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چکیده
یکی از آسیب های کالن و ساختاری مدیریت به ویژه در مسائل محیط زیستی بوروکراسی است که این مسئله در مواقع بحرانهاای
زیست محیطی باعث عدم ابتکار عمل و واکنش بهنگام از ناحیه مدیریت کالً کشور شده است .به ناوعی مایتاوان فتات کاه ایان
مسئله سابقهای جهانی دارد و راهحلهای متعددی نیز برایان ارائاه شاده اسات کاه یکای از ابتکاارار بسایار کارآماد در ایان زمیناه
سازمانهای مردم نهاد هستند .هدف این مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقاش ساازمانهاای ماردم نهااد در ااراهو آوردن زمیناههاای
مشارکت مردم به دور از فیار و دارهاای بوروکراسای اداری باه منماور مادیریت ماالی و جیراایاایی بحارانهاای زیسات محیطای
کالنشهرهای ایران است .سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیا

در مواجهاه باا بحارانهاای

زیست محیطی در کالنشهرهای ایران سازمانهای مردم نهاد چگونه می توانند با به وجاود آوردن مادیریت مشاارکت محاور ابعااد
مالی و جیراایایی بحرانهای زیست محیطی کالن شهرهای کشور را مدیریت نمایند؟ عاالوه بار ایان ساؤال اصالی ساؤایر ارعای
دیگری نیز در این مقاله مطرح میشود از جمله این که مدیریت مشارکت محور دارای چه تاریخچهای است و این که چه نمریااتی
در این رابطه ارائه شده است .یااتههای این مقاله نشان میدهد که کالنشهرهای ایران با بحرانهای زیسات محیطای مختلتای مانناد
آلودفی هوا ،تخریب پوش فیاهی و جنگلی ،خش

سالی و  ...مواجهاند که سازوکارهای دولتی مرسوم نه تنها در مادیریت آنهاا

مواق نبودهاند بلکه به دلیل الزامار توسعه و پیشرات و  ...بعضاً باعث تشادید آنهاا نیاز شادهاناد .ارضایه پاژوهش ایان اسات کاه
سازمانهای مردم نهاد می توانناد در مقابال محادودیت ای ماالی و بودجاهای و سااختار پیچیاده و کناد بوروکراسای دولتای مادلی
مشارکتی از مدیریت را برای مدیریت مالی و جیراایایی بحرانهای زیست محیطی کالنشهرهای ایران اراهو آورند .با توجه به این
مقدمه در این مقاله تالش خواهد شد با استتاده از روش تحقیق کیتی و با بهرهفیری از منابع کتابخانهای و مقایر علمی و پژوهشی
به تحلیل و تبیین نقش سازمان های مردم نهاد در اراهو آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از فیر و دارهای بوروکراسی اداری
برای مدیریت مالی و جیراایایی بحرانهای زیست محیطی کالنشهرهای ایران خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی :سازمان های مردم نهاد ،مدیریت مشارکت محور ،بوروکراسی ،مددیریت مدالی ،بحدرانهدای
زیست محیطی ،کالنشهرهای ایران.
 -6نویسنده مسئول kheiry_369@yahoo.com
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مقدمه
محیط زیستگرایی در اواخر سالهای  6312و اوایل سالهای  6392اندیشه محدودیتهاا را وارد گتتااان وااومی
توسعه کرد .هر چند گرفتاری مقابله با محدودیتها دلمشغولی اصلی توسعه گران است ،اماا محایطزیسات گرایاان
نتوانسته بودند تا سالهای  6382ضرورت دقت در مورد «پایداری» را وارد گتتاان واومی کنند و ایا فقاط زماانی
میسر شد که ایده توسعه پایدار ابراز گردید (کایسیون جهانی  )6389امروزه محیط زیست گرایی به ونوان یک پدیده
مطرح در اواخر قرن بیستم ،در مقایسه با اواخر سالهای  ،6312شکل مشخصتری به خود گرفت .ای دوره قادیای
هاراه با یک دوره کاهش و یکپارچگی تا آغاز شکوفایی بعدی محیطزیست گرایی در اواخر سالهای  6382و اوایل
سالهای  ،6332ادامه یافت .بروز شکوفایی محیطزیست گرایای باا نخساتی روز زمای در ساال  6392و بیساتای
بزرگداشت آن در سال  6332به نحو شایستهای مشخصشده است ،البته نشان دادن تتاوتهای برجسته باه ویا ه باا
تأکید بر جابه جایی از «محدودیتها به پایداری» مشخص میشود (سعید آبادی و دیگران.)632 :6931 ،
جنبش اولیه حتاظت محیطزیست با الگوی یکسانی در زمینه توسعهساازمانی و ایادوولوییکی پدیاد آماد و موجا
ارتقاء ولم اقتصاد وقالیی و ساختار بوروکراتیک جامعه صانعتی پیشارفته شاد .در واقا فردریاک تاایلور بنیانگاذار
«مدیریت ولای» پیشنهادات اصلی خود را در جنبش حتظ محیط زیست مناس

پیشرفت مطرح کرد .رفاه آینده بشار

به استتاده کارآمد از نیروی کار انسان و هاسنگ باا آن منااب یبیعای وابساته اسات .جنابش حتاظ محایط زیسات
دوگانگی بی صنعتگرایی و یبیعتگرایی را باه حاداقل مایرسااند .باه ایا ترتیا

در ساالهاای  6312و 6392

گرایشات رادیکالی در محیط زیست گرایی و توسعههای فرهنگی مربوط به آنها باور مدرنیته را به زیر سؤال بارد و
ای امر هنوز در بخشی از محیط زیست گرایی معاصر ادامه دارد و البته بخشی از آن نیز در برابر میراث محافظهکاری
مقاومت میکند .باای حال درک مشخص از بحران سنت حتظ محیط زیست ،دستکم پارهای از زمینههاای فکاری و
نهادی را میسازد که بر پایه آن بتوان وکسالعال و پاسخی مناس

را یل

کرد (هااان .)631 :6931 ،تحلیالهاای

تاریخی و تارکز بر جهتگیری دولتی ،رشد نامتوازن اجزاء حاکایت و رساایت گرایای بیشاتر دولاتهاا و وخامات
بوروکراسی در پیچیده کردن امور از یکسو و رشد حجم دولت ،کاهش مشارکت واومی ،رشد بای انادام و ناامتوازن
دولت از سوی دیگر ،جالگی وواملی هستند که میتوانند فی النتسه هار سیاسات درساتی را در نطتاه ختاه ساازد و
هاچون ولفهای هرز امکان رشد و شکوفاوی را خنثی سازد.
ای متروضه که نظام بوروکراسی دولتی تنها مسیر شایسته اراوه خدمات بهتر است و با تتکیک کردن مسااول دولتای از
موضووات سیاسی هاه چیز به رسایت گرایی و سیر اختیارات سلسله مراتبی و آبشاری از باا باه پاایی ساو داده
شود ،ایده شکستخوردهای است که نباید در نقد نظریههای نوی مدیریت سایطره خاود را در حاایات از اداره اماور
دولتی در قال

ادبیات جدید بازتولید و در چاارچو

واقعیتهای تلخ تاریخ بارها خود را در قال

مقاررات و دساتورالعالهاای اجرایای باازآفرینی شاود .ایا

گتتاانهای اقتصاد ملی و دولتی ،مدیریت دولتی نوی  ،اقتصاد مبنای بار

بازار ،اقتصاد رقابتی ،اقتصاد ریاضتی و اکنون نیز اقتصاد مقاومتی در یول سالیان درازی مطرح شده و هر باار بایاد باا
تحلیلی تاریخی و نیازهای بر خواسته از محیط اجتااوی و اقتصاد درونای و بیرونای ماورد بازاندیشای قارارداد .ایا
پارادایم واومی که مبتنی بر اصول بنیادی سیستمهای نوی مدیریت دولتای اسات بایاد هااواره موردتوجاه و اهتااام

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی221 ...

جدی مسئو ن و برنامهریزی دولتی قرار گیرد که سیستم دولتی بدون رقابت سازنده با بخش خصوصی و دادن میادان
بیشتر مشارکت با مردم بدون تردید دچار فرسودگی ،ناکارآمدی ،بیکیتیتای مایشاوند ،بایاد در بااز تعریاف اقتصااد
مقاومتی به ووامل بنیادی و اصول متعارف و شناخته شده نظریهها و پارادایم اقتصاد و دولت کاارآفری تأکیاد نااود،
جای هیچگونه شیک و تردید وجود ندارد اما شک و تردید دولتها در مقایسه با سازمانهای خصوصای اراواه دهناده
خدمات اداری از آنجا آغاز میشود که دولتها در مقایسه با بخش خصوصی اهاداف فراگیرتاری بارای خاود تصاور
میکنند و در پارهای اوقات خیر و صالح واومی جامعه را در نظر دارند هدف ای مقاله بررسی و تحلیل بررسی نقش
سازمانهای مردم نهاد در فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم به دور از گیر و دارهای بوروکراسی اداری به منظور
مدیریت مالی و جغرافیایی بحرانهای زیست محیطی کالنشهرهای ایران است .سؤال اصلی مقاله ایا اسات کاه باا
توجه به ناکارآمدی مدیریت بوروکراتیک در مواجهه با بحرانهای زیست محیطی در کالنشهرهای ایران سازمانهاای
مردم نهاد چگونه می توانند با به وجود آوردن مدیریت مشارکت محور ابعاد مالی و جغرافیاایی بحارانهاای زیسات
محیطی کالنشهرهای کشور را مدیریت ناایند؟
رویکرد نظری
با شکل گیری دولت مدرن در جوام غربی از قرن شانزدهم میالدی ،هاواره رابطه بی دولاتهاا و ملاتهاا در ایا
جوام در کانون توجه اندیشاندان و نظریه پردازان قرار داشته و ای امر از زوایای مختلتی ماورد بررسای قرارگرفتاه
است و چالشهای موجود در ای زمینه منجر به یرح نظریات مختلتی در خصوص دولت و نیاز حادود مداخلاه آن
در امور شهروندان گردیده است .هم اکنون ایدههای جدیدی تحت ونوان ناوآفرینی حکومات در حاال شاکل گیاری
است که الگوی مدیریت دولتی نوی یا مدیریت گرایی یکی از ناودهای اصلی آن است .گرایش به سات حکومات
جامعه مادار (تواناندساازی باه جاای خادماترساانی (باوا

شاده اسات دولتااردان و مادیران دولتای باه جاای

خدماترسانی هاانند روال گذشته ،بایستی شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتااوی آنان را باهگوناهای
تواناند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جاعی به وناوان منبعای در
جهت حل مشکالت استتاده گردد .تحو ت ایجاد شده در نظریه دولت موج

گردیاده اسات .نظاامهاای مادیریت

دولتی نیز به تب آن دگرگون و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند .تحو ت اقتصاد کشااورزی و توساعه
در جوام غربی مذکور منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردیاد کاه متکای بار تحدیاد
حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حتظ و روایت حقو آنها ،واگذاری وظایف به بخش غیردولتی،
خصوصی سازی ،مقررات زدایی ،پاسخگویی و نظایر آن بود .از ای جهت تحو ت رخ داده در زمینه گسترش جامعه
مدنی و هاچنی تغییرات ایجاد شده در نظریههای دولت هر دو موج

تعایق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف

مشارکت اجتااوی در برخی جوام گردید و زمینه مساودی برای رشد ،توسعه و گسترش تشاکلهاای غیردولتای را
فراهم آورد (الوانی و مبصر.)01 :6930 ،
بررسی تحو ت ایجاد شده در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوام بیانگر آن است که در یول سه رب اول قرن
بیستم «دولت اداری» در بسیاری از جوام رشد و توسعه یافته و دامنه و قلارو فعالیاتهاای دولات باه میازان قابال
توجهی گسترده شده است .برای مثال در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیاز شااهد توساعه و گساترش نقاش فعاال
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دولت و بخش دولتی در اراواه کا هاا یاا خادمات در کشاورهای پیشارفته سارمایه داری ،پیشابرد توساعه و فرایناد
ملت سازی در جوام در حال توسعه و یراحای و اجارای برناماههاای جاام اقتصاادی و اجتاااوی در کشاورهای
سوسیالیستی بودهایم .ای دولتها که هم اکنون از آنان به ونوان دولتهای رفاه یاد میشاود ،باه تادری در معار
پارهای انتقادات قرار گرفتند ،به گونهای که با شروع دهه  6392ای نکته مشخص شد که دوره رشد و توسعه دولات
رو به افول گذارده و رویکردهای نئولیبرال به تدری زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیادا آرده اسات .نئولیبرالیسام
فشار فکری وادهای بود که نیروی محرکه فکری زم را برای کوچک سازی دولات و خصوصای ساازی تعادادی از
وظایف آن فراهم ناود .تتکرات ای نحله فکری دولت رفاه را دولتی بیکتایت ،ناکارآمد ،غیر پاساخگو و از ایا رو
ناواد نه میداند (قربیان و صتاری.)92 :6931 ،
به هرحال تحو ت جاری در مدیریت دولتی تحت ونوان یراحی مجدد یا باز مهندسی حکومت ،بیانگر یک رویکرد
نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است .شکل گیری چنی رویکرد نئاولیبرالی نسابت باه
حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به وی ه در زماان
حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت ،به تدری گسترش یافت و جنبه جهانی به خود گرفت و آثار فراگیری را نیاز
در سراسر جهان به دنبال داشت .باید یادآوری ناود که یی دو دهه گذشته دولتهای لیبارال باازار مادار جاایگزی
دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شاالی ،دولتهای سوسیالیستی در اروپای شرقی و دولتهای توسعه گرا
در آسیا ،آفریقا و آمریکای تی گردیدهاند .در چارچو

ای رویکرد جدید جهانی ،مدیریت دولتی از نظار اهاداف،

هنجارها ،ساختارها ،نقشها و خدمت گیرندگان در معر

تحو ت و دگرگونیهاای واادهای قارار گرفتاه و ایا

دگرگونیها موج

حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی ،باازده ،رقابات ،ارزشااند دانسات پاول ،ایتاای نقاش

تسهیلگری ،اوطای استقالل و آزادی وال ،مشارکت و مشتری گرایی گردیده اسات .ایا تحاو ت کاه باا ونااوینی
هاچون مدیریت دولتی نوی یا مدیریت گرایی از آن یاد میشود ،منجر به حرکت دولتها به سات کوچاک ساازی،
مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتای شاده و هاای امار فضاای مناسابی را بارای
توسعه حیطه غیردولتی و رشد و ناو مؤسسات ،شرکت ها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورده است .با توجه به ای
جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت محوری و مشارکتجویی ،پاسخگویی بوروکراتیک ،وادالت
اجتااوی و انتخا

شهروندی به ونوان رویکردهای اساسی در تقابل بی دولتها و شهروندان موردتوجه قرار گرفتاه

و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی ای موضووات را محور مباحا

خاود قارار دادهاناد (قربیاان و

صتاری.)92 :6931 ،
در ای باره دنهارت با محور قرار دادن مقولههایی نظیر شهروندی دموکراتیک ،جامعه مدنی ،انسانگرایی ساازمانی و
تئوری گتتاان ،ایده جدیدی را تحات وناوان «خادمت دولتای جدیاد» یارح نااوده و نقاش اصالی نظاام اداری و
کارگزاران آن را کاک به شهروندان و بر آورده ساخت انتظارات و مناف مشترک آنان میداند تا تالش برای کنترل یاا
راهبری و اداره جامعه .او های متهوم را در جای دیگر به شکل دیگری به شرح زیار بیاان مایناایاد :دولات بایاد
پشتیبان تالشهایی باشد که به توسعه مردمسا ری میانجامد .ای تالشها باید در جهات گساترش جامعاه مادنی و
مشارکت شهروندان و تأکید بر ارزشهای مردم سا ری باشد .وقتی مردم سا ری توسعه یافات ،مادیران دولتای بایاد

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی223 ...

نقشهای جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص دهند و به ایتای آن بپردازند .مدیران دولتای بایاد شاهروندان و
خواستههای آنان را درک کنند و به دنبال یافت راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند .ساختارهای دولتی باید از
نظر محتوایی و شکلی مردم سا ر شوند و باه تواناندساازی کارکناان ،شاهروندان و مخایباان خاود بپردازناد .ایا
تواناندسازی با مشارکت نض میگیرد و توسعه مییابد .بر ای اساس ،امروزه مشاارکت ماردم در سیاساتگاذاری،
برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی کلیه برنامههای توسعهای از اصول مدیریتی محسو

و بر ساختاریافتگی و نظام منادی

آن تأکید میشود .بدیهی است که مشارکت وسی و هاگانی مردم نیازمند ساختار و چاارچو

مشاخص و از پایش

تعیی شدهای است که روابط دولت و ملت را به روشنی ترسیم و ضابطه مناد ناایاد .بارای سااخت دهای باه ایا
مشارکتها و تنظیم هرچه بهتر روابط دولت و ملت ،سازمانهای غیردولتی نقش و اهایت وی های دارند .از سازمان-
ها و تشکلهای غیردولتی و تواناندی آنها میتوان برای ایجاد یک شبکهی خط و مشی بهره گیری ناود .شبکههاای
خط و مشی از جاله ابزارهایی هستند که میتوانند امکان تحقق گتتااان واقعای در ساط جامعاه را فاراهم ناایناد.
منظور از ا ی شبکه ،مجاووهای از افراد است که مناف مشترکی دارند و در یک حاوزه معای واال مایکنناد .ایا
شبکههای خط و مشی که غیر سیاست زده هستند ،باید تتکیک و بر اساس مبانی مختلتی نظیر «نوع و زمینه فعالیت-
»« ،اشتراک در مناف »« ،نوع تخصص» یا «اشتراک در مناب » سازماندهی شوند (قلی پور و دیگران.)662 :6988 ،
کالنشهرهای ایران
در تعریف بی الاللی کالنشهر که سازمان ملل متحد آورده است ،کالنشهر یا مادرشهر به شهرهایی گتته میشود کاه
بیش از  8میلیون نتر جاعیت داشته باشند .ازای رو با توجه به دیدگاه تعریف بی الاللی ،در ایران فقط شهر «تهاران»
بهونوان کالنشهر شناخته میشود .دروی حال ،هاانیور که تعریاف متهاوم شاهر در کشاورهای مختلاف متتااوت
است ،تقسیمبندی انواع شهرها نیز برحس

میزان فعالیتها ،میزان جاعیتپذیری و حوزۀ نتاو شاهر در کشاورهای

گوناگون با یکدیگر یکسان نیست؛ اما در ادبیات رای کشور ایران ،اصطالح کالنشاهر معاادل مادرشاهر اسات و باه
شهرهایی ایال می شود که حداقل یک میلیون نتر جاعیت داشته باشند ،واجد مرکزیتی اقتصادی و سیاسی باشاند و
در مقیاس ناحیهای یا ملی از موقعیتی مرکزی برخوردار باشند (فرجیراد و دیگران.)692 :6931 ،

نقشه شماره  -کالنشهرهای ایران منب )https://water.fanack.com( :
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کالنشهر در ایران به شهری ایال میشود که یک میلیون نتر یا بیشتر جاعیت داشته باشد .تعریف کاالنشاهر را در
سال  ،6989محاد سعیدیکیا ،وزیر وقت مسک و شهرسازی ،در شورای والی شهرسازی و معااری اصاالح کارد و
یبق آن شهرهای با جاعیت بیش از  122هزار نتر کالنشهر محسو

میشوند .بهدلیل نداشت تعریف حقوقی واحد

از کالنشهر ،در ایران فقط شهرهای دارای بیش از یک میلیون نتر می توانند از مزایای قانون مالیات بار ارزش افازوده
بهرۀ بیشتری ببرند .با تصوی

شورای والی شهرسازی و معااری ،شهرهای زیر یک میلیون نتر میتوانند باهصاورت

قانونی و رسای کالنشهر شوند ،اما نایتوانند از قانون مالیات بر ارزش افزوده بهرۀ بیشاتری ببرناد .درحاال حاضار
شهرهای تهران ،کرج ،خراسان رضوی ،اصتهان ،آ ربایجان شرقی ،فارس و مرکازی کاالنشاهرهای ایاران محساو
میشوند (اسااویل زاده.)644 :6989 ،
تهران
تهران پایتخت ایران و نیز مرکز اساتان تهاران اسات .تهاران هاچنای باا  61090114نتار جاعیات ،بازر تاری و
پرجاعیتتری شهر ایران نیز محسو
بزر

میشود .تهران به لحاظ جاعیتی دومی شهر بزر

خاورمیانه و بیست و نهای شهر بزر

آسیا ،ساومی شاهر

غر

جهان است .در سال  6616هجری شاسی ،آقا محادخان قاجاار پاس

از به قدرت رسیدن ،تهران را به ونوان پایتخت خود انتخا

کرد .در حال حاضر ،اقوام متعادد و گونااگونی در ایا

شهر زندگی میکنند .فارسی با لهجه ی تهرانی ،زبان متداول و رای ای شهر است .اکثریت جاعیت تهران را شایعیان
اثنیوشری و اقلیتهای سنی و مسیحی تشکیل میدهند .تهران قط

اقتصادی ایران محسو

میشاود ،چارا کاه 92

درصد از نیروی کار و نیز  41درصد از شرکتها و صنای کشور در ای شهر متارکز شدهاند .تهران هاچنی به دلیل
در اختیار داشت جا به های فرهنگی بسیار ،از جاله مقاصد گردشگری بزر

کشور نیز محسو

فتحی فرزانه.)82 :6931 ،

نقشه شماره  -2کالنشهر تهران منب )www.who.int( :

میشود (موسوی و

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی297 ...

مشهد
مشهد مرکز استان خراسان رضوی بوده و با  0980391نتر جاعیت ،دومی شهر پرجاعیت ایران نیز به شاار می رود.
مشهد نامی وربی به معنی محل شهادت است؛ ای نام به دلیل شهادت امام رضا (ع (در ایا شاهر بارای آن انتخاا
شده است .اولی مسجد حرم امام رضا به کوشش شاهرخ میرزا و در حوالی سال  939هجری شاسی ساخته شد کاه
هنوز هم پا بر جا است .مشهد در قرن دهم هجری شاسی از اهایت سیاسی و مذهبی بسیار باا یی برخاوردار باوده
است .در حال حاضر مدیریت مشهد بر وهده ی شهرداری ای شهر است .مشهد دومی مرکز بزر

تولید خاودرو در

کشور است .اقتصاد ای شهر وادتاً بر پایه ی کشت میوه ،شیرینی جات ،سنگ هاای قیاتای و ساوغاتی بارای زاواران
می چرخد .مشهد هاچنی با در اختیار داشت هتل های بسیار ،از جاله شهرهای گردشگری مهم ایران نیاز باه شااار
میرود (قنبری و دیگران.)641 :6931 ،

نقشه شماره  -3موقعیت شهر مشهد منب )ScienceDirect.com( :

اصفهان
شهر اصتهان مرکز استان اصتهان بوده و جاعیتی بالغ بر  0936998نتر دارد .اصتهان زمانی بزر تاری شاهر جهاان
محسو

می شد که در دوران صتوی به اوج خود رسیده بود .شاید دلیل ای که به ای شهر لقا

«نصاف جهاان» را

داده اند هم های موضوع باشد .البته اکنون نیز اصتهان با معاااری هاای بای نظیار ایرانای-اساالمی خاود در زماره ی
زیباتری شهرهای دنیا قرار دارد .مرکز شهر اصتهان در حال حاضار ،پنجاای باازار خریاد بازر

جهاان محساو

می شود .اصتهان با در اختیار داشت بازارهای متعدد ،چندی پل ،کلیساهای جام  ،پارک ،خانه هاای تااریخی ،مقباره،
مناره ،مساجد مختلف ،موزه و مدارس قدیای از جاله مراکز بازر

گردشاگری ایاران و جهاان باه شااار مای رود.
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اصتهان هاچنی با تولید فرش های زیبا ،غذای لذیذ بریانی ،موسیقی سنتی و باشگاه های ورزشی اش نیز شهره خاص
و وام است (غالمی و دیگران.)81 :6934 ،

نقشه شماره  -4موقعیت شهر اصفهان منبع)Antiquity Journal( :

کرج
کرج مرکز استان البرز ایران است و جاعیتی در حدود  6319221نتر دارد .صتویان و قاجاریان در توساعه و آباادانی
ای شهر نقش بسیار مهای ایتا کردند .کرج در گذشته شهری برای گذران تعطیالت تابستانی محساو

مای شاد اماا

اکنون یکی از بزر تری شهرهای صنعتی ایران به شاار می رود .خانواده های قشر متوسط تهرانای معااو ً باه دلیال
هزینه های ارزان تر مسک و نیز آ

و هوای بهتر ،ترجی می دهند در کرج زنادگی کنناد (رزاقای و دیگاران:6932 ،

.)81

نقشه شماره  -5موقعیت کالنشهر کرج منب )https://www.researchgate.net( :

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی299 ...

بحرانهای زیست محیطی
 -6بحران کم آبی
به دلیل قرارگرفت ایران در یکی از منایق خشک و نیاه خشک و محدودیت مناب آبی ،به جز نوار شاالی کشاور و
بخشهایی از غر

کشور ،سایر منایق کشور هاواره با محدودیت آ

مرکزی ،جنوبی ،جنو

غر

شر و جنو

مواجه است و ایا وضاعیت در بخاشهاای

کشور بیشتر قابل مشاهده است .وجود دو منطقه کویری در مرکز ایاران

نیز به محدودیت های آ

رسانی به منایق وسیعی از کشور افازوده اسات .از آنجاا کاه دیگار امکاان جاا آوری و

احداث سدهای جدید آ

در کشور وجود ندارد و تا جایی که ای امکان وجود داشت در یکی دو دهه اخیار انجاام

شده است .هاچنی از سوی دیگر ،امکان انتقال آ
میزان فعلی امکان پذیر نبوده و امکان جابه جایی آ

از منایق پُرآ

کشور به منایق خشک و کام آ

بی حوزههای آبی وجود ندارد؛ که موجا

کشورهای دارای تنش آبی محسو

گردد (نهازی.)612 :6982 ،

آنچه که اثرات محدودیت مناب آ

را در ایران تشدید و بحرانی کرده است وبارت است از:

– برداشت بیرویه از مناب آ
–مصرف بیرویه آ

زیرزمینی که منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت سترههای آ

به وی ه در بخشهای کشاورزی و شر

نشان میدهد که ایران با وجود محدودیت مناب آبی با  632لیتار مصارف آ
– ورود انااواع آ یناادههااا بااه مناااب آ
– ودم اختصاص مناب
– مدیریت محلی مناب آ

شاده ایاران جازء

زیرزمینی شده است،

(صرف  42تا  92لیتر باا تر از الگاوی مصارف توساط

شهروندان) بررسی جدیدتری تحقیقات صورت گرفته در زمینه میزان سرانه مصرف آ
مصارف را در بی کشورهای مختلف دارد .متوسط مصرف آ

نیاز بیشاتر از

شار

هر نتار در کشاورهای مختلاف
خاانگی در روز یکای از بیشاتری

خانگی در دنیا برای هر نتر در روز  612لیتر است.

و غیرقاباالمصاارف شاادن بخشاای از مناااب آ

بااه دلیاال افاات کیتیاات

زم برای بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات
بدون توجه به الزامات مدیریت یکپارچه مناب آ

و توسعه پایدار (نهازی.)611 :6982 ،

یکی از چالشهای مهم زیست محیطی در بحران کمآبی ،مدیریت ناپایدار مناب آبی است .چراکه درگذشاته سیساتمهاای
استحصال سنتی آ

نظیر چشاهها و قنوات و نهرهای سنتی به نووی یراحیشده بودند که بهرهبرداری از منااب متناسا

با توان منب انجام گیرد؛ ای در حالی است که امروزه برنامه بهرهبرداری از آ های سطحی بر اساس برنامههای بلندمدت
تنظیم و اجرایی میگردد .به ای شرح که بهرهبرداری از آ

زیرزمینی تاا میازان  82درصاد تغذیاه صاورت گرفتاه و در

شرایط اقلیم خاص منطقه ،ودم توجه به میزان کسری دریافتی هرسال و ودم اوااال سیاسات صارفهجاویی متناسا
کاهش دریافت سا نه منجر به وقوع کاهش سط آ

باا

زیرزمینی ،کاهش ریوبات ساطحی زمای  ،از بای رفات پوشاش

گیاهی و رشد سری وسعت منایق تولیدکننده گردوغبار و ...گردیده است (پرتوی و دیگران.)04 :6931 ،

 -0بحران خشکسالی بلندمدت
ایران در منطقهای قرار دارد که متوسط بارش سا نه آن تا قبل از خشکسالی اخیر به حادود  012میلایمتار در ساال
میرسید .در حال حاضر میزان متوسط بارندگی ایران در حد  091میلیمتر گزارششده است که ای میزان تقریباً یاک
سوم میانگی جهانی ( 812میلیمتر) و  91درصد متوسط بارندگی آسیا ( 990میلی متر) و نیز پتانسیل میزان تبخیر آن
حدود سه برابر میانگی جهانی است .بر ای اساس کل دریافت سا نه بر اساس متوسط بلندمدت باا احتساا

آماار
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 02سال اخیر ،به میزان  492میلیارد مترمکع

رسیده است .بررسی آمار  41سااله نشاان مایدهاد کاه در یاک دوره

خشکسالی حاد در دهه  ،42حجم بارش کشور در یک سال به کاتر از  022میلیارد مترمکع
در حالی که در یک ترسالی در دهه  ،12کل دریافت بارش باه حادود  182میلیاارد متار مکعا
مالحظه میشود که تناو

تنزل پیدا کرده اسات،
نیاز رسایده اسات.

ترسالی و خشکسالی در ایران یک پدیده کامالً یبیعی و از خصوصیات اقلیم ایا منطقاه

است .متأستانه در  09سال اخیر میزان دریافت بارش سا نه در کشور به شدت کاهش پیدا کارده ،باه یاوری کاه در
پانزده سال اخیر دریافت کل بارش تقریباً در حد «سط متوسط» بوده است .متأستانه در بی پانزده ساال آبای اخیار،
هشت سال کشور کمتر از متوسط بلندمدت بارش دریافت کرده ،ای در حالی است که در هتت سال بقیه هم میازان
بارش در اغل

سالها افزایش چشمگیری با تر از سط متوسط نداشته است .یبیعی است که ای میازان کااهش در

یول یک بازه بلندمدت ،بر شرایط زمینی اثرات مستقیم و غیرمستقیم داشاته کاه باه وناوان بحاران زیسات محیطای
هاواره در کای ایران خواهد بود (توکلی نیا و دیگران.)68 :6931 ،
 -9بحران افزایش فشار بر مناب یبیعی
هاانیور که اشاره شد ،یکی از اثرات مشخص کاهش میزان بارش و ودم تغذیه مناس

خایر آبی ،کاهش تادریجی

پوشش گیاهی و افزایش فقر مرات است .متأستانه در شرایط کمآبی و کاهش باارشهاا ناه تنهاا پوشاش گیااهی در
ورصههای مناب یبیعی رو به کاهش میرود ،بلکه به دلیل ودم اواال برنامههای کاهش برداشت و ثابت ماندن میزان
استتاده از مناب بهخصوص آ

و پوشش گیاهی مرات و حتی افزایش مصارف باه دلیال افازایش تقاضاای ناشای از

افزایش جاعیت ،مهاجرت روستاویان و تغییر الگوی مصرف ،فشار بر مناب یبیعی بهشدت افزایش پیدا میکناد .ایا
فشار چند برابر به مناب یبیعی که متأستانه امروز در اغل

نقاط کشور شاهد آن هستیم ،موج

از دست رفت سری

پوشش گیاهی زمی  ،به هم خوردگی خاک سطحی و تولید توفاانهاای گردوغباار و آلاودگیهاای زیسات محیطای
میگردد .افزایش فشارها بر مناب آبی ایران ،انتخا
رقابت برای دستیابی به مناب محدود آ

دشواری را در میان مصارف مختلاف رقیا  ،تعریاف مایکناد.

از های حا منجر به با گرفت تنشها و درگیریها ،چه در داخل ایران

و چه در منایق مرزی و در مقابله با هاسایگان شده است .بهونوانمثال :در حوضه کرخه ،مادیریت منااب آبای بایاد
تصایم بگیرد که با کاهش جریان آ
تولید بر استتاده کند یا اینکه مسیر آ

رودخانه چه کند؟ آیا ای آ

را در سد کرخه نگه داشته تا بتواناد از آن بارای

به نواحی پایی دست را باز کند تا بتواند منطقهای را که به ونوان سبد غذایی

ایران شناخته میشود ،آبیاری کند (یاهری فرد و حسینی.)628 :6932،
 -4بحران مدیریت ناپایدار و نامتناس

کشاورزی

استارار خشکسالیهای نزدیک به دو دهه اخیر ،اقتضا دارد تا متناس

با اتتاقات افتاده و شارایط پایش روی ،نحاوه

مدیریت کشاورزی موردتوجه برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گیرد .متأستانه در سالهای مواجهه باا بحارانهاای
کمآبی و خشکسالیهای مستار ،نه تنها شاهد تغییری در الگوهای کشت و تغییر جهت سیاستهای مصارف آ

در

کشاورزی نبودهایم ،بلکه آمارها حکایت از افزایش شدید سط زیر کشت در برخی از حوضههای بحرانی کشور نیاز
دارد .در چنی شرایط بحرانی ،ودم توجه به ای امر حیاتی که متأستانه مورد غتلت قرارگرفته ،باو

شده که کشاور
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به دلیل کاهش مناب آ

در خیرهگاههای سدها ،افت سط آ

زیرزمینی و خشک شدن بسیاری از چااههاا ،دچاار

بحران رهاسازی زمی های کشاورزی آبی و در سط وسیعی کشاورزی دیم شود (یاهرآبادی و دیگران.)10 :6931 ،
 -4تضعیف کشاورزی
مشکالت آبی در حال آسی

زدن به اقتصاد ملی کشور است 62 .درصد تولید ناخالص داخلی ایران حاصال فعالیات

بخش کشاورزی است که نزدیک به یکچهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد .باهواالوه فعالیات ایا
بخش ،از امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی میکند .در حقیقت با راهبردی دوگاناه بارای پیشابرد خودکتاایی در تولیاد
محصو ت اساسی از یریق افزایش هازمان ورضه و تقاضا ،اقدام به اختصااص یاراناهای مسااوی باه تولیدکنناده و
مصرفکننده کرده است.
باای حال ،اکنون امنیت غذایی ایران درخطر است ،زیرا بخش کشاورزی با اختصاص  30درصاد از کال مصارف آ
کشور به خود ،تنها در حدود  11درصد نیاز غذایی  93میلیون نتر جاعیت ایران را تولید میکند .تشدید «تانش آ »
خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار میدهد که بهنوبه خود منجار باه افازایش هزیناه واردات و
وخیمتر کردن فشارهای مالی خواهد شد (مجد.)636 :6994 ،
 -1تغییرات آ

و هوای جهانی

روند تغییرات آ وهوای جهانی یکی از چالشهای زیست محیطی است که میتواند بر واق معضالت و بحرانهاای
زیست محیطی ایران بیتزاید .به گتته «سازمان حتاظت از محیط زیست» ایران ،تغییرات دما و میزان بارشهاا ،امکاان
برخورداری از آ

پاک ،به وی ه در منایق روستایی را کاهش خواهد داد و ای نیز بهنوباه خاود منجار باه گساترش

بیااریهای انتقالی از راهآ

خواهد شد .دمای با تر و حجم پایی تر بارندگی میتواند تا سال  0212تا  92درصاد از

محصول غالت را بکاهد .یبق تحلیلی که از سوی کشور هلناد منتشرشاده اسات ،تغییارات آ وهاوا مایتواناد تاا
سالهای  61 ،0212-0242تا  63درصد از مجاوع مناب آ های تجدیدشونده ایران را کاهش دهاد؛ و در آن زماان،
میزان نیاز سا نه آ

ایران ،بیش از  42درصد فراتر از حجم مناب تجدیدشونده آ

ای کشور خواهد بود (بیل ماک

کیب .)694 :6989،
 -1بحران آلودگی محیط زیست
مسئله آلودگی یکی از مهمتری و حادتری مساول ناشی از تادن انسانی در جهان امروز به شااار مایرود چراکاه از
اواا چند هزار متری زمی گرفته تا معادن ،آ های تحتا رضی ،بیوستر ،تروپوستر و حتی در داخل هواپیااهاای
بلند پرواز و جو خارجی زمی  ،چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است .آلاودگی بارای افاراد مختلاف
متهوم و معنی متتاوتی دارد .مردم معاولی ماک است تحریک چشم ناشی از یک گاز یاا آ
حسا

آورند .برای کشاورزی که یک وامل به گیاهان یا حیواناتش آسی

آلاوده را آلاودگی باه

میرساند ،آلودگی محسو

میگاردد؛ اماا

تعریف جام و کامل آلودگی محیط زیست بیانکننده وجود یک یا چند ماده آلودهکننده در محیط زیست به مقادار و
مدتی که کیتیت یا چرخه یبیعی را بهیوریکه مضر به حال انسان یا حیوان ،گیاه و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد؛ باه
بیان ساده تر ،هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد وناصر محیطی شوند و تعادل یبیعای آنهاا را بار هام
بزنند نشاندهنده آلودگی است .سه وامل مهم در یبیعت وجود دارد که میتواناد آثاار مخربای روی محایط زیسات
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و آلودگی خاک؛ که اخیراً موج

ایجاد کند :آلودگی هوا ،آلودگی آ

گردیده ایران با خطرات زیست محیطای مهام

دیگری نیز مواجه گردد .از جاله آلودگیهای محیطی که اثرات پیدا و پنهان زیادی برجسام و روان شاهروندان دارد،
آلودگی هوا است .به گتته سازمان بهداشت جهانی  ،6330آلودگی هوا یک بحران جدی و اولویتدار محیطای اسات
که توجه دولتمردان را به خود جل

کرده است .یبق گتته سازمان بهداشت جهانی ،سه شهر از پان شاهر نخسات

در فهرست آلودهتری شهرهای جهان -اهواز ،کرمانشاه و سنندج -در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هاوا در ایا
شهرها از چهار تا هتت برابر سط قابل قبول سازمان بهداشت جهانی بارآورد شاده اسات .ایاران باه ساب
نامطلو

کیتیات

هوا در سرتاسر کشور ،از میان  36کشور مورد بررسی ،در جایگاه  81ام قرار گرفته است .آ یندههاای هاوا،

تنها در تهران منجر به مر

سا نه بیش از  122 ،1نتر بر اثر بیااریهای قلبی – وروقی و تنتسی میشوند (کهنساال

و شایان مهر.)693 :6931 ،
بحران مالی زیست محیطی
میزان خساارات (ناشای از تانش آ  ،بیاباانزایای و آلاودگی) مایتواناد در بلندمادت منجار باه ایجااد مشاکالت
تضعیفکنندهای برای اقتصاد کشور شود .یبق برآورد بانک جهانی ،6هزینه سا نه تخریا

محایط زیسات در ایاران،

هماینک نیز به میزان هولناک  1تا  62درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است .در مقایسه ،به گتته «اداره حسابرسای
دولت آمریکا» تحریمهای یاقتفرسای واشنگت و جامعه بی الاللای ،در ساال  0260تنهاا توانساتند  4/6درصاد از
تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند؛ و با گذشت زمان ،ای مناب ارزشاند بیشاتر تحلیال رفتاه ،حاصالخیزی
بیشتر کاهش یافته و سالمت واومی بیش از پیش آسی

خواهد دید (وباس زاده و دیگران.)696 :6931 ،

بررسی بحرانهای زیست محیطی در ایران نشان داد که ای بحرانها خود ریشه یک چاالش زیسات محیطای بسایار
مهم دیگری تحت ونوان توفانهای گردوغبار میباشد .نکته درخور تأمل در دهه اخیر افازایش شادید تعاداد وقاوع
(روزهای گردوغباری (و شدت توفانهای گردوغباار اسات کاه فراوانای وقاوع آنهاا در  12ساال اخیار باهشادت
افزایشیافته ،بهنحویکه در ایران تنها در یول  9سال اخیر  62برابر شده است .از بی رفت مناب زیسات انساانی در
منایق تحت تأثیر  ،مهاجرت جوام روستایی و شهری ،افزایش میزان خسارات و حوادث جادهای و بروز اخاتالل در
شبکه حالونقل ،افزایش آلودگیهای زیست محیطی در شهرها و گسترش شیوع بیاااریهاای قلبای تنتسای و نیاز
بیااریهای چشای تنها بخشی از پیامدهای مخر
قرار داده است .از یرفی تخری
بروز تخری

ای پدیده است که سالمت جوام زیست انسانی را مورد تهدیاد

خاک و افت حاصلخیزی اراضی در منایق برداشات و متاأثر از ایا پدیاده ،وامال

سرزمی  ،فقر پوشش گیاهی خاک و درنتیجه بیابانزایی است( .وباس زاده و دیگران.)696 :6931 ،

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور
مشارکت یک متهوم قدیای است که ریشه در اداره امور واومی و افکار ماذهبی دارد .باهوناوانمثاال ،مشاارکت بار
مبنای مشورت در اسالم تحت ونوان «شورا» موردتوجه قرارگرفته است .قرآن کریم بهیور صری مادیران را مکلاف
ماایکنااد در امااوری کااه نیاااز بااه تحقیااق و تتحااص دارد باار مبنااای مشااورت بااه تصااایمگیااری بپردازنااد.
1

. World Bank
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بههرحال مدیریت مشارکتی ولیرغم قدمت تاریخی خود ،بعد از انقال

صنعتی بهصاورت ولاای موردبررسای قارار

گرفت .پیدایش نظریههای کالسیک ،ساختار ،تخصص گرایی ،وقالیی بودن و نظم و ترتیا
تأکید قراردادند .تضادهایی که فلسته کالسیک با روح و روان انسانی داشت ،موج

را در ساازمانهاا ماورد

گشت توجه باه رواباط انساانی

معطوف گردد .در سال  6390التون مایو و هاکارانش سعی کردند بی شرایط کاری و بهره وری رابطهای پیدا کنناد.
ای مطالعات برحس

تصادف ،اهایت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و رفته رفته با تاکید بر جنباههاای اجتاااوی

گروههای کار ،مکت

جدیدی بانام روابط انسانی پایهگذاری شد که سعی میکرد مشاارکت واقعای را ماورد تشاویق

قرار دهد .مدیریت مشارکتی باکار اندیشاندانی چون آرجریس ( ،)6311لیکرت ( ،)6316هرزبار

( )6318و ولار

( )6381رو به رشد نهاد و با اشکال و وناوی مختلف ،نظیر مدیریت بر مبناای هادف ،نظاام پیشانهادها ،گاروههاای
بهبود کیتیت و گروههای خودگردان به حیات خود ادامه داد .امروزه مادیریت مشاارکتی باه وناوان یکای از وناصار
تئوری نوکالسیک مطرح است .تئوریهای سازمانی و مدیریتی مختلتی در یول سالهاا باا تأکیاد بار تصاایمگیاری
مشارکتی شکلگرفتهاند که مهمتری آنهاا شاامل :مادیریت کیتیات فراگیار (گرانات و هاکااران(6330 ،یاادگیری
سازمانی (داگسون(6339 ،نظریه قدرت دهی (براون و ولر )6333 ،و دموکراسی صنعتی است .یکای از نظاامهاای
مدیریتی پویا که نقش مهای در توسعه مناب انسانی و در نتیجه فرآیند توسعه باناک دارد ،نظاام مادیریت مشاارکتی
است .ای نظام مدیریتی به ونوان یک نظام مطلو

و کارآمد هم از لحاظ نظری و هام از لحااظ والای آزماونهاای

موفق خود را گذرانیده است؛ و هم اکنون در کشورهای پیشرفته و نیاز در کشاورهای در حاال توساعه کاامالً ماورد
استتاده بوده و از جایگاه مناسبی برخوردار است .از آنجاوی که مناب انسانی از ووامل زیربنایی فرآیند توسعه میباشد
و هرگونه توفیق در فرایند توسعه پایدار یک سازمان مشروط به توفیق در توسعه مناب انسانی است ،ازای رو ،اهایت
و ضرورت توجه به نظامهای مدیریتی توسعه دهنده مناب انسانی آشکار مایشاود .نظاام مادیریت مشاارکتی ،نظاام
هاکاری فکری و والی کلیه اوضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن ساازمان اسات .در ایا نظاام ،کلیاه
افراد سازمان ،درباره روشهای حل مساول و ارتقاء بهره وری سازمان ،فعا نه اندیشه کرده و حاصال آن را در قالا
یرحها و پیشنهادها به سازمان اراوه میکنند .بدی یریق سازمان از یک نظام هم فکری و هم اندیشی برای رسیدن به
اهداف سازمان بهره میجوید .نظام مدیریتی به تعبیری در واق نووی نظام مدیریت شاورایی باا شاکل خااص خاود
است .در ای نظام برای افکار و خالقیتهای کلیه اوضای سازمان ارزش شایساته قاوال شاده و در تصاایمگیاری از
آنها استتاده میشود .وجود و جریان ای نظام نتای و پیامدهای مثبت و مطلو

متعددی در باردارد کاه درمجااوع

نقش مهای در فرآیند توسعه مناب انسانی ایتاء میکند (دهستانی استندآبادی.)68 :6981 ،
بر اساس تتکیک سه گانه دبیر کل سازمان ملل از تعامالت جهاانی دولاتهاا باه وناوان باازیگران ورصاه قاوانی و
زیرساختها ،بنگاههای اقتصادی به ونوان بازیگران ورصه اقتصاد هستند و سازمانهای غیردولتای یاا ماردم نهااد باه
ونوان بازیگران جامعه مدنی ای سه بخش را تشکیل میدهند بر اساس ماده یک کنوانسیون  6381استراسابور  6دو
وامل مهم برای سازمانهای غیردولتی تعریف میشوند .ای دو وامل وبارتاند از- :داشت اهداف وامالانتعاه بادون
1. convention de strasbourg 1986
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قصد انتتاع ،ای بدان معنی است که ای سازمانهاا باهادف کسا

ساود ایجااد ناایشاوند ،اگرچاه مایتوانناد باه

فعالیتهای سودآور بپردازند و سود حاصله را برای گروههای هدف خود هزینه کنند .به هاای دلیال برخای منااب ،
آنها را سازمانهای غیرانتتاوی نیز مینامند .ای وامل سازمانهای غیردولتی را از بنگاههای اقتصادی متاایز میسازد.
ایجاد سازمان های غیردولتی بر اساس حقو داخلی یک دولت ،به آن معنی است که سازمانهاای غیردولتای اوام از
داخلی و بی الاللی بهوسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد میشاوند .ایا مسائله را شاورای اقتصاادی و اجتاااوی
سازمان ملل متحد در قطعنامه  6312خود اوالم کرده است که بر اساس آن در سازمانی که سند تأسایس آن ناشای از
یک موافقتنامه بی دولتها نباشد ،یک سازمان غیردولتی محسو

میشود .ای وامل ساازمانهاای غیردولتای را از

سازمانهای دولتی متاایز میسازد .فعالیت نهادهای مردمی برای کاک به بخشهای مختلاف جامعاه کاه در جریاان
سیاستگذاریهای بخش دولتی و هاچنی پدیدههای یبیعی هاچون بیااریها و  ...آسای دیادهاناد در بسایاری از
کشورها موفقیتهای چشاگیری را رقم زده است اما آنچه درای بی باید موردتوجه قرار گیرد ،ایجاد زیرساختهاای
قانونی ،مالی و فرهنگی در جهت تسهیل شرایط برای به وجود آمدن چنی موسسههای مردمی است تااکنون فعالیات
مؤسسات خیریه مردمی در کشورمان نشان داده است که ای نهادها مایتوانناد در حال مشاکالت هاموینانااان در
بخشهای مختلف از جاله بیااری ،فقر و گرسنگی نقش بسزایی داشته باشند .بر اساس تعااریف مساتخرج از منااب
گتتاری و نوشتاری جاهوری اسالمی ایران ،ای تعریف بیش از هاه دیده مایشاود (دهساتانی اساتندآبادی:6981 ،
.)68
سازمان غیردولتی تشکلی مردمی است که خارج از محدوده دست و پاگیر دولتی وال مایکناد و خادماتی از قبیال
امدادی ،حاایتی ،بهداشتی ،آموزشی ،تحقیقی و  ...را با جل
حز

کاکهای داویلبانه به جامعه میرسااند و ایا تشاکل

سیاسی و شرکت تجاری نایباشد در واق سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای انساندوستانه ،توسعهگر ،رفاهی

یا حاایتی هستند که نقش واسط بی دولت و جامعه را بازی میکنند .صرفنظر از تتاوتهای جزوی موجاود در ایا
تعاریف ،سازمان های غیردولتی به ونوان ووامل اثرگذار در امور فرهنگی ،اقتصادی ،اجتااوی و سیاسی جامعه ،نقاش
بسیار ارزندهای دارند .آنها در تواناندسازی و فرهنگسازی در جامعه و شناخت و ریشاهیاابی مسااول اجتاااوی و
اراوه راهحلهای والی برای رف کاستیها ،میتوانند با تقویت خودباوری و بهکارگیری تاوان باالقوه نیاروی کارآماد
قشر وظیای از مردم ،مان هدر رفت استعدادها شوند .دو رویکرد اساسای سانتی و سیساتای در اداره ساازمانهاای
غیردولتی قابلبررسی است .در رویکرد سنتی ،سازمان در انتظار مناب موردنیاز گروههای هدف ماینشایند و پاس از
دریافت مناب  ،آنها را بی گروههای هدف توزی میکند .در رویکرد سیستای ،سازمان به شناساایی نیازهاای گاروه
هدف ،میپردازد و پس از شناسایی و تشخیص نیازها به برنامهریزی برای جذ

مناب و تبادیل منااب باه خادمت و

توزی خدمت به گاروههاای هادف مایپاردازد .اداره یاک ساازمان بار اسااس رویکارد سیساتای نیازمناد وجاود
زیرساختهای سیستای است (هاان.)68 :6981 ،
متصدیان محیط زیست
سازمان حتاظت محیط زیست ،متولی مستقیم امر محیطزیست در ایران است .مهمتری اهداف ای ساازمان اقاداماتی
مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جاهوری اسالمی ایران به منظور حتاظت از محیطزیست و تضای بهرهمنادی

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی293 ...

درست و مستار از آن و حتاظت از تنوع زیستی کشور است .قاانون حتاظات و بهساازی محایط زیسات از جالاه
وظایف ای سازمان را پیشگیری و ماانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موج

بر هم خوردن تعاادل و تناسا

محیط زیست میشود ،میداند .در کنار سازمانهای دولتی ،سازمانهای خودجوش غیردولتی به وجود آمدهاند کاه در
حتظ محیط زیست تالش میکنند ،از جاله سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ،رشد کای خاوبی داشاتهاناد؛ اماا
رشد کیتی ای تشکلها نتوانسته است چون رشد کای آنها منحنی رو به با یی داشته باشاد کاه بایاد موردبررسای
قرار گیرد .ودم وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد بسترهای مناس

برای تواناندسازی سازمانهاای ماردمنهااد ،دادن

آزادی وال به آنها برای فعالیت های آموزشی ،اجتااوی و فرهنگی و به رسایت شناخت سازمانهای ماردمنهااد باه
ونوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی ،میتواند تشکلهای زیست محیطی را به مهمتری اهرمهای اجرایای در رفا
مشکالت زیست محیطی جامعه بدل کند .ای سازمانهای مردم نهاد ،برای فعالیت میتوانند در سازمان محیطزیسات
یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند (رضوانی.)699 :6982 ،
مدیریت مالی بحرانهای زیست محیطی
بح

در مورد حتاظت محیط زیست اغل

روی نقش دولت ها ،مجلس و اجرای قانون تارکز مای کناد .هرچناد ،در

متهوم گسترده ،حتاظت محیط زیست وظیته هاه مردم است نه فقط دولت .بح های مربوط به محیط زیست شاامل
ییف گستردهای از ینتعان شامل صنعت ،گاروههاای باومی ،گاروههاای محیطای و نااینادگان جامعاه مایباشاد.
تصایاات گرفته شده برای حتاظت محیط زیست بازتا

ای ییف گسترده از ی نتعان هستند و در بیشتر کشاورها

مشترک می باشند .بسیاری از قوانی  ،حقوقی اساسی برای حتاظات از محایط زیسات وضا مای کنناد و بسایاری از
معاهدات بی الاللی حق زندگی در محیط سالم را قاول اند .هاچنی  ،بسیاری از کشورها ،ساازمان هاا و آیاناس هاایی
دارند که به حتاظت از محیط زیست اختصاص داده شده اند .در برنامه محیط زیست سازمان ملل ،بخاش حتاظات از
محیط زیست بی الاللی وجود دارد .اگرچه حتاظت از محیط زیست تنها وظیته آیانسهاای دولتای نیسات اماا ایا
مراکز ،در ایجاد و حتظ استانداردهای بنیادی حتاظت از محیط زیست و تعامل آن باا ماردم ،اهایتای اساسای دارناد
(فریادی.)029 :6931 ،
امروزه اهایت حتظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست اما اینکه ای مسئله تا چه اندازه در اولویت مسئو ن است،
جای سؤال دارد .بودجه محیطزیست کشوری با  82میلیون نتر جاعیت  112میلیارد تومان است؛ درحالیکه به گتتاه
رییس سازمان ،ای بودجه از اوتبار یک ناحیه از شهرداری تهران نیز کاتر است .فعا ن محیطزیسات و مسائو ن در
حالی از ای سازمان انتظار مقابله با مافیای سدسازی در کشور را دارند که بودجهاش حتی از اوتبار ساخت تنهاا یاک
سد نیز کاتر است .بهگتته یک مقام مسئول در وزارت نیرو ،برای  668سد در دست ساخت حدود  92هازار میلیاارد
تومان اوتبار مورد نیاز است .برای حتظ حیات در یک کشور باید به مساولی مانند کاهش آلودگی هوا ،مقابله باا گارد
و غبار ،حتاظت و احیای تا

ها ،مدیریت پسااندهای کشور و بسیاری از مسااول حیااتی دیگار در حاوزه محایط

زیست توجه کرد .برای تحقق ای موارد به هزینه تحقیق و اجرای یرح نیاز اسات .بودجاه محایطزیسات در ایاران
هیچوقت کتاف هزینههای جاری سازمان را هم نایداده است ،چه برسد به ای که بخواهد برای یرحی محیطزیساتی
بودجهای مکتی در نظر بگیرد .با ای که محیط زیست در ایران ،نسبت به سایر نهادها ،کاتری بودجه را میگیارد ،اماا
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برخی اقتصاددانان معتقدند تنها افزایش ،آن هم برای حل مشکالت ،کافی نیست و هر قدر هم بودجاه افازایش یاباد،
مشکالت زیستمحیطی با سروت بیشتری به بحران تبدیل میشوند .مشکالت زیست محیطی در هاه جاای دنیاا باا
سروتی تصاودی در حال فراگیر شدن است و تاکنون هر تصایای که گرفته شده ،اگر با اقدامات صانعتی جلاوی آن
گرفته نشده باشد ،به دلیل کابود مالی دردی از مشکالت دوا نکردهاند .در اشل منطقهای مثال منطقاه خاورمیاناه نیاز
مساولی مانند جنگ ،وضعیت را قرمز و ایران را به وارد مرحله سختتری از مقابله با تغییارات اقلیاای کارده اسات.
شکی نیست که اقدامات مقابله با مشکالت زیست محیطی در ایران با سروت بسیار کای پیش میروند و واده دلیل
هم کابود بودجه است (نقی زاده.)641 :6980 ،
سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مالی بحرانهای زیست محیطی
اکنون  990سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در کشور فعالیت میکنند که  82سازمانهای مردم نهاد از ای تعداد
در تهران مشغول به کار هستند .با وجود ای  ،تعداد و والکرد ساا هاای زیسات محیطای در برابار ایا حجام از
چالشهای محیط زیست کافی به نظر نایرسد و نیاز باه راهکارهاای والای بارای توساعهبخشای باه ایا ناوع از
سازمانها احساس میشود .سا های فعال در جواما باومی و محلای در کناار رساانههاا باهمثاباه باازوی تواناناد
دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه محیط زیسات و منااب یبیعای باه شااار مایروناد .آگااهی بخشای و آماوزش
اصلیتری خروجی سا های زیست محیطی به شاار میرود .سا ها میتوانند هر یک از شاهروندان را نسابت باه
ای مسئله که حتظ جنگل یا خاک تا چه اندازه در چرخه زندگی مهم است ،آگاه ساخته و حساس سازند .سا ها با
آموزش و آشنا ساخت مردم به پیامدهای تخری
درختان ،مصرف بیرویه آ
رف و بهبود هدایت کنند .جل

محیط زیست مانناد خشاک شادن تاا

هاا و دریاچاههاا ،قطا

و سایر آسی های انسان به محیط زیست ،میتوانند معضالت را کنترل کرده و بهساوی
مشارکتهای مردمی ای امکان را ایجاد مایکناد تاا مشاکالت زیسات محیطای باه

سادهتری و کمهزینهتری روشها رف و محیط زیست برای آیندگان حتظ شود .سازمانهاای ماردم نهااد نقشاه راه
زم را برای دستیابی به محیط زیستی پایدار و سالم در اختیار دولتها و مردم قارار دهناد؛ باهوباارتدیگار ،نقاش
هدایتگری سا ها و جل

مشارکتهای مردمی ،محیط زیست را بهسوی پویایی و سالمت سو میدهد (دامغاانی

و دیگران.)00 :6931 ،
سا های زیست محیطی در کنار دولت ،سازمانها و بخش خصوصای قرارگرفتاه و اهاداف زیسات محیطای را باه
تحقق مینشانند .تشویق مردم به هایاری و هاکاری بیشتر با ای نهادها واالوه بار اینکاه سارمایههاای اجتاااوی را
جذ

میکند ،نقش آگاهیبخش به مردم جامعه در برابر محیط زندگی خود دارد .بازدارندگی در سیاستگذاریهاای

منتی دولت ها در حوزه محیط زیست که منجر به تخری

ای محیط شود ،از دیگر نقشهای سا های محیط زیستی

است .با توجه به نقش واسطهای سازمانهای مردم نهاد میان مردم و دولت ،سا ها میتوانناد باا آگااهساازی جامعاه
نسبت به اقدامهای غیر زیست محیطی دولت یا سایر نهادها ،مان اجارای آن سیاسات یاا برناماه مایشاوند .مسالااً
سا ها زیرمجاووههای دولت نیستند اما نقش چشم و گوش دولت را در مساول جامعه به وی ه مسااول اجتاااوی و
زیست محیطی ایتا میکنند .در سالهای اخیر شاهد تشکیل کارگروههای تخصصی مانند کارگروه تخصصای آماایش
سرزمی بودیم اما در حوزههای محیط زیست یبیعای و انساانی ،آماوزش و فرهناگ نیاز جاای خاالی ساا هاای

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی277 ...

متخصص احساس میشود .در پیش گرفت رویکرد تخصص گرایی به انسجام والکردی سا ها کاک خواهد کارد.
درصورتیکه هر یک از سا های فعال زیست محیطی بر اساس تخصص خاود فعالیات و اهادافی را در ایا راساتا
تدوی کنند بهیور حتم چالشهای هر بخش با شتا

بیشتری رف خواهد شد .در کشاورهای پیشارفته ،پارویههاا و

یرحهای مطالعاتی به سا های متخصص سپرده میشود و حتی در برخی موارد تصاایمگیاری ایا ساازمانهاا بار
تصایاات دولت برتری دارد .دولتها میتوانند در اجرای برنامههای نیازمند آمایش سرزمینی و حتظ محیط زیسات
منطقه ،از سا های متخصص در ای زمینه بهره بگیرند .دیدهبانی و رصد مداوم وضعیت محیط زیسات ،کابودهاا و
چالشهای محیط زیست را که ماک است به دلیل هاپوشانی وظایف نهادها یا بیتوجهی از دیدههای مغتول ماناده
باشد ،ناایان میسازد .از یرفی شناسایی مشکالت نیز امکان نقد و بررسای آنهاا را بارای ساا هاا فاراهم خواهاد
ساخت .تعامل و ایالعرسانی به مردم ،جذ

سرمایههای مردمی ،گسترش نظاارت وااومی ،افازایش بهاره وری در

استتاده از مناب  ،هنجارسازی میان کارکردهای جل

مشاارکتهاای مردمای ،بسای منااب و نظاارت و ارزیاابی بار

والکرد مسئو ن نیز از دیگر کارکردهایی است که میتوان برای سا ها در نظر گرفت .پرواض است که نقشهاای
برشارده برای سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست در صاورتی باه شاکل تااام و کااال اجراشاده و
نتیجهبخش خواهد بود که فضا اجتااوی ،سیاسی و فرهنگی برای فعالیت آنها فاراهم شاده باشاد .ایا در شارایطی
است که سا های فعال به وی ه در حوزههای اجتااوی و فرهنگی درگیر قوانی دست و پاگیر و نبود قوانی منساجم
هستند .مطالبه اصلی فعا ن سا ها تعیی تکلیف یحه ساماندهی فعالیت سا ها از سوی مجلس شاورای اساالمی
است چرا که به یور حتم تقویت سا های زیست محیطی و ارتقای کیتی آنها مسایر حتاظات از محایط زیسات و
رف چالشهای ای حوزه را کوتاهتر و کمهزینهتر خواهد ساخت (وباس زاده و دیگران.)631 :6931 ،
کارکرد اصلی سازمانهای مردم نهاد بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیتهای آن کاارکرد «مشاارکتی و حااایتی» اسات و
یبیعتاً ای کارکرد از یریق گسترش ارتبایات سازمانهای مردم نهاد با حکومتهاا و دساتگاههاای دیوانساا ری باه
منظور تبادل وقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای یرحهای توساعهای قابال تحقاق اسات .ایا نقاش اگار در پرتاو
رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قال های نظام مند جدیاد از قبیال
سازمان تجارت جهانی ،6الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویا ه شارکتهاای قدرتاناد چنادملیتی و نقاش
فزایندهتر هاکاری بی الاللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروریتار و ماؤثرتری را بارای ساازمانهاای
مردم نهاد معرفی میکند .اگر در پرتو چنی برداشتی به فعالیتهای سازمانهای مردم نهااد نظار شاود مایتاوان ایا
فعالیتها را به یور کلی در راستای زدودن نابرابریها و تأمی توسعه پایدار و نزدیکسازی هر چه بیشتر ملاتهاا و
دولتها در یک ورصه فعالیت گسترده ملی و بی الاللی تعریف کرد .به تعبیر جردن و توییل سازمانهای مردم نهااد
برای مشارکت در فرایند جهانیشدن بی الاللی تالش میکنند و درصدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار
از حقو دموکراتیک ،حق مشارکت در تصایمگیری ،حضور در نهادهای سیاسی قدرتاند و توزی برابر پاداشهاا یاا
1

. WTO
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مجازاتها هستند که ای هدف از یریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصال مایشاود (وبااس زاده و دیگاران،
.)639 :6931
امروزه سازمانهای مردم نهاد در بسیاری از جوام بهصورت نیرویای قاوی و ماؤثر فعالیات مایکنناد و بسایاری از
فعالیتهای حاایت گری از جاله و به وی ه در زمینه کاک به آسی

دیدگان از بالیایی یبیعی و جنگهاا ،حاایات

از حقو بشر و نیز کوشش برای حتاظت محیط زیست و تالش برای تحقق توساعه پایادار بادون مشاارکت آنهاا
بهصورت کامل و مؤثری قابل تحقق نیست به های لحاظ اغل

چنی ارزیابی میشود که حاایت گری سازمانهاای

مردم نهاد وبارت است از سازماندهی جریان استرات یک ایالوات برای دموکراتیک کاردن رواباط ناابرابر قادرت .باا
توجه به ای واقعیت که سازمانهای مردم نهاد به ونوان یکنهاد مدنی و در ورصه اجتااوی موسوم به حوزه وااومی
(به تعبیر هابرماسی آن) فعالیت میکنند میتوان گتت که فضای اجرایی برای سازمانهای مردم نهاد اساساً یک فضای
سیاسی وی ه است که باید با مساودت حکومتها و با پذیرش نقش حاایت گری از ای سازمانها از سوی دولتهاا
فراهم گردد؛ زیرا سازمانهای غیردولتی واوماً در فرایندهای توسعهای دخالت میکنند و در مبارزات سیاسی که جزء
ینتک ای فرایندهاست اغل

جان

یرف ضعیفتر را میگیرند که ای یرف ضعیفتر میتواند گروههاای فقیار و

سرکو شده ،محرومان ،قربانیان تبعیض و نابرابری و یا مناب و محیط زیست در معر

نابودی و انهدام باشاد .ایا

فرایند را در ات آن میتوان صورت جدی و واقعی «تواناندسازی» تلقی کرد .از دید جردن و توییل واال حاایات
برای قدرت بخشیدن به بخشهای ضعیف جامعه ،به کاک مردم برای دسترسی به ایالوات ،برخوردار ناودن آنهاا
از ابزار دسترسی به تصایمگیرندگان محدود نایشود ،بلکه کارکرد اساسی حاایات گاری وباارت اسات از ارتقاای
وزتنتس مردم جوام ضعیفتر ،بهبود اوتاادبهنتس آنان و ایجاد انسجام و اوتااد متقابال در بای آنهاا؛ کاه هااه
ای ها وناصر اساسی و ضروری برای ایجاد یک جامعه سالم و از ضرورتهای اجتنا ناپذیر حرکت بهسوی توساعه
پایدار در هاه جوام هستند.
نظام کنترل و موازنه که بهواسطه شبکه هابسته سازمانهای غیردولتای برقارار مایشاود بایاد از یریاق ورصاههاای
اجتااوی و سیاسی چندگانه در سطوح محلی ،ملی ،منطقه و بی الاللی جریان یافته و شکافهاای نهاادی موجاود را
که بهمثابه موان جدی توسعه پایدار اجتااوات در هر یک از ای سطوح وال میکنند پر کند .در واق در هر اقادامی
که در ارتباط با خدمترسانی و حاایت گری توسط دولتها یا سازمانهای بی الاللی صورت میگیارد ،خاواه ایا
اقدام تحویل آ وقه در یک وضعیت اضطراری باشد و خواه تأمی سرپناه یا کوشش برای دفااع از حقاو بشار و یاا
حتی خدمترسانی به معنای گسترده آن برای تحقاق توساعه پایادار روساتایی و توساعه کشااورزی ،ساازمانهاای
غیردولتی به مثابه نهادهایی مربوط به حوزه واومی و در خدمت نظام کنترل مردمی و ایجاد موازناه مایتوانناد نقاش
مؤثر و بیبدیلی را ایتا کنند (حجازی و دیگران.)69 :6931 ،
 نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشیمهمتری وی گی سیاستگذاری کارآمد و موفق در حیطههای مختلف جوام امروزی مشارکت محور بودن آن است.
یکی از مهمتری موضوواتی که به تب نیازمند مشارکت مردمی است حیطهی محیط زیست است .محایط زیسات در
زمره مسایلی است که انسان در تاامی جوام با آن مواجه میباشد .با توجه به ای مسئله یکی از پتانسیلهایی کاه در
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دنیای کنونی برای مشارکت مردم در مساول زندگی واومی مطرح شده است سازمانها مردمنهاد مایباشاد .ساازمان-
های مردمنهاد به ونوان تشکلهای خود جوش ،غیردولتی ،غیرانتتاوی و مستقل که در کنار دولت حرکت مایکنناد و
تسهیلکنندهی فرایندهای تحول و رشد اجتااوی و اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگای ،اداری ،حقاوقی و قاانونی در ساط
فردی و گروهی از یریق ایجاد نووی همافزایی ،اتحاد ،اتتا و گسترش مشارکت هستند .با توجاه باه کاارکردهاای
سازمانهای مردم نهاد از جاله؛ ایالعرسانی و آگاهسازی واومی و افزایش ارتبایات میان شهروندان جوام  ،بسی و
جل

مشارکتهای مردمی حول محور والیق متنوع آنها ،جذ

سرمایهها و مناب کوچک مردمی ،ایجااد ،گساترش

و تقویت هااهنگی بی دولت و مردم ،میتوانند منب ارزشاندی برای ایالعرسانی و آگااهساازی ماردم و دسترسای
آنها به کانالهای ارتبایی مردمی ،بسی مردم و جل

هاکاری آنها در کنترل بحرانهای محایط زیسات کشاور باه

شاار روند.
اصو ً معضالت محیط زیستی ،خواه ملی و یا بی الاللی ،در زمره مساولی هستند که انسان در تاامی مکانها و زمان-
ها با آن مواجه میباشد بنابرای مسئله ای زمانه و زمینه پرورده است .از یرف دیگر مهمتری وی گی سیاستگاذاری
کارآمد و موفق در حیطههای مختلف جوام امروزی مشارکت محور بودن آن است .یکی از مهمتری موضوواتی که
بهتب نیازمند مشارکت مردمی است حیطهی محیط زیست است .ابتدا بایستی توجاه داشات کاه مشاارکت ماردم در
تأمی امنیت محیط زیست به ای معنا نیست که تاام مردم در نهادهای دولتی متولی محیط زیستی وضو شاوند و یاا
ای که بهیور غیرمستقیم با ای نهادها هاکاری ناایند .در واق منظور از مدیریت مشارکتی ای اسات کاه در وصار
جهانیشدن معضالت محیط زیستی جوام بشری به صورتی درآمدهاند که اقدام دولتای و فعالیات نهاادهاای دولتای
خیلی نایتواند مانند گذشته بهصورت مناس

با آنها برخورد ناایند .آلودگی محیط زیست ،خطر ابتال باه بیاااری-

های خطرناکی مانند ایدز ،مواد مخدر ،آوارگان جنگی و درگیریهای قومی و مذهبی از جاله ای معضالت به شاار
میروند .با توجه به ای مسئله باید به دنبال سازوکارهایی بود که بتوانند مشارکت مردم را برای تأمی امنیات جامعاه
جل

و سازماندهی ناایند و از یرف دیگر با سازمانها و نهادهای سانتی دولتای تتااوت داشاته باشاند و مسااول و

مشکالت آنان را نداشته باشند .یکی از سازوکارهایی که در دنیای کناونی بارای مشاارکت ماردم در مسااول زنادگی
واومی مطرح شده است و از استقبال و رشد چشاگیری برخوردار شده است سازمانهای مردمنهاد هستند .سازمان-
های مردمنهاد به ونوان تشکلهای خود جوش ،غیردولتی ،غیرانتتاوی و مستقل در کناار دولات حرکات مایکنناد و
تسهیلکنندهی فرایندهای تحول و رشد اجتااوی و اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگای ،اداری ،حقاوقی و قاانونی در ساط
فردی و گروهی از یریق ایجاد نووی همافزایی ،اتحاد ،اتتا و گسترش مشارکت میباشند.
با توجه به کارکردهای سازمانهای مردم نهاد از جاله؛ ایالعرسانی و آگاهسازی واومی و افازایش ارتبایاات میاان
شهروندان جوام  ،بسی و جل

مشارکتهای مردمی حول محور والیاق متناوع آنهاا ،جاذ

سارمایههاا و منااب

کوچک مردمی ،ایجاد ،گسترش و تقویت هااهنگی بی دولت و مردم ،میتوانند منب ارزشاندی برای ایالعرسانی و
آگاهسازی مردم و دسترسی آنها به کانالهای ارتبایی مردمی ،بسی مردم و جل

هاکاری آنها در کنتارل بحاران-

های محیط زیستی کشور به شاار آیند .در ای رابطه ای سازمانها دارای مزایایی هستند کاه باه آنهاا قابلیاتهاای
وی های اوطا ناوده است .سازمانهای مردم نهاد با بهرهگیری از مناب انسانی داویل

و جذ

مناب ماالی ،باا هزیناه
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بسیار پاوی  ،قادر به تحقق اهدافی هستند که سایر سازمانها از انجام دادن آنها با آن حد هزینه ،قاصارند .معضاالت
محیط زیستی جوام امروزی مانند مشکالت زیست محیطی دیگار در چاارچو

ساازوکارهای سانتی گذشاته و از

یریق نهادهای دولتی نایتوانند به نحو شایسته موردتوجه قرار گیرند .در واق جنس ای مساول به صورتی است کاه
او ً نیازمند کسانی است که دغدغه مساول محیط زیست را داشته باشاند و از یارف دیگار دغدغاه مسااول ماادی و
حاایت مالی از سوی نهادهایی مانند دولت را نداشته باشند .میتوان گتت که یکی از د یل پیادایش مسااول زیسات
محیطی جوام امروزی سیاستگذاریهای دولتی بوده است .دولتها در تاام دنیا باه دلیال داشات دغدغاههاایی از
جاله دغدغه ایجاد اشتغال برای جاعیت و بهیورکلی دغدغه توسعه در بسیاری از مسااول از جالاه مسااول زیسات
محیطی کارنامه مناسبی نداشتهاند .بحران اقتصادی نهادهای دولتی نیز مان دیگری است که باو

میشاود دولاتهاا

توانایی مالی برای فعالیت در مورد ای موضووات را نداشته باشند .از یرف دیگر فعالیت در حیطه ایا موضاووات
به دلیل ودم سودآوری و نداشت سود مادی و بی بازده بودن در مقابل صرف هزینه زیاد خیلای موردوالقاه و توجاه
سازمانهای خصوصی اقتصادی از جاله شرکتها داخلی و فراملی نیست؛ بنابرای ای معضاالت نیازمناد ساازوکار
جدیدی است که هاان سازمانهای مردم نهاد میباشد .با مشارکت مردم پیرامون معضالت محایط زیساتیشاان هام
نیروی انسانی و هم هزینه فعالیتها تأمی میشود نتیجه کار نیز به شکل مطلو تری ظاهر مایشاود .از یارف دگار
سازمانهای غیردولتی به ولت تخصص میدانی و بومی بهتر میتوانند نیازها و کابودهای واقعای منطقاه را تشاخیص
دهند و خود را بهآسانی با شرایط و موقعیت منطقهای واق در آن تطبیق دهند .یکی از انتقاداتی که به امنیت سانتی و
سازوکارهای تأمی آن وارد بوده است در نظر نگرفت جوان

خاص مشکالت و استتاده از سازوکارهایی ثابت بارای

تاام مشکالت است .با تشکیل سازمانهای مردم نهاد و مشارکت مردم هر منطقه در تشکیل ای سازمانهاا بیگاانگی
مردم نسبت به محیط زندگیشان از بی میرود و مشارکت مردمی زم برای موفقیت برنامههای محیط زیستی تاأمی
خواهد شد .از یرف دیگر ای مردم با سالیان یو نی زیست در آن محیط آگاهی و شناخت ارزشاندی از مشاکالت
امنیتی ناحیه به دست آوردهاند که چه بسا خیلی بامطالعه و استتاده از مناب ایالواتی دیگر به دست نیاید .ضا اینکه
شناخت هر منطقه و مشکالت آن و تطبیق با شرایط آن سالها یول میکشد ولی نیروهای باومی و مردمای در قالا
سازمانهای مردم نهاد چنی مشکالتی را در حد کمتری دارا میباشند.
والوه بر ای سازمانهای مردم نهاد قادر به جذ

و جل

مشارکت گروههای داویل

مردمای بارای والای کاردن

اهداف و برنامههای محیط زیستی هستند .برای افزایش امنیت محیط زیستی ،سرمایه اجتااوی کاک ماؤثری اسات و
با کاک انباشت سرمایه اجتااوی در یول زمان میتوان از بسیاری از جریم پیشگیری ناود .به نظر میرسد به وناوان
بهتری راه برای افزایش سرمایه اجتااوی ،تالش باید از میان خاود جامعاه و ماردم صاورت گیارد و بادیهی اسات
سازمانهای مردم نهاد و نیز وناصر فرهنگی جامعاه بایش از دولات و ووامال سیاسای در تولیاد و تقویات سارمایه
اجتااوی نقش دارند .سازمانهای مردم نهاد به دلیل خودجوش بودن ،باه اصاول خاود پایبنادتر و متعهادتر هساتند
اصولی که دولتها گاهی به دلیل حتظ مناف خارجی و یا  ...به فراموشی میسپارند (مانند حتاظت از محیط زیسات
و .)...با توجه به ای که یکی از مشکالت دولتها کارآمدی اقتصادی ،سیاسی و اجتاااوی اسات لاذا در بسایاری از
موارد برنامهریزیها و سیاستگذاریها برای ایجاد اشتغال و توسعه یا ایجاد کارخانجاات یاا واگاذاری امتیاازات باه
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بیگانگان از سوی دولت باو

نادیده گرفت محیط زیست میگردد .از یرف دیگار بسایاری از برناماههاا و اهاداف

محیط زیستی دولتها بیشتر در حد شعار و تبلیغات و به منظور آفارینش محبوبیات بارای شخصایتهاای سیاسای
یراحی میشوند و مجریان دولتی خیلی به اجرای صادقانه و متعهدانه آنها وفادار نیستند .ولی فعالیتهاای ساازمان-
های مردم نهاد به دلیل خودجوش و داویلبانه بودن خیلی جنبه ناایشی ندارند و هاچنی فعالیت اوضاء نیز به خایر
مناف مادی نیست لذا تعهد و کارآمدی بیشتری از خود نشان میدهند.
سازمانهای مردم نهاد برخالف سازمانهای دولتی صرفاً بر موضووات محدود و خاصی تکیهدارند کاه ایا موجا
تارکز هدف در آنها و والکرد بهتر آنها میشود .یکای از وی گایهاای معضاالت محایط زیساتی دنیاای معاصار
پیچیدگی آنهاست و یبیعی است که راهحلهای آنها نیز نیازمند تخصص است و نیازمند مشارکت کسانی است کاه
از تخصص و شناخت و دغدغه نزدیکی با آنها برخوردار باشند و بنابرای با کلگرایی و ریخات تااامی مسااول در
یک قال

و منطق خاص و با امر و دستور از با نایتوان راهکارهای مناسبی در قباال آنهاا اتخاا کارد .مشاارکت

مردم در سازمانهای مردم نهاد به دلیل آنکه با اهداف خیرخواهانه و بشردوستانه و بهصورت خودجاوش در اجتاااع
ایجاد میشوند موج

خواهد شد تا اوتااد مردم و اجتااوات محلی را در حد با یی کس

ناایند؛ و مشارکت مردم

را در امر برنامههای محیط زیست تسری ناایند که نووی اقتدار ،اوتبار و شایستگی را باه آنهاا اوطاا مایناایاد کاه
ناشی از حس احترام و مقبولیت اجتااوی آنهاست؛ بنابرای مشارکت مردم در سازمانهاای ماردم نهااد در راساتای
اهداف محیط زیست جامعه جزو ارزشاندتری شکل های مادیریت مشاارکت محاور اسات و یبیعای اسات کاه از
تأثیربخشی کارآمدتر و موفقیت با یی برخوردار است .یکی از مشکالتی کاه در اجارای برناماههاای محایط زیساتی
دولتی بعضاً به وجود میآید ودم اوتااد ،بدبینی و بیگانگی مردم و بعضاً موض گیری منتی ولیه اجرای ای برنامههاا
بوده است .زمانی که خود مردم در قال

مشارکت در سازمانهای مردم نهااد مباادرت باه فعالیات ناایناد اوتاااد و

آرامش و احساس امنیت متقابل بی افراد جامعه تولید خواهد شد و والقهمندی به دغدغههای یکادیگر و احتارام باه
ای دغدغه ها رشد خواهد کرد و با تولید سرمایه اجتااوی احساس امنیت و آرامش در حد ولی خاود بار آن جامعاه
حاکم میشود.
با توجه به ای که محیط زیست اساسیتری ابزار برای شکوفایی استعدادهای انسانهاا و توساعهی جواما بشاری
است میتوان گتت که مدیریت مشارکتی در قال

سازمانهای مردم نهاد بسیار بهتر و مطلاو تار بارای تاأمی ایا

اهداف است .سازمانهای مردم نهاد به دلیل انعطافپذیری با و به دور بودن از بوروکراسی دولتی قادرند سری تار و
با کارآیی بیشتر ،پرویههای حتاظت از محیط زیست را والی سازند .با توجاه باه حااکم باودن سلساله مراتا

در

بوروکراسی دولتی و نداشت اختیار وال فوری و بدون هااهنگی از سوی مراکز متولی محیط زیست روند رسایدگی
به معضالت محیط زیستی وادی بسیار یو نی است و نیازمند تصوی

قوانی و آیی نامههای از سوی مراکز سیاسی

و قانونگذاری است و روایت روال اداری و بوروکراسی بر هاه چیز اولویت دارد .ای در حاالی اسات کاه ماهیات
بعضی معضالت محیط زیستی مانند بیااریها و یا آلودگیهای زیست محیطی به صاورتی اسات کاه نیازمناد اقادام
صری و فوری هستند و هرگونه تأخیر حتی کوتاه مدت میتواند به قیات جان انسانها تااام بشاود .در ایا رابطاه
سازمانهای مردم نهاد به دلیل انعطافپذیری و سروت در وال و دوری از بوروکراسای و قاوانی و آیای ناماههاای
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بعضاً دست و پاگیر توان و مناب خود را به جای ای که صرف اجرای ای مقررات ناایناد صارف معضاالت محایط
زیستی خواهند رفت.
منابع
پرتوی ،پروی و سیده فخرالسادات قادری آل هاشم ( ،)6931مدیریت یکپارچه مناب آبی در برنامه ریزی شهری با رویکرد توسعه پایادار
(مطالعه موردی :تهران) ،فصلنامه مطالعات جغرافیا ،واران و مدیریت شهری ،دوره دوم  -شااره .0
توکلی نیا ،جایله و محادرضا پاک نهاد و حسی رویسی و پرویز آقایی ( ،)6931ارزیابی چالش های اجتااوی ناشی از بحران خشکسالی
بر توسعه پایدار روستایی مورد پ وهی :دهستان میانده از تواب بخش شبیکوه ،شهرستان فسا ،فصلنامه جغرافیایی سرزمی  ،شااره .43
دهستانی استندآبادی ،حسی ( ،)6981اجتااوی :هاکاری دولت و سازمانهای مردم نهاد در توسعه ،فصلنامه برنامه ،شااره .068
رزاقی ،حبی

اله و کرامت اله زیاری و نوید سعیدی رضوانی ( ،)6932مدل چندهستهای و چندمرکزی شهر و کالنشاهری ،از نظریاه تاا

وال  -مورد شهر کرج ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شااره .620
رضوانی ،ولی اصغر ( ،)6982اکوتوریسم و نقش آن در حتاظت محیط زیست ،فصلنامه ایالوات سیاسی – اقتصادی ،شااره  699و .694
سعید آبادی ،زهرا و شهناز هاشای و محاد سلطانی فر ( ،)6931محیطزیست؛ متهومی چندگانه در ولوم انسانی ،فصلنامه راهبرد ،شاااره
.89
یاهرآبادی ،فاوزه و محادکریم معتاد و محادرضا خالدیان ( ،)6931تحلیل موان و مشکالت مادیریت آ

کشااورزی در دساتیابی باه

توسعه پایدار؛ مورد :شهرستانهای کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،شااره .69
یاهری فرد ،ولی و سید جعتر حسینی ( ،)6932بررسی امکانپذیری توسعه بر پایه مناب یبیعی ،فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه ،شااره
.99
وباس زاده ،محاد و لیال ولوی و حسی بنی فایاه و محادباقر ولیزاده اقدم ( ،)6931مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیساتمحیطای و
نگرش زیستمحیطی بر رفتار زیستمحیطی ،فصلنامه ولوم اجتااوی (دانشگاه فردوسی مشهد) ،شااره .09
وباس زاده ،محاد و لیال ولوی و حسی بنی فایاه و محادباقر ولیزاده اقدم ( ،)6931مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیساتمحیطای و
نگرش زیستمحیطی بر رفتار زیستمحیطی ،فصلنامه ولوم اجتااوی (دانشگاه فردوسی مشهد) ،شااره .09
غالمی ،یونس و سلاان حیاتی و محاد قنبری ( ،)6934شناخت الگوی رشد کالبدی  -فضایی کالن شاهرهای ایاران (مطالعاه ی ماوردی:
کالنشهرهای مشهد ،شیراز ،اصتهان ،تبریز) ،فصلنامه مطالعات نواحی شهری ،شااره .9
فریادی ،مسعود ( ،)6931مبنای اکولوییک اصل واومی بودن وظیته حتاظت محیطزیست ،فصلنامه تحقیقات حقوقی ،شااره .98
قربیان ،وباس و سایه صتاری ( ،)6931مدیریت دولتی نوی استرات یک به ونوان روش کل نگر بارای یکپاارچگی خاط مشای ،فصالنامه
مطالعات مدیریت و کارآفرینی ،دوره سوم  -شااره .6/0
قلی پور ،آری و ولی اصغر پوروزت و محاود حضرتی ( ،)6988بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اوتااد ساازمانی و تواناندساازی در
سازمانهای دولتی ،فصلنامه مدیریت دولتی (دانشگاه تهران) ،شااره .0
قنبری ،محاد و محاد اجزاء شکوهی و محادرحیم رهناا و امیدولی خوارزمی ( ،)6931تحلیلی بر زیست پذیری شاهری باا تأکیاد بار
شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی :کالنشهر مشهد) ،فصلنامه جغرافیای سیاسی ،شااره .1
مجد ،محادقلی ( ،)6994روندهای اخیر در کشاورزی ،فصلنامه ایران نامه ،شااره  43و .12
مک کیب  ،بیل ( ،)6989محیط زیست :تغییرات آ

و هوا و از هم گسیخت تار و پود یبیعت ،فصلنامه سیاحت غر  ،شااره .61

موسوی ،میرنجف و امیر فتحی فرزانه ( ،)6931ماهیت فضایی سرزمی های شهر محور در برنامه ریزی منطقه ای چهاار پدیاده فضاایی باا
نگاهی بر کالنشهر تهران ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،شااره .09
نهازی ،غالمحسی ( ،)6982ووامل ایجاد و تشدید بحران کم آبی در منطقه خاورمیانه و شاال آفریقا ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،شااره
.01

سازمانهای مردم نهاد و مدیریت مشارکت محورطراحی271 ...
الوانی ،سید مهدی و داریوش مبصر ( ،)6930بررسی آثار راهبردهای مدیریت دولتی نوی بر سازمان های دولتی جاهوری اسالمی ایاران،
فصلنامه مطالعات بی رشتهای دانش راهبردی ،شااره .60
منابع اینترنتی
https://water.fanack.com
www.who.int
ScienceDirect.com
Antiquity Journal
https://www.researchgate.net

