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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

، به عنوان نهادهاي مردم محور و مشاركت گرا مي توانند نقش مهم و پايدار سازمان هاي غير دولتي در زمينه ي توسعه

مستلزم بهره گيري از  دستيابي به آندر حال توسعه است و كشورهاي رين بحث تمهم پايدار توسعه .ايفا نمايند كليدي را

توسعه و مشاركت را اموري در هم تنيده دانسته و  . بنابراينها است استعداد و توان و حضور فعاالنه مردم و مشاركت آن

پژوهش حاضر در راستاي دستيابي به اين  .مي دانند كه با افزايش مشاركت مردم توأم باشد فرآيند توسعه را وقتي با ثبات

ت كه توسعه پايدار كالنشهر تبريز مستلزم وجود سازمان هاي غيردولتي بعنوان رهيافت تضميني براي هدف تدوين شده اس

به بررسي اندازهاي شهري  در باب مفهوم توسعه پايدار با تأكيد بر توسعه و چشماين امر مي باشد. بنابراين در اين مقاله 

كالنشهرها  ن كالنشهر پرداخته شده است. توسعهشاخص هاي توسعه ي پايدار و شناسايي نقاط قوت و ضعف در اي

نبود هماهنگي عملي و نهادينه  .دارند اقتصادي، اجتماعي، و طبيعي هاي مديريت سرمايه نياز به مخصوصا كالنشهر تبريز

شده بين نهادهاي مرتبط با برنامه ريزي شهري منجر به ناهماهنگي بين بخش ها و نيز تعدد مديريت شهري تبريز شده 

ست.  بنابراين مي توان گفت تشكيل سازمان هاي غيردولتي با اعضاي متخصص در كالنشهر تبريز مي تواند راهبردي ا

عملي براي مشاركت سازمان يافته تلقي شود. در اين پژوهش، براي ارزيابي لزوم ايجاد سازمان هاي غيردولتي در كالنشهر 

ناسب امور شهري از نظرسنجي متخصصان استفاده شده و نتايج آن در تبريز در راستاي توزيع بهينه خدمات و ساماندهي م

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پيشنهادات الزم در جهت باال بردن كيفيت شهري ارائه گرديده است. spssنرم افزار 

  

  .سازمان هاي غيردولتي، مشاركت، شاخص ارزيابي، توسعه پايدار، توسعه شهري هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه

  

        مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:    ----1111

كنند و معموالً در جهت پيشبرد اهداف سياسي يا  نهاد براي رسيدن به اهداف گوناگوني فعاليت مي هاي مردم سازمان

امنيت يابي  و عدالت محوري ،هويت بخشي ،مشاركت سازيبا در حركت هستند. اگر اهداف توسعه پايدار  ءاجتماعي اعضا

و سازمان هاي غير دولتي در  يدان توسعه اعم از دولت، جامعه، بخش خصوصي، بي ترديد هر يك از بازيگران مشودتعريف 

نقش كاركردي متناسب با شان و نزول خود خواهند داشت. در ميان اين بازيگران اما، سازمان هاي  عرصه تصميم سازي ها،

ملي و بين المللي دارند، ي، لميدان عمل فراگير و گسترده اي كه در محيط توسعه مح غير دولتي با توجه به جايگاه و

 . )1390:1، و همكاران نوعي(توجهي يافته اند قابلاهميت 
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شرايط كيفي زندگي  توسعه پايدار حالت تعادل و توازن ميان ابعاد مختلف توسعه است كه هدف آن بهبود بخشيدن به

و ايجاد رابطه متعادل و متوازن ميان  انسان است. دستيابي به توسعه پايدار شهري به منظور بهره برداري مناسب از منابع

). با وجود 29: 1392(ملكي، سعيد،  شهري مي باشد انسان، اجتماع و طبيعت، هدف نهايي برنامه ريزان و مديران توسعه

تواند روزنه اميدي براي يكپارچگي و عدالت در  مي ناكارآمدي مكاتب مختلف توسعه در آغاز هزاره جديد واژه توسعه پايدار

  ). 4:1387م امكانات و مشاركت شهروندان جهان نويدبخش باشد(عليزاده شوركي،تقسي

 اين يونسكو طي گزارشي براي. )White, 1994(قرن بيست و يكم با بحث مناقشه آميز توسعه پايدار شهري مواجه است 

ردم در صحنه تلقـي كرده مشاركت دموكراتيك م مستلزم گذار از عضويت فردگرايانه در جامعه بهرا قرن، توسعه پايدار 

  ). Unesco,1996:13است (

        شاخص هاي توسعه پايدار شهريشاخص هاي توسعه پايدار شهريشاخص هاي توسعه پايدار شهريشاخص هاي توسعه پايدار شهري ----

شهرها بايد ). 1383:14اولين قدم براي حركت به سوي توسعه پايدار شهري، تعيين شاخص هاي مورد نياز مي باشد (پاگ،

رشد جمعيت . قرار گيرند بررسيحل مشكالت جهاني و دستيابي به توسعة پايدار مورد  اصلي براي مراكزعنوان ه ب

نشيني و بروز مشكالت فراوان براي مديران شهري به ويژه در  حاشيه افزايشكاهش سطح رفاه، به منجر ين شهرنش

شهري شده است و زمينه مطالعه  زيبرنامه ريمتخصصان  نگراني موجباتاين عوامل،  كهكشورهاي در حال توسعه شده 

مسائل شهري، مفهوم توسعه  مفاهيم اساسي در زمينه يراهم نموده است. يكي از شهري را ف يمديران، برنامه ريز دجدي

-اقتصادي، اجتماعي شاخص هاي سياسي،با در نظر گرفتن  ي انسانينيازها وابسته بهپايدار شهري است كه توسعه اي 

اي توسعه پايدار در اين بخش به بررسي چندين شاخص اصلي بر .مي باشدو زيست محيطي  فرهنگي، فناوري اطالعات

  شهري پرداخته شده است.

  

  
 شهري شاخص هاي توسعه پايدار )1(شكل

 
 شاخص هاي سياسيشاخص هاي سياسيشاخص هاي سياسيشاخص هاي سياسي ----

تاثير دگرگوني هاي سياسي در توسعه شهرها در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جهاني كه شهرنشيني در 

دد. تمامي اين دگرگوني ها به پيدايش نهادهاي آن رو به گسترش است، اغلب دگرگوني هايي در شهر به وقوع مي پيون

ناگريز خواهد بود دگرگوني هايي را كه علوم ارتباطي و اطالعاتي و  21نوين مي انجامد. به عبارت ديگر، دمكراسي در قرن 

  . (Yourg, 1995:20)شهرنشيني به ارمغان آورده، جذب كند

پايدار  ر سالهاي اخير، به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي توسعهحضور آگاهانه مردم در صحنه سياسي به ويژه دبنابراين 

  تاكيد قرار گرفته است.  مورد

 فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي    ----شاخص هاي اجتماعيشاخص هاي اجتماعيشاخص هاي اجتماعيشاخص هاي اجتماعي

سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه پايدار سخن به ميان  در خصوص شاخص هاي توسعه اجتماعي نيز از

رواج نهادهاي مدني يا تشكل ها و عضويت در موسسات  كت اجتماعي،كليدي براي مشار هاي شاخصيكي از  آمده است.

 كه شهرونداني سالم، گمان مي رود كه اطالع رساني كافي و وجود سازمان هاي غير دولتي پس .خصوصي مي باشند
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 و همكارانو انديشمند آنها را تشكيل داده باشند سهم بسزايي در توسعه پايدار خواهند داشت(مولدان  ثروتمند

،1381:308.( 

فرهنگي پويشي دراز مدت است كه به واسطه ارگان هاي رسمي و غير رسمي در جامعه تحقق مي يابد و - ماعيتوسعه اجت

رفته رفته آثار خود را در جامعه ظاهر مي كند. فرآيند توسعه به مثابه يك راه حل مطرح است و برنامه ريزي فرهنگي واقع 

رمان كمك كند توسعه شهري زماني پويا خواهد بود كه در ارتباط نزديك با توسعه فرهنگي گرايانه مي تواند به تحقق اين آ

  ).1387:7باشد(رزمي و همكاران، 

 شاخص هاي اقتصاديشاخص هاي اقتصاديشاخص هاي اقتصاديشاخص هاي اقتصادي     ----

معيارهاي اقتصادي ارتباط ناگسستني با فرآيند شكل گيري سياست هاي اقتصادي دارند و رفاه اقتصادي مبتني بر تركيبي 

  ). 39: 1378بيكاري سطح جهاني است(كاظمي محمدي،  - ط نظير اشتغال رسمي و غير رسمياز مولفه اقتصادي مربو

براي هر شهر بايد ظرفيت هاي اقتصادي با دقت در نظر گرفته شود و توانايي هاي بالقوه آن براي رشد و توسعه پيدا شود. 

توسعه شهري را افزايش داد. اين مطالعات مي  به منظور اينكه براي تحول اقتصادي برنامه وجود داشته باشد، بايد مطالعات

  ).1380توانند بر اقتصاد حاكم باشند و آن را جهت دهي كنند(موسي كاظمي، 

 شاخص هاي فناوري اطالعاتشاخص هاي فناوري اطالعاتشاخص هاي فناوري اطالعاتشاخص هاي فناوري اطالعات ----

در كشورهاي در حال توسعه فناوري اطالعات در مديريت توسعه شهر موضوعي نسبتا جديد و ناشناخته است. توليد، 

، يكي از مشكالت اساسي توسعه شهري است. زيرا در اين فرآيند براي شناخت وضع موجود، پردازش و توزيع اطالعات

 ناكارآمدي ).1379بيشتر سرمايه انساني صرف گردآوري اطالعات پراكنده و ناهماهنگ مي شود(قديمي، حجت اهللا،

شاركت بيشتر شهروندان در اداره ممنجر به اطالعات،  روز همراه با دانش فناوريمديريتي  نياز به وي مديريت سنتي شهر

از طريق فن آوري هاي روز باشد. بهره گيري از دانش روز باعث شهر و برقراري ارتباط مستقيم مردم با مديريت شهري 

مي شود و در نهايت باعث چاره انديشي سريع مديران  اطالع به موقع مديران شهري از بروز حوادث و مشكالت در شهر

  ).1394:104ان را در پي خواهد داشت(بهشتي اصل،شده و رضايت شهروند

 شاخص هاي محيط زيستيشاخص هاي محيط زيستيشاخص هاي محيط زيستيشاخص هاي محيط زيستي     ----

رابطه ي بين توسعه ي شهري و محيط زيست و درك آثار توسعه ي شهري بر محيط زيست اهميت دارد و بحث پيچيده 

مكانات يا اي است. عناصر زيست محيطي ملي مهم هستند و بر توسعه شهري اثر مي گذارند و مي توانند موجب گسترش ا

محدوديت توسعه باشند. فعاليت هاي توسعه شهري تاثيرات و تبعات منفي و مثبت در محيط زيست دارند(پرانك، ژان و 

). از نقطه نظر زيست محيطي ، آشكار است كه به منظور دستيابي به توسعه پايدار، تاكيد اصلي، عالوه بر 1380همكاران،

هايي چون عدالت، محيط زيست انساني، آينده نگري و عاقبت انديشي اعمال  عوامل اقتصادي بايد به يكپارچگي جنبه

  ).1376:106كهن، شود(
        

 معرفي محدوده مورد مطالعهمعرفي محدوده مورد مطالعهمعرفي محدوده مورد مطالعهمعرفي محدوده مورد مطالعه    ----2222

با شناخت محدوده مطالعاتي و انتخاب شهر تبريز كه با توجه به عوامل مختلف چون انتخاب شهر تبريز از طرف سازمان  

ه ترين شهر ايران و انتخاب اين شهر به عنوان شهر سالم از طرف سازمان بهداشت ملل به عنوان زيباترين و توسعه يافت

  ). 1394:9جهاني با وجود مشكالت عديده در شهر براي انجام اين امر تشخيص داده شده است(بهشتي اصل، 

و يكي از محدوده مكاني و قلمرو تحقيق، كالنشهر تبريز مي باشد كه بعنوان بزرگترين مجتمع زيستي شمال غرب 

  ). 1386:13كالنشهرهاي كشور اسـت(بابائي اقدم، 
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 )204: 1393موقعيت قرارگيري كالنشهر تبريز در استان آذربايجان شرقي (ماخذ: ضرابي، اصغر،  )2(شكل

  

شرقي شهر تبريز با جمعيتي برابر با يك ميليون و پانصد هزار نفر به عنوان پنجمين كالنشهر كشور، مركز استان آذربايجان 

كيلومترمربع دارد. اين شهر ده منطقه شهرداري دارد كه بزرگترين آن از لحاظ  11811مي باشد كه وسعتي در حدود 

 9بيشترين جمعيت و منطقه  4مي باشد. از لحاظ جمعيتي نيز منطقه 8و كوچكترين آن منطقه ي  6وسعت منطقه 

ه به افزايش روزافزون جمعيت در كالنشهر تبريز به خصوص كمترين جمعيت را دارد. اين مسأله در حالي است كه با توج

ساكن هستند و از طرفي ديگر سكونت افراد كم درآمد و فقير شهري  10و  1نواحي حاشيه نشين آن كه عمدتاً در مناطق 

شهري، ضرورت توجه و ارزيابي وضعيت خدمات شهري از منظر عدالت اجتماعي در مناطق شهري  7و  6در منطقه 

). شهر تبريز يكي از قديمي ترين مراكز سكونتي است كه از جهات 1392:89شهر تبريز را مطرح مي سازد( روستايي، كالن

مختلف طبيعي، سياسي داراي امنيت است. گسترش پراكنده و توسعه افقي شهر، ضمن اينكه گاها با محدوديت هاي 

همچنين حدود يك سوم جمعيت شهر تبريز را حاشيه  طبيعي روبروست هزينه هاي خدمات شهري را نيز افزايش مي دهد.

نشينان تشكيل مي دهند، اگر به رقم فوق ساكنان بافت فرسوده اضافه شود، شايد نيمي از جمعيت شهر در شرايط 

 ). 1391:42نامناسب و ناهنجار زندگي مي كنند(پورمحمدي، 

  

  )1393:4ماًخذ: بهشتي اصل ،( مشخصات جمعيتي و مساحت مناطق دهگانه كالنشهر تبريز )1جدول(

  وسعت(هكتار)  جمعيت(نفر)  منطقه

1  211302  1546  

2  171524  2095  

3  274639  2798  

4  320450  2550  

5  92846  3229  

6  97818  7196  

7  128547  2882  

8  34231  386  

9  2000  762  

10  200143  1050  
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مناطق مرفه نشين تراكم خيلي كمتر مي باشد، ازدحام تراكم جمعيت درمناطق حاشيه نشين شهر تبريز خيلي زياد و در 

جمعيتي خود منشأ مشكالت اجتماعي و اقتصادي فراواني است و حكايت از نوعي بي عدالتي در دستيابي بـه امكانات 

شهري توسط ساكنان شـهر دارد. ازدحام بسيار شديد جمعيت در مناطق مجاور خطوط گسل تبريز در صورت وقوع زلزله 

ن شهر، وقوع فاجعه عظيم انساني را غير قابل اجتناب خواهد ساخت. تراكم جمعيت در برخي از منـاطق حواشـي شهر در اي

تبريز ارقام بسيار باالتري را درقياس با ساير مناطق شهر به خود اختصاص داده اند. شرايط نامطلوب كالبدي حاكم بـر اغلب 

تاسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و مواردي نظيرآتشنشاني توسط مقامات مناطق پر ازدحام شهر تبريز مانع از ارائه  

محلي شده و باعث كمبود خدمات شهري در اين محلّات مي شوند. كاهش تدريجي جمعيت شهر به علت كاهش نرخ رشد 

كانونهاي شهري، جمعيت از طريق افت رشد طبيعي، كاهش مهاجرت ها به شهر، هدايت سرريز جمعيت روستايي به ساير 

 توسعه پايدار ). مديريت1386:13-14بويژه به نقاط جمعيتي منطقه شهري تبريز استوار است (بابائي اقدم، فريدون، 

از جمله پشتوانه هاي علمي و  كالنشهرها، مخصوصاً شهر تبريز با دارا بودن شرايط و پتانسيل هاي الزم توسعه پايدار

  تمامي مناطق مي باشد. گرو رعايت حقوق شهروندي دردانشگاهي، ظرفيت هاي صنعتي، در 

در مجموع مي توان بيان نمود كه انجام طرح ها و فعاليت هايي برايتوسعه پايدار در كالنشهر تبريز، در مرحله اول نيازمند 

 شناسايي مشكالت و كمبودهاي شهروندان از جهات مختلف چون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... مي باشد. 

  

        نمونه مشكالت شهروندان ساكن در كالنشهر تبريزنمونه مشكالت شهروندان ساكن در كالنشهر تبريزنمونه مشكالت شهروندان ساكن در كالنشهر تبريزنمونه مشكالت شهروندان ساكن در كالنشهر تبريز            1111- - - - 2222

        

     
  تغيير كاربري هاي فضاي سبز به تجاري )4(حاشينه نشيني معضل كالنشهر تبريز     شكل )3(شكل

     
 زيرگذري در شهر تبريز حين بارش باران )6(ناساماني ورودي ورزشگاه يادگار امام     شكل )5(شكل

 )www.tabrizemodern .blogfa.comا: تبريز شهر آرزوه(

  

ي را با هدف افزايش توانايي بيشتر متخصصان امر برنامه ريزي شهري، تاثيرگذاري شهروندان در برنامه ريزي هاي شهر

كيفيت زندگي شهروندان، خدمات بهينه شهري در توسعه پايدار شهري بسيار ضروري دانسته اند. در اين صورت  ،آنان

 تحقق پيدا مي كند و سرمايه هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي موجود احياء مي شود. مفهوم توسعه پايدار
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        مباني و مفاهيم:مباني و مفاهيم:مباني و مفاهيم:مباني و مفاهيم:        - - - - 3333

  مي پردازيم. پيشينه تحقيقاتي و  توسعه پايدار، هاي غيردولتيسازمان در اين بخش به بيان برخي از مفاهيم همچون 

        

        ::::هاي غيردولتيهاي غيردولتيهاي غيردولتيهاي غيردولتيسازمان سازمان سازمان سازمان     ----1111- - - - 3333

و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف  پايدارت ، نظامي به نسب نهاد

، ارضاي نيازهاي اجتماعي معيني است  مهمترين هدف هر نهاد. برآورده ساختن نيازهاي اساسي جامعه، در بر مي گيرد

كه در پاسخ به نيازهاي  ر هستندهاي غيردولتي جديدترين شكل نهادهاي خودپديدا سازمان ).151: 1372(كوئن، 

  ).1383،امينيد( با سازماندهي درست مي توانند به يك نهاد انعطاف پذير پويا تبديل شو د وينآ اجتماعي به وجود مي

كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به  شود مي اطالق سازمان هايي به ي غيردولتيسازمان ها

 .باشد غير دولتي مي و سياسي غير و انتفاعي غير	ايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهدافصورت داوطلبانه با رع

  عبارت است از:  سازمانهااين كاركرد 

 اطالع رساني و آگاه سازي عمومي -

 جلب مشاركت مردمي -

 جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمي -

 ايجاد، گسترش و تقويت هماهنگي بين دولت ومردم -

 ارزيابي فعاليت ها، عمومي گسترش نظارت -

 نهاد مردم هاي سازمان فعاليت و سيسات اجرايي نامه آيين( هنجار سازيو  افزايش بهره وري در استفاده از منابع -

  ).1: 1384، دولت مصوبه

سازمانهاي مردم نهاد را مي توان بازوان قدرتمند جهت كمك به ارگان هاي دولتي و خصوصي دانست. كاهش دادن حجم 

ايجاد نشاط اجتماعي در جامعه از جمله وظايف اصلي سازمانهاي مردم نهاد است كه با نظارت دقيق بر و  ها ي دستگاهكار

با اين حال، يكي از . توان شاهد رشد مديريت شهري و توسعه پايدار نظام بود مي هاهاي اين ارگان  روند برنامه

ي كه خواستار توسعه اسازمان هاي غيردولتي است و هر جامعه  در فرآيند توسعه پايدار تقويت ايسازوكارهاي شالوده 

ي نمي توان بدون فراهم كردن ا پايدار باشد، نمي تواند فعاليت سازمان هاي غيردولتي را ناديده بگيرد و در هيچ جامعه

، و همكاران ينغالمحس ،نوعي(زمينه هاي مناسب براي فعاليت سازمان هاي غيردولتي به سوي توسعه پايدار گام برداشت

د. بخش نگرد سازمان هاي غيردولتي به عنوان بخش سوم، در كنار بخش دولتي و بخش خصوصي مطرح مي). 1390:1

سوم اصطالحي است براي بيان بخشي كه متفاوت با بخش خصوصي و دولتي است. سازمان هاي غيردولتي هم در 

هاي دولتي و خصوصي توانسته اند با همكاري اين  فته و بخشكشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته مورد توجه قرار گر

  .)9:1381 ،سازمانها در تحقق اهداف خود توفيق بيشتري داشته باشند(الواني

  

        توسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدارتوسعه پايدار    ----2222- - - - 3333

اجتماعي بر اساس پاسخگويي به نيازهاي انساني و  -هاي انساني توانايي در جهت افزايشروندي است فراگير  توسعه

ي به تسهيالت زيربنايي س، افزايش توليد، دسترتوسعه يك كشور يا منطقهدر تعريفي ديگر،   .)1383: 13، ريااجتماعي (زي

 (كالنتري، گذاري مصرف است و افزايش نرخ سرمايه تكنولوژي جديدهاي شغلي مناسب، به كارگيري  و خدماتي، فرصت

شود و  اجتماعي و فرهنگي هر جامعه محسوب مي توسعه، تغيير بنيادي در متغير هاي اقتصادي،). 1380: 27 خليل،

   ).17:1385 تحقق آن، مستلزم ايجاد هماهنگي بين ابعاد گوناگون آن است (امين بيدخت،
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مفهومي كه در سالهاي اخير وارد ادبيات توسعه شده، توسعه ي پايدار است. اين مفهوم بر اين حقيقت استوار است كه 

انسان را بدون تصرف بيش از حد در منابع اوليه ي طبيعي و تخريب آن، افزايش دهد  سطح استانداردهاي اوليه ي زندگي

  ).1382:141(لطيفي،

سازد. از  ها مطرح مي مند و متعادل است كه بينش سيستمي را در همه رشته اي درون زا و نظام توسعه پايدار، توسعه

ا ديدي كلي نگر سعي دارد يك رهيافت تعادل بخشي را هاي توسعه است كه ب طرف ديگر توسعه پايدار حالت كامل برنامه

پيدايش مفهوم توسعه پايدار در پاسخ به رشد منطقي را بايد آگاهي تازه اي نسبت به  ).1386: 5دنبال كند (مؤيدفر، 

مسائل جهاني محيط زيست و توسعه دانست كه تحت تأثير فرآيندهاي توسعه انساني و اقتصادي، مسائل زيست محيطي و 

  .  (Nader et al,2008:771)... قرار گرفته است

آرمان و مقصد  عنوان تواند به توسعه پايدار كه مفهوم عدالت را در طول زمان و همچنين در عرض زمان در بردارد، مي

در  زيست و توسعه كميسيون جهاني محيط ).1383: 146،، محمدنهايي اين نوع از ضوابط و مقررات قرار گيرد (صالحي فرد

كرده است كه ضمن برآوردن نيازهاي نسل امروز، توانايي نسل هاي آتي را  ، توسعه پايدار را توسعه اي تعريف1987سال 

  ). 1393در برآوردن احتياجاتشان به مخاطره نيفكند(نصيري، 

ولوژي و تغييري ها، سمت گيري توسعه تكن يند تغييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريآتوسعه پايدار فر«

توسعه پايدار «گويد:  درباره توسعه پايدار مي» برانت لند«كميسيون ». نهادي است كه با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد

هاي اجتماعي، فرهنگي جوامع  الزمه بهبود و پيشرفت است. فرايندي كه اساس بهبود وضعيت و از ميان برنده كاستي

محركه پيشرفت هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامع و به ويژه كشورهاي در است و بايد موتور  پيشرفته 

  ).1393،اكبري نسب(حال توسعه باشد

  

  پيشينه پژوهش پيشينه پژوهش پيشينه پژوهش پيشينه پژوهش  ----3333- - - - 3333
        

        تاريخچه توسعه پايدارتاريخچه توسعه پايدارتاريخچه توسعه پايدارتاريخچه توسعه پايدار            1111- - - - 3333----3333    

عه پايدار بعد از بكار بردن واژه توس درباره محيط و توسعه بكار رفت. 1970هاي دهه  در اوايل سالاصطالح توسعه پايدار 

  ).1380:13(ضرابي،  در محافل علمي فراگير شد 1992كنفرانس ريودوژانيرو در سال 

در گزارش  كه آمد طبيعي در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منابع	براي نخستين بار نام توسعه پايدار 1980در سال 

عيتي به كار برد كه توسعه نه تنها براي طبيعت مضر خود با نام استراتژي حفظ منابع طبيعي اين واژه را براي توصيف وض

  ). 1378:3اليوت، (آيد. توسعه پايدار محل تالقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است نيست، بلكه به ياري آن هم مي

عميق در اركان سازمان اجتماعي اقتصادي جوامع، مسائل و مشكالت نو ظهوري در  با بروز انقالب صنعتي و دگرگوني هاي

شهرها به وجود آمد كه به طور عمده ناشي از پيشي گرفتن رشد صنعت و تكنولوژي بر فرهنگ برنامه ريزي و شهرسازي 

در اين مقوله مطرح مي  ). يكي از ديدگاه هايي كه22: 1390متناسب با شرايط جديد بوده است(ملكي،سعيد و همكاران

به اين طرف، به عنوان يكي از 1992است. از زمان برگزاري كنفرانس سران در سال  "نظريه توسعه پايدار شهري"شود 

  .( Barow,1995:112)مهمترين پارادايم هاي توسعه براي اواخر قرن بيستم مطرح شده است

ساخت اجتماعي،  دانست كه مستلزم تغييرات اساسي درعدي را بايد جرياني چند بمعتقد است كه توسعه مايكل تودارو 

نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق دانست.(  طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و

بدون  از نظر اقتصادي، سياسي، امكان تحقق اهداف دولتها در زمينه توسعه، در شرايط كنوني،. )1380:8 ، مصطفي،ازكيا



                             
 
 

   

 
 

 
 

 
 
 

8

سازمانهاي غيردولتي زاييده يك چنين نيازي براي مشاركت جامعه و 	و همياري تمام آحاد جامعه وجود ندارد. مشاركت

  .)1381:8 ،دولت هستند ( الواني

كاهش مشكالت شهري و تحقق توسعه در ايران كه در دوران گذار از جامعه سنتي به مدرن است، به عنوان يك مسئله 

شهري مطرح است كه تنها با بهره گيري بهينه از استعدادهاي موجود شهروندان در چارچوب برنامه  اساسي در مديريت

هاي مشاركتي، قابل دستيابي است. اين در حالي است كه در بسياري از شهرهاي بزرگ، زيرساخت هاي شهري با روند رو 

  ).1386به رشد جمعيت شهرها هماهنگي مطلوب را ندارند (قراچورلو، 

  

  تاريخچه نهاد هاي غيردولتيتاريخچه نهاد هاي غيردولتيتاريخچه نهاد هاي غيردولتيتاريخچه نهاد هاي غيردولتي                    2222----3333- - - - 3333

شكل گيري نهادهاي غيردولتي، به معناي جديد آن ريشه در تاريخ تحوالت مغرب زمين از قرن هفده به بعد دارد (بشيريه، 

اگر چه وقوع انقالب كبير فرانسه در اواخر قرن هيجدهم و وقوع انقالب صنعتي در اوايل قرن نوزدهم اين  .)93، 1380

ا تسريع بخشيد. اما اين دو رويداد نه تنها با ارائه  تعريف جديدي از ملت، نهضت ايجاد كشورها براساس مليت را بنا فرآيند ر

  انديشه و اقتصاد زمينه را براي شكل گيري نهادهاي غيردولتي فراهم كرد(پالمر،  نهاد بلكه با اشاعه ليبراليزم در حوزه

1349:335 .( 

پذيرفته شده است كه توسعه واقعي همان است كه مردم خود خواستار و عامل آن و از طرف  به بعد 1990از اوايل دهه 

ديگر نافع از آن مي باشد. در اين مدل، از مشاركت بدون دولت ياد مي شود. اين رويكرد با گسترش سازمان هاي غيردولتي 

و بهبود شرايط زندگيشان توجه زياد مي  رواج مي يابد كه به افراد، نگرش هاي آنها و عمل جمعي شان در امر توسعه

). آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد قرن بيست و يكم را عصر سازمانهاي غيردولتي ناميده 1378كند(تودرو، 

  ). 3: 1388است(گل محمدي، 

ي در ايران نمود. خواسته آشنايي روشنفكران ايراني با غرب در ايران سده نوزدهم آنها را ترغيب به تشكيل نهادهاي غيردولت

اي كه با تحقق مشروطيت و تدوين قانون اساسي اگرچه به رسميت شناخته شد، اما هيچگاه در سال هاي قبل از پيروزي 

  ). 1384:136انقالب امكان تحقق نيافت. چراكه الزمه آن تحقق جامعه مدني بود(مسعودنيا، 

        

  

        الن شهر تبريزالن شهر تبريزالن شهر تبريزالن شهر تبريزكككك    هاي غير دولتي در توسعه پايدارهاي غير دولتي در توسعه پايدارهاي غير دولتي در توسعه پايدارهاي غير دولتي در توسعه پايدارنهادنهادنهادنهادنقش نقش نقش نقش             - - - - 4444

تبريز، شاهد افزايش نيازهاي انساني، مشكالت زيست محيطي شهري و ... در ابعاد گسترده  مخصوصاًكالنشهرهاي كشور، 

پرشمار ديگر، نمايانگر مشكالتي است  مسائلاست و مواردي چون رعايت ترافيك، توجه به فضاي سبز، جمع آوري زباله و 

تشكيل سازمان هاي غيردولتي بر توسعه پايدار مي باشد. كالنشهر  تأثيرابراين تمركز بر كه امروزه با آن روبرو هستند. بن

تبريز را مي توان بعنوان يكي از مراكز اصلي پيشرفت هاي مبتني بر تكنولوژي دانست كه نقش مهمي در اقتصاد كشور دارد 

در توسعه شهري بشمار آورد. از طرف ديگر  و با اين شرايط شايد بتوان شاخص هاي اقتصادي را مهمترين عنصر ارزيابي

اين كالنشهر را مي توان مركز تحوالت فرهنگي اجتماعي در نظر گرفت. بعبارتي مي توان بيان نمود كه تبريز به لحاظ 

توانمندي هايي كه دارد مي تواند سهم بسزايي در آينده ي توسعه كشور داشته باشد. سرمايه گذاري در بخش اقتصادي نيز 

ير بسزايي در توسعه پايدار كشور بنا به موقعيت كالنشهر تبريز خواهد داشت. در شهري مانند تبريز كه آلودگي فراواني تاث

دارد، سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي مناسب به نظر نمي رسد ولي در مقابل باتوجه به مشكالت عمده اي كه در 

ي در زمينه ي فناوري اطالعات و محيط زيست بسيار مفيد خواهد بود. زمينه ترافيك، حمل و نقل وجود دارد، سرمايه گذار

بنابراين سازمان هاي غيردولتي مي توانتد به عنوان زمينه ساز و بسترساز بسياري از فعاليت هايي در راستاي توسعه ي 
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اخته شده است تا با شهري مطرح شوند. در ادامه به شناسايي برخي نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت كالنشهر تبريز پرد

  در نظرگرفتن اين شرايط سازمان هاي غيردولتي بتوانند براي توسعه پايدار شهر گام بردارند.

  

  ) نقاط قوت كالنشهر تبريز2جدول(

  نقاط قوت  رديف

  كانون نوآوري و ترقي خواهي  1

  وجود آثار تاريخي و پتانسيل ها و چشم انداز هاي با ارزش قديمي  2

  در منطقه شمالغرب گذاري سرمايه مهد  3

  در منطقه شمالغرب علوم پزشكيقطب   4

  دومين شهر در جذب گردشگر سالمت  5

  سازي قطعهقطب و  خاورميانه موتور ديزلقطب توليد   6

  دومين شهر دانشگاهي ايران  7

  جاذبه هاي بسيار در زمينه ي تجاري  8

  

  ) نقاط ضعف كالنشهر تبريز3جدول(

  نقاط ضعف  رديف

  تجمع واحدهاي تجاري در برخي مناطق كالنشهر  1

  كمبود امكانات خدماتي مواقع بحران  2

  رسيدگي مداوم مديريت شهري به بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسودهعدم   3

  نبود برنامه ريزي و سرمايه گذاريهاي مناسب  4

  داشتن استعداد باال جهت جذب جمعيت افزون از شهرهاي كوچك و روستاهاي منطقه  5

  استقرار كارگاه ها و برخي انبارها و صنايع آالينده در مركز شهر تبريز  6

  اماني هاي ورودي و راه هاي دسترسي ورزشگاهنابس  7

  وضعيت نامناسب آسفالت خيابان ها و نابساماني زيرگذرها حين بارش باران  8

رهاي ورودي يبي توجهي مسئولين شهري و دانشگاهي به وضعيت اسفناك مس  9

  ها دانشگاه

  شبكه جمع آوري فاضالب در تمام محالت و مناطق شهر ناقص اجراي  10

  

  ) نقاط تهديد كالنشهر تبريز4(جدول

  نقاط تهديد  رديف

  ضعف امكانات سرمايه گذاري و پايين بودن اعتبارات عمراني  1

  مهاجرت ساكنين و سكونت افراد غيربومي و كم درآمد در حاشيه شهر  2

  فرسودگي بناها و مجموعه هاي مذهبي و تاريخي  3

  انهاي مسكوني شهركاهش وسعت خانه ها با روند توسعه عمودي ساختم  4
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  احداث هتل و مكان هاي تجاري به بهاي نابودي فضاهاي سبز براي درآمدزايي  5

و از بين بردن زيبايي و نظم در شمال و  حاشيه نشيني و سكونتگاه هاي غيررسمي  6

  جنوب شهر

  تغييرات كاربري اراضي و احداث بزرگراه به بهاي از بين بردن باغات باقي مانده تبريز  7

درختان ناهمگون با آب و هواي  كاشتو  مشكالت ترافيكي و آلودگي هوا در مراكز شهر  8

  منطقه

  بي صالحيتسپردن مطالعات پروژه هاي عمراني تبريز به شركت هاي   9

  

  ) نقاط فرصت كالنشهر تبريز5جدول(

  نقاط فرصت  رديف

  مانيتمركز امكانات اقتصادي، آموزشي، دانشگاهي، تجاري، صنعتي و در  1

  پايدار جهت توسعه صصنيروهاي متخوجود   2

  ماندگار در سطح ملي و جهانوجود اساتيد و چهره هاي   3

  كارخانجات متعدد صنعتي  4

  قرار گرفتن در كريدور بين المللي حمل ونقل  5

  در كشور رتبه اول ذخاير ژنتيكي گياهان دارويي  6

خودمختار  جمهوري -نارمنستا - يجانمرز مشترك با كشورهاي آذربا وجودهمجواري و   7

  نخجوان

معرفي تبريز به عنوان شهر جهاني فرش دستباف و ثبت تبريز در يونسكو به عنوان   8

  پايتخت فرش

  

شكالت منيز زندگي و  هاي هزينه افزايش بيكاري،و فقر ي ازجمله مشكالت بروز كالنشهر تبريز موجب در جمعيتافزايش 

شكالتي چون و در نهايت ممي شود هاي زندگي  هزينه افزايش، جرم و جنايتافزايش ميزان ه از جملاجتماعي و فرهنگي 

 وترافيك  فزايش، امحيطي انواع آلودگي هاي ،نواحي فقير نشين و حاشيه نشين پيدايششهري،  نظمبرنامه و نام توسعه بي

 جمعيت شهر تبريز مي شود. افزايش بي برنامه در نتيجه منجر به

 
        و تحليل داده هاي نظرسنجيو تحليل داده هاي نظرسنجيو تحليل داده هاي نظرسنجيو تحليل داده هاي نظرسنجي    تجزيهتجزيهتجزيهتجزيه    - - - - 5555

نفر از اعضاي متخصص برنامه ريزي شهري و حقوقدانان راجع به ارزيابي  30مولفه با هدف كسب نظر 12 باپرسشنامه اي 

است. تجزيه و تحليل نتايج حاصل از  شده طراحي ميزان لزوم ايجاد سازمان هاي غيردولتي در جهت رضايت شهروندان

انجام شده است. از متغيرهاي كيفي  spssبه صورت نمودارهاي زير مي باشد كه در نرم افزار بررسي پاسخهاي پرسشنامه 

استفاده  "غيرضروري"و  "در حد نياز"، "ضروري"، "كامال ضروري"و يا  "عالي"و  "خوب"، "متوسط"، "ضعيف"مانند 

  شده است.
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ميزان آگاهي و شناخت مديران شهري از حقوق ) 7شكل(

  شهروندي   
ميزان پايبندي مديران شهري به حقوق ) 8كل(ش

  شهروندي 

  

   
)  ارائه امكانات و ايجاد شرايط مناسب در موقع 10شكل(

 بحران براي شهروندان

 

) ميزان دقت عمل و شايستگي مديران شهري در 9شكل(

 انجام وظايف محوله

 
انتقال نظرات كارشناسي و دانشگاه به سيستم  )12شكل (

  هريمديريت ش

مكانيابي صحيح و استاندارد براي كاربري هاي ) 11(شكل

  مختلف از طرف مديران شهري

   

نفر تحصيل كرده دانشگاهي صورت گرفته مي توان گفت مكانيابي صحيح و  30در اين نظرسنجي ها كه از بين  

شناسي و دانشگاهي بدرستي به استانداردي براي كاربري هاي مختلف شهري در كالنشهر تبريز وجود ندارد و نظرات كار

  .سيستم مديريت شهري انتقال نيافته اند
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) جايگاه دانشگاه و رشته هاي مرتبط با امور 14شكل(

 شهري در تصميم گيري مديران شهري

) دعوت مديران شهري از نخبگان دانشگاهي و 13شكل( 

متخصصان امربرنامه ريزي شهري در جلسات مربوط به 

  توسعه شهر

 

 
)  ارزيابي بهره مندي مديران شهري از نظرات 15شكل(

 و پيشنهادات دانشگاهيان در صورت دعوت به مشاركت

) ضرورت ايجاد نهاد غير دولتي در زمينه احياء 16شكل(

     حقوق شهروندي
  

     
ارزيابي توسعه مطلوب شهري در صورت ) 18ل(شك

جلب شايستگي و توانمندي اين نهاد غيردولتي در 

 سرمايه عظيم و ارزشمند با مشاركت دانشگاهيان

درصورت ايجاد نهاد غيردولتي، جايگاه  )17(شكل

متخصصين امر برنامه ريزي شهري و دانشگاه سرمايه 

 عظيم و ارزشمند با مشاركت دانشگاهيان
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شهر تبريز رضايت ندارند و نتايج نظرسنجي انجام شده نشان مي دهد كه دانشگاهيان از شرايط حاكم بر شهروندان در كالن

بهره مندي مديران شهري را از نظرات دانشگاهيان ضعيف ارزيابي مي كنند و ايجاد نهاد غيردولتي متشكل از اعضاي 

  متخصص را امري كامال ضروري مي دانند.

ي باشد. بنابراين برنامه ريزي مناسب براي توسعه كالنشهر تبريز نيازمند مطالعات وسيع و تخصصي در زمينه هاي مختلف م

براي اينكار  نياز به سازمان غيردولتي با متخصصين برنامه ريزي شهري براي ساماندهي سرمايه گذاري ها مورد نياز است 

توسط نهاد برنامه ريزي مشاركتي تا با نيروي انساني متخصصي بدون سرمايه گذاري مكرر انجام گيرد. بر اساس تحقيقات 

 .باشد ناسبي درتحقق توسعه پايدار شهرمي تواند روش مغيردولتي 

  

        گيريگيريگيريگيرينتيجهنتيجهنتيجهنتيجه----6666

هدف معرفي راه هاي دستيابي به انجام شد كه  در كالنشهر تبريزمفهوم توسعه پايدار  موردمقاله، پژوهشي در در اين 

سعه پايدار نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهاي توبه ابتدا  در اين راستا. در كالنشهر تبريز بوداهداف توسعه پايدار 

اين كالنشهر بدليل دارا است كه استوار بر اين فرض  كالنشهر بحث توسعه پايداركالنشهر تبريز پرداخته شده است. شهري 

و طبيعي دارند. در اين زمينه اگر چه فرهنگي اقتصادي، اجتماعي،  هاي نياز به مديريت سرمايه بودن موقعيت استراتژيكي

در  روش براي مشاركت دادن فعاالنه شهروندان كالنشهر تبريز، ولي مهم ترين مر مي باشندمتوليان اين امختلف ي نهادها

، بعنوان سرمايه هاي عظيم متخصص امور شهرياين سازمان ها با اعضاي كه  مي باشدروند توسعه، سازمانهاي غير دولتي 

همه جانبه شهروندان از نظر گرفتن احتياجات  شهرها با در برنامه ريزيمطالعه طرح ريزي و با  ندنتوا مياجتماعي يك شهر 

شهري و پاسخ گويي به نيازهاي  مسائل و مشكالتاقتصادي با توجه به حداقل رساندن ، فرهنگي و اجتماعي جمله شرايط 

عمل كنند. سازمان هاي غيردولتي با همراهي شهروندان و مديران شهري مي توانند كالنشهر تبريز  عمومي جمعيت شهري

 وفق ترين شهر در كشور مبدل كنند. م را به

  

        مراجع مراجع مراجع مراجع         ----6666

 كارشناس ارشد مديريت فناوري، »الزامات و شاخص هاي توسعه شهري پايدار«)،1393(سيد يوسف ، اكبري نسب-1

 .اطالعات، پايگاه مقاالت علمي مديريت

  .و توسعه  نشريه مديريت 14شماره  ،»سازمانهاي غير دولتي و توسعه« )،1381(الواني، سيدمهدي-2

، مجلة رشد آموزش »هاي استان سمنان بندي سطح توسعه يافتگي شهرستان رتبه« ،)1385امين بيدخت، علي اكبر (-3

 .23 – 17، 1جغرافيا، دورة بيست ويكم، شمارة 

  .، دانشگاه تهران»نقش و جايگاه مشاركت هاي مردمي در ساختار مديريت شهري ايران«)  1383اميني، فاطمه سادات(-4

، ترجمه عبدالرضا ركن الدين »مقدمه اي بر توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه«)، 1378اليوت، جنيفر،آ(-5

  .افتخاري و حسين رحيمي، تهران، مؤسسه توسعه روستايي ايران

  .نشر كلمه -»هتوسع شناسي جامعه«)، 1380(ازكيا، مصطفي- 6
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نشگاه ، مطالعه موردي شهر تبريز، نشريه جغرافيا و توسعه دا» حام شهرياكولوژي ازد «)، 1386فريدون (بابايي اقدم،  -7

 .9سيستان و بلوچستان،شماره 

 .، تهران، مؤسسه پژوهشي نگاه معاصر»درسهايي دموكراسي براي همه« )1380بشيريه، حسين(-8

، كنفرانس ملي »تبريز نقش سازمان هاي غيردولتي در احياء حقوق شهروندي در كالنشهر«)، 1393بهشتي اصل، احد(-9

 .18-1، 1393اسفند - شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار، تهران

، دانشكده »نقش سازمان هاي غيردولتي در احياء حقوق شهروندي در كالنشهر تبريز«)، 1394بهشتي اصل، احد(-10

  جغرافيا، دانشگاه تبريز.

 .ج2اسم طاهري، تهران، اميركبير، ، ابوالق»تاريخ جهان نو«) 1349پالمر، رابرت روزلت(-11

،نشريه علمي »فرهنگي كالنشهر تبريز -ارزيابي پتانسيل ميان افزايي در محور تاريخي« )،1391(ورمحمدي، محمدرضاپ-12

  ,70- 41، 43، شماره 17پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي، سال  –

، مجموعه پژوهش هاي »توسط توسعه پايدار گزارش اليحه پيش زمينه«)، 1380پرانك، ژان و محبوب الحق، علي(-13

  محيط زيست، دانشگاه تهران.

، ترجمه فرجادي غ. موسسه برنامه ريزي و پژوهش توسعه، »توسعه اقتصادي در جهان سوم«) 1378تودرو، مايكل( -14

  تهران.

 .شرق روزنامه 317 شماره -»توانمندسازي مسير در محيطي زيست هاي تشكل« )،1383مژگان( جمشيدي،-15

ارزيابي عدالت فضايي در پراكنش خدمات شهري(كالن  «)،1392روستايي، شهريور، بابايي، الي ناز، كاملي فر، زهرا (- 16

  ، مجله آمايش جغرافيايي فضا، ، شماره مسلسل دهم، گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه تبريز.»شهر تبريز)

معرفي شاخص هاي ارزيابي و بررسي روند توسعه پايدار شهري در «)، 1387منا ( رزمي، جعفر، رضا يزدي، سارا، انوري،-17

  .27- 1، 67، فصلنامه مديريت و توسعه ، شماره »كالن شهر تهران

سطح بندي پايداري توسعه روستايي: مطالعه موردي « ،)1386ركن الدين افتخاري، عبدالرضا و آقاياري،ميرمحسن (-18

 .44-  31، 61هاي جغرافيايي، شماره ، فصل نامه پژوهش»بخش مير

، اطالعات »ارزيابي نقش وجايگاه الگوي توسعه پايدارشهري در ساختار شهرنشيني ايران «،)1383صالحي فرد، محمد (-19

 . 153- 146. 8 شماره ،18 سال اقتصادي،- سياسي

، »دهگانه كالنشهر تبريز)ارزيابي سطح رضايت شهروندان از كيفيت محيط شهري(مناطق « )1393(ضرابي، اصغر -20

  .219-193، 51، شماره 19پژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، سال- نشريه علمي
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، پايان نامه كارشناسي ارشد،گروه جغرافيا »برنامه ريزي فضايي توسعه پايدارشهرميبد«، )1387شوركي،يحيي ( عليزاده-21

  .ريزي شهري دانشگاه يزد وبرنامه

، 23، مجله شهرداري ها، سال دوم، شماره »فناوري اطالعات و مديريت توسعه شهري«)، 1379قديمي، حجت اهللا(-22

35-42. 

-23:35، مجله شهرداري ها، سال دوم، شماره »فناوري اطالعات و مديريت توسعه شهري«)، 1379قديمي، حجت اهللا(-23

42. 

 www.tabrizemodern ايز شهر آرزوهكارشناسي ارشد مديريت اجرايي گرايش شهري،تبر )1393محمد( قندگر،-24

.blogfa.com.  

  .، چاپ اول، انتشارات خوشبين. تهران»ريزي و توسعه منطقه اي(تئوريها و تكنيكها) برنامه «، )1380كالنتري، خليل (-25

  .،پايان نامه دكتري،دانشگاه تربيت مدرس»بررسي توسعه پايداردر طرح شهر قم«)، 1378كاظمي محمدي،ابوالقاسم(- 26

  ،چاپ اول، چاپ و نشر بازرگاني.»شاخص شناسي در توسعه پايدار«)، 1376كهن(-27

،  »نقش و مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در توسعه حقوق محيط زيست« )، 1388گل محمدي، ساره، يوسفي، آرش(-28

  . 16-1، ص1388، بهارو تابستان 14كارشناس مسئول دفتر مشاركت و آموزش همگاني، محيط كوهستان، شماره 
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