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  كيدهچ

 ،دات صنعتي انواع آلودگي آبهاي انساني همراه با پيشرفت تولي كه افزايش روز افزون جمعيت شهري و ازدياد فعاليت در حالي
در تـالش اسـت   براي شهروندان شهري به همراه داشته است، شهرداري تهران به عنوان يك نهاد مردمي  هوا و صوت را ، خاك

استرس هاي زندگي شهري ، دستيابي به اهداف توسعه پايدار و  برنامه هاي كارا در حيطه شهر در كاهش  تا با تعريف اهداف و
بـا  در اين راستا دستگاه نظارت همگـاني شـهرداري   . قع شودشكل دادن يك مديريت شهري موفق در هزاره سوم بسيار مؤثر وا

مشـكالت و ديـدگاههاي شـهروندان بـه      علمي و دريافت الكترونيكـي نظـرات ،  ، بكارگيري اصول رويكرد مديريتي پايين به باال
، عـدالت محـوري   اي و ملي همراه با رويكرد منطقه ،ريزي با مردم در سطوح مختلف محليبرنامه نظام  پياده سازي يك منظور 

د محيطي دار و زيستفرهنگي  هاي اقتصادي، اجتماعي، ن از جنبهگي شهرونداسعي در حل معضالت شهري و بهبود كيفيت زند
رداري مورد بحث قرار گرفته ، از آنجا كه تا به امروز در اغلب موارد بعد فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي بخش نظارت همگاني شه

قش اين بخش در حفظ و بهبود ، به نو اصطالحات و عناصر نظارت همگانيها  ش است پس از تعريف واژهاين مقاله در تالاست، 
  .زيست شهري و دستيابي به يك شهر پايدار بپردازد محيطكيفيت 

  ، توسعه پايدار، محيط زيست، نظارت همگانيالكترونيك: كليد واژه

  
  
  
  

                                                 
  .تهران دانشجوي دكتري مديريت محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات. 1



 

  مقدمه
ها حاكي از آن است كه تا بينيكردند و پيشعيت جهان در شهرها زندگي ميهزاره جديد در حالي آغاز شد كه نيمي از جم

شهرها به طور بالقوه منـاطقي هسـتند كـه از حيـث     . درصد خواهد رسيد 80ميالدي، نرخ شهرنشيني در جهان به  2050سال 
ش روز افزون جمعيت شهري يدر حالي كه افزا. محيطي، سياسي و فرهنگي بسيار متفاوتند تنوع، ثروت اقتصادي، شرايط زيست

، هـوا و صـوت را بـراي شـهروندان      آب، خـاك  هـاي هاي انساني همراه با پيشرفت توليدات صنعتي انواع آلودگي و ازدياد فعاليت
شهري به همراه داشته است، تنها راه رسيدن به آرمان جامعه سـالم و توسـعه پايـدار اسـتفاده از مشـاركت مردمـي در حفـظ        

و  ظرفيـت به لحاظ كاربردي مشاركت عبارت است از حساس سازي مـردم و در نهايـت افـزايش     .باشد ميزيست شهري  محيط
ها بر اسـاس   گيري، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي توسعه از طريق درگيركردن آنان با تصميم توانايي آنان براي پاسخگويي به برنامه

توانند دخيل بوده و  هاي شهري مي ريزي، اجرا و ارزيابي پروژه احل برنامهاينكه شهروندان بدانند در تمام مر .تالش سازمان يافته
ها و مديران شهري و هم تشويق شهروندان در حضور و سـهيم شـدن    اظهار نظر كنند عاملي است كه هم در موفقيت شهرداري

گـاني كـه برخواسـته از مفهـوم     در ايـن راسـتا نظـارت هم   . مندي آنها تاثير گذار خواهد بود در توسعه شهري و احساس رضايت
در است در  درازمدت با اي داشته است؛ قا كاربرد و دستاوردهاي آن در دنياروند فزايندهو در چند سال اخير  ؛باشد مشاركت مي

نظارت همگاني ، بـه  . يك ديدگاه كل نگر در گستره سيستم و در تعامل با محيط به گردآوري، تشخيص و ارائه بازخورد بپردازد
تـوان بـه برخـورداري از پشـتوانه      ها مـي  اي است كه از جمله آن هاي ويژه ها و قابليت ان يك گونه بديع نظارت داراي ويژگيعنو

، الگوي ارتباطي ويژه كه در نوع خود جديد است و نيـز كاركردهـاي سـازماني و اجتمـاعي قابـل       ، قانوني و شرعي محكم علمي
  .اي كه دارد، اشاره نمود مالحظه
سازي نظام نظـارت همگـاني بـيش از     ري نيز به عنوان يك نهاد مردمي در چند سال اخير در تالش بوده است تا با پيادهشهردا

اين دستگاه با استفاده از تجارب متخصصـين و بـا يـك ديـدگاه مـديريتي      . پيش مشاركت مردم را در مديريت شهري فراخواند
سازي يـك   هاي شهروندان به منظور  پياده ، مشكالت و ديدگاه كترونيكي نظراتپايين به باال، بكارگيري اصول علمي و دريافت ال

اي و ملي همراه با رويكرد عـدالت محـوري، سـعي در حـل معضـالت       ريزي با مردم در سطوح مختلف محلي، منطقه نظام برنامه
محيطي دارد، از آنجا كه تـا   يستهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ز شهري و بهبود كيفيت زندگي شهروندان از جنبه

به امروز در اغلب موارد بعد فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي بخش نظارت همگاني شهرداري پررنگ و قابل بحث بوده است ، اين 
  .زيست شهري و دستيابي به يك شهر پايدار بپردازد مقاله در تالش است به نقش اين بخش در حفظ و بهبود كيفيت محيط

  
 انينظارت همگ

فراگردهاي  اي كه در منابع مختلف علمي، يكي ازنظارت، يكي از اركان سازنده مديريت و به نوعي همزاد آن است؛ به گونه
ت اين موضوع ناشي از نقش و كاركردهاي مفيد و انكارناپذير نظارت است كه ترديد اهميبي. شوداساسي مديريت خوانده مي

نظارت در واقع بستر عملي كنترل . خود، در توفيق مديريت و اثربخشي سازمان متجلي گرددتواند در انواع و اشكال مختلف مي
از اين حيث، اعمال درست نظارت، . آورداست كه تضمين صحت و تناسب جهت، كيفيت و نتايج عملكرد سازمان را فراهم مي

بنابراين ضرورت، اهميت و جذابيت . شودمي اي را در راستاي تأمين و تضمين سالمت و اثربخشي سازماني موجبقابليت ويژه
  .ها شده استگيري از اين قابليت و ساير مزاياي كاركردي نظارت موجب توسعه انواع و اشكال مختلف نظارت در سازمانبهره

  .است» نظارت همگاني«يابد، هاي اجتماعي موضوعيت مياي بديع از نظارت كه نوعاً در سازمانگونه
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  چرخه كاركردي نظارت همگاني: 1شكل 

  
نگر در گستره سيستم كه در بستري تعاملي با محيط به گردآوري، نظارت همگاني، تالشي است مستمر، دراز مدت و كل

اين تالش به منظور توسعه قابليت و شايستگي سازمان در زمينه مشكل گشايي و افزايش . پردازدتشخيص و ارائه بازخورد مي
هاي سازماني جديد و خالقانه و توسعه ظرفيت حليي آن براي سازواري با شرايط و اقتضائات محيط خود، توسعه راهتوانا

 )1386 زاده،ترك(. پذيردخودنوسازي سازمان در راستاي تأمين و تضمين سالمت و اثربخشي سازماني آن صورت مي

عملكرد حكومت و نهادهاي اجتماعي برخاسته از آن است مبتني بر پذيرش حق نظارت شهروندان بر »  نظارت همگاني« 
كه با ظهور دين مبين اسالم در آيات مختلف قرآن كريم، احاديث و تأكيد پيشوايان ديني ؛به ويژه در قالب دو اصل شرعي امر 

تأييد و صراحت در نتيجه اين .به معروف و نهي از منكر و خير خواهي براي مؤمنان به صراحت مورد تأكيد قرارگرفته است
منابع ديني، با پيروزي انقالب اسالمي،در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بر پايه اصل هشتم قانون اساسي كه نظارت 
متقابل مردم و دولت بر عملكرد يكديگر را مورد تأكيد قرار داده ، نظارت همگاني همواره در عرصه هاي مديريتي كشور مطرح 

ان راستا، با توجه به ضرورت توسعه سرمايه هاي اجتماعي و جلب اعتماد عمومي شهروندان، شهرداري امروزه در هم. بوده است 
تهران به عنوان نهادي اجتماعي و به منظور توسعه نظارت عمـومي شهروندان بر عملكرد و برنـامه هاي مديريت شهري و 

 85در ارديبهشت ماه سال » مركز نظارت همگاني « ن بسترسازي مطلوب در مسيــر تحقق سالمت سازماني، نهادي را با عنوا
  .راه اندازي نموده است

تضمين اثربخشي و سالمت سـازماني  «و با مأموريت » مدير پاسخگو –شهروند مسئول «اين مركز با عمل به شعار محوري 
نـگ مسـئوليت پـذيري و    از طريق توسعه ارتباطات محيطي با رويكرد عدالت محوري و نيـز توسـعه يـادگيري سـازماني و فره    

در نظر دارد نقش خود را  جهت ايجاد فرصت برابر براي تمامي شـهروندان در دسترسـي   » پاسخگويي در درون و برون سازمان
توسعه و .  سهــل و آسان به مديران شهري و نيز تشخيص تهديدها، فرصت ها و آسيب هاي پيرامون مديران شهري ايفا نمايد

اني در جامعه، ارتقاي سطح اعتماد، مشاركت معنادار و رضايتمندي عمـومي، تواناسـازي شـهرداري    تعميق فرهنگ نظارت همگ
تـرين اهـداف    جهت بهبود مستمر خود وبسترسازي اطالعاتي براي ارتقاي انطباق و سازگاري محيط و سازمان شهرداري از مهم

  .اين سازمان هستند
 



 

  زيست شهري شهر و محيط
ها به انگلستان اين واژه براي شـهرهاي  گرفته شده است، كه با آمدن نورمن» cite«فرانسوي آن  از ريشة» city«واژه شهر 

  )1382 ،مقيمي(. اي رومي استبه معناي شهرداري نيز واژه» municipality«واژه . شدبزرگ به كار برده مي
اي از مـواد،  مجموعـه (اي طبيعـي  همچنين شـهر پديـده  . است) اخالقي(و غيرمادي ) مدنيت(شهر تركيبي از عناصر مادي 

  ...) شامل ظرفيت تفكرات افراد، فرهنگ و الگوهاي زندگي و (و انساني ...) ها و ها، خيابانساختمان
هـاي كـاري   هاي مسـكوني و بافـت  ه ميان بافتگاهي است انسان ساخت كه تفكيكي كمابيش مشخص و فزايندشهر زيست

-هـاي بـي  آورد كه درون خود، خرده فرهنگكند و فرهنگي خاص را به مثابه حاصلي از روابط دروني خويش پديد ميايجاد مي

بـا  در آغـاز هـزاره سـوم مـيالدي      نيـز  شهرسازي معاصـر مفاهيم و تعاريف كاربردي شهر،  هبا توجه ب. كنندشماري را حمل مي
هـاي اجتمـاعي و    هاي پاسخگو مواجه است كه نمود آنها در اشباع زير ساخت هاي زيادي ناشي از رشدي فراتر از ظرفيت چالش

بيكـاري،  و فرهنگـي،   هـاي درآمـدي   اجتمـاعي، ازديـاد شـكاف    ها و فسـاد  كالبدي، بسط اسكان غير رسمي، افزايش نابهنجاري
اگرچه سابقة شهرنشيني در  .شود ده ميهمشا ندگي شهريند نزولي كيفيت زمحيطي و در نهايت رو هاي زيست گسترش آلودگي

درصـد جمعيـت جهـان در شـهرها      60گردد، بر اساس آمارهاي سازمان ملل، امروزه افزون بـر  ميالدي بازمي 17جهان به سدة 
ايـن امـر شـهرها را بـه      كـه درصد هم برسد  75ميالدي به  2010بيني شده است كه اين رقم در سال كنند و پيشزندگي مي

همزمان با رشد شهرها، كـاركرد و مفـاهيم   . كانوني براي رشد، توسعه، ترويج و ابداع رفتارها و نهادهاي جديد تبديل كرده است
زيسـت   اند و در اين بين عناويني چون محيطپيشين نيز تغييراتي جدي يافته، برخي حذف شده و برخي ديگر تغيير شكل داده

زيست شهري كه امروزه به عنوان يكي از اركان اصلي توسعه پايدار شـهري مـدنظر    محيط. اند پيش اهميت يافتهشهري بيش از 
شـهرهايي چـون تهـران     است، از جمله مباحثي است كه بيش از گذشته مدنظر مديران شهري و علي الخصوص شهرداري كالن

ايش و رفاهي كه زنـدگي شهرنشـيني بـراي شـهروندانش فـراهم      در كنار آسانواع آلودگيهاي آب، هوا و صوت  .قرار گرفته است
رونـد روبـه گسـترش     .كنـد  محيطي مطرح در حيطه شهر است كه جان افراد را تهديد مـي  آورده است از جمله مشكالت زيست

  .استتوليد ضايعات شهري كه ناشي از تراكم باالي جمعيت در اغلب شهرهاي بزرگ است معضالت الينحلي را بوجود آورده 
  

  زيست شهري نقش سيستم نظارت همگاني درحفظ محيط
جتماعي و اگيري از سرمايه  شك مستلزم بهره زيست بي توسعه مديريت شهري با رويكرد حفظ و بهبود مستمر محيط

مردمي در تالش است تا با استفاده از دستگاه نظارت  به عنوان يك نهادمشاركت مردمي است كه در اين راستا شهرداري 
دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات شهروندان به عنوان كساني كه كامال  .ود را در اين بخش تحقق بخشدخمگاني اهداف ه

تواند در پيشبرد اهداف دستيابي به يك شهر پايدار نقش موثري داشته  نمايند مي دلسوزاته مشكالت  شهر خود را لمس مي
زيست، بهبود و سازگاري  اي گذشته نشان از آن دارد كه سعي در حفاظت از محيطه ت در دههانواع اشكال مديريبررسي  .باشد

مردم نه تنها منبع  .برد بدون مشارك مردمي راه به جايي نميشك  بيسازي محيط زندگي شهري  با شرايط محيطي و سالم
هاي مردمي  لذا داده. روند ارزش ها، فرض ها و اولويت ها هستند بلكه سرچشمه واقعيت ها و ابتكارات هم به شمار مي

اين هدف در تعريف معيارهاي . تر نمايند تري رضايت بخش توانند تصميمات را از نظر فني دقيق تر و براي طيف وسيع مي
هاي مختلف  در زمينهآگاه كردن مردم  .كند دهد، مكث مي را تشكيل مي» برتر«كارآمدي و برابري براي آنچه كه يك تصميم 

ت شهري و دريافت انتقادات و پيشنهادات آنان، اين امكان را فراهم خواهد كرد كه اهميت مسائلي چون  انواع زيس مسائل محيط
شهرهايي چون تهران بيش از پيش بر مردم آشكار شده و خود در جهت كاهش و حتي حذف  هاي آب و هوا در كالن آلودگي



 

ه درستي توسعه يابد حتي شايد بتوان در انجام اموري چون معاينه چه بسا اگر چنين امري ب .هايي اقدام نمايند چنين آلودگي
سه خصوصيت بسياري از  .كمك گرفتهم از خود مردم  ...، ايجاد فضاهاي سبز و كمربند سبز شهري و فني خودروها

هاي مديريتي و  ها و منافع، نبود بازخورد روشن از موفقيت تالش افق زماني بلند براي تشخيص هزينه(محيطي  موضوعات زيست
را به طور خاص مهم سازد  زيست فعال در زمينه محيطممكن است قابليت اعتماد به سازمان هاي ) ماهيت پراكنده منافع

1993) (DOE . تعدادي از تحليل ها روي اعتماد مردم نشان از آن دارد كه از دست دادن اعتماد به مراتب از به دست آوردن
آوردن مجدد اعتماد مردم ممكن است مداخله مردم و  هاي به دست حال، يكي از مؤثرترين راهبا اين . مجدد آن آسانتر است

  ). Slovic, 1993; Schneider et al., 1997(سازي است  دادن اختيار به آنها در تصميم
آنان نسبت به تماد يي در شهر باعث افزايش حس اعها و فرآيندهاي اجرا گيري از آنجا كه دخالت دادن شهروندان در تصميملذا 

بازخورد  ، ر شهروندانحس اعتماد و مشاركت داوطلبانه و بيشت اينمديران شهري خواهد شد، ضروري است به منظور تحكيم 
  .محقق شده استشهرداري چنين هدفي در سيستم نظارت همگاني ملموس باشد كه خوشبختانه  آناناين نظرات حتما براي 

  
  گيري بحث و نتيجه
مي دائماً با مشكل اخذ تصميمات مناسب و با كيفيت مطلوب در عين پاسـخگو بـودن بـه شـهرونداني كـه ايـن       مديران مرد

محيطـي نيـز مشـكالت     هاي زيسـت  گذاري بر طرف كردن اين مشكل در سياست. گذارد مواجه هستندتصميمات بر آنها اثر مي
اي در فضـاي  پيچيده و پر ارزش هستند و منافع چندگانـه  آورد زيرا اين موضوعات اغلب از نظر فنيخاص خود را به وجود مي

بر اساس مفاهيم ادبيات مـديريت شـهري، مشـاركت مردمـي در ايجـاد يـك نظـام        . شوداعتمادي آنها مطرح ميكشمش و بي
در هاي مختلف  تجربه دولت. كند مطلوب و پيشرفته مديريت شهري و موفقيت برنامه هاي توسعه شهري  نقش كليدي ايفا مي

تواند تـا   ميهاي خاص  ها و قابليت به عنوان يك گونه بديع نظارت و با ويژگياده است كه سيستم نظارت همگاني ددنيا نشان  
، به معناي همراهي مسـتمر  )و نه مقطعي(نظارت همگاني به صورت يك فرايند مستمر   .ي اين مشكالت باشداحدودي راهگش

زخوردي آگاهانه، امكان تحقق الگوي مديريت مبتني بر تنظيم و كنترل همگام و پيشـرو  با سيستم  و به عنوان يك سازوكار با
آورد و بدين جهت به سازمان در جهت حركت هوشمندانه به سوي مطلوبيـت و اثربخشـي بيشـتر كمـك     سيستم را فراهم مي

هـاي فرهنگـي و    تنهـا در زمينـه   مشاركت مردمي و دريافت نظرات و پيشـنهادات آنـان نـه   تجربه نشان داده است كه . كند مي
هـاي بهتـر بـراي     صدد يافتن راه ها در دولتلذا .  .محيطي نيز كاربرد خواهد داشت هاي زيست اجتماعي بلكه حتي در زمينه

بـر اسـاس   كـه   محيطي هسـتند  زيست هاي گيري برآورده كردن الزامات قانوني در عين درگير كردم مردم در تصميم
اميـد آن   .شـده اسـت  ظارت همگاني شايد به عنوان گام اول در اين حيطه مناسب ارزيابي نهاي صورت گرفته  بررسي

و علي الخصوص در  در سطح جهان اي نه چندان دور بيش از پيش  رود كه دستاوردهاي نظارت همگاني در آينده مي
  .گسترده گرددزيست  زمينه محيط
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