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 چکیده

های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت  هدف اصلی این مطالعه، بررسی زمینه
زیست  سازمان محیطزیستی در  گذاری محیطمشی ها در فرایند خط سمن  بهینه

سازمان به عنوان جامعه آماری  13استان تهران است. در مطالعه حاضر، تعداد 
نفر تعیین  378برگزیده شدند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 

گیری در دسترس است، پس  گیری این تحقیق نیز روش نمونه شد. روش نمونه
سازی معادالت  ای ساختارمند، مدل پرسشنامه ها با استفاده از آوری داده از جمع

ساختاری و آزمون فرضیات بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی، انجام 
های موجود در مدل  طورکلی سازه ها حاکی از آن بود که به گرفت. یافته

های غیردولتی در  های مشارکتی مؤثر بر مشارکت عمومی سازمان زمینه
کنند.  واریانس را تبیین می درصد از 61دود زیستی ح مشی گذاری محیط خط

توانند با  زیستی می های غیردولتی محیط همچنین از دیدگاه اعضا، سازمان
زیستی و نظارت و ارزیابی تصمیمات  مشارکت در ایجاد تصمیمات محیط

مشی گذاری  زیستی پس از اجرا، نقش مؤثری در فرایند خط محیط
 زیستی داشته باشند. محیط
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Abstract 

The main aim of this study is to evaluate the areas 

influencing the optimal NGOs participation in 

governmental policy-making process (Environmental 

Protection Agency in Tehran). In this study, 13 

organizations were selected as the statistical population. 

The sample size was determined using Cochran's formula 

of 378 people.The sampling method of the study is also 

using available sampling. After collecting the data by 

using a structured questionnaire, structural equation 

modeling and hypothesis testing was conducted based on 

Partial Least Squares approach. The results showed that in 

general, the construct in the model affecting areas on the 

participation of non-governmental organizations in policy-

making of the Environmental Protection Agency explain 

almost 61 percent of the variance.Also from the viewpoint 

of members,environmental NGOs can participate in the 

creation of environmental decisions and monitor and 

evaluate the implementation of environmental decisions 

and have an important role in environmental policy-

making process. 
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 مقدمه 
 توسـعه  مسیر در نهادن گام از ناگزیر توسعه و رشد برای امروزه

تعریـ،، توسـعه پایـدار     (. طبـق Emas, 2015هسـتیم    پایدار
 برابری گسترش همراه با متعادل، و رشد به رو توسعه اقتصادی

 بـه  و هـم  کنـار  در محیطی زیست پایداری و و عدالت اجتماعی

شـده    مـردم، معرفـی   اقتصادی و اجتمـاعی  زندگی بهبود منظور
گونه کـه از ایـن تعـاری،     همان (Monavaryan,2010است  
زیسـت و انسـان بـه عنـوان اجـزای       محـیط   آید، دو مقولـه  برمی

ای بـا   گردند که هـر جامعـه   الینفک مبحث پایداری محسوب می
زمان، قادر به حصـول توسـعه    بر این دو مقوله به صورت هم تکیه

زیستی در کشـورهای   اندرکاران امور محیط پایدار است. لذا، دست
 بدیل عامل انسانی، همـواره در پـی   مختل، با عنایت به نقش بی

هــا و  بــرداری بهینــه از مشــارکت عمــومی مــردم در طــر  بهــره
گــذاری مشــی زیســتی و حتــی فراینــد خــط هــای محــیط برنامــه
 & Irvinباشـند    زیسـتی، در جوامـع دموکراتیـک، مـی     محـیط 

Stansbury, 1996زیست  (. بر همین اساس، کمیسیون محیط
زیستی را  مشارکت عمومی محیط 1و منابع طبیعی بریتیش کلمبیا

هـایی هدفمنـد بـرای     به صورت تخصصی، فراهم نمودن فرصت
زیسـت و منـابع    عموم جهت کمک به تصمیمات مرتبط با محیط

طبیعی، به نحوی که نظرات و عالیق عمومی در سطحی وسـیع  
(. در CORE, 1994در نظر گرفته شود، قلمداد نمـوده اسـت    

هـم زمـان و   این میان، تأکید بسیاری از محققان بر فعالیـت هـم  
آهنگ مثلـث بخـش دولتـی، مـردم و بخـش غیردولتـی اسـت        

 Bowman & Roberts, 1995     بـه اعتقـاد آنـان بخـش .)
تواند به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم محسـوب   غیردولتی می

زیسـتی یـا    محـیط  2های غیردولتی گردد. در همین راستا، سازمان
ترین نهادهـای مـردم نهـاد     ها به عنوان یکی از مهم همان سمن
زیستی، در سطح جهانی، مطـر    کننده در مباحث محیط مشارکت

 (.Andrusevych, 2002باشند   می
هـا خـارا از سـاختارهای سیاسـی، سـازمان       طورکلی، سمن به   
از یابند تا به برخی اهـداف اجتمـاعی خاصـی نظیـر حفا ـت       می

رسـانی کننـد.    ها و اقشـار خاصـی خـدمت    زیست و یا گروه محیط
هـا شـامل تحقیـق، انتشـار اطالعـات،       فعالیت این سازمان  دامنه

آموزش، خدمات اجتماعی، اعمال فشار و مداخله در جهت تغییـر  
 (.INGO, 2009مشی گذاری، است   قوانین و خط

ــده       ــا گســترش فزاین ــام ب ــران همب ــا در ای ــت  ام ــای  فعالی ه
ها در سراسر جهـان پـس از اجـالس ریـو در      زیستی سمن محیط

                                                           
1. British Columbia Commission on Resource and 

Environment (CORE) 
2.  Non Government Organizations 

، برخی نهادهای مردمی شکل گرفت و از اواسط دهه 1990سال 
ــیط 70 ــبش مح ــد   جن ــاز گردی ــتی آغ  & Abdullahiزیس

Aymanm, 2006.) 

هـای   با اهتمامی که در سـطح دولـت بـه موضـوا مشـارکت         
زیسـت   محـیط ها مبذول شد، در سازمان حفا ت  مردمی و سمن
هـا   های سمن های مردمی به منظور تسهیل فعالیت دفتر مشارکت
هـای   گیری دفتر مشارکت ها شکل گرفت. با شکل و سایر تشکل

و ایجـاد انسـجام و تعامـل بـین دفتـر و       1377مردمی در سـال  
های اصلی خود را  ها فعالیت زیستی، این سازمان های محیط سمن

شـده   هـای عملکـردی ارائـه    رشبردند. گـزا  بهتر از قبل پیش می
سـازی،   رسـانی، آگـاه   های اطـالا  ها در زمینه بیانبر فعالیت سمن
ــه مناســبت برگــزاری برنامــه هــای خــار، شــرکت در  هــایی ب

های مختل، اجرایی و  ها و دستباه ها، همکاری با سازمان همایش
ــای     ــرکت در توره ــزاری و ش ــی، برگ ــی و پیوهش ــز علم مراک

 & Farahiزیست و غیـره بـود     یطزیستی، پاکسازی مح محیط

Yarahmadi, 2008ترین عملکردها و  آنکه یکی از مهم (. حال
زیستی در سطح جهـانی، مشـارکت    های محیط های سمن فعالیت

زیسـتی اسـت    مشـی گـذاری محـیط    گیری و خـط  در امر تصمیم
 Bowman & Roberts, 1995& Silina, 2012  ؛ زیـرا)

ها در  مشارکت مردمی در قالب سمنگیری از  به اعتقاد آنان، بهره
زیستی مزایای بسیاری در پی خواهد  های محیط مشی گذاری خط

 مسئولیت پذیرش عقیده، ابراز برای هایی فرصت داشت که ایجاد

 کیفیـت  ارتقـا   زیسـتی،  محـیط  امور در مردم بیشتر مشارکت و

 صـمیمانه  روابـط  ها، ایجاد پروژه اجرای در تسریع زیست، محیط

و غیره، ازجملـه   زیستی محیط فرهنگ ارتقا مدیران، و مردم بین
گذاران کشورمان  ریزان و سیاستآنهاست. در همین راستا، برنامه

ها  نیز چون بر این امر واق، شدند در جهت رفع برخی محدودیت
ها و  های اخیر، در برخی برنامه و موانع تالش کردند؛ لذا طی سال

اری، ردپــایی از مشــارکت و گــذ ای و قــانون هــای توســعه طــر 
زیستی، قابل نظاره است. بر همین اساس، هدف  های محیط سمن

هـای مشـارکتی مـؤثر جهـت      اصلی این پیوهش بررسـی زمینـه  
ــه  ــارکت بهین ــمن مش ــط  ی س ــد خ ــا در فراین ــذاری   ه ــی گ مش

تواند بـا مشـخ     های این مطالعه می زیستی، است. یافته محیط
مشـی گـذاری،    ر فراینـد خـط  های مشارکتی مؤثر د نمودن زمینه

زیست  گذاران و مسئوالن سازمان محیط راهبشایی برای سیاست
زیستی بوده و مسیر فعالیت پربـارتر را همـوار    های محیط سمن و

 نماید.
در خصور بیان مسأله و ضرورت تحقیق همین بس که امـروزه  

تـرین مبـاحثی هسـتند کـه      توسعه و به وییه توسعه پایدار کلیدی
الی جوامـع بشـری درگـرو توجـه بـه آن اسـت. اکثـر        رشد و تعـ 
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پردازان بر اصل مشارکت مردمی در تحقـق کامـل توسـعه     نظریه
هــای مشــارکتی در  پایــدار اتفــار نظــر داشــته و گــذار بــه روش

امـور را ضـروری تلقـی      هـا و اداره  ریـزی  ها، برنامه گیری تصمیم
ـ  می دار و مسـائل  نمودند زیرا بنا بر دیدگاه آنان، فرایند توسعه پای

تــر از آن اســت کــه یــک نهــاد و ســازمان  پیرامــون آن پیچیــده
وفصل آن باشد. ضمن اینکه در بستر توسعه  تنهایی قادر به حل به

های الزم جهت مشارکت و حضور عموم مـردم بـه    پایدار  رفیت
گردد. برخی از محققان بر این عقیده بودنـد   خودی خود ایجاد می

یافتـه و هدفمنـد    ای سازمان گونه د بههای مردمی بای که مشارکت
هـای غیردولتـی    ارائه گردد. یکی از همین نهادهای نوپا، سازمان

های نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع  بودند که با ایفای نقش
هـای پـس از تأسـیس،     انسانی، مـادی و معنـوی در طـی سـال    

توانستند بهترین نمود از مشارکت عمومی را نشـان دهنـد. حـال    
هـا در مشـارکت بـرای     ی از مسائل مهم این است کـه سـمن  یک
شود بیشتر  زیست انجام می گذاری که در سازمان محیطمشی خط
تـری داشـته    توانند در کدام زمینه حضور چشـمبیرتر و فعـال   می

کند کـه ایـن تحقیـق انجـام      باشند؟ بنابراین ضرورت ایجاب می
به این سـؤال مهـم   شده  آوری  های جمع شود تا با استفاده از داده
توان به استفاده  های کاربردی تحقیق می جواب داده شود. از جنبه

زیسـت   گیـران در سـازمان محـیط   کارشناسان، مدیران و تصمیم
-مشـی  توانند از نتایج این تحقیـق در خـط   اشاره کرد که آنها می

ها در  گذاری استفاده عملیاتی داشته باشند و بر مبنای اینکه سمن
توانند تـأثیر بیشـتری داشـته     های مشارکتی می زمینه یک از کدام

 باشند آنها را در این فرایند دخالت دهند.
زمـان   دهیم. هم در این بخش مبانی نظری تحقیق را ارائه می    

های موجود  پایدار و دیدگاه  با افزایش محبوبیت و مقبولیت توسعه
گـذاران  مشـی  در بطن آن، به تدریج برداشت برنامه ریزان و خـط 

دولتی نیز از مفهوم توسعه دچار تحوالتی گردید و این بـار آنـان   
نیــز تحقــق مشــارکت عمــومی را تنهــا راهکــار توســعه جوامــع 

این امـر تـا آنجـا    (. Azadi & Alipour, 2010 پنداشتند  می
گـذاران عامـل اصـلی حصـول موفقیـت      مشی پیش رفت که خط

مـردم    ارکت فعاالنههای تدوین و اجراشده را مش ها و برنامه طر 
 (.INGO, 2009کردند   در بخشی از مراحل آن، قلمداد می

مشـارکت عمـومی، محققـان و مؤسسـات       شدن واژه با مطر     
ها و تعـاری،   فعالیت خویش، نظریه  تحقیقی، هر یک بنا بر زمینه

 (.Flynn, 2000مختلفی را برای آن ارائه نمودند  
برخی در تعریفی ساده، مشارکت عمومی را میـزان آگـاهی و       

هـای عمـومی،    مشی تمایل مردم برای دخالت و اثرگذاری بر خط
ی امور عمومی و تعیین سرنوشـت خـود و کشـور خـود بـه       اداره

 ,Rajabi, 2011 &Doyleانـد    صـورت جمعـی، برشـمرده   

2015.) 
هـای   وشـش برخی دیبر، مشارکت عمومی را تشکیل دادن ک    

دهنـده   یافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظم سازمان
ها و نهادهایی کـه   در شرایط اجتماعی معین از سوی مردم، گروه

انـد، تعریـ،    اعمال چنین کنترلی محـروم بـوده    تاکنون از حیطه
اند. بر این اساس، کلیه افراد جامعه و نهادهای مردمی فعال  کرده

ق دارند در تصمیمات اثرگذار بر سرنوشت خود در سطح جامعه ح
 & Ghaffari, 2001مشـــارکت داشـــته باشـــند     

Monavaryan, 2010.) 
، 1المللــی مشــارکت عمــومی در همــین راســتا، انجمــن بــین    

مشارکت عمومی را درگیری افرادی که تحـت تـأثیر تصـمیمات    
 گیری تعری، کرده است که ایـن  گیرند، در فرایند تصمیم قرار می

تواند در سطح ارائه مشاوره، درگیر شدن و مشارکت  مشارکت می
 (.Doyle, 2015مستقیم افراد، ارائه گردد  

گـذاران عامـل   مشـی  تر اشاره گردید، خط گونه که پیش همان    
ها و تصمیمات را مشـارکت عمـومی    اصلی حصول موفقیت طر 

(. بــر اســاس دیــدگاه آنــان INGO, 2009انــد   قلمـداد کــرده 
گیری  رکت عمومی هدفمند و مدیریت شده در فرایند تصمیممشا

 پوشی است. چشم گذاری آگاهانه، اصلی غیرقابلمشی و خط
هـا را مـؤثرترین ابـزار مشـارکت      در این بین محققان، سـمن     

 ;Bowman & Roberts, 1995انـد    عمومی معرفی نموده

Inman, 2013ـ  های غیردولتی بین (. در اجالس سازمان ی الملل
 INGOهـای   ( که در کلیت مربوط به مشارکت عمومی سازمان

مشی گذاری دولت است،  گیری و خط غیردولتی در فرایند تصمیم
شده است که در سطح مشارکت عالی نظیـر سـهیم شـدن،     اشاره

های غیردولتی با دولت بـه صـورت کـامالن تنباتنـگ در      سازمان
ه شـامل برخـی   گیری کـ  ارتباط هستند که در تمام فرایند تصمیم

(. در INGO, 2009هاست مشارکت کامل دارند   ها و زمینه گام
زیستی نیز از این اصل مستثنا نبوده و  های محیط این میان، سمن

زیسـتی همکـاری بسـیار     گیری محیط توانند در فرایند تصمیم می
نزدیکی با بخش دولتی داشته باشند. در همین راسـتا، مطالعـات   

گرفته که هر یـک از محققـان میـزان     انجامزیادی در این رابطه 
ــه   ــوه و زمین ــوا، نح ــت، ن ــمن  اهمی ــارکتی س ــای مش ــای  ه ه

گــذاری مشــی گیــری و خــط زیســتی در فرآینــد تصــمیم محــیط
اند که به برخی از آنها  زیستی، مورد نقد و بررسی قرار داده محیط

 گردد. اشاره می

، هـای زیسـت   مشـارکت سـمن    در ارتباط با اهمیـت و نحـوه      

                                                           
1. International Association for Public Participation 
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( به پـنج نـوا از مشـارکت عمـومی در     Inman, 2013اینمان  
 اند از: زیستی اشاره دارد که عبارت گیری محیط فرایند تصمیم

سـازد  فراینـد    رسـانی؛ دولـت شـهروندان را آگـاه مـی      اطالا -
 سویه( یک

کنـد   ؛ دولت بـا شـهروندان همفکـری مـی    1رایزنی و مذاکره -
  دولـت و بـه وسـیله   های شهروندان معموالن از طریـق    پاسخ

 گردد( هایی ساختارمند تعیین می سؤاالت و پرسشنامه

؛ دولت شهروندان را در فرایندهای 2درگیری مبتنی بر مشاوره -
 دهد. مشورتی شرکت می

؛ دولـت رایزنـی و مـذاکرات را    3محـور  مشارکت فعال دولـت  -
 نماید. دهی می هدایت و جهت

دولـت و   ؛ شهروندان هم پـای 4مشارکت فعال شهروند محور -
مشی گـذاری مشـارکت    ای فعاالنه در فرایندهای خط گونه به

 دارند.

زیسـتی در   هـای محـیط   های مشـارکت  اما در ارتباط با زمینه -

زیستی، طبق نتـایج کنفـرانس    مشی گذاری محیط فرایند خط

های مذکور  ( زمینهINGOالمللی   های غیردولتی بین سازمان

 5اند از تدوین برنامـه  تگیری عبار مشارکتی در فرایند تصمیم

بـرای طـول    6کـار   گیری، ترسـیم نقشـه   برای فرایند تصمیم

، 9، نظـارت و ارزیـابی  8، اجرای تصمیم7فرایند، ایجاد تصمیم

ها و  ها درواقع گام . این زمینه10بازخورد و تدوین مجدد برنامه

هـای   ترین سطح مشارکتی است که سـازمان  های عالی زمینه

مشـی گـذاری بـا بخـش      ر فراینـد خـط  توانند د غیردولتی می

ها  خود زمینه  ( نیز در مطالعه2015دولتی داشته باشند. دویل  

انـد کـه    و چارچوب مشارکت عمومی را موردبررسی قرار داده

گردنـد. ایـن    گیـری محسـوب مـی    جزو اصول فرایند تصمیم

، 12، شناسـایی شـرایط  11اند از تعریـ، برنامـه   ها عبارت زمینه

کــه  16و ارزشــیابی 15، اجــرا14دســازی، مستن13درک مســائل

                                                           
1. Consultation 
2. Deliberative involvement 
3. Government-led active participation 
4. Citizen-led active participation 
5.  Agenda setting 
6.  Drafting 
7.  Decision 
8.  Implementation 
9.  Monitoring 
10.  Reformulation 
11.  Define 
12. Identity 
13. Understand 
14. Document 
15. Implement 
16. Evaluate 

دویل معتقد است برای داشتن بهترین مشـارکت عمـومی در   

گذاری بخش دولتـی در نظـر   مشی گیری و خط فرایند تصمیم

 17ها بسیار مؤثر خواهد بود. کارلسون و برکز داشتن این زمینه

هـای   ( در مطالعه خود پـنج زمینـه را بـرای مشـارکت    2005 

انـد کـه شـامل مشـاوره      ی کـرده زیستی معرفـ  عمومی محیط

فعاالنه، جستجوی آگاهانه، مذاکره و گفتمان، تسهیم اختیار و 

گـردد. از   مسئولیت و تفویض کنترل و مسئولیت به مردم می

گانه از سطو  اولیه مشارکت  نظر این محققان، این طی، پنج

 دهد. تا سطو  عالی آن را تشکیل می

اجزای آن موردبررسی قـرار  گذاری و مشی در ادامه بحث خط     

تـوان گفـت، دولـت در     گذاری میمشی گیرد. در ارتباط با خط می

مشـی گـذاری اسـت کـه بـه       مفهوم کلی یک نهاد قـانونی خـط  

های مختل، مانند وضـع قـوانین، ضـوابط و مقـررات بـه       صورت

اند که  زاده بر این عقیده پردازد. الوانی و شری، مشی می تبیین خط

دار اسـت کـه توسـط     لسـله اقـداماتی هـدف   مشی گـذاری س  خط

گذاری برای مشی ها یا فرد قدرتمندی دارای مشروعیت خط گروه

گیـرد و شـامل مراحـل زیـر      مقابله و رفع یک مشکل شکل مـی 

 است:

 مرحله شناخت، درک و بیان مساله یا مشکل -

 های عمومی ارجاا و طر  مسائل در سازمان -

 مشی گیری، تهیه و تدوین خط شکل -

 ی کردن و مشروعیت بخشیدنقانون -

 مشی ابالغ و اجرای خط -

 مشی و بازتاب عملیات اجراشده. ارزیابی خط -

باشند بلکه به صورت فرایند و در  البته این مراحل جدا از هم نمی

باشند که دارای ارتباطات چند سویه و مداوم  قالب یک چرخه می

 گیرد. باهم شکل می

شـده   های مشارکتی ارائه نهگرفته، زمی های انجام پس از بررسی   

( در INGOالمللـی    هـای غیردولتـی بـین    در کنفرانس سـازمان 

گذاری برای این مطالعه برگزیـده  مشی گیری و خط فرایند تصمیم

اند از تدوین برنامـه، ترسـیم نقشـه کـار، ایجـاد       شدند که عبارت

تصمیم، اجـرای تصـمیم، نظـارت و ارزیـابی، بـازخورد و تـدوین       

هـای زیـر در ادامـه مطالعـه مـورد       اساس فرضـیه  مجدد. بر این

 ارزیابی قرار خواهند گرفت:

های غیردولتی در تـدوین برنامـه    مشارکت عمومی سازمان -

                                                           
17. Carlsson and Berkes 
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 زیستی دولت اثرگذار است. گذاری محیطمشی در خط -

ی  های غیردولتی در ترسیم نقشه مشارکت عمومی سازمان -

 است.زیستی دولت اثرگذار  گذاری محیطمشی کار در خط

های غیردولتی در ایجاد  مشارکت عمومی سازمان -

زیستی دولت اثرگذار  گذاری محیطمشی تصمیمات در خط

 است.

های غیردولتی در اجرای  مشارکت عمومی سازمان -

زیستی دولت اثرگذار  گذاری محیطمشی تصمیمات در خط

 است.

های غیردولتی در نظارت و  مشارکت عمومی سازمان -

 گذاریمشی تصمیمات اجراشده در خطارزیابی 

 زیستی دولت اثرگذار است. محیط -

 شناسی پژوهش روش

ای ساختارمند بر مبنای بررسی  ها پرسشنامه جهت گردآوری داده

پرسشنامه در سه بخش پیشینه نظری موضوا، تدوین شد. 

های جمعیت شناختی با پنج  طراحی گردید. در بخش اول وییگی

سؤال مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش دوم، پرسشنامه نیز 

های مشارکت بر اساس شش شاخ  تدوین برنامه،  مبحث زمینه

ترسیم نقشه کار، ایجاد تصمیم، اجرای تصمیم، نظارت و ارزیابی 

گویه است،  19جدد که در مجموا شامل و بازخورد و تدوین م

گذاری بر مشی تدوین شد. در نهایت در بخش سوم، فرایند خط

اساس شش شاخ  شناخت و درک مشکل، ارجاا و طر  در 

مشی، قانونی کردن، ابالغ و اجرا و ارزیابی که  سازمان، تهیه خط

گویه بود، آورده شده است. الزم به  20در مجموا مشتمل بر 

های شخصی اعضا  به صورت  سؤاالت به جز وییگیذکر است 

 اند. شده امتیازی مطر  7طی، لیکرت 

طورکلی، ماهیت مطالعه کمی است زیرا در فرایند پیشبرد  به    

شود. روش تحقیق  های کمی بهره گرفته می مطالعه از رهیافت

پیوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است چراکه نتایج حاصل از 

زیستی،  های غیردولتی محیط ند توسط سازمانتوا تحقیق می

اندرکار جهت  کارشناسان، محققان و برنامه ریزان دست

زیستی مورد استفاده قرار گیرد. از نظر  های محیط گذاریمشی خط

ها و قابلیت تعمیم، پیوهش حاضر از نوا  روش گردآوری داده

و  پیمایشی است زیرا به دنبال تبیین وضع موجود بوده -توصیفی

اساسان از طریق آنچه اتفار افتاده است، قصد شناسایی و 

زیستی و تبیین و  های محیط مشی گذاری یابی نحوه خط زمینه

بینی راهکارهای مؤثر جهت بهبود این امر را دارد. ضمن  پیش

اینکه در فرآیند شناسایی واقعیات به کنکاش در عقاید و نظرات 

ها،  بررسی و تحلیل دادهپردازد. از نظر روش  اعضای جامعه می

ارتباطی است زیرا به توصی،  –تحقیق از نوا توصیفی، علی 

پردازد و  ی بین متغیرها می نظرات جامعه تحقیق و تحلیل رابطه

سازی را  ها داشته و در نهایت رهیافت مدل سعی در برآورد علت

 گیرد. پیش می

بر اساس اطالعات دریافتی از دفتر آموزش و مشارکت     

 80زیست، در حال حاضر حدود  ردمی سازمان حفا ت محیطم

زیستی فعال در استان  سازمان غیردولتی و مردم نهاد محیط

نفر  4000تا  4تهران وجود دارند که دارای تعداد اعضایی بین 

های  سازمان، سازمان 80باشند. در مطالعه حاضر، از میان این  می

نفر یا بیشتر عضو  500غیرانتفاعی برگزیده شدند که دارای 

سازمان به عنوان جامعه آماری  شامل تعداد  13باشند. لذا، تعداد 

نفر( برگزیده شدند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از  19120

گیری این  نفر تعیین شد. روش نمونه 378فرمول کوکران 

گیری در دسترس است، زیرا دسترسی به  تحقیق نیز روش نمونه

مختلفی چون سفر، تغییر محل سکونت،  تمامی اعضا به دالیل

پذیر نبود. همچنین با توجه  تغییر اطالعات تماس و غیره امکان

زیستی، تعداد  به نسبت تعداد اعضای سازمان غیرانتفاعی محیط

بان  اعضای نمونه تعیین گردید. به عنوان نمونه، در گروه دیده

نفر  79اد باشند، لذا از این گروه تعد نفر عضو می 4000کوهستان 

به عنوان اعضای نمونه برگزیده شدند. از سوی دیبر، تعداد 

نفر بود که با  500سواری پروانه سبز  اعضای انجمن دوچرخه

به عنوان اعضای نمونه انتخاب  10انتساب متناسب تعداد نفر 

 (.1گردید  شکل 
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 فراوانی تعداد اعضای نمونه. 1شکل 

 

های غیردولتی فعال در زمینه  اما در بیان ضرورت انتخاب سازمان

تـر اشـاره شـد،     زیست در استان تهران، همانبونه که پیش محیط

زیستی در این استان دلیـل انتخـاب بـوده     وضعیت بحرانی محیط

دهد، این استان عـالوه بـر مشـکالت     ها نشان می است. گزارش

برد  دگی شدید هوا، آب و خاک از معضل نشست زمین رنج میآلو

بیابان شدن قـرار داده اسـت. ضـمن اینکـه،       که آن را در آستانه

های شهری و بحث حیـات   مشکالت کمبود آب، معضل فاضالب

شده و همچنین در معرض خطر  های ملی و حفا ت وحش، پارک

به آن را های طبیعی گردشبری استان، اهمیت توجه  بودن جاذبه

ــه    ــومی در برنام ــارکت عم ــزوم مش ــوده و ل ــتر نم ــزی،  بیش ری

زیستی را  های محیط ها و برنامه گیری، اجرا و ارزیابی طر  تصمیم

نماید. با عنایـت بـه مراتـب فـور و همچنـین ایـن        آشکارتر می

محیطی در اسـتان تهـران    های زیست موضوا که بیشترین سمن

را بـه محـدوده کشـوری     توان نتایج این تحقیق فعال هستند می

 تعمیم داد.
ای سـاختارمند بـر مبنـای     هـا پرسشـنامه   جهت گردآوری داده   

بررسی پیشینه نظری موضوا، تدوین شد. این پرسشنامه در سـه  

هـای مربـوط بـه     بخش طراحی گردید که در بخـش اول گویـه  

هـای   های زمینه های جمعیت شناختی، در بخش دوم گویه وییگی

شش شاخ  تدوین برنامه، ترسیم نقشه کار،  مشارکتی بر اساس

ایجاد تصمیم، اجـرای تصـمیم، نظـارت و ارزیـابی و بـازخورد و      

گویـه اسـت و در بخـش     19تدوین مجدد که در مجموا شامل 

هـای   گذاری با توجه بـه شـاخ   مشی های فرایند خط سوم گویه

مشی،  شناخت و درک مشکل، ارجاا و طر  در سازمان، تهیه خط

مشی، ابالغ و اجـرای   کردن و مشروعیت بخشیدن به خطقانونی 

 مشی اجراشده، آورده شد. مشی و ارزیابی خط خط

ــق از         ــزار تحقی ــی اب ــایی و روای ــد پای ــرآورد و تأیی ــت ب جه

های روایی  اهری، روایی محتوایی و پایایی درونی بهره  شاخ 

 گرفته شد. روایی  اهری و روایی محتوایی ابزار تحقیق از طریق

ــت نقطــه نظــرات  ــا و مشــاور و   30دریاف ــاتید راهنم ــر از اس نف

هـای   زیستی و فعال در زمینـه سـازمان   کارشناسان مسائل محیط

غیردولتی محیطی زیستی در چند نوبت و انجام اصـالحات الزم  

مورد تأیید قرار گرفت. همچنین روایـی ابـزار تحقیـق از طریـق     

 AVE( و CR برآورد روایی همبرا که شـامل روایـی ترکیبـی    

است نیز موردبررسی قرار گرفت. بر این اساس، آزمون مقـدماتی  

پرسشنامه به عمل آمد. نتـایج حـاکی از آن    30از طریق تکمیل 
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 گروه دیده بان کوهستان

 انجمن مدیریت سبز ایران

 کانون بازنشستکان حفا ت از محیط زیست

 انجمن طبیعت گران برنا

 انجمن حفظ محیط کوهستان

 انجمن حمایت از حیوانات

 انجمن طبیعت ،ورزش ،گردش

 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

 انجمن رفته گران طبیعت

 اندیشه والیت

 موسسه کوهنوردی و زیست محیطی اوا سبز

 انجمن دوچرخه سواری پروانه سبز

 انجمن یوزپلنگ ایران

 تعداداعضا  تعداد اعضای نمونه
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باالتر از  AVEهای پرسشنامه مقادیر  بود که در هریک از بخش

اسـت   7/0و مقادیر مربوط به روایی ترکیبـی نیـز بـاالتر از     5/0

ی ابزار تحقیق نیز بر اساس ایـن آزمـون   ضمن اینکه پایایی درون

مقدماتی انجـام پـذیرفت و مقـادیر مربـوط بـه شـاخ  آلفـای        

های پرسشنامه برآورد گردیـد. بـر    کرونباخ برای هر یک از بخش

اساس نتایج، تحقیق از پایایی درونی مناسبی برخوردار است؛ زیرا 

و  76/0های مشارکتی( مقادیر آلفای کرونباخ متغیر مستقل  زمینه

 محاسبه شده است. 72/0مشی گذاری( متغیر وابسته  خط

هـا، بـه منظـور دسـتیابی بـه هـدف و        آوری داده پس از جمع    

سازی جهـت   فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی و مدل

ها، بهره گرفته شد. از آمار توصیفی اسـتفاده   تجزیه و تحلیل داده

ررسی قرار گیرد؛ اما بـه  های جمعیت شناختی موردب شد تا وییگی

منظور بررسی فرضیات تحقیق و سنجش میزان تأثیر هر یـک از  

زیستی دولت و نیـز   مشی گذاری محیط متغیرهای مستقل بر خط

زیسـتی، از   مشـی گـذاری محـیط    تدوین البوی جامع فرایند خط

سازی معادالت ساختاری بر مبنای رهیافت حـداقل مربعـات    مدل

ر قالـب ایـن رهیافـت، تحلیـل عـاملی      جزئی بهره گرفته شـد. د 

بینی کننده،  های پیش شده و شاخ  تأییدی و تحلیل مسیر انجام

کننده و تأییدکننده مدل تحقیق ارائه شد. به منظور تجزیـه   تبیین

افـزار   ها بـر مبنـای حـداقل مربعـات جزئـی از نـرم       و تحلیل داده

Smart-PLS .استفاده شد 

 

هاي پژوهش یافته  

های جمعیت شناختی تحقیق به صورت  ها، وییگی بر اساس یافته

 جداول زیر است.
 

 توزیع فراوانی گروه سنی .1جدول 

 درصد فراوانی گروه سنی

 9 35 سال 20زیر 

 41 155 30-20بین 

 30 112 40-31بین 

 14 52 50-41بین 

 6 24 باالتر 51از 

 

 توزیع فراوانی برحسب تحصیالت .2جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

8/1 7 زیر دیپلم  

7/3 14 دیپلم  

2/9 35 دیپلم فور  

1/52 52 لیسانس  

6/27 24 لیسانس فور  

6/5 21 دکتری  

 
 

 

 بر حسب سابقه عضویتتوزیع فراوانی  .3جدول 

 درصد فراوانی گروه سنی

6/19 74 سال 1زیر   

 28 106 3ـ 1بین 

9/24 94 6ـ4بین   

6/10 40 9ـ7بین   

 12ـ10بین 
 12باالتر از 

33 
31 

7/8  
2/8  

 

ـارکت عمـومی        جهت بررسی زمینـه      ـارکتی مـؤثر بـر مش ـای مش ه
ـارت     گذاری محیطمشی های غیردولتی در خط سازمان زیسـتی و بـه عب

ـات      دیبر، آزمون فرضیه جزئـی  های تحقیـق، از رهیافـت حـداقل مربع
ـاختاری     استفاده شد. بر اساس این رهیافت مدل اندازه گیـری و مـدل س

ـابی قـرار       ـای تحقیـق مـورد ارزی جهت سنجش پایایی و روایی متغیره
ـابی مـدل بیرونـی       می گیرد. روایی همبرا و روایی تفکیکـی بـرای ارزی

ـاختاری( جهـت سـنجش روابـط      استفاده می شود. مدل درونی  مدل س
ـابی مـدل      زا ارزیابی میزا و برون های درون بین سازه گـردد. بـرای ارزی

-Smartافـزار   گیری و تأیید روایی و پایایی مدل انعکاسی در نـرم  اندازه

PLS هایی چـون تـدوین برنامـه،     طراحی شد. در این مدل تأثیر زمینه
ـابی،        ـارت و ارزی ـاد تصـمیم، اجـرای تصـمیم، نظ ترسیم نقشه کار، ایج

قالب مدل مورد ارزیابی قرار گرفـت. جهـت    بازخورد و تدوین مجدد، در
های این مرحله، البوریتم حداقل مربعات جزئی بـه اجـرا    برآورد شاخ 

ـامل    درآمد. پس از اجرای مدل، نتایج حاصل برای روایی همبرا کـه ش
ـازه  AVEروایی ترکیبی،  ـا اسـت موردبررسـی و     و بارهای عاملی س ه

 (.2 شکل  مقایسه قرار گرفت
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 زیستی مشی گذاری محیط های غیردولتی در خط مؤثر بر مشارکت عمومی سازمان های مشارکتی بارهای عاملی و ضرایب مسیر در مدل انعکاسی زمینه. 2شکل 

 
های موجود در مـدل، مقـادیر قابـل قبـولی از      بر اساس نتایج، سازه    

ای که در آن بارهای عـاملی   گونه (. به4پارامترها را نشان دادند  جدول 

 و مقـادیر مربـوط    5/0باالتر از  AVE، مقادیر 5/0مقادیری باالتر از 

اسـت. لـذا بـا توجـه بـه اینکـه        7/0به روایـی ترکیبـی نیـز بـاالتر از     

هـا روایـی    باشـند پـس سـازه    پارامترهای مذکور در حد قابل قبولی می

 همبرایی مناسبی خواهند داشت.
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 میزان پارامترهای مربوط به برآورد روایی .4جدول 

 AVE CR بار عاملی متغیر  
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ط
 خ
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ش
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 تدوین برنامه

924/0   

 841/0  955/0   

929/0  

871/0  

943/0  

 ترسیم نقشه کار

837/0  

827/0  935/0  945/0  

944/0  

 ایجاد تصمیم

789/0  

569/0  788/0  782/0  

760/0  

 اجرای تصمیم

938/0  

816/0  929/0  942/0  

705/0  

 نظارت و ارزیابی

871/0  

831/0  936/0  958/0  

904/0  

 بازخورد و تدوین مجدد

791/0  

720/0  885/0  856/0  

895/0   

 
پس از تأیید روایی همبرا، نوبت به بررسی مقادیر روایی تفکیکـی       

رسد. روایی تفکیکی از طریق ارزیابی مـاتریس همبسـتبی    ها می سازه

شده پس از اجرای مـدل، موردبررسـی قـرار گرفـت. مقـادیر روی       ارائه

 هسـتند و سـایر مقـادیر     AVEمجـذور ریشـه     دهنـده  ماتریس نشان

 

 

 

 

 

بـه   5دهند. بر اساس جدول  ها را نشان می بین سازه میزان همبستبی

 AVEتر از مجذور ریشه  دلیل اینکه مقادیر همبستبی همبی کوچک

 گیرد. ها مورد تأیید قرار می باشند لذا روایی تفکیکی سازه می
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. روایی تفکیکی5جدول    

 متغیر
اجراي 

 تصمیم

ایجاد 

 تصمیم

بازخورد و 

 تدوین مجدد

تدوین 

 برنامه

ترسیم 

 نقشه کار

گذاري مشی خط

 زیستی محیط

نظارت و 

 ارزیابی

903/0 اجرای تصمیم  
      

544/0 ایجاد تصمیم  754/0  
     

بازخورد تدوین 
 مجدد

449/0  267/0  848/0  
    

496/0 تدوین برنامه  729/0  250/0  917/0  
   

467/0 ترسیم نقشه کار  461/0  327/0  594/0  910/0  
  

گذاری مشی خط
 زیستی محیط

626/0  647/0  511/0  547/0  616/0  837/0  
 

386/0 نظارت و ارزیابی  323/0  468/0  244/0  205/0  311/0  912/0  

 

هـا از   پس از تأیید روایی همبرا و تفکیکی، اثرات بـین سـازه      
طریق مقایسه مقادیر ضرایب تعیین  مجذور همبستبی چندگانـه  

R2  و ضرایب مسیر ) بـر  2( مورد ارزیابی قرار گرفت  شکل .)
افزار، مقدار ضریب تعیـین در   گرفته در نرم اساس محاسبات انجام

هـای   ر مشارکت عمومی سازمانهای مشارکتی مؤثر ب مدل زمینه
اسـت   677/0زیستی، برابر با  گذاری محیطمشی غیردولتی در خط

 677/0 =R2شده نیـز برابـر    (. ضمن اینکه ضریب تعیین تعدیل
(. لـذا بـر   R2Adjusted=  610/0شده اسـت    محاسبه 610/0

هـای   های موجود در مـدل زمینـه   طورکلی سازه ها، به اساس یافته
 هـای غیردولتـی در    بر مشارکت عمـومی سـازمان  مشارکتی مؤثر 

 
 
 
 

 
درصـد از واریـانس را    61زیسـتی حـدود    گذاری محـیط مشی خط

 کنند که در حد مناسبی است. تبیین می
هـای غیردولتـی    در این راستا، بر اساس ضرایب مسیر، سازمان   

( 409/0های ایجاد تصمیم  ضریب مسیر= زیستی در زمینه محیط
(، بیشترین نقش و تأثیر 228/0بی  ضریب مسیر=و نظارت و ارزیا

زیستی داشته باشند  شکل  گذاری محیطمشی توانند در خط را می
2.) 
داری ضرایب مسیر و آزمون فرضیات از  اما جهت بررسی معنی   

 3تکنیک بوت استرپینگ استفاده شد که نتـایج در قالـب شـکل    
 آورده شده است. 6( و جدول t شامل مقادیر 
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 داریبرای آزمون معنیt مقادیر . 3شکل 
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 tخطای استاندارد و مقادیر  .6جدول 

 داري سطح معنی T-value خطاي استاندارد فرضیه

مشی گذاری  خط <-اجرای تصمیم
 زیستی محیط

 174/0  181/1   243/0   

مشی گذاری  خط <-ایجاد تصمیم
 زیستی محیط

165/0  866/2  004/0  

مشی گذاری  خط <-بازخورد و تدوین مجدد
 زیستی محیط

151/0  213/0  831/0  

مشی گذاری  خط <-تدوین برنامه
 زیستی محیط

275/0  354/0  720/0  

مشی گذاری  خط <-ترسیم نقشه کار
 زیستی محیط

284/0  406/0  687/0  

مشی گذاری  خط <-نظارت و ارزیابی
 زیستی محیط

102/0  238/2  020/0  

 
آیـد، از دیـدگاه اعضـای     برمـی  6گونه که از نتـایج جـدول    همان

هـای   زیستی، نقـش و تـأثیر زمینـه    های غیردولتی محیط سازمان
( و نظـــارت و ارزیـــابی t=866/2مشــارکتی ایجـــاد تصــمیم    

 238/2=tاسـت.  دار شده  زیستی معنی گذاری محیطمشی ( بر خط
هــای غیردولتــی  بــه عبــارت دیبــر، از دیــدگاه اعضــا، ســازمان 

ــی محــیط ــا مشــارکت در ایجــاد تصــمیمات   زیســتی م ــد ب توانن
زیستی، نقـش   زیستی و نظارت و ارزیابی تصمیمات محیط محیط

زیستی داشته باشند. لذا، این دو  گذاری محیطمشی مؤثری در خط
شود  اس مشاهده میگیرد. بر همین اس فرضیه مورد تأیید قرار می

که بیشترین تأثیر مربوط به متغیر ایجاد تصمیم است. این یافتـه  
( مطابقـت  2015( و دویـل   INGO  2009 با نتایج مطالعـات 

گیـری از   ای که در ایـن زمینـه بـا بهـره     طورکلی، مطالعه دارد. به
 شده باشد، یافت نشد. سازی معادالت ساختاری انجام مدل

 

 گیريبحث و نتیجه
هـای   طورکلی سازه حاکی از آن است که به ها بخش پایانی یافته

های مشارکتی مؤثر بـر مشـارکت عمـومی     موجود در مدل زمینه
 61زیستی حدود  گذاری محیطمشی های غیردولتی در خط سازمان

سـت.  کننـد کـه در حـد مناسـبی ا     درصد از واریانس را تبیین می
زیسـتی   های غیردولتـی محـیط   همچنین از دیدگاه اعضا  سازمان

ــا مشــارکت در ایجــاد تصــمیمات محــیط  مــی ــد ب زیســتی  توانن
 866/2=tزیستی داشته  گذاری محیطمشی ( نقش مؤثری در خط

( و دویـل  INGO  2009 باشند. این یافتـه بـا نتـایج مطالعـات    
دار  ( مطابقت دارد. فرضیه بعدی که در این تحقیـق معنـی  2015 

های غیردولتـی   مشارکت عمومی سازمان شده است این است که

مشـی گـذاری    در نظارت و ارزیابی تصمیمات اجرا شـده در خـط  
افـزار   . با توجه بـه خروجـی نـرم   زیستی دولت اثرگذار است محیط

 238/2=t )توانند در  ها می و سمندار شده است  این فرضیه معنی
زیسـتی پـس از اجـرا، نقـش      نظارت و ارزیابی تصمیمات محـیط 

زیستی داشته باشند. این  گذاری محیطمشی مؤثری در فرایند خط
( 2015( و دویـل   INGO  2009 یافته هم بـا نتـایج مطالعـات   

شود که بیشترین تأثیر  بر همین اساس مشاهده میمطابقت دارد. 
ایـن نتـایج بـا تحقیقـات      به متغیر ایجـاد تصـمیم اسـت.    مربوط
( نیـز  2015دویـل   شده در این زمینه کامالن همخوانی دارد.  انجام

ها و چارچوب مشارکت عمـومی را مـورد    ی خود زمینه در مطالعه
گیری محسـوب   اند که جزو اصول فرایند تصمیم بررسی قرار داده

عریـ، برنامـه، شناسـایی    انـد از ت  ها عبـارت  گردند. این زمینه می
شرایط، درک مسائل، مستندسازی، اجـرا و ارزشـیابی کـه دویـل     
معتقد است برای داشـتن بهتـرین مشـارکت عمـومی در فراینـد      

هـا   گـذاری در نظـر داشـتن ایـن زمینـه     مشی گیری و خط تصمیم
باالخ  درک مشکل، اجرا و ارزشیابی بسیار مـؤثر خواهـد بـود    

ـ   حال بـر مبنـای یافتـه    هـای   ن مطالعـه، اعضـای سـمن   هـای ای
ی  تـری درزمینـه   توانند حضور و نقـش پررنـگ   زیستی می محیط

ایجاد تصمیمات و ارزیابی تصمیمات اجراشده، داشته باشند. لـذا،  
زیسـتی بایـد بـا     های محـیط  مشی گذاری اندرکاران امر خط دست

اتخاذ تصمیمات و تدوین مقرراتی، این حضور را تقویت نماینـد و  
زیسـتی در ایجـاد    هـای محـیط   هـای سـمن   همکـاری  از دانش و

های  زیستی و سپس در ارزیابی فرایندها و برنامه تصمیمات محیط
زیسـتی و   اجراشده بهره ببرند تا در نهایت به اهداف کالن محیط
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شده در قالب اسـناد ملـی نائـل گردنـد. در ایـن        توسعه پایدار ارائه
و پــاگیر حضــور  زمینـه، اصــال  برخــی قــوانین و مقـررات دســت   

زیسـتی و تـدوین برخـی قـوانین جدیـد، ارائـه        هـای محـیط   سمن
زیسـت و شـرایط    سازی وضعیت محیط اطالعات در راستای شفاف

های تسهیل حضور اعضـای   ها، ایجاد برخی مکانیزم مشی وضع خط
زیسـتی در ایجـاد و ارزیـابی تصـمیمات، ماننـد       هـای محـیط   سمن

ها بـرای حضـور    ی مشور ارائه های مشارکتی الکترونیکی،مکانیزم
ــت ــاری از ســمن  بیشــتر اعضــا  و حمای ــالی و اعتب هــای  هــای م

های خود در راسـتای   زیستی جهت پیش برد اهداف و برنامه محیط
ــابی تصــمیمات محــیط     ــارکت در ایجــاد و ارزی زیســتی، از  مش

تـوان   های تحقیق مـی  های این مطالعه است. از محدودیت پیشنهاد
ند شناسایی و انتخاب اعضای نمونه ، بعضان عـدم  بر بودن فرای زمان

ها ها و عدم همکاری و پاسخبویی برخی از سمن تکمیل پرسشنامه
 نام برد.
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