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  چكيده

 باشد.هاي اصلي توليد قدرت، ثروت، عدالت و زيربناي شهرهاي پايدار ميآگاهي و مشاركت مردم، پايه    

 خواهد داد مشاركت عموم جامعه مسير دستيابي به پايداري را هموارتر ساخته و زمان آن را تقليل بدون شك

بدين ترتيب با توجه به نقش  .نهاد را ناديده گرفتهاي مردمتوان فعاليت سازمانكه البته در اين ميان نمي

، توسعه و پيشرفت كشورها نهادهاي مردمي در دريافت و انعكاس بازخورد رويكردها و سياستهاي اتخاذ شده

روش تحقيق  باشد.پذير نميمردم و مشاركت آنان امكانجز با بهره گيري از توان، استعداد و حضور داوطلبانه 

اي انجام شده است. در مطالعات هاي كتابخانهدر اين مقاله توصيفي و تحليلي است كه با استفاده از روش

هاي آن مطالعه و بررسي شدند و مورد كتابخانه اي انواع كتابها و اسناد مربوط به مباني نظري تحقيق و ويژگي

هم اكنون نهادهاي مردمي اثرگذار و به عبارت بهتر سازمانهاي غيردولتي در حل مشكالت  رار گرفتند.استفاده ق

ساختاري و كاركردي شهرهاي ما، جايگاه سياسي و اجتماعي درخورتوجهي ندارند و براي دستيابي به 

  مشاركت مردمي از توانايي پاييني برخوردار بوده اند.

  

  محور.هاي اجتماعسازمان ي،شهر پايدار،نهادهاي مردمواژگان كليدي: 
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  مقدمه 

رشد سريع شهرنشيني در دوران حاضر، بيش از هر زمان ديگر، نه تنها هويت شهري و كاركردهاي مورد     

انتظار از آن را دستخوش تغيير ساخته بلكه زمينه بروز مخاطرات جدي را هم در مناطق شهري فراهم ساخته 

با توسعه اقتصادي و اجتماعي همراه  هر چند گسترش شهرنشيني معموالٌ). 1387:164تاجدار،(رفيعيان و  است

مين مسكن و شغل يا خدمات و زيرساخت هاي أاست، اما افزايش سريع جمعيت شهري، فرصت و امكان ت

ديد در ).عالوه بر اين، تحوالت ج31: 1388اسدي،مناسب را از متوليان امور شهرها گرفته است (برك پور و 

هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، كه از آن با عنوان جهاني شدن تعبير مي عرصه روابط جهاني در زمينه

شود، چالش هاي جديدي را فرا راه مديريت شهري نهاده است. عوامل گوناگون وابسته به جهاني شدن 

ماندن در قدرت، سياست كشور  ها براي باقيموجب تغييرات عمده در مكان و مقياس قدرت شده اند و دولت

 كنندالمللي و بازارهاي فراملي مديريت ميرا به روشي سازگار با فشارهاي ناشي از مسائل بين

)Leys,2001:1.(  بر اين اساس پايداري شهري در پيوند تنگانگ با سلسله مراتب فضايي ـ از سطح جهاني تا

مشاركت عموم جامعه مسير دستيابي به  بدون شك). 9 :1379گيرد(صرافي،قرار ميسطوح منطقه اي و محلي ـ 

هاي توان فعاليت سازمانپايداري را هموارتر ساخته و زمان آن را تقليل خواهد دادكه البته در اين ميان نمي

با توجه به نقش نهادهاي مردمي در دريافت و انعكاس بازخورد  بدين ترتيب.نهاد را ناديده گرفتمردم

گيري از توان، استعداد و حضور ، توسعه و پيشرفت كشورها جز با بهرههاي اتخاذ شدهرويكردها و سياست

بر اين اساس تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به اين باشد. داوطلبانه مردم و مشاركت آنان امكان پذير نمي

 چگونه است؟ نهادهاي مردمي در حمايت از ساختارها و كاركردهاي محيط شهري پايدارسوال است كه نقش 

  و آن را مورد بررسي قرار دهد. 

  

  روش تحقيق 

هاي كتابخانه اي انجام شده است. در روش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلي است كه با استفاده از روش

مطالعات كتابخانه اي انواع كتابها و اسناد مربوط به مباني نظري تحقيق و ويژگيهاي آن مطالعه و بررسي شدند 

  ورد استفاده قرار گرفتند.و م

  

  تحقيق  پيشينه

هاي مختلف صورت پذيرفته است بخصوص نقش سازمانهاي مردم نهاد مطالعات گوناگوني از جنبه درباره    

با عنوان  در كشورهاي پيشرفته به اين مهم توجه زيادي نشان داده شده است اما در ايران  پژوهشي كه مستقيماٌ

ال صورت نگرفته ولي درباره بخشي از تحقيق يعني مشاركت سازمانهاي غيردولتي تحقيق مرتبط باشد تا بح



 2ه، شمار1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                        

 

625 

 

-هاي اخير مطالعات چندي انجام پذيرفته كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميطي دهه ايرانمحيطي در زيست

  شود :

  : پيشينه مطالعاتي تحقيق1جدول

  نويسنده (ها)
سال 

  انتشار
  چكيده  موضوع پژوهش

ين بحريني، سيد حس

  فرهاد اميني
1379  

نقش سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي 

در دستيابي به مشاركت مردمي به منظور 

  حفاظت از محيط زيست در ايران

يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه سازمانهاي غيردولتي تاكنون 

توان كمي در دستيابي به مشاركت مردمي در زمينه حفاظت از محيط 

وجود مشكالت متعدد و اساسي  ه اند و اين خود به دليلزيست داشت

است كه با آن مواجهند. اين نهادها به دليل موانع سياسي، قانوني و 

امكان پيدايش و فعاليت داشته اند و تعداد اندكي  حقوقي به سختي

هم كه توانسته اند ايجاد شوند به واسطه همين مشكالت نتوانسته اند 

ندان تأثيرگذار باشند. نوپايي اين سازمانها و در زمينه محيط زيست چ

بي تجربگي افراد در فعاليت در اينگونه چارچوبها نيز عامل ديگري در 

  كاهش موفقيت اين سازمانها در ايران بوده است.

زهرا اللهيان، اكرم 

الملوك الهيجانيان، 

  فريده حق شناس

1389  

بررسي شاخص هاي كارآمدي سازمانهاي 

محيطي در دستيابي به  غيردولتي زيست

  تضمين پايداري محيط زيست

تحقيق حاضر، مشخصه هاي كارآمدي سازمانهاي غيردولتي زيست 

محيطي شهر تهران در دستيابي به آرمان هفتم اهداف توسعه هزاره( 

تضمين پايداري محيط زيست)را مورد بررسي قرار داده است. اين 

ثيرگذاري سازمانهاي مطالعه ضمن بررسي مباني نظري مرتبط چون تأ

غيردولتي، اهداف توسعه هزاره و وضعيت فعلي محيط زيست در 

جهان و ايران، شاخص هاي كارآمدي همچون 

مشاركت،مشروعيت(حاكميت قانون)،شفافيت، مسئوليت پذيري، 

اجماع و مردم محوري، عدالت و انصاف، كارآيي و اثربخشي، و 

  كنكاش قرار داده است. پاسخگويي را مورد

اكرم الملوك الهيجانيان 

  و همكاران
1389  

ساختار و عملكرد سازمانهاي  بررسي

غيردولتي زيست محيطي و نقش آنها در 

  فرايند توسعه شهري استان تهران

هدف مطالعه حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر رشد و گسترش 

سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي استان تهران در فرآيند توسعه 

ست. اين مطالعه با جمع بندي ديدگاه هاي مديران و شهري بيان شده ا

اعضاي سازمانها كه جامعه آماري اين تحقيق را تشكيل مي دهند به 

اين نتيجه رسيده است كه اين سازمانها در فرآيند توسعه شهري استان 

تهران اثرگذار هستند ولي اين اثرگذاري بسيار محدود است و ميزان 

وجه با اهداف و رسالت واقعي اين اثربخشي فعاليت ها به هيچ 

  سازمانها مطابقت نداشته است.

  مباني نظري

  هاي اجتماعي انواع مشاركتـ 

باشد و هر چه تحول جامعه سمت و سوي اي ميمشاركت اجتماعي يكي از رموز موفقيت هر جامعه    

فرايند تكامل اجتماعي بيشتر  ، اهميت مشاركت و همچنين نقش و جايگاه آن دردموكراتيك به خود بگيرد

هاي غيردولتي و . بنابراين در اينجا به دو نوع الگوي مشاركت اجتماعي تحت عنوان سازمانشودآشكار مي

   :شودمحور پرداخته ميهاي اجتماعسازمان
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  NGOs(1(هاي غيردولتي سازمان

-اي پذيرفته ميقانوني بطور گسترده هايي ارجاع به تشكلسازمان غيردولتي اصطالحي است كه در نتيجه    

هر دولتي مخالف هستند  شود . سازمانهاي غيردولتي توسط افراد حقيقي يا حقوقي كه با مشاركت يا نمايندگي

كنند و مانع عضويت نمايندگان دولتي در اين ها  آن حالت غيردولتي را حفظ مي NGOاند .ايجاد شده

اصطالحي است كه بطور  "سازمانهاي غيردولتي  "، ازمانهاي دولتيبرخالف اصطالح س 2شوند.سازمانها مي

هاي قانوني انواعي از شود ولي تعريف حقوقي و قانوني ندارد . در بسياري از حوزهعمومي استفاده مي

  .) Ibid( به نامهاي ديگري اشاره شده است مشخص شده يا "سازمانهاي جامعه مدني  "سازمانها مانند 

شوند كه در نيمة دوم قرن اي جديد در حيات اجتماعي جوامع محسوب ميي غيردولتي پديدههاسازمان    

هاي . شرايط جهاني و بروز مسائل مختلف ناشي از جهاني شدن و سياستاندبيستم رشد چشمگيري داشته

به همراه ، محيطي و بهداشتي، مشكالت زيستهاها و هويت، در حاشيه ماندن برخي گروهاي خاصتوسعه

ها و ناتواني آنها در حل اين مسائل يا عدم توجه به آنها به اين مقوله ، حامالن جامعة مدني كاهش نقش دولت

؛ چنين عنوان نيرويي مؤثر به صحنه آورده و پيگير مطالبات خود نموده استهاي داوطلب را بهو تشكل

، كمك به ، پيگيري مطالبات اقشار مختلفنهايي در پاسخگويي به بسياري از مشكالت دنياي مدرسازمان

ركن سوم جامعه را اي براي مشاركت در توسعه توانايي زيادي دارند و در واقع توسعة پايدار و ايجاد زمينه

هاي غيردولتي وجود دارد . برداشتهاي مختلف از سازمان .)98:  1384، راد و حسينيقانعي(دهندتشكيل مي

زمينه و بستر « از صاحب منصبان سياسي آن را وسيله اي براي تحقق توسعه سياسي و گروهي عمدتاً متشكل 

گيري وزارت كشور براي رسد به سبب سخت. برداشتي كه به نظر ميدانندمي» گيري واقعي احزاب شكل

شده هاي غيردولتي تمام ، وجود نوعي سؤظن نسبت به مؤسسان و كنترل منظم آنها ، به ضرر سازمانتأسيس

. در مقابل برداشت مرسوم جهاني كه آنها را نهادهايي برخاسته از مردم براي رفع يا تخفيف آالم جامعه است

هاي . پس در تعريفسازمانشناسدبشري و كمك به همنوع با نگرشهايي مبتني بر توانمندسازي شهروندان مي

و  نهادهاي ديگري چون احزاب سياسي غيردولتيبايد مالكهايي را لحاظ كرد تا وجوه مميز اين نهاد از

 ).17:  1383، ايماني جاجرمي(گروههاي خويشاوندي مشخص گردد

  زير برخوردار هستند: ويژگيهاي سازمانهاي غيردولتي از 

 عضويت در آنها داوطلبانه و اختياري است .  -

 تعيين اهداف در آنها بر اساس تعامل ميان اعضا صورت مي گيرد .  -

 طي افقي و مبتني بر برابري حقوق با يكديگر دارند . اعضاي آنها رواب -

 ياسي در جامعه يعني دولت دارند.كننده قدرت سآنها كمترين وابستگي را به نهادهاي صاحب و اعمال -

                                                           
1. Non_Governmental Organizations 

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Non_government 
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فاعي مانند كمك به فقراء ، كنند بلكه اهدافي غيرانتآنها براي كسب سود و منفعت فعاليت نمي -

 اشت و ايجاد ائتالف ميان گروههاي كوچك مردم دارند . ، توجه به محيط زيست و بهدآموزش

اي يا ميان حاميان و گروههاي هدف در شكل سنتي به عنوان آنها ميان دولت و مردم در شكل توسعه -

 كنند . يك ميانجي يا واسطه عمل مي

تماعي آنها مولد سرمايه اجتماعي هستند كه از عناصر ضروري براي دستيابي به توسعه اقتصادي و اج -

 . و عملكرد مطلوب نهادهاي دموكراتيك است

  : ) 20ـ19، منبع پيشين(توان به طور خالصه به شرح زير دانستسازمانهاي غيردولتي را مي اهدافبنابراين 

 توانمندساختن شهروندان براي رفع مشكالت خويش بويژه گروههاي محروم .  �

 ن . دهي و نهادينه كردن مشاركتهاي شهرونداسازمان �

 ارائه مشاوره به نهادهاي دولتي .  �

 ، كاستن آلودگيهاي زيست محيطي و كنترل منابع . توجه به محيط زيست �

 هاي بهداشتي ، محيط زيست و مانند آنها . ايجاد ائتالف بين گروههاي كوچك مردم در زمينه �

 كاربرد روشهاي مؤثر و كارآمد در انجام امور .  �

  زايي براي فقيران .اشتغال �

 .هايي مانند برنامه ريزي خانواده افزايش آگاهي در ميان شهروندان از طريق برنامه �

 هاي انجام امور . كاهش هزينه �

 تشويق ثروتمندان در كمك به فقرا .  �

  ين و معلولين مانند توزيع خوراك. اي براي محروم، انجام خدمات رفاهي و خيريهكاهش آالم فقرا �

 CBOs (1(محور هاي اجتماعسازمان

دادن جامعه روي اينكه چگونه هاي اجتماع محوربخشي از اجتماع زنده هستند كه براي بهتر سازمانسازمان    

تواند بوجود بيايد و چه كساني بايد چه اندازه از كار را در چه مرحله و ها ميها و همكاريو چه وقت كمك

محور بين اجتماع و فعاالن هاي اجتماعسازمان  (Abonyo,1999:9).اي فراهم كنند توافق دارنددر چه نقطه

هاي مخالف با جامعه كنند ، بطوريكه نشست و بحث با صدها و هزاران گروهديگر وساطت و ميانجيگري مي

محور به عنوان يك پيوند و زنجير مؤثر و محكم هاي اجتماع. به عبارت ديگر سازمانكنندرا تسهيل و آسان مي

اند . ي كه بين مردم و رهبران و حكومت و ديگر بازيگران وجود دارد الزم شناخته شدهجهت اتصال شكاف

هايشان از ، در درك و به كار انداختن حقوق و مسئوليتمحور بايد با مشاركت در توسعههاي اجتماعگروه

در فرايندهاي . آنها بايستي خودشان را براي مشاركت طريق فرايندهاي مشاركتي مؤثر و آشكار كمك كنند

-هاي خوديار جوانان يا گروههاي اجتماع محور از جمله گروه. سازمانگيري حال و آينده مجهز كنندتصميم

                                                           

Community_Based Organizations3 
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ها نقش مهمي در تحرك (بسيج) تر درگير شوند كه اين گروههاي وسيعتوانند در اجراي پروژههاي زنان مي

محور از بطن همكاري مردم هاي اجتماع. سازمان)(Ibid :12 منابع مالي و انساني اجتماعات خواهند داشت

ها در مقابله با حوادث ناگوار و پر اند اين تشكلبراي رفع نيازهاي اقتصادي و ارائه خدمات اساسي ظاهر شده

آيند ، شبكه امنيت اجتماعي را براي طبقات محروم ايجاد هايي كه دولت ها از عهده آن بر نميكردن شكاف

- انداز مثبت را پيش روي خود دارند كه بالقوه در امر توسعه مشاركت ميهاي مردمي اين چشمل. تشكاندكرده

هاي بالقوه هاي نوين و جديد ، تواناييNGOالمللي و هاي بين. متأسفانه حكومت ، پژوهشگران سازمانورزند

هاي كار آنها اصالح اما بايد شيوه هاي مردمي توان بااليي دارنداند. اگر چه تشكلها را ناديده گرفتهاين تشكل

هايي كنند كه محور آنها هاي جديد را بياموزند تا بهتر بتوانند تالش خود را وقف فعاليتو بهينه شود و روش

هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي را تحت ، و نيز از اين طريق بتوانند شاخصپيشگيري از وقايع نامطلوب است

هاي هاي غيردولتيو سازمانتوان گفت كه سازمانطوركلي مي). به 4ـ3:  1380 تأثير قرار دهند(طهماسبي،

هاي آموزش مدني و اجتماعي شهروندان در گرفتن روي برنامهگيري و نشانهمحور در جهان با هدفاجتماع

ان داد كه ، بويژه براي زنان شروع بكار كردند. و اين اقدامات نشي افزايش مشاركت محلي در حكمروايينتيجه

، براي درگير شدن در حكمروايي محلي فوق العاده تمايل جهت بهبود استعداد و افزايش توانايي زنان در جهان

  . (Un_ Habitat,2000: 29  )باشدو غيرمنتظره  مي

  محيطيزيست غيردولتي سازمانهايـ 

تغييرات آب و هوايي و از ميان  تازه بودن مباحث و مسائل محيط زيستي از گرم شدن هواي كره زمين و    

رفتن تنوع زيستي، حقوق حيوانات يا ارزش ذاتي طبيعت نبايد ديدگان ما را نابينا كند كه انسانها همواره درباره 

ديرينه ي نظريه رابطه شان با محيط فكر كرده اند. به درستي محيط و رابطه ما با آن يكي از موضوع هاي 

هاي محيط زيستي بيشتر ظاهري است تا واقعي زيرا تفكر درباره محيط و رانياجتماعي بوده است و تازگي نگ

مفهوم و اهميت و ارزش آن قدمتي به اندازه جامعه انساني دارد. قانون اساسي ايران انجام دادن هر تالش 

 اقتصادي را عمالٌ مشروط به رعايت حفاظت از هوا و آب و خاك كرده و از اين رو مسأله پاكسازي هواي

شهرهاي بزرگ كه تأثير مهمي بر سالمتي شهروندان دارد ، طبق قانون اساسي و قوانين حفاظت محيط زيست 

قانون اساسي كه اين موارد مهم را  50زيست بايد كامال رعايت شود. اصل و مصوبات شوراي عالي محيط

همچنين مالحظات  يدار واست كه اهم آن عبارت از مالحظات توسعه پااي دربردارد، داراي ابعاد گسترده

  جامعه مدني است. مهمترين اهداف سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي: 

  ؛ ـ اطالع رساني و آگاه سازي درباره مسائل و موضوعات زيست محيطي، ملي، منطقه اي و بين المللي1

در جهت  هاي پايدار در توليد و مصرف از طريق مبارزه با تخريب محيط زيست و تالشـ اشاعه شيوه2

  صحيح و بهينه سازي روش ها؛اصالح الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف و ت

  دن و سازماندهي مشاركت هاي مردمي؛ـ بسيج، نهادينه كر3
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  ؛ـ گسترش نظارت عمومي بر پروژه ها و مسائل زيست محيطي4

  ؛محيطيايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي بين بخش هاي دولتي و مردمي ذيربط با مسائل زيست ـ 5

 ـ ارتقاء سطح دانش اعضاء در زمينه محيط زيست از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي و سمينارهاي6

  علمي و واحدهاي تفريحي و آموزشي؛

منظور انعكاس موضوعات مربوط به حفاظت محيط ـ انتشار نشريه، جزوه، فيلم، نوارهاي آموزشي و خبري به7

  ؛زيست

  ؛ي و اجرايي در زمينه حفاظت محيط زيستهاي تحقيقاتـ انجام پروژه8

  ). 7: 1389هيان و همكاران، ل(الـ همكاري با سازمانهاي بين المللي حفاظت محيط زيست9

  

  شهر پايدار  ـ

 حد از بيش توليد از اجتناب ازمنابع، اقتصادي استفاده دليل به كه گرددمي اطالق شهري به شهرپايدار   

 حيات ادامه به دردرازمدت،قادر مفيد سياستهاي پذيرش و تاحدامكان ضايعات آن بازيافت و ضايعات

 بتواند واشتغال اقتصادي،درآمدزايي نظرتوسعه از كه است شهري در تعريف ديگرشهر پايدار، .خودباشد

 توجه شهرنشينان وسالمت بهداشتي وضعيت به محيطي زيست لحاظ از و هسازد برآورد را شهروندان نيازهاي

معيار براي پايداري  8.باشد نداشته وغيره سبزوتفريحي وفضاهاي هوا،آب نظرآلودگي از تيومشكال نموده

ـ كارايي در استفاده از منابع 3ـ دسترسي به فضاي سبز 2ـ محيط زيست سالم و مطلوب 1شهري عبارتند از : 

ـ عدالت 7ت بخشي ـ حيا6ـ اقتصاد سبز 5ـ نسبت استفاده از انرژي تجديد پذير به انرژي تجديد ناپذير 4

هاي شهرها گرهگاه). 5: 1394زاده قنات و مبهوت،(عليـ رضايت از كيفيت زندگي شهروندان8اجتماعي 

هاي انسان بر روي زمين هستند كه از بعد بوم شناسي، حيات انگلي دارند و مصرف در شبكة گسترده فعاليت

به خود را به آنها نمي دهد و تنها مي تواند به  هر گونه اكتشاف و اختراع در فن آوري، قابليت پايداري متكي

مصرف كارآمدتر و صرفه جويانة مواد و انرژي و يا به توليد كمتر ناسازگار با طبيعت، ياري رساند. از اين رو، 

طور مشخص و بوم كُره نبايد مفهوم شهرمحوري را تداعي كند و ناظر بر پايداري منطقه به "شهر پايدار"واژة 

ي باشد. به بياني ديگر، پيش نياز شهر پايدار، پايداري عرصة گسترده تري است كه جايگاه نظام هاي طور كلبه

شود كه به اي ميو در اين صورت بنا بر تعريف پايداري، شهر داراي آن ويژگيپشتيبان حيات آن است. 

سي، سياستهايي را دنبال مي دهد. بنابراين شهر پايدار از بعد بوم شناوضعيت و پويش خود استمرار دائمي مي

  كند از جمله: 

به حداقل رساندن پيامدهاي زيست محيطي منفي الگوهاي توليد، توزيع و مصرف شهري براي ساكنان  �

 و منطقه آن؛
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به حداقل رساندن مصارف منابع تجديد ناپذير(مانند انرژي هاي فسيلي) و جايگزين ساختن تدريجي  �

 آنها با منابع تجديد شدني؛

  ). 10ـ9: 1379بهره برداري از منابع تجديد شدني، متناسب با نرخ بازتوليد آنها(صرافي،  تنظيم �

  نقش نهادهاي مردمي در پايداري شهرها

باشد. و آگاهي و مشاركت مردم، پايه هاي اصلي توليد قدرت، ثروت، عدالت و زيربناي شهرهاي پايدار مي    

هاي خود در اداره شهرها پيوندد كه مردم به حقوق و مسئوليتميزماني عدالت به معناي اعم كلمه به واقعيت 

هاي توسعه انساني از جمله سواد، و جوامع آگاه باشند. بنابراين براي رسيدن به شهر پايدار بايد به شاخص

 بهداشت، اميد به زندگي، درآمد سرانه و غيره برسيم. كه دستيابي به موارد ذكر شده جز با تغيير ساختارها و

باشد. منابع طبيعي تجديد شونده امروزه در ابعاد ر سبك زندگي امكانپذير نميزيرساختارهاي آموزشي و تغيي

نمايند. در اغلب كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در اثر مختلف زندگي بشر نقش بسزايي را ايفا مي

ن، و فقدان برنامه ريزي اصولي، سطح رشد فزاينده جمعيت، گسترش بي رويه شهرها، عدم آگاهي بهره بردارا

منابع طبيعي شديداٌ كاهش يافته و به واسطه تخريب كمي و كيفي، منابع طبيعي در خطر نابودي قرار گرفته 

در حيطه سازمانها و ارگانهاي دولتي است. به همين دليل براي رفع بحران و پيشگيري از عواقب آتي آن فقط 

ت جدي مردم را مي طلبد كه رايج ترين شكل آن سازمانهاي غيردولتي و كشورها امكانپذير نيست و مشارك

مردم نهاد است. نهادهاي مردمي به  لحاظ دسترسي و ارتباط وسيع با مردم، امكان شناخت بهتر و دقيق تري از 

جهت رفع نيازها و مسائل جامعه را در اين زمينه داشته و به گونه اي واقع بينانه تر و عملي تر مي توانند در 

محيطي و حمايت از ساختارها و كاركردهاي شهرهاي پايدار اقدام كنند و مسائلي كه دولت معضالت زيست

  فرصت پرداختن به آن را ندارد مورد بررسي دقيق و سريع قرار دهند. 

  نتيجه گيري و جمع بندي 

ت شهري و كاركردهاي مورد رشد سريع شهرنشيني در دوران حاضر، بيش از هر زمان ديگر، نه تنها هوي    

انتظار از آن را دستخوش تغيير ساخته بلكه زمينه بروز مخاطرات جدي را هم در مناطق شهري فراهم ساخته 

با توسعه اقتصادي و اجتماعي همراه است، اما افزايش سريع جمعيت  هر چند گسترش شهرنشيني معموالٌ.است

هاي مناسب را از متوليان امور شهرها ت و زيرساختمين مسكن و شغل يا خدماأشهري، فرصت و امكان ت

مشاركت عموم جامعه مسير دستيابي به پايداري را هموارتر ساخته و زمان آن را تقليل  . بدون شكگرفته است

بدين ترتيب با توجه به  .نهاد را ناديده گرفتهاي مردمتوان فعاليت سازمانكه البته در اين ميان نمي خواهد داد

ادهاي مردمي در دريافت و انعكاس بازخورد رويكردها و سياستهاي اتخاذ شده ، توسعه و پيشرفت نقش نه

كشورها جز با بهره گيري از توان، استعداد و حضور داوطلبانه مردم و مشاركت آنان امكان پذير نمي باشد.ولي 

هتر سازمانهاي غيردولتي در در حال حاضر مي توان گفت كه هم اكنون نهادهاي مردمي اثرگذار و به عبارت ب

حل مشكالت ساختاري و كاركردي شهرهاي ما، جايگاه سياسي و اجتماعي درخورتوجهي ندارند و براي 



 2ه، شمار1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                        

 

631 

 

. مهمترين مانع بر سر راه اين گونه نهادها، دستيابي به مشاركت مردمي از توانايي پاييني برخوردار بوده اند

ت. كه براي ايجاد و فعال سازي آنها در راستاي حمايت از محدوديتها و موانع قانوني، حقوقي و سياسي اس

ساختارها و كاركردهاي شهر پايدار در كشور بايستي بستر مناسب سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد شود تا 

  بتوانند با استفاده از روشهاي مناسب مديريتي كارايي و اثربخشي خود را بهبود بخشند. 
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