
 

 

 سازی حکمرانی شناسی مردمیمفهوم

 1یرعلیاسماعیل ش
 چکیده:

مورد توجه واقع   شتر یب   یساالرو مردم   یدر جهان، موضوع حکمران  1990بعد از دهه    یبا گسترش دموکراس
ا و  اهم  نیشد  م  افت ی  تیموضوع  چطور  مردم  یرانحکم  توانیکه  سمت  به  برد.   شیپ  شدنی را 
نهادها  یاعاجتم   یها جنبش  یهابه تالش  یحکمران  یسازیمردم  یخلق فضاها   یبرا  یردولتیغ  یو 
کل  یمشارکت  دیدج ا  یحکمران  یها عرصه   هیدر  که  دارد  تغ  نیاشاره  به  منجر   ی دهو شکل  ر یی مشارکت 

اطالعات   یانجام شد. روش گردآور  یمرور  وهی. پژوهش حاضر به ششودیم  ی حکمران  یها هیمجدد به رو
گردآور  یا کتابخانه  از،یموردن کل  یبود. جامعه آمار  یبردار-شیف  ز ین  یو ابزار  مرتبط با   تونم  هیپژوهش 
نتا  یحکمران  یساز-یمردم شدند.  انتخاب  هدفمند  صورت  به  مرتبط  متون  که  به   جیبود  مربوط 

 ی بر حقوق شهروندان و عدالت اجتماع  شتر یب  یحکمران  یسازیمردم  دهدینشان م  قیتحق  یها افتهی
ک مردم  دیتا د  یحکمران   یسازی دارد.  عمومتالش  قدرت  سازمانده  یارد  مجددا  طر  و   دی نما  یرا   ق ی از 

 یکند. بدنه اصل   ی ریجلوگ  ی محور است از تسلط نخبگان متنفذ محلکه مردم  ی نهاد  یمشارکت  یهاطرح
کم  یبازشدن ساختار نهادها  یحکمران  یسازیمردم و   یمحل  یجامعه مدن  ،یبه مشارکت مردم  یتیحا

از طر  یاجتماع  یهاجنبش که   ی درستهب  یمل-یمحل  یهااستیس  ،یمشارکت  یحکمران  یعنو  قیاست 
فضاها   نیتدو و  س  ی اتی ح  یشده  اقتصاد،  در  م  است،ی جامعه  حفاظت  آموزش  . شوندیفرهنگ، 
خاص  یحکمران  یسازیمردم گروه  و  حزب  به  نوبلک  ست ین  یوابسته  رو  یدموکراس  قیتعم  یعه   کرد یبا 

 است. یو اقتصاد یاسیس-یکنش اجتماع یها عرصه  یدر تمام یاجماع عموم
 مشارکت مردمی.  سازی، برابری، مردمیحکمرانی، ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
 و   شد  تثبیت   فرهنگی  و   سیاسی  و   مدیریتی  و   جهادی  هایعرصه  در   مردم  نقش  اسالمی  انقالب  پیروزی  با

 موارد  از   جامعه  سیاسی  سرنوشت  تعیین  در   مردم  گذاری  تأثیر   اسالمی  انقالب  هایآرمان  بین  در   چنانکه
 بین  تنگاتنگی  ارتباط  که  شویممی  متوجه  انقالب  اول  هایدهه  به  نگاه  با  .است  توجه  قابل  و   مهم

کمیت  و   مردمی  نهادهای   . نیست  مشهود  امروزی  معنای  به  مردم  و   دولت  سازی  دوگانه  و   دارد  وجود  حا
گرانه  نقش  یعنی  سازی  دوگانه  جامعه  کنونی  مشکالت  آن  عوارض  از   و  دولت  کننده  تعیین   و   مردم  تماشا
 سازی  دوگانه  وجود  با  مردم  و   باشدمی  دولت  سمت  از   عامه  مشکالت  حل  برای  جدی  اراده  وجود  عدم  در 

  ناسازگاران  و   دولتمردان  عملکرد  نقادان  به  صرفا    مشکالت  از   رفت  برون  هایراه  تعیین  و   گری  مطالبه  بجای
 متعالی  ازاهداف  که  نهاد  مردمی  هایسنت  زگشتبا  لزوم  راستا  این  در   اما  .شوندمی  مبدل  صحنه  این
 با  که  سازندگی  جهاد  مثال  برای  .شودمی  حس  کامال    است  بوده(  ره)  خمینی  امام  انقالب   کبیر   گذار   بنیان
 نهادهای   از   متشکل  که  انقالب  اوایل  شد  تأسیس  ایران  ر د  افتاده  دور   و   محروم  مناطق  به  رسیدگی  شعار 
 بود  دفاعی  اقتصادی  جهادی  فرهنگی  کار   به  نیاز   که  ایزمینه   هر   در   و   ندبود  هم  کنار   در   دولتی  و   مردمی
 هم از  جدای را خود مردم و  دولت راستا این در  و  پرداختندمی موجود های خالء رفع به و  کردندمی  ورود
 سازندگی  جهاد   ادغام  با  اما  .پرداختند  اهداف  تحقق  به  سازی  دوگانه  از   دور   به  راستا  یک  در   و   دیدندنمی
گرانه   مردم  و   داد  دست  از   را  خود  کارکرد  واقعی  معنای  به  مردمی  نهاد  این  عمال    دولتی  نهادهای  در   تماشا
 و ددادن دست از  را خود اساسی نقش و  نشستند سمت یک در  جهاد وزارت توسط مشکالت حل امید به
از همین   .بود  کم  وری  هرهب  و   انتظارات  افزایش  سازی،  دوگانه  سازندگی،  جهاد  نهاد  کارایی  کاهش  آن  آورد  بر 

می مشاهده  مردمیروی  بر  حکمرانی  رویکرد  ایران  در  انقالب  ابتدای  از  که  از شود  استفاده  و  سازی 
نه دخالت بیجا و مانع مشارکت، های خود مردم بود. کار را به خود مردم سپردن، حلوگیری از هرگوظرفیت

های مردمی در فرایند حکمرانی مردمی یا ارکتگیری از مشهای جدید برای بهرهسازیبه همراه ظرفیت
تعیینمردمی و  اساسی  بسیار  نقشی  دارد.  سازی حکمرانی  رکن سیاسی، کننده  دارای  را  گر هر جامعه  ا

ع این  تمامی  در  بنامیم  اقتصادی  و  فرهنگی  تعریف رصهاجتماعی،  قابل  مردم  و حضور  تاثیرگذاری  ها، 
 تصمیمات  تأیید  یا  رد  همچنین  و   مسئولین  انتخاب  در   آفرینی  نقش  با  جامعه  سیاسی  رکن  در   است. مردم
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 هایآفرینی  نقش  دیگر   از .  دارند  مشارکت  کشور   اداره   در   انتخابات،   در   حضور   با  اساسی  قانون   همچون   کالن
 در   کشور   از   مطلوبی  سیاسی  چهره  که  است  تظاهرات  و   هاهپیماییار  در   حضور   سیاست،  عرصه  در   مردم
 . کندمی  ترسیم دنیا
کمیت   به  مردمی،  هایتشکل  و   هاگروه  قالب  در   و   رسان  کمک  عنوان  به  مردم  جامعه،  اجتماعی  رکن  ر د  حا
 ر ناظ   عنوان  به  جامعه  اجتماعی  رکن  در   مردم  دیگر   نقش.  کنندمی  کمک  مشکالتشان  حل  در   مردم  سایر   و 

کمیتی  نهادهای  بر   مردم  نظارت  است؛  هایبنگاه  بر   مردم  نظارت  رسانی،  خدمت  بهبود  جهت  دولتی  و   حا
 به   امر   عنوان  تحت  اسالم  در   که  مردم  بر   مردم  نظارت  فروشی،  گران  و   فساد   از   جلوگیری  جهت  اقتصادی
 جامعه  تماعیجا  رکن  در   مردم  مشارکت  و  حضور   مصادیق  جمله  از   ،شودمی   مطرح   منکر   از   نهی   و  معروف
 .ندارد دیگری جایگزین که است
. باشند  داشته  مشارکت  توانند می  اسالمی  و   ایرانی  فرهنگ  وجمر   عنوان   به  مردم  جامعه،  فرهنگی  رکن  در 
  که  زمانی   تا  که است  داده   نشان  نهادها  این   تجربه  اما  دارد  وجود  مهم  این  انجام  جهت  نهادهایی  اینکه  با

 این   بودجه  افزایش  نکنند،  ترویج  را  آن   و   نیاورده  روی   صحیح  فرهنگ  به   و   برنخیزند  جامعه  دل  از   مردم
  توانندمی که مهمی عامل عنوان به مردم لذا. داشت نخواهد سازی فرهنگ در  توجهی قابل تأثیر  نهادها

 اقتصادی  رکن   در   .شوندمی   مطرح  باشند  فرهنگ  مروج  مختلف،  هایگروه  در   حضور   و   خود  زندگی  سبک   با
،  جامعه   مردم .  ودش  واقع  مؤثر   کننده  مصرف  و   گذار   سرمایه  کننده،  تولید  عنوان  به  تواندمی   مردم  حضور   نیز

 شکل  این  به  و   کرده  پیدا  حضور   توانندمی  مختلف  هایقالب  در   تولیدکننده  عنوان  به  مردمی  هایگروه   و 
 در   توانندمی   ور شک  نیازهای  از   اطالع  با  مردمی  هایگروه   واقع  در   باشند؛  داشته  نقش   کشور   اقتصاد  در 

 سرمایه  عنوان   به  توانندمی مردم  نهمچنی .  باشند  داشته  تولید   زمینه  این  در   بزرگ،  و   کوچک  هایکارگاه
،  سوددهی،  بر   عالوه  تا  کنند  گذاری  سرمایه  ملی  و  بزرگ  هایپروژه   در   بانک  در   گذاری  سرمایه  جای  به  گذار
کمیت  نیاز   مصرف  الگوی  از   استفاده  با  نیز   کننده  مصرف  واننع  به  مردم.  دهند  کاهش  را  مالی  منابع  به  حا

 .کنند کمک ور کش در  مصرف کاهش به توانندمی صحیح
که مردمیبنابراین مشاهده می سازی حکمرانی با حضور و مشارکت پررنگ مردم و ارتباط و پیوند شود 

کمیتی منعکس می که موابین نهادهای مردمی در نهادهای حا -نع مردمی شود بنابراین ضروری است 
سیاست شود.  برداشته  حکمرانی  دولت  سازی  از  بعد  که  نئولیبرالی  اقتصاد  شد؛ های  مطرح  سازندگی 
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تا مردمیبیشتر خصوصی کرد  نهادینه  را  نهاهای سازی  و  اغلب مردم  که  این موضوع سبب شد  سازی؛ 

شدن اقتصاد و  پولی  تشدید روند فرایند  اساسا  ها رشد قابل توجهی نداشته باشند و  مردمی نظیر تعاونی
که ضروری سازی حکمرانی را با خالء  مردمی  عمال  کاهش نقش و مشارکت مردم   کرد  بسیار جدی مواجه 

هش حاضر کندوکای واست این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که برهمین اساس، هدف اصلی پژ 
 سازی حکمرانی است.مفهومی در مردمی

 مبانی نظری
 حکمرانی 
 و”  2کایبرنان “   یونانی  لغت  از   1حکمرانی  واژه.  گردد می   بر   بشری  تمدن  تاریخ  به  انیحکمر  قدمت

 داشتن  نگه  هم  کنار   در   را  چیزها  یا  و  کردن  راهنمایی  و   کردن  هدایت  آن  معنی  و   شده  گرفته”  3کایبرنتس“ 
  و  داشته   سیاستگذاری  وظیفه  انجام  برای  سیاسی  واحد  بر   داللت  حکومت،  مفهوم  که  حالی  در .  است

  حوزه   در   هم  نبود  پاسخگو   به  اشاره  حکمرانی  واژه  گفت  توانمی   پس.  هاستسیاست  اجرای  از   تر برجسته 
 علوم   محوری   هایواژه  از   یکی  به  میالدی،  1990  دهه   طی  دارد. حکمرانی  اجرا  حوزه   در   هم  و   سیاستگذاری 
  بنابراین.  است  شده  تبدیل  انسانی  جغرافیای  و   سیاسی  علوم  سیاسی،  نظریه  حوزه  در   ویژه  به  اجتماعی،
 عمومی   بخش  و   هاسازمان  بین  مرزهای  آن  در   که  دانست  اداره  سیستم  یا  شیوه  کنش،  توانمی  را  حکمرانی

 حکومت   درون  و   بین  متعامل  روابط  وجود   به  حکمرانی  جوهره.  شوندمی  محو   یکدیگر   سایه  در   خصوصی  و 
کوریرا  دارد اشاره حکومتی غیر  نیروهای و   (.221: 2016، 4)آخموچ و 
 مفهوم  آن  از   خاصی  هایجنبه  به  تعریف  هر   در   که شده  ارائه  متنوعی  تعاریف  حکمرانی،  مفهوم  به  توجه  با

  همگان  نظر   مد  واحدی  منظور   و   مقصود  مفهوم،  این  بکارگیری  در   هرچند  بنابراین.  شودمی  توجه  بیشتر 
 خود   که  دهدمی  نشان  را  مفهوم  این  حوزه  گستردگی  سطوح  مختلف،  هایجنبه  و   هاتفاوت  به  توجه  است؛

 
1. Governance 

2Kybernan.  
3Kybernetes.  
4. Akhmouch, Correira 
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 سیاسی،  هایحوزه  در   اقتدار   اعمال حکمرانی  .باشد  بهینه  اقدام  نیز   و   سیاستگذاری   برای  مبانی  تواندمی

 جامعه   و   دولت  بین  روابط  به  است. حکمرانی  سطوح  همه  در   کشوری  امور   مدیریت  در   اجرایی  و   اقتصادی
 سیاسی  اقتصادی،  اداری،  اقتدار   اعمال  یمران. حکشودمی  مربوط  شوندگان  حکمرانی  و   حکمرانان  مدنی،

 گیرد می  بر   در   را  مؤسساتی   و   فرایندها  کارها،  و   ساز   و   بوده  وحسط  تمام  در   کشور   امور   مدیریت  راستای  در 
 پیگیری،   را  خود  حقوق  زده،  پیوند  هم  به  را  خود  منافع  جامعه  هایگروه   و   شهروندان  آنها  طریق  از   که

 (.203: 2016، 1)بریسبویس و لو  نمایندمی فصل و  حل را خود تاختالفا و  ادا را خود تعهدات
،  با   اجتماعی   هایسازمان  سایر   و   هادولت  تعامل  نحوه  بر   که  است  موضوعی  حکمرانی  ارتباط  نحوه   یکدیگر

  طریق  آن  از   که  است   فرایندی  و   داشته  تمرکز   پیچیده   جهانی   در   تصمیمات  اتخاذ  نحوه   و   شهروندان  با
 فرایند  این  در   کسانی  چه  که  کنندمی  مشخص  آن،  واسطه  به  و   اتخاذ  را  خود  تصمیمات  هاسازمان  و   جوامع

 در   که  پردازدمی  افرادی  و   هاسازمان  به  حکمرانی  برسانند. درواقع  انجام  به  را  خود  وظیفه  چگونه  و   گیر در
 در   رتقد  وجود  حکمرانی،  که  است  توجه  به  الزم  و   دارند  نقش  تصمیمات  اجرای  و   گیری  تصمیم  فرایند
 بازیگران   از   اصلی  هایه گرو  و   شناسدمی  رسمیت   به  را  رسمی   غیر   و   رسمی  نهادهای  اقتدار   از   خارج  و   داخل
 تصمیماتی   تشخیص  و   شناسایی  فرایند  دربرگیرنده  نیز   و  شامل  را  مدنی جامعه   و  خصوصی  بخش  دولتی،
 (.27: 2018، 2)براون  اندشده ریزی  پایه مجموعه آن در  که است
 ریجیتد  انتقال  حال  در   اما  یافته،   توسعه  جهانی   داری  سرمایه  چارچوب   در   عمدتا    حکمرانی  ی تئور  هرچند

 راهبرد  در   اساسی  مسئله  یک  عنوان به  حکمرانی  امروزه  و   است  چین  ازجمله  سوسیالیستی  کشورهای  به
 در .  آفریقایی  کشورهای  از   چندی  مانند.  دارند  ضعیفی  عملکرد  که  خوردمی  چشم  به  کشورهایی  توسعه
 و  مدیریت  یوهش  یعنی  حکمرانی  مسئله  که  رسید  نتیجه  این  به  1989  سال  در   3جهانی  بانک  رابطه  این
 در   تدریج  به  مسئله  این.  است  توسعه  کلیدی  موضوع   کنندگان،  حکومت  با  شهروندان  رابطه  یا  کشور   اداره
 توسعه   ساالنه  ارشزگ  در   موضوع  این  اینکه  تا  گرفته  قرار   تر عمیق  بررسی  و   مطالعه  مورد  جهانی  بانک

 
1. Brisbois, Loe 
2. Brown 
3

World Bank.  
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 اعالمیه در  آن بر  عالوه است. یافته  نعکاسا روشنی به ”مازاد تا برنامه  از “ عنوان با 1996 سال در   1جهانی
، 2)دیاز و ریز   اندبرده   نام  بشر   مدیریت  برای  جدید  پارادایم  یک  عنوان  به   حکمرانی  از   ونکوور   نویس  پیش
2020 :1179 .) 

 سازی مردمی
انجام چیزی توسط عموم مردم است. در   یا فرایند عمومی شدن یابه معنی عمل  سازی در لغت  مردمی
شده اجتماعی، گیری و مشارکت در فرایندهای شناختهی عموم مردم درگیر دخالت، تصمیمسازمردمی

می جامعه  سیاسی  و  فرهنگی  و  مردمیاقتصادی  اساس  برهمین  تشدیدیافته شوند  مشارکت  با  سازی 
معنای قرابت  مردمیمردمی  دارد.  بیشتری  رفتار ی  با  گاهانه،   سازی   جمعی،  پذیرش   جمعی،  خواست  آ

 احساس است مهم موفق سازیمردمی فرایند یک در  آنچه. دارند اهمیت مردم نیازهای جودو و  انتخاب
 دانش  میزان به توجه با گروهی همکاری به نیاز  احساس و  مشکل آن شناخت مشکل، یک حل برای نیاز 
کثر  و  موجود امکانات و  هاتوانایی از  آنان  شناخت و  درااف توانمندی و  -دمیهاست. مرآن  از  استفاده حدا

که سازی داللت بر باالبردن نقش مردم در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی دارد 
تصمیم فرایندهای  در  بتوانند  مردم  آن  همراه  دسابه  فعالی  مشارکت  و  دخالت  و ظارت  اجرا  اشته زی، 

فرهنگی مردمی شود باید های زندگی اجتماعی و  حکمرانی و سایر عرصهباشند. اما قبل از این که اقتصاد،  
نسبت به سازی  سازی با حساسمردم اهمیت و حساسیت موضوع را درک نمایند به عبارت بهتر مردمی

 اده باشد لیکن مردم های مشارکت مردم آمهرچقدر زمینه  گیرد؛  موضوعات و مسائل حکمرانی صورت می
گاه به حضور در عرصه تصمیم  سازی راه به جایی نخواهد برد میگیری، و مشارکت نباشند مردحساس و آ

 (. 10: 2021، 3)پوالچ 
 بعدی  پله.  است  سازیمردمی  پله  نخستین  که  شودمی  آغاز   شدن  حساس  از   اجتماع  یک  در   سازیمردم
گاه  با  افتدمی  آنها  اجتماع  در   که  اتفاقاتی  از   که  دارند  قح  جامعه  یک  در   مردم.  است  دانستن  و   شدن  آ
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 گروهی  جلسات  در   جامعه  یک  در   افراد.  است  مردم   سوی  از   نظر   ارائه  و   همشاور  بعدی،  پله.  باشند  خبر 

 محلی  اجتماع  در   را  خود  نیازهای  مرحله  این  در   آنان.  کنندمی   مطرح  را  خود  نظرات  و   کنندمی   شرکت
 شکل   ساختارهایی  یا  هاکمیته  مرحله  این  در   گاه.  گویندمی  سخن  هااولویت  باره  در   و   کنندمی   فهرست

 شود می   ایپله  وارد   آن  از   بعد.  است  اجرایی  هایفعالیت  در   مشارکت  و   پذیری  نقش  بعدی،  لهپ.  گیردمی
  محسوب  فرایند  از   جزئی  دیگر   که  ایگونه  به  نامید،"  کار   جریان  در   فرد  شدن  درگیر "  را   آن  توانمی  که
 در   مردم  شدن  توانمند   معنای  به   فرایند،  این  در   شدن   وارد.  کرد  جدا  فرایند  این  از   را  او   تواننمی  و   ودشمی

گر   . است  محلی  جامعه  بیانجامد  محلی  اقدام  به  آنان  خود  توسط  محلی  سطح  در   مردم  نیاز   شناسایی  ا
 به   منجر   نیاز   است  نممک  که  حال  عین  در   گرددمی  نیاز   شدن  برآورده  برای  سازی محلیمردمی  به  منجر 
 که  است  این  تالش  ،سازیمردمی  جریان  تمام   در .  نیاورد  وجود  به  را  مشارکتی   اما  شود  مطالبه  یا  تقاضا
 طراحی  نیاز   آن  تحقق  برای  را  ایبرنامه  خود  و   کنند  بندی  اولویت  بشناسند،  را  خود  نیازهای  محلی  مردم
 اقدام  باید  ،سازیمردمی  های فعالیت  نتیجه  قعوا  در .  شود  مطالبات  به   تبدیل  نیازها  اینکه  بدون   کنند
 (.27: 2010 ،1)ورانا باشد محلی نیازهای رفع برای

 سازی حکمرانیمردمی
کرد. مردمسازی حکمرانی را باید موج جدیدی از فرایندمردمی سازی -های مشارکت در حکمرانی تعریف 

که در آن مدیر یت عمومی و بوروکراسی سنتی حکمرانی پشتوانه جدیدی از حکومت دموکراتیک است 
مردم دولت و  مشارکتی  مدیریت  به  را  خود  جای  ممحور  وارنیمحور  است 2014)  2دهد.  معتقد   )

کید نماید   هایپیچیدگی سیاسی و اجتماعی باعث شده شکل جدید حکمرانی بر عدم تمرکز و مشارکت تا
نیازهای شهروندان    تأمینادی در  این شکل جدید حکمرانی در پاسخ به ناتوانی نهادهای سیاسی و اقتص

شود که براساس آن نهادهای جدید دموکراتیک گیرد در واقع نوعی حکمرانی مردمی متولد میمی  صورت
عرصه تمامی  در  مشارکت  به  پایدار  و  متقابل  تعاملی  در  مردم  میو  مردمیها  حکمرانی پردازند.  سازی 

کمیت را جبران می توان در موارد متعددی سازی حکمرانی میدر مردمی.  کندکمبود یا نبود مشروعیت حا
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انجمن قالب  در  را  مردمی  آن  مؤسساتیا    هامشارکت  بیشترنی نماینده  شهروندان  تا  داد  تعمیق  ها 

 (.718: 2021، 1)بوآ و بوسو  گذاری داشته باشندمشارکت را در زمینه سیاست
گر    که  شد   خواهند   معتقد  دارد  وجود  گیریتصمیم  در   مؤثر   مشارکت  برای  هاییفرصت  که  بدانند  مردم  ا

گر   اما  کرد،  خواهند  مشارکت  فعاالنه  براینبنا  و   است  ارزشمند  کاری  عمومی  امور   در   مشارکت  ای حاشیه  ا
  نخواهند   گیریتصمیم  فرایندهای   در   مشارکت  برای  مناسبی  دلیل  احتماال    گیرند  قرار   انزوا  در   و   شوند
های عمومی کت فعال شهروندان در همه حوزهجریانی از مشار  سازی حکمرانی بر ، مردمیواقع  در .  داشت

کمیتی قرار دارد کیم  )لی،  و حا  سطح   از   دموکراتیک  حقوقسازی حکمرانی،  در مردمی  (.111:  2021،  2کوه و 
 فعال،   مشارکت  برای  شروع  ینقطه  بهترین.  کند  پیدا  تسّری  نیز   جامعه  اصلی  نهادهای  سایر   به  دولت

،   محل  ویژه  به  است،   محلی  جماعات  یا  مدرسه  اولیاء  انجمن  مانند  محلی  های انجمن  و   همسایگان   کار
. باشند   سازی حکمرانیمردمی  شدن  نهادینه  برای  بنیان  ترینمحکم  توانندمی  که  ایگانهمس  جمعیت
گاهی  که  است  این  هاییانجمن  چنین  کارکرد  مسائل   مورد  در   مباحثی  روند  این  در   و   داده   ارتقا  را  مردم  آ
گونه سازی حکمرانی مستقیم است؛ بدین معنی که هردر مردمی مشارکت. آوردمی پیش ملی و  ایناحیه
فرایندهای مرتبط گیری، اجراء، نظارت در هرگونه پروژه توسعهتصمیم و  ای به مشارکت مستقیم مردم 
که این موضوع از سطح محلی تا سطح ملی براحتی امکانگذاری صورت میسیاست از   پذیر است.گیرد 

 کننده است تعیین نهاد بسیار سازی حکمرانی نقش نهادهای غیردولتی، مردمی و مردماین رو در مردمی
 (. 400: 2019، 3)لیبرت

 پیشینه تجربی 
هفت )جعفری  کوهکن  و  »1398خوانی  عنوان  با  پژوهشی   سازی   مردمی   تحقق  موانع  و   هاآسیب( 
 بیانات  به  عنایت  حققان معتقدند؛ بادادند. این م کیفی« انجام    پژوهش  یک  ایران؛  در   فرهنگی  دیپلماسی

 نتیجه  توانمی  ایران،  اسالمی  جمهوری  باالدستی   اسناد  نیز   و   المیاس  انقالب  معظم  رهبر   و   خمینی  امام
 

1. Bua, Bussu 
2. Lee, Koh, Kim 
3. Libert 



 1400 زمستان/هشتمحکمرانی متعالی/ شماره                                                                                                  19 
گون  هایعرصه   در   ایران  مردم  که  گونه   همان  گرفت  عرصه   در   ،اندداشته  محوری  نقش    انقالب  این  گونا
 دیپلماسی  سازی  مردمی»  پژوهش،  این  تعبیر   به  و  کنند  ایفا  مؤثری  و   دیکلی  نقش  باید  نیز   المللی  بین

  نشده محقق  باید که  چنان آن مهم،  این  که  دهد می نشان موجود وضع مشاهده. یردگ صورت «فرهنگی
 فرهنگی   دیپلماسی  سازی  مردمی  تحقق  هایآسیب   و   موانع  شناخت  دنبال  به  حاضر   پژوهش   و   است
 اسنادی   و   یافته  ساخت  نیمه  مصاحبه  ،(مشارکتی  غیر   و   مشارکتی)  دهاهمش  روش  از   منظور   بدین.  است
 نتایج. شد استفاده تحقیق کیفی هایداده تحلیل برای مضمون تحلیل روش از  و  ،هاه داد گردآوری برای
 شدن  مردمی  سطح  به  نتوانسته  هنوز   ایران،  اسالمی  جمهوری  در   فرهنگی  دیپلماسی  دهدمی  نشان
  توانمی  را   موانع  و   ها آسیب  این.  است  کرده  جلوگیری  آن تحقق  از   متعددی  موانع  و   هاآسیب  و   یابد  دست
 در   «بیرونی  عوامل  سوی  از »  و   «مردمی  بازیگران  سوی  از »  ،«رسمی  متولیان  سوی  از »  کلی  دسته  سه  در 
 .شوندمی شامل را ُخردتر  موانع و  هاآسیب از  ایمجموعه  یک هر  که گرفت نظر 

که تو  ،  خوب   حکمرانی  الگوی  سنجی( با عنوان »نسبت1397سط رضایی و توحیدفام )در پژوهشی دیگر
کید  با)  دینی  ساالریمردم   و  کمیت  هایشاخص  بر   تأ شد. (پاسخگویی  و   مشارکت  قانون،  حا انجام   »

 دینی  ساالری  مردم  تقویت  با  خوب  حکمرانی  بین  ایرابطه  چه»  داردمی  بیان  پژوهش  این  اصلی  پرسش
 ساالریمردم   تقویت  و   خوب  حکمرانی  بین»  داردمی  بیان  مقاله  این  اصلی  فرضیه.  «د؟دار  وجود  ایران  در 
 استفاده   با   و   کیفی   وتحلیلتجزیه  روش  با  کوشدمی  مقاله  این.  «دارد  وجود  مستقیمی  رابطه  ایران،   در   نیدی
 کشورهای  برای   الگویی  عنوانبه  خوب   حکمرانی  که  دهد  نشان  اسنادی   -ایکتابخانه  منابع  از 
 .است ایران  در  دینی ساالریمردم  تقویت برای مناسبی بستر  توسعه،حالرد

 فرهنگ  اداره  نظام  گیری  شکل  هایسیاست  ( در پژوهشی با عنوان »تبیین1392مکاران ) اسدی و هعرب  
، معتقدند؛    مردمی  راهبرد  بر   تکیه  با  کشور  و  نقش  تعریف  نیازمند   عمومی  اداره  در   هادولتسازی« 

 و  ماهّیت  دلیل  به   فرهنگ  حوزه  در   مردم  نقش.  هستند  آن  نمودن  نهادینه  و   مردم  ایبر  جدی  جایگاهی
گ  ذات   بودن  فرهنگی  دلیل  به  ایران  اسالمی  جمهوری  که  است  برخوردار   دوچندان  ضرورتی  از   آن  هاییویژ

 تسد کارآمد ساختاری به کشور  فرهنگ اداره برای باید اساس این بر . است نیازمند آن به بیشتر  انقالب،
که .  است  بررسی  قابل  الگویی  خصوص  این  در   ای شبکه  دولت  که  یافت  بررسی،   پی  در   مقاله   این   ازآنجا

 به  و   حال به  تا چرا»  که است پرسش این به  پاسخ پی در  و بوده فرضیه فاقد است، ارائه و  تحلیل توصیف،
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  در   مردم  ایرب  جدی  نقشی  اسالمی،  انقالب  اصلی  گذاران  سیاست  خواست  و   فرهنگ  مردمی  جنس  رغم
گر »  «است؟  نشده  تعریف  عرصه  این  و   اصول   چه   به  باید   مبپوشانی  عمل  جامه  مهم  این  به  بخواهیم   ا

 فرهنگ  اداره  در   مردم  جایگاه  تقویت  و   تعریف  برای  اینامه  سیاست  تبیین  «کنیم؟  توجه  هاییسیاست
  ساختارها،  ین،قوان   ساحت  شش  در   نامه  سیاست  این.  است  پژوهش  این  دستاوردهای  جمله   از   کشور 

 ملی،   سطح  سه  به  نیز   ساحت  هر   در   و   است  شده  تدوین  عملیات  و   انسانی  نیروی  ریزی،  برنامه  مدیران،
 سیاست  نظر   مورد  نتیجه  و  خروجی  و   شدن  اجرایی  زمان  مدت  مجری،  و   شده  توجه  آن  اجرایی  و   بخشی
 . است شده تبیین

( مردم1391ابوالحسنی  »حکمرانی  عنوان  با  پژوهشی  در  دموکراسراساال(  است؛  معتقد  نیز   در   ینه« 
 ی دموکراس   مشکالت  حل  یبرا  پردازان  هینظر  و   است  شده  روبرو   هاییچالش  با  کیدموکرات  یکشورها
 د ی با  یدموکراس  بحران  از   ییرها  یبرا  معتقدند  هاآن.  اندکرده  مطرح«  حکمرانی: »عنوان  تحت  را  تازه   یبحث
سازی ساالرانه به نوعی مردمیحکمرانی مردم .دیرس «نهراساال مردم یحکمران  به ساالر  مردم  حکومت از »

 حکمرانی است.
 توضیح:  محور حکمرانی دموکراتیک  و   کردن حکمرانیدموکراتیزه  بین»( پژوهشی با عنوان  2021)  1بوآ و بوسو 
معتفدند چالش   مورد  در   مشارکتی  حکومت   در   تغییرات پژوهش  این  محققان  دادند.  انجام  بارسلونا« 
شارکت های بیشتر مها امروز بازکردن فضای حکمرانی به سوی مردم است تا بتوانند زمینهومتاصلی حک

های ساختار بوروکراسی خود را فراهم آورند. بنابراین در حکمرانی شهر بارسلون تالش مردم و کاهش هزیه
مشارکت در قالب پویا فضای مشارکتی از پایین به باال ایجاد شود و این    هاییشود تا از طریق مکانیزممی

تسری   حکمرانی  مختلف  سطوح  مجدد  به  تالشی  مردمی  حکمرانی  مطالبهیابد.  عملیاتی برای  گری 
مردمی  حکمرانی  جدید  فضاهای  آن  براساس  که  است  مسئوالن  نگهداشتن  پاسخگو  برای  شهروندان 

دی و های زندگی اجتماعی، اقتصاکنندگان اصلی در تمامی عرصهایجاد شده و مردم ذینفعان و مشارکت
 سیاسی هستند.
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)  1لی همکاران  »مردمی2021و  عنوان  با  پژوهشی  محققان  (  دادند.  انجام  پزشکی"  اطالعات  سازی 

با اینترنت  رواج  وجود  معتقدند؛   تلفن  هایدستگاه  و   هوشمند  هایتلفن  باالی  نفوذ  ضریب  و   فناوری 
گی  به  بسته  فناوری   کیفیت  و   دهاستفا  قابلیت  دسترسی،  در   هاییتفاوت  همراه،  وجود   کاربران  هایویژ
 اطالعات   سازیعمومی  کند،  تهدید  را   سالمت  اطالعات  برابری  تواندمی  تناقضات  این  که  آنجا  از .  دارد

 گرفته  نظر   در   باید  زیر   اقدامات  پزشکی،  سازی اطالعاتمردمی  به  دستیابی  برای  .است  ضروری  پزشکی
 سواد   پرورش  اطالعات،  تولید  اولیه  مراحل  در   مشارکت  برای  المتس  کنندگان  مصرف  مشارکت:  شود

فهم،  پزشکی  محتوای  تولید  دیجیتالی،  قابل  و    ایجاد  و   سالمتی   به  مربوط  اطالعات   تجسم  ساده 
 پزشکی. اصطالحنامه

»استراتژی2019)  2لیبرت عنوان  با  پژوهشی  مردمی(  برای  ارتباطی  این های  داد.  انجام  علم«  سازی 
گری علم توسط عوامل، بازگیران،  مروری معتقد است نقش میانجی  -ر این مطالعه توصیفیپژوهشگر د
سازی شود بنابراین راهبردهای مردمیهای علمی تعیین میها و پارادایماشکال دانش و سنتاهداف و  

ی سازی علم با اهداف ارتباط خاصعلمی به علت تاثیرگذاری منابع مختلف بر آن متفاوت است. مردمی
سازی علم، میها )دانش( تمرکز دارد پیوند خورده است بنابراین در حوزه مردکه بر مخاطبین و نیازهای آ»

 کنند.رسانه و مخاطبان آن نقش بسیار مهمی بازی می
 روش پژوهش

کتابخانه کتابخانهای انجام شد؛  پژوهش حاضر به صورت  که پژوهشگر تالش روش  کیفی است  ای روشی 
با  می نظامکند  دادهاستفاده  از  منظم  و  طبقهمند  استخراج،  کشف،  به  اسنادی  ارزیابی های  و  بندی 

روشی غیرمزاحمتی است و پژوهشگر را   مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام نماید. این روش،مطالب  
ده  ا به میدان وارد ش میها مستقآوری دادهتوان در جمعیکند. همچنین هنگامی که نمدرگیر میدان نمی

 بیل آمارها(های پیشین )از قتواند بخشی از دادهای میو به مصاحبه یا مشاهده پرداخت، روش کتابخانه
روش  از  برخی  برای  تکنیک مکمل  عنوان  به  قرار دهد.  ما  اختیار  در  پژوهشرا  از  بسیاری  و  تلقی ها  ها 

 
1Lee.  
2. Libert 
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پژوهشمی مرور  بخش  در  و  پژوهش شود  نظری  چهارچوب  و  پیشین  میهای  تکنیک توها  از  ان 

داده  ای کتابخانه گردآوری  ابزار  کرد.  فیشاستفاده  معنا  یبرداریشفبود؛  برداری  ها،  استخراج   یبه 
گراف  یاعبارت، جمله   مطالعه شامل   یسنت  هاییش مطالعه است. ف  یشمتن و نوشتن آن در ف  یکاز    یپارا

مترجم، ناشر   یسنده،صفحه، نو  همچون نام کتاب، شماره جلد، شماره فصل، شماره فصل، شماره  ییاجزا
تار  ا  نیگزیجا  یکیالکترون  بردارییشبودند. در عوض امروزه، ف   یخو  پژوهشگر    یوه،ش  ینشده است. در 
گراف شماره صفحه را نوشته و در   کندیباز م  یانهدر را  یمتن  یلفا   یکهر منبع،    یبرا و در سطر اول هر پارا

از هر منبع،   بردارییشف  یبه جا  یک،تکن  ین. در انویسدیشده از محتوا را ممطلب استخراج  یینسطر پا
ها تأمل کرده و در باره آن  یادداشتخود را    ینظر  یهابرداشت منبع، پژوهشگر    ینپس از مطالعه چند

، کلیه منابع مکتوب و آنالین مرتبط با حوزه مردمی   .نمایدی م  یر کرده و تفس -جامعه آماری پژوهش حاضر
و  گیری هدفمند بود؛  نمونه ش  بود. رو  سازی حکمرانی که مرتبط با موضوع  در این روش تنها متونی 

کلیدواژه   بودند انتخاب شدند. سازی و حکمرانیمردمیدارای دو 
 های تحقیق یافته

کتابخانه   باتوجه به پژوهش حاضر به صورت مروری ای انجام شد. در همین راستا مفاهیم و و به روش 
مردمی با  مرتبط  می  سازیاجزای  را  یافته حکمرانی  عنوان  به  برشمرد.  توان  حاضر  پژوهش  اصلی  های 

-ی اصلی در متن قرارگرفتن مردم در کلیه امور اجرائی و نظارتی است؛ مردمی سازی حکمرانی عاملمردمی
های جمعی گیریتر شهروندان در تصمیمسازی حکمرانی مدلی گویا و جامع برای مشارکت بیشتر و فعال

ای، و رشد و پیشرفت سازی حکمرانی تمامی اقشار در فرایندهای توسعهاساس در مردمی  است. برهمین
اج مردمیفردی،  دارند.  فعالی  مشارکت  و سیاسی  اقتصادی  مشارکت تماعی،  بر  کید  تا سازی حکمرانی 

 ، قانونگذاری و اجراگیریهای حکمرانی و فرایندهای تصمیمائل عمومی در قالبسهمه شهروندان در م
 است؛  ذیلسازی حکمرانی دارای اجزاء، عناصر و ابعاد توان گفت مردمیت بنابراین میاس
 و درگیرکردن مردم ت ( مشارک1

و مردمی نیازمند درگیرکردن، مشارکت دادن و حساس تحقق هرگونه حکمرانی مردمی  سازی حکمرانی 
سیاست فرایندهای  به  ورود  برای  مردم  نظارتکردن  و  مدیریت  اجرا،  پروژه  گذاری،  و  فرایندها  های  بر 

شود؛ و جسمی خود مردم نیز می  مشارکت و درگیرکردن افراد موجب تکامل روحی  اساسا  ای است.  توسعه
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ای که بتواند احساس سودمندی و مشارکت در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را پرورش دهد،  جامعه

گاه و مسئولیت  گیریجمعی را تقویت نماید به شکلو توجه به مسائل دسته -پذیر کمک میشهروندانی آ
کزند،    کمرانی خواهند داشتکند و این شهروندان دلبستگی مستمری به فرایندهای ح : 1400)عرب و خا

گر توده  (.62 گاههای مردم در فرایندهای تصمیما گاهی سازی مشارکت نمایند، آ تر خواهند شد و این آ
می جسبب  مشکالت  و  مسائل  به  نسبت  که  مسئولیتشود  احساس  نیز  و امعه  باشند  داشته  پذیری 

ی برای توسعه خلق نمایند. موضوع نوآوری اجتماعی های جدید بتوانند با مشارکت خود دوباره ظرفیت
که -که به معنی ابتکارات محلی برای حل مسائل اجتماعی اقتصادی است بهترین نمونه مثالی است 

که در آن مشارکت مردم در می کرد  سازی بهتر برای حل مسائل جامعه محلی موجب تصمیم  توان ذکر 
و زیست اقتصادی  و مشارکتشود. ش محیطی میاجتماعی،  گاه  آ جو بیشتر به حکومت احساس هروند 

 (.23: 1400)هدایتی،  داندکند و حکومت را جزئی از خود میدلبستگی می
یرکردن و جلب مشارکت مردم بیش سازی و درگ در فضای اقتصاد ایران نیز در حال حاضر نیازمند حساس

 کردن   حساس   اول،  گام  در   یعنی  دشو- می  صحبت  اقتصاد  کردن  مردمی  از   شود. وقتیاز پیش احساس می
 هایگام   در   و   است  اقتصاد  در   فعال  ایکننده  مصرف  عنوان  به  مردم  کردن   درگیر   بعد  و   اقتصاد  به  مردم
 در   مردن  دادن  دخالت  همه  از   تر مهم  و   فعال  گر   توزیع  و   کننده  تولید  عنوان   به  مردم  کردن  درگیر   بعدی
 های سرمایه  صرف  دادن  دخالت  از   تر وسیع  بسیار   که  رد،دا  قرار   مشارکتی  توسعه  زدن  رقم  و   کشور   توسعه
 نیز   اقتصاد  در   مردم  مشارکت  و   حضور  از   اعم  و   بیابد  تحقق  باید  44  اصل  طریق  از   که  است  اقتصاد  در   مردم
الگویی -ایرانی  پیشرفت  الگوی  .داد  تقلیل  آن  به  را  اقتصاد  کردن  مردمی  نباید  اما  ،باشدمی  اسالمی 

 باید  که  است  کشور   پیشرفت  فرایند  در   مردم  مشارکت  اساس  بر   است  اسالمی  نقالبا  از   متخذ  که  مشارکتی
 قرار   توسعه  محور   مردم  انقالب  معظم  رهبر   تعبیر   به  و   بشود  گیری  پی  ایمنطقه  و   تخصصی  صورت  به

 .گیرند
 ابری( بر2

 مشارکت   ی،برابر  بدون  که  هستند  پیوسته  هم   به  امر   دو   را  برابری  و   مشارکت  سازی حکمرانی،در مردمی
 و  اطالعات  دانش،  به  نیز   و   اقتصادی  منابع  به  برابر   دسترسی  امکان  بنابراین.  گرفت  نخواهد  صورت  کامل
 برابری   نیازمند  تنها  نه  مشارکت.  است  حکمرانی مردمی   نظام  یک  تحقق  الزم   شرط  سیاسی  هایمهارت
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 بتوانند   تا  است  افراد  همه  برای  ر براب  های زمینه  و   شرائط  ایجاد  نیازمند  بلکه   است،  قانون  برابر   در   صوری

-نمایند. اما برابری در ساختار اقتصاد سرمایه  مشارکت  عمومی  هایگیریتصمیم   در   مساوی  صورت  به
پولی  درصدد  که  نئولیبرالی  و خصوصیداری  هکردن  امکانمهکردن  است  اقتصاد چیز  در  نیست.  پذیر 

کامل با اقتصاد ران عمده تعلق میدانئولیبرالی منابع و منافع عمد اقتصدی به سرمایه که در تضاد  گیرد 
بهبود است.  مردمی   توزیع   طریق  از   اجتماعی  هایگروه  از   بسیاری  ضعیف  منابع  مستقیم  و حکمرانی 

گاهانه و برابر   هایگیریتصمیم  تضمین  برای  باز   اتیاطالع  نظام  یک  وجود  و   مادی  منابع  مجدد  شرائط  از   آ
 (. 29: 1400)سروش هریس،  زی حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد است.سامردمی گیریشکل برای الزم

 وضعیت  هاگروه  یا   خاص   جامعه  یک  افراد  همه  آن   در   که  است  دولت  یک  از   اموری   اجتماعی  برابری
 به  برابر   دسترسی  و   مالکیت،  حقوق  بیان،   آزادی  مدنی،  حقوق   جمله  از   ، خاصی  های جنبه  در   یکسانی
 برابری  سالمت،  در   عدالت  مفاهیم  شامل  نیز   آن  حال،  این  با.  باشند  داشته  اجتماعی  خدمات  و   کاالها

،  تعهدات  و   هافرصت   شامل  همچنین  این.  است  اجتماعی  بهادار   اوراق  دیگر   و   اقتصادی  در   غیره  و  برابر
 عدم   و   اجرا  در   قانونی  نظر   از   کاست  یا  اجتماعی  طبقه  حذف  به  نیاز   اجتماعی  برابری.  تاس  جامعه  کل

 (.45: 1397)آل سیدغفور و طالقانی،   است فرد هویت انکار  غیرقابل بخش در  عیضتب وجود
ها تعریف شده است، که زمینه در مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران، برابری براساس اصل تساوی انسان

  . است  انسانها  یتساو  اصل  اسالم  اصول  از   یکیکند.  ردم به ارکان مختلفف حکمرانی را تسهیل میورود م
  از   فروتر   ای  و  فراتر   یانسان  چیه  گیردمی  نشات  یانسان  شخص  هر   یذات  کرامت  از   که  اصل  نیا  موجب  به
کم  یگرید  بر   لیدل   بدون  تواندنمی   کس  چیه  لیدل  نیهم  به.  شودنمی  دهیآفر  گرانید . باشد  داشته  تیحا

 برشخص   یشخص  سلطه  عدم  اصل  آنها  از   یکی  که  دارد   همراه  به  را  یگر ید  اصول  انسانها،  یتساو  اصل
کم  یبرابر.  است  گر ید  ی از یامت چیه.  است  اسالم در   افراد  یبرابر   از   ای جلوه  عمل  و   شتیمع  در   مردم  با  حا
کم  یبرا  در   انسانها  یبرابر  .ست ین  یو  یبرا  نیبرابرقوان  در   یتیمصون  چیه  که  همچنان   ندارد  جود   و   حا

 برابر  در  یبرابر قانون، برابر  در  یبرابر ت جه از  یاساس حقوق در  یبرابر  از  اعم ،هاجنبه همه شامل اسالم،
 که   گونه  همان  است،  همگان  یبرا  محرمات  و   واجبات  .شودمی   فیتکال  و  حقوق  در   یبرابر  و   یقاض
  ای  دعوا   اطراف  ن یب  یتفاوت  یاسالم  یآدرس   ن ییآ  در   که  گونه   همان   و   ندارد  وجود  اشخاص  یبرا  یتیمصون
 (.87: 1395)ظهرابی،  است نشده گرفته  نظر  در  یمتهم چیه یبرا یازیامت
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 و مردمی غیردولتی هایسازمان( 3

نهاد و محلی و یا  نهادهای غیردولتی، مردممبتنی بر  مشارکت مردم در حکمرانی،    های بسیاری از زمینه
بعد   و  قبل  است.  هیاتمذهبی  نظیر  نهادهایی  کارکردهای  تحمیلی  دوران جنگ  در  و  انقالب  های از 

انجمن یا  رسیدهای مخمذهبی  اثبات  به  مردم .  تلف  برای جلب مشارکت  مناسبی  نهادها محمل  این 
 (.20:  1394منش و عبدالهی اصل،  )نژادی  بودند  مؤثر ها نیز  سازیبودند و در برخی از موارد نیز در تصمیم

زیست، اقتصاد بسیار های اجتماعی، محیطهای آسیبوع نهادهای غیردولتی و مردمی در حوزهامروزه تن
تر است که این نهادها هم نقش مهمی در حکمرانی دارند. نهادهای غیردولتی و مردمی به عنوان گپررن

 هایمجموعه  در   را  اجتماعی  نظام  یافته  فردیت   که آحادهایی مردمی میانجی در جامعه هستند  تشکل
 حامی   و   دارینظام سرمایه  از   برآمده  های دولت  بوروکراتیک  جهان  از   خارج  در   یافته،  سازمان  و   هدفمند

  با   و   نو   اقتصادی  نظام  بوروکراتیک   جهان  بر   نظارت   وظیفه  تعریف  با   هاتشکل  این.  کنندمی  متشکل  آن
  را  دموکراسی  نظام  لیاتیعم  و   واقعی  سلطه  بوروکراسی،  حافظ  و   متولی  دولت  با  همکاری  کارکرد  تعریف
 (. 13: 1393پور ارکمی، )قلی  سازندمی محقق

؛ نهاد سه ننهادهای مردم  قش مهم در حکمرانی دارد که عبارتند از
کاالها و خدمات، هم به عنوان بخشی از برنامهبسیج منابع برای ارائه( نقش مجری:  1 های ها و پروژهی 

 ؛های حامیهای دولت و آژانسبرنامهنهاد و هم  های مردمسازمانخود 
سازی، یا به تغییر مثبت یزش، تسهیل در ایجاد انگ  نهادهای مردمسازمانتوانایی  گری:  ( نقش تهسیل2

گیری گروه و عوام و شکل  یدر میان سایر فعاالن در سطح فردی یا سازمانی. این نقش، سازماندهی توده
 شودو..... را شامل می حمایتی  هایو فعالیت اجتماعی یایجاد سرمایه

گرایش  ( نقش شریک:  3 و به همکانهاد  های مردمسازماناین نقش شامل رشد  با دولت، حامیان  ری 
که در میان  ها به صورت مشارکتی و روابط پیچیدهبخش خصوصی برای انجام فعالیت های سازمان ای 

های مردم نهاد در ای سازمانچهارنقش بر  (.20:  1393)عمرانی دهکهان،    ظهور نموده استنهاد  مردم
 توان قائل شد؛ گذاری به عنوان شریک میمشیارتباط با خط

گیرد. ش خدماتنق -1  رسانی: اقدام مستقیم برای انجام آنچه که باید صورت 
کارهای درست. -2  نقش وکالتی یا حمایتی: گفتگو و رایزنی با حکومت برای انجام 
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و اثب  -3 ارائه پیشنهاد  کارها باید به طریق متفاوتی انجام شودنقش نوآوری:  )عابدی،   ات اینکه چطور 

1392 :89 .) 
کاری که باید انجام دهند نقش نظارتی: ت -4 الش در جهت اطمینان از اینکه حکومت و بخش خصوصی 

کدام از این فعالیترا انجام می که مهم میدهند جدای از ماهیت و هدف هر  باشد،  ها و نهادها، آنچه 
بکار   توانایی در  نهادها  و  تعریف ازسازمانها  صورت  در  که  است  داوطلبانه  بصورت  مردم  توانایی  گیری 
که مشارکت مردم در شرایط مختلف است   بزرگترین سرمایه  کنندهتوانند هدایتیح میصح  اجتماعی 

گالی شستر  (1 ،2020 :1526.) 
گفت   باید  سازمانبنابراین  ا  یهاتمام  دنبال  به  نهاد  گسترش    جادیمردم  فرا  مشارکتو  توسعهیدر   ند 

اقتصاد  یاجتماع پــروژه  یاریبسباشند.  یم  یو  ن یبه دل  یاو منطقه  ی ، ملیمحل  ی هااز  به یاز شدیل  د 
،  یرویه و نیسرما را بر  یاریبس ی هانهیمانند و هزیتمام ممهیا نیامـــده و یبه مرحله اجرا در ن اساسا  ا  یکار

کرده و با ل یك تسهین مورد به عنوان  یمردم نهاد در ا  یها نکنند. سازمای ل میمردم تحم کننده عمل 
 ی ، اجرایجاد تفاهم اجتماعیها، عالوه بر ات آنیکوچك و هدا  یهاهیذب سرماو ج  یجلب مشارکت مردم

، اید  یکنند. از سوی ع میو امثال آن را تسر  یو مل  یمحل  یهاپروژه و   2ها با اعمال نظارت ن سازمانیگر
،  شرفت  یها، مردم را از پتیند انجام فعالیفرا  3یبایارز  گاه م  مسائلکار آ ند. یمانی و مشکالت و امثال آن 

 است  سازی حکمرانی-حوزه مردمیمردم نهاد در   یها ت سازمانیحضور و فعال یاین موارد از مزایهمه ا
 (.125: 2020، 4)خان و پرودهاان 

 گیری  نتیجه
ایجاب می پیچیدگی جوامع  و  عرصهکتوسعه  تمامی  در  مردم  نقش  که  پررنگند  در ها  گرچه  ا باشد  تر 
بر اقتصاد سرمایهکنند لیکن دموکراسیمیدموکراسی نقش اصلی را مردم بازی   داری های غربی مبتنی 

ها با تغییرات عمیق بیشتر به سمت بیشتر بر محوریت بخش خصوصی قرار دارد تا مردم. امروزه دموکراسی

 
1. Gali Schechter 

2. Monitoring 

3. Evaluation 
4. Khan, Prodhan 
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کرده کنش یا سیستم اداره حکمرانی حرکت  که بر اساس  که براساس آن ارتباطات و تعامل اند  ای است 
گیر است و در واقع مرز روشنی بین آنبین بخش عمومی،   ها وجود ندارد خصوصی و دولتی تنگاتنگ و فرا

که حکمرانی به سمت مردمی سازی حرکت نماید نقش مردم در تمامی روش، شیوه اداره و انواع زمانی 
آن محوری میهاکنش با  با هدف مفهومی مرتبط  که  این پژوهش  سازی حکمرانی سازی مردمیشود. 

در مردمیانجام شد که  داد  نشان  بود  زمینهه  اجتماعی، سازی  زندگی  در  مردم  و مشارکت  های حضور 
گاهتر میاقتصادی و سیاسی پررنگ -تر و مشارکت شود و مردم نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی آ

شود مشروعیت حکومت ارتقاء یابد و بسیاری از مسائل اجتماعی شوند. این موضوع باعث میر میجوت
شود؛ مشارکت سازی در سه عنصر خالصه میا حضور محسوس مردم در اداره جامعه حل شود. مردمیب

-صتگیری، فرها به مسائل و موضوعات جامعه، برابری در تصمیمسازی آنو درگیرکردن مردم با حساس
می. هرچقدر های غیردولتی و مردهای مشارکت و اداره جامعه و نیز  استقبال از حضور نهادهای و سازمان

گرفته شود در فرایندهای حکمرانی مردم بیشتر درگیر شوند، از ظرفیت های نهادهای مردمی بیشتر بهره 
ه سمت حکمرانی مردمی و فرصت حضور برای تمامی اقشار بوجود آید بهتر خواهند توانست در حرکت ب

 شود.  نقش بازی کنند که در نهایت منجر به توسعه کشور می
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