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 چکیده

 نیترمهمو ساایر جاندیرین یز   هاناینسا و ت ش در جهت بهبود شاریی  زیسات بریی  یطیمحسات یزمساالل و مکات   

باید   یطیشااری  نی. در چنباشااندیم  بانیگربهدساات با آن   ییرین مانند ییتوساا هیساات  ه  کااورهای رو به    ییهاچالش

  ی برخلذی باید  باشاد نمی سات یز یمحویرده به    یهاب یآسا مکات   و  تمامیقادر به حل    ییتنهابه  هادولت پذیرفت  ه  

  ی بری  ریپذت یمساوولشاود و مرد  یز ناظرین منع ل به شاهروندین   میدولت و شاهروندین تسسا  نیب  هات یمساوولو   فیوظا

و مدیرین ساط   رینیگ میتصام دولتمردین،در چنین شارییطی  .شاوند لیتبد  ،خود  یزندگ   سات یز یمحمنابع     یبهبود شاری

 ااساااتن یز مصاااالاب   جهات ت ااملی در   یهاات یا ف اال، مکاااار ات و  ریساااتااییهم  جز  ییچاارهباایی نااا  در  ناار مرد  

نجا  یز چنین وضاا یتی ناویهنددیشاات. یین ت امل و   مناوربه  یطیمحساات یز  یهاشاااخصو بهبود    یطیمحساات یز

پایدیر  ۀتوساال به یصااوس توساا آحاد جام ه، مدیرین و مسااوولین و   پایه و همگانی  آموزش ۀهمتاری تنها در سااای

  ن  رینیگ میتصاامدر میان مدیرین و  هوجود آگاهی و دینش ساایسااتماتی  در یین زمینعد  .باشاادیمتحصاایل قابل

 ییمطال ه  عنوینبهپژوهش حاضاار   رونییزی   در یین حوزه یساات   هاچالش کااوری، یتی یز بزرگترین مکاات   و 

با توجه به یهمیت  . همچنین یساات  درصاادد بررساای مسای  موجود در یین زمینه  حاس  اربردی،و درعین  ییتوساا ه

 دنباسبه  ،یقتصااادی  یهابرنامهحعاظت یز آن در  ۀمکااار ت عمو  در توساا آموزش و   محیطیزیساات   یهایزیربرنامه

یست.  زیست محی  ۀگذیری مکار ت شهروندی در حوزیمکخ طریحی یلگوی  
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 مقدمه

مورد  باید مساتسل  علمی    ۀرشاتی    عنوینبه  «یگذیریمکا خ » ه موضاو    ینددهیعسبر یین   نارینصااحب  بسایاری یز

ری یز منار فرآیندی مورد توجه    یگذیریمکا خ ،  یین زمینه در  صاور  گرفته  عمده مطال ا  .گیردبحث و بررسای قریر  

 «رویترد فرآیندی»یما باید دقت دیشات  ه     یند ردهقریر دیده و آن ری در قالب مریحل م ین و مرتب  با یتدیگر م رفی 

بدون توجه به محتویی    یگذیریمکا موضاو  خ   ۀبه آن منافاتی ندیرد. مطال   «رویترد محتوییی»با    یگذیریمکا به خ 

تولید   ،بروز مساالل عمومی ۀجیدرنت  هایمکا خ به عبار  دیگر   .مساالل آن، فایده عملی چندینی در پی ناویهددیشات 

نمود.    یبندمیتسسا  ،ندیآیبرم هاآنری به تعتی  محتویی مسااللی  ه در پی حل   هایمکا خ ینوی    توینیم لذی  شاوندیم

رویترد    یجابهرویترد محتوییی ری   ،«یگذیریمکاا بر خ  ییمسدمه»یین رشااته در  تا     نارینصاااحب یز  «زیتشااعر»

متناساب با محتویی مسااللکاان    ۀطبس 8ری در قالب    هایمکا خ  . ویینتاا   رد  یگذیریمکا فرآیندی در بررسای خ 

 (:230ص  1،2008)شعریتزنمود  یبندمیتسسشرح ذیل به

 یقتصادی  یهایمکخ  (1

 وتربیت ت لیم  یهایمکخ  (2

 محیطیزیست   یهایمکخ  (3

 رفاه عمومی  یهایمکخ  (4

 حسوق مدنی  یهایمکخ  (5

 دفا  ملی  یهایمکخ  (6

 عدیلت جزییی  یهایمکخ  (7

 س مت و بهدیشت عمومی  یهایمکخ  (8

  مذ ور   یبندطبسه  ذ ر یسات قابلیسات.  «محیطیزیسات   یهایمکا خ » ،شاعریتزمورد توجه   یهایمکا خ یتی یز ینوی   

  توینیم  صاریحت به  لذی  (2009 ،4  تورس2003 ،3یندهگل  2007  ،2فیرساووی)  باشادمی  نبسایاری یز محسساتأیید مورد 

هساتند و تردیدی در یین خصاوص  هادولت یز ینوی  بسایار مهم و بارز مساالل عمومی   محیطیزیسات مساالل   ه گعت  

 ندیرد.وجود  

ناا   عویمل  ، جام ه یآموزشاا   عویمل  ،یفرهنگ  عویمل،  ییجتماع، عویمل  یعویمل یقتصااادر یتأثتحت   یعموم  یمکاا خ 

،  یاساا ی  یطریف خود )عویمل ساا یبر مح  گذیریمکاایخ ند یقریر دیرد. فری  ساایاساای و ساااختارهای رساامی حتومتی

و   هایرزش،  یاساا ی  ساا یمحصااوس مح  هایمکاا خ   درویقع   شااودیمو یز آن متأثر  گذیردیمر ی( تأثی، یجتماعییقتصاااد

. (547ص  1981 بار  و همتارین،) هستند یریگ میتصم  یندهایو فری  شدهنهینهاد، قدر ، یصوس یدلولوژیی
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. نسش  باشادمی  هایمکا خ و  هات شثمررسایدن  و به  هابرنامهیسااسای بریی موفسیت   یازهاینشیپمکاار ت شاهروندین یز 

  ۀ یسااسای و یز  بریی رسایدن به توسا  یهامؤلعهیتی یز  ،تدوین تا یجری  ۀیز مرحل  هاگذیریمکایخ شاهروندین در  

سااازی بدون در نار گرفتن ناری   ه تصاامیم دندهیمنکااان  شاادهینجا پایدیر یساات. یز سااوی دیگر نتایق تحسیسا  

  (.582 ص   2005 پورتنی،) دیینجامخویهد  یتااذشدهبه نا ارآمدی تصمیما   ها،آن  یهادگاهیدحسیسی شهروندین و  

  ۀ گزیرش وضا یت  کاورهای جهان در زمین مانندی  آمار و یرقام توجه به. باشادینم  مساتننا یز یین یمر مهم  کاور ییرین

 کاور موجود در لیسات و در باش زرد آن   168یز میان   105 ۀرتب ه  20161در سااس  محیطیزیسات شااخص عملترد  

بر  یز طرفی بنا . باشادیممبین یین موضاو     ،دهدیمری نکاان گساترده    محیطیزیسات  مسااللبه م نای  کاورهای درگیر  

و یعماس رویتردهای    هادگاهیدنیاز به توجه و تغییر در   شاااد بهدر ییرین   زیسااات محی ،  ییلمللنیبآمارهای رسااامی  

  ی هایمکا خ  کاور و  1404بریی سااس  شادهمطرح  یندیزچکاممحافات و بهبود شاریی  دیرد. مبتنی بر  مناوربه تریجد

 ساب   محیطیزیسات و    یقتصاادی، یجتماعی  تعاو م  یهاشااخصبرتر ری در حیطه  ۀییرین رتب ه  مرتب  با آن، قریر یسات 

 کااور منطسه خاورمیانه و شااماس   24در میان  ه  دهدیمنکااان   محیطیزیساات شاااخص عملترد   به نگاهی  یمانماید  

)یسااماعیلی فرد و همتارین،   باشاادیم ( 18)جایگاه  بساایار ضاا یف  ۀآفریسا، جایگاه ییرین به لحاظ عملتردی در رتب

یز   ییعمده ه باش  دندهیمییرین ری ینوی  و یقساا  مساالل و مکات   مورد تهدید قریر   زیسات محی  (15 ص  1396

دخالت    در یین ریساتا. باشادیمطبی ی  یهادهیپدینساانی و باش یند ی نیز ناشای یز   یهات یف الیین مساالل ناشای یز 

بریی مناس   دندهیمییرین نکاان   زیسات محی خود ری در شاریی  ف لی    یخوببهو یثری  منعی آن   زیسات محی ینساان در 

جنگلی    یهاعرصاههزیر هتتار یز  35متوسا  سااینه  طوربهجنگلی )  یهاعرصاهدر  یدرپیپ یهایساوزآتشتوین به  می

یسااتان  کااور ری درگیر نموده و بحرینی ملی قلمدید  17ساااینه )ریزگردها   ۀپدید  ،(شااودیم یسااوزآتش کااور دچار 

ورود فاضا   ینساانی و صان تی و تاریب    ۀویساطبه هاهنارودخ(، نابودی حیا   72  ص   1392  )بابایوغلی،(  شاودیم

 کتی در آن و نابودی تدریجی حیاط در  هزیر 30دلیل تردد سااینه به  فارسقیخلآلودگی ی ولوژی   )  هارودخانهحریم 

ویرده به   یهاب یآسا آ  شایرین دیخل  کاور و   یهااچهیدرو  هاتای نابودی    (،دلیل ورود ینوی  فاضا  خزر به ایدر

عویملی  یلبته  .(48 ص  1393)بهبودی و همتارین، .یندهبدون بازگکاات رسااید  ۀ ه به مرز بحرین و نزدیتی به نسط هاآن

بلندمد ، یفزییش فکاار بر منابع طبی ی،   یهایخکاتساال، بروز  خکا مهینخکا  و   ییمنطسهقریر گرفتن ییرین در مانند 

های صان تی ، ف الیت نعت و گاز ۀدر حیط خصاوصبهصان تی   یهات یف الرویتردهای سانتی و نامناساب  کااورزی،  

 رمانی  و تغییری  شدید آ  و هوییی جهانی ) 2های ص نتیف الیت ناشی یز   یهایآلودگ   ،زندگی شهری ۀتوس جهت  به

 بر تکدید یین مسوله تاثیرگذیر هستند.( نیز 12ص   1398، و همتارین

ریساتایی، مکاار ت  هم  جز  ییچارهو مدیرین ساط  بایی ناا  در  نار مرد   رینیگ میتصامدر چنین شارییطی دولتمردین، 

نجا  یز   مناوربه محیطیزیسات   یهاشااخصو بهبود   محیطیزیسات  اساتن یز مصاالب   جهت ت املی در   یهات یف الو 

یفزییش آگاهی،  عبار  یساات یزبریی حل یین مکاات   یمور   نیترییساااساا یتی یز   .چنین وضاا یتی ناویهنددیشاات 

محیطی و  یز بارزترین مصاادی  منع ت عمومی، توجه به م حاا  زیسات   با توجه به یینته  .یساازفرهنگیط عا  و 

 
1EPI, 2016 .  معین خواهدشد 2026بندی بعدی در سال ساله بوده و رتبهده ، گزارشالزم به ذکر است که این. 
 

  91، به سبب کیفیت نامطلوب هوا در سرتاسر کشور از میان  2015شده از سوی سازمان جهانی بهداشت در سال  مبتنی بر آمار ارائه  2

نفر بر اثر    5،500منجر به مرگ ساالنه بیش از  های هوا، تنها در تهران  ام قرار گرفت. آالینده  86کشور مورد بررسی، در جایگاه  

 .شوندهای قلبی و عروقی و تنفسی میبیماری
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  توین یمآموزشای مناساب    یهاییساتریتژبا     باشادیمی یساتریتژی   هایگذیریمکا خ ی بلندمد  آن در قالب  زیربرنامه

در   درویقع .ری یفزییش و نگرش جام ه ری در ریسااتای حعآ آن تغییر دید  زیساات محی  ۀدینش و آگاهی جام ه در زمین

و وضااا یات ناامطلو    ساااو  یا یز    زیسااات محی حعااظات یز   یهاات یا ف االمکاااار ات مردمی در   آموزش   ناار یهمیات 

  ۀ دولتی بلندمد  در حوز  یهایزیربرنامه کااور یز سااوی دیگر، ضاالع سااو  منلث، نسش و یهمیت   محیطیزیساات 

 در یخاصا  گاهیجا یز جام ه آحاد بر یاتیح ریتأث لیبه دل یطیمحسات یز مساالل  ذ ر یسات  ه. قابلباشادیم  زیسات محی 

 عنایت  با یزیساتمحی  یمور یندر اریندسات لذی،   برخوردیرند یعموم یگذیر یمکا خ و  یدولت ت یریمد ینار ا ییدب

 یهابرنامهو  هاطرح در مرد  عمومی مکاار ت  یز بهینه یبردیربهرهپی  باید در همویره ینساانی، عامل لیبدیب نسش به

و همتارین،  پورییصال)  باشاندمنافع عمومی   ۀدر ریساتای توسا  یزیساتمحی   یگذیریمکا خ  فرییند حتی و یزیساتمحی 

»گودی« معهو  . باشادیمتحصایل  قابل ،پایدیرۀ توسال به یصاوس توسا   ۀیین ت امل و همتاری تنها در ساای (.68ص   1393

 عدیلت  و  بریبری گسااترش با همریه مت ادس و رشااد به رو یقتصااادی توساا ه   ند:توساا ۀ پایدیر ری چنین ت ریف می

و همتارین،   1گودی) مرد  یجتماعی و یقتصاادی زندگی بهبود مناوربه یتدیگر  نار در محیطیزیسات  پایدیری و یجتماعی

 (.48 ص  2018

 و زینیربرنامه بردیشات  قیتدربه آن، بطن در  موجود یهادگاهید و پایدیر ۀتوسا  مسبولیت  و محبوبیت  یفزییش با زمانمه

 ریهتار تنها ری عمومی مکاار ت  تحس  صاور .بدینگردید تحویتی دچار ،توسا ه معهو  یز دولتی  گذیرینیمکا خ 

 حصاوس یصالی عامل گذیرینیمکا خ   ه رفت  آنجا پیش تا یمر یین (.21 ص  2013،  2پندیشاتند )یینمن  جویمع ۀتوسا 

، 3)آی ین جی یو   ردند قلمدید مریحل، یز باکای مرد  در ۀف این مکاار ت  یجری ری و تدوین یهابرنامه ،هاطرحموفسیت  

منجر به بروز پیامدهای    ،عمومی  یهایگذیریمکا خ توجه به یرتساء سایساتماتی  مکاار ت مردمی در عد لذی   (2009

  ی ها ناساازممیان دولت،   ییریساتاهمهماهنگی و جهت  . بدینگردیده یسات   زیسات محی  ۀدر حیط  خصاوصبهمنعی 

  حاضار  در پژوهش.  باشادیمیلزیمی   زیسات محی و مرد  در یمر حعاظت و حریسات یز   زیسات محی درگیر در مساالل  

  ۀ تصااویری یز مطال ا  صااور  گرفته در حوز  ه،یسااتعاده یز مسای  موجود مرتب  با یین حوز  با شااود  هت ش می

 :یریله شود  زیست محی عمومی در باش   گذیریمکیخ 

 

  یمشخط

اه چگونه    است  ین مااکاص نیهمچناا یست.  « یریله نکدهیعموم  یمکخ » معهو  یز  یپسندف جامع و همهیهنوز ت ر

نااااد  یدر فری  یاریر ِ بااااسیرپذیرگذیر و تأثیروها و عویمل تأثیه ن    علت یست مسولۀ مذ ور بدینن نمود. یید آن ری تبیبا

ا  ی  : سااب ندمیف  ین ت ریری چن  مکاایخ  (2018ا  وبسااتر )ین مریآن  ۀناملغت   .باشااندمیل  یدخ  گذیریمکاایخ 

م در یو یتااذ تصام  ییریهنمااااا یبری ینی  م یو در شاری ینتاا  شادهماتلف   یرهایان متغیه یز م  ت  ییز ف ال  ییوهیشا 

 .ردیگ یمنده مورد یستعاده قریر یزمان حاس و آ

 
1 Gouda 
2 Inman 
3 INGO 
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  ی عماااوم   یردهااااتدر عمل  یه موجب همااااهنگ   دینندیمدیر یم پایتصم ی ری   یعموم  مکیخ  1 ییو  ت ویو یپر

مریجع ماتلف   ۀلیوسا بهااااه      ییهامکایخ ما  و یعبار  یسات یز تصام  یعموم  مکایخ   2. یز نار بوچهلزشاودیم

.  دنشو یمجام اااه هستند، یتااذ    یعماااومنده حعآ مناااافع  یه نما  ه  یمانند مجلس، دولت و قوه قضال  یباش عموم

یز یفرید قدرتمند و   یا گروهیتوس  فرد   ااه    ندیمف  یهدفدیر توص  ییقدیماتری سلسله  یعموم  مکیخ ز ین 3یندرسون

سیاست   ،ییز نار دی.  ردیگ یمل  تش  ،یل عمومتمک   ااا یمسابلاااه و رفاااع   یباااری  گذیریمکیخ ت  یمکروع یدیری

ینجا  بدهند یا ینجا   تا   نندیمینتاا    هادولت  ه   دشااو یم ارها و موضااوعاتی یط ق  یتمامبهمکاای(  عمومی )خ 

 (.63 ص  4،2016یی)توماس د ندهند

  ی یمجموعه  درویقع  باشااد می دولت   یعموم  گذیریساایاساات   ۀرمجموعیز  عنوینبه  «محیطیزیساات   گذیریمکاایخ »

یز مساالل    یشادن مکات   ناشا مرتعع  ،آن  ی ه دغدغه یصال  یسات   ی  ن حتومت  یهااسات یسا همگون و هماهنگ با  

  ی اسا یقدر  سا تحت   یهاحوزهدر   گذیریمکایخ .  باشادمی  حا م  یو یجتماع  یاسا یسا   یفضاا  ۀدر عرصا   محیطیزیسات 

   ه آن ری دیرد   ییقتضاا  ،مساالل صان ت   ۀدر حوز  مکایخ   ی   ه. درحالیناهمگون یسات   عموماًمتنو  و صاور   به

یز   یحدی نر دیلحاظ به تولنیبد   دهدقریر    مدنارری  مکااایخ آن  یدر طریح  یوربهرهو حدی نر    ییقتصااااد ۀصااارف

یقتضااء آن ری دیرد  ه   ،محیطیزیسات   گذیریسایاسات   یدر زیسات  محی  ۀغبط  ت یرعا .شاودیم دهیکا یمنابع یند  نی متر

باید    ی  ن  کاور  گذیریسایاسات  ه    نجاسات یی نتته  نکاود.  کاتریب دیتول یفدی  ت یطب ری حعآ  ند تا  یسا مت مح

    یسا مت مح نیقر  ییقتصااد ۀتوسا  د،نریقریر گ   مدنار هاینگرینم حاا  و    تما و یجری شاود  ه    یطریح  ییگونهبه

همگاا  باا   یتتنولوژ  قیترو  و  بااشاااد  یییفزیت یا عیعلم در  ناار     دیا تول  یتیزیف  یهااحوزهبااشاااد، گساااترش    ی یطب

تریزو و در  ۀ ع در دو یدولت  یهااسات یسا و    یعموم  ییخویساته  تما ،     یدر    یساتعاده یز آن باشاد  یساازفرهنگ

و   یفتر  یایمساتتر در جغریف  یهاساتهیبامساتلز  شاناخت    ییدر هرحوزه  گذیریسایاسات  ه   دیسات یپ ناگعته  ت ادس باشاند.

 (.34ص    1392،رحیمی)  آن حوزه یست   یعلم میپاریدی

  ی گذیرمکایخ مریحل    توینیملذی     عمومی یسات   ۀفرآیند حل مساول  «یگذیرمکایخ » ،یشااره شاد  ترشیپ ه   طورهمان

  ی یهناجدیگ شاامل مریحل مکااص و   گذیریمکایخ فرییند   ،با یین تعاسایر ری متناظر با مریحل حل مساوله برشامرد.

 ند:لحاظ گرد  دیبایم  زیست محی  ه در حوزه    باشدیمشرح ذیل به

 محیطیزیست   یهامکیخ تدوین  (1

 محیطیزیست   مکیخ یجریی   (2

 مکیخ یرزیابی   (3

 

 

 
1 Prewitt & Eulau 
2 Buchholz 
3 Anderson 
4 Day 
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مریحل تدوین   ۀرمجموعیز  ،ناسات آن  ۀمرحل 3 ه گردید مرحله تسسایم  5به   (1شاماره )در جدوس   یگذیرمکایخ 

 .تدوین هستند  ۀمرحلۀ  یافتبس   درویقععمومی محسو  شده و   مکیخ 

 

 مسوله  عمومی و فرآیند حل   یگذیر مکیخ  تناظر فرآیند  :1جدوس  

 بازیگران هر مرحله مسئلهتناظر با مراحل حل  یگذارمشی خطمراحل 

 مکی خ  تأثیرپذیرین  ۀجام   ل  شناخت مسوله مکی خ  دستور  ارگذیری 

 مکی خ  نع ان مستسیم ذی پیکنهادی  یهاحلریه یریله   مکیخ   یریگشتل

 دولت  نهایی  حلریه یریگم یتصم

 مکی خ  نع ان مستسیم ذی حل ریه ل ی وت دجرح یجری و  مکی خ  یجریی 

 مکی خ  تأثیر پذیرین  ۀجام   ل   نترس و ناار  بر نتایق مکی خ یرزیابی 

 (2009، 1منبع: هاولت و ریمش)

 

مساوولیت    هر دی دولتی گوناگونی    یهاناساازم ه   ام نبدین  باکای هساتندم مویً میان  محیطیزیسات   یهامکایخ 

  ی هاا مکااایخ طریحی و یجریی    ساااولاۀ ماذ ور،. باا توجاه باه مری برعهاده دیرناد  محیطیزیسااات باکااای یز مساااالال  

هم به لحاظ عمودی و هم   سات یبایمنیازمند توجه به یب اد باکای و یقتصاادی یسات. یین یتچارچگی  محیطیزیسات 

گوش مسااووین و  به تمهیدیتیری با یتااذ   زیساات محی  ۀمسااالل حوز دیبا   لذیباشاادیفسی وجود دیشااته  صااور به

مکات   یین حوزه ری مرتعع   حلریه ها،بیری  ه بتوین با آنیتدبیری یتااذ گردد. تد  ،گذیرین رسااند تا بریی آنمکایخ 

دیوینی    ۀدرگیر مسااالل و مکاات   پیچید چنانآنگذیرین دولتی مکاایخ جلوگیری  رد. مکاات    نمود و یز تتریر 

  ی هاریه ه  ساایرمرد  یهاناا یسات  ه در   یهیبد .قریر دید هادید آن ۀمساالل تازه ری دییر توینمی  ندر ههساتند  ه ب

ی  یجتماع  یهنجارها  یریگ شااتلدر   ینسش پررنگ یفتار عموم  ،و دلیل آنباشااد می   ترآسااانبه مریتب   مسااولهیع   

 .دهدیمخود قریر   یاستیمسالل ری زودتر در دستور  ار س  ،یخویست عموم یدر پ زیحا م ن  یاسیس  ستمیس   یست 

 

 عمومیمشارکت 

و    ییجتماع یهاهیناریسات  ه بازتا     ییدهیی   درویقعدیرد  نهیری هن و د  ییساابسهینساان   ییجتماع ا یمکاار ت در ح

بر وی نش در بریبر    یمنط  آن مبتنهمچنین .  باشادیمشاوند،  یساازمانده دیجویمع چگونه با  نتهیدر خصاوص ی  یاسا یسا 

در یمور    یت عموم  مکااار  ۀدر زمین  یساات. ت و در دسااترس نبودن دول  یریناپذین طاف  ،یسااایروینید  ،ییتمر زگری

جام ه )فاقد    یه در آن یعضاا  یسات   یندی، فرآیت شاهروند  ه مکاار   یعتساد دیرد(  2008میت، ریبرتز )  مربوط به حا

  منصابان صااحب و ینجا  یقدیما  مربوط به جام ه با    ی( در قدر  یتااذ تصامیما  یسااسا یو دولت ییدیر یهامسا   ،پسات 

  هاشبتهنع ان، نهادها و ییز ذ  ییمجموعهه در غالب   یست   یند شامل یفریدین فرآی. یشوندیمسهیم   یو حتومت یدولت

 
1 Hawlett & Ramesh 
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میت دخیل    حا یندهایخود ری توساا ه دیده و در فرآ یت مدنیتا هو   نندیم  یگر مکااور  نموده و یقدی  جم یتدیبا  

 .(560ص  2012 ،1بریدباری و همتارین)باشند  

 

 مشارکت شهروندی

و یریله خدما     گذیریمکایخ  ایهان به ت امل بین شاهروندین و مدیریت شاهر  ه بیکاتر حوس محورهایی همچون 

دیدگاه، نگاهی متعاو  یز مکاار ت سایاسای شاهروندین یسات  ه  . یین نگردیممکاار ت شاهروندی    ۀمناببه  یسات،  شاهری

بر ح  رأی و ینتاا  مسااووین شااهری توساا  مرد  تأ ید دیرد. در نار یو، مکااار ت شااهروندین تأثیر مسااتسیم و  

یتی یز   عنوینبهبه شاهروندین  . همچنیندیرد هاآنمربوط به شاهر و یجریی    یهامکایخ   یریگ شاتلبر   ییویساطهبدون

یز مکاار ت شاهروندی ت اریف متعاوتی یریله   (.1181ص   2007 ،2 ایهان)  شاودیمیصالی حتومت نگریساته   یهاهیپا

گوناگون حتمرینی و یمور مربوط    یهانهیزمشاهروندین در  شار ت ف اس  ۀمناببهوبساتر مکاار ت شاهروندی ری    یسات شاده

م نی مکااار ت  به 4مکااار ت مدنی  دیگر به عبار  (.319 ص  2004 ،3ریبرتز ند )یمشااهری م رفی  ۀجام ۀ یدیربه 

.  ست ی  هاشبتهدر قالب نهادها و   هات ییولو سری منافع و بریی یمور عمومی، با توجه به ی   ییجو چارهمرد  در تدبیر و 

هویت شاهروندی  م   رده و شاهروندین ری در روند حتمرینی    ۀتوسا  بهباشاد  ه یین نو  یز مکاار ت   ر میقابل

م انی دیریی مکااار ت شااهروندی ممتن یساات بریی یفرید متعاو   یلبته  (.534  ص   2005  ،5 وپر) دینمایمسااهیم 

در  ل روند  نع انیذ ردن طیف وسای ی یز مکاار ت ری به ساهیم توینیم نیز محلی  ۀتوسا  ۀگوناگونی باشاد. در زمین

مناساب    یهاییساتریتژ اربساتن  و به  هاحلریهروندی  ه شاامل شاناساایی مساالل و مکات  ، تکاایص    توسا ه دینسات 

 .(66 ص  2008  ،6بوینیست )

توجه به علت عد آمریتا ری به 60 ۀهای ده، آشاو نارینصااحب یهمیت مکاار ت شاهروندین تا آنجاسات  ه برخی  

 ص  1976  ،7 انینگها )  .دینندیم  ،پوستاناهیس خاص مانند  یهات ییقل  خصاوصبهناری  باکای یز شاهروندین آمریتایی 

277.) 

 

 پایدار  ۀتوسع

 . همچنینشاودینمرفاه بریی نسال یمروز منجر به  اهش رفاه نسال آینده   ،پایدیر شاتلی یز توسا ه یسات  ه در آن  ۀتوسا 

 (.13 ص   1396 ،فردییدینادر یین رویترد یز یهمیت باییی برخوردیر یست )  زیست محی 

 

 
1 Bradbury& Williams 
2 Callahan 
3 Roberts 
4 Civic Engagement 
5 Cooper 
6 Bowen 
7 Cunningham 
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 زیستمحیطآموزش و 

هم در یرتباط با علو  فیزیتی و علو  تجربی یسات و هم با علو  یجتماعی و ینساانی همبساتگی و    زیسات محی دینش 

و با یو در   بودهینسااان   ۀرندیدربرگ محی  زندگی   عنوینبه  زیساات محی دیگر چون عبار  یرتباط ناگسااسااتنی دیرد. به  

  ن یمؤثرتر  ،. یز طرفی آموزش ننادیمیادی نحوی باه یین دو رب  پباه  هاادینش  یغلاب  هساااتناد  وی نش دیلم_یرتبااط و  نش

. دهدیمیفزییش آگاهی فرد در مویجه با مسااالل و م ضاا   جام ه یساات. آموزش جهان فرد ری شااتل  ۀیبزیر و شاایو 

  زیساتمحی یسات. آموزش    زیسات محی تغییری  منبت پایدیر در    ۀبه حر ت درآورند نیز  آگاهی و درک عمومی یفرید

و پذیرش مساوولیت در بریبر حعاظت   زیسات محی پرورش یفریدی ف اس و آگاه در خصاوص مساالل و مکات    دنباسبه

  و  یقتصااادی  ،یجتماعی،  یتیولوژیب متسابل فیزیتی،  یهاوی نشباید شااناخت یفرید ری نساابت به   آموزش  یز آن یساات.

 ری یفزییش دهد  زیسات محی یقتصاادی و بهبود  _یجتماعی ۀتوسا   ۀویبساتگی و یرتباطا  پیچید  ،زیسات محی فرهنگی  

 .(3 ص   1390،یبودی)م

 

 مشارکت عمومی ۀتاریخچ

.  در یین ریساتا  یوس قرن بیساتم، رشاد تمایل به مکاار ت شاهروندین در یمور عمومی سارعت بیکاتری یافت  ۀدهدر ساه

میانی   یهادهه. در برشامردیین روند   یهانکاانهیز  توینیمدیوطلبانه بریی بهبود محی  شاهری ری   یهابرنامهمکاار ت در 

. ند ه نیازمند مکاار ت شاهروندین بود  ندیجری شاد  ،ی نو ساازی شاهریهابرنامهمبارزه با فسر و    ییهابرنامهقرن بیساتم نیز 

 یهادههطی یما    یوس قرن بیسااتم، مرد  به مساما  حتومتی بریی ینجا  یمور تتیه دیشااتندۀ  در نیمذ ر یساات  ه  قسابل

 یندزیادی در یین زمینه ینجا  پذیرفته یها شت   ه  مییبودهپایانی قرن بیساتم شااهد یفزییش مکاار ت شاهروندی مساتسیم 

 . (69 ص  1390،  1دیتسون)

ب دی نیز یدیمه  یهادههیین یمر در   .شااهد رشاد چکامگیر تمایل نسابت به مکاار ت شاهروندی هساتیم 1970یز دهه 

معهو   . یز آن زمانهساتندمکاار ت شاهروندی ف اس ۀ ماتلعی در زمین  یینهادهو    هاینجمن ه یمروزه   یطوربه،  دیشات 

 ۀتا ده (  بریی مناس737 ص  2007 ،2یبرزولد)  شاودیمعمومی شاناخته    یهامکایخ یصالی  ۀهسات  عنوینبهمکاار ت  

ری به   مرد   ۀ ه مکاار ت عام  هساتندیز آن  ترغامضو  تردهیچیپ، محیطیزیسات مساالل    ه شادیمتصاور  1970و  1960

یین تعتر تغییر یافت و    1990و  1980 ۀدر ده    یماشاود  یکا ییندچاره هاو در ساط  محلی در مورد آن  دسات آوردند

   (.597 ص  2005 پورتنی،)در یین زمینه یافتند    ییژهیونسش مهم و  ،محلی  یهاحتومت 

  ونسل حملمحلی، جلوگیری یز جر  و جنایت،   ۀگوناگونی همچون توساا   یهاعرصااهدر حاس حاضاار شااهروندین در 

های مکار تی  ه یمروزه  متانیز .  (435 ص  1997  ،3توماسدیرند )مکار ت ف اس   محیطیزیسات   یزیربرنامهعمومی و 

مرد  ری توینمند سااخته تا بتوینند نسکای ف اس و یسااسای در یتااذ تصامیماتی  ه بر    ه  ، ت ش دیرندشاوندیم   اربردهبه

 (.32 ص   2001 و همتارین،  4 ورنویسباشند )دیشته  ،مؤثر یست  شانیزندگ 

 
1 Dixon 
2 Ebersold 
3 Thomas 
4 Cornwall 
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 مزایای مشارکت شهروندی

  ی ها گروهحضااور شااهروندین آگاه و  بازهم ،شااوندیمدمو ریتی  ینتاا    صااور بهگذیرین  مکاایخ حتی زمانی  ه 

 .(133 ص  2004 ،1دیمتچر نند )مأخوذه  م     یهامکیخ بودن    ارآمدبه  توینندیممردمی   خودجوش

یز توین و منابع    یریگ بهره. مکااار ت با یساات منافع گوناگونی  دیریی مکااار ت در سااط  فردی، گروهی و یجتماعی  

  تر مناسب  یهامکیخ یخذ تصمیما  و   ، ه نتیجه آن شودیم  هاآنشهروندین باعث پیدییش آگاهی و بصیر  در میان  

یقکاار ضا یف  یتوینمندساازمکاار ت شاهروندین به توزیع عادینه قدر  و منابع و  ،. یفزون بر یینباشادمیبریی جام ه 

نو    یهااریه(. تسویات حس ت ل  یجتمااعی، یفزییش یعتمااد عمومی و یاافتن  67  ص   2008  بوین،)   نادیمجاام اه  ما   

 .(1269 ص  2009 دنهار  و همتارین،) هستند بریی حل مکت   پیچیده یز نتایق مکار ت شهروندی

  زیساتمحی ،  یشاهردرون  ونسلحملگوناگونی مانند مساتن، فضاای سابز،   هایدر حوزه توینیممکاار ت شاهروندین ری 

محور در حعاظت یز مکااار تی محله یهاروشهمچنین   (.1383علی محساانی، ) شااهری مکاااهده  رد  یزیربرنامهو 

 .(117 ص  2001 ،2 ار و هالورسن) هستندموف  در یین زمینه    یهانمونهیز دیگر   هاجنگل خصوصبهو    زیست محی 

 

 شناسی پژوهشروش

 ۀ، مطال زیساات محی عمومی و باش   گذیریمکاایخ   ۀبر مطال ا  دیخلی مرتب  با حوز دیتأ  با    حاضاار در پژوهش

در . یط عا  یین باش گرفت صااور  مطال ا  مرتب  با موضااو     ۀپیکااین و  یهاهنا تابابر مبنای مطال ا   مروری 

 باشند.مکاهده می( قابل2شماره )جدوس 

 

 : خ صۀ پیکینۀ تحسیسا  صور  گرفته 2جدوس  

 اساسی یهاافته ی یشناس روش یهامشخصه  موضوع پژوهش سال   نویسندگان 

سلیمانی و  

 همتارین 
1398 

دلبستگی به متان   یهامؤلعه تأثیر 

بر مکار ت یجتماعی در حعاظت  

 زیستمحی  یز 

 پیمایکی_توصیعی

 یریگنمونه

 ی  شهردیری تهرین  ۀمنطس

مکار ت    36 منبت  تغییری   یز   یستی ز یمحدرصد 

یز    تویندی مشهروندین   و    یهامؤلعهمتأثر  هویت 

در یین میان   .ویبستگی مرتب  با دلبستگی به متان باشد

 یست.   رگذیریتأثویبستگی  مؤلعهبیش یز  ،هویت  ۀمؤلع

  پور ورحمان

 همتارین 
1397 

بررسی نسش آموزش  

جویمع محلی در   زیستمحی 

 شهروندین  محیطیزیست عملترد 

 تجربی نیمه

 در دسترس  یریگنمونه
 ها آنگروه  نترس و آموزش 

 شهر تبریز  5 ۀمنطس

تبریز   5  ۀشهروندین منطس  محیطیزیست آموزش  

بهین  بر مصرف  پسماند،  آ ،  اهش    ۀمدیریت 

بهین مصرف  سبز،  فضای  و   ۀ آلودگی،  ینرژی 

 ی یست. تأثیر منبت  دیریی  زیستمحی حعاظت یز  

 
1 Doamekpor 
2 Halvorsen&Carr 
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محمدی و  

 آزیدبات 
1397 

های مکار ت  سنجش مؤلعه 

  شهروندی در پایدیری

 محیطیزیست 

 تحلیلی _توصیعی

 شهر یهویز  2 ۀمنطس

مهم    یهاشاخصسط  مکار ت شهروندین در  

قریر    سنجش  مورد  محیطیزیست پایدیری  

  ، . بین سط  سنی شهروندین و مکار تگرفت

دیرد.  ۀریبط وجود  تحصی      عتس  سط  

                                                ۀشهروندین نیز با میزین مکار ت ییکان در توس 

    دیرد. مستسیم ییه ریبط، محیطیزیست پایدیر 

 1397 یرمغان 

ش مکار ت  ی یفزی یریهبردها

های در یرتساء شاخص  یمردم

 یی روستا ینویح محیطیزیست 

 یکی مایپ_یعیتوص

 SWOTمدس 
 م رد  یی باش مر ز ها نادهست

ان و تغییر یلگوی  یبه روستال  یرسانیط   آموزش و    

رین  تریتأثو  م  نی مؤثرتر  عنوینبه مصرف به ترتیب  

بهبود   در  رفع    یهامکار ت عامل  جهت  مردمی 

 . باشندمی منطسه محیطیزیست مکت   

 1396 زیده  عاش

مکار تی مؤثر جهت   یهانهیزم

غیردولتی   یهاسازمان مکار ت 

  گذیریمکیخ  در فرییند 

 یزیستمحی 

 گیری در دسترس نمونه

 یستان تهرین 

با   توینندی می  زیستمحی  غیردولتی    یهاسازمان

ی و ناار   زیستمحی  مکار ت در ییجاد تصمیما   

یرزیابی   یز یجری، نسش مؤثری در    تصمبما و  پس 

 .باشندزیستی دیشتهگذیری محی مکیفرییند خ 

گلدیر و  

 همتارین 
1396 

طریحی چارچو  معهومی  

 نع ان دردرگیرسازی ذی

 عمومی  گذیریمکیخ 

 تحلیل  یعی

و   یها تاباانهمطال ا  

 یافته ساختارنیمه ۀمصاحب

بازدیرنده،  یینه یزمعویمل   نندۀ  بیان و  تسهیلگر  عویمل   ،

 شناسایی و مویجهه با مسوله عمومی، درگیرسازی 

 یهامکی خ  وضع    ، عمومی  گذیریمکیخ  نع ان در  ذی

مؤلعه  و  درک  گانه21های  مطلو   و  شناخت  نایر  یی 

مسوله عمومی، شناسایی آثار و پیامدهای مسوله عمومی،  

، ت یین سط   نع انیذ  لیوتحلهی تجز،  نع انیذشناسایی  

و   یستریتژی  نع انی ذ  یبندت ی یولویهمیت  ینتاا    ،

 و...  نع انذی، رضایتمندی نع انذیدرگیرسازی 

ملتی و 

 سروستان
1395 

  مکار ت شهروندین در خدما 

 ی شهر ینویح زیستمحی و 

 ی کی مای، پیلیتحل_یعیتوص

 یریگنمونه

 شهرستان باغمل 

  ۀ در یدیر  هاآن   ین مکار ت شهروندین و آگاهیب

بمور  ی ن مکار ت شهروندین و جنس و یشهر، 

ن مکار ت  ی ب  درنهایت  و     شهروندینیتحص

و    یم نادیر  ۀ ریبط  ،یشهروندین و خدما  شهر

یدیر  بین در  شهروندین  مکار ت  و  یمور    ۀسن 

 یست. ریبطه م نادیر یثبا  شده عد  ،یشهر

 پور ویصلی 

 زیدهفیشر
1394 

  گذیریسیاستریهبرد 

کور در بستر    محیطیزیست 

 ا  مت ارف ی نار

 ی عموم یریگم یتصم

 ادیبندیده ۀی نار

 مصاحبه

م حاا   به  توجه  عمومی«  »منع ت  مصادی   بارزترین 

شریی  موجود    .باشدمحیطی در یریله خدما  عمومی میزیست

های  تأثیر دوگانگیمحیطی  کور تحتزیست  گذیریمکیخ 

-می  « نش _دینش»  و   ار رد« _بردیری«، »ساختاربهره_»حعاظت

همچنین مدس  باشد.  برخی  رویتردهای  ارآمدی  و  ها 

بهمکیخ  یقلیمی و  گذیری عمومی  یقتضالا   و  ماهیت  دلیل 

 کور در مسایسه با سایر یلگوهای   زیستمحی   ۀسیاسی حوز

 بیکتر یست.   ،شدهطرح
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یصلی پور و  

 همتارین 
1393 

تبیین یلگوی بومی تدوین 

  محیطیزیست  یهامکی خ 

  کور با یستعاده یز 

 بنیاددیده ۀناری 

 

 ساختاریافته نیمه ۀمصاحب

 

ی در  لّشریی  ع  ۀ وجودمنزلبه   محیطیزیست بازیگرین  

ریهبرد    محیطیزیست   مکیخ تدوین   طری   یز 

مسولمحیطیزیست   یها نش» به  پژوهش    ۀ«  محوری 

می    ی هامکی خ  بر»ی  همچنینشوند.  مرتب  

عویمل    گرمدیخلهعویمل    ۀ منزلبه «  محیطیزیست  و 

های بسترساز،  مؤلعه  عنوینبه  »نر « و »سات«   یینهیزم

 . نندی مری تسهیل  محیطیزیست  یهامکیخ  تدوین 

محمدی و  

 همتارین 
1392 

مکار ت شهروندین در یمور  

 مؤثر بر آن شهری و عویمل  

 شهروندین  بیندر 

 گیرینمونه

 سنندج 

م نادیری   یز ریبطۀ  رضایت  میزین  متغیرهای  بین 

یقتصادی پایگاه  شهردیری،  یجتماعی، _عملترد 

های جم ی،  زندگی، یستعاده یز رسانه   ۀمحلت ل  به  

طرح یجریی  و  تهیه  نحوۀ  یز    ۀتوس های  آگاهی 

در   عضویت  شهری،  مدیرین  به  یعتماد  شهری، 

 وجود دیرد. یی، سن و جنس های محلهینجمن 

حسینی و 

 همتارین 
1392 

 انیبر بنپایدیری شهری  

 مکار ت شهروندی  ۀتوس 

 پیمایکی

 همبستگی_علٌی

 گیرینمونه

 سبزویر

میان نو  تصرف ویحد مستونی )یحساس مالتیت( و    (1)

به مکار ت در مدیریت شهری،     ۀ ریبط ع قۀ شهروندین 

های ستونت در بین ت دید ساس  (2)وجود دیرد.   یم نادیر

و  مدیریت  در  شهروندین  مکار ت  و  محله  شهر/ 

  ( 3)وجود دیرد.    یم نادیر شهر، ریبطۀ    ۀتوس  ریزی  برنامه

آن مکار ت  و  شهروندین  سن  متغیر  فرییند    هابین  در 

تصمیمریزیبرنامه و  مدیریت  گیریها  شهر،    ۀتوس  های 

ندیرد.  ی م نادیرریبطۀ     تحصی    میان سط  (4)  وجود 

  ۀ ریبط به مکار ت در یمور شهر،    هاشهروندین و تمایل آن

میان مکار ت شهروندین در    ( 5)  وجود ندیرد.  ی م نادیر

شهروندین  یجتماعی  همبستگی  و سط   شهری    مدیریت 

ییجاد و بهبود یحساس ت ل  متانی، یفزییش (،  )محله و...

میزین   و  یجتماعی  و  عمومی  یمنیت  یحساس  میزین 

یرتباط    یمند تیرضا یز زندگی خود،  و    م نادیر شهروند 

 منبتی وجود دیرد. 

 1391 رجبی
 ی های مکار ت شهروند شیوه

 ی شهر  ۀتوس   یندهای در فرآ

 ناری 

 بنیادی 

  توین ی ممکار ت مردمی ری    ۀفلسعی در زمین  یهادگاهی د

ناری   4در   ناری همریهۀ  دسته  مدس    ۀساختن،  مکورتی، 

ناری  یجتماعی و  نمود.    ۀیادگیری  قدر  جام ه خ صه 

در   مردمی  مکار ت  ماتلف  سطوح   یهاطرح همچنین 

ری   خودینگیاته،   توینی مشهری  مکار ت  قالب  در 

 خاطربه مکار ت ت املی، مکار ت عملتردی، مکار ت  

  رد.  یبندم یتسسمادی و مکار ت ینع الی  یهازهیینگ
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 1391 زیهدی 
مدیریت شهری و تبیین مکار ت  

 یجتماعی شهروندین در شهردیری 

 ییسناد_یها تاباانه

 هی ثانو لیوتحلهی تجز

نهاد  توینندی م کور    یهای شهردیر مکار ت  نهی با   ردن 

ب  ییجتماع باعث  یدر  شهروندین،   ۀدی ی  یریگشتلن 

 گردند.  «ینهاد یجتماع عنوینبه  یشهردیر»

و  هاشمیان

 همتارین 
 

 مکار ت شهروندین 

 یمور شهر ۀ در یدیر

 پیمایش 

 مکهد 

، میزین آگاهی نسبت  یقدرتی ببین متغیرهای یحساس  

شبت سن،  شهری،  یمور  در  مکار ت  رویب    ۀبه 

پایگاه  ینجمنی،  عضویت  یجتماعی،  یعتماد  یجتماعی، 

و    ،یجتماعی_یقتصادی شهردیری  عملترد  یز  رضایت 

م نادیری    ۀریبط  ،گویان در یمور شهری مکار ت پاسخ

دیرد.   مکار ت  همچنین  وجود  بر  متغیر  مؤثرترین 

عملترد   یز  رضایت  شهری،  یمور  در  شهروندین 

 شهردیری یست. 

رهنما و  

 رضوی
1391 

 حس ت ل  متانی بر  ریتأث

 یجتماعی و مکار ت  ۀسرمای 

 تحلیلی و همبستگی

 مکهد 

  تسویت حس ت ل  متانی  جهتبه ی غیرمستسیمعلّۀ ریبط

 گردد.  یجتماعیۀ باعث یفزییش مکار ت و سرمای 

زیاری و 

 همتارین 
1388 

مکار ت شهروندی و نسش آن  

 در مدیریت شهری 

 شهرهای  وچ  

 پیمایکی
 هیدج   ، ورزنه ودیرگلهشهرهای 

ذهنبُدر   تمای د  بسی ،  مکار ت  به  باییل  زیریستی  ار     

بس مناسبینگرش  ی  یار  در  مکار ت  وجود  ی به  شهرها  ن 

همچنیندیرد بُ  .  عدر  طر  ،ینی د  یز  عویمل  ی مکار ت    

، شر ت در  یشهر  یو نهادها   هان اسازممکار ت مرد  در  

نتایق نکان   شد. ده  یان سنجی ر و ت امل با آشنایینتاابا  یخ

ن  یقریر دیرد. ب  یعیمکار ت مرد  در سط  ض دیدند  ه  

ذهنبُ مکار ت  یمتغ  عنوینبه مکار ت    ی د  و  مستسل  ر 

یرتباط م نادیرهشدحاصل  یمردم یز   ی، مکاص شد  ه 

همچنین   .ن شهرها وجود دیردی مکار ت در ی  ی د ذهنبُ

بری  یبستر مکار ت در شهرها مطال ه  ار ت  مک  یمورد 

 . ست ی ار باییبس یت شهری ری در مد

یوهمت چوین  

 و همتارین 
2019 

 الل مرتب  با سدرک م 

 شهروندی  مکار ت

 گیرینمونه

 عمی   ۀمصاحب

 مالزی 

ویبستگی منابع   مانندبرخی موینع مکار ت شهروندی 

 و... شناسایی شدند.  تطاب  منافعدولتی، عد 

لی و  

 یسچا تر
2019 

بین یعتماد به دولت و   ۀریبط

 مکار ت شهروندی  یهاهی نار

 یریگنمونه

 تحلیل رگرسیونی

دیرند،   یعتماد  دولتی  مؤسسا   به  یفریدی  ه 

 ه  هستندبیانگر یین  هادیده . دهندیمبیکتر رأی 

-حمایت محدودی در یعتماد به دولت و منعی

 بودن ت دید مکار ت در تجم ا  وجود دیرد. 

آریس 

 مچارسوس  

 و همتارین 

2016 

 

 مکار ت شهروندین 

 آیین سیاسی عنوینبه

 
 

بیمارین سرطانی، بیمارین  

مغزی و  ود ان پیش یز  ستته

 متولدشده  موعد

بیمارین  آیینی در باش مکار ت عمو  و    ، عملترد 

پتانسیل تحوس باکی مکار ت شهروندین ری خننی 

و   مکار ت    یترعیوس   یشناختجام ه  رده  بریی  ری 

 .دی نمای مس مت ترسیم  ۀشهروندین در وریی عرص
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 2016 وو و جانگ

گمکده میان مکار ت   ۀحلس

 شهروندی، رضایت  

 و عملترد عمومی 

 مدس م ادی  ساختاری

 ستویفرینسسان

مکار ت   بایتر  شهروندی  سطوح  رضایت  با  شهروندی 

یست. پاسخ  شدهیدریک یرزیابی    مرتب   عملترد یز  گویی 

میانجی دیریی  عمومی در مورد خدما  شهردیری   نسش 

 یست. منبت میان مکار ت و رضایت شهروندی    ۀدر ریبط

گرینسبرند   

 لووو 
2016 

رویتردهای مکار ت شهروندی  

 ی زیستمحی  در س مت  
 ناری  ۀمطال  

علم شهروندی و مکاهدی  شهروندی دو رویترد مورد 

با    یستعاده مرتب   پیچیدگی در حل مسالل  جهت  اهش 

توس     زیستمحی  یست  ه  شهروندین  مدیخله  با 

  5. در یین پژوهش  باشد میگذیرین مورد توجه    مکیخ 

 شدند. ثمرباکی مکار ت شهروندی یریله  مناوربهگا  

 ریستی 

 لوهایر 
2013 

مکار ت  یعی شهروندین در  

 مری ز بهدیشت عمومی 
 ییالت آیوی 

  نندگان مصرف توینمندسازی    دنباسهبمتاصصانی  ه  

در   دیشتن  نسش  باید    ،هستند  یرسانخدمت بریی 

بدینند  ه چه چیزی موجب تسهیل  یعیت مکار ت  

شوند  ه    شودی مشهروندین   مطمون  تا 

در     نندگانمصرف  برحسی  و  مکرو   صدیی  یز 

 برخوردیرند.   مکیخ  فرییندهای توس ه و یجریی  

 2004 فیرنو
 مکار ت شهروندی  

 یزیستمحی  و ریس  
 ناری _بنیادیۀ مطال  

عمو  مرد  در   ۀدهندسازمانی مکار تمتانیز   5بررسی 

حوزریتأث در  ییکان   یهاس  ی رتصمیما     ۀ دهی 

عمل،    یزجمله ی  زیستمحی  یبتتار  عمومی،  جلسا  

 و...  به قوینین قنمنتنارسنجی عمومی، مذی ری   

یستوفر و  

 ناس ی گور
2001 

:  یت مدن  مکار یساختار یها نهیزم

  یهاینجمنت در ی عضو ۀمطال 

 ی تطبیس یدگاهیدیوطلبانه با د

  کور   32

 مانند  یعویمل ریتأثتحت هاینجمن ت در ی عضو

 یسیاس  ی، نهادهاهادولت تعاو  بین ساختار  

ن متغیرها، ی یست. ی  هاملت  یو فرهنگ سیاس

ه یفرید در    ییهاینجمن ت و نو   میزین مکار

 .دی نمایمری ت یین   نندی مف الیت   هاآن

 پژوهش حاضر()منبع:  
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 هایافته

 تسهیلگر ، بسترساز و آوریلزی  هری  یز عویمل   یهامؤلعه یب اد و   :3جدوس  

ها مؤلفه  ابعاد  عوامل   

آور یلزی    

 یسناد ریهبردی و بایدستی

 متولی  یهادستگاه هدییت و ریهبری 

 قوینینو  هااست یسیب غ 

 مکترک  یندیزچکم ترویق 

 حا میتی یهادستگاهو ت ام   ریهبردی در بین  ییریستاهم وض یت 

 آحاد جام ه  محیطیزیست به ترجیحا  و ینتااری    یدهجهت 

 جام ه  محیطیزیست  یهادغدغه مبتنی بر  یهاه ی روو  مکیخ 

و مدیریتی یینهیزمعویمل   

 زیست محی رویترد مکار ت عمومی در بین آحاد جام ه در ریستای  یساز نهینهاد

 ذهنیت یر ان حا میتی نسبت به رویترد مکار ت عمومی 

 رویترد مدیریتی

 ت هد مسوولین و مدیرین 

 تصمیما  محوری توس  مدیرین سازمانیخذ 

 متولی  یهادستگاهحمایت مدیرین 

 مکار ت عمومی مدیرین سازمان ترجیحا  و ینتااری  

 بسترساز

 ساختار 

مکار ت عمومی  یهاتیقابل ۀتوس   

متولی  یهادستگاهساختاری در  یری پذین طاف   

 طریحی ساختار سازمانی با محوریت ت ام   و یرتباطا  مورد نیاز 

محور در تدوین ساختار و سازمانرویترد تیم  

ی یریبطه غیررسمی و  ی سازو ارهاتمر ز بر   

متولی یهادستگاهگویی پاسخ  

 دیری بودن منابع سازمانی 

یسازفرهنگ  

 در بین آحاد جام ه  محیطیزیست گسترش مرزهای یادگیری 

 محیطیزیست  ۀمکار تی در حوز یهات یف الترویق نگرش منبت نسبت به 

 در سط  خرد و   ن  کور  محیطیزیست تسویت رفتارهای مطلو   

 رفتارهای مدیرین مبتنی بر مکار ت عمومی 

 یرتباطی یهاشبتهدر قالب  یریگم یتصم

 محیطیزیست تاصصی  یهاتهی م

 مکار تی یریگم یتصم

 میزین یرتباط با عویملی بیرونی

 فرهنگی و زبانی یفرید در سازمان  یهاتعاو  توجه به 

 یرتباطی سازمانی و مردمی  ۀچرخ
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 ها مؤلفه  ابلعاد  عوامل 

یط عا  تتنولوژی و فناوری  تسهیلگر   

 پایین به بای در سازمان در بستر شبته  صور به جدید  یهاده ی ییستاریج 

 رویترد مکار تی در سازمان یرتساء  مناوربه تتنولوژی   یهای توینمندییجاد 

 توینمندی فناوری یط عا  

 یتچارچه در سط  مدیریت یهاسامانهپکتیبانی قوی سیستمی توس  

 یرتباطی در سط  سازمان یها اناسییجاد 

 هادستگاهماتلف  یهاباش مرتب  در   تجهیزی 

 فناوری یهارساخت ی ز ۀتوس 

 )منبع: پژوهش حاضر(  

 

 گیریبحث و نتیجه

شااهروندی در حوزۀ  ی مکااار ت  گذیریمکاا خ   شاادهیبومی  هامدسبه نسش   توینیمبر یساااس مرور صااور  گرفته  

در زمینۀ محافات    هادولت ی  هات یف ال ارآمدتر نمودن   مناوربهیی هامدسو نیاز  کاور به توسا ۀ چنین   زیسات محی 

 زیست، یشاره دیشت.یز محی 

وجود و عد   زیست ی مکاار ت شاهروندی در حوزۀ محی گذیریمکا خ مکااهدۀ مدلی منساجم در زمینۀ  با توجه به عد 

  ن  کاوری، یتی یز بزرگترین مکات   و   رینیگ میتصامش سایساتمات  در یین زمینه در میان مدیرین و آگاهی و دین

ی مؤثر یز ریگ بهرهوجود تصااویری گویا یز وضاا یت ف لی و مستضاایا   در یین حوزه عبار  یساات یز عد  هاچالش

ی بایی  هالیپتانساا ی یز ریگ بهرهدر ریسااتای    رینیگ میتصااممحیطی بریی مدیرین و  ی زیساات هاحوزهشااهروندین در 

 ه تدوین مدس بومی بریی نیل به یین مناور ضاارور  دیرد. یلبته باید توجه   رساادیمنار  شااهروندین. در یین ریسااتا به

ها در مورد دولت  یدگاه آندیشات  ه مدس مکاار ت در هر  کاور بساتگی به طرز نگرش مرد  نسابت به مکاار ت و د

رو  ییندیرد  بریی مناس مرد  در  کاااور ژیپن م تسدند  ه دولت وظیعۀ رسااایدگی به یمور رفاهی و یجتماعی ری دیرد. یز

. درصاورتی  ه در مرد  ردیپذیمیی  ه یرتباط نزدیتی با حتومت دیرند، بیکاتر صاور   هاساازمانمساولۀ مکاار ت در 

ین وظیعۀ شاهروندین یسات  ه با مکاار ت مساتسیم خود به بهبود وضا یت رفاهی و یجتماعی   کاور آمریتا م تسدند  ه ی

،  1حادید)  نندیمعمل   خودماتار طوربهو   ینددولت  ه مستسل یز    نندیمیی مکار ت  هاسازماندر    جهیدرنت م   نند.  

 (.1221 ص  2006

 امل به مرحلۀ یجری درآیند، مساااللی مانند   صااور بهمحیطی ی زیساات هامکاایدر جام ه ییرینی نیز بریی آنته خ 

ی و ییجاد بساااترهای یجتماعی بریی پذیرش و  ساااازفرهنگی ضااامانت یجریی مدنی و  یعری،  نیبشیپی،  گذیرقانون

ش و جایگاه  ذ ر یسات  ه پارلمان دیریی نس. قابلدن نیم ترآساانها ری بسایار مهم بوده و یجریی آن  هامکایمسبولیت خ 

ی صارف، بدون توجه به بساترهای فرهنگی، سایاسای و یقتصاادی موجب  گذیرقانونباشاد  زیری  ی میرگذیریتأثمهم و 

  یصاویً . دینمایم ترناممتن رده و یجریی آن ری دورتر و  قطورتری قانونی ری هامجموعه ه تنها    شاودیمتدوین مسرریتی  

پارلمان  دییتأاشااند، شااانس موفسیت بیکااتری خویهنددیشاات. یز طرفی مهر قوینینی  ه برآمده یز خویساات یجتماعی ب
 

28 Haddad 
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مکای  ری در شاتل قانونی خود، نام و نسا  دیده و یقدیما  ب دی در یجریی خ   هامکاینمایندۀ شاهروندین، خ   عنوینبه

 (.42 ص  1397پور عز ،  رد )ها ری همویر خویهدمحیطی و یرزیابی و ناار  بر آنزیست 

محیطی دیریی نسش مهمی در موفسیت یجری  مکاای زیساات مکاای در فرآیند یجریی خ سااازی خ مکااروعیت چگونگی  

مکاای بدون مساومت  شااود  ه خ مکاای همگا  با مسبولیت عمومی باشااد، موجب مییساات  زیری یگر مکااروعیت خ 

 (.12 ص  1397پور عز ، ) دیدرآعمومی یا حدیقل با  مترین یصطتاک به مرحلۀ یجری  

با جایگزینی تدریجی   درویقع   شاودیممحیطی باعث یجریی هنجارهای زیسات  نهادمرد ی  هاساازمانمکاار ت    تضامین

ی  ها مکاایمحیطی و پیگیری یجریی خ ، باکاای یز وظالف یجریلی حا میت در پیکااگیری جریلم زیساات هاساامن

 .شودیمهایی ویگذیر محیطی به چنین سازمانزیست 

شااد، توجه به یریله مدس بومی جهت مکااار ت  مطال ا  دیخلی( مکاااهده  ژهیوبه) وری ه در مطال ا  مر طورهمان 

ی یساتنباطی درخصاوص هالیتحلیسات. یغلب تحسیسا  به  محیطی صاور  نگرفتهگذیری زیسات مکایشاهروندین در خ 

یان متغیرها  متغیرها و فا تورهای مطال اتی یشاااره دیرند  درحالی  ه یهمیت موضااو  محدود به بررساای همبسااتگی م

گذیری عمومی بریی  مکایشاهروندین در حوزۀ خ   مؤثریز متغیرها، نیاز به مدلی جامع  ه مکاار ت   نارصارفنیسات.  

ینجا  تحلیل محتویی  یعی در  یزلذی پس   رساادیمنار محیطی ری مورد توجه قریر، دهد ضااروری بهمسااالل زیساات 

ت یین شاد. تکتیل سازو ارها    تساهیلگر، بساترسااز و  آوریلزی دساته عویمل شاامل   3مؤلعه در  40بُ د و  5پژوهش حاضار،  

مکااهده  ( قابل3در جدوس شاماره ) نگرندهیآی فرهنگی با رویترد هامکایی خ ساچارجمعی  ساازادهیپو عویمل مؤثر بر 

 باشند.می

 

در   زیسات محی مبنی بر حعاظت یز   توسا هدرحاسبا توجه به چالش بزرگ یمروز در  کاورهای جهان ساو  و   ت یدرنها

 یینتته   شاودیمپایدیر و شاتوفایی جویمع در جهان  نونی محساو    ۀمهم عدیلت، توسا  یهامؤلعهیز   ه نار توسا ه 

مردمی بریی مدیخله در   یهامکاار ت یز   یریگ بهرهضا ف در  شاد، عبار  یسات یز ه در بسایاری یز تحسیسا  مکااهده  

 . همچنینیزیساااتمحی   یهااآموزشعاد  دینش و آگااهی باا رویتردهاای جادیاد   لیا دلباه  زیسااات محی یمور مرتب  باا  

  باشاد  مویرد مورد توجه در تحسیسا  گساتردۀ یین حوزه مینیز دیگر عمومی    یهایآگاه یرتساءو آموزش نیروی ینساانی 

در  نار توجه به   پایه و  اربردی یهاآموزشیز   یریگ بهره  ویز نگاه محلی محدود به جغریفیا و یساتان خاص  لذی پرهیز

 .آید به دست  مدنارجهت تدوین مدس   یترعیوسیف    تا  یست و ضروری یمری حیاتی   ،پایدیر ۀتوس 

 

 منابع فارسیفهرست  

  یی روساتا  ینویح  محیطیزیسات   یهاشااخصدر یرتساء    یش مکاار ت مردمییفزی یریهبردها(.  1397یرمغان، سایمین ) -

، ص. 2، شاماره  10نو در جغریفیای ینساانی. دوره   یهانگرشم رد(.    یباش مر ز  یهادهساتان:  ی)مطال ه مورد

131-150. 
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محیطی  کاور در بساتر ناریا  زیسات   گذیریمکایخ ریهبرد (.  1394، فتاح )زیدهفیشار، حساین و  پورییصال -

 .272-245، ص. 83، شماره  22گیری عمومی. مجلس و ریهبرد، دوره  مت ارف تصمیم

یلگوی بومی (. تبیین 1393)  یهللوجه،  زیدهیقربان، فتاح و زیدهفیشاار  یلسااادی شاامس، حسااین  زیهدی، پورییصاال -

، شاماره  8. یندیکاه مدیریت ریهبردی، دوره ادیبندیدهمحیطی  کاور با یساتعاده یز ناریه های زیسات مکایتدوین خ 

 .66-41، ص. 1

دساااتور   یهاچالش(. 1396یساااماعیلی فرد، مریم  لیاقتی، هومان  سااااعی، یحمد و مل  محمدی، حمیدرضاااا ) -

 .17-1(، ص. 3)15رین. علو  محیطی، یدر ی  زیست محی   ی ارگذیر

در ییرین حوس محور آلودگی هوی و تاریب منابع    زیساات محی (. بررساای یجمالی بحرین 1392بابایوغلی، محمود ) -

 .72-59، ص. 6و   5صادی، آ . مجله یقت

تادوین سااایساااتم (.  1397  بااقری، محمادرضاااا  بااقری، شاااه  و ماااهری، محمادمهادی )یصاااغریعلپورعز ،   -

 .22ها. ریهبرد فرهنگ، شماره  مدس ییفزیلهمبا یستعاده یز  نگرندهیآفرهنگی    گذیریمکیخ 

عمومی مترجمان غعاری، رحمن، یحمدی تنتابنی، مهدی و علیرضا صعرپور،   مکیخ (، مبانی  2018)  توماس  دیی، -

 .چاپ یوس. ینتکاری  دینکگاه تهرین

 فصلنامه مطال ا  مدیریت بهبود و تحوس. (. یز مدیریت توس ه تا مدیریت توس ه پایدیر 1396دینایی فرد، حسن ) -

حس ت ل  متانی بر سارمایه یجتماعی و مکاار ت در مح   شاهر مکاهد. پایگاه   ریتأث( 1391رهنما و رضاوی ) -

 .2شماره   17مر ز یط عا  علمی جهاد دینکگاهی. دوره  

 محیطی زیسااات جویمع محلی در عملترد    زیسااات محی ( بررسااای نسش آموزش 1397همتاارین )رحماان پور و  -

 .97زمستان   42شماره   11نکریا  علمی. دوره تهرین. سامانه مدیریت  5شهروندین محدوده منطسه 

شاهری )نمونه   زیسات محی بررسای نسش مکاار ت شاهروندین در حعاظت  (.  1392رحیمی، محسان و دشاتی، سامانه ) -

 .زیست محی موردی: شهر تهرین(، یولین همایش ملی جغریفیا، شهرسازی و توس ه پایدیر، تهرین، ینجمن 

شاهری و تبیین مکاار ت یجتماعی شاهروندین در شاهردیری. پایگاه مر ز یط عا  مدیریت (.  1391) یزیهدزیهد   -

 .12شماره   4علمی جهاد دینکگاهی. دوره  

( مکااار ت شااهروندی و نسش آن در مدیریت شااهری شااهرهای  وچ  )نمونه موردی: شااهرهای  1388)زیاری  -

 .13، شماره  ییهیناح، ورزنه و هیدج(. جغریفیا و توس ه دیرگله

غیردولتی در حعاظت یز   یهاساازمان(. عویمل مؤثر در جلب مکاار ت  1387فالزه )حجازی، ساید یوساف  عربی،   -

 .47. شماره  34. دوره  یشناس یمحزیست. نکریه  محی 

مکااار ت شااهروندی در شااهر ساابزویر. جغریفیا و  توساا ه  انیبر بن(. پایدیری شااهری  1392)حسااینی و همتارین  -

 .92بهار   .1شماره  . 3دوره  پایدیری محی . 

https://www.civilica.com/JournalIssue-JR_JMSD-7-27=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84.html
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دلبسااتگی به متان بر مکااار ت یجتماعی در حعاظت یز  یهامؤلعهبررساای تأثیر  (  1398ساالیمانی و همتارین، ) -

 .1شماره   4دوره  .  زیست محی فصلنامه مطال ا  علو    زیست محی 

مؤثر جهت    مکار تی یهانهیزم (.1396علیرضا  درویش، حسن  رسولی، رضا و سنجسی، محمدیبریهیم )، زیده عاش -

ساازی م ادی  سااختاری. آموزش زیساتی: مدسگذیری محی مکایغیردولتی در فرییند خ   یهاساازمانمکاار ت  

 .97-85، ص. 4، شماره  5و توس ه پایدیر، دوره   زیست محی 

عمومی. مجله   گذیریمکااایخ نع ان در (. طریحی چارچو  معهومی درگیرساااازی ذی1396همتارین )گلدیر و   -

 .66شماره  1396لانش حسابرسی. ساس هعدهم. بهار 

شاهر  2در منطسه  محیطیزیسات های مکاار ت شاهروندی در پایدیری (، سانجش مؤلعه1397محمدی و آزیدبات ) -

 .52-37صعحه  97پالیز  3شماره   16. دوره  زیست محی مجله ینسان و ، یهویز

و عویمل    ی. سانجش و بررسای میزین مکاار ت شاهروندین در یمور شاهر1392محمدی، جماس و همتارین در سااس  -

. پاییز و زمسااتان 69شااماره    یجتماعی نام و نابریبری یجتماعی. لی( تحل: شااهر ساانندجیمطال ه موردآن )مؤثر بر 

1394. 

  ، مکای خ   یهاناا و زیر   مکایخ   یهاچرخهعمومی    مکایخ (. مطال ه  1395) مییبریه، گلکان،  عباس  منوریان، -

 .نکر مهربان دو ،  چاپ

پایگاه    باغمل .  یشاهر  ینویح  زیسات محی مکاار ت شاهروندین در خدما  و   یابی(. یرز1395ساروساتان )ملتی و   -

 .25شماره   8. دوره  1395مر ز یط عا  علمی و جهاد دینکگاهی. بهار  

 در ییرین،  ود اان  باه    زیسااات محی . یا  رهیاافات در آموزش  1390،    ریم زیدگاان، ح و خلیال نژید،  ،ح  ،یبودیم -

 .تهرین  زیست محی مسای  یولین همایش ملی آموزش   مجموعه

  در آن بر  مؤثرعویمل    و ییمور شاهر در شاهروندین  ت   مکاار میزین یبررسا  به یپژوهکا (  1390) گرینید و  هاشامیان -

 .1مکهد. دوفصلنامه علو  یجتماعی دینکگاه فردوسی. ساس دهم. شماره    شهر  نان  سا بین
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