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  هاي مردم نهاد در توسعه پايدار روستايينقش سازمان

  2زينب اسدي ،1پوربهمن خسروي

 و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان استاد -1

 دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان -2

  1398/08/08:پذيرش تاريخ 1398/04/16                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده 

 جوامع انساني با همه امكاناتاست. هاي اخير بوده ترين موضوعات مطرح در دههاز مهمروستايي توسعه       

 نهادهاي مختلفي در اين عرصه و هاسازمانو در اين راستا تدابير خود مي خواهند به اين هدف نايل شوند  و

هاي مردم هاني شدن سازمانگر در فرايند توسعه جوامع در عصر جتسهيلي فعاليت مي كنند. از جمله نهادها

هاي غيردولتي براي مشاركت جامعه و دولت است. سازمان  .باشندمي )NGOه (غير دولتي موسوم ب و نهاد

ا بستر ساز دربسياري از زمينه ه ،با دولت و بخش خصوصي ،هم با ها از طريق همكاري مردماين سازمان

هاي دولتي امكانات الزم را براي قدرتمند در كنار سازمانعنوان بازوي ه ب و باشندتوسعه و رشد جامعه مي

توسعه پايدار روستايي عبارتست از وحدت ميان ابعاداجتماعي، . نمايندميفراهم  روستاييتوسعه پايدار 

 پژوهش حاضركه به . معيشت و رفاه مردم روستايي است. و زيست محيطي به منظور باال بردن سطح اقتصادي

هاي نقش سازمان دارد تالش شده تهيه اينترنتي هايسايت و ايكتابخانه منابع از استفاده با و مروري روش

  .نمايد ارائه روستايي را پايدار توسعه در مردم نهاد

  

  هاي مردم نهاد، توسعه، توسعه روستايي پايدارعه مدني، سازمانكليد واژه: جام

  



  و اسدي پوروي خسر                      

84 

 

  مقدمه

 و متوليان هايدغدغه از يكي به اخير دهه چند در روستاييان، وضعيت به دهيسامان و روستا توسعه       

 مناطق يتوسعه مورد در امروزه آنچه). 1395 جعفري، و آباديفيروز( است  شده تبديل رشته اين پژوهشگران

 بدون كند تامين را بشر كنوني نيازهاي بتواند كه ايتوسعه. است روستايي پايدار توسعه است، مطرح روستايي

 و شايان(  اندازد مخاطره به نيازهايشان تامين در را آينده هاينسل  زيستي و محيطي هايتوان آنكه

 اند بوده دولتي هاي سياست از انواعي دستخوش ايران روستاهاي اخير، سال 50 در ايران در ).1390همكاران،

 اواخر در سوم دو سهم از كشور روستايي جمعيت كه طوري به شده، روستا در شگرفي تحوالت به منجر كه

 ساز مشاركت هاي ظرفيت از استفاده ميان اين در. است رسيده 80 دهه اواخر در سهم سوم يك به ،50 دهه

 ايجاد محروم مناطق در ويژه به ، روستايي محور اجتماع توسعه جهت در را روشني مسير نهاد، مردم سازمانهاي

(  است بوده امور انجام در دولتي سازمانهاي از برخي ناكارآمدي ها تشكل اين پيدايش داليل از يكي. كند مي

 و اهداف همسويي اساس بر كه هايي نهاد عنوان به نهاد مردم سازمانهاي.. )1395 جعفري، و آباديفيروز

 برخوردارند توانايي اين از شوند، مي تشكيل مشترك اهدافي و آرمانها تحقق و نيل براي جامعه افراد نيازهاي

 زيست، محيط و ،سالمت بهداشت سطح ارتقا طريق از پايدار و پويا رشدي به رسيدن براي را جوامع كه

 ديگر سوي از. رسانند ياري اقتصادي و اجتماعي هاينابرابري بردن بين از و فقر با مبارزه فرهنگ، آموزش،

 توسعه فرآيند شديد وابستگي دليل به توسعه حال در كشورهاي در ويژه به ها روستا محوري و اساسي نقش

 حايز كشورها اين اجتماعي و فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ساختار و روستايي پايدار توسعه به ملي پايدار

هاي جامعه مدني به عنوان بازيگران اجتماعي نقش موثري سازمان ).1393 همكاران، و شهاب(  باشدمي يتاهم

رساني، دفاع از حقوق بشرو نظارت بر دولت به منظور مهار در طراحي راهبردهاي ملي براي فقرزدايي، خدمت

  ).1394موسوي، هاي اجتماعي در مديريت كشور دارند (عبدالهي و بشريفساد و آسيب

  جامعه مدني

ما در ااي تازه نيست، ه در كشورهاي در حال توسعه پديدهمدني نه در كشورهاي توسعه يافته و نجامعه        

 طور عام و دموكراسي به طور خاص مورد استفاده قرار گرفته است. واژه مدني  به هاي اخير مفهوم جامعهسال

 .است كرده ظهور دولت از جامعه انفكاك تشريح براي الك جان وسيله به و ليبراليسم سنت از مدني، جامعه

است (  يافته گسترش جامعه و دولت بين تمايز وجه منظور به قديم اروپاي سنت از همچنين واژه اين

تواند مانع از تسلط هاي مختلف غير دولتي است كه مياي از نهادجامعه مدني مجموعه ويژه. )1390شكوري،
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موضوع جامعه مدني،  ).1396شود (ذوالفقاري و همكاران، هاي جامعه سازي ساير بخشدولت بر جامعه و فعال

گرايي و از هزاران سال پيش آغاز شده و هنوز در محافل انديشمندان جهان ادامه دارد كه اين نشانگر آرمان

 جامعه هايسازمان ).1395زاده و هاشمي، (ملكاي متعالي است ت يافتن به جامعهها، براي دسكوشش انسان

 در سازماندهي طريق از را آنها و كرده كاناليزه را اجتماعي و اقتصادي هايفعاليت در مردم مشاركت مدني

 در ).1394 همكاران، و رزمي( كندمي تقويت گذاريمشي  خط فرايند بر تأثيرگذاري براي قدرتمند هايگروه

 است دموكراسي هر شرط پيش دولت يك انتخاب در شهروندان صداي يا مشاركت دموكراتيك، جامعه يك

  )2016 ،و همكاران1يوسف(

  نهاد مردم هايسازمان

 ملل سازمان منشور 71 ماده اساس بر و 1949 سال در و دوم جهاني جنگ از پس نهاد مردم هايسازمان       

 .خصوصي نه و بودند دولتي نه كه بود هاييسازمان مشورتي نقش براي نياز به واكنشي كه شده ايجاد متحد

 ايتوجه قابل نقش عموماً آنها بوده، مهم بسيار دوم جهاني جنگ از بعد جهان توسعه در هاسازمان اين نقش

 و ملي مسائل در مشكالت درك و ارزيابي همچنين و اجتماعي و اقتصادي هاي فعاليت ملي، هايسياست در

 بهداشت سازي، ايمن دموكراسي، اقتصادي، توسعه زنان، حقوق سياسي، بشري، معضالت قبيل از المللي بين

 ميانجيگري طريق از دولتي، غير هاي سازمان). 1393وهمكاران، شهاب( هستند دارا زيست محيط و درمان و

 اساس بر آزادانه طور به كه دهند مي پوشش را مدني هاي سازمان تمام خصوصي، و عمومي هاي بخش ميان

هايي با شخصيت حقيقي هاي مردم نهاد، سازمانسازمان). 2013، 2شود (سيلينسكيت مي تشكيل شهروندان اراده

هاي غيرسياسي بر اساس هاي داوطلبانه  با گرايشاند كه براي انجام فعاليتمستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي

كنند (جاللي و هاي اجرايي فعاليت مينامهقانون، اساسنامه مدرن رعايت چارچوب موضوع كشور و مفاد آيين

 صورت به  Non Governmental Organization اصطالح فارسي ادبيات و زبان در). 1394كاران، هم

 عمومي منافع تأمين براي دولت به مالي و اداري هايوابستگي بدون كه سازماني« مفهوم با و NGO اختصاري

رسيد  تصويب به »سمن« اختصاري صورت با »نهاد مردم هايسازمان« معادل نهايت در و مطرح »كندمي فعاليت

 به تعريف ترينرايج در) نهاد مردم هايسازمان( هاسمن يا غيردولتي هايسازمان.   )1397 حسني، و چكني(

 و شوندمي ايجاد زندگي سطح ارتقاء و مردم آالم و هاگرفتاري رفع براي كه دارد اشاره خصوصي هايسازمان

 يا فردي داوطلبانه هايگروه غيردولتي هايسازمان دارند عهده بر اساسي نقش اجتماعي معضالت كاهش در

                                           
1 - Yousaf  et al 

2 - Šilinskytė 
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 الملليبين يا ملي محلي، سطح در و نبوده دولتي هيچ به وابسته معموالً كه هستند غيرانتفاعي عمدتاً سازماني

 هايسازمان ).1397 خاچكي، لطفي و رازقي( اندگرفته شكل عمومي گذاريسياست يا و رسانيخدمت براي

 سرنوشت تعيين در مردم مشاركت جلب هدف با اجتماعي نظام هر در غيررسمي هايسازمان عنوان به نهاد مردم

 نمايند ايفا را موثري نقش دنتوانمي سياسي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، ابعاد در توانمندسازي طريق از خود

 هاسازمان اين زيرا است مشكل قدري نهاد مردم هايسازمان از جامع تعريفي ارائه ).1397 همكاران، و رضايي( 

. است نيز متعدد پيدايش منشأ داراي..)  و توسعه زيست، محيط بشر، حقوق همچون( متعدد كارهاي بر افزون

 انتفاعي غير« برخي و »بودن خصوصي« ويژگي برخي كه آمده عمل به نهاد مردم هايسازمان از متعددي تعاريف

 غيردولتي هاي سازمان كه است اين امر اين داليل از يكي ).1397 حسني، و چكني( اندكرده مطرح را »بودن

 رسمي هاي سازمان تا كوچك رسمي غير هاي گروه از دادن، تعميم از كه هستند ها سازمان از متنوع گروهي

 جوامع درون را مختلف اشكال و كنند مي ايفا متفاوتي هاي نقش غيردولتي هاي سازمان. كنند مي دفاع بزرگ

 داوطلب افراد از گروهي از متشكل م نهاد،مرد هايسازمان). 2010، 3دارند (لوئيس مختلف جوامع در و مختلف

 درجهت يافته،سازمان تشكيالت با المنفعهعام و انتفاعي غير صورت به و دولت به وابستگي بدون كه است

 و آباديفيروز(  كنندمي فعاليت صنفي و تخصصي اي،خيريه اجتماعي، فرهنگي، متنوع موضوعات و اهداف

  ).1395 جعفري،

  ويژگي هاي سازمانهاي غيردولتي و پيدايش منشأ

 و جوشخود انساني نهادهاي و ها گروه ها، جمعيت ،)ها سمن( نهاد مردم و دولتي غير هاي سازمان       

 و اعياجتم معضالت رفع جهت در داوطلبانه و غيرانتفاعي هاي فعاليت با كه هستند جامعه بطن از برآمده

 ازمانهايس .اند كرده تدوين دولت از استقالل را خود امتياز برترين كنند و مي فعاليت عمومي رساني خدمت

داراي  دانِشهرون داوطلبانه مشاركت با كه هستند نوپايي و تأسيس تازه مدني، سازمانهاي جمله از نهاد مردم

ليت سازمان با هدف خدمت براي توسعه و رفاه اجتماعي فعاانگيزه، براي فعاليت گروهي در قالب يك 

 اين نهاد مردم هايسازمان هايويژگي درخصوص توجه قابل نكته ).1395اند (وروايي و همكاران، يدهگرد

 و يجغرافياي فعاليت هايعرصه همچنين و اهداف و پيدايش منشأ نظر از هاسازمان اين چند هر كه است

  :)1397 حسني، و چكني(هستند  ويژگي هاي زير داراي عمدتا اما شوندنمي جمع يكديگر با عملكرد

  

                                           
3 -  Lewis 
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 داوطلبانه: •

اين سازمانها را مردم به صورت داوطلبانه به وجود مي آورند. عضو پذيرند و براي عضويت در آنها 

  شرايط خاصي جز پذيرش مفاد اساسنامه و عالقه مندي در آن سازمان وجود ندارد.

 :خودگرداني •

سازمانهاي غيردولتي، از نظر مالي خودگردان هستند. هرچند مكان دارد از دولت، افراد خير و 

سازمانهاي بين المللي و ...كمكهايي دريافت كنند. با اينحال اين كمكها نبايد موجبات وابستگي آنها 

  را به منابع كمك كننده فراهم كند.

 مديريت دموكراتيك و مشاركتي: •

ماهيت مردمي سازمانهاي غيردولتي اقتضا مي كند كه فرايند اداره آن از پايين به باال و مشاركتي باشد. 

اين ويژگي سبب مي شود كه اعضا همواره بر عملكرد مديران نظارت داشته و مديران پاسخگوي 

  ). 1394عملكردشان در برابر اعضا باشند(مرادي، 

 نهادهاي و دولت دخالت عدم، حاكميتي هاينهاد و دولت به وابستگي عدم :غيردولتي ويژگي •

 نهادهاي و دولتي كاركنان و مسئوالن و مقامات فعاليت عدم، استمرار و اداره تاسيس، رد حاكميتي

 ).1397 حسني، و چكني( عضو يا مؤسس عنوان به خود حقوقي جايگاه از استفاده با حاكميتي

 كه جايي شود، مي استفاده آمريكا متحده اياالت در اغلب "انتفاعي غير سازمان" :غيرانتفاعي ويژگي •

). 2010(لوئيس،   گيرند مي پاداش مالي مزاياي با شهروندي هاي سازمان كه جايي و است غالب بازار

بدين معني كه دست يافتن به درآمد و سود و انجام فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي بمنظور تقسيم 

منافع بين اعضاء ، مؤسسان، مديران و كاركنان هدف سازمان نباشد، هرچند كه اين ويژگي، سازمان 

  ).1393اران، (شهاب و همك مردم نهاد را از دست يابي به درآمد براي اداره امور خود باز نمي دارد

بر غيرانتفاعي بودن، غيرسياسي هم هستند ورود سمن ها به ها افزوناين سازمان  :غيرسياسي ويژگي •

دور شدن آنها از اهداف اصلي سازمان خواهد بود، بلكه آنها را بسان ب تنها موج هكارهاي سياسي ن

 غيرسياسي بودن استگي بارز ديگر اين سازمان ها ژسياسي معرفي خواهد كرد پس وي باحزا

   ).1394آبادي، قوام(رمضاني
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  )NGOS(  دولتي غير هايسازمان فعاليت

 كردن نهادينه المللي، بين هاي كمك انداز چشم در المللي بين توسعه غيردولتي هاي سازمان ،1990 دهه از   

 از خاص گروه يك مدافع غيردولتي هاي سازمان ).2018، 4اند (داناني شده جهاني انساني هاي آرمان ترويج و

NGN اما متفاوت، فعاليت دو براي غيردولتي هاي سازمان ).2018، 5و ناوارا هستند (آلداشف المللي بين هاي 

 كمپين و سياست از حمايت سازماندهي و نيازمند افراد به خدمات ارائه هستند: شده شناخته يكديگر، با مرتبط

 تخصصي هاينقش از ايگسترده طيف در نيز دولتي غير هاي سازمان .اجتماعي تحول پي در عمومي هاي

 و تجزيه محيطي، زيست هايفعاليت فرهنگ، حفظ بشر، حقوق كار منازعات، حل دموكراسي، مانند ديگر

 غيردولتي هاي سازمان هاي فعاليت ).2010كنند (لوئيس، مي فعاليت اطالعات ارائه و تحقيق سياست، تحليل

 گروه دادن قرار هدف يا جامعه رفاه افزايش هدف با و ).2010 لوئيس،( اخالقي هاي ارزش اساس بر معموال

 مشكالت به مستقيم طور به خود، هاي فعاليت در مشاركت خود، شهروندان براي امر اين و است، اجتماعي هاي

   ).2013كند (سيلينسكيت،  مي كمك شهروندان هاي فعاليت در مشاركت و جامعه در موجود

 دولتيهاي غيرسازمانارتباط دولت با 

 تقويت و گيريشكل باعث توانندمي درست تعامل برقراري صورت در غيردولتي و دولتي هايسازمان       

 از موثر استفاده گروهي، هايآموزش تقويت مدني، نهادهاي تشكيل تشويق بنابراين .گردند اجتماعي سرمايه

    عامه مصلحت به توجه اخالقيات، به پايبندي مديران، و كاركنان رفتاري الگوهاي اصالح ارتباطي، هايرسانه

 گردد غيردولتي نهادهاي تقويت باعث تواندمي دولت توسط فرهنگي بسترسازي تر،مهم همه واز

 كاركنان، توانمندسازي به و شوند ساالر مردم شكلي و محتوايي نظر از بايد دولتي ساختارهاي ).1392كاوسي،(

 اساس، براين. يابدمي توسعه و گيردمي نضج مشاركت با  توانمندسازي اين. بپردازند خود مخاطبان و شهروندان

 اصول از ايتوسعه هايبرنامه كليه يابيارزش و اجرا ريزي،برنامه گذاري،سياست در مردم مشاركت امروزه

 همگاني و وسيع مشاركت كه است بديهي. شودمي تاكيد آن مندينظام و يافتگيساختار بر و محسوب مديريتي

 روشني به را ملت و دولت روابط كه است ايشده تعيين پيش از و مشخص چارچوب و ساختار نيازمند مردم

 ملت، و دولت روابط بهتر هرچه تنظيم و هامشاركت اين به دهيساخت براي. نمايند مندضابطه و  ترسيم

 و دولت بين سالم ارتباط برقراري. )1397خيري،(  دارند ايويژه اهميت و نقش غيردولتي هايسازمان

                                           
4 -  Dhanani 

5 Aldashe  and Navarra 
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 6ويس و كر گوردن. باشند مشتركي هدف داراي دو هر كه است پذيرامكان زماني تنها غيردولتي هايسازمان

 كه غيردولتي هايسازمان ،نخست: كنندمي شناسايي حكومت و غيردولتي هايسازمان ميان را رابطه نوع سه

 هايكمك گرفتن اختيار در منظور به سوم جهان كشورهاي در دسته اين.  كندمي سازماندهي را آنها حكومت

 غيردولتي، شبه هايسازمان دوم، .آيندمي بوجود شود،مي سرازير غيردولتي هايسازمان سوي به كه روزافزوني

. كنندمي كسب عمومي خزانه محل از را درآمدشان عمدة و اندآمده بوجود صنعتي كشورهاي در دسته اين

 لطفي و رازقي( الملليبين مالي هايكمك اعطاكنندگان سوي از شدهدهيسازمان غيردولتي هايسازمان سوم،

  ).1397 خاچكي،

 توسعه

 براي مناسب شرايط ايجاد و بشري جامعه معنوي و مادي سطح بهبود معناي به آن كلي مفهوم در توسعه       

 حيات هاي جنبه و ابعاد همه بهبود ). و2013 وهمكاران، 7است(عبافات جامعه اعضاي همه سالم زندگي و

 منابع از حال عين در و سازدمي متأثر زندگي ابعاد همه در را جامعه اقشار همه كه ايتوسعه يعني است، انساني

 بعدي يك يمسئله يك توسعه حال، اين با ).1396 ساربان، حيدري(  كند استفاده عقاليي شكل به اختيار در

 و ملي درآمد در صنعتي بخش سهم افزايش توليد، كارايي و مقدار افزايش شامل تواندمي توسعه بلكه نيست

  سازماني و فرهنگي هايزيرساخت اجتماعي، هايزمينه در بهبود و مثبت ساختاري تغييرات صادرات،

 ).2010 ، وهمكاران 8ايلماز( باشد)  غيره و طبيعي منابع مديريت زيست، محيط آموزش،گردشگري، بهداشت،(

. است نموده مشغول خود به را بشر ذهن كه است هاييآرمان از زندگي، كيفيت بهبود و توسعه به دستيابي

 يكي. آيد به عمل بهينه استفاده كشور توليد منابع و امكانات عوامل، تمامي از كه يابد مي تحقق زماني توسعه

 در بسزايي نقش جامعه، هر فعال جمعيت و انساني نيروي. است انساني نيروي توليدي، عوامل و منابع اين از

 قادرمزي، ( شودمي محسوب اقتصاد مستقيم محرك و ثروت اصلي يپديدآورنده به عنوان و دارد توليد فرآيند

 زندگي از انسان برخورداري. اوست امكانات گسترش و انسان هايقابليت پرورش توسعه، هدف ).1394

 و عليخاني( است  توسعه نهايي هدف ، دموكراتيك مدني جامعه در و غني محيط در اخالق و سالم طوالني،

  . )1391 همكاران،

  

                                           
Crewe and WeissGordon - 6  
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  توسعه انساني

 يافته عام مقبوليت بعـد بـه 1990 دهـة از كـه اسـت توسـعه متأخر هاينظريه از يكي انساني توسعة       

 توسعه نهايي هدف خالق و سالم، طوالني، زنـدگي از انسـان برخـورداري ديـدگاه، ايـن اسـاس بـر. است

 مورد در" انساني توسعه )، UNDP ( متحد ملل سازمان توسعه برنامه به توجه با ).1394 شيرزادي،(است 

 نيازها به توجه با را خالقانه زندگي و دهند توسعه را خود بالقوه توانايي توانند مي مردم كه است محيطي ايجاد

 است توسعه محور حال عين در و توسعه هدف انسان،. )2015 همكاران، و 9( هوي هدايت كنند خود منافع و

 ديدگاه يك انساني آن. توسعه حاشيه در نه دهدمي قرار توسعه الگوهاي مركز در را انساني توسعه مفهوم و

 همكاران، و عليخانيمحمداست ( حياتي آزادي اين و است انسان آزادي هدف،. دارد بشر حقوق با مشترك

 (براساس سالم و طوالني زندگي يك: است شده تعريف انساني توسعه بعد سه متوسط دستاورد عنوان به ).1391

 استاندارد يك داشتن و تحصيل)، انتظار هاي سال و ميانگين بودن(براساس آگاه تولد)، هنگام در زندگي به اميد

 ابزار بر تمركز جاي بهو  )2018: همكاران و  10فيدلر( )سرانه در ملي ناخالص درآمد اساس بر( زندگي مناسب

 بهبود و افراد انتخاب حيطه گسترش فرايند مفهوم به انساني توسعه.  دارد تاكيد توسعه و پيشرفت اهداف به

 آبرومندانه زندگي استانداردهاي و دانش سالم، و طوالني زندگي انساني توسعه ابعاد ترينمهم. آنهاست رفاه

  ).1391 طهماسبي،(  هستند

  توسعه پايدار

 .است دهش نگريسته آن به جهاني ئلهمس يك عنوان به اخير هايسال در كه است مفهومي پايدار توسعه       

  عنوان به آن از اندكوشيده بسياري نهادهاي و گرفته قرار بررسي مورد مختلف هايديدگاه از مفهوم، اين

 بع،منا محدوديت محيطي، زيست تخريب جمعيت، افزايش نظير هايي،چالش با مقابله جهت مناسب راهبردي

 طور به پايدار هتوسع كنند. مفهوم استفاده اجتماعي هاي ناهنجاري و فقر بيكاري، اقتصادي، –اجتماعي نابرابري

 و شايان(  شد رايج ملل سازمان عمومي مجمع در آن پذيرش و طرح از پس ، 1987 سال از رسمي

 انشمنداند سوى از امروز دنياى اجتماعى و زيستى محيط اقتصادى، معضالت به پاسخ براى و ).1390همكاران،

 و پوريسلطان( است گرفته قرار پذيرش مورد المللى، بين نهادهاى ها،دولت توسط گسترده طور به و مطرح

  ).1395 دماري،

                                           
9 - Hou et al 

1 0-   Fidler  et al 
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  توسعه پايدارو ابعاد  اهداف 

 توسعه، كمي و اقتصادي جنبة بر تمركز جاي به و است توسعه مختلف هايانگاره برآيند پايدار توسعة       

 توسعة در 1با توجه به شكل  . كندمي طراحي اقتصادي بعد با را محيطي زيست و اجتماعي ابعاد از ايفلسفه

 عبارت كه دارد وجود اصلي محيط سه هاآن برمبناي و) محيطي زيست و اجتماعي، اقتصادي،( هدف سه پايدار،

 و اجتماعي، اقتصادي، بعد سه آن پي در و طبيعي محيط. 3 و اجتماعي محيط. 2 اقتصادي محيط. 1: از اند

 شودمي ترسيم و تعريف هدف سه همين برمبناي پايدار توسعة مستندات، غالب در شودمي طرح محيطي زيست

  ).1395قاسمي،(

  توسعه پايدار روستايي

اي در مناطق روستايي ها و طرحهاي توسعهها، سياستتوسعة پايدار روستايي از اصول و اهداف غايي پروژه

دهي به است. توسعة پايدار روستايي عبارت است از مديريت و حفظ  منابع طبيعي موجود روستا و جهت

سازي مستمر نيازهاي بشري چه در زمان حاضر و چه در آينده، كه برآورده ايتغييرات فني و نهادي، به شيوه

). با اين نگرش، توسعه پايدار روستايي عبارت 1390فرد و احمدوند، براي مردم روستا تضمين شود (اژدري

اري گذشان، فعال نمودن آنان و سرمايهبندي نيازهاياست از فرايند كمك به مردم روستايي از طريق اولويت

باشد (احمدي و سجادي، ها و ارائه خدمات اجتماعي، برقراري عدالت و برابري ميدر زمينه ايجاد زيرساخت

1391.(  
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  ).1387 حصاري، محمدنژاد: منبع(  روستايي پايدار توسعه ابعاد: 1شكل

 انسان رفاه سازي حداكثر براي محيطي زيست اجتماعي، اقتصادي، اهداف تلفيق معني به پايدار توسعه      

 ).1395 دماري، و پورسلطاني( باشدمي نيازهايشان برآوردن براي آتي هاينسل هايتوانايي به آسيب بدون فعلي

 توسعه با رابطه در شده ياد مختصات داشتن عين در كه است فرآيندي روستايي پايدار توسعه راستا اين در

 تنگناهاي و ها قابليت با سازگار هايفعاليت سازيزمينه طريق از را روستايي حيات جانبه همه ارتقاي پايدار،

 محيط اقتصادي، محيط از اعم آن گسترده مفهوم در تواندمي محيط واژه. دهدمي قرار تاكيد مورد محيطي

  ).  1390 همكاران، و معصومقديري(باشد  طبيعي محيط و شده ساخته محيط اجتماعي،

  

 اهداف اجتماعي اهداف اقتصادي

  بهبود كيفيت زندگي-

ها يا توسعه و مراقبت از دارايي-

  هاي انساني و اجتماعيسرمايه

سامان    ظرفيت- سازي و نهادي (

عه              ــ توس يت  ير مد لوب  ط م

شكل    ستايي، نهادها و ت هاي  رو

  محلي)

شاركت مردم در امور    - سعه م تو

صوص زنان    مربوط به خود( به خ

  اي)و اقشار حاشيه

 

پذيري و وري، رقابتبهره-

  رشد پايدار

تنوع اقتصادي و اشتغال -

  سودمند

افزايش درآمد و توزيع -

  عادالنه آن

  آوري سازگار با محيطفن-

هاي توسعه موزون زيرساخت-

  اقتصادي -اجتماعي

 تواناسازي براي رفع فقر-

توسعه پايدار 

 روستايي

وري پايدار و متوازن از بهره-

  منابع پايه سرزمين

  حفاظت و بهبود تنوع زيستي-

  بهبود سالمت محيطي-

  پذيريكاهش آسيب-

نهادي براي بهبود ظرفيت -

 مديريت محيط

  اهداف محيطي
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  توسعه پايدار روستايي درهاي مردم نهاد نقش سازمان

 ).2013هستند (سيلينسكيت،  توسعه در كليدي عوامل از يكي كشورها همه در دولتي غير هاي سازمان       

 بشردوستانه، اقدامات بشر، حقوق توسعه، انداز چشم در سوم بخش كليدي بازيگران عنوان به حاضر حال در و

 شده تبديل كشور در توسعه حال در بازسازي اقدامات از عمومي اقدامات از ديگر بسياري و زيست محيط

). 2010(لوئيس،  كردند ايفا توسعه در مهمي بسيار نقش دولتي غير هاي سازمان ،1980 دهه اواخر از و است

 مديران و ريزانبرنامه از بسياري شعار امروزه. داد افزايش اهداف به نيل در هاسازمان گونه اين قدرت از بتوان تا

 هايروش دنبال آن تبع به كه »است مردم براي ريزي برنامه نه مردم با ريزيبرنامه« جمله از پيروي دنيا، شهري

 همكاران، و رضايي(  باشندمي مردم به امور برخي تفويض و ريزيبرنامه در مردم مشاركت جذب مختلف

 باشند آزاد بايد گذارد،مي تأثير آنها زندگي بر كه تصميماتي در مشاركت و خود هايانتخاب در مردم ).1397

(  نمايدمي ايجاد را ديگران به احترام و نفس عزت و نموده كمك مردم همه منزلت و زندگي رفاه تضمين به و

 آن فراراه كه تنگناهايي و هاقابليت شناخت همراه به روستايي نواحي توسعه ).1391 همكاران، و عليخاني

 كشورهاي در فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي محيطي، توسعه هايبرنامه اصلي محورهاي از يكي دارد، وجود

 كه است محلي توسعه براي بنيادي ضرورت يك روستايي توسعه نتيجه در و شودمي قلمداد جهان، مختلف

 پارادايم عنوان به پايدار توسعه به نيل براي راستا اين در. است نيازمند هماهنگ ريزيبرنامه به سرزميني هر در

 ضرورت ديگري پارامتر هر از بيش توسعه راه در موجود موانع يابيعلت و تبيين حاضر، عصر در توسعه غالب

 و زيستي محيط اقتصادي، معضالت به پاسخ براي پايدار توسعه و). 1390 همكاران، و معصومقديري( دارد

 المللي،بين نهادهاي ها، دولت توسط گسترده طور به و مطرح دانشمندان سوي از امروز دنياي اجتماعي

).  1395 دماري، و پورسلطاني(  است گرفته قرار پذيرش مورد دولتي غير هايسازمان تجاري هايشركت

 درمان، و بهداشت قبيل از مواردي در هادولت عمومي هايمسئوليت   از بخشي نهاد مردم هايسازمان امروزه

 روستايي مناطق در ويژه به را زيست محيط از حفاظت نابرابري، و فقر با مبارزه سوادي،بي با مبارزه آموزش،

 بوده آنان سوي از ها فعاليت اين بودن مؤثر و كارا از نشان گوناگون كشورهاي در تجربيات و دارند عهده

منبع نوآوري، تجربه كردن و آزمودن رويكردهاي توانند هاي غيردولتي ميسازمان ).1393همكاران، و شهاب(

توانند نوين در قبال مسائل توسعه باشند. كه از طريق بسيج منابع و انرژي در خدمات اجتماعي و توسعه مي

  ).  1397نقش بسيار مهمي در توسعه داشته باشند (كياني و ايرواني، 
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  و پيشنهادات گيرينتيجه

 هايتوانمندي و از مشاركت استفاده روستايي نواحي جانبه ي همهتوسعه در موثرهاي راه از يكي امروزه       

 غير هاياست. سازمان دولتي غير و نهاد مردم هاي سازمان تشكيل مشاركت اين شكل ترينمهم است مردمي

 توسعه زمينه در اياهداف گسترده تأمين براي كه هستند غير سياسي و انتفاعي غير خصوصي، سازمانهاي دولتي

 دليل همين به. كنند مي فعاليت بشر حقوق از دفاع و عدالت برابري، گسترش فقر، كاهش زيست، محيط پايدار،

 روستايي گام پايدار توسعه سوي به بتوان تا شود فراهم هاسازمان اين فعاليت براي مطلوبي هايبستر بايد

 دادنشكل گو،پاسخ و منطقي حمايت و مناسب سازيبستر با دولتي، هايسازمان كنار در دولتبرداشت و 

 توسعه اهداف سمت به حركت براي را هاسازمان اين پايداري و كارآمدي زمينه سازنده، تعامل و ارتباطات

 پذيري، مسئوليت روحيه تقويت و زندگي تجربه شرايط ساختن فراهمهاي غيردولتي با سازمانكند و مي فراهم

، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي هايفعاليت توسعه در عمومي مشاركت شرايط ساختن فراهم، شناسيوظيفه

 نهادمردم هايسازمان هم كه است بنابراين الزم شوند.مي فرهنگي و اجتماعي هاي آسيب كاهش و كنترلباعث 

 مسئولين و دولت هم و تالش كنند همنوعان به مطلوب خدمات ارائه و مناسب مديريت و بالندگي پويايي، در

 گرفته شكل هاانسان به رساني خدمت پايه بر كه آنجا از نهاد مردم سازمان. كنند كمك آنها به مسير اين در

هاي مردم سازمان تشكيلبراي  راستا اين در .باشد اهداف اين كننده محقق سياسي، نظام كنار در تواندمي است

  .ميشود ارائه زير صورت به پيشنهاداتي نهاد،

 هاست.مشكالت از ضروريات بسترسازي براي موفقيت اين سازمان شناسايي و رفع •

 و گسترش ها به بهبودتنظيم برنامه مشخص و مدون جهت بسترسازي مناسب براي فعاليت اين سازمان •

 .كندفعاليت آنها كمك مي

  .كرد فراهم را منطقه كارآفريني و اشتغال توان زمينههاي غيردولتي ميسازمان تشكيل •

  منابع

هاي بازدارنده توسعه پايدار روستايي از ديدگاه . بررسي مولفه1391احمدي، فاطمه و سجادي، اشرف.  - 
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، 18و توسعه، سال محيطي استان كردستان، فصلنامه روستا هاي مردم نهاد زيستفرآوري سازمان

 .85-107، صص 3شماره 

 فرايند در نهاد مردم هايسازمان مشاركت راهبردهاي. 1397. محمدحسن حسني، و مصطفي چكني، - 
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 .341-367 صص چهار، و نود شماره پنجم،

 روستايي مناطق اجتماعي يافتگي توسعه سطح بندي رتبه و سنجش.  1396.  وكيل ساربان، حيدري - 

 سال گلستان دانشگاه پژوهشي علمي فصلنامه فضا، جغرافيايي آمايش مجله. شهر مشگين شهرستان

 .123-134 صص سوم، و بيست شماره هفتم،
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 ريزي،سال برنامه و توسعه اقتصاد هاي پژوهش تخصصي علمي فصلنامه دو. انساني به توسعه دستيابي

 .51-75 صص دوم، شماره چهارم،

 بر مؤثر هايمؤلفه بندياولويت و ارزشيابي. 1397. هومن پور،بهمن و فرزام بابايي، محسن، رضايي، - 

 فصلنامه پسماند، مديريت فرايند در) NGOS(  نهاد مردم هايسازمان مشاركت ارتقاي و جذب

 .87-102 اول،صص شماره هفتم، سال پايدار، توسعه و زيست محيط آموزش پژوهشي، علمي
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 .1 -14 صص چهارم، شماره ،14 دوره بهداشتي، تحقيقات انستيتو

 روستايي توسعه پايداري ارزيابي. 1390. رضا خسروبيگي، و سيدرضا زاده،حسين حميد، شايان، - 
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 توسعه فرآيند در شكاف تحليل. 1390. محتشم احدي، و عطا گيالنده،غفاري مجتبي، معصوم،قديري - 

 اندازچشم سوار، بيله شهرستان تپه،گوگ دهستان روستاهاي: موردي مطالعه( روستايي پايدار
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. توسعه سرمايه اجتماعي و نقش آن در تحقق اهداف چشم انداز، مجله 1392كاوسي، اسماعيل.  - 
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 .415 -423 صص
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