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سخن نخست

اندیشه معاصر است.  از دولت یا نهادهای دولتی، ویژگی متمایز  تأکید بر ایجاد شبکه  های مشارکتی مستقل 
شبکه های مشارکتی به عنوان نهادهای واسط بین عامالن اجتماعی و نهادهای دولتی، با حرکت جامعه از ساختارهای 
سنتی به مدرن و با از میان رفتن مشارکت  های سنتی و نیز پیچیده شدن زندگی اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا 

کرده  اند. 

در شرایط حاضر نه تنها بایستی به نقش سازمان  های مردم نهاد در مدیریت شهری توجه داشت، بلکه باید نقش 
مدیریت شهری در ایجاد و تقویت این سازمان  ها را نیز مورد توجه قرار داد. به بیان دیگر بی  تردید مدیریت شهری 
نیز می  تواند به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی شهر، ضمن آموزش و اطالع  رسانی به شهروندان در خصوص ایجاد 
چنین سازمان  هایی و یا ترغیب آنان به مشارکت در این سازمان  ها، به توانمندسازی سازمان   های مردمی موجود در 
محدوده جغرافیایی عملکرد خود نیز اهتمام ورزیده و حتی در این بین به تقویت سازمان  های مردمی مورد نیاز خود 

بپردازد.

این نوشتار با محوریت جلب مشارکت های مردمی در راستای تقویت مشارکت مردمی در مدیریت شهر، سعی 
دارد به اهمیت نهادهای واسط بپردازد. امید است مرور نظری که در اینجا بحث شده به تقویت ادبیات مفهومی و 

کاربردی شدن موضوع کمک کند.                                                  

بابک نگاهداری

رئيس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکيده

امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینهٔ شرایط تحقق 
محلي،  جوامع  مطلوب  اهداف  به  دستیابي  راستای  در  مردمی  مشارکت های  برنامه های شهری، جلب  و  پروژه ها 
از ملزومات مدیریت شهر است. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم 
نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. 
به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت هاي مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازي و ایجاد شـرایط سـاختاري 
مناسـب می باشد. هرچند که مشارکت الزامًا در چارچوب سازمان ها و تشکل ها صـورت نمی گیرد ولـی سازمان ها و 
تشکل هاي مردمی آن را نهادینه می نمایند. بنابراین یک راه بدیل تقویت مشارکت مردمی در مدیریت شهر، جلب 

مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد است.

كليدواژه: جامعه مدنی، مشارکت مردمی، مدیریت شهری، سازمان های غیردولتی )مردم نهاد(
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1. مقدمه و اهميت موضوع
شهر یک مجموعه است، مجموعه ای که عناصر و عوامل متعددی را در خود جای داده و آدم ها نیز در آن به 
یا دولتی به فعالیت های سیاسی، فرهنگی یا  شکل فردی، خانوادگی و گروهی در مکان های عمومی، خصوصی 
اقتصادی مشغول هستند.)ثابتی راد، 1385: 12( بنابراین شهر یکی از پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های بشری 
و  گستردگی  امروزه  دیگر،  از سوی  می شود.  بی سامان  مدیریت شهری،  نظام  وجود  بدون  لذا  و  دارد  خود  در  را 
پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده 
با استفاده  ازاین روی شهرداري ها و نهادهاي عمومي براي بهبود شرایط محله هاي شهري در تالش اند تا  است. 
اهداف  به  دستیابي  زمینه ساز  مشارکت  این  به وسیله  و  دهند  افزایش  را  مردمي  مشارکت  مختلف،  روش هاي  از 
گسترش  مردمی،  مشارکت  تقویت  راه های  از  یکی  دراین بین،  شوند.  آن ها  خود  به وسیله  محلي  جوامع  مطلوب 
اصطالح  با  درحال توسعه  کشورهای  و  اروپا  در  اساسًا  که  سازمان هایی  است.  عنوان شده  غیردولتی  سازمان های 

NGO1 )سازمان های غیردولتی( شناخته شده و در ایران، سازمان مردم نهاد یا به اختصار، سمن خوانده می شوند.

این سازمان ها که در حقیقت ریشه در تحوالت سیاسی و اجتماعی مغرب زمین از قرن 17 به بعد به ویژه قرن 19 
دارند، ارتباط تنگاتنگی نیز با مفهوم جامعه مدنی داشته و حتی از دیدگاه نظریه پردازانی چون کالرکو مور، به عنوان 

وسیله ای برای دموکراتیزه کردن و جز ضروری پیشرفت جامعه مدنی در نظر گرفته می شوند )زاهدی، 1388(. 

بنابراین به نظر می رسد درک هرچه بهتر چرایی و چگونگی ارتباط میان این سازمان ها با برنامه های توسعه و 
به ویژه فعالیت های حوزه مدیریت شهری، نه تنها نیازمند بررسی داللت های مفهومی و ویژگی های آن هاست، بلکه 
مستلزم نگاهی به خاستگاه این سازمان ها )جامعه مدنی( و تحلیل زمینه های سیاسی و اجتماعی ایران در راستای 

گسترش فعالیت های چنین سازمان هایی نیز می باشد. 

2. جامعه مدنی2
جامعه مدني که بار معنایي فعلي خود را از قرن نوزدهم به بعد به دست آورده، اصطالحي است که بر وجه 
ارزشي ساخت اجتماعي جوامع مدرن اطالق مي شود و در ماهیت خود استقالل از ساختار رسمي قدرت را به ذهن 

متبادر مي سازد. )بابایی، 1390(

2-1. تعریف جامعه مدنی
ازنظر تاریخی مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی، در پنج معنای متفاوت به کاررفته است )بشیریه، 1374: 33(: 

قرارداد . 1 اصحاب،  اندیشه  در  و  خانواده  مقابل  در  ارسطویی  اندیشه  در  دولت  مفهوم  به 
اجتماعی  در مقابل وضع طبیعی

به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدایی در اندیشه کسانی چون آدام فرگوسن در کتاب درباره تاریخ . 2
1. non-governmental organization

2. Civil Society
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جامعه مدنی )1767(

به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل. 3

به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و عالیق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به عنوان پایگاه در . 4
اندیشه مارکس

جامعه مدنی به عنوان جزئی از روبنا )نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس( و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک . 5
یا هژمونی فکری طبق حاکمه در اندیشه گرامشی 

از  را می توان  تعریف  بهترین  امروزه  نقل شده،  براي جامعه مدني  زیادي که  تعاریف  میان  از  و  اما درمجموع 
آن مدرسه اقتصاد لندن دانست که مرکزي براي پژوهش درباره جامعه مدني است: »جامعه مدني به بستري از 
نهادینه آن  قالب هاي  ارزش هاي مشترک گفته مي شود.  و  اهداف  منافع،  کردارهاي مشترک غیر تحمیلی، حول 
بازار، پیچیده،  بازار متفاوت هستند. هرچند در عمل مرز میان دولت، جامعه مدني، خانواده و  با دولت، خانواده و 
نامشخص و محل مناقشه است. جامعه مدني عمومًا تنوعي از فضاها، عامالن و قالب هاي نهادینه را در خود دارد 
که در درجه هاي مختلفي از تشریفات، استقالل داخلي و قدرت قرار دارند. جامعه هاي مدني اغلب به وسیله نهادهایي 
محور،  عقیده  سازمان هاي  زنان،  سازمان هاي  توسعه،  غیردولتي  سازمان هاي  ثبت شده،  خیریه  موسسه هاي  مثل 
انجمن هاي متخصصان، اتحادیه هاي کارگري، حرکت هاي اجتماعي، انجمن هاي صنفي و ائتالف ها پر مي شوند« 

)بابایی، 1390(

در ادبیات مربوط به جامعه مدنی در ایران نیز دودسته تعریف وجود دارد. در تلقی اول، جامعه مدنی،   جامعه ایست 
قانونمند و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی و توزیع کننده قدرت 
در چهارچوب احزاب و شوراها. در این تلقی وقتی اصطالح جامعه مدنی به کار می رود اشاره به کل جامعه است. این 
تلقی جامعه مدنی را به عنوان یک آرمان شهر در نظر می گیرد و چون جامعه ایران و جوامع پیرامونی با آن فاصله ای 

بسیار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدنی در این جوامع می دهد. )اسالمی، 1385(

اما تعریف و تلقی دوم از جامعه مدنی که مورد تائید اغلب پژوهشگران بوده و در ادبیات سیاسی غرب نیز حاکم 
است، جامعه مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می کند.)همان( بنابراین جامعه مدنی حوزه ای از 
روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است. جامعه مدنی عرصه قدرت 

اجتماعی است درحالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است. )بشیریه، 1382: 567(

2-2. تفاوت جامعه مدنی و جامعه سياسی

بر اساس تعاریف ارائه شده از جامعه مدنی که به آن ها اشاره شد، درباره تفاوت یا عدم تفاوت جامعه مدنی و 
سیاسی نیز دو دیدگاه اصلی وجود دارد. دیدگاه اول با توجه به اینکه قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی را تولید می کند 
و مرزهای اجتماع و سیاست درهم آمیخته اند، معتقد است مرزبندی میان جامعه سیاسی و مدنی غیرممکن است و 

بنابراین نهادهایی مثل احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه مدنی قرار می گیرند. )بشیریه، 1382: 568(
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که  است  این  بر  اعتقاد  و سیاسی  مدنی  جامعه  تمایز  مورد  در  دیدگاه هگل  از  استفاده  با  دوم  دیدگاه  در  اما 
آن  به کارگیری  و  قدرت  حصول  آن  اصلی  هدف  و  دارد  تکیه  استراتژیک  و  ابزاری  عقالنیت  بر  جامعه سیاسی 
است، ولی جامعه مدنی بر پیوندهای متقابل ارتباطی استوار است.)عظیمی، 1377: 60( بنابراین وجه تمایز جامعه 
مدنی از جامعه سیاسی در این است که جامعه سیاسی یا بر دولت مسلط است یا در تکاپوی ایجاد چنین تسلطی 
است. حال آنکه جامعه مدنی به هیچ وجه دنبال چنین سلطه ای نیست. دیدگاهی که بیش از دیدگاه اول موردتوجه 

قرارگرفته  است.

با توجه به توضیحات داده شده می توان جایگاه جامعه مدنی در کل جامعه را این گونه نشان داد:

عرصه قدرت؛. 1

جامعه سیاسی؛. 2

جامعه مدنی؛. 3

خانواده.. 4

2-3. اركان جامعه مدنی

بنا بر تعاریف فوق، می توان گفت ارکان جامعه مدنی را تشکل ها و مجموعه ها و انجمن هایی تشکیل می دهند 
که به طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکیل و اداره می گردند. )اسالمی، 1385( به بیانی دیگر، جامعه مدنی 
مجموعـه اي از نهادهـا، مؤسسات و تشکیالت خصوصي و مدني )غیرخصوصي( است که در این نوشتار، نهادهای 
مدنی آن مورد توجه و تأکید است. نهادهایی که نقش واسط را میان قدرت سیاسي و قدرت اجتماعي ایفا مـي کننـد 
و مهم ترین ویژگـي آن ها مردمي بودن، ایجاد تسهیالت جهت مشارکت مردم در امور، دوري گزیـدن از قـدرت 

سیاسي، تحدید، تأثیرگذاري و حتي مشارکت در آن است )رزاقي، 1378: 157( 

2-4. تشکل های مدنی در ایران

حال با توجه به تعریف برگزیده از جامعه مدنی به بیان و تشریح تشکل های مدنی در ایران در دوره های زمانی 
مختلف می پردازیم. براین مبنا می توان تشکل های مدنی را در سه دوره پیش از مشروطه، از مشروطه تا انقالب 

اسالمی و از انقالب اسالمی به بعد مورد مطالعه قرارداد:

دوره پيش از مشروطه: به اعتقاد یکی از نویسندگان، جامعه مدنی در ایران حداقل از نیمه دوم حکومت صفویان 
ایران  بازاری ها وجود داشته است. )کمالی، 1381: 77( علمای شیعه در  بر پایه دو گروه باقدرت علمای شیعه و 
سازمان مذهبی مثل کلیسای مسیحی نداشته و پایه قدرت و نفوذشان بر سازمان های اجتماعی مثل مرجعیت تقلید، 
نیابت امام غایب، اجتهاد، جمع آوری و تصدی مالیات های مذهبی مثل خمس و زکات و سهم امام، تولیت اماکن 
مقدسه و سرپرستی اوقاف استوار بود. )همان: 152( خانم سمبتون نیز در تحلیل خود از جامعه اسالمی ایران در 
سده های میانه از قدرت بازارها نام برده و می نویسد که دولت ها آن چنان به قدرت اقتصادی بازار وابسته بودند که 
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در مواردی بعضی از بازاری ها با استفاده از نفوذ خود به وزارت نیز می رسیدند )همان: 78(. بنابراین بازار و روحانیت 
را می توان دو رکن اصلی جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه دانست. البته نویسنده دیگری عالوه بر این دو گروه 
از نهادهای دیگری نظیر گروه های عشیره ای و روستایی، محله ها، عیاران و اهل فتوت، لوطی ها و داش ها،  بزرگ 
ریش سفیدان و نیز سنت بت نشینی به عنوان گروه ها و نشانه های جامعه مدنی ایران پیش از مشروطه نام می برد 
نیز  از گروه های دیگر چون هیئت های مذهبی و حسینیه های سنتی  این ها می توان  بر  )اسالمی، 1385(. عالوه 

نام برده برد )علوی تبار، 1377: 169(.

از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی: انقالب مشروطه حاصل خیزش بزرگ جامعه مدنی سنتی و گروه های 
جدید اجتماعی علیه قدرت خودکامه بود. نیروهای عمده این انقالب رهبران مذهبی، تجار بازار، اصناف، رؤسای 
قبایل و اشراف بودند که همگی در جامعه مدنی قرار می گرفتند )بشیریه، 1382: 577(. پیروزی انقالب مشروطه 
باعث گسترش جامعه مدنی و تشکل های مدنی جدید در کنار جامعه مدنی سنتی شود. به عنوان نمونه، نخستین 

اتحادیه کارگری ایران در سال 1285 توسط شکل گرفت )اسالمی، 1385(.

اما با ظهور رضاشاه و تشکیل حکومت نوساز و اقتدارطلب او و با استیالی دربار و ارتش، زندگی مدنی رو به 
افول رفت. هرچند که در این دوران دو گروه عمده شهری یعنی بوروکراتیک ها و گروه های متوسط و کارگران 
رشد یافتند اما حکومت رضاشاه با فشارها و اقدامات فراوان علیه گروه های مدنی سنتی مثل روحانیت و بازارهای 
سنتی و نیز محدود کردن تشکل های جدید، جامعه مدنی را بسیار الغر و ضعیف کرد. با سقوط رضاشاه و باز شدن 
فضای اجتماعی بار دیگر جامعه مدنی به صحنه آمد اما بازهم نابسامانی و هرج ومرج و نزاع گروه های داخلی زمینه 
را برای ظهور مجدد دولت مطلقه فراهم آورد. )بشیریه، 1382: 577( وقوع کودتای 28 مرداد با دوره ای دیگر از 

استبداد و خودکامگی و درنتیجه محدود شدن جامعه مدنی همراه بود.

دوره جمهوری اسالمی: پس از پیروزی انقالب اسالمی افزایش منازعات سیاسی بین گروه ها و جریانات سیاسی 
و وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی جریانات اسالم گرا، فضای سیاسی و اجتماعی را به سمت انسداد برد. ضمن 
آنکه غلبه جریان اسالم گرا به رهبری روحانیت بر جریان ها و ورود روحانیت به قدرت سیاسی باعث شد تا جامعه 
مدنی یکی از ارکان اصلی خود را از دست بدهد. شکل گیری نوعی سیستم پوپولیستی در سالیان دهه 60 و تالش 
برای تمرکز قدرت و سعی در سیاسی کردن بخش های مختلف جامعه، جامعه مدنی را بسیار ضعیف و رنجور نمود.

)همان: 693(

پس از پایان جنگ و درگذشت رهبر بزرگ انقالب و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید باسیاست های اقتصادی 
باز، امید به پیشبرد و گسترش جامعه مدنی می رفت. اما این امید ثمر چندانی نداشت. افزایش نزاع های سیاسی در 
سطح قدرت و میل مجدد سیستم به تمرکز بیشتر با حذف جریان چپ اسالمی از قدرت و نیز تغییرات گسترده 
در برنامه پنج ساله دوم و کمرنگ شدن سیاست های تعدیل اقتصادی باعث گردید که جامعه مدنی درمجموع رشد 

قابل مالحظه ای پیدا نکند.)همان(

انتخابات دوم خرداد و پیروزی کاندیدایی که بسط و گسترش جامعه مدنی را سرلوحه برنامه های انتخاباتی خود 
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قرار داده بود. امیدهای فراوانی را برای گسترش جامعه مدنی برانگیخت. به متن آمدن گفتمان جامعه مدنی و غلبه 
آن بر سایر گفتمان ها از مهم ترین عوامل این امید بود. )همان( در این سال ها تشکل های مدنی رشد قابل مالحظه ای 
یافتند اما در سال های بعد و با ادامه نزاع گروه های سیاسی و مقاومت های جدید ساختار قدرت- البته بخش های 
اقتدارگرای آن- تداوم گسترش جامعه مدنی با خطرات جدی مواجه شد. به گونه ای که در تاریخ پرفرازونشیبی که 
تشکل های مدنی و سیاسی در ایران داشته اند، استادان جامعه شناسی از دوران دولت نهم به عنوان سخت ترین برهه 

حیات این نهادها یادکرده اند.

 تحقیقاتی که برخی از استادان دانشکده جامعه شناسی دانشگاه عالمه منتشر کردند داللت بر این داشت که 
منحنی حیات تشکل های مدنی در دولت گذشته به نقطه صفر نزدیک شد. طبق این برآورد، بیش از 200 تشکل 
صنفی در این برهه منحل شد. در این برهه دولت در نقش نه تنها رقیب بلکه خصم اصلی سازمان های مردم نهاد 
ظاهر شد. هزینه و مخاطرات حضور و فعالیت زیر تابلو تشکل های مدنی چنان شدت گرفت که بسیاری از فعاالن 
و چهره های شاخص در ایران عطای فعالیت مردمی و مدنی را به لقای آن بخشیدند. این گونه شد که در پوپولیسم 
متجلی در چهره یک دولت همه روزنه ها و مسیرها برای ادامه حیات سازمان هایی که به اراده اقشار و اصناف مختلف 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یا سیاسی شکل گرفته بود، بسته شد. )میرباقری، 1394(

اما در ادامه و در جریان تشکیل دولت دهم، یکی از اهداف و شعارهای اصلی این دولت، احیای این تشکل ها 
و اعاده حیثیت این نهادهای دموکراتیک اعالم شد و اکنون که قریب دو سال از عمر این دولت سپری شده اتفاقات 

قابل اعتنایی در روابط سازمان های مردم نهاد و مدنی در حال شکل گیری است.)همان(

با تشکل های مدنی و  برخورد  نهم در خط مقدم  این تشکل ها، وزارت کشور که در دولت   فعاالن  اذعان  به 
فعاالن »ان جی او« ها قرار داشته، ظرف این دو سال به یک تغییر رفتار و تغییر نگاه روی آورده است. مقام های ارشد 
این وزارتخانه در چند نشست صریح که با تشکل های مدنی برگزار کردند، سیاست همدلی و تعامل را به نمایش 
گذاشتند. در این نشست ها نمایندگان دولت عمدتًا بر خط مشی اعالم شده تکیه کردند که وجود نهادهای مدنی را 

ستون فقرات یک نظام دموکراتیک خوانده است. )همان(

نهادهای مدنی  تقویت  راستای گسترش و  به نظر می رسد که در شرایط کنونی، بسترهای الزم در  بنابراین 
در حال شکل گیری است. بستری که بی تردید فرصتی مغتنم جهت بسط نهادهای فعال مردمی در عرصه توسعه 

شهری نیز خواهد بود.

اما در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی دیگر از زمینه های الزم در راستای گسترش جامعه مدنی و 
به تبع آن، نهادهای مدنی، وجود فرهنگ سیاسی مدنی است که خاص جوامع دموکراتیک است. این در حالی است 
که فرهنگ سیاسی مدنی در ایران حضور چندانی ندارد و روحیات ایرانی در طول تاریخ همواره میل به تفرد و عدم 
همکاری و عدم اعتماد داشته است. در سالیان اخیر نیز شکل گیری نوعی بحران هویت و افزایش فردگرایی افراطی 
منفی باعث تداوم این فرهنگی غیرمدنی شده است.)اسالمی، 1385( اگرچه در شرایط فعلی، می توان اذعان داشت، 
رشد گسترده ارتباطات جهانی همچون اینترنت، ماهواره ها، شبکه های مجازی و درنهایت رشد آگاهی از یکسو و 
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ایجاد ذهنیت مبتنی بر حل مشکالت از دل جامعه و )نه دولت( در میان مردم، زمینه اجتماعی شکل گیری چنین 
نهادهایی را نیز، بیش ازپیش فراهم ساخته است.

3. سازمان های غيردولتی )سمن(، یکی از اركان اصلی جامعه مدنی
سال ها قبل در بیشتر جوامع، دو بخش اصلی عمومی و خصوصی دارای فعالیت و اعتبار بودند )عنبری،  1385: 191(:

کنترل،  • که  است  اجتماعی  و  فرهنگی  صنعتی،  خدماتی،  سازمان های  همان  منظور  عمومی1:  بخش 
سازمان دهی، امور مالی و نگهداری آن ها با دولت است. سازمان هایی که در این بخش قرار دارند به عنوان 

سازمان های دولتی معروف اند.

همه  • برای  همچنین  می شود.  استفاده  عمومی  واژه  مقابل  در  خصوصی  واژه  خصوصی2:  بخش 
سازمان های غیردولتی انتفاعی3 و غیرانتفاعی4 قابل اطالق است. 

اما به تدریج و با شکل گیری و گسترش مفهوم جامعه مدنی، عامل سود، استقالل و اهداف سازمانی ازجمله 
ویژگی های تمیز گذار میان سازمان های مختلف خصوصی شد و برخی سازمان های غیردولتی مستقل از دولت نه 
در راستای سود، بلکه عمدتًا اهداف توسعه و بهبود وضعیت جامعه را مدنظر دادند. توجه به ویژگی های متفاوت این 
دسته از سازمان ها با بخش های عمومی و خصوصی سبب شد به صورت بخش سومی در جامعه حضور یابند. این 
حوزه که نام بخش غیردولتی را به خود گرفت، شامل فعالیت هایی است که صرفه عمومی دارند و از قلمرو دولت 

نیز خارج به حساب می آیند. )همان(

3-1. مفهوم سازمان غيردولتی )سمن(
مفهوم سازمان های غیردولتی از اوایل دهه 1980 م. به طور فراوان در ادبیات مربوط به توسعه و مشارکت رایج 
شد. پیش تر این سازمان ها در حوزه مذهب و امور خیریه فعالیت می کردند و به سازمان های خیریه موسوم بودند. 
امروزه مفهوم رایج دیگری را نیز برای این سازمان ها بانام سازمان های داوطلبانه بکار می برند که ناظر بر منزلت 
حقوقی خاص بسیاری از این نهادهاست. همچنین از آن ها به عنوان سازمان های در راستای رشد و توسعه محلی و 

ملی نیز یاد می کنند. )عنبری، 1385(

درمجموع، به سبب گستردگي فعالیت سازمان هاي غیردولتی شاید ارائه تعریف جامعي از آن ها مشکل باشد. 
بااین حال در اینجا به برخي از تعاریف ارائه شده در اسناد و منابع مختلف اشاره مي شود.

بنابر یک تعریف مرسوم، هر سازماني که تحت نظارت و تأسیس دولت قرار ندارد غیردولتي خواهد بود. با این 
تعریف اغلب تشکل هاي خیریه، امدادرسانی، تجاري، بازرگاني، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي، علمي، فني، اداري و 

1. Public sector

2. Private sector

3. Profit seeking

4. Non profit seeking
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سیاسي غیردولتي محسوب مي گردند.)مرکز مطالعات حقوق بشر، 1382: 107(

از دیدگاه بانک جهانی نیز، سازمان های غیردولتی، شامل مؤسسه هاي خصوصی هستند که از توسعۀ بین المللی 
پشتیبانی می کنند. آن ها گروه های محلی هستند که در سطح منطقه ای یا ملی سازمان دهی شده اند. تعاونی های 
سازمان های  شامل  زنان  گروه های  و  خدماتی  انجمن های  اجتماعی،  انجمن های  مذهبی،  انجمن های  مستقل، 
غیردولتی هستند. همچنین، شورای اروپا سازمان های غیردولتی را جمعیت ها، جنبش ها یا گروه هایی می داند که 
مستقل از دولت بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاص چون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، 

انسان دوستی و ... تشکیل شده اند. )خزایلی پارسا، 1383(

در ایران نیز بر اساس تعریف سازمان ملی جوانان، سازمان غیردولتی نهادی است با اهداف خیرخواهانه، دارای 
شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که برای انجام فعالیت های داوطلبانه با گرایش غیرسیاسی و بر 
اساس قانونمندی و اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آئین نامه اجرایی آن فعالیت 

می کند )سازمان ملی جوانان، 1382(

بنابراین ، می توان گفت سازمان غیردولتی یا مردم نهاد حاصل مؤلفه هاي زیر است:

گروه اجتماعی: مهم ترین مقوم سازمان های غیردولتی، هویت اجتماعي آن ها است. چنین سازمان هایي لزومًا . 1
ساختار یک گروه اجتماعي را دارا هستند. اگرچه در آغاز ممکن است به وسیلۀ یک فرد ابداع شوند اما حتي 
تأسیس آن ها ماهیت جمعي دارد. مراد از گروه اجتماعي مجموعه هایي از افراد است که به شیوه هاي منظم 
با یکدیگر کنش متقابل دارند .صرف نظر از اندازة گروه، یک ویژگي تعیین کننده آن آگاهي اعضاء گروه از 

هویت مشترک است. )گیدنز، 1383: 790(

سازمان: تالش جمعي هدفمند با تقسیم کار و مسئولیت مهم ترین مؤلفه سازمان غیردولتی است. در اینجا . 2
اهداف،  آرمان،  با  حقوقي  داراي شخصیت  امري  است:  مدیریت  دانش  در  رایج  مفهوم  سازمان،  از  مراد 

اساسنامه، ساختار، شرح وظایف و منابع انساني

بر این اساس سازمان غیردولتی، سازماني باشخصیت حقوقي مستقل است که بنابر شرایط و مقتضیات و 
نیازهاي خود داراي قانون مندی و اساسنامه مدون است و نیز در چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد 

آیین نامه های اجرایي آن فعالیت می نماید. )دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسي وزارت کشور، 1380: 229(

هویت غیردولتی: مشخصه اصلي این سازمان ها در غیردولتي بودن است. مفهوم غیردولتی بودن می تواند . 3
یا  دولت  از  بخشي  سازمان ها  این  که  است  معني  این  به  عام  به طور  ولي  باشد،  داشته  متعددي  معاني 
زیرمجموعه ای از ساختار و سازمان های دولتي محسوب نمي شوند و می بایست از هرگونه دخالت و کنترل 

مستقیم دولت دور باشند. )قراملکي، 1388: 209(

حیثیت تعاون: مهم ترین حیثیت سازمان مردم نهاد به اصل همکاري، یادگیري و مشارکت در آن مربوط . 4
است .مشارکت مهم ترین قوام این نوع سازمان است که اساسًا پیدایش و ماندگاري آن را رقم میزند و از 

گونه مشارکت مدني است.
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جهت گیری غیرانتفاعی: چهارمین مقوم سازمان هاي مردم نهاد تمایز آن ها از بخش خصوصي است. سازمان هاي . 5
خصوصي غالباً به کسب وکار متعلق اند و برخي از آن ها فراتر از کسب وکار معطوف به سودآوري، به حرفه در 
مفهوم دقیق کلمه می پردازند. اما سازمان هاي مردم نهاد، اغلب اهداف کسب و کارا نه و یا حتي حرفه ای را دنبال 

نمي کنند. به همین دلیل تعبیر سازمان مردم نهاد، دقیق تر از سازمان غیردولتی است. )همان(

رسمی  سازمان هایی  آن ها  که  گفت  می توان  غیردولتی،  سازمان های  برای  مطرح شده  مؤلفه های  به  توجه  با 
متشکل از گروه های داوطلب، با تشکیالت ساختاری متنوع هستند که با اهداف بشردوستانه در راستای رفع نیاز 
بخش یا گروهی از افراد جامعه می کوشند و به سود و نفع حاصل از فعالیت خود نمی اندیشند. این سازمان ها اگرچه 
متأثر از چارچوب های اجرایی دولت ها هستند، اساسًا در اهداف و تصمیم گیری های سازمانی مستقل از دولت عمل 

می کنند. همچنین دارای مدیریت دموکراتیک و مشارکتی بوده و ازنظر مالی نیز خودگردان اند. )سعیدی، 1381(

در تعریفي که در نشست راهکارهاي تحقق زبان مشترک که با حضور نمایندگان سازمان هاي غیردولتي برگزار 
شد، ارائه شد؛ پنج شاخص براي این گونه سازمان ها تعیین شد: غیردولتي، غیرانتفاعي، عام المنفعه، غیرسیاسي و 
داوطلبانه بودن )انوری، 1383: 75( که در مقایسه با تعاریف فوق، مشخصه غیرسیاسی بودن نیز ازجمله ویژگی این 
سازمان ها عنوان شده است. ویژگی که در آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی در ایران نیز موردتوجه 

قرارگرفته است.

در تبصره سوم از ماده یک این آیین نامه اشاره شده که فعالیت آن ها نباید مشمول ماده یک قانون احزاب گردد. 
به بیان دیگر ویژگی اصلی این سازمان ها آن است که حزب یا تشکل سیاسی نبوده و به هیچ یک از احزاب سیاسی 
وابستگی ندارند. همچنین در ماده سوم آن درج شده که این سازمان ها با مشارکت داوطلبانه شهروندان بدون دخالت 
دولت و به طور عام المنفعه ایجاد می شوند و فعالیت آن ها معطوف به موضوعات علمی، فرهنگی، اجتماعی، حمایتی، 

بهداشتی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن است. )برگرفته از پورتال رسمی وزارت کشور(

3-2. تاریخچه شکل گيری سازمان های غيردولتی
هرچند تشکل های غیردولتی به طور سنتی و از دیرباز در تمامی جوامع وجود داشتند و فعالیت های مختلفی را 
عهده دار بودند، بااین وجود، این گروه ها از انسجام الزم برخوردار نبودند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری هایی 

که از سوی حکومت ها اعمال می شد نداشته اند.

تنها در نیم قرن اخیر به ویژه از اواسط دهه 1970 شکل نوینی از این تشکل ها به وجود آمد و فعالیت های آن ها 
بخصوص در جوامع توسعه یافته گسترش یافت و حتی مرزهای ملی را درنوردید و به اقصی نقاط جهان کشیده شد 
و جوامع دیگر را تحت تأثیر قرارداد. )سازمان ملی جوانان، 1382( به عبارت دیگر، از سال 1968 طی قطعنامه شورای 
اقتصادی سازمان ملل، زمینه نهادینه شدن سازمان های غیردولتی در کشورها شدت یافت و جایگاه مشورتی برای 
سمن ها فراهم شد تا در بسیاری از مسائل مهم و تخصصی در مقام مشاوره برآیند و از حدود نظری وارد مرحله 

اجرایی و عملی شوند. )گلشن پژوه، 1381(
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توضیح مبسوط آنکه؛ تا اواسط دهه 1970 میالدی، توسعه به معنای رشد و سپس توزیع مجدد رشد اقتصادی 
معنا و تعریف می شد. اما به زودی پذیرفته شد که توسعه فقط رشد اقتصادی نیست و این مهم جز از طریق شرکت 
دادن مردم در امور صورت نمی گیرد. توسعه نیازمند ارتباط بین برنامه ریزان و جامعه موردنظر است. یعنی این دو 
گروه باید به برداشت های مشترکی از توسعه موردنظر برسند.)طالب، 1376: 104( لذا از دهه 1970 میالدی به بعد، 

مفهوم مشارکت (Participatio) به مثابه یک مفهوم اساسی در ادبیات توسعه وارد شد. )عنبری، 1385(

اگرچه در این دوره، از مشارکت مردمی به مثابه سود بردن از منابع یا دانش محلی برای تقلیل هزینه ها، اجرا و عمل 
و برنامه های توسعه و یا حتی حمایت سیاسی از حکومت و دولت یاد می شد. ازاین رو راهبردهای مشارکتی آن دوره را 
می توان طرح های دولت گرای مشارکت خواند. بر اساس این رویکرد که رویکرد مشارکت برنامه ای نیز خوانده می شود، 
دخالت مردم در فعالیت ها ضروری است اما تنها بعدازاینکه پارامترهای اصلی توسعه توسط دولت مشخص شد. به 
عبارتی این رویکرد اجازه دخالت فراگیر را به گروه های اجتماعی نمی دهد و در اینجا، مشارکت تنها نوعی تزریق منابع 
از بیرون تزریق منابع از بیرون و ترغیب مردم برای انجام فعالیت هایی است که افراد خارج از منطقه فکر می کنند برای 

آن ها خوب است. لذا از این دوره با عنوان عصر مشارکت دولت راهبر نیز یاد می شود. )همان(

از اواسط دهه 1980 میالدی به بعد که در ملل درحال توسعه، کارایی دولت ها در امر توسعه موردتردید قرار 
می گیرد، در مدل های توسعه مشارکتی از مشارکت بدون دولت یاد می شود. این رویکرد جدید که گاهی با عنوان 

رویکرد مشارکت بدون قدرت نیز خوانده شده است، دارای ویژگی های زیر است )عنبری، 1385(:

تأکید بر اصل خوداتکایی و اعتمادبه نفس در میان افراد مشارکت کننده •

اهمیت عمل جمعی برای حل مسائل و مشکالت گروهی •

رهایی از کنترل دولت به مثابه یک عامل جهت دهنده •

حرکت برای جلوگیری از شکاف زائد قدرت و درآمد درون جمعیت های بزرگ، به بیان دیگر، قدرت بخشی  •
متعادل به افراد

تجهیز و بسیج گروه های کوچک به عنوان واحدهای اساسی عمل و فعالیت •

تأکید زیاد بر گروه های محلی برای افزودن بر توفیق برنامه های توسعه •

اما یک راه بدیل پیاده سازی این رویکرد، گسترش سازمان های غیردولتی بود. لذا امروزه با توسعه و گسترش 
روزافزون این سازمان ها و افزایش اهمیت آن ها در حل مسائل اجتماعی و به طورکلی توسعه محلی و ملی، از آن ها 

به عنوان بخشی در کنار دیگر بخش های خصوصی و دولتی بانام بخش سوم یاد می شود. 

لذا می توان گفت که سازمان های غیردولتی جایگاهی بین دولت و بخش های خصوصی انتفاعی دارند. 
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ویژگی های بخش های دولتی و خصوصی

بخش عمومیویژگی ها
بخش خصوصی

سود گرا و شرکتیسازمان های غیردولتی

ایجاد سوداجتماعی و ارتقا رفاه عمومیاجتماعی و ارتقا رفاه عمومیاهداف

مصرف کنندگان با درآمد باالمکان ها یا گروه های خاص هدفوسع با تأکید بر جامعه تحت خدمتگروه های هدف

متنوع و منعطفمتنوع و منعطفخیلی خشک و همگنساختارها و روش ها

سازوکار مقرراتی
فراهم کننده مقرراتی که قدرت 

حقوقی و قانونی دارند
مقررات وضع شده به وسیله مجامع 

خارجی
مقررات وضع شده به وسیله مجامع و 

بخش های خارجی

فروش خدمات و سوبسیدهای دولتیهدایا، فروش خدمات و کمک های دولتیابزارهایی همچون مالیات و تولیدات و ...منابع و امور مالی

پاسخگویی در قبال
انتخاب کننده و استفاده برنده 

خدمات
کمک کنندگان و اطمینان 
استفاده کنندگان از خدمات

دارندگان سرمایه و استفاده کنندگان 
از خدمات

منبع: عنبری، 1385

در ایران نیز فعالیت های هدفمند و سازمان یافته اجتماعی بر اساس انگیزه های عاطفی و مذهبی از سالیان دور 
مرسوم بوده است. پایه های ابتدایی و اولیه سازمان های غیردولتی در ایران را می توان به صورت مشارکت مردمی 
در امور مربوط به اداره خانوارهای بی سرپرست، دستگیری از مستمندان، تأسیس پرورشگاه، دارالمجانین، درمانگاه، 

مدرسه و غیره که توسط افراد خیر تأسیس و اداره می شد، دانست. )دفتر مشارکت و بسیج مردمی، 1377(

پس از پیروزی انقالب اسالمی و در شهریور 1358، موضوع رسمیت دادن و حمایت از فعالیت های انجمن های 
علمی، موسسه های غیرانتفاعی و مجامع غیرسیاسی توسط دولت وقت به تصویب رسید. لیکن اقدامات اساسی و نظام مند 
در زمینه تشکیل سمن ها و مشارکت آن ها در ایران به استناد ماده 138 قانون اساسی به یک دهه اخیر یعنی در بهمن 

1381 پس از تصویب آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سمن ها در ایران برمی گردد )سازمان ملی جوانان،  1382(

درمجموع و بر پایه توضیحات فوق باید گفت دو دهه گذشته از طریق شناخت و فهم رو به تزاید دولت ها و 
جامعه مدنی در خصوص نیاز به تقویت ظرفیت های مردمی برای دستیابی به توسعه پایدار، از زمان های دیگر متمایز 
می شود. در طول این دو دهه دولت ها نقشی را که سازمان های غیردولتی می توانند در بهبود و ارتقای ظرفیت های 
مردم به منظور مشارکت در فرایند توسعه بازی کنند به رسمیت شناختند. همچنین این باور تقویت شده که وقتی 
دولت و سازمان های مردمی باهم کار می کنند فعالیت های بیشتری انجام شده و ظرفیت های آنان به منظور دستیابی 

به توسعه اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد. )دهستانی اسفند آبادی، 1386(

4. نقش سازمان های غيردولتی )سمن( در جلب مشاركت های مردمی
تحلیل نقش سازمان های غیردولتی در جلب مشارکت های مردمی، پیش از هر چیز نیازمند رسیدن به درکی 
روشن از مفهوم مشارکت و همچنین رابطه آن با برنامه های توسعه و دولت هاست. لذا در این بخش از نوشتار پیش 

از هر چیز به بسط مفهومی و نظری مشارکت می پردازیم.
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4-1. مفهوم مشاركت1
توسعه  مباحث  در  مهمی  مفهوم  به منزله  مشارکتی  توسعه  و  مشارکت  مفهوم  1970میالدی،  دهه  اواخر  از 
اقتصادی و به دنبال شکست برنامه های اقتصادی مطرح شد. در آن زمان دو مشکل اساسی در طرح های توسعه، 
برنامه ریزان و سیاست گذاران را به ارزیابی مجدد و بازنگری این قبیل برنامه ها واداشت. شکست این برنامه در 
دستیابی به اهداف خود، این تصور را تقویت کرد که فقدان مشارکت های مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها، 
زمینه ناکامی آن ها را فراهم کرده است. از سوی دیگر، طرح های توسعه بیش از آنکه در خدمت فقرا و محرومان که 
گروه های هدف محسوب می شوند باشد، به تشدید نابرابری و فقر دامن می زند. در واکنش به نارسایی در برنامه های 
توسعه، مفهوم مشارکت به صورت جدید موردتوجه قرار گرفت و فرآیندهای تقویت کننده مشارکت مردم، به عنوان 

زمینه های اصلی توسعه مطرح شد.)شریف زاده، 1388: 59(

همچنین تعاریف متعددي از مشارکت مردمي مطرح گردیده است که هرکدام به سطوح مختلفي از تأثیرگذاري 
به تک تک  اشاره  برای  مجالی  نوشتار  این  در  که  دارند  اشاره  تصمیم سازي  و  برنامه ریزي  فرایند  در  شهروندان 
آن ها نیست. اما به صورت کلی مشارکت مردمي را فرایند درگیر ساختن اعضاي جامعه در فعالیت های مربوط به 
از  عام  تعریفي  تعریف، که  این  تعریف کرده اند.  و سیاست گذاري سازمان هاي مسئول  برنامه ریزي، تصمیم سازي 
مشارکت مردمي است، در مقایسه با دیگر تعاریف، مخالفان کمتري دارد و به خوبی مي تواند تمایز میان مشارکت 
و محرومیت از مشارکت را، که به مدل های سنتي حکومت مربوط مي شود نشان دهد. )شرفی و برک پور، 1389(

این تعریف از مشارکت بسیار وسیع و گسترده است و تفاسیر متفاوتي می توان از آن برداشت کرد، زیرا مردم 
ممکن است به شیوه هاي متفاوت و در سطوحي گوناگون در فرایند تصمیم سازي و برنامه ریزي دخالت داده شوند. 
در برخي موارد مردم فقط به صورت مشارکت کننده ای منفعل عمل مـي کنند و تنها دریافت کننده اطالعاتي هستند 
که بدنه حکومت و مسئوالن مدنظر دارند. در مواردي، مشارکت مردم به دریافت دیدگاه هایشان از طریق پرسشنامه 
از طریق شرکت نمایندگان آن ها در فرایند  نیز ممکن است مشارکت واقعي مردم  محدود مي گردد. در شرایطي 
تصمیم سازي محقق شود. از دیدگاه عقالیي، تفاوتي مهم میان این شرایط وجود دارد که سبب مي گردد مفهومي 
مانند مشارکت مردمي یا دخالت مردم و یا سایر مفاهیم نتوانند به خوبی بیانگر تمامي این شرایط باشند. بهترین شیوه، 
به کارگیری سه مفهوم متفاوت براي برجسته کردن این تمایزات است که درگذشته تحت عنوان مشارکت مردمي و 

با تکیه بر جریان اطالعات میان مشارکت کنندگان و برنامه ریزان از آن استفاده می شد. )همان(

این مفاهیم عبارت اند از:

ارتباط مردمي: جریان اطالعات از سوي مسئوالن به مردم بدون دریافت بازخوردهاي مردم. •

مشورت با مردم: جریان اطالعات از سوي مردم به مسئوالن. در این فرایند گفت وگوی رسمي میان •

مردم و مسئوالن وجود ندارد. •

مشارکت مردمی: تبادل اطالعات میان مردم و مسئوالن . درجاتي از گفت وگو )عمومًا در قالب گروه هایی(  •
1. Participation
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در این فرایند اتفاق مي افتد که نمایندگاني از هر دو گروه در نسبت های مختلف را شامل می شود. )شرفی 
و برک پور، 1389( 

همچنین امروزه مشارکت مردمی را یکی از ابزارهای بااهمیت مقتدر سازی آن ها می دانند. مقتدر شدن مردم 
برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن از آن ها به وسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و 
شهری و این مهم نیز مقدور نخواهد شد مگر با طی کردن پله های مشارکت, از مشارکت ظاهری و ورود ظاهری 

مردم به فعالیت های شهری تا کنترل و اقتدار مردمی.

4-2. نظریات مشاركت 
تأثیرگذاري  از  مختلفي  سطوح  به  هرکدام  که  است  گردیده  مطرح  مشارکت  خصوص  در  متعددي  نظریات 

شهروندان در فرایند برنامه ریزی و تصمیم سازي اشاره دارند . 

هوگو مشارکت را میزان تأثیر واقعی اعضای گروه در تصمیمات گروهی تعریف کرده است. )هوگو،  فرهنگ 
علوم اجتماعی: 147( 

ساموئل پل این مفهوم را درباره توسعه و در سطح محلی تحلیل می کند. ازنظر او مشارکت محلی فرایندی فعال 
است که در آن بهره مندان به جای اینکه صرفًا سهمی از مزایای طرح دریافت کنند، بر جهت جلوگیری و اجرای 

طرح های توسعه تأثیر می گذارند. )سعیدی، 1382: 131(

تحقیقات جان ترنر و دیگران در خصوص مشارکت نشان مي دهد، هنگامی که دولت مرکزي در امور اجتماعات 
محلي دخالت مي کند، هم نیازهاي واقعي این جوامع براي دولت مرکزي نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم 

محلي، توان و امکانات آن نیز از دست مي رود. )علوي تبار، 65:1379(

از دیدگاه ارنشتاین مشارکت دارای سطوح متفاوتی است. این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا کنترل 
شهروندی ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلکاني توصیف کرده است که از بی قدرتی شهروند شروع شده تا 
اختیار و قدرت تفویض شده شهروندي کشیده می شود. دو پله اول، اصاًل شکلي از مشارکت مردمي را دارا نیست 
و فقط جنبه های فریبکاري و دست کاری مردمي را در خود دارد. سطح میاني که سه پله دارد به انتقال اطالعات و 
دریافت پیشنهاد ها مي پردازد, اما ضمانتي بر اعمال نظرات و پیشنهاد های وجود ندارد و شکل یک طرفه ای دارد. اما 
مرحله سوم که کنترل شهروندي را شامل می شود شامل شراکت، تفویض اختیار و کنترل شهروندي است. در این 
مرحله شهروندان به کار مسئولین شهري نظارت و مدیریت دارند. نکته مهم این است که ایجاد مشارکت شهروندي 
به صورت پله اي و سلسله مراتبي است و بودن در هر مرحله دلیلي بر حرکت رو به رشد پله های مشارکتي است. 

)سایت مرجع مدیریت شهری(

مشارکت  میان  همبستگی  وجود  دلیل  به  مشارکت،  خصوص  در  مفهومی  نظریات  ارائه  بر  عالوه  دراین بین 
مردمی و میزان موفقیت برنامه های توسعه، طیف وسیعی از مطالعات نیز به شناخت موانع و ارائه راه کارهای ارتقای 

مشارکت های مردمی سوق پیداکرده است.
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کائوتری بر تأثیر اراده سیاسی دولت، ابزارهای قانونی و نهادهای مناسب اجتماعی بر مشارکت های مردمی تأکید 
کرده است. )کائوتری، 1375: 66(

بسیاری از جوامع درحال توسعه دچار فقدان ساختار دموکراتیک و فراهم نبودن شرایط ساختاری مناسب برای 
مشارکت فعاالنه مردم در برنامه ها هستند. در این جوامع اغلب برنامه ریزی ها از باال به پایین است و دولتمردان 
باور عمیقی از مشارکت مردمی ندارند. بنابراین چگونگی ساختار دولت و جایگاهی که برای سازمان های مردمی 

در برنامه های توسعه قائل هستند بر میزان مشارکت مردم در این برنامه ها تأثیرگذار است.) سعیدی، 1382: 132(

در این زمینه، ماکس وبر، دولت را انحصار کاربرد مشروع قدرت در یک سرزمین معین تعریف می کند. ازاین رو 
شئون اجتماعی مختلفی برای کنترل دولت رقابت می کنند اما هیچ گروه اجتماعی مسلطی پیدا نمی شود. )بشیریه، 
1374: 54( همچنین ازنظر او اقتدار در شیوه دیوانساالری ازجمله ساخت های اجتماعی جامعه های امروزی است. 
و  بوروکراسی  میان  به گونه ای  تا  است  تالش  در  او  که  برمی آید  چنین  زمینه  این  در  وبر  بحث های  از  بنابراین 
از  وقتی  معمواًل  که  دارند  استعداد  قدرت  تمرکز  بر  آن قدر  بوروکراسی ها  بااین حال  کند.  برقرار  آشتی  دموکراسی 
بوروکراسی سخن به میان می آید، آن را مترادف با سازمان های متمرکز می دانیم و به همین علت دانشمندان علوم 

سیاسی بوروکراسی را مغایر با رشد دموکراسی یا مردم ساالری می دانند. )سعیدی،  1382: 133(

بوروکراسی ها که خود تمرکز سازمانی را به همراه دارند در سطح دیگر عامل تمرکز سیاسی می گردند و حتی 
در طول زمان همین بوروکراسی ها هستند که مانع رشد سیاسی مردم یک جامعه می شوند؛ زیرا وقتی بوروکراسی 

بر جامعه حاکم شد، هیچ عملی خالف آن نمی تواند انجام گیرد. )همان: 134(

جان هیک، نظریه پرداز انگلیسی نیز بر وجود رابطه معکوس میان تمرکز و تغییر برنامه ها به سوی غیرمتمرکز 
و مشارکتی کردن آن ها تأکید کرده، زیرا بر اساس دیدگاه قدرت-کنترل، صاحبان قدرت دریافته اند که جلوگیری 
کردن از تغییر به نفع آن هاست. چون تغییرات ساختاری توزیع مجدد قدرت را به همراه دارد ) دلوی، 1379: 486(

با دولت های دموکراتیک  به خطرهای مالزم  رابطه دولت ها و مشارکت های مردمی، دوتوکویل  همچنین در 
پرداخته است. از دیدگاه او جامعه مدنی باید وسیله ای برای محدود کردن نهادهای قدرت و پاسخگو ساختن آن ها 
بیابد. یکی از این وسایل، توزیع قدرت بین نهادهای گوناگون و دولت است. وسیله دیگر، انتخابات دوره ای است. 
را به چشم های  اجتماعی است که آن ها  انجمن های  ازنظر دوتوکویل، مهم ترین وسیله کنترل قدرت وجود  ولی 
مستقل جامعه تعبیر می کند و سبب بیداری جامعه می شوند. ازنظر او، انجمن موجب می شود افراد متفرق به هم 
نزدیک شوند و به سوی یک هدف واحد حرکت کنند. انجمن ها اجتماعی مستمسک هایی هستند که به وسیله آن ها 

افرادی که به منافع شخصی خود می اندیشند، می آموزند با جمع احساس همبستگی کنند. )سعیدی، 1382: 135(

دوتوکویل جامعه را به سه بخش تقسیم می کند: 1. دولت با نظام رسمی که از مجالس نمایندگی، دادگاه ها، 
اداره ها و نیروی انتظامی تشکیل می شود. 2. حوزه فعالیت های اقتصادی خصوصی و 3. جامعه مدنی که بر هنر 
انجمن و گروه ها مبتنی است. در حوزه سوم، احزاب، افکار عمومی، کلیساها، جنبش های اخالقی، مجامع ادبی و 
علمی و انجمن های حرفه ای و تفریحی از نیروی فوق العاده ای برخوردارند. به وسیله این انجمن ها می توان زیاده روی 
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احتمالی دولت های متمرکز را به خصوص در جوامع دموکراتیک تعدیل کرد. )چاندوک، 1377: 112(

در ادامه این مبحث، کائوتری اشاره می کند ازآنجایی که در کشورهای جهان سوم اغلب با ساختارهای متمرکز 
مواجه هستیم، برای گسترش و نهادینه شدن مشارکت مردمی الزم است به چندین عامل توجه شود. نخست آنکه، 
بدون تقسیم عادالنه قدرت سیاسی و اقتصادی، امکان مشارکت واقعی طبقات پایین جامعه وجود نخواهد داشت. 
همین مسئله است که با انقالبی گردانیدن هدف مشارکت نیل بدان را با مشکل روبرو کرده است. درواقع نیل به 
چنین هدفی تقسیم دوباره قدرت را که از وسوسه انگیزترین منابع است، ایجاب می کند. تقسیم قدرت تنها در صورتی 
تحقق خواهد یافت که مسئولین امور با اتخاذ سیاستی قاطع در این کار مصمم شوند و توده ها به مبارزه علیه حقوق 
انحصاری تشویق شوند. دوم، تنها با تأکید بر اصول خودگردان است که می توان توده ها را از اعتمادبه نفس برخوردار 
ساخت و این تحول روانی برای مشارکت و توسعه حائز اهمیت است. سوم، برای آنکه مردم بتوانند علیه قدرت 
بوروکراسی جاری عمل کنند، باید به صورت جمعی و در چارچوب اتحادیه ها، تعاونی ها، انجمن ها و غیره متشکل 
شوند. درنهایت فعالیت های جمعی در شرایطی شکل می گیرد که فرهنگ گفتگو و تحمل برای دیگران وجود داشته 

باشد و روحیه عام گرایی به جای خاص گرایی در میان مردم تعمیم یابد. )کائوتری، 1375: 173(

4-3. جمع بندی
اشاره شد که مفهوم مشارکت و تکیه بر ایجاد شبکه های مشارکتی مستقل از دولت، خصوصیت متمایز اندیشه 
معاصر است. نهادهای مشارکتی نیز تاکنون و در هر کشوری تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل همچون جهت گیری 
ایدئولوژیک، ساختار اجتماعی- فرهنگی، تاریخ و غیره، شکلی متفاوت یافته اند. اما ویژگی همه این نهادها نامتمرکز 
گرداندن قدرت و هدایت آن به سطوح پایین جامعه است. به عالوه یک نهاد مشارکتی به قول روسو با تمام قدرت 
مشترک خود از حقوق هرکسی که بدان می پیوندد حمایت می کند تا مصلحت های خود را بر طبق نیازها و اراده 
آزاد در چارچوب گروه تأمین کند. سازمان های غیردولتی را قشرها و صنوف مختلف مردم با توجه به زمینه فعالیت، 
منطقه، محل و نیازهای متفاوتی که دارند به صورت خودجوش تأمین می کنند تا قابلیت های بالقوه خود را برای 

کمک به توسعه بالفعل کنند. )سعیدی، 1382: 136(

همچنین در بخش پیشین نوشتار، اشاره کردیم یکی از عمده ترین ویژگی های تشکیالتی هر سازمان غیردولتی 
و مردمی، دارا بودن روحیه داوطلبانه است. این روحیه پایه و بستر جلب مشارکت است. به بیان دیگر، تعمیق و نهادینه 
کردن مشارکت، راهکار، راهبرد و حرکت سازمان یافته سازمان های غیردولتی در راستای تحقق اهداف توسعه است. 
همچنین این سازمان ها با توجه به فعالیت های روزمره مشارکت را در ابعاد وسیع تری از جامعه میسر می سازند و 
سازمان هاي  دیگر،  از سوی  می گردند.  جامعه  آگاهی  و  هوشیاری  افزایش  موجب  کوچک  مسائل  به  پرداختن  با 
غیردولتی به شکلي عادالنه و بی طرفانه، آن چیزي را که از واقعیت یک ماجرا یا موضوع درک مي کردند، با استفاده 
از ابزارهاي در دسترس خود، به اطالع عموم می رسانند. به بیان دیگر،  نزدیک بودن یک سازمان مردم نهاد به فهم 
نبودن در مالحظات خاص  به شواهد حقیقي، درگیر  آسان تر آن  به واسطه دسترسي  ریشه هاي وقوع یک رویداد 
سیاسي و همچنین برخورداري از ابزارهاي متنوع ارتباط گیری و اطالع رسانی، شاخصه هایي هستند که این سازمان ها 

را در جلب مشارکت های مردمی یاري مي رسانند. )قراملکی، 1388(
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منبع: سعیدی، 1382: 137

5. مدیریت شهری و مشاركت های مردمی
تا به اینجا، نوشتار حاضر متمرکز بر مفهوم سازمان های مردم نهاد و نقش آن ها در جلب مشارکت های مردمی 
بود. حال سؤال اینجاست که این سازمان ها چگونه می توانند بر مدیریت شهری نیز اثرگذار باشند. در راستای رسیدن 
به پاسخ این سؤال الزم است تا ضمن آشنایی با مفهوم مدیریت شهری، به بررسی مشارکت های مردمی در مدیریت 
شهری نیز بپردازیم تا از خالل آن به درک نقشی که سازمان های غیردولتی در اداره شهر خواهند داشت، آگاه شویم.

5-1. مفهوم مدیریت شهری
مدیریت، روش دستیابی به اهدافی است که برای یک سازمان در نظر گرفته می شود و وظایفی است که بر عهده 
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مدیر گذارده می شود. مدیریت به معنای برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و انگیزش است. )سعید نیا، 1379: 20( 
بنابراین هر فعالیت اجتماعی بدون مدیریت سازمان یافته که اهداف و ابزار رسیدن به آن را مشخص کند و فعالیت ها 
را هماهنگ سازد ازهم پاشیده و به بی نظمی می گراید. شهر نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های بشری را در 
خود دارد بدون وجود نظام مدیریت شهری بی سامان می شود. مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی هایی را به 
انجام برساند، فعالیت های شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه 

امور، انگیزش ایجاد نماید. )همان: 23(

به  پاسخ  و  آن ها  حل  برای  که  دارد  وجود  آن ها  در  بسیاری  مسائل  شهرها،  توسعه  با  امروزه  آنکه  به ویژه 
درخواست های موجود در عرصه های زندگی جمعی، وجود مدیریت شهری ضروری است. این موضوع به خصوص 
در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی جنبه ویژه پیدا می کند. لذا در اموری مانند تأمین بهداشت و نظافت محیط 
شهر، ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین ایمنی شهر و شهروندان، نیازمند وجود سازمانی با تشکیالت مشخص است 
تا مدیریت شهر به نحوه مطلوب صورت گیرد. بدین سان مدیریت شهری عبارت از سازمان دهی عوامل و منابع برای 
پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است)صرافی و دیگران، 70:1379-81( و شامل کارکردهای برنامه ریزی، اجرا، 

نظارت، کنترل و هدایت است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد.

ویلیامز نیز مدیریت شهري را یک تئوري و چشم انداز نمي داند، بلکه آن را چارچوب و پایه و اساس مطالعات 
شهر مي داند. او اضافه مي کند که مدیریت شهري ارتباط قوي با ماهیت شهر ازیک طرف و ساختارهاي اجتماعي و 
اقتصادي از طرف دیگر دارد، همچنین با سازمان هاي دولتي که در شهر خدمات ارائه مي دهند و مردم شهر ارتباط 

تنگاتنگي دارد.)کاظمیان، 1390(

کردن  برآورده  برای  که  غیردولتی  سازمانی  اداره  از  است  عبارت  »مدیریت شهری  گفت  می توان  درمجموع 
نیازهای مشترک شهروندان در سطح شهر از طرف آن ها و مطابق با قانون تأسیس می شود و در محدوده فعالیت 
خود استقالل سازمانی دارد )سعیدنیا، ، 1381: 26-27(. مهم ترین هدف آن نیز ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت 
ساکن در قالب اقشار و گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه 

اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی است )سعیدنیا، 1379: 46(

بدین سان مدیریت شهری در خدمت شهروندان و اداره شهر است و همچون بازوی اجرائی آن بشمار می آید. 
مدیریت شهری به کلی به عنوان الگویی برای مدیریت و توسعه سکونتگاه های شهری اعم از شهرهای کوچک و 
بزرگ مطرح می شود که هدف آن ایجاد هماهنگی برای رسیدن به اهدافی که در برنامه ریزی شهری مشخص شده اند، 

می باشد. )امام وردی، 1379(

5-2. مدیریت شهری مشاركتی
با  امورشان  اداره  در  هم  و  برنامه ریزی  در  هم  حاصل شده،  پیچیدگی  و  گستردگی  دلیل  به  شهرها  امروزه، 
این  ناکارآمد مواجه اند که جهت حل  اداری و فنی  پایدار و نظام  یا فقدان منابع درآمدی  مشکالتی چون کمبود 

مشکالت و پاسخ گویی به چالش های جامعه شهری، نیاز به مشارکت مردم  دارند.
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از سوی دیگر، برنامه ریزی شهری نیز به دلیل ماهیت و کارکرد خود همه اعضای یک جامعه را به شکل های 
گوناگون و به میزانی متفاوت متأثر می کند. زیرا با تخصیص زمین و فضا به فعالیت های مختلف و هدایت تغییرات 
آن در طی زمان، سازوکار برنامه ریزی نه فقط می تواند بر ارزش زمین و فضا بلکه بر پخش و بازپخش ثروت نیز اثر 
بگذارد. به همین دلیل افزایش شفافیت، گشادگی و دموکراسی در برنامه ریزی از خواسته هایی است که همواره مردم 
و صاحب نظران برنامه ریزی برای افزایش کارآمدی سیستم آن را ابراز کرده اند. با توجه به نقش برنامه ریزی درباز 
پخش منابع توسط ابزاری چون تنظیم کاربرد زمین، تأمین خدمات رفاهی، تسهیالت عمومی و تأسیسات زیر بنایی 
شهری که در اختیار دارد، هرگاه این نقش گسترش یابد، ضرورت گشودن برنامه ریزی در برابر فشارهای دموکراتیک 

نیز بیش ازپیش مطرح می شود. )عبدی دانشپور، 1387: 342(

در کل مزایای شراکت مردم در یک شهر عبارت است از:

افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه و مردم از طریق مشارکت نسبت به میزان مسئولیت و حقوق خود  •
به عنوان عامالن فعال طرح ها

سهیم شدن مردم در قدرت مدیریتی که از طریق تهیه طرح ها و برنامه های توسعه انجام می گیرد •

ایجاد حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به جامعه که باعث درگیر شدن فعاالنه مردم در مشارکت و اجرای  •
طرح ها می شود.

بهبود و کیفیت طرح ها با اتخاذ تصمیمات درست تر و منطقی تر، تدوین اهداف و اولویت افزایش شناخت  •
برنامه ریزان نسبت به شهر

برقراری ارتباط بین مردم و طرح، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها و گسترش منابع مالی طرح •

عدم تمرکز برنامه ریزی •

دستیابی به مدیریت جوامع با شناخت نیازها و مسائل و اولویت های مردم. )یاراحمدی، 1378: 20- 30( •

در خصوص تاریخچه مشارکت مردمی در مدیریت شهری باید گفت؛ اولین طرح جامع شهری در سال 1934 
برای شهر آمستردام تهیه شد و از اوایل دهه 1940 در اروپا با توجه به نظرخواهی از مردم در هنگام تهیه طرح های 
جامع این امر متداول شد. شیوه نظرخواهی مرسوم در این دوران به گونه ای بود که در مراحل پایانی طرح های جامع 
شهری، با در معرض دید قرار دادن آن ها دریکی از سالن های شهرداری، شهروندان می توانستند نظریات خود را در 
مورد طرح به صورت کتبی با مقامات محلی اعالم نمایند و مسئولین و تهیه کنندگان با بررسی پیشنهاد ها و انتقادات 
مردم، تا حدود امکان نظرات مردم را در طرح ها انعکاس می دادند. ازاین رو نوع مشارکت در تهیه طرح ها در این 
دوران محدود به مشارکت مردمی از نوع دادن اطالعات و مشورت کردن بود و هیچ گونه تعهدی از جانب مقامات 
بر اجرای نکته نظرات مطرح شده مردم، وجود نداشت. بعالوه، این نظرخواهی از مردم که در مرحله پایانی طرح 
صورت گرفته، مانع انجام اصالحات و بازنگری اساسی در طرح ها می شد. در دهه 1960 در ارزیابی طرح های جامع 
شهری در اروپا و امریکا و بررسی دالیل عدم تحقق آن ها، انتقاداتی بر طرح های جامع وارد شد و شکست نسبی 
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طرح ها را از یک سو به شیوه تهیه طرح ها و از سوی دیگر به علت دخالت دادن مردم در فرآیند تهیه و بررسی طرح ها 
اجرای طرح ها،  بررسی و  تهیه،  این دوران همچنان مشارکت مردمی در کلیه مراحل  اگرچه در  نسبت می دادند. 
به صورت ضروری و جزء الینفک از روند برنامه ریزی مطرح بود و به تدریج الزامات قانونی آن در نظام مدیریت و 
برنامه ریزی شهری غرب نیز تدوین شد. امروزه به اصل مشارکت مردمی به صورت نظرخواهی از نهادهای غیردولتی 
و شهروندان درباره اهداف اصلی طرح، مراحل مختلف تهیه، بررسی و اجرای طرح، به اندازه خود طرح ها اهمیت داده 
می شود و نظرخواهی با انواع روش ها عملی شده و در صورت منطقی بودن در طرح ها و برنامه ها لحاظ می شوند 

)نجات حسینی، 1381: 79(

درواقع تغییر نگرش های به وجود آمده در تئوری های مدیریت شهری از شیوه عقالنی به توافقی و سرانجام 
مشارکتی، بستر الزم برای دخالت و حضور مردم در فرآیند تصمیم سازی طرح ها و برنامه ها را فراهم کرده است. 
هرکدام از شیوه های فوق از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است. در شیوه عقالنی مدیریت شهر و برنامه ریزی های 
در  ناگزیر  که  تغییراتی  به  کافی  به اندازه  و  می اندیشد  نهایی  محصول  به  فقط  و  بوده  هدف گرا  اساسًا  آن،  الزم 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه پیش می آید توجه الزم مبذول نمی نماید. در  اجتماعی،  عرصه های مختلف 
مدیریت و برنامه ریزی توافقی نیز، طرح ها و برنامه ها به دلیل برخی مالحظات سیاسی و حفظ منافع برخی گروه های 

بانفوذ از انعطاف الزم برخوردار نیست )شهرداری تهران، 1377: 23(

در شیوه مشارکتی با توجه به مالحظات مذکور، مجموعه مدیریت شهر و برنامه ریزان، می کوشند با رفع نقاط 
ضعف در شیوه گفته شده و توجه به فرآیند برنامه ریزی به چالش های موجود در مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری 

پاسخ دهند )همان: 27(

به منظـور  شهروندان  توانمندسازي  یعني،  شهري  مشارکتي  مدیریت  گفت  می توان  فوق  توضیحات  پایه  بر 
برجسته تر  گاهي  آن  مدیریت مشارکتي شهري  بایستگي  مـدیریت شـهري.  تصـمیم گیـرِي  فرآینـد  در  مداخلـه 
خواهد شد کـه دریـابیم از یـکسـو قـدرت و ثـروت همیشـه در قبضه معرفت بوده اند و امروزه این چیرگي آشکارتر 
شده است و از سوي دیگر، اطالعـات در اختیار افراد است و بروز آن وابسته به همکاري فعال آن هاست. افزون بر 
ایـن، مفهـوم شهروندي وابسته است به مشارکت شهروندان در امور سیاسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و اداره شـهر 
از چهـار  بانک جهاني، یکـي  بنابر اطالعات  به اندازه ای است که  اهمیت مشارکت در مدیریت شهري  خـویش. 
تغییـر ساختاري در مدیریت شهري مربوط است به تقویت دولت ها و دیگر سرمایه گذاران براي شناسـایي مشـکالت 
شـهري، از طریق مشورت هایي که نهادهاي شریک در سطح محلی، منطقه اي و ملّي را درگیر کنـد )رهنما، 1392(

5-3. وظایف نوین مدیریت شهری بر پایه مدیریت مشاركتی
بر پایه شکل گیری مفهوم مدیریت مشارکتی که بدان اشاره شد، امروزه مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته 
با مقیاس کارکرد اجتماعی سنجیده می شود نه کارکرد ظاهری. مراد از کارکرد ظاهری آن است که صرف پرداختن 
به ظاهر شهرها و تالش برای روان کردن ترافیک و... نمی تواند سنجه هایی برای مطلوبیت مدیریت شهری باشد. 
هرچه که مدیریت شهری بتواند ازلحاظ اجتماعی، درروند مدیریت شهر پویاتر عمل کند و هر چه که بیشتر این 
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ازلحاظ کارآمد بودن  بدانند،  اداره شهرها دخیل  NGO ها و توده های مردم خود را در  امکان را فراهم سازد که 
می تواند مورد تائید قرار گیرد. رویکرد عمومی در مدیریت شهری پویا ازاین قرار است که تا چه حد می توان از افکار 
عمومی و توان مردم برای اداره شهر بهره جست تا از این رهگذر به واسطه این ارتقای معنوی )دخیل بودن مردم 
در اداره شهر( یک ارتقای مادی نیز صورت پذیرد. هنگامی ارتقای مادی شهر پابرجاتر خواهد بود که ارتقای معنوی 

شهر استوار باقی بماند. )نوروزی، 1386(

اقتصادی- اجتماعی کشورها  افزایش رفاه و پویایی  با توجه به نقش شهرها و سازمان های محلی در جهت 
وظایف نوین مدیریت شهری در چهار گروه طبقه بندی شده است )بحرینی، 1376(: 

برنامه ریزی استراتژیک •

توسعه اقتصادی •

عرضه خدمات •

پشتیبانی عمومی •

ادوارد لمان1 نیز در الفبای مدیریت شهری در سال 1993 با دسته بندی اندکی متفاوت چنین می گوید:

سازمان های محلی در سطح شهرها، مناطق کالن شهری، استان ها و یا کشور معمواًل مسئولیت انجام شش 
وظیفه وابسته به یکدیگر را در عرصه های اراضی شهری، محیط طبیعی، تأسیسات و تجهیزات محلی، مسکن، 
خدمات اجتماعی )ازجمله کاهش فقر( و توسعه اقتصادی بر عهده دارند. برای ایفای چنین وظایفی، ساختار تشکیالت 
این نقش نوین، توسعه منابع جدید، آموزش و  غیرمتمرکز برای سازمان های محلی امری ضروری است. بعالوه 
بدون در نظر  را می طلبد، که  بین سازمان های محلی و حکومت مرکزی  رابطه  بازنگری  و  انسانی  نیروی  تعلیم 
گرفتن آن ها انجام موفق وظایف فوق غیرممکن خواهد بود. تنها با تهیه فهرستی از وظایف و فعالیت ها برای مدیران 
شهری نمی توان به مأموریت آن ها خاتمه بخشید، بلکه این مدیریت شامل برخوردی نوین با مسئله مدیریت مناطق 
شهری است. این شیوه، شیوه ای جدید از عملکرد یک سازمان، در برخورد با دولت مرکزی، نهادهای غیردولتی، بخش 
خصوصی و مردم است. معنای این گونه مدیریت که با پویایی بیشتر همراه است، خودکفائی مؤثر و فعال تر است. به جای 
وابستگی شهرداری ها و شوراها به دولت مرکزی، خودکفایی به معنای اتکای سازمان های محلی به مهارت های فنی 
و تا حد امکان به منابع مالی خودی می باشد. به عالوه مفهوم خودکفایی، نمایندگی دموکراتیک مردم و منافع مردمی 
را نیز دربردارد. بر اساس اصل تمرکززدایی، نهاد دیگری جز سازمان محلی عهده دار اجرای برنامه ریزی استراتژیک 
و مدیریت آن و آخرین تصمیم گیرنده در امور شهری نخواهد بود. در چنین نظامی، حکومت های محلی تعیین کننده 

میزان و نوع مالیات و خدمات محلی، خواهند بود )رضویان، 1381: 118-117( 

5-4. نمونه هایی از تجربه های مشاركتی در مدیریت شهری تهران
تجربیات کشورها در مسیر توسعه و پیشرفت نشان داده است که عدم وجود یک جریان مستمر به نام مشارکت 

1. Edward leman
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و فعالیت داوطلبانه شهروندان در اداره امور شهر و جامعه، بسیاری از اقدامات دولت و نهادهای دولتی را ناکارآمد 
می سازد و نتایج منفی به بار می آورد. لذا اغلب جوامع امروز دریافته اند که برای رسیدن به رشد و توسعه کامل و 

همه جانبه، نیاز به دخالت دادن و مشارکت شهروندان در انجام امور جامعه رادارند.

مجموعه مدیریت شهری تهران نیز این موضوع را به خوبی درک کرده است؛ چراکه تهران شهری با جمعیتی 
بیش از 10 میلیون نفر، دارای مشکالت، چالش ها و مسائل پیچیده ای است که مدیریت آن بدون مشارکت فعال و 
همه جانبه مردمی، امری نه تنها دشوار بلکه غیرممکن خواهد بود. لذا طی دهه های گذشته راهبردها و راهکارهای 
متعددی برای حضور اقشار، طبقات و الیه های مختلف اجتماعی شهروندان در اداره امورکالنشهر تهران در نظر 
گرفته شده است که از آن جمله عبارت اند از، تشکیل شورایاری ها، تشکیل خانه شهریاران جوان، پروژه شهر سالم، 
طرح شهردار مدرسه، طرح پیشگامان فضای سبز، طرح محله سالم و طرح استقبال از بهار که در ادامه مختصری 

به هر یک از آن ها اشاره می شود:

شورایاري ها )نهاد محلي( در تهران

شوراي شهر تهران با استناد به بند 7 از ماده 71 قانون وظایف شوراهاي شهر، اقدام به تشکیل انجمن معتمدان 
محله )شورایاري( نموده است. این شورایاري ها در راستاي تشویق و ترغیب شهروندان در قلمرو محالت شهري 
تهران به همکاري در زمینه های رسیدگي به کمبودها، مشکالت، خدمات رسانی، مشاورت و نظارت ایجاد شدند که 
ازلحاظ تشکیالتي زیر نظر ستاد هماهنگي )متشکل از اعضاي شورا( مشغول فعالیت هستند. برحسب آئین نامه هاي 
مصوب، شورایاري ها، انجمن هاي غیردولتي، غیرمتمرکز، غیرسیاسي، داوطلبانه، مشارکتي، خودگردان و اعضاي آن 
افتخاري هستند. سازمان تشکیالتي آن نیز شامل ارکان، شرح وظایف، نحوه انحالل، منشور اخالقي، تفاهم نامه ها 
است. هرکدام از بخش هاي فوق داراي شرح وظایف معیني است و در حیطه مسئولیت خود و مستقل از نهادهاي 

دولتي زیر نظر ستاد فعالیت می کنند. )غفاری، 1390: 70(

ارائه  تقویت دموکراسی، تسهیل  به عنوان یک سازمان محله محور در  اجتماعی مي تواند  نهاد  این  درمجموع، 
خدمات به شهروندان، افزایش مشارکت مردم در ارائه برنامه ها و انجام امور شهر و در یک کالم توسعه مدیریت شهري 
به عنوان گونه ای از مدیریت مشارکتی که بر طبق آن شهروندان تصمیمات جمعي و عقالني اتخاذ مي کنند و دولت 

برنامه ریزی های خود را بر اساس آن استوار می سازد؛ نقش مهمی ایفا نماید.

خانه شهریاران جوان

خانه شهریاران جوان در سال 1385 با  نظر مساعد شهردار و مجموعه مدیریت شهری تهران، باهدف ایجاد 
بستر مناسب برای مشارکت شهروندان به خصوص جوانان در اداره بهتر شهر و تالش برای ارتقاء و توانمندسازی 
به محل  توجه  با  اعضای جذب شده  به کارکرد.  آغاز  تهران  داوطلبانه در شهر  فعالیت های  انجام  جوانان درزمینه 
سکونتشان در تهران، سازمان دهی شده و در دفاتر منطقه ای و ستاد مرکزی مشغول به کار شدند. هم اکنون خانه 
شهریاران جوان در سطح مناطق 22 گانه تهران دارای دفاتری است که عمده فعالیت ها از طریق دفاتر مناطق و با 
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هماهنگی ستاد مرکزی انجام می گیرد و مأموریت آن بهره مندی بیشینه از ظرفیت و انرژی جوانان شهر تهران در 
قالب فعالیت های داوطلبانه و مشارکت های جمعی، در راه ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی و یاری رسانی به مجموعه 
فکری  و  اجرایی  بازوی  به عنوان  فعال  و  جوان  عظیم،  نیرویی  شبکه  یک  ساماندهی  طریق  از  شهری  مدیریت 

شهرداری تهران می باشد. )برگرفته از پورتال رسمی خانه شهریاران جوان(

پروژه شهر سالم

یکي از ابتکارات خوبي که با هدایت اصولي مي تواند در ایجاد و قوام اصول شهروندي مؤثر واقع شود و چهره 
شهرها را سالمت به بخشد، جنبش شهر سالم است. جنبش شهر سالم بر دو اصل کلیدي و اساسي همکاری های 
بین بخشي سازمان ها در سطح ملي و محلي از یک سو و مشارکت مستقیم، مستمر و بي واسطه مردم جامعه در 
سالم  شهر  پروژه  است.  استوار  دیگر  سوي  از  شهري  زندگي  همه جانبه  سالم سازی  برنامه هاي  اجراي  و  تدوین 
که مبتني بر فرآیند ابتکارات خودانگیخته مردم و سازمان ها براي ارتقا و اعتالي مستمر سطح سالمت جسمي، 
اجتماعي، اقتصادي و روحي و رواني شهروندان است،  با برگزاري    »نخستین سمپوزیوم شهر سالم» که در آذرماه 
1370 در تهران تشکیل شد، مطرح شد و پس از بررسی های اولیه ، به ویژه با توجه به نیازهاي مبرم ساکنان کوي13 
آبان )تهران(، این محله به عنوان نخستین محله براي اجراي پایلوت ابتکار شهر سالم برگزیده شد. در حال حاضر 
نیز 7 کمیته بهداشت، آموزش، خدمات شهري، اشتغال و درآمد و بهداشت روان و مشارکت های مردمي در ستاد 
شهر سالم تهران فعال هستند و دست کم هفته اي یک بار با حضور اعضاي هر کمیته براي بررسي مسائل و تصویب 

پیشنهاد ها تشکیل جلسه مي دهند. )غفاری، 1390: 71(

طرح شهردار مدرسه 

این طرح، یکی از طرح های قابل توجه مدیریت شهری تهران است که اهداف آن را می توان حول سه محور 
خالصه کرد:

شخصیت بخشیدن به نوجوانان براي ایجاد تعادل رفتاري و عاطفي  •

تقویت روحیه مشارکت جویی داوطلبانه نوجوانان در سطح شهر، مدرسه و خانواده  •

نسبت  • مسئوالنه  و  عاطفي  رابطه  ایجاد  به منظور  آن ها  اداره  شیوه هاي  و  مدرسه  و  شهر  بهتر  شناخت 
به محیط زندگي

همچنین از اهداف جنبي مطرح عبارت اند از: •

تمرین عملي مشارکت فعال از طریق بر عهده گرفتن مسئولیت های ساده و مشخص در مدرسه ؛ •

آشنایي اولیه با سازمان دهی و ایجاد تشکیالت خودجوش مردمي و چارچوب هاي قانوني آن ؛ •

رشد گرایش احترام به قوانین و تصمیمات جمعي و گردن نهادن به رأی اکثریت و گذشتن از تمایالت و  •
منافع فردي به نفع جمع.
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بر اساس این طرح، دانش آموزان مقطع راهنمایي، ابتدا نامزدي خود را براي پذیرش مسئولیت شوراي شهر، 
شهرداري و معاونت هاي آن اعالم مـي کننـد و در فرصت تبلیغات انتخاباتي به معرفي توانایي ها و مطرح کردن 
برنامه هاي خود براي دانش آموزان مي پردازند و باالخره بارأی دانش آموزان، شهردار و اعضاي شوراي شهر و 6 
نفر از معاونین شهردار انتخاب مي شوند. کارشناسان و رابطین طرح در مناطق بیست گانه شهرداري، مسئولیت توجیه 
انتخاب شدگان را بر عهده دارند و امکانات خود را براي حمایت از طرح های شهردار مدرسه اعالم مي کنند. )غفاری، 

)72 :1390

طرح پيشگامان فضاي سبز

پیشگامان فضاي سبز طرح پیشگامان فضاي سبز، اولین اقدام در منطقه 14شهرداري است که براي تشویق 
شهروندان به توسعه فضاي سبز اجراشده است. بر اساس این طرح، شهروندان عالقه مند به شرکت در توسعه و 
حفظ فضاي سبز به عنوان پیشگامان فضاي سبز انتخاب مي شوند. تعدادي از پیشگامان فضاي سبز به عنوان حامیان 
فضاي سبز، کانون هاي محلي فضاي سبز را تشکیل خواهند داد. در این کانون ها گروهي از دانش آموزان و معلمان 
پیشگام در فضاي سبز نیز شرکت دارند. وظایف کانون هاي فضاي سبز در صورت شکل گیري و هدایت و راهنمایي 
مردم در حفظ فضاي سبز، حضور در مراکز خدماتي و جواب گویی به پرسش هاي مراجعین است. مراکز خدماتي 
را باغبان هاي شهرداري، کانون حامیان فضاي سبز، گروهي از بازنشستگان آموزش وپرورش و محصالن تشکیل 

مي دهند. )همان: 73(

محله سالم

هرگاه به تاریخچه شهرها و زندگي محله اي آن ها مي نگریم، متوجه مي شویم که محله همواره به عنوان عنصر 
کار  دستور  در  محالت  سالم سازی  منظور  همین  به  است.  داشته  موفقي  و  فعال  نقشي  شهروندي  روابط  تنظیم 
شهرداري قرار دارد و در این راستا سعي مي شود از مشارکت و همیاري شهروندان محالت بهره گرفته شود. طرح 
محله سالم به عنوان نمونه اي از این فعالیت ها در منطقه 9 شهرداري اجرا شد. براي اجراي این طرح، شهردار منطقه 
پیامي کتبي به ساکنان خیابان دکتر هوشیار به عنوان محل اجراي طرح ارائه نمود. همراه با این پیام 30 کیسه زباله 
و چند دستورالعمل براي جمع آوری منظم و بهداشتي تر زباله ها، نظافت محله و حفظ زیبایي و پاکیزگي محیط زیست 

به ساکنان ارائه و با این اقدام اجراي طرح محله سالم در منطقه 9 شهرداري تهران آغاز شد. )غفاری، 1390:73(

طرح استقبال از بهار

طرح استقبال از بهار ، طرحي است که در آن شهرداري تهران با مردم همراه و همدوش شده و با مشارکت 
دادن شهروندان در این طرح آنان را در اجراي این سنت با ارزش یاري مي کند. طرح استقبال از بهار کارکردهاي 
متنوعي دارد که تشویق شهروندان به پاک سازی و نظافت خانه و محله شان از اولین نتایج آن است. دومین کارکرد 

طرح استقبال از بهار رفع مشکالت مردم و کمک به آن ها در انجام این سنت است.)همان(
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5-5. موانع تحقق مدیریت شهری مشاركتی در ایران
اگرچه امروزه به دلیل توسعه و گسترش نظام مدیریت غیرمتمرکز در اداره امور شهرها و تقویت حکومت هاي 
محلي، استفاده از مشارکت مردمي در مدیریت شهري به شدت موردتوجه صاحب نظران قرارگرفته است، اما باوجوداین 
تجارب اجرایی در ایران نشان داده که مشارکت مردم همواره با موانع و مشکالت فراواني روبرو بوده! این موانع را 

مي توان در سه محور موردبررسی قرارداد )غفاری، 1390: 110-109(:

موانع مربوط به استفاده كنندگان: مصرف کنندگان و بهره برداران از خدمات شهري )ارائه شده توسط شهرداري ها( 
در کشوری همچون ایران داراي ویژگي هاي هستند که دستیابي به مشارکت را تا حدي با مشکل مواجه مي کند. 

ازجمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم پذیرش خدمات ارائه شده، به خصوص در حوزه خدمات شهري از طریق عدم پرداخت بهاي خدمات  •
مربوط و غیره

عدم آگاهي شهروندان از وظایف متقابل شهرداري و شهروندي: یک از مشکالت اساسي در ایران عدم  •
اطالع رسانی در خصوص وظایف شهرداري ها و شناساندن وظایف شهروندان در قبال مدیریت شهري است. 

اطالع رسانی در این خصوص می تواند باعث جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر گردد.

بر  • عمدتًا  ایران  در  شهرنشینی  نظام  شهرنشیني:  بافرهنگ  ایران  شهرهای  کالبدي  نظام  همخواني  عدم 
اساس نظام سنتي و در قالب مدیریت روستایي شکل گرفته است و شهروندان ایراني شهرنشیناني هستند 
که به منظور تأمین درآمد و افزایش رفاه خود به شهرنشیني روي آورده اند. لذا در پذیرش وظایف شهروندي 

و مشارکت در امور شهري با مشکل مواجه هستند.

مشکالت فرهنگي: مسائل فرهنگي عنصري مهم در جلب مشارکت مردم است و بدون توجه به مسائل  •
فرهنگي نمی توان به شکل موفقیت آمیز به مشارکت مردمي دست یافت. مشارکت را نمي توان از فرهنگ جدا 
نمود. مشارکت از ارزش هاي فرهنگي در جامعه مشتق مي شود. براي این که راهبردهاي مشارکت به ویژه در 
محالت گسترش یابد، باید فعالیت های فرهنگي انجام شود. اگر بخواهیم مشارکت مردم تبدیل به فرهنگ 

شود باید آن را مطابق قوانین مرسوم جامعه هدایت کرد تا موردپذیرش قرار گیرد.

و  کارشناسان  شهري،  امور  در  مردمي  مشارکت  افزایش  براي  برنامه ریزان:  و  كارشناسان  به  مربوط  موانع 
برنامه ریزان نقش مهم و اساسي ایفا مي کنند. وجود برخي از مشکالت و موانع از ناحیه این دو گروه مي تواند روند 

مشارکت مردمي را در مدیریت شهري کند نماید:

عدم توانایي در برقراري ارتباط سازنده با مردم: برنامه ریزان و کارشناسان غالبًا احساس مـي کننـد همه چیز  •
ارزنده اي هستند که بي ارزش  را مي دانند، حال آنکه واقعیت چیز دیگري است. بهره برداران واجد تجارب 
شمردن آن ها، موجبات عدم برقراري ارتباط بهینه با مردم را فراهم مي کند. از طرفي برقراري ارتباط با مردم 
)شهروندان( نیازمند صبر، حوصله و دقت است. زیرا فرآیند مشارکت زمان بر است. برنامه ریزان و کارشناسان 
به دلیل روزمرگي در انجام وظایف محوله قادر به اختصاص این زمان براي جلب مشارکت مردمي نیستند.
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بي اعتقادي به اهمیت مشارکت هاي مردمي در برخي کارشناسان: هرچند به لحاظ نظري ضرورت و اهمیت  •
مشارکت مردمي موردقبول کارشناسان امور شهري است و بر آن تأکید مي شود، اما برخي از برنامه ریزان 
و کارشناسان در عمل باور چنداني به ضرورت مشارکت مردمي در حوزه وظایف شهرداري ها ندارند. نبود 
آموزش مشارکت و عدم شناخت راهکارهاي اجرایي از عوامل مهم بي اعتقادي به مسئله مشارکت است. 

بدیهي است در چنین حالتي کارشناسان به دنبال جلب مشارکت مردم نیستند.

بسته بودن تشکیالت اجرایي براي مشارکت مردم: مردم در فعالیت هاي مشخص و تعریف شده مشارکت  •
از طرح هاي  بسیاري  باید مشارکت کنند. در  به چه صورت  بدانند چگونه، در کجا و  باید  مي کنند. آن ها 
شهري، کارشناسان، وظیفه مردم را به خوبی و به صورت قابل فهم بیان نمي کنند. به عبارتي مردم جایگاه خود 
را در فرآیند اجراي طرح به خوبی نمي شناسند و نمي دانند چگونه، در کجا و به چه صورت باید مشارکت کنند.

نبود ارتباط مؤثر بین مراکز پژوهشي و کارشناسان شهرداري ها: مشارکت مردمي بدون هماهنگي با مراکز  •
نیازهاي مردم و در جهت رفع آن ها،  با  باید هم گام  پژوهشي  نیست. مراکز  پژوهشي عملي  و  آموزشي 
مطالعات خود انجام دهند. به عنوان مثال مشارکت مردم در تأمین مالي پروژه های شهري، زماني عملي است 
که مراکز پژوهشي ضمن شناسایي وظایف قانوني شهرداري، گونه هاي مناسب تأمین مالي شهرداري ها را 

معرفي کنند.

موانع مربوط به سياست ها و قوانين حاكم: بدون شک سیاست هاي اعمال شده توسط دولت یکي از عوامل مهم 
در مشارکت یا عدم مشارکت مردم در امور شهري است. در این خصوص چند عامل به چشم مي خورد:

است.  • نشده  نهادینه  مشارکت  اخالق  ایران  شهري  جامعه  در  مردمي:  مشارکت  به  عمومي  باور  ضعف 
شوراهاي  حضور  گرچه  است.  محدود  بسیار  فعالیت ها  در  ضعیف  گروه هاي  مشارکت  امکان  به طوری که 
اسالمي شهر زمینه مناسبي را براي ایجاد و تقویت اخالق مشارکت به وجود آورده است، ولي همه گیر شدن 
تفکر مشارکت و استخراج و معرفي وظایف قابل مشارکت شهرداري براي برخورداري از مشارکت عموم 

مردم زمان بر است.

ضعف مؤسسات مشارکتي: بعد از ایجاد باور عمومي به مشارکت در جامعه، باید نهادهاي مشارکتي براي  •
هدایت افراد وجود داشته باشد. در ایران چنین نهادهایي کم و ناکافي است. توسعه سازمان هاي غیردولتی، 
گسترش تعاوني ها، توسعه کمي و کیفي شورایاري ها، و غیره ازجمله اقداماتي هستند که مي توانند ضعف یا 

فقدان مؤسسات مشارکتي را جبران نمایند.

ناکافي بودن قوانین کشور براي تضمین سرمایه گذاري در امور شهري: مشارکت در امور شهري در بسیاري  •
سمت  به  عمدتًا  مشارکت  شهري  پروژه هاي  در  سرمایه گذاري  بدون  است.  سرمایه گذاري  نیازمند  موارد 
بهره برداري سوق پیدا مي کند. امروزه در تأمین مالي پروژه هاي شهري تضمین کافي وجود ندارد! و گاهي 
تعدد قوانین و عدم پاسخگویي قوانین موجود، حضور مردم را براي تأمین مالي پروژه هاي شهري از طریق 

مشارکت با عدم اطمینان مواجه مي کند.
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تغییرات سریع مدیریتي: دوام و پایداري مدیریت اجرایي یک نهاد یکي از دالیل ایجاد اعتماد به برنامه هاي  •
اجرایي است که این موضوع خود زمینه مشارکت را براي پذیرش وظایف نهاد مربوطه تقویت مي کند. عمر 

کوتاه مدیریت یکي از عوامل محدودکننده جلب مشارکت مردمي است.

6. نقش سمن ها در ارتقا مشاركت های مردمی در مدیریت شهری
با توجه به موانع ذکرشده در راستای مشارکت مردمی در مدیریت امور شهری، راهکارهاي پیشنهادي را می توان 

در دو قالب راهکارهاي عام و راهکارهاي درون سازمانی به شرح زیر ارائه داد:

راهکارهاي عام ظرفيت سازی
ایجاد انگیزه و عالقه: اولین قدم در مشارکت مردمي ایجاد انگیزه اقتصادي و اجتماعي در مردم است. بدون  •

وجود انگیزه هاي اقتصادي و اجتماعي، مشارکت جامع و پایدار در وظایف قابل واگذاری نیست.

اعتمادسازی و ایجاد ارتباط: مشارکت مردم در قالب سرمایه گذاري و یا روش دیگر قبل از هر اقدامي نیازمند  •
ایجاد اطمینان و اعتماد است. مردم باید مطمئن شوند در بلندمدت موردتوجه و حمایت جدي سازمان حامي 

قرار مي گیرند. این امر نیازمند ارتباط دوطرفه سازمان و مردم است.

آموزش: پیش نیاز مشارکت، آگاهي دادن به مردم است. در این مرحله باید علت و ضرورت همکاري و نقش  •
مردم به آن ها آموزش داده شود. مردم زماني آماده سرمایه گذاري هستند که ابتدا مسئله را بشناسند و این 

خود نیازمند آموزش در تمام زمینه هاست.

سازمان دهی: گام چهارم در مشارکت مردم، سازمان دهی مردم در قالب تشکل هاي رسمي و محلي است.  •
در این مرحله مردم در گروه ها، انجمن ها، تشکل ها و صنوف مختلف تشکل مي یابند. این تشکل ها باعث 
مي شوند تا بهره برداران قادر باشند مسائل و مشکالت موجود را با سهولت به مقامات مسئول منعکس نموده 

و حمایت هاي الزم را با سرعت و دقت بیشتر دریافت نمایند.

پشتیباني و حمایت: گام پنجم در افزایش مشارکت در مدیریت شهري، پشتیباني و حمایت هاي حقوقي و  •
اعتباري است. در این مرحله تشکل ها از قدرت کافي براي حضور همه جانبه برخوردار مي شوند.

اگر  • از شاخص هاي اصلي توسعه است و به عنوان یک فرآیند مطرح است.  استمرار و مداومت: مشارکت 
بپذیریم که مشکالت در حوزه مدیریت شهري، به صورت دائم و مستمر به اشکال مختلف متناسب با شرایط 
و مقتضیات برنامه هاي توسعه هر کشور بروز مي نماید و شهرداري ها به تنهایی قادر به حل آن نیستند. لذا 

حمایت و پشتیباني از تشکل ها نیز به عنوان حرکتي پویا و نیازي همیشگي تلقي مي شود.

یا تکمیل  • و  تغییر  براي اصالح،  انجام شده و درنهایت  اقدامات  نتایج  از  آگاهي  به منظور کسب  ارزشیابي: 
برنامه هاي مشارکت، موضوع ارزشیابي باید موردتوجه قرار گیرد.

تحقق مشارکت: در صورت تحقق مراحل هفتگانه فوق، در مرحله هشتم، مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و  •
پایدار تحقق می یابد. )غفاری، 1390: 112-111(
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راهکارهاي اجرایي درون سازمانی

براي پذیرش مشارکت شهروندان در انجام برخي از وظایف قابل مشارکت، الزم است به ظرفیت مشارکت در 
مدیریت شهری نیز توجه شود، گرچه امروزه به دلیل حمایت شوراي اسالمي انجام و واگذاري برخي از وظایف 
شهرداري از طریق مشارکت تسهیل شده است، اما نگرش مدیریت اجرایي شهرداري در انجام برخي از وظایف از 
طریق مشارکت مردمي بسیار حائز اهمیت است. معمواًل در دوره اي تب رفتار مشارکتي در شهرداري به دلیل حضور 
برخي مدیران با نگرش نظري باال رفته و درزمانی دیگر به دلیل حضور مدیران عمل گرا این موضوع به حاشیه 
مي رود. درهرصورت راهکارهاي اجرایي به منظور تصمیم به واگذاري برخي امور از طریق مشارکت در قالب ظرفیت 

مشارکت کنندگان به شرح زیر قابل بحث است:

ظرفیت سازی مشارکت در تصمیم گیري های مدیریتي؛ •

ظرفیت سازی مشارکت در تأمین مالي طرح ها و پروژه ها؛ •

ظرفیت سازی مشارکت در تأمین نیروي انساني )همان: 113(. •

راهکارهای  از  یکی  به عنوان  مردم نهاد  سازمان های  که  می دهد  نشان  به خوبی  پیشنهادی  راهکارهای  مرور 
عام ظرفیت سازی در راستای ارتقا مشارکت های مردمی در امور شهری و به عنوان گروه های مردمی مورد تائید و 
نظارت دولت ضمن آشنایی با نیازها و خواست های مردمی می توانند اثرات مثبتی را در مردم ایجاد کرده و به عنوان 
نهادهایی مستقل و تسهیلگر، رابط بین مدیریت شهری و مردم شده و ضمن انتقال نظرات مردم به بدنه مدیریت 
شهری، به اطالع رسانی طرح های شهری و ساده سازی آن برای شکل گیری فهم همگانی و همت جمعی جهت 

تحقق آن ها در سطح جامعه محلی فعالیت کنند.

این سازمان ها می توانند در سه مرحله به مدد مدیریت شهری برآیند: 

در مرحله برنامه ریزی با ایفای نقش مشورتی؛ •

در مرحله اجرای طرح ها به عنوان یکی از اساسی ترین اشاعه دهندگان تفکر توسعه پایدار؛ •

و در مرحله نظارت که می توانند به عنوان نمایندگان جامعه محلی خط مشی های تعیین شده را دنبال کرده و  •
در تحقق چشم انداز و اهداف برنامه نقش آفرینی مؤثری ایفا کنند.

7. جمع بندی
مرور کلیه مطالب ارائه شده در این نوشتار به روشنی بیانگر این حقیقت است که امروزه شهرها در برنامه ریزی 
و اداره امورشان با مشکالتی چون کمبود یا فقدان منابع درآمدی پایدار و نظام اداری و فنی ناکارآمد مواجه اند که 
جهت حل این مشکالت و پاسخ گویی به چالش های جامعه شهری، نیاز به مشارکت مردم می باشد. اما مشارکت 
واقعی و آگاهانه مردم نیز تنها در سایه وجود و حضور جدی گروه ها و سازمان های جامعه مدنی و غیردولتی میسر 
است که شهروندان را نسبت به حقوق، وظایف و تعهداتشان در برابر جامعه شهری و توانایی آنان را در کنترل و 
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اداره محیط اطرافشان آگاه می سازند. درواقع تشکل های غیردولتی به عنوان راهکاری نو برای مشارکت بخشی مردم 
در تعیین سرنوشت خود ازآن جهت در دنیای امروز اهمیت یافته اند که می توانند به عنوان حلقه واسطه میان عناصر 

قدرت و مردم در انتقال خواسته های آنان به منابع قدرت باشند.

برابر  در  محروم  و  آسیب پذیر  اقشار  به ویژه  شهروندان  حقوق  از  میانجی  و  واسط  به عنوان  که  سازمان هایی 
نهادها، سازمان های حکومتی و دولتی و بخش خصوصی دفاع نمایند. مردم را برای تغییر وضع محیط زیستشان 
برانگیخته و بسیج سازند و برای آنان حمایت های مالی، فنی و مشاوره ای فراهم کنند. ازلحاظ نظری سازمان های 
غیردولتی شفاف ترین بیانیه، جامعه مدنی هستند و از نوع سازمان های واسط و میانجی محسوب می شوند. لذا نقش 
سازمان های غیردولتی در افزایش مشارکت عمومی در جامعه شهری از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است. 

)میارنعیمی، 1392(

غیردولتی،  تشکل های  و  سازمان ها  همان  یا  دولت  از  مستقل  مشارکتی  شبکه های  ایجاد  تکیه بر  درواقع 
خصوصیت متمایز اندیشه معاصر است. این سازمان ها با حرکت جامعه از ساختارهای سنتی به مدرن و با از میان 

رفتن مشارکت های سنتی و نیز پیچیده شدن زندگی اجتماعی اهمیت بیشتری پیداکرده اند. 

اما ارزیابی ها نشان می دهد که در ایران در عرصه مشارکت مردمی بیشتر شاهد شکست بوده ایم تا موفقیت و در 
اکثر مواقع، بنا به دالیل ساختاری، نهادهای به وجود آمده، سهمی در پیشبرد برنامه ها به ویژه برنامه های توسعه ای 
نداشته اند. بسیاری از این شکست ها نیز به دلیل تزلزل در اراده سیاسی عناصر قدرت بوده است. زیرا مشارکت اغلب 
برای مشروعیت بخشیدن به سیاست ها بکار برده شده و یا ابزاری برای استفاده از سایر کمک های مردمی به صورت 
فعالیت های خودیاری به شمار آمده است. در چنین وضعیتی مشارکت تنها جنبه نمایشی داشته و برای نیل به اهدافی 

منحصراً سیاسی و اقتصادی استفاده شده است. 

با  مشروطه  انقالب  از  بعد  امور شهري،  اجرایي  متولي  به عنوان  ایران  در  که  نیز  مدیریت شهري)شهرداري( 
عنوان بلدیه ایجاد شد و تا به امروز نیز دچار تحوالت اساسي و دگرگوني هاي عمیقي شده و در عصر حاضر جنبه 
حکمراني بر شهروندان را ازنظر اجرایي یافته است، داراي ساختاری اجتماعي است. بدین معنا که هریک از مدیران 
و کارمندان این مجموعه در قالب نظام روابط اجتماعي، نسبت به شهروندان تعهداتي دارند و چون شهروندان با 
این مجموعه سازمانی به نسبت سایر سازمان هاي شهري ارتباط تنگاتنگي دارند، انتظارات بیشتري نیز از آن خواهند 
داشت. این تعهدات و انتظارات متقابل مي تواند در حفظ اعتماد اجتماعي به این مجموعه و تقویت مشارکت مردم 
با این مدیریت در طي سال هاي خدمات رسانی کمک بسیاري کند. اما با توجه به اینکه در جامعه ایران مدیریت 
شهری تاکنون عمدتًا باسیاست زدگی و سطحي نگری درآمیخته و متولیان اجرایي آن نیز نتوانسته اند در طي دوران 
خدمت رسانی تعهدات و انتظارات شهروندان را برآورده کنند، لذا عمدتًا نقش مناسبي از این نهاد اجتماعي در اذهان 
شهروندان ایجاد نشده است، و این امر نیز موجب افول مشارکت مردمی در برنامه های آن و رشد بی اعتمادی و بي 

اطمیناني به این دستگاه از سوي شهروندان شده است.

تغییر  از  مدیریت شهری)شهرداری ها( مشاهده شده که حاکی  در  موفقی  نمونه های  اخیر،  سالیان  اگرچه طی 
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یعنی  مطلوب  نهایت  به  رسیدن  تا  می رسد  نظر  به  اما  است،  مردمی  مشارکت  به سوی  مدیریت  این  دیدگاه های 
مشارکت کامل مردم در امور شهری فاصله زیادی داریم. فاصله ای که رافع آن نیازمند بسترسازی تسهیل فعالیت 

سمن ها چه در متن جامعه و از منظر اجتماعی و چه در زمینه های سیاسی است.

بر این اساس به نظر می رسد در شرایط حاضر نه تنها بایستی به نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت شهری 
توجه داشت بلکه باید نقش مدیریت شهری در ایجاد و تقویت این سازمان ها را نیز موردتوجه قرارداد. به بیان دیگر 
از نهادهای اجتماعی شهر، ضمن آموزش و اطالع رسانی  بی تردید مدیریت شهرداری نیز می تواند به عنوان یکی 
به توانمندسازی  این سازمان ها،  آنان به مشارکت در  یا ترغیب  ایجاد چنین سازمان هایی و  ساکنین در خصوص 
تقویت  به  دراین بین  حتی  و  ورزیده  اهتمام  نیز  خود  عملکرد  جغرافیایی  محدوده  در  موجود  مردمی  سازمان های 

سازمان های مردمی موردنیاز خود بپردازد. 
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صرافی، مظفر و دیگران)1379(: مفهوم، مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره، صص 68-.81--
عبدی دانشپور، زهره )1387(، درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی--
عظیمی)1377(، مجموعه مقاالت جامعه مدنی و ایران امروز، تهران، نقش و نگار--
علوی تبار) 1377(، مجموعه مقاالت جامعه مدنی و ایران امروز، تهران، نقش و نگار--
عنبری، موسی )1385(، "دولت، مشارکت و سازمان های غیردولتی، بررسی جایگاه و کارکردهای بخش سوم در توسعه"، نامه صادق، --
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شماره 30، صص 212-179
غفاری، غالمرضا )1390(، مشارکت های مردمی و امور شهری، تهران، نشر جامعه و فرهنگ--
فرامرز قراملکي، احد) 1387(، سازمان های اخالقي در کسب و کار، تهران، مجنون، چاپ سوم--
فرامرز قراملکی، احد )1388(، اخالق در سازمان های مردم نهاد،  تهران، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری --
کائوتری )1375(، مشارکت در توسعه، ترجمه هادی غیرایی و داود طباطبایی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی--
کاظمیان، غالمرضا ) 1390(، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه 2 شهرداری منطقه 4 تهران، نشریه تحقیقات --

کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 18، شماره 21، صص: 28-7
کمالی، مسعود )1381(، دو انقالب ایران، تهران، نشر دیگر--
گلشن پژوه، محمودرضا )1381(، راهنمای سازمان های غیردولتی، چاپ اول، تهران، ابرار--
گیدنز، آنتوني، جامعه شناسي، تهران، ني،  1383، ص790 --
مرکز مطالعات حقوق بشر )1382(، حقوق بشر و چشم اندازها، دانشگاه تهران--
میرباقری، سید علی )1394(، یادداشت اجتماعات مدنی، دولت اعتدال و مخالفان آن، روزنامه ایران، شماره 5996--
نجات حسینی، سید محمود)1381(، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش های تجربی، مرکز مطالعات برنامه ریزی --

شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور 
نوروزی، سجاد )1386(، مدیریت شهری چیست، سایت رسمی روزنامه همشهری، کد خبر: 32092--
یاراحمدی ، امیر )1378( به سوی شهرسازی انسان گرا، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری--




