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 یو کنترل بحران ها ياجتماع هيسرما تيمردم نهاد در تقو ینقش سازمان ها

 يستيز طيو مح ياجتماع
                       

 ، (یزداريحفاظت )آبخ شيمنابع آب با گرا يکارشناس ارشد مهندس، يرقاسميابوالفضل م ديس 

 ، 5واحد  8تهران، بزرگراه حکيم، خروجي بوستان نهج البالغه، خ شهيد صدوقي غربي، پالک آدرس: 

  09123222163: همراه تلفن

 Abolfazl.mirghasemi@gmail.comنيكي: پست الكترو

 

 

 چکيده
روز به  يتسيز طيمح یچالشها ،يو محل ياسطتان ،يمل ،یمنحقه ا ،يمختلف و متعدد، در سطح  جهان ليبدال  

در جهت  یاديمواجه اسططتح حکومت ها تالز ز یاديبا مخاطرات و خسطارات ز یشطده و جامعه بشططر دتريروز شطد

توان  ييدولتها به تنها هاست ک اديز یمشطکالت به قدر يشطدت و گسطتردگ يو کنترل اوضطا  دارند ول يسطامانده

ت داردح ضططرور نهيزم نيدر ا يردولتيو غ يدولت یآنها را نداشططته و مشططارکت  عال همه بخش ها تيريکنترل و مد

 اء،ي، اصالح، اححفظ نهيتا در زم دينما يتالز م ش،يخو ياجتماع تيدر قالب مسئول زين يخوشطبختانه بخش خصوص

  .را انجام دهد یا هستياقدامات الزم و شا ستيز طيو مح يعيطباز منابع  ياصول یتوسعه و بهره بردار

 

 یبهتر از درمان اسططتح پال الزم اسططت که بخش ها یريشططگيکند که پ يحکم م ميعقل سططل گر،يطرف د از

 يدگآلو ايو  داريرپايو غ هيرو يب یاز هر گونه بهره بردار یکشططاورز نيمختلف صططنعت، معدن و خدمات و هم ن

به  ش،ياز پ شيرا در نظر داشته و ب زو اقتصاد سب داريتوسعه پا يو اصطول و مبان نديمنابع آب، خاک و هوا اجتناب نما

 حنديآن عمل نما

 

 يبخش خصوصسازمان های مردم نهاد،  ،يجوامع مدن ، خوب، مشارکت يحکمران ها:کليد واژه
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  مقدمه -1

روز به روز  يسطططتیز طيمح یچ لشططط   ،يو محل ياسطططت ن ،يمل ،یمنجقه ا ،يمختلف و متعدد، در سطططجه ن  ن لیبدال

و کنترل  يدر ن ت س م نده ی دیموانه است. حكومت ه  تالش ز ی دیب  مخ طرات و خس رات ز یشده و ن معه بشر دتریشد

  را نداشته و آن  تیریتوان کنترل و مد یيدولت   به تن   هاست ک  دیز یمشكالت به قدر يشدت و گستردگ ياوضط   دارند ول

 تيسئولدر ق لب م زين يضرورت دارد. خوشبخت نه بخش خصوص نهيزم نیدر ا يردولتيو غ يدولت یمش رکت فع ل همه بخش ه 

 ستیز طيو مح يعيطباز من بع  ياصول یتوسعه و ب ره بردار  ء،يحفظ، اصالح، اح نهيت  در زم دینم  يتالش م ش،یخو يانتم ع

 را انج م دهد.  یا ستهیاقدام ت الزم و ش 

 

 ياست ن ،يدر سجوح مختلف مل (NGO s) مردم ن  د یش هد حضور فع ل س زم ن ه  ،يردولتيدر بخش غ خوشبخت نه

 ستیز طيو مح يعيو حف ظت از من بع طب يتم م در ح ل تالش و کوشش در حوزه توسعه محل تیکه ب  ند ميهست يو ش رست ن

 11که در  "یيدانشجو یو انجمن ه  داریپ  یگردشگر ،يستیز طيمح یموفق سمن ه   تيتجرب"نشنواره  نيهسطتند. در نخسطت

 يانقدرد رانیا ستیز طيو مح راثياز کنشگران دوستدار م یاز تعداد ،برگزار شد ستیز طيدر س زم ن مح 1931آب ن م ه سط ل 

 :است لیبه شرح ذ ش نیاقدام ت ا نیاز عن و يشد که بعض

 

 ت الب حسنلو( 2 يرانگليت الب س ی ياح( 

  دراز بيش یروست  لوتیپ  تیقشم در س  رهینز ستمياکوس یارتق  

 يمش رکت ی ریننگل  - ننگالنه  

 ستیز طيکودک ن در حوزه مح يس زم ن مردم ن  د تخصص یراه انداز 

 یزدارياحداث صندوق، آبخ ،یمسطتند سط ز ،يطرح مل یتوانمندسط ز ،یو کوهنورد یگردشطگر یره ياحداث مسط، 

 يدست عیکشت و صن  یالگو رييپسم ند، تغ تیریمد

  وحش  تيدر مورد حفظ ح ياختص ص یطرح قرق ه 

 منجبق  يسبک زندگ جیو ترو يستیتنو  ز یحفظ و ارتق  نهيدر زم ينوانع محل یو توانمندس ز یآموزش، آگ ه س ز

 يبوم ستیز یه  تيبر ظرف

 یيروست  داریپ  تیریمد 

 سمیاکوتور كردیب  رو روزيک مف ينوامع محل داریپ  شتيطرح مع  

  القیيوحش خوش   تيپن هگ ه ح هيح ش ين معه محل یتوانمندس زطرح 

 گ ه  هريپ رک صططله و ذخ ج دیامك ن ا يبررسطط كردیب  رو يو سططران ليمنجقه حف ظت شططده گل يمشطط رکت تیریمد

 یفرامرز ستكرهیز
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 طرح مسئله -2

و  يگلنن يبخصططوا اراضطط ياراضطط یک ربر ريي)تغ سططتیز طيمح بیروند تخر  فتنیشططدت  ياصططل لیاز دال يكی

از  هیور يب یب ره بردار رمج ز،يغ یو ق چ ق چوب، حفر چ ه ه  یيننگل زدا ،يعيطب یگسترده در عرصه ه  یالس زیو ،يمرتع

و تر از  زب له خشک کيبه تفك يکم تون  ،يعيطب یزب له در عرصه ه  ختنیمن بع آب، خ ک و هوا، ر يآلودگ ،يسجح یآب  

آن  ،  يجيمح سططتیبه اثرات سططوء ز يشططت بزده و کم تون  يعمران یپروژه ه  یدر اثر انرا يعيطب یعرصططه ه  بیمبداء، تخر

تضطططعيف  جهيو در نت يه انتم عیسطططرم  فيتضطططع هم ن  ر،ياخ یآن( در دهه ه  ریو نظ  ی خواریدر ،یکوه خوار ،یخوار نيزم

صولي و پ سخگویي در ب ره برداری ا یریپذ تيبعض  عدم مسئول  یو  يتف وت يب ،يک هش سجه اعتم د عمومانسطج م انتم عي، 

هي انج م فع ليت ه ی گرودر  يضعف مش رکت فع ل مردم و ب ره برداران محل، (بروز تراژدی من بع مشطترک) از من بع مشطترک

 .است و ب ره برداری پ یدار از من بع طبيعي ستیز طيمح ی يحفظ و احدر زمينه 

 

 ارائه راه حل -3

توجه به کاهش سطح اعتماد عمومی و بعضًا بدقولی دولتی ها و یا بی ثباتی سیاستها و برنامه های دولتی ها بنظر  با

برای اعتمادسازی و تقویت سرمایه اجتماعی  (NGOsمی رسد می بایست از ظرفیت سازمان های مردم نهاد )

 استفاده نمود.

 :قبیل از هستند مثبتی بارز و خیلی های ویژگی دارای زیستی محیط های سمن

 غدغهد بودن، حساس ،(پذیری مسئولیت) مدنی مسئولیت احساس بودن، غیرسیاسی بودن، غیرانتفاعی

 فداکاری و ایثارگری روحیه زی، دلسو بودن، پاسخگو بودن، شفاف داوطلبانه، و خودجوش اقدامات انجام بودن، مند

 ... و

 برداران هبهر و مردم با تعامل حسن و مردمی مشارکت ادبیات با آشنایی بدلیل ها سمناز طرف دیگر، 

 ازی،س ظرفیت نگرش، تغییر اعتمادسازی، بخشی، آگاهی سازی، حساس در موثری بسیار نقش توانند می محلی،

 بهره و( زیست محیط دوستداران) مردم فعال مشارکت جلب ،(نهاد مردم های تشکل ایجاد) نهادسازی افزایی، توان

 پیشگیری و کنترلو در نتیجه سبب ( نیز می شود اجتماعی سرمایه تقویتکه منجر به ) باشند داشته محلی برداران

خواهد شد. سمن های می توانند مردم محلی را دغدغه مند نمایند به  زیست محیط تخریب روند یافتن شدت از
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ز پیش بدانند بلکه در حفظ و نحوی که نه تنها قدر محیط زیست و عرصه های طبیعی زادگاه خویش را بیش ا

احیای آن عرصه ها بیشتر کوشیده و جلوی تخریب آنها توسط دیگران )چه دستگاه های دولتی و چه غیردولتی( را 

 گرفته و دیگر بی تفاوت نباشند.

نظارت، نقد و بررسی عملکرد بخش های دولتی و خصوصی و از  زمینه توانند در می ، از یکطرفها سمن

ع مناب و احیای حفظ برای) اجتماعی سیجو ب اجتماعی تقویت سرمایهطرف دیگر در زمینه ظرفیت سازی محلی، 

 به شرط آن که ظرفیت و توانمندی الزم را داشته باشند. نمایند آفرینی نقش( زیست محیططبیعی و 

ای محیط زیستی وقتی می توانند نقش خویش را به درستی ایفا نمایند که در بنظر می رسد که سمن ه

 زمینه تعریف و تحقق موارد ذیل، موفق باشند:

 آرمان و اهداف مشخص و متعالی و تالش در جهت دستیابی به آنها 

 ساختار و سازماندهی و تبعیت از فرآیند محوری 

 داشتن نظام برنامه ریزی و مدیریت نتیجه محور 

 )رعایت استقالل مالی )بخصوص عدم وابستگی به دولتی ها 

 رعایت شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

 داشتن ارتباطات قوی با مردم و مسئولین 

 تبعیت از رویکردهای مشارکتی و بسیج جوامع محلی 

  جذب نیروهای انسانی عالقمند و داوطلب 

 ین داشتن مقام مشورتیداشتن نظام اطالع رسانی و فعالیت رسانه ای و همچن 
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 آگاهی بخشی و ظرفیت سازی در بدنه سازمانی و در بین اعضای داوطلب 

 

 خشب مبتالبه های بحران با مرتبط کاربردی مطالعات انجامدانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی مختلفی 

 سازی فرهنگ رسانی، اطالع علم، تولید جهت در و داده قرار خویش کار دستور در را کشور سطح در آب و کشاورزی

 ایجاد بدون که است بدیهی. ندنک می تالش  ذیربط مسوولین به کاربردی و اصولی پیشنهادات ارایه یا و تذکر نیز و

 فعال مشارکت جلب و محلی جوامع سطح در نهادسازی و سازی ظرفیت سازی، آگاه سازی، حساس و نگرش تغییر

 حرانب مدیریت یا و وری بهره افزایش پیشگیری از تخریب محیط زیست، زمینه در توان نمی محلی، برداران بهره

 .آورد بدست را توفیقاتی زیرزمینی، های آب بخشی تعادل طرح نظیر هایی طرح موفق اجرای یا و کشور آب

 ،مربوطه مقررات و قوانین اصالح) الزم بستر در اسرع وقت، که رود می انتظارمحترم و وزارت نیرو دولت  از

 مختلف های زمینه در ها سمن حضور برای بیشتر عمل آزادیدادن  ،فعالیت سمن ها مجوزهای اخذ فرآیند تسهیل

 مشارکت ها، دولتی اقدامات و ها برنامه از سازنده نقد سازی، شفاف طلبی، حمایت بازرسی، و نظارت رسانی، اطالع

 مالحظات رعایت تضمینتقویت سرمایه اجتماعی و  جهت و نظایر آن( گیری تصمیم و سازی تصمیم فرآیند در

 را فراهم نمایند. ... و سبز اقتصاد و فراگیر رشد و پایدار توسعه اصول رعایت و زیستی محیط

 ها سمن و اما انتظارات از

با توجه به شدت و گستردگی مشکالت محیط زیستی و تضعیف سرمایه اجتماعی و از طرف دیگر، کمبود 

سازمان های مردم نهاد )که سازمان هایی  که ی و اعتبارات دستگاه های اجرایی دولتی، انتظار می رودنیروی انسان

غیرانتفاعی، غیرسیاسی، خودجوش، قانونمند و همچنین دلسوز، متعهد، دغدغه مند و مسئولیت پذیر هستند( در 

شارکت م کشور اقتصادی و محیط زیستی، اجتماعی ،فرهنگیمشکالت  و چاره اندیشی برای رفع بررسی ،مطالعهحوزه 

 بیشتری داشته باشند. 
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 اماتاقد ،و متعهد دلسوز نظران صاحب و اساتید همفکری و ذیربط مسوولین تدبیر حسن با که امید است

بستر مناسب جهت  ،مناسب یمشارکت رویکردهای تا با استفاده از پذیرد صورت خصوص این در موثری و عاجل

همه آحاد جامعه و ارتقای عزم ملی جهت مواجهه اصولی  فعال مشارکت، بسیج اجتماعی، جلب زدایی تمرکزتحقق 

 ،تماعیاج مشکالت ،تدریج به کشور، بحرانی اوضاع و سریع با مشکالت فوق الذکر فراهم شود تا ضمن کاهش وخامت

 .دشون کنترل و دهش ساماندهی موجودو محیط زیستی  اقتصادی

 

  مراجع  -1

 (س زم ن )گزارش دفتر مش رکت ه ی مردميحف ظت محيط زیست س زم ن  تیوب س  -


