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  چكيده 
حیط زیست مردمی را در حفاظت از م مشارکت هایغیردولتی زیست محیطی از مراکزی هستند که می توانند  سازمان های  

غیردولتی زیست  سازمان های. جهت دهی و هدایت کرده ، با متمرکز نمودن تالش های فردی و جمعی،  بازدهی ها را افزایش دهند
ها منحنی رو به  نتوانسته است چون رشد کمی آن سازمان ها، اما رشد کیفی این ه اخیر رشد کمی چشمگیر داشته اندمحیطی در ده

غیردولتی زیست محیطی  سازمان هایبه منظور افزایش میزان مشارکت . علل این امر باید مورد بررسی قرار گیرد باالیی داشته باشد که
روری به نظر ـاز طریق یک تحقیق علمی ض سازمان هااستان تهران در فرآیند توسعه شهری شناخت عوامل مؤثر بر رشد و گسترش این 

ی غیردولتی سازمان هاعضو  185مدیر و   80جامعه آماری در این تحقیق شامل . دهد تشکیل میکه هدف اجرای این تحقیق را  دمی رس
نتیجه گیری  سازمان هامدیران و اعضای  دیدگاه هایدر مجموع با جمع بندی . نفر می باشد 265زیست محیطی استان تهران و مجموعاً 

اثر بخشی میزان لیکن این اثرگذاری بسیار محدود است و . هستند در فرآیند توسعه شهری استان تهران اثرگذار سازمان هاگردید که این 
  . مطابقت نداشته است سازمان هابه هیچ وجه با اهداف و رسالت واقعی این  فعالیت ها

  
  .، مشارکت مردمیغیردولتی زیست محیطی،  توسعه شهری سازمان های،  ساختار، عملکرد :واژه های کلیدی

                                                 
 دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهراندانشکده محیط زیست و انرژی استادیار  -1
 )مسئول مکاتبات( * یست دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات تهراندانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط ز -2
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  مقدمه

اما با رشد . پدیده تازه ای نیستمشارکت در کشور ما 
، لزوم بازبینی به تبع آن تغییر الگوهای مشارکت شهرنشینی و

متناسب با ، الگوهای مشارکت پایدار مردم هئارادر این مفهوم و 
توجه دولت به . گرددنیازهای امروزی شهروندان احساس می

، فزونی آگاهی مردم نسبت به این امر خطیر و تالش مشارکت
نقش مشارکت . ت ایجاد جامعه مدنی گواه این مدعا استدر جه

مردمی در توسعه پایدار شهری از تازه ترین مباحث مشارکت 
این مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و . باشدمی

فردی که صرفاً  تیابد که شهرنشینان از حالهنگامی تحقق می
هروند بدل کنند درآیند و به شدر مکانی به نام شهر زندگی می

  ). 1(شوند
اولین سازمان غیردولتی زیست محیطی در ایران گروه 

با هدف تثبیت  1349که در سال  یان اشکذر یزد بودیروستا
بعد از . زدایی فعالیت خود را آغاز نمود روان و بیابان شن های

سایر ، ه تبعیت از جنبش جهانی محیط زیستاجالس ریو  و  ب
محیطی در ایران از اوایل دهه غیردولتی زیست  سازمان های

در حال رشد و گسترش شکل گرفته و  به تدریج تاکنون   70
به اهداف  تسریعنقش مؤثری در  سازمان هااین . هستند

، کاهش آلودگی و ترمیم خسارات حفاظت از محیط زیست
  . )3و  2( زیست محیطی دارند

غیردولتی زیست محیطی از یک طرف  سازمان های
ها در  جامعه مدنی به وجود آمده اند و نقش آن به علت ضرورت

زیست محیطی است و از  مسایلبدو امر، آگاه سازی عمومی از 
سوی دیگر نیز به نوعی ناظر بر عملکرد دولت و حکومت در 

در نظام حکومتی . شوندکارهای زیست محیطی محسوب می
این نخست : جامعه از دو دیدگاه این موضوع قابل بحث است 

، نقش آگاه سازی عمومی را به غیردولتی زمان هایسا که
درستی انجام داده و اطالعات نادرست در اختیار مردم قرار 

از طرف دیگر . ندهند و سبب تشویش افکار عمومی نگردند
مشارکت مردمی برای حفاظت محیط زیست بیش از پیش 
تقویت شود که این کار یکی از نیازهای مدیریت خردمندانه 

  .  )5و  4( در کشور محسوب می گردد محیط زیست

 خصوصیات و ویژگیهای ، بیانگر ساختار هر سازمان غیردولتی
ی آن، سطح رشد یک سازمان غیر آن سازمان بوده و به واسطه

اصر ساختاری هر دولتی تشخیص داده می شود و بنابر عن
، گرایش و اهداف اصلی آن سازمان مشخص سازمان غیر دولتی

غیر دولتی زیست محیطی با  سازمان هایچه چنان. گرددمی
تحقق آن از طرق مختلف  تأکید بر حفظ محیط زیست در جهت

کوشند و به تبع آن هر چه می... ، حفظ و چون بهبود، ارتقاء
ساختار یک سازمان غیر دولتی از انسجام و پایه مدیریتی قوی

 فعالیت های، در سطح ممتازتری در حیطه تری برخوردار باشد
ساختار یک سازمان  ،تردر نگاهی جامع. گیردود قرار میخ

، همنده عناصر تشکیل دهنده آن سازمانغیردولتی در بردار
 سازمان هایساختار . ستا ها چنین روابط حاکم بر آن

نهادهای مؤثر  -1: اندبندی شدهگونه دسته، بدینغیردولتی
هدف  -5مدیریت  -4رهبریت گروه  -3تشکیالت  -2اجتماعی 

 -8 اعضا - 7رسمیت یافتگی و پویایی گروهی  -6از تأسیس 
  ) توان اقتصادی(منابع 

، چهار ویژگی عمده را طرح شدهبندی موارد از جمع
: توان برشمردغیر دولتی می سازمان هایدر خصوص ساختار 

غیر دولتی متشکل از افرادی است  سازمان هایتقریباً تمام  -1
 - 2. الیت در جهت هدف خاص دارندکه انگیزه باالیی برای فع

انه فعالیت ـــغیردولتی  به طور داوطلب سازمان هایاعضا در 
ل سود به غیردولتی به دنبا سازمان هایبیشتر  -3. کنندمی

 سازمان های، به عبارت بهتر اکثر معنای کسب درآمد نیستند
با  سازمان هاغالباً این  -4. باشندغیردولتی غیر انتفاعی می

 سازمان های. )6(شوندای تعریف میهبه اهداف ویژ توجه
غیردولتی زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته از طریق 

و بخش خصوصی را در  دولت ها، تبلیغی و ترویجی فعالیت های
ه تحت فشار ـکشورهای خود و حتی کشورهای در حال توسع

. مخرب محیط زیست را تغییر دهند فعالیت هایگذارند تا می
توانند در توسعه شهری پایدار نقش مؤثر و مثبت داشته لذا می
یران با توجه در کشورهای در حال توسعه از جمله ا  .)7(باشند

، اقتصادی و زیست محیطی و به ساختارهای سیاسی، اجتماعی
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غیردولتی زیست محیطی به  سازمان هایموانعی که وجود دارد 

توانند نقش مؤثری در ای فعال نبوده و نمیطور قابل مالحظه
  . )8( فرآیند توسعه پایدار شهری ایفا نمایند

  
  روش تحقیق

در . این تحقیق توصیفی و از نوع گذشته نگر می باشد
این تحقیق هدف توصیف شرایط پدیده های مورد بررسی از 

  . گذشته تا به امروز است
  - الف: دسته است  2جامعه آماری در این تحقیق شامل 

به  سازمان هااعضای   -نفر ب 80به تعداد  ان هاسازممدیران 
و ـمدیر و عض 265نفر و مجموعاً در برگیرنده  185تعداد 

غیردولتی زیست محیطی موجود در استان  سازمان های
جهت گردآوری اطالعات در این تحقیق  از . ران می باشدــته

مطالعات کتابخانه ای  -1: ده است ـــسه روش استفاده گردی
  مصاحبه  - 3سشنامه پر -2

فرضیه مورد بررسی بیانگر این است که ساختار 
ها در  ی غیردولتی زیست محیطی بر عملکرد آنسازمان ها

  .راستای اهداف توسعه شهری مؤثر است

با استفاده مرتبط با موضوع  مسایلدر این تحقیق جهت تحلیل 
، سئواالت پنج گزینه ای در دو سری پرسشنامه از طیف لیکرت

ویژه پرسشنامه اول  .طراحی گردید ر اساس فرضیه تحقیقبو 
. تدوین گردید سازمان هااعضای  پرسشنامه دوم ویژهمدیران و 
، روابط همبستگی از آزمون آماری پارامتری پیرسون با استفاده

بین متغیرهای تحقیق بررسی گردید و فرضیه تحقیق به اثبات 
  . رسید

 : نظرات مدیران فرضیه تحقیق  و اثبات آن بر اساس 

ی غیردولتی زیست سازمان هاساختار  :فرضیه تحقیق 
محیطی بر عملکرد آنها در راستای اهداف توسعه شهری مؤثر 

  .است
و  سطح  275/0ضریب همبستگی   :اثبات فرضیه تحقیق 

چون میزان سطح معناداری . محاسبه گردید 001/0معناداری 
فرض وجود رابطه  ،کمتر است α= 01/0از میزان خطا در سطح 

معنادار بین ساختار و عملکرد در راستای اهداف توسعه شهری 
  .گرددتأیید می

 آزمون پارامتری از نوع پیرسون                                                                        

 عملکرد ساختار  

 ی غیردولتیسازمان هاساختار 
 
 

  (**)275/0 1 ضریب همبستگی پیرسون
 001/0 0  سطح معناداری

 80 80 تعداد مشاهدات

 عملکرد در راستای توسعه شهری
 
 

 1 (**) 275/0  ضریب همبستگی پیرسون

 0 001/0 سطح معناداری

 80 80 تعداد مشاهدات

  .اطمینان تایید می گردد 99%وجود رابطه معنادار بین دو متغیر با =    (**)

  
  : آن بر اساس نظرات اعضا  فرضیه تحقیق و اثبات

ی غیردولتی زیست سازمان هاساختار  :فرضیه تحقیق 
ها در راستای اهداف توسعه شهری مؤثر  محیطی بر عملکرد آن

  .است
و سطح ) 341/0( ضریب همبستگی  :اثبات فرضیه تحقیق 

چون میزان سطح معناداری از . محاسبه گردید صفرمعناداری 

،  فرض وجود کمتر است)  α =01/0( میزان خطا در سطح 
عملکرد در راستای اهداف توسعه رابطه معنادار بین ساختار و 

  .گرددتأیید می  شهری
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  آزمون پارامتری از نوع پیرسون

 عملکرد ساختار 

 ی غیردولتیسازمان هاساختار 
 
 

 341/0(**) 1 ضریب همبستگی پیرسون

 0  0 سطح معناداری

 185 185 تعداد مشاهدات

 عملکرد در راستای توسعه شهری
 
 

 1 341/0(**) ضریب همبستگی پیرسون

 0 0 سطح معناداری

 185 185 تعداد مشاهدات

 .اطمینان تایید می گردد 99%وجود رابطه معنادار بین دو متغیر با =    (**)
  نتایج تحقیق

غیردولتی  سازمان هاینتایج نظرسنجی از مدیران  -الف

  تهران  زیست محیطی استان

ها  با اهداف آن سازمان هاهماهنگی نرخ رشد عضوگیری .  1سئوال 

  چه میزان بوده است ؟  در راستای توسعه شهری

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

اهداف با سازمان هاعضوگیریرشدنرخهماهنگیمیزان 
 در راستای توسعه شهری آن ها

  
مجموع 

تناسب 
 ندارد

کمی 
 تناسب

نسبتاً 
 سبمتنا

کامالً متناسب
 متناسب

 40 5 87137مرد جنس

 22 4 2673زن

 62 9 10132010مجموع
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میزان نرخ رشد عضوگیری در سازمان ها ، با : نتیجه گیری * 

اهداف آن ها در راستای توسعه شهری نسبتاٌ متناسب بوده 
 .است

ن ها در موفقیت مدیران در تحقق اهداف سازما.  2سئوال 
  راستای توسعه شهری چه میزان بوده است ؟ 

  
  

 مجموع سازمان هامیزان موفقیت مدیران در تحقق اهداف  
موفق کامالً موفقموفق نسبتاًقکمی موفوفقنام

 40 5 513143مردجنس

 25 5 21044زن

 68 10 723217مجموع

  
دیران در جهت تحقق اهداف میزان موفقیت م: نتیجه گیری * 

  .موفقیت کمی داشته استسازمان ها در راستای توسعه شهری 
 
  

با جلب مشارکت  سازمان هامیزان تطابق اهداف . 3سئوال 
چقدر بوده  مردم جهت پیشبرد طرح های توسعه شهری

  است ؟ 
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  اهداف سازمان ها ، به میزان  اعضااز دیدگاه : نتیجه گیری * 
ه متوسط با جلب مشارکت مردم جهت پیشبرد طرح های توسع

  شهری تطابق دارد

ت ایجاد شده توسط قوانین در جهت ایفای محدودی. 4سئوال 
 در توسعه شهری چه میزان بوده است ؟ سازمان هانقش 

  
  
  
  
  
  
  
  

، مانع ایفای نقش  زیادقوانین و مقررات به میزان : نتیجه گیری 
  مثبت سازمان ها در جهت توسعه پایدار شهری بوده است

  

نتایج نظرسنجی از اعضای  سازمان های غیر دولتی   - ب 
  زیست محیطی استان تهران

ت مردم چه میزان با جلب مشارک سازمان هااهداف  . 1 السئو
  هت توسعه شهری مطابقت دارد ؟جدر 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 مجموع مردم مشارکتجلبباسازمان هااهدافتطابقمیزان 
 لی زیادخی زیادوسطمتکمکمخیلی

 56 10 11219 5مرد جنس

 101 9 11144126زن

 157 19 16256235مجموع

محدودیت ایجاد شده توسط قوانین در جهت ایفای نقش  
 سازمان ها در توسعه شهری

 مجموع

خیلی زیاد زیاد متوسط کمخیلی کم
 42 8 55915مرد جنس

 21 25266زن

 63 14 7101121مجموع
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اهداف سازمان ها ، به میزان   اعضااز دیدگاه : یجه گیری نت
تطابق راستای توسعه شهری متوسط با جلب مشارکت مردم در 

  .  دارد
 

سازمان ها با جلب مشارکت اجتماعات  موفقیت  .2سئوال 
میزان  چه محلی جهت پیشبرد طرح های توسعه شهری

  ؟ بوده است

 
  
  
  
  
 

    
  
  

  

 مشارکت جلبباسازمان هااهدافتطابقمیزان 
 راستای توسعه شهری در مردم

 مجموع

 لی زیادخی زیادوسطمتکمکمخیلی 

 61 3 142310 11مرد جنس

 95 7 14223517زن

 156 10 25365827مجموع

 مجموع اجتماعات محلیمشارکتجلبباسازمان هاموفقیت 
 لی زیادخی زیادوسطمتکمکمخیلی

 56 5 211110 9مرد جنس

 101 11 2641149زن

 157 16 35622519مجموع
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جلب  درسازمان ها  موفقیت اعضااز دیدگاه : نتیجه گیری 

مشارکت اجتماعات محلی جهت پیشبرد طرح های توسعه 
  .ده استکم بوشهری 

  

فعالیت های محوری سازمان ها چه میزان  -3سئوال 
کمک به مشارکت مردم در برنامه های توسعه شهری 

  کرده است؟
 

 
  
  

  

  

  
  

 متوسط میزان به ،سازمان ها محوری فعالیت های: نتیجه گیری
 شهری توسعه های برنامه در مردم مشارکت به کمک جهت در

  .است بوده

با برقراری ارتباط  سازمان هاچه میزان وظایف  -4سئوال 
شهری همخوانی  بین مردم و دولت در راستای توسعه

 داشته است ؟ 

  
  
  

 

 به کمک - سازمان ها محوری فعالیت های
 مجموع شهری توسعه در مردم مشارکت

 خیلی
 کم

 زیادمتوسط کم
 خیلی
 زیاد

جنس
 66 107132115مرد

 92 814341917زن

 158 1821474032مجموع
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با برقراری ارتباط بین مردم و  سازمان هاوظایف  : نتیجه گیری 
  .دولت در راستای توسعه شهری ارتباط کمی داشته است

  
  بحث و نتیجه گیری 

بر اساس یافته های تحقیق این نتیجه حاصل گردید 
، سازمان ها و با توجه به مشکالت موجودکه در شرایط فعلی 

ند توسعه شهری استان تهران در حد کم در فرآی سازمان هااین 
ی را در توسعه کوچک نقش هایو جزئی اثرگذار هستند و 

، ولیکن این نقش چندان قابل مالحظه نمی شهری ایفا می کنند
ی سازمان هامی توان گفت با توجه به انتظاراتی که از . باشد

به دلیل   سازمان هاغیردولتی زیست محیطی می رود، این 
نی و بیرونی متعدد، تاکنون نتوانسته اند در فرآیند مشکالت درو

توسعه شهری استان تهران نقشی کلیدی و تعیین کننده ایفا 
  . نمایند

  
  هاپیشنهاد

ی سازمان هاراهکارهایی که جهت افزایش نقش 
، ر فرآیند توسعه شهری استان تهرانغیردولتی زیست محیطی د

وندگان نظرات مصاحبه ش  می توان بر اساس جمع بندی
  : پیشنهاد نمود عبارتند از ) مدیران(

جلب مشارکت اجتماعات محلی جهت پیشبرد  .1
  اهداف توسعه شهری

فعالیت درجهت اجرای  اعضاکمک به مشارکت مؤثر  .2
 ی مرتبط با توسعه شهریها

تعیین چهارچوبی نهادی برای توسعه پایدار شهری  .3
 ازطریق مردم محوری

لتی در اجرای ی دوسازمان هاهمکاری و تعامل با  .4
، زایدتوسعه شهری نظیر مدیریت مواد  طرح های

 ...فضای سبز و  نگه داری، طراحی و بازیافت

ی غیردولتی به مردم سازمان هااطالع رسانی مناسب  .5
 .درخصوص مفهوم و مؤلفه های توسعه شهری

انمند سازی اعضا در امور برنامه ریزی مناسب برای تو .6
جرایی درجهت ، تحقیقی و اآموزشی، ترویجی

 .توسعه شهری طرح هایپیشبرد 

آموزشی برای عموم مردم در  کارگاه هایاجرای  .7
اماکن عمومی و ایجاد حساسیت بین مردم درمورد 

 .واژه توسعه شهری

 النی با مسئویبرگزاری همایش، سمینار و نشست ها .8
دولتی در خصوص اجرای مؤثر طرح های توسعه 

دوین و بحث و تبادل نظر درمورد ت شهری
 .راهکارهای مناسب دراین خصوص

فعالیت سازمان ها به صورت تخصصی و متمرکز در  .9
یکی از زمینه های توسعه شهری مرتبط با محیط 

 : زیست مانند موارد زیر باشد 

آلودگی های آب، کاهش و کنترل  -بهینه سازی مصرف انرژی 
بهداشت  - فضای سبز  - زایدبازیافت مواد  -، هوا و صوت خاک
زنان خانه (برای اقشار مختلف فرهنگ سازی  - یط زیست مح

پیشگیری از حوادث در محیط  -) ، جوانان و غیرهدار، کودکان
تغییر  - ارتقای فرهنگ زیست محیطی جامعه  -زیست شهری 

  الگوهای ناپایدار تولید و مصرف 
 

تلف توسعه شهری نظیر توسعه توجه به ابعاد مخ .10
هنگی و زیست ، اجتماعی و فرسیاسی، اقتصادی

یف سازمان ها با برقراری ارتباط میزان هم خوانی وظا 
 بین مردم و دولت در راستای توسعه شهری

 مجموع

 مرتبط کامالً مرتبطمرتبطنسبتاًمرتبطکم مربوطنا

 69 9 251112 12مرد جنس

 107 12 17243024زن

 176 21 4136 2949مجموع
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محیطی در برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مردم 

 . زیست محیطی مسایلدر 

مؤلفه های توسعه شهری بررسی دقیق وضعیت فعلی  .11
، نظیر انسان، فرهنگ، آموزش، علم، اخالق، امنیت

در جامعه ایران و تدوین  مشارکت و محیط زیست
هایی درجهت طرح ، اهداف و سیاست ها، برنامه ها

 .توسعه شهریاعتالی 

نطقی بین تالش در برقراری یک ارتباط متعادل و م .12
سازمان ، مثلث عامالن توسعه شهری، یعنی دولت

 ی بین المللی سازمان های غیردولتی و ها

برای  سازمان هامناسب در  هایراهبردتدوین  .13
رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در 

 .زمینه توسعه شهری

سازمان های غیردولتی مطالعه و بررسی عملکرد  .14
ها  وفق دنیا و الگوبرداری از آنـــزیست محیطی م

ها در اجرای  طرح ها و تجارب آن اجرایجهت 
 .طرح های توسعه شهری

ن علوم اجتماعی در زمینه امشاوره با متخصص .15
شناخت عوامل مؤثر بر رشد و گسترش توسعه 

 .شهری در ایران

های توسعه توجه به این که ابزارهای اجرای طرح  با .16
شهری در هر جامعه ای با جامعه دیگر متفاوت 
است، طرح های توسعه شهری با توجه به شرایط 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست 

 .  محیطی ایران تدوین و در واقع بومی سازی گردد

تدوین طرح های توسعه شهری استان تهران براساس  .17
 هر طیشرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست محی

تهیه طرح هایی اختصاصی برای مناطق  (منطقه 
 ).  استان تهران شهرستان هایگانه شهر تهران و  22

آگاهی از تحوالت و برنامه های جهانی در محیط  .18
، بیانیه 21زیست و توسعه شهری مانند دستورکار 

 ریو، برنامه اجرائی ژوهانسبورگ و اجرای اصول آن
 . ها در توسعه شهری استان تهران

همکاری مؤثر سازمان های غیردولتی زیست محیطی  .19
 هماهنگبا کمیته مدیریت توسعه پایدار شهری و 

 .کردن برنامه های سازمان ها با طرح های ملی

ارایه تجارب سازمان ها در مورد موانع اجرای طرح  .20
های توسعه شهری به صورت مکتوب به دیگر 

 .سازمان ها جهت استفاده از تجارب یکدیگر

اختصاصی در زمینه  به طور سیس سازمان هایی کهتاٌ .21
اعتالی فرهنگ توسعه شهری و اجرای طرح های 

  .مرتبط با توسعه شهری فعالیت نمایند

  
  منابع

نقش  "،  1385، اسدی، سیدمحسن، نسرین اوتادی .1
،  "رکت مردمی در توسعه پایدار شهریمشا

مجموعه مقاالت ششمین همایش انجمن 
 یران متخصصان محیط زیست ا

 سازمان هایبررسی نقش  "، 1378امینی، فرهاد ،  .2
غیردولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت 

، پایان "ست مردمی به منظور حفاظت از محیط زی
، دانشکده محیط زیست نامه کارشناسی ارشد

 دانشگاه تهران 

ن دومی"، 1384سازمان حفاظت محیط زیست،  .3
تشارات ، ان"گزارش وضعیت محیط زیست ایران

  سازمان حفاظت محیط زیست 
نقش  "،  1379، فرهاد امینی ، بحرینی، سیدحسین .4

غیردولتی زیست محیطی در دستیابی  سازمان های
ر حفاظت از محیط به مشارکت مردمی به منظو

  26، مجله محیط شناسی ، شماره "زیست در ایران 

 سازمان هایبررسی نقش  "، 1383بلمکی، بهنام،  .5
ط زیست در اجرا و تدوین مبانی غیردولتی محی

، "ایدار در برنامه سوم توسعه کشورتوسعه پ
و  سیاست هاجلدپنجم مجموعه مقاالت همایش 

 مدیریت و برنامه ریزی توسعه 
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مدیریتی در  دیدگاه های "، 1380ستاری، زهرا،  .6

تشکل های غیردولتی زیست زمینه حل مشکالت 
رشد، ، پایان نامه کارشناسی ا"محیطی در ایران

، دانشگاه آزاد دانشکده محیط زیست و انرژی
 اسالمی واحد علوم و  تحقیقات تهران

7. UNDP, 2000, "Sustainable 
Development and NGOs, Friends of 
nature", www.sciencedirect.com 

 سازمان هاینقش " شعاریان ستاری، الناز، .8
، پایان  "یستی در گسترش حقوق محیط زغیردولت

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست و 
.، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهرانانرژی
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