانسـیلها و منابـع شـهری؛ عـدم وجـود طرحهـای
بهنگام توسـعه شـهری؛ در برنامهها و طرحهای توسـعه
شـهری بندرت پیشـنهادات دقیـق اجرایـی و اهرمهای
مالـی مشـخص دیـده میشـود؛ عـدم انعطافپذیـری
طرحهـای توسـعه شـهری و امـکان کـم تطبیـق آنهـا
بـا تغییـر و تحوالت سـریع شـهری؛ تمرکز مهندسـین
مشـاور تهیهکننـده طرحهـای توسـعه شـهری در

پایتخـت؛ ارائـه پیشـنهادات و سـرانههای بلندپروازانـه
در طرحهـای توسـعه شـهری کـه فراتـر از تـوان مالـی
ـ فنـی شهرداریهاسـت؛ بهـره وری پائیـن و عـدم
کارائـی الزم در اجـرای برنامههـا؛ طرحهـای شـهری به
صـورت اسـناد فنی تهیه شـده و به آسـانی بـرای مردم
عـادی و غیرمتخصـص قابـل فهم نمیباشـد (حناچی و
مسـیحی.)1378 ،
ت این سـه بخـش را در عـرض یکدیگر
الگـوی حاکمیـ 
میبینـد و نـه در طـول همدیگـر و سـاختار هرمـیدر
ایـن الگـو از بیـن مـیرود .واژۀ «شـراکت» بـر همیـن
ارتبـاط افقـی و شـبکهای بیـن نهادهـا داللـت دارد که
گاهی فراتر از مشـارکت اسـت .شـراکت یاد شده سبب
میشـود تـا امـور عمومـیو مسـائل عمومـیبه شـکل
صحیحتـر و بهینهتـری اداره شـود.
بخش عمومی
(حکومت)
بخش داوطلبانه
(جامعه مدنی)

بخش خصوصی
(بازار)

نمودار  .2روابط بین دولت ،بخش خصوصی و جامعه
مدنی در حاکمیت خوب ()2000, UNDP

همچنیـن دالیـل مشـخصتری بـرای جلب مشـارکت
جامعـه محلـی در توسـعه راهبردهـا و اسـتراتژیهای
شـهری وجـود دارد:
 .1در نظـر گرفتـن نیازهـای متنـوع و اولویتهـای
جامعـه محلـی؛
 .2در نظـر گرفتـن نیازهـای ویـژه گروههـای مختلـف
شـهری در راسـتای همـکاری آنها در اتخـاذ تصمیمات
استراتژیک؛
 .3تعیین اولویتها با مشارکت و توافق مردم؛
 .4اسـتفاده از نظـرات مبتکرانه اقشـار مختلـف جامعه؛
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جدول  .5ویژگیهای دولت در الگوی حاکمیت شهری

ویژگی

دولت با الگوی حاکمیت

عناصر مخالف حاکمیت

ارتبـاط سلسـله مراتبـی بیـن بازیگـران
محلـی و بازیگـران خـارج از محـل

مشارکت

همکاری

ارتبـاط نزدیـک بیـن قـدرت محلـی و عـدم تعامـل بیـن قدرت محلـی و بخش
نخبـگان بازار؛ سـایر بخشهـا نیز چنین بـازار؛ بـرای برقـراری ارتبـاط نیازمنـد
قانون اسـت
وضعیتـی دارند
شبکههای داوطلبانه بر پایه اعتماد

پایداری

ثبات؛ همکاری دراز مدت

بـی ثبـات ،کوتـاه مـدت ،نمایشـی و
ابـزاری

استقالل و آزادی عمل بـاال؛ هدفگـذاری و تأمیـن منابـع در پاییـن؛ تعییـن هـدف و تأمیـن منابـع از
خـارج و توسـط عوامـل خارجـی (خارج
محـل (محلـی)
از محـل)
نفوذ
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اهداف

سینرژی یا قدرت
مضاعف

رهبـری و اعمـال سـلطه در سـطح نفـوذ وجـود نـدارد؛ برخـی همکاریها نیز
منطقـه ،شـهرکها و شـهر خواهـد بـود نمایشـی است
(اعمـال نفـوذ توسـط سـطوح محلـی در
سـطح منطقـه و محـل اسـت)
محلی؛ و در سطح محل تعیین میشود

در خارج تعیین میشود

ترکیب بخـش خصوصی و عمومیقدرتی همـکاری در حـد صفـر یـا پاییـن تـر از
بـرای دسـتیابی به دیگـر اهـداف تعیین صفر اسـت
نشـد ه ایجـاد میکند

 .5مشـارکت منابـع جامعه و بسـط شـبکه اجتماعی.
«شـری ارنشـتاین» در نمـوداری کـه از مشـارکت
شـهروندان با عنوان «نردبان مشـارکت شـهروندی» در
سـال  1969ارائـه داد ،به اهمیت مشـارکت شـهروندان
در فراینـد برنامهریـزی پرداخـت و سـطوح مختلـف
مشـارکت را در سـه سـطح مشـخص سـاخت.
 .1بـه نظر ارنشـتاین در پایینترین سـطح هیچ نیرویی
یـا قدرتـی بـرای مشـارکت وجـود نـدارد .به زعـم وی،
یبه
بعضـی از دسـتگاههای دولتـی و مؤسسـات عمومـ 
صـورت سـاختگی ،نوعـی مشـارکت ظاهـری را تدارک
میبیننـد کـه عمدتـاً بـرای کارهایی اسـت کـه نتیجه
آن از قبـل مشـخص و معین اسـت.
 .2پلـکان دوم کـه آگاهـی از فراینـد تصمیمگیـری

اسـت عمدتـاً غیرواقعـی اسـت و تنها آگاهی صـوری از
وضعیـت مشـارکت مـورد نظـر مطـرح اسـت.
 .3در پلـکان سـوم بحـث آگاهـی و اطالعرسـانی قـرار
دارد کـه طـی آن آگاهسـازی شـهروندان کـه از کل
تصمیمهـای کالنـی کـه قـرار اسـت بـه اجـرا درآیـد،
صـورت میگیـرد.
 .4پلـکان چهـارم کـه مشـورت و مشـاوره اسـت .قبـل
از اجـرا بـا نظرسـنجی از نظـرات شـهروندان مطلـع
میشـویم ،ایـن نظرسـنجی نبایـد جنبه صوری داشـته
باشـد بلکـه بایـد بـه گونـهای باشـد کـه شـهروندان
احسـاس کننـد در اخـذ تصمیمگیری به نوعـی نظارت
و مشـارکت داشـته و در بـه کارگیـری نظـرات آنـان
مدیـران جامعـه کوتاهـی نکردهاند و لذا نوعی تسـکین

نمودار  .3نردبان هشت پلهای مشارکت ارنشتاین؛ ماخذ26 :2005 ,Healy :

عرصهها
سطوح

اقتصادی -مالی

کالبدی (کاربری زمین)؛
زیست محیطی

اجتماعی -فرهنگی

سازمانی -اداری

ملّی
ایالتی

منطقهای
کالن شهری

محلی/شهری
محلهای
نمودار  .4فرایند برنامهریزی یکپارچه مديريت شهري؛ ماخذ :نگارندگان.

و آرامـش در بیـن آنهـا بـه وجـود خواهـد آمـد.
مشـارکت در تصمیمگیـری موجـب میشـود کـه
شـهروندان نتیجه مشـارکت خـود را لمـس میکنند و
در زمانـی کـه در تصمیمگیری از نظرات آنها اسـتفاده
شـود بـه قـدرت خـود در مشـارکت پـی میبرنـد.
در پلـکان ارنشـتاین مشـارکت شـهروندان در اخـذ

تصمیمـات و همچنیـن در امـور اجرایـی بـه کنتـرل
کامـل منجـر میشـود کـه بـه بیانـی دیگـر «کنتـرل
اجتماعـی» نامیـده شـده اسـت (.)27:P ,2005,Healy
مفهوم مشارکت
«مشـارکت» کلمـه اي عربـي و از بـاب مفاعله اسـت؛ و
معـادل فارسـي آن همياري ،همراهي و شـريک شـدن
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و همدسـت شـدن در کارهـا و همـکاري کـردن اسـت.
بـه عبـارت ديگـر مشـارکت بـه معنـاي شـريک کردن
متقابل در امري اسـت (زيرکي ،1380 ،ص  .)17ريشـه
التيـن ايـن کلمـه از واژه  participateبـه معناي با خود
داشـتن و از نفس خويش چيزي از غير داشـتن ،سهمي
در چيـزي غير از خود داشـتن اسـت .در دايرة  المعارف
علـوم اجتماعي نيز مشـارکت به معناي شـرکت فعاالنه
انسـانها در حيات سياسـي ،اقتصادي ،فرهنگي و بطور
کلـي تمامـي ابعاد حيات خود آمده اسـت (سـاروخاني،
 .)1374در ادامـه بـه برخـی از تعاریـف در ایـن رابطـه
اشـاره می شود:
 .1مشـارکت عبارت اسـت از متشـکل کردن گرو ههای
محـروم از مزایـای اجتماعـی بـه منظـور تامیـن برخی
نیازهـای ضـروری آنها (که دولـت آن را تامین نمی کند
و یـا خـارج از تـوان مالـی او باشـد) از طریـق خودیاری
(بنـار ،1384 ،ص .)23
 .2مشـارکت در حقیقـت امـری اسـت کـه انسـان های
ناتـوان را بـه سـوی توانمنـدی هدایـت کـرده و
توانایی هـای بالقـوه آنـان را به بالفعل تبدیـل می نماید
و بـر قدرتشـان بـرای بهره گیـری از زندگی مـی افزاید
(مطیعـی لنگـرودی؛  ،1382ص .)81
سـازمان ملل در سـال  1981فرآيند مشارکت را «ايجاد
فرصتهايـي کـه همـه اعضـاي يـک اجتمـاع محلي و
جامعـه ي بزرگتـر را قادر به مشـارکت فعـال و موثر در
فرآينـد توسـعه و بهره برداري از ثمرات و منافع توسـعه
نماينـد تعريف نموده اسـت» (.)1987 ,UN
بایـد به مشـارکت بـه عنوان ابزار توسـعه نگاه کـرد .اگر
توسـعه را یـک اندیشـه و تفکـر تلقـی کنیم ،مشـارکت
بـه عنـوان یـک وسـیله اسـت .در واقـع نتیجه توسـعه،
توانمندسـازی مـردم اسـت و تواناسـازی یعنـی دانایی،
کارایـی و پایـداری .همچنین باید اشـاره داشـت که؛ در
متـون مختلـف از مشـارکت تعاريـف متعـددي صورت
گرفتـه اسـت کـه هـر کـدام از ايـن تعابيـر و تعاريـف
بـا توجـه بـه رويکـرد نظـري و تجـارب شـخصي از
ديدگاههاي متفاوتي سرچشـمه گرفته اسـت .مشارکت
درگيـري ذهنـي و عاطفـي اشـخاص در موقعيتهـاي

گروهـي اسـت کـه آنـان را بر-ميانگيـزد تـا بـراي
دسـتيابي به هدفهـاي گروهي يکديگـر را ياري دهند
و در مسـئوليت کار شـريک شـوند (علوي تبار،1379 ،
ص  .)15در ايـن تعريـف سـه جـزء مهـم وجـود دارد:
«درگيـر شـدن»« ،يـاري دادن و مسـئوليت»« ،درک
عميـق» .ايـن تعريف مسـتلزم مرور اجمالي بر اين سـه
جزء اسـت.
 .1الـف -درگيـري ذهنـي و عاطفـي :در مرتبه نخسـت
و شـايد پيـش از هـر چيـز ديگر ،مشـارکت بـه معناي
درگيـري ذهنـي و عاطفـي بـوده ،تنها به کوشـش هاي
بدنـي محـدود نميشـود .در مشـارکت ،خـود شـخص
نيـز درگيـر اسـت و تنهـا مهـارت و تواناييهـاي وي و
يـا امکانـات فراهـم شـده توسـط او درگير نيسـت .اين
درگيـري روانشـناختي اسـت نه جسـماني .انسـاني که
مشـارکت ميکنـد ،خود-درگير اسـت و نـه کار-درگير.
 .2ب -انگيـزش براي ياري دادن :شـخص در مشـارکت
ايـن فرصـت را مييابد کـه از ايـن قابليتهـا ،ابتکارات
و آفرينندگـي خـود بـراي دسـتيابي بـه هدف هـاي
گروهـي اسـتفاده نمايـد .از اينرو مشـارکت بـا موافقت
فـرق دارد .در موافقـت ،موافقـت کننـده ،يـاري ويژهاي
نميکنـد بلکه تنها آنچـه را که پيشرويـش ميگذارند
تصويـب ميکنـد .در واقـع در موافقـت ،نقـش اصلي را
تصميمگيرنـده بـازي ميکنـد کـه ميکوشـد تـا بـا
اسـتفاده از تواناييهـاي خويـش ،جمـع را بـه موافقـت
وا دارد .امـا مشـارکت چيـزي بيـش از گرفتـن موافقت
از يـک جمـع بـراي تصميـم از پيـش گرفتـه شـده
اسـت .مشـارکت يـک دادوسـتد اجتماعـي دوسـويه
ميـان مـردم اسـت و نـه روش قبوالنـدن انديشـههاي
مسـئوالن باالدسـت در واقـع در مشـارکت ،نقش اصلي
با مشـارکت کننده اسـت که ميکوشـد تـا تواناييهاي
خويش را آشـکار سـازد.
 .3ج -پذيـرش مسـئوليت :مشـارکت ،اشـخاص را
برميانگيزانـد تا در کوشـشهاي گروه ،خود مسـئوليت
بپذيـرد .در واقـع مشـارکت هنگامي تحقـق مييابد که
بيتفاوتـي و بيمسـئوليتي جـاي خـود را بـه احسـاس
وابسـتگي و مسـئوليت بدهـد (علوي تبـار ،1387 ،ص

.)15-16
مفهوم مديريت مشاركتي
مديريـت مشـاركتي يعنـي درگيـر شـدن كاركنـان در
فرآينـد تصميمگيـري ،دعـوت از همـه افـراد بـه تفكـر
راهبـردي و قبـول مسـئوليت فـردي بـراي كيفيت كار
و توليـدات آنهـا ،حمايـت و پـاداش رفتـار كاركنان كه
از ديـد آنهـا لحظـه بـه لحظـه اربـاب رجـوع را ارضـا و
عملكـرد سـازمان را بهبـود ميبخشـد .در هـر حالـت،
مدل مشـاركتي ،نظـارت اصلي بر سـازماندهي تربيت و
راهنمايـي كاركنان ،همچنين خودكنترلي را مسـتثني
نميكنـد .بـه واقـع مديريـت مشـاركتي ارتبـاط دايـم،
متقابـل و نزديك بين مديريت ارشـد و كاركنان اسـت.
عناصـر اوليـه پايهاي بـراي مديريت مشـاركتي عبارتند
از:
 .1تسـهيم اطالعـات مربـوط به مسـائل كسـب و كار و
نتايج آن،
 .2جبران خدمت براي آن نتايج،
 .3دانشـي كـه به افـراد اجازه درك و سـهيم شـدن در
آن نتايـج را ميدهـد و
 .4داشـتن قدرتـي كـه آنهـا را در تصميمگيـري يـاري
ميكند« .اسـپراتيزر» عنصر پنجمـي را به اين  4عنصر
اضافـه ميكنـد و ايـن نكتـه را بـه اثبات ميرسـاند كه
موقعيـت براي كسـي كـه در آن كار ميكنـد ،معنيدار
است.
انواع مشارکت
اگـر بخواهیـم یـک تقسـیم بنـدی کلـی از مشـارکت
داشـته باشـیم ،می تـوان آن را بـه سـه نـوع مشـارکت
مالـی و اقتصـادی ،مشـارکت فکـری و فرهنگـی و
مشـارکت سیاسـی تقسـیم کـرد.
« .1مشـارکت مالـی» :در ایـن نـوع مشـارکت افـراد
یـک گـروه یـا جامعـه بـه منظـور پیشـبرد سـریع امور
و مقاصـدی معیـن مشـارکت مالـی کرده و بـا پرداخت
وجـه عملا در اجـرای یـک کار شـرکت مـی کننـد.
« .2مشـارکت فکری و فرهنگی» :در این نوع مشـارکت
افـراد بـرای ارتقـاء و باال بـردن توانایـی و کیفیت عملی
امـور انجـام مـی گیـرد .اسـاس کار بـر تحـول ذهنی و

اندیشـه اسـتوار اسـت و منظور آن اسـت که تا ارتقاء و
تحـول ذهنی صورت نگیرد مشـارکت بـه مفهوم وافعی
تحقـق پیدا نمـی کند.
« .3مشـارکت سیاسـی» :در این نوع ،بیشـتر به حضور
افراد در تعیین سرنوشـت سیاسـی تاکید دارد.
علاوه بـر ايـن ،انـواع متفاوتی از مشـارکت را مـی توان
برشمرد:
« .1مشـارکت سـازمانی» (نهـادی) همچون مشـارکت
شـهروندان در فعالیـت بنیادهـا ،نهادهـا و سـازمان ها.
« .2مشارکت بعدی»،
« .3مشارکت اجتماعی« (غیر سازمانی) و
« .4همـکاری خودجـوش بیـن مـردم» ،بـدون وجـود
نظـام سـازمانی یـا برنامه ای خـاص .این نوع مشـارکت
اگـر در نواحـی شـهری نهادینـه شـود مـی توانـد در
توسـعه پایـدار نقـش مفیدی داشـته باشـد.
از دیدگاهـی دیگـر می تـوان انـواع مشـارکت را بـه
صـورت زیـر تقسـیم بنـدی کـرد:
 .1مشـارکت بیـن افـراد کـه بـه آن مشـارکت دوجانبه
مـی گوینـد و خـود به خـود بوجـود مـی آیند؛
 .2مشـارکت بیـن افـراد خیـر و افـراد آسـیب دیده که
از طریـق کمـک بـه افراد آسـیب دیـده همچـون دادن
صدقـه ،کمـک رسـانی و دادن هدایـا انجـام مـی گیرد؛
 .3مشـارکت بیـن مـردم و دولت یا مشـارکت قراردادی
که موثرترین شـکل مشـارکت در فرآیند توسـعه است.
پیشینه فعالیت های مشارکتی در ایران
تشـکل های مردمـی در ایـران دارای سـوابق تاریخـی
دیرینـه ای هسـتند .در واقـع از زمانـی کـه زندگـی
اجتماعـی انسـان ها در روسـتاها و سـپس در شـهرها
شـکل گرفـت نیـاز بـه یاری گـری و مشـارکت مطـرح
شـد و کمـک توانمنـدان بـه ناتوانـان در اشـکال فردی
و گروهـی شـکل گرفتـه و نهادینه شـده اسـت .به طور
کلـی مـی تـوان دو الگـوی مشـارکت و بـه تبـع آن دو
سـازمان سـنتی و مدنـی را از همدیگـر تفکیـک کـرد:
 .1الگـوی اول مشـارکت ،الگـوی سـنتی اسـت کـه
حـول خـود سـازمان های سـنتی را شـکل داده اسـت.
منظور از مشـارکت سـنتی مشـارکت بر اسـاس سنت،
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عـرف ،عـادت و مذهـب اسـت و میـان افـراد جامعه به
شـکل نهـادی و خودجـوش وجـود دارد .این مشـارکت
محصول گذشـت سـالیان دراز بوده اسـت و از گذشـته
در میـان مـردم وجود داشـته و از نسـلی به نسـل دیگر
انتقـال یافتـه اسـت و پاسـخی بـه نیازهـای تحـوالت
تاریخـی بـوده انـد .در ایـن الگـو ،دولت هیچ نقشـی در
هدایـت و سـازماندهی نداشـته و انجام کارهـا بر عهده
مـردم اسـت (علـوي تبـار ،ص  .)51این الگـو علی رغم
تحـوالت اجتماعـی سـده اخیـر در جامعـه ایرانـی بـا
اندکـی تغییـرات ،هنـوز هـم بـا قـدرت در بسـیاری از
شـهرهای ایـران بـه حیـات خـود ادامـه می دهـد .این
الگـوی مشـارکت حـول خـود تشـکل-های مردمـی از
جملـه کانونهـا و هیات های مذهبی ،کانـون های قرض
الحسـنه و غیره را شـکل داده اسـت و امروزه فعالیت در
چارچـوب ایـن کانـون هـا انجـام می گیرد.
 .2الگـوی دوم مشـارکت ،مشـارکت جدیـد و یـا مدنی
اسـت .در این الگو ،مشـارکت بر اسـاس محرکی اسـت
کـه افـراد را به فعالیـت وا می دارد .ایـن محرک معموال
از جانـب سـازمان هـای دولتـی بـرای جلـب و افزایش
مشـارکت مـردم در امـور مختلـف در قالـب برنامه های
خـاص وارد مـی شـود .این الگو مـی تواند اجبـاری و یا
داوطلبانـه باشـد (همـان؛ ص  .)51این الگـو حول خود
سـازمان های متعددی را شـکل داده اسـت که از جمله
آنهـا مـی تـوان به شـوراها ،شـوراياري هاي محلـه ايي،
سـازمان هـای مـردم نهـاد و غیره اشـاره کـرد .تجربه و
سـابقه ایـن الگـوی مشـارکتی در اداره شـهرها را مـی
تـوان بـه زمان مشـروطیت و برپایی انجمـن های بلدی
نسـبت داد (مهابـادی ،1380 ،ص .)236
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی از انجـا کـه یکـی از
اهـداف عمـده انقلاب تلاش بـرای افزایش مشـارکت
مـردم در امـور شـهر بـود ،بـر این اسـاس و بـا توجه به
نقـش موثر سیاسـت عـدم تمرکـز در اداره امور عمومی
و ضـرورت سـپردن امـور محلی به دسـت مـردم محل،
تشـکیل شـوراهای اسلامی مردمـی مـورد توجـه قرار
گرفت و برای تامین مشـارکت مردم در پیشـبرد سـریع
برنامـه های توسـعه جایـگاه ویژه ایی در قانون اساسـی

بـه خـود اختصاص داد .در قانون اساسـی «اصول سـوم
و هفتـم و صـدم» دربـاره شـوراها بحـث کـرده و بـه
روشـنی اداره امـور کشـور را بـا اتـکا بـه آراء عمومـی و
مشـاركت مـردم امکان پذیر دانسـته اسـت .سـازمان ها
و انجمـن هـاي غیردولتی در «اصل  26قانون اساسـی»
و «مـاده  98قانـون برنامه چهارم توسـعه» مـورد تاکید
قـرار گرفتـه اسـت .سـازمان های غيردولتـي از جملـه
سـازمان های تـازه تاسـیس و نوپـا هسـتند و دارای
ویژگیهایـی هسـتند کـه انها را از سـازمان هـای دولتی
متمایـز می سـازد که عبارتنـد از:
الف -سـازمان هـای غير دولتـي با مشـارکت داوطلبانه
شـهروندان شـکل مـی گیرنـد ،یعنـی روش شـکل
گیـری و اداره آنهـا توسـط گروهـی از مـردم و بـه
شـکل داوطلبانـه اسـت؛ ب -سـازمان های غیـر دولتی
متشـکل از افـرادی هسـتند کـه انگیـزه باالیـی بـرای
فعالیت گروهی در راسـتای هدف مشـخصی هسـتند و
فعالیـت آنها معطوف به منافع همگانی اسـت .سـازمان
غيرانتفاعـي ،خدمت مدار و توسـعه محـور كه در جهت
منافــع افراد جامعه عمل مــي نمايد؛ ج -سازمان های
غیـر دولتـی غالبـا بـه دنبـال سـود بـه معنـای درآمـد
زایی نیسـتند و اکثـرا به اصطالح غیر انتفاعی هسـتند.
سـازماني كـه از نظر سـاختاري انعطاف پذيـر و مردمي
اسـت و بـدون منفعـت طلبـي در جهـت ارائـه خدمات
بـه جامعـه تالش مـي كنـد؛ د -غالبا این سـازمان ها با
توجـه بـه اهـداف ویژه ایـی تعریـف می شـوند و هدف
آن توانمندسـازي افـراد جامعـه اسـت؛ ه -سـازماني كه
بـه هيـچ حزب سياسـي وابسـته نبـوده و به طـور كلي
متعهـد بـه خدمت براي توسـعه و رفاه اجتماعي اسـت؛
و -سـازمان هـاي غیر دولتـی با اراده دولت ها تاسـیس
نشـده و توسـط دولـت هـا مدیریت نمی شـوند.
مزیـت ايـن سـازمان ها بـر سـازمان های دولتـی در
ایـن اسـت کـه ايـن سـازمان ها مي تواننـد مـردم فقير
و افـراد آسـيب ديده و در معـرض آسـيب را در سـطح
محـدود محلـه ،روسـتا و غيـره شناسـايي كـرده و بـه
آنهـا كمـك نماينـد .ايـن سـازمان ها بـه دليـل ماهيت
داوطلبـي خـود بـا هزينه هـاي كمتـر ،بهتريـن كارايي

را در خدمت رسـاني دارنـد سـازمان های مـردم نهـاد
به وسـيله كار بـا گروههـاي جامعـه مشـاركت محلي را
ارتقـا مــي بخشـند و بـر ابتـكارات خوديـاري محلي و
كنتـرل برنامه هـا تاكيـد دارنـد و نهايتا اين سـازمان ها
متناسـب بـا نيازهـا و شـرايط محلي نـوآوري مي كنند
و خـود را بـا آنهـا تطبيق مــــــي دهند.
مشاركت و سازمان های غیر دولتی
سـازمان هـای غیـر دولتی کـه به طـور مخفف NGO
خوانـده مـی شـود ،در ایـران بـا نـام سـازمان هـای
َمر ُد من َهـاد یـا تشـکل هـای غیـر دولتـی شـناخته مـی
شـوند .سـازمانهای مردمنهـاد ،اساسـا با تاکید بر سـه
اصـل داوطلبانـه ،غیـر انتفاعی و غیر سیاسـی تشـکیل
و تاسـیس مـی گردنـد و بودجه آنهـا از راههـای ذیل
تامیـن میشـود:
«کمـک و هدایـای مردمـی؛ وقـف؛ کمکهـای مالی از
سـازمانهای دولتـی و غیردولتـی؛ کمکهـای مالـی از
سـازمانهای بینالمللـی (بـا رعایـت مقـررات مربوطـه)؛
وجـوه حاصـل از فعالیتهـای سـازمان و انجام پـروژه در
چارچـوب اهـداف و اساسـنامه و آییـن نامـه سـازمان؛
حق عضویـت در سـازمان».
ویژگی های تشكل هاي داوطلب مردمي
تشـکلهای غیـر دولتـی بـرای ادامـه فعالیـت خـود
نیازمنـد ویژگیهایـی هسـتند که ضامن بقـا و موفقیت
آنهاسـت .رئـوس ایـن ویژگ هـا عبارتنـد از:
 .1عضویت در آنها داوطلبانه و اختیاری است.
 .2تعییـن اهـداف در آنهـا براسـاس تعامـل میـان اعضا
صـورت مـی گیرد.
 .3اعضـای آنهـا روابط افقـی و مبتنی بـر برابری حقوق
با یکدیگـر دارند.
 .4کمتریـن وابسـتگی را بـه نهادهای صاحـب و اعمال
کننـده قـدرت سیاسـی در جامعـه یعنی دولـت دارند.
 .5برای کسـب سـود و منفعت فعالیـت نمی کنند بلکه
اهـداف غیـر انتفاعـی ماننـد کمـک بـه فقـرا ،توجه به
محیط زیسـت ،بهداشـت و غیـره را دارند.
 .6بـه عنـوان یـک میانجـی یـا واسـطه میـان دولـت و
مـردم یـا حامیـان و گـروه های هـدف عمـل می کنند.

 .7مولـد سـرمایه اجتماعـی کـه از عناصـر ضـروری
بـرای دسـتیابی بـه توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی
و عملکردمطلـوب نهادهـای دموکراتیـک اسـت،
می باشـند.
بنابرايـن ،تشـكل (غيردولتـي) داوطلـب مردمـي
عبـارت از نهادهـاي مسـتقل ،بـدون وابسـتگي بـه
دولـت و غيرسياسياسـت كـه توسـط افـراد خيرخواه و
بشردوسـت اداره مي شـود .اعضـاي تشـكل بـراي انجام
هدفـي مشـترك و معيـن گرد هـم آمده اند تـا خدمات
مشـخصي را به صـورت داوطلبانـه و غيرانتفاعـي انجام
دهنـد و نسـبت بـه مردمـي كـه بـراي خدمـت بـه
آنهـا اعلام موجوديـت نموده انـد ،همـراه بـا احسـاس
مسـئوليت پاسـخگو باشـند.
مديريـت محيـط زيسـت و اهداف سـازمان های
غیردولتی
بـا توجـه به تعاريفي کـه از سـازمانهاي غيردولتي انجام
شـد ،اهـداف آنهـا را مي توان بـه طور خالصه به شـرح
زيـر دانسـت :توانمنـد سـاختن شـهروندان بـراي رفـع
مشـکالت خويش بـه ويژه گروههـاي محروم؛ سـازمان
دهـي و نهادينـه کـردن مشـارکتهاي شـهروندان؛ ارائه
مشـاوره بـه نهادهـاي دولتـي؛ توجه به محيط زيسـت،
کاسـتن آلودگيهـاي زيسـت محيطي و کنتـرل منابـع؛
ايجـاد ائتلاف بيـن گروههـاي کوچک مـردم در زمينه
هـاي بهداشـتي ،محيـط زيسـت و ماننـد آنهـا؛ کاربرد
روشـهاي موثـر و کارآمـد در انجـام امور؛ اشـتغال زايي
بـراي فقيـران؛ افزايـش آگاهـي در ميـان شـهروندان
از طريـق برنامـه هايـي ماننـد برنامـه ريـزي خانـواده؛
کاهـش هزينـه هاي انجـام امور؛ تشـويق ثروتمندان در
کمـک به فقرا؛ کاهـش آالم فقرا ،انجـام خدمات رفاهي
و خيريـه اي بـراي محروميـن و معلوليـن ماننـد توزيع
خوراک.
طبقه بندي تشكل هاي داوطلب مردمي در ایران
سـازمانهاي غيردولتـي را مي تـوان از نظر جهت گيري،
سـطح عمليـات ،دامنه فعاليت ،موضـوع و نوع فعالیت و
گروه هـای هدف طبقه بنـدي نمود:
 .1سـازمان های غیر دولتـی از نظر جهت گيري« :الف-
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جهت گيـري خيرخواهانـه» :ايـن نوع سـازمان ها اغلب
در فعاليت هـاي پدرسـاالرانه از بـاال بـه پاييـن ،درگيـر
مي شـوند و بـه هدايـت فعاليتهايـي از قبيـل بـرآوردن
نيازهـاي فقـرا ،توزيع خوراک ،پوشـاک يـا دارو ،تدارک
مسـکن ،حمـل و نقـل ،مدرسـه مي پردازنـد .چنيـن
سـازمانهايي ممکـن اسـت در جريـان مصائـب طبيعي
و انسـان سـاخت نیـز ،فعاليت هـاي امـدادي بـه عهده
بگيرنـد؛ «ب -جهت گيـري خدماتـي» :فعاليـت ایـن
دسـته از سـازمانهاي غيردولتـي در حـوزه بهداشـت،
برنامه ريـزي خانـواده و يـا خدمـات آموزشـي تعریـف
می شـود کـه در ايـن فعاليتها سـازمان مربوطـه برنامه
را طراحـي مي کنـد و انتظـار مـي رود کـه مـردم در
اجـراي آن و نيز دريافت خدمات مشـارکت کنند؛ «پ-
جهت گيـري مشـارکتي» :در ايـن جهت گيـري مـردم
محلـي بـا کمک هـاي نقـدي ،ابـزارکار ،زميـن ،مـواد،
نيـروي انسـاني و غیـره در پـروژه هـاي خوديـار درگير
مـي شـوند .در پـروژه هاي توسـعه محلي ،مشـارکت با
تعريـف نياز شـروع مي شـود و در مراحـل برنامه ريزي
و اجـرا ادامـه مـي يابـد .تعاوني هـا اغلـب جهت گيري
مشـارکتي دارنـد؛ «ت -جهت گيـري توانمندسـازي»:
هـدف ایندسـته از سـازمان ها ،عالوه بـر کمک به مردم
فقيـر بـراي درک شـفاف تر عوامـل اجتماعي ،سياسـي
و اقتصـادي ،تقويـت آگاهـي آنـان از قدرت بالقوه شـان
بـراي کنتـرل زندگـي خود می باشـد.
 .2سـازمان های غیـر دولتـی از نظـر سـطح عمليـات:
«الـف -سـازمان هاي معطـوف بـه اجتمـاع محلـي» :
ايـن نـوع سـازمان ها از ابتکارهـاي خـود مـردم نشـأت
مي گيرنـد .باشـگاه هاي ورزشـي ،سـازمان هـاي زنان،
سـازمان هـاي همسـايگي و سـازمان هاي مذهبـي
يـا آموزشـي را شـامل مي شـوند و از تنـوع زيـادي
برخوردارنـد کـه تعـدادي از آنها از سـوي سـازمان های
غیـر دولتـی ملـي يـا بيـن المللـي يـا کارگزاري هـاي
دو جانبـه حمايـت مـي شـوند و برخـي ديگـر از آن
هـا از کمـک خارجـي (ديگـران) بـي نيازنـد .تعـدادي
از آنهـا بـراي ارتقـاي آگاهـي فقـراي شـهري يـا کمک
بـه آنـان در فهـم حقـوق شـان بـراي دسـتيابي بـه

خدمـات مـورد نيـاز فعاليـت مي کننـد .سـازمان هاي
معطوف بـه اجتماع محلـی ،طبق سـند ،UNDP2000
بـه سـازمان هایـی گفتـه می شـود که معموال توسـط
داوطلبـان تجهيـز مـي شـوند ،بومـي ،يعنـي متکي به
سـنت ها يا کارآفرينـان اجتماعـي درون اجتماع محلي
هسـتند،کوچک ،غيررسـمي و متکـي بـر منابـع خـود
مـی باشـند .ایـن سـازمان ها با منافـع دو جانبـه ،اغلب
بـه منظـور بهبـود درآمد اعضاي خود تاسـيس شـده و
دربرگیرنـده فقـرا و افـراد فاقـد قدرت اسـتUNDP,(.
)8.Ibid,P؛ «ب -سـازمان هاي شـهر مقيـاس»:
سـازمانهاي غيردولتـي را کـه در مقيـاس يـک شـهر
فعـال هسـتند دربرمي گيـرد .برخـي از ايـن سـازمانها
بـه خاطـر اهداف ديگـري شـکل گرفته اند و بـه عنوان
يکـي از فعاليتهـاي خـود در کمـک به فقـرا درگير مي
شـوند ،در حالـي کـه برخي ديگـر از آنها صرفـا با هدف
کمـک بـه فقرا راه اندازي شـده اند؛ «پ -سـازمان های
غیردولتـی ملـي» :اين نوع سـازمانها ،در محـدوده يک
کشـور فعاليت مـي کنند .سـازمانهاي غيـر دولتي ملي
از سـطحي مياني حکايت دارند و به عنوان سـازمانهاي
فرامحلـي ،تعـدادي از سـازمان های غیـر دولتی محلي
را کـه اهـداف کـم و بيش مشـابهي دارند گـرد هم مي
آورنـد .سـازمان های غیـر دولتی ملـي ،سـازمانهايي از
قبيـل کميتـه بيـن المللـي صليب سـرخ و سـازمانهاي
حرفـه اي و غیـره را شـامل مـي شـوند .جمعيت هالل
احمر و جبهه سـبز ايران از اين نوع سـازمانها هسـتند؛
«ت -سـازمان هاي بين المللي» :سـازمان هایي هستند
کـه حـوزه خود را علاوه بر کشـور مبدا در سـاير نقاط
دنيـا نيـز بـه عنـوان کشـورهاي تحـت پوشـش تعريف
مي کنـد .ايـن سـازمانها در نوع خـود اغلـب کارگزاران
قـوي و موثـری هسـتند .چنیـن سـازمان هایی نوعاً در
کشـورهای توسـعه یافتـه اداره و رهبـری مـی شـوند و
عملیـات خود را در بیش از یک کشـور در حال توسـعه
انجـام مـی دهنـد)10.cousins wilim.Ibid( .
 .3طبقه بنـدی ســــازمــان های غیردولتـی از نظـر
دامنـه فعالیـت :مسـاجد ،تکایـا ،هیاتهـای مذهبـی
و قهوه خانههــــا را نهادهـــــای غیردولتـی سـنتی

قدیمـی میداننـد و پـس از آن صندوقهـای قـرض
الحسـنه ،خیریههـا ،انجمنهـای اسلامی و حتـی
دورههـای فارغ التحصیلـی در دوران بعدتـر و سـپس
اتحادیههـا ،اصنـاف و نظامهـای صنفـی و مهندسـی
و غیـره ،شـکلهای جدیدتـر سـازمان-های غیردولتـی
یـا مردم نهـاد مـی باشـند .بنابرایـن سـازمان های
غیردولتـی را بـه لحـاظ قدمـت و نـوع و دامنـه فعالیت
بـه دو گـروه سـنتی و مـدرن طبقـه بنـدی مـی کنند:
«الف -تشـكل هاي سـنتي» :داشـتن ارتباط مسـتحكم
و مـداوم با مـردم؛ اتكا به كمكهـاي مردمي و خصوصي
بـراي تأميـن نيازهـاي مالـي؛ تأكيد بـر نيازهـاي مبرم
مـردم؛ ارائـه خدمـات مشـخص و ملمـوس؛ مقاومـت و
دوام در برابـر فشـارها و محدوديتهاي دولتي و محيطي
(بـا اتـكا به نيـروي ايمـان مذهبـي)؛ «ب-تشـكل هاي
نويـن» (مـدرن) :از نظـر تعـداد رو به افزايش هسـتند؛
اكثـرا ً اتـكا و وابسـتگي زيـادي بـه دولت دارند؛ بيشـتر
بـه روندهـاي بيـن المللـي تكيه مـي كننـد و كمتر به
نيازهـاي مـردم؛ برخـي از آنها از ظرفيتهـاي باالي فني
برخـوردار هسـتند؛ اكثـر آنهـا بـا زبـان و رفتـار دولـت
و مؤسسـه هـاي بيـن المللـي آشـنا هسـتند .موضـوع
و نـوع فعالیـت سـازمان هـاي غيردولتـي و گـروه های
هـدف آن هـا از تنـوع بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت:
کارگزاريهـاي امـدادي و رفاهـي؛ سـازمانهاي نوآور فني
؛ پيمانـکاران خدمـات عمومـي؛ کارگزاريهـاي توسـعه
مردمـي ؛ سـازمانهاي خودجـوش توسـعه؛ گروههـا و
شـبکه هاي مدافـع
وضعيت موجود سازمان هاي غیردولتی
نهادهـا و تشـكل هاي مردمـي را مي تـوان در دو گـروه
سـنتي و مدنـي طبقـه بندی كـرد .اطالعـات دقيقي از
نهادهـاي مردمي سـنتي به دليل غيررسـمي بودنشـان
در دسـت نيسـت امـا از سـازمان هاي مدنـي و يـا از
سـازمان هاي غيـر دولتـي بـه خاطر بعد رسـمي و ثبت
آنهـا مـي توان اطالعات نسـبي ارائه كرد .سـازمان های
غيردولتـي را مـی تـوان بر اسـاس معیارهـای گوناگون
از جملـه فعاليـت ،موضـوع فعاليـت و سـطح فعالیت به
گونـه هـای مختلفـی تقسـیم کـرد .بانـك جهانـي اين

سـازمان هـا را بـه دو گونـه سـازمان هـای اجرایـی و
ترویجـی طبقـه بنـدی کرده اسـت:
 .1سـازمان های اجرایـی بـر اسـاس گسـتره فعالیـت
بـه چهـار دسـته سـازمان های غیردولتی محلـه محور،
سـازمان های غیردولتـی شـهر مقیـاس ،سـازمانهاي
غیردولتـی ملـي و سـازمان هاي غیردولتـی بين المللي
تقسـیم می شـوند.
 .2سـازمان های ترویجی به موضوع فعالیت سـازمان ها
اشاره دارد.
«کالرک» بـر اسـاس فعالیت ،سـازمان هـای غيردولتي
را بـه شـش گروه:
 .1سازمانهاي رفاهي،
 .2سازمانهاي فعال در زمينه نوآوري هاي فني،
 .3پيمانكاران خدمات دولتي،
 .4سـازمانهاي توسـعه کـه حـول محـور خوديـاري،
توسـعه اجتماعـي و ايجـاد دموكراسـي فعالیـت دارند،
 .5سازمانهاي حمايت از فقرا و
 .6گروهها يا شبكه هاي حمايتي تقسیم می کند.
بر اسـاس موضـوع فعالیت ،سـازمان هـای غيردولتي را
مـی تـوان به چهار دسـته:
« .1سازمانهاي تبليغاتي»،
« .2سازمانهاي تخصصي»،
« .3سازمانهاي عام» و
« .4سازمانهاي بشردوستانه» طبقه بندی کرد.
بـه لحـاظ جهت گیـری سـازمان های غیردولتـی را می
تـوان در چهـار گروه:
« .1جهت گيري خيريه»،
« .2جهت گيري خدماتي»،
« .3جهت گيري مشاركتي» و
« .4جهت گيري توانمندسازي» طبقه بندی کرد.
سـازمانهاي غيردولتـي بــا ايفـاي نقشـهاي نظارتـي،
بسـيج ،جـذب و هدايت منابع انسـاني ،مـادي و معنوي
مـي تواننـد بهتريـن نمـود از مشـاركت مردمي باشـند
كـه با انسـجام بخشـي بـه گروههاي انسـاني هم هدف،
راه گشـاي دسـتيابي به اهداف توسـعه پايـدار در منابع
ملـي باشـند .سـازمانهاي غيردولتـي در كنـار بخـش
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خصوصي و دولت ،ركن سـوم توسـعه پايدار را تشـكيل
1
مي دهنـد.
بـر اسـاس اطالعـات مرکـز آمار ایـران در سـال ،1383
 7953سـازمان غیردولتی در ایران فعالیت داشـتند که
 53درصـد آنهـا بـه ثبـت رسـیده و  47درصـد به ثبت
نرسـیده اسـت 89 .درصـد سـازمان هـا دارای مجـوز و
 11درصـد بدون محوز بودنـد 92 .درصد دارای فعالیت
مسـتمر و  8درصد دارای فعالبت غیرمسـتمر هسـتند.
 16درصـد سـازمان هـای فعـال در کشـور در تهـران
مشـغول فعالیـت هسـتند کـه  71درصـد انها بـه ثبت
رسـیده و  29درصـد ثبـت نشـده انـد .همچنیـن 91
درصـد دارای مجـوز و  9درصـد بـدون مجـوز هسـتند.
تعداد نیروی انسـانی فعال در سـازمان هـای غیردولتی
در کل کشـور  291271نفر اسـت کـه از این تعداد 14
درصـد بـه صـورت پـاره وقـت و  86درصـد بـه صورت
تمام وقت مشـغول به فعالیت در سـازمان هسـتند49 .
درصـد فعـاالن از زنـان و  51درصـد ازمـردان اسـت .از
کل نیروی انسـانی فعال در سـازمان های غیردولتی 22
درصـد دارای تحصیلات زیـر دیپلـم 37 ،درصد دیپلم
و فـوق دیپلـم 32 ،درصد لیسـانس و فوق لیسـانس8 ،
درصـد دکتـری و  1درصـد دارای تحصیلات حـوزوی
هسـتند .تعـداد نیروی انسـانی فعـال در سـازمان های
غیردولتـی در تهـران  87439نفـر (معـادل  30درصـد
نیـروی انسـانی کل کشـور) اسـت کـه  62درصـد آنهـا
از فعـاالن زن و  38درصـد از فعـاالن مـرد اسـت15 .
درصـد بـه صـورت تمـام وقـت و  85درصد بـه صورت
پـاره وقت مشـغول بـه فعالیت هسـتند.
اطالعـات موجـود نشـان مـی دهـد کـه در کشـور مـا

بـه دلیـل زمینه هـای ریشـه دار فرهنگـی و اجتماعی،
بیشـترین زمینه های فعالیت سـازمان هـای غیردولتی
در حوزه هـای اجتماعـی و خیریـه و حمایتـی اسـت.
بنابرایـن ظرفیت هـای مناسـب در ایـن زمینه هـا در
سـازمان هـای غیردولتـی وجـود دارد که می تـوان آنها
را در راسـتای «بهبود وضعیت زيسـت محيطي» بسـیج
کرد.
مشاركت در مديريت زيست محيطي
بـه دنبـال طـرح مقول ه مشـاركت و محافظـت از محيط
زيسـت و رواج فرهنـگ زيسـت محيطـي نظريههـا و
ديدگاههـاي گوناگونـي مطـرح گرديده اسـت .در ادامه
بـه اختصـار نظريات مهـم و مرتبط شـامل «نظریههای
جامعهشـناختی محیطزیسـت»« ،نظریـه جمعیـت
شـناختی»« ،نظريههـاي آموزشـی»« ،نظريههـاي
فرهنگـي» و «نظريـه اکوفمنیسـت» بيـان ميشـود:2
«.1نظريـات جامعـه شـناختي» :بـا توجـه بـه تحوالتی
کـه در سـالهای اخیـر صـورت گرفتـه رابطـه جامعـه
شناسـی و محیـط زیسـت شـهری نزدیکتـر شـده
و جامعهشناسـان در نظـرات خـود بـه محیـط زیسـت
شـهری و ارتبـاط آن بـا انسـان و جامعـه پرداختهانـد.
بـرای نمونـه بـه نظـر مارکـوزه ميتوان اشـاره داشـت.
ماركـوزه معتقـد اسـت “تفکر و عمـل باید تغییـر یابد،
تغییـر دیـدگاه کمـی و مصرفمـداری بـه زیبایـی
شـناختی ،اسـاس ایـن دگرگونی میباشـد .وی جنبش
زیسـت محیطـی را جنبـش رهایـی بخـش سیاسـی و
روانشـناختی میبینـد” .همچنيـن نظريـات مختلفـي
وجـود دارد كـه نشـاندهنده ارتبـاط عوامـل اجتماعي
و فرهنگـي با ارتقاء محيط زيسـت شـهري ميباشـد .از

 .1سازمان های غیردولتی در ایران در عرصه های متنوعی فعالیت می کنند 31 .درصد در حوزه آموزشی 26 ،درصد در حوزه اجتماعی و مشخصا 8
درصد از آنها در حوزه آسیب دیدگان اجتماعی 3 ،درصد در زمینه ادبی 10 ،درصد در زمینه بهداشت و درمان 19 ،درصد در حوزه های مالی و قرض
الحسنه 7 ،درصد در زمینه توان بخشی 22 ،درصد در زمینه های حمایتی 13 ،درصد در زمینه علمی و پژوهشی 3 ،درصد در زمینه عمران و آبادی،
 37درصد در حوزه فرهنگ 8 ،درصد در امور گردشگری 8 ،درصد در زمینه محیط زیست 14 ،درصد در زمینه های مذهبی 25 ،درصد در زمینه امور
خیریه 10 ،درصد در حوزه ورزش 11 ،درصد در حوزه هنر مشغول به فعالیت هستند .حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،امور خیریه ،حمایتی
و مذهبی از مهمترین حوزه های فعالیت سازمان های غیردولتی در کشور است .در تهران حوزه های فرهنگی ( 31درصد) ،اجتماعی ( 24درصد)
و مشخصا  6درصد انها در زمینه آسیب دیدگان اجتماعی ،امور خیریه ( 25درصد) ،بهداشت و درمان ( 21درصد) ،حمایتی ( 23درصد) و علمی و
پژوهشی ( 22درصد) از مهمترین حوزه های فعالیت سازمان های غیردولتی محسوب می شوند.
 .2براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر.ك :پوالدي ،ا .)1389( ،.طرح پژوهشي بررسی نقش اجتماعی فرهنگی زنان شهر مشهد در ارتقاء کیفی محیط
زیست شهری ،مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد.

آن جملـه ميتـوان بـه نظريه تقسـيم كار اميل دوركيم
اشـاره كـرد .دورکیم جوامـع را به دو نوع تقسـيم كرده
و بـراي هـر يـك ،همبسـتگي خاصـي را مطـرح كـرده
اسـت« .در جوامـع کهـن و گذشـته کـه تقسـیم کار
وجـود نداشـته ،همبسـتگی مکانیکی خودبخـود حاکم
بـوده ،امـا در جوامـع جدید و پیشـرفته که تقسـیم کار
از مشـخصات آن اسـت ،همبسـتگی ارگانیک یا اندامی
حاکـم میباشـد» .بـر طبـق ايـن نظريـه مـردم جامعه
امـروزي خود را فقط مسـئول امور مربوط به خودشـان
ميداننـد و بـراي هـر كاري از نهـاد ،واحـد يـا شـخص
بهخصوصـي انتظـار دارنـد و همين مسـئله در خصوص
مسـائل محيط زيسـت شـهري نيـز حاكم اسـت .يعني
آنچـه مربـوط بـه محيـط زيسـت شـهري ميباشـد،
جـزء وظايـف نهـاد يـا سـازماني خـاص ميداننـد و به
راحتـي از آن حيطـه كنـار ميكشـند .در واقـع همـان
همبسـتگی ارگانیکـی بـر دنیـای امـروز حاکـم اسـت.
«فيـش بـاج و آجزين» در دهه  90بر اسـاس تحقيقات
خـود اظهـار داشـتند كـه پايـگاه اجتماعـي ،اقتصـادي
افـراد در نگـرش آنهـا نسـبت بـه انـرژي و مصـرف آن
مؤثـر ميباشـد و هميـن امـر يـك رابطـه غيرمسـتقيم
را بيـن وضعيـت اجتماعـي و اقتصـادي فـرد بـا مصرف
انـرژي و اسـتفاده از طبيعـت برقـرار ميكند .بر اسـاس
ايـن نظريـه ميتوان نتيجـه گرفت كه پايـگاه اقتصادي
و اجتماعـي فـرد بـه نـوع تفكـر و رفتـار وي تأثيـر
ميگـذارد و محيـط و طبيعـت ،يكـي از نقـاط دايـره
1
رفتـاري شـخص ميباشـد.
« .2نظريـات آموزشـي»« :هانشـل» 2نشـان داد کـه
آمـوزش ضمـن خدمـت محیط زیسـت توأم بـا مطالب
تکمیلـی کالس از نظـر افزایـش اطالعـات و اتخـاذ
گرایشـات مثبـت در قبـال محیـط زیسـت شـهری و
آگاهـی از نقـش انسـان در برابر آن ،دسـتاوردهای قابل

توجهـی را بدنبـال داشـته اسـت .بـا اسـتفاده از ایـن
یافتههـا میتـوان گفـت ،معلمینـی کـه دوره آموزشـی
ضمـن خدمـت را در آمـوزش محیـط زیسـت شـهری
گذرانیدهانـد ،گرایش بیشـتری به توسـعه افـکار مثبت
نسـبت بـه موضـوع محیـط زیسـت شـهری خواهنـد
داشت.
« .3نظريـات فرهنگي» :افراد بسـياري در مورد فرهنگ
و تأثيـر آن بـر فـرد و تأثيرپذيري آن ،تحقيق و بررسـي
کردهانـد .امـا نقطـه مشـترک آنهـا تعامـل بين انسـان
و فرهنـگ بـوده اسـت .بـه منظـور بررسـي ارتبـاط
فرهنـگ بـا رفتـار محيـط زيسـت شـهري و ارتقـاء آن
از دو نظريـه اسـتفاه شـده ،کـه در ادامـه بـه توضيـح
آنهـا پرداختـه ميشـود .بسـياري از رفتارهـاي آلـوده
کننـده محيط زيسـت شـهري ناشـي از تأخـر فرهنگي
ميباشـد .اصلاح و بـاال رفتـن سـطح فرهنـگ زيسـت
محيطـي نـه تنهـا موجـب کاهـش آلودگـي ميگـردد
بلکـه گرايـش مـردم نسـبت بـه کنتـرل و تحت فشـار
قـرار دادن عوامـل نهـادي آلودگي نيز افزايـش مييابد.
عقـب ماندگـي جوامع جهان سـوم ،موجـب ميگردد تا
بـراي پيشـرفت ،به اقدامات خشـونتآميز دسـت بزنند
و هميـن اقدامـات ،تعـادل نظـم ،طبيعـت و فرهنـگ
را بـر هـم ميزنـد .در نظريـه دوم بـر آداب و رسـوم و
عرفهـاي اجتماعـي تأکيـد کردهانـد 3.بـر اسـاس اين
نظريـه چهارچـوب نـگاه انسـان و دانش آنها نسـبت به
جهـان و همچنيـن تصـورات و آرزوها ،توسـط محتواي
فرهنگي سـاخته ميشـود کـه در آن زندگـي ميکنيم.
بديـن طريـق دربـاره جهان ،آمـوزش ميبينيـم .به نظر
آنهـا حتـي پاسـخهاي عاطفـي مـردم ،يـک محصـول
فرهنگـي شـناخته ميشـود .براسـاس چنيـن نظراتـي
ميتـوان نتيجـه گرفـت کـه مـردم بـر اسـاس فرهنگ
خـود ،عمـل ميکننـد و رفتـار محيط زيسـت شـهري

 .1براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر.ك )*( :بری ،ج .)1380( ،.محیط زیست و نظریه اجتماعی ،حسن پویان و نیره توکلی ،چاپ اول؛ و (*) کوزر،
ل .)1379( ،.زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی .محسن ثالثی .چاپ هشتم ،انتشارات علمی.
2. Hanshel

 .3براي اطالعات بيشتر در اين زمينه ر.ك :پوالدي ،ا .)1389( ،.طرح پژوهشي بررسی نقش اجتماعی فرهنگی زنان شهر مشهد در ارتقاء کیفی محیط
زیست شهری ،مديريت توسعه و پژوهش شهرداري مشهد.
2. Daniel bautkin
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انعکاسـي از فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه ميباشـد ،بـا
اسـتفاده از عقيـده و باور مردم ،ميتـوان نگرش و رفتار
آنهـا را تغييـر داد و ايـن امـر در حـوزه محيـط زيسـت
شـهري نيـز امکانپذيـر ميباشـد.
4
« .4نظريات جمعيت شـناختي» :طبق نظر «بوتکین»
يکـی از عوامـل ایجـاد بحـران محیط زیسـت شـهری،
جمعیـت میباشـد .از زمـان آفرینـش انسـان ،پیوند در
جنـس زن و مـرد نیـز همـراه آدمی بـوده و ایـن پیوند،
تولد انسـانهای دیگری را بدنبال داشـته اسـت و دوباره
پیونـد و دوباره تولد و این چرخه همچنان ادامه داشـت
و هیـچ کـس به ایـن موضوع فکـر نمی کرد آیـا زمین،
گنجایـش افزایـش سـاکنینش را دارد؟ در سـال 1798
هیچکـس هماننـد «مالتـوس» بطـور جدی و رسـمی،
بحـران جمعیـت را مطـرح نکـرده بـود «اصـل نظریـه
او حـول ایـن محـور میچرخـد کـه عليرغـم افزایـش
هندسـی جمعیـت ،منابـع غذایـی بـه شـکل حسـابی،
افزایـش مییابـد که نهایتـاً در صـورت افزایش جمعیت
دنیـا بـا کمبـود غذا مواجـه خواهد شـد و ایـن کمبود،
سـایر منابـع را تهدیـد میکنـد و بقـای انسـان دچـار
اختلال میشـود» .بـا توجـه به آنکـه میـزان جمعیت
بـر محیط زیسـت شـهری آن منطقـه مؤثر اسـت ،باید
بـا اجـرای برنامهریزیهـای صحیـح از افزایش جمعیت
منطقـه جلوگیـری کرد.
« .5نظريـات اكوفمنيسـت» :محیـط و طبیعـت جـزء
مـواردی میباشـد کـه متأثـر از رفتارهـای مسـتقیم و
غیرمسـتقیم مردان و زنان اسـت و تفکر ،رفتار و بینش
ایـن دو جنـس ،بـر چگونگـی و کیفیت محیط زیسـت
شـهری ،مؤثـر خواهـد بـود« .رزمـری رویتـر» معتقـد
اسـت که متصـل کردن حرکت زیسـت بودم شـناختی
و جنبـش فمنیسـتی ،یکـی از شـروط پیـروزی هر دو
جنبـش میباشـد .محيـط زيسـت شـهري را نميتوان
بـه دور از جنسـيت مـورد بررسـي قـرار داد .طرفـداران
جنبش فمنيسـتي و جنبـش طرفداران محيط زيسـت
شـهري بـه منظـور برتـر نشـان دادن نگـرش زيسـت
شـهري زنـان بـر مـردان ،كلماتـي ماننـد زميـن بكـو،
مـام زميـن ،تأكيـد كردهانـد ،چراكـه اينگونـه واژههـا

يـادآور جنـس زن ميباشـند .نـوع ديگـري از ايـن
نظريـه بنـام «اکوفمنيسـم مقاومتـي» بـر ايـن عقيـده
پافشـاري ميکنـد کـه فکـر زنـان بيشـتر از مـردان در
زمينـه محيط زيسـت شـهري ،فعاليـت دارد .در بعضي
از مبـارزات بهخصـوص از نظر بهداشـتي يا معـاش و يا
مـواردي کـه به سلامت کودکان اسـت ،زنان پيشـقدم
ترنـد .بهخصـوص در بعضـي مـوارد کـه شـخصاً ذينفع
ميباشـند ،مثـل کنترل مواليـد و جمعيـت .حتي زنان
در خـط مقـدم بسـياري از مبـارزات زيسـت محيطـي،
حضـور دارنـد .در ايـن خصـوص ميتـوان بـه «جنبش
چيپکـو» در هندوسـتان کـه توسـط زنـان محلـي بـر
عليـه الوارسـازي تجارتـي يـا اردوي صلـح در گرينهـام
انگلسـتان اتفـاق افتـاده اشـاره نمـود [ .]6نقـش زنـان
در دفـاع از محيـط زيسـت شـهري بهخصـوص در
جاهايـي کـه ذينفـع هسـتند ،ماننـد توليـد مثـل و
جمعيـت ،بيشـتر از مردان مشـاهده شـده اسـت .اکثرا ً
بـر ايـن عقـده پافشـاري ميکنند کـه بـراي جلوگيري
از ظهـور مسـائل محيط زيسـت شـهري در کشـورهاي
رو بـه توسـعه ،دادن حقـوق و اختيـارات توليـد مثل به
زنـان ميتواند تأثير بسـيار داشـته باشـد .اکو فمنيسـم
مقاومتـي بر ايـن نکته تأکيد دارد کـه برخي موضوعات
زيسـت محيطـي ماننـد جمعيـت ،مسـائل مربـوط بـه
بهداشـت و کـودکان از لحـاظ پشـتيباني اجتماعـي،
بيـش از موضوعـات ديگـر ،جنبـه جنسـيتي دارد [.]7
براسـاس نظريههـاي مطـرح شـده ،ميتـوان نتيجـه
گرفـت کـه رفتـار زيسـت شـهري بيـن مـردان و زنان
تفـاوت دارد و زنـان ميتوانند نقـش مفيدتري در حفظ
محيط زيسـت شـهري داشـته باشـند.
سطوح مشارکتی در مديريت زيست محيطي
« .1سـطح اول :مشـاركت از نـوع مشـاوره اي» :ايـن
همـكاري و مشـاركت بـا هـدف مبادلـه اطالعـات بين
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي انجـام مـي گيـرد.
در ايـن مشـاركت؛ روابـط و مناسـبات سـازمان هاي
مـردم نهـاد بـا سـاير سـازمانها گسـترش مي يابـد.
بـراي عملي كـردن ايـن سـطح از مشـاركت ،دو
طـرف بـا برگـزاري سـمينارها ،كارگاه هـاي آموزشـي،

گردهمايي هـاي مشـورتي و امثال آن افـكار و ايده هاي
خـود را بـا يكديگـر مبادلـه مي كننـد .بـه ايـن ترتيب،
آنـان از نقطـه نظـرات يكديگر درباره مسـائل مشـترك
موردبحـث ،مطلـع مي شـوند .از عوامـل ارزيابـي ميزان
عملي شـدن ايـن سـطح از مشـاركت ،اسـتمرار در
فعاليتهـاي مشـترك ،تسـهيم هزينه هـا ،بازبـودن
و گشـودگي محيـط جلسـات( ،به نحـوي كـه حـق
اظهارنظـر و مبادلـه اطالعـات بـه هـر دو طـرف داده
شـود) و همـكاري و تشـريك مسـاعي اسـت.
« .2سـطح دوم :مشـاركت از نوع هماهنگ سازي» :اين
سـطح از همكاري و مشـاركت با هدف هماهنگ سـازي
فعاليـت هـا انجـام مي گيـرد .ايـن همـكاري باعـث
كارايي بيشـتر سـازمان ها در مواجهه با مسـايل پيشرو
مي گـردد .ايـن نوع مشـاركت معمـوال در بـروز حوادث
غيرمترقبـه نظيـر باليـاي طبيعـي و يـا آتش سـوزي
انجـام مـي گيـرد .اين سـازمانها بـا ايجاد كميتــه هاي
مشـترك مـي تواننـد در ياري رسانــي بـه مـردم نقش
اساســي ايفـا مي نمايند.

« .3سـطح سوم :مشـاركت در كنار يكديگر و تكميلي»:
در ايـن سـطح از مشـاركت ،دو طـرف مشـاركت-
سـازمان هاي دولتـي و غيردولتـي -بـا حفظ اسـتقالل
ايده هـا و ديدگاه هـاي خـود ،بـا تعريـف چارچـوب و
برنامـه اي مشـترك ،تالشـهاي هدفمنـد خـود را بـراي
حمايــت از يكديگر مشخص و پيگيــري مــــي كنند.
در اين سطح هريك از دو طرف داراي عاليـق متفاوتــي
هسـتند ولي براي دسـت يابي به كنشـي مشـترك ،اين
عاليـق را هدايـت و برنامه ريـزي مي نماينـد .تعريـف و
برنامـه ريزي شـيوه انجـام و تحقق بخشـيدن به اهداف
مشـترك ،تدويـن راهكارهـاي حمايتي ،توسـعه توان و
ظرفيتهاي دو طرف ،از زمينه هايي اساسـي مي باشـند
كـه در اين سـطح از مشـاركت الزم اسـت.
« .4سـطح چهـارم :مشـاركت از نـوع عملگرايـي» :در
ايـن سـطح از روابـط ،هـردو طرف نسـبت بـه همكاري
ميـان يكديگر ،تسـهيم در يك ديدگاه مشـترك ،اتخاذ
اهـداف مشـترك ،اجـراي طرحهـاي عملي در سـطوح
يـك برنامـه و امثـال آن بـا يكديگـر همـكاري و اتفـاق
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نظـر دارنـد .روابـط و مكانيزم هـاي اسـتفاده شـده در
ايـن سـطح از مشـاركت در جهت تسـهيل دسـت يابي
بـه اهـداف جمعـي نهادينــه شــــده انـد .هـدف اين
سـطح از همـكاري ،برنامـه ريزي بلندمدت پـروژه هاي
مشـترك و پيگيـري برنامـه مصـوب بـه طـور همـگام
و مسـتمر بااتخـاذ روش تصميـم گيـري مشـترك در
پيشـبرد آنها اسـت.
« .5سـطح پنجـم :مشـاركت از نوع نهايـي» :اين رابطه
احتمـاالً باالتريـن شـكل و سـطح از همـكاري ميـان
سـازمانهاي غيردولتـي و دولتي را شـامل مي شـود كه
در آن هـر دو طـرف يكديگـر را بـه عنـوان بخشـهاي
الزم و ملـزوم در فراينـد توسـعه و دسـتيابي بـه اهداف
و ديدگاههـاي مشـترك مي بيننـد .در ايـن سـطح
از همـكاري هردوسـازمان بـا يكديگـر براسـاس نظـم
و ترتيبـي پايـدار و بلندمـدت و اسـتراتژيك و باتوجـه
بـه جنبـه هـاي مختلـف زندگـي سياسـي ،اجتماعي و
اقتصـادي كار مـي كننـد .در ايـن سـطح از مشـاركت،
سـازمانهاي غيردولتـي بـه منابـع دولتـي امـكان
دسترسـي دارنـد و بـه ايـن سـازمانها ،فرصـت و امكان
مشـاركت كافـي و مـورد درخواسـت آنهـا در تنظيـم و
برنامـــه ريزي سياسـتها و فرايند تصميم گيري محلي
و ملـي داده شـده اسـت .هـدف از ايـن نـوع همـكاري
برنامـه ريـزي ،تصميـم گيـري و اجـراي امور به شـيوه
اسـتراتژيك مي باشـد .مشـخصه اين شـيوه مشـاركت
و همـكاري ،نهادينـه شـدن روابـط كاري بيـن آنهـا در
بلندمدت اسـت كه اين روابط در بيشـترين جنبــــــه
هـاي زندگـي جمعـي ،سياسـي ،اجتماعـي ،اقتصـادي
قابـل پيگيـري و مشـاهده مــي باشـد .بديـن ترتيـب
مـي تـوان گفت كه سـازمان هـاي دولتـي و غيردولتي
بـا توجـه بـه اهـداف و اسـتراتژي هـاي سـازماني خود
مي تواننـد همكاري خـود را در سـطوح مختلف تعريف
نمايند.
نتیجه گیری و جمعبندي
شـناخت سـازمان های غیردولتـی یـا مـردم نهـاد،
ویژگی های آنها ،اهداف و نوع و زمینه فعالیت هایشـان،
لزوم بکارگیری سـازمان های غیردولتـی در حکمروایی

شـهری را تاحـد زیادی تبیین می کند .بـراي اداره امور
عمومـي شـهري دو پارادايم (سرمشـق) وجـود دارد .در
پارادايـم نخسـت کـه «حکومت» نـام دارد ،شـهرداري
مسـئووليت تمـام امـور را بر عهده گرفته ،موظف اسـت
تـا تمامـي خدمـات را بـراي مصـرف جامعـه مدنـي يـا
شـهروندان فراهـم کند .اين پارادايم به سـبب مسـائلي
ماننـد پيچيدگـي روزافـزون زندگـي و کاهـش تـوان
مديريـت هـا در حل مسـائل شـهري و از بين بـردن يا
تضعيـف قـوه اسـتقالل و ابتـکار عمل شـهروندان مورد
چالـش هـاي جدي قـرار گرفتـه اسـت .در پارادايم دوم
که«حکومتـداري» یـا «حکومت مـردم دار» نـام دارد،
بازیگـر عرصـه توسـعه و اداره امـور عمومـی دیگـر تنها
دولت نیسـت.
در کنـار دولـت اعـم از ملـی و محلـی ،دو بازیگـر بـه
نـام هـای «جامعه مدنـی» و «بخش خصوصـی» وجود
دارنـد .ایـن سـه بازیگـر بایـد بـا شـراکت بـا یکدیگـر
بـه حـل چالـش هـای پیچیـده جامعـه و امـور عمومی
بپردازنـد .جامعـه مدنـي دربردارنـده سـازمان هـای
غیـر دولتـی گروه هـا و اجتماعـات محلی سـازمانهای
داوطلبانـه مردمـی نهادهـای دانشـگاهی و تحقیقاتـی،
رسـانه هـای جمعی ،گروه های مذهبی و سـازمان های
مدنـی اسـت .منابـع ایـن نهادهـای مدنـی در مدیریت
شـهری ،دارایـي هـاي اجتماعـي و فرهنگـي اسـت.
بـا نگاهـی به پیشـینه حرکت هـای مردمـی در ایران و
شـناخت حـوزه های مشـارکت و عدم مشـارکت مردم،
علـت غیـر مشـارکتی خوانـدن جامعـه ایران بـه خوبی
مشـخص می گـردد .در ادامـه به برخی از پیشـنهاداتی
کـه نظـام مدیریت مطلوب شـهر یا حکمروایی شـهری
بایـد و شـاید مـی توانـد بـا بهـره گیـری از ارگانهـا و
سـازمان هـای مـردم نهـاد در بهبـود کیفیـت زندگـی
مـورد توجـه قـرار دهـد ،عبارتند از:
 .1بـا مشـارکت شـهروندان و سـازمانهای مـردم نهـاد
در مدیریـت ،احسـاس مالکیـت در شـهروندان محلـی
نسـبت بـه طرحهـا و برنامه هـای مدیریتی شـهر ایجاد
می شـود ،پـس آنهـا وادار به تفکـر می شـوند و از تفکر
خـود در جهـت رشـد و بهبـود کیفیـت زندگی شـهر و

محلـه خـود اسـتفاده می کنند.
 .2از آنجایـی کـه همـواره مدیـران شـهری بـا تمامـی
تجربیات شـان بـر تمامـی جوانـب کارهـا اشـراف و
تسـلط کامـل ندارنـد ،از ایـن رو شـهروندان و روسـای
سـازمانهای مـردم نهـاد محلـی کـه در رابطه بـا اجرای
کار همـکاری دارنـد ،مطمئنا بهتر از مدیران شـهری در
رابطـه با رضایـت و منافع خود می توانند پیشـنهادهای
مناسـب داشـته باشند.
 .3بـا اجـرای نظام پیشـنهادات بـه عنوان یـک فرآیند،
هم شـهروندان در سرنوشـت خود و شهرشـان شـریک
می شـوند و هـم با طرح هـدف های عالـی و بلند مدت
بـرای اداره و تدبیـر امـور محلـی باعث مديريت زيسـت
محيطي شـهر شـده و بهبـود فرايندهاي مشـاركتي در
زمينـه محيط زيسـت را به دنبـال دارد.
بـر ايـن اسـاس بهـره گيـري از عوامـل نهـادي زيـر در
زمينـه مديريـت زيسـت محيطـي شـهر الزم بنظر مي
رسد:
«عوامل نهادي در مشـاركت زيسـت محيطي» :شـرايط
اجـراي مشـارکت برحسـب ويژگيهـاي هـر جامعـه
متنوعنـد ،امـا همـه بايـد بـه سـمت برنامههـاي واقعي
زيسـت محيطـي که مسـتلزم سياسـتگزيني اساسـي
اسـت ،پيـش رونـد .علاوه بـر اراده سياسـي دولـت در
ارتقـا ميزان سـطح زيسـت محيطي زندگي در شـهرها،
و ابزارهـاي قانونـي و نهادهـاي مناسـب اجتماعـي
(در زمينـه محيـط زيسـت) کـه مکمـل فرآيندهـاي
سـنتي اداري باشـند ،شـرايط ديگـري نيـز دربـاره
شـرکت کنندگان بايد وجود داشته باشـند .در مجموع؛
«مدیریـت مشـارکتی زيسـت محيطـي» به سـه اقتضا
وابسـته اسـت« :سـاختار ،جهـت گیـری و فراگـرد»؛
بدین معنـی کـه هـر گاه بنگاهی یـا انجمن مـردم نهاد
محلـی برخـی ویژگیهـای هـوادار را در قالب سـاختار،
جهت گیـری مدیـران و شـهروندان ،فراگـرد مشـارکت
واقعـی و فراگردهـای تصمیم گیـری باید بـه کار گرفته
شـوند ،آشـکار سـازد ،احتمـال کامیابی فزونـی خواهد
یافت.
الـف -سـاختار :آشـکارترین متغیـر سـاختاری انـدازه

و بزرگـی سـازمان های مشـارکتی خاصـه در مقولـه
مشاركتهاي زيسـت محيطي است .سازمانهای کوچکتر
در بـه کار انداختن مدیریت مشـارکتی کامیاب ترند .در
واحدهـاي کوچکتـر تماسهـا چهره به چهره شـدنی تر
اسـت ،پیوندهـا خصوصی تـر هسـتند ،تصمیم گیـری
میتوانـد بی درنگ تـر مسـؤوالنه شـناخته شـود ،و
هم آهنگـی در زمينـه فعاليتهـاي زيسـت محيطـي
آسـانتر میگـردد .بـر همین پایـه ،در واحدهـای بزرگ
مشـارکت بایـد تحت سـاختاری فشـرده تـر و دورتر از
دسـترس همـگان باشـد ،گـر چـه زنجیـره از گروههای
کوچـک بـه صـورت «گیرندههـای پیونـده» در هر رده
باالتـر سـازمانی میتوانـد یـک روش از میان بـردن این
دشـواری باشـد .بـا ایـن همـه ،در بخـش سـازمان های
بـزرگ بـه نـدرت میتواننـد چنیـن زنجیـرهای از
گیرههـای پیونـد میـان گروههـای کوچـک را فراهـم
آورند .فن شناسـی و فراگرد فعاليتهاي زيسـت محيطي
در حـوزه ابعـاد و سـطح نیز بر سرنوشـت مشـارکت اثر
میگذارنـد .ایـن اثرهـا را میتـوان بـه چهـار دسـته
عمـده از مقتضیـات بخـش کـرد )1 :هـرگاه فراگـرد
فعاليتهاي زيسـت محيطـي شـهروندان را در واحدهای
کار بـه صـورت چهـره به چهـره نزدیک کنـد و نه آنکه
آنـان را از هـم جـدا سـازد ،مشـارکت مطلـوب خواهـد
بـود و خواهـان خواهـد داشـت؛  )2مشـارکت در زمينه
فعاليتهـاي زيسـتي آنـگاه هـوادار پیـدا میکنـد کـه
سـاختار قدرت درونی شـهر و مدیریت شـهرها و تدبیر
امـور محلی بـه صورت خودکامه نباشـد؛  )3بهره گيري
از انگيـزه هـاي فـردي (دينـي و اجتماعي و رسـالتهاي
فرهنگـي) مـي توانـد در اين زمينـه تاثيرگذارتر باشـد؛
 )4مشـارکت خواهان خواهد داشـت هـر گاه که فراگرد
کار را بتـوان جـدا و بـاز کـرد ،بـی آنکـه بـرای جمـع
وجـور کـردن آن بـه فراگرد پـر زحمـت هماهنگی نیاز
باشـد كـه ايـن امر تاكيـدي بر زمينه سـازي مشـاركت
زيسـت محيطـي در مقياس محلي و در سـطح محالت
شـهري است.
ب) جهـت گیـری در مشـاركت زيسـت محيطـي:
شـهروندان بایـد در جهت مسـاعد در فعاليتهاي محيط
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زيسـتي توجیه باشـند؛ ایـن نکته بدین حقیقت اشـاره
دارد کـه مشـارکت تنهـا یـک ابـزار عقالنـی نیسـت،
بلکـه یـک فراگـرد اجتماعی نیـز هسـت .جهت گیریها
و گرایشـهای بسـياري وجـود دارنـد کـه بـر کامیابـی
مدیریـت مشـارکتی اثـر میگذارنـد .1« :پشـتیبانی
مدیریتـي :ماننـد همه کوششـهایی که بـرای دگرگونی
سـازمانی صـورت میگیـرد ،مشـارکت از نظـر نوعـی،
نیـاز بـه پشـتیبانی مدیریـت شـهری بلندپایـه دارد؛ .2
سـبک مدیریتـي :سـبک کار مدیـران شـهر در زمينـه
محيـط زيسـت و بسترسـازي در زمينـه مشـاركتهاي
زيسـتي ،بایـد مشـارکت جو باشـد.
ج) فراگـرد در مشـاركت زيسـت محيطـي :سـومین
دسـته مقتضیـات ضـروری و بنیـادی بـه خـود فراگرد
تصمیم گیـری بـاز میگـردد .گاهـی نیازمندیهـای
آشـکار فراگـرد سـازمانی ،ماننـد سـری بـودن کار بـه
طـور کلـی مشـارکت در تصمیـم گیـری را از میـان
بـر مـیدارد .بـا توجـه بـه قانونهایـی کـه درباره سـری
بودن کار به تصویب میرسـد و حساسـیت سـازمانهای

دولتـی دربـاره آنهـا ،این میتوانـد به خـودی خود یک
سـد و مانـع عمـده به شـمار آید .لـذا همانند سـاختار،
جهت گیریهـای شـهروندان نیـز نمیتواننـد بـه تنهایی
کامیابـی مدیریـت مشـارکتی در زمينـه زيسـت بـوم و
حفـظ و نگهداشـت و پااليـش آن را فراهـم كنـد.
عوامـل گرايشـي مشـارکت شـهروندان در مديريـت
زيسـت محيطـي و بهـره گيـري از توانـش هـاي انهـا،
نیـز عبارتنـد از:
علاوه بـر بسـتر نهـادي مناسـب بـراي انجـام كنـش
مشـاركتي ،وجود برخي گرايشها نيـز در افراد ضروري
اسـت .لـذا ،برنامهريزي در جهت ايجاد عوامل گرايشـي
الزم بـراي تحقـق مشـاركت در مديريـت انكارناپذيـر
اسـت« .پی آمـد روانشـناختی شـهروندان» در مدیریت
پشـتیبان ،ايجـاد انگزيـش و احسـاس «مشـارکت»
اسـت که بـرای شـهروندان فراهم مـی آید و انـان را به
سـمت مشـاركت بيشـتر سـوق مي دهـد .بـر ایـن پایه
میتـوان گفـت کـه مشـارکت یـک درگیـری ذهنـی و

عاطفـی شـهروندان در موقعیتهـای گروهـی اسـت کـه
آنـان را بـر میانگیـزد تـا بـرای دسـتیابی بـه هدفهای
گروهی یاری دهند و در مسـئولیت کار شـریک شـوند.
در عيـن حـال ،در حيطهي شناسـايي عوامل گرايشـي،
صاحبنظـران و محققـان عوامـل متعـددي را بررسـي
کردهانـد کـه نشـان از تعـدد ايـن عوامـل دارد ،برخـي
متغيرهـاي مسـتقل موثـر تشـخيص داده شـده در
ايجـاد حـس مشـاركت شـهروندان عبارتنـد از :درآمد،
تحصيالت ،نژاد ،شـغل ،جنسـيت ،سـن ،وضعيت تاهل،
كسـب پاداش و رضايـت ،مذهب و ايدئولوژي ،اسـتفاده
از رسـانه ها ،پايـگاه اجتماعـي -اقتصـادي ،آگاهـي
اجتماعـي و دسترسـي بـه اطالعـات ،سـنت گرايي و
سرنوشـت گرايي ،ويژگي هـاي شـخصيتي ،انگيـزه ي
پيشر فت .
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فصلنامـه علمـي محيـط زيسـت .شـماره.33
 .6بانـک جهانـی« )1379( ،نقـش دولـت در جهـان در
حـال تحـول» ،ترجمـه مركـز پژوهشـهای اقتصـادی،
تهران.
 .7برکپـور ،ناصـر« )1381( ،گـذار از حکومت شـهری

بـه حاکمیـت شـهری در ایـران» ،رسـاله دکتـری
شهرسـازی ،دانشـگاه تهـران.
 .8بركپـور ،ناصـر وایرج اسـدی« )1388( ،مدیریت و
حكمروایی شـهری» ،انتشـارات دانشـگاه هنر ،تهران.
 .9پـوالدي ،ا )1389( ،.طـرح پژوهشـي بررسـی نقـش
اجتماعیفرهنگـی زنـان شـهر مشـهد در ارتقـاء کیفی
محیـط زیسـت شـهری .مديريـت توسـعه و پژوهـش
شـهرداري مشهد.
 .10ترنـر ،مـارک و دیویـد هیـوم« )1384( ،حاکمیت،
مدیریـت و توسـعه» ،مترجم :عباس منوریان ،مؤسسـه
عالـی آموزش و پژوهـش مدیریـت و بازرگانی.
 .11تصدیقـی ،علی« )1383( ،نظریـه حاکمیت خوب،
توانمندسـازی دولـت» ،طـرح پژوهشـی حاکمیـت
خـوب( ،)6تهـران ،مرکـز پژوهشـهای مجلـس شـورای
اسالمی.
 .12حناچی ،سـیمین و مسـيحي )1378( ،شهرسـازی
مشـارکتی؛ مشـارکت مردمـی در برنامهریزی توسـعه و
مدیریـت شـهری ،دبیرخانه شـورای عالی شهرسـازی و
معماری ایـران.١٣٧٨ ،
 .13دیكـر ،كارین و پونالد كمپـن« )1385( ،حكمرانی
شـهری در چهارچـوب سیاسـتگذاری شـهرهای بزرگ
(اهـداف و عملكردها در شـهر دنهاگ هلند)» ،مترجم:
منیـژه اللهپور ،مجله شـهرداریها ،شـماره.75
 .14رحمانـي ،ب )1388( ،.عوامـل مؤثـر بـر مشـاركت
زنـان در حفـظ محيـط زيسـت شـهري بـا تاكيـد بـر
نگـرش اكوفمينيسـتي ،فصلنامـه جغرافيايـي آمايـش.
شماره .7
 .15سـرينيواس ،ه )1380( ،.محيـط زيسـت شـهري،
سياسـتگذاري و اقـدام .ترجمـه و تلخيـص سـيروس
موسـوي ،تهـران .شـهرداريها .شـماره32
 .16سـعیدنیا ،احمد« )1379( ،مدیریت شـهری ،كتاب
سـبز شـهرداری» ،جلـد یازدهـم ،انتشـارات سـازمان
شـهرداریهای كشـور ،تهـران.
 .17شـریفیانثانی ،مریـم« )1380( ،مشـاركت
شـهروندی ،حكمروایـی شـهری و مدیریـت شـهری»،
فصلنامـه مدیریـت شـهری ،شـماره .8
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 .18شـفیعی ،حسـن (« )1383دولـت و شـوراها در
ایـران ،تحلیـل جامعهشـناختی وظایـف انجمن شـهر و
شـهرداری» ،ماهنامـه شـهرداریها  ،شـماره  ، 66آبـان
.١٣٨3
 .19شـكوئي ،ح )1373( ،.ديدگاههاي نو در جغرافيايي
شـهري .جلد اول .تهران .انتشارات سمت.
 .20عزيـزي ،م )1380( ،.توسـعه شـهري پايـدار،
برداشـت و تحليلـي از ديدگاههاي جهان .صفه .نشـريه
دانشـگاه شـهيد بهشـتي .شـماره.33
 .21عسـکری ،علـی ،کاظمیـان ،غالمرضـا ()1385
«شـناخت و تحلیـل نظـام موجـود مدیریـت مجموعـه
شـهری کشـور» ،فصلنامه مدیریت شـهری ،شماره ،١8
پاییـز .١٣٨5
 .22علویتبـار ،علیرضـا (« )1380الگـوی مشـارکت
شـهروندان دراداره امـور شـهرها» ،جلد دوم ،انتشـارات
سـازمان شـهرداریهای کشـور ،تهـران .1380
 .23فاینشـتاین ،سوزان و نورمن فاینشـتاین،)1380( ،
«برنامهریـزی شـهری و ارزشـهای سیاسـی» ،مترجـم:
ناصـر برکپـور ،فصلنامـه مدیریت شـهری ،شـماره .5
 .24قلیپـور ،رحمـتا« ،)1383( ،...تحلیـل و
امكانسـنجی حكمرانـی خـوب درایـران (بـا تأكیـد بر
نقـش دولـت)» ،فصلنامـه دانـش مدیریت ،شـماره.67
 .25کمانـرودی کجـوری ،موسـی« ،ضـرورت تحول در
الگوی مدیریت توسـعه محلهای شـهر تهران» ،فصلنامه
اقتصاد سیاسـی ،سـال چهارم ،شـماره .١٣٨5 ،١٣
 .26کـوزر ،ل )1379( ،.زندگی واندیشـه بزرگان جامعه
شناسـی .محسـن ثالثی .چاپ هشتم ،انتشـارات علمی.
 .27كاظمیـان ،غالمرضـا« ،)1383( ،تبییـن رابطـه
سـاختار حاكمیـت و قـدرت شـهری بـا سـازمانیابی
فضـا» ،رسـاله دكتـری جغرافیـا و برنامهریزی شـهری،
دانشـگاه تربیـت مـدرس.
 .28اللهپـور ،منیـژه« ،)1386( ،حكمروایـی شـهری
و مدیریـت شـهری در كشـورهای در حـال توسـعه»،
فصلنامه جسـتارهای شهرسـازی ،شـماره19و ،20سال
.6
 .29مـاژرزاک ،آن ( )1379روش سیاسـت پژوهـی،

ترجمـه هوشـنگ نایبـی ،موسسـه فرهنگی انتشـاراتی
تبیا ن .
 .30مبرقعي ،ن )1375( ،.بررسـي تحليل روند آموزش
عالـي محيـط زيسـت در ايران ،پايـان نامه كارشناسـي
ارشـد محيط زيسـت .دانشكده محيط زيسـت .دانشگاه
تهران.
 .31محمـدی ،ا )1382( ،.بررسـی وضعیـت مـواد زائـد
در شـهر دهلران و رفتار شناسـی و آلودهسـازی محیط
زیسـت .اسـتاد راهنما مهران بهرامی .کارشناس محیط
زیسـت ،دانشـکده جامـع علمـی کاربـردی .سـازمان
حفاظـت از محیط زیسـت.
 .32مرادیمسـیحی ،واراز« ،)1384( ،برنامهریـزی
اسـتراتژیك وكاربرد آن در شهرسـازیایران» ،انتشارات
پـردازش و برنامهریـزی شـهری ،تهـران.
 .33مزینـی ،منوچهـر« ،)1374( ،مدیریـت شـهری و
روسـتایی :مشـكالت و امكانات آن» ،انتشـارات سازمان
ملـی زمین و مسـكن.
 .34مزینـی ،منوچهـر« ،بررسـی سـاختار مدیریـت
شـهری در ایـران» ،مرکز مطالعات برنامهریزی شـهری،
تهـران .١٣٧٨
 .35معصومی اشـکوری ،سیدحسـن (« )1383سلسـله
مراتـب برنامهریـزی فضایـی در کشـور» ،در گفتگـو بـا
جـواد نیکنـام ،ماهنامه شـهرداریها ،شـماره  ، ٦٦آبان
.١٣٨٣
 .36موحد ،م )1382( ،.مشـاكت سياسـي زنان و عوامل
اجتماعـي مؤثر بر آن .مطالعات زنان .سـال اول .شـماره
سوم.
 .37مهدیـزاده و دیگـران« ،)1382( ،برنامهریـزی
راهبردی توسـعه شـهری» ،وزارت مسکن و شهرسازی،
معاونـت معمـاری و شهرسـازی.
 .38مهدیـزاده ،جـواد« ،)1380( ،به سـوی شهرسـازی
دموکراتیـک» ،مجله مدیریت شـهری ،شـماره.5
 .39ميردادمـادي ،م ،.ع .باقـري و س .اسـماعيلي
( ،)8913بررسـي ميـزان اگاهـي دانشآمـوزان دوره
متوسـطه شـهر تهـران از حفاظت محيط زيسـت .علوم
و تكنولوژي محيط زيسـت ،دوره دوزادهم .شـماره اول.
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