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ABSTRACT 

 

    Natural resources are valuable gifts that God has granted to humane who benefit from it 

carelessly. Proper and fair use of these resources is human task that any person directly or 

indirectly associated with it. Thus, considering public participation in environmental conservation 

is a matter of great concern. In this regard, this study aimed to examine the challenges and 

strategies for attracting public participation in environmental conservation projects in rural areas. A 

survey was conducted among intermediate managers of the department of natural resources and 

watershed of Zanjan province (N=132). 105 of managers were surveyed based on random 

sampling. The main tool of this study was questionnaire; face validity of which was approved by a 

panel of experts. For determining the reliability of questionnaire, Cronbaches' alpha coefficient was 

calculated which for the main scale of questionnaire (α>0.7). Analysis of data was done with 

SPSS/windows. The results of factor analysis indicated that from respondents' viewpoint 

challenges to public participation in environmental conservation projects were categorized in four-

factor including; "lack of projects quick impact", "lack of familiarity with the techniques of 

participation," "the lack of legal criteria for people and government agent about participation" and 

"lack of attention to people's demands". Totally, these four factors could explain 65.78 percent of 

the total variance. Furthermore, from respondents' viewpoint strategies of public participation in 

environmental conservation projects were categorized in the three factors including: "counseling 

with people and participatory monitoring", "informing people about the project" and "financial 

support and incentives" that totally explained 69.10 percent of total variance. 
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EXTENDED ABSTRACT 
  

Objectives 

 Today, environmental protection and environmental crises have become one of the most 

important issues in managing countries. Environmental issues are on the agenda of most 

governments in the world at both domestic and international levels. The natural resource 

management and public policy literature recommends the inclusion of stakeholders and their 

interests in decision-making and planning processes, which suggests that stakeholder inclusion 

contributes to, or increases the likelihood of, better decision-making, increased social learning, and 

community support for project outcomes. 

 

Methods 

 The present study is a non-experimental, descriptive, field and survey research. The statistical 

population of this study consisted of middle and staff managers of Zanjan province's Department of 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_9886.html
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Natural Resources and Watershed Management. (N=132). According to Cochran sampling 

formula, 105 of them were selected through stratified random sampling. To obtain the samples, a 

proportional stratified sampling method was used, which after calculating, the number of samples 

was assigned to each of the two districts and headquarters; then, referring to the sample framework, 

the number of respondents The subjects were randomly selected in each class and then the required 

data were collected through questionnaires. 

 

Results 

The results of factor analysis indicated that from respondents' viewpoint challenges to public 

participation in environmental conservation projects were categorized in four-factor including; 

"lack of projects quick impact", "lack of familiarity with the techniques of participation," "the lack 

of legal criteria for people and government agent about participation" and "lack of attention to 

people's demands". Totally, these four factors could explain 65.78 percent of the total variance. 

Furthermore, from respondents' viewpoint strategies of public participation in environmental 

conservation projects were categorized in the three factors including: "counseling with people and 

participatory monitoring", "informing people about the project" and "financial support and 

incentives" that totally explained 69.10 percent of total variance. 

 

Discussion 

Specific conditions, needs, issues and priorities of the different regions should be considered for 

the formulation of programs, especially those related to natural resource conservation plans, only if 

people are willing to participate. Forming community associations and mutual communication 

between people and authorities, preparing natural resource plans appropriate to the circumstances 

and ability of stakeholders. 
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 مردمي در  جلب مشارکت يها و راهکارهاچالش يواکاو
 طبيعي در مناطق روستاييهاي حفاظت از منابعطرح

 
 4، سميه ده حقي3، سيد محمود حسيني2*يوسف حجازيسيد ، 1سيد رضا اسحاقي 

، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه ترویج کشاورزی ، دانش آموخته دکتری1
 ، کرج، ایراندانشگاه تهران، کشاورزی

 ، کرج، ایراندانشگاه تهراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،  ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی اناستاد -3و2

 ، تهران، ایراندانشگاه تربیت مدرس کشاورزی،، دانشکده ترویج کشاورزیگروه  دکتریدانشجوی  -4
 (14/10/98تاریخ تصویب:  -14/12/96)تاریخ دریافت: 

 

 دهيچک

 
توجهي از که امروزه با بي یيهاموهبت ارزشمندی است که خداوند به انسان ي،عیطبمنابع
 دین منابع خدادایاارزاني داشته است. مصرف صحیح و دور از اسراف  ؛شودمند ميآن بهره

 م  با آن دریر مستقیم و غیطور مستقبه یو هر فرد وظیفه انساني مطرح استک یعنوان به
ت و اعتبار یاز اهم طبیعيمنابعدر حفاظت از  ين، توجه به مشارکت مردمیارتباط است. بنابرا

 یها و راهکارهاچالش واکاوین پژوهش با هدف ین راستا، ایبرخوردار است. در ا یيباال
انجام شد.  طبیعي در مناطق روستایيمنابعحفاظت از  یهادر طرح يجلب مشارکت مردم

طبیعي و آبخیزداری استان ق شامل کارشناسان میاني و ستادی اداره کل منابعیجامعه آمار تحق
ها با از آننفر  105کوکران تعداد  یریگاده از فرمول نمونه( که با استف=132Nباشد )يزنجان م
ق یتحق يمطالعه انتخاب شدند. ابزار اصل یبراای با انتساب متناسب گیری طبقهنمونهروش 

 یب آلفایآن توسط ضر یيایآن توسط پانل متخصصان و پا یيد که روابو یاپرسشنامه
انجام شد.  18winSPSSافزار له نرمیوسها بهل دادهیه و تحلی(. تجز<0.7αد شد )ییکرونباخ تا

 هایچالش ،حاکي از آن بود که از دیدگاه پاسخگویان يل عاملیدست آمده از تحلهنتایج ب
زودبازده "عامل  چهاردر  منابع طبیعي از حفاظتهای حطردر  مردممشارکت  ی جلبفرارو

ان یمجر یبرا ينبود ضوابط قانون" ،"با فنون مشارکت یي مجریانعدم آشنا" ،"هانبودن طرح
عامل در مجموع  چهار طور کلي، اینهبکه  "مردم یهاعدم توجه به خواسته"و  "و مردم

 هایراهکاراز دیدگاه پاسخگویان دارد و  ، قراراندنمودهدرصد کل واریانس را تبیین  78/65
 نظارت باو  مشورت"عامل  سهدر  طبیعيمنابع از حفاظتهای طرحدر  مردممشارکت  جلب
 که "يمال یهاو مشوق هاتیحما"و  "هادر مورد طرحبه مردم  ياطالع رسان"، "مردم کمک

 کنند، قرار دارند.ميدرصد کل واریانس را تبیین  10/69در مجموع 
 

 ي، روستا، مشارکت مردمیداری، پاطبیعيحفاظت، منابع کليدي: هايواژه
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 مقدمه

برداری صحيح و ه و بهرهارمعنی ادتوسعه پايدار به

کارا از منابع پايه، طبيعی، مالی و نيروی انسانی برای 

کارگيری امکانات فنی، هدستيابی به الگوی مطلوب و با ب

و برای رفع نياز نسل امروز ساختاری، تشکيالت مناسب 

شد باطور مستمر و رضايت بخش میبه و آينده

(IUCN/UNEP/WWF,1980 .) هدف اصلی توسعه

ارتقا سطح زندگی  پايدار تامين نيازهای اساسی، بهبود

تر و ها، آينده امنداره بهتر سرزمينبرای همه، حفظ ا

سعادتمندتر ذکر شده است. اين هدف خود متضمن 

صلی واژه آن را از خصوصيات ا یت که بسيارتناقصی اس

 (.Bahreyni & Maknoon, 2001)دانند توسعه پايدار می

برای رسيدن به توسعه پايدار تشريح و ارزيابی وضعيت 

ريزی الزم و ت و منابع قبل از هرگونه برنامهزيسمحيط

 ،( در اين ارزيابیMakhdoum, 2001)باشد ضروری می

را با زيستی محيطکنونی  شود که بحرانمشخص می

هيچ مشکلی جهانی ديگر، از ابتدای تاريخ تاکنون، 

عبارت ديگر، تاکنون هيچ توان مقايسه کرد. بهنمی

وجود نداشته که زيستی تر از بحران محيطمشکل جدی

بر سطح خارجی و  ،ل عصر ما و سياره مايبر تمام مسا

اکره کره و هودرون اعماق زمين، موجودات زنده بر آب

اين چنين اثر گذاشته و با آنها در تاثير و تاثر متقابل 

-های اخير به(. در دههPorkhabaz, 2002بوده باشد )

رغم پيشرفت ی)عل یزيستهای محيطدليل تداوم بحران

علم و فناوری( خوشبختانه ديدگاه جهانی نسبت به 

ملی موثر عنوان عاهای مردمی تغيير کرده و بهمشارکت

زيست مورد توجه قرار گرفته های محيطبحراندر رفع 

زيست اکنون بر اين است. بسياری از طرفداران محيط

بايد از نه تنها می زيستیمحيطهای اعتقادند که سياست

ها در گونه سياستجامعيت برخوردار باشند. بلکه اين

اخالقيات  دينی و ،های فرهنگیاجرا محتاج حمايت

 باشندی میهای محيطزيربنای حفاظت

(Richardson,2005.)  عیيطبمنابع کهنيبا توجه به ا 

-به هاانسان زندگی ريناپذیيجدا ارکان از کیي عنوانبه

( با اين Krywkow and Hare, 2008) روندمی شمار

زيستی معاصر های محيطرانبدون شك بحوجود، 

جو و نگر، توسعه طلب، سلطههای مادیی انديشهزاييده

ناپذير رهبران سياسی، یناگوار اشتهای سير پيامد

انديشی  اقتصادی و در يك کالم، معلول کژ مديران

 ,Androdi) فکری و جهالت عملی انسان در جهان است

2001.) 

 آب هوا، کيفيت سالمت، اثرات هایشاخص براساس

 شيالت، جنگل، کشاورزی، آب، منابع فاضالب، و

 سال در انرژی و هوا و آب و زيستگاه و زيستیتنوع

 53 رتبه در جهان کشور 133 ميان از ايران رتبه ،2006

 ،2008 سال در بعدی ارزيابی دوره در. است گرفته قرار

 68 به نزول پله 15 با ايران زيستمحيط عملکرد رتبه

 نيز جهان کشور 180 ميان در 2016 سال در رسدمی

 تنزل 105 رتبه به مجدد نزول با ايران زيستمحيط

 180 ميان در ايران رتبه ،2018 سال در و است يافته

 Pilot Environmental).) است بوده 80 جهان کشور

Performance Index, 2019  ساالنه يك ميليون و نيم

غوب ايران به بيابان تبديل شده و رهای مهکتار از خاك

 700متر از قشر خاك کشاورزی که برای آن يك سانتی

در فقدان پوشش گياهی از بين سال زمان الزم است 

سال  57های کشور در عرض سطح کلی جنگل .رودمی

 5/12ميليون هکتار به  5/19از  2003گذشته تا سال 

طور متوسط نه بهميليون هکتار کاهش يافته که ساال

شود. هکتار نيز کمتر می 340هکتار يا روزانه  120000

طور ست و بهيزطبيعی و محيطميزان تخريب  منابع

 8/2مشخص جنگل و مرتع در ايران رقمی بالغ بر 

 2/3ميليارد دالر و خسارت ناشی از آلودگی حدود 

درصد کل درآمد خالص  5ميليارد دالر يعنی مجموعاً 

 ,Abdollahi & Fariadiآورد گرديده است  )ملی بر

2010 .) 

 با مقابله و ستيزطيمح بهسازی و حفاظت امر امروزه

 در ليمسا نيترمهم از یکي به زيستیمحيط هایبحران

-طيمح ليمسا و است شده ليتبد کشورها امور اداره

 سطح در جهان هایدولت اغلب کار دستور در یستيز

 ,Abdollahi & Fariadi) دارد قرار یالمللنيب و یداخل

 سياستگذاری ادبيات و طبيعی منابع مديريت(. 2010

 فرايندهای در را آنها منافع و ذينفعان مشارکت عمومی،

 دهدمی نشان کند،می توصيه ريزیبرنامه و گيریتصميم

های حفاظت در طرح مشارکت به ذينفعان گنجاندن که

 بهتر، گيریتصميم احتمال افزايش از منابع طبيعی باعث

 جامعه حمايت افزايش به و اجتماعی يادگيری افزايش
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 ستميب قرن آغاز در(. Talley et al, 2016شود )می کمك

 لومسئ یعموم بهداشت هایسازمان اي هاوزارتخانه

 از اموری به شتريب و بودند یستيزطيمح ليمسا تيريمد

 آب و غذا بهداشت و رداريواگ هایماریيب ليقب

 به نسبت تریگسترده کرديرو جيتدربه اما پرداختند.یم

 یعموم بهداشت معمول مشکالت از یستيزطيمح ليمسا

 ليقب از یبهداشت ترعيوس و تلفمخ مشکالت تا

 پسماندها، با مقابله صوت، و هوا یآلودگ از ریيشگيپ

 یآلودگ اقتصادی هایتخسار جبران و عتيطب حفاظت

 زين یستيزطيمح ليمسا یحت شد. اتخاذ یستيزطيمح

 کنترل حيات وحش، و عتيطب از حفاظت به ابتدا در که

 هایحوزه به بود محدود پسماند مواد دفع و یآلودگ

 و تيجمع کنترل دار،يپا توسعه همچون تریگسترده

 تيريمد در یمردم مشارکت و یستيزطيمح عدالت

 هایوزارتخانه گريد که افتي توسعه ستيزطيمح

به  قادر بودن گسترده و یتخصص ليدل به بهداشت

. (Fisher, 1994) دنبودن های گستردهاين حوزه مديريت

و  1960های زيست در دههاندرکاران محيطاگرچه دست

اضافه  زيستچيزهای زيادی بر علوم محيط 1970

جو برای اخالق ونکردند ولی محرك نوعی جست

(. Porkhabaz, 2002و توسعه نوين شدند. ) زيستیمحيط

های نظمی زندگی و جامعه و بحرانآشفتگی و بی

-، حکايتی روشن از عدم توجه به مشارکتزيستیمحيط

سان است که صلح و صفا و ست و بدينهای مردمی ا

زيست زندگی نيز تنها در صورت تحقق ت محيطاوطر

 ,Amighmohsen) پذير استآنها در درون آدمی امکان

-ها، روشنگرششامل مشارکت گروهی  ،قعادر و (.2006

واقعيت برای بررسی را ست که مردم ا ها و رفتارها

-خود برنامهسازد تا برای شان قادر میزندگی و شرايط

هند و نتايج آن را هايی انجام دچه فعاليت کنند کهريزی 

 & Chamberaابی کنند )مشاهده و ارزي

Blackburn,1996 .)Okly and Maresden  مشارکت را

فرايندی از مداخله اجتماعی خالق به وسيله افرادی که 

مندند و به تعيين و برآورده ساختن نيازهای خود عالقه

های طراحی سهيم شدن انفعالی در فعاليتآن را نه يك 

داری از ثمرات فعاليتبرشده توسط ديگران و صرفاً بهره

قدم شدن در بلکه نوعی پيش های اقتصادی و اجتماعی،

گيری راجع به کار با چگونگی انجام کار دانستهتصميم

تاثير و اهميت  ،(. امروزهOkly & Maresden, 1991اند )

حرکت به سوی ارکت آنها در نقش موثر مردم و مش

 توسعه پايدار بر کسی پوشيده نيست و اگر کشور بخواهد

و توسعه برای  دای پايدار حرکت کنبه سمت توسعه

بايد خود مردم از  ،های آينده باشدمردم امروزی و نسل

دسترسی به فوايد توسعه احساس رضايت کنند 

(Moghadam, 1991 .) در کشور نيوزيلند ارزيابی

صورت بخشی از فرايند زيست بهبردهای محيطراه

شود که رابطه آمده و گفته میطبيعی برت منابعمديري

های مردمی و حفاظت از شارکتتنگاتنگی بين فرايند م

 The Department ofزيست وجود دارد )محيط

Environmental Affairs and Tourism (DEAT), 

زيست ت محيطنادا در قانون مديريو در کشور کا( 2004

ای مناسب برای هملی  برای ارزيابی و اتخاذ سياست

-زيست راهبرد استفاده از دانش بومی و مشارکتمحيط

ها قرار گرفت های گسترده مردمی در اولويت برنامه

(The Department of Environmental Affairs and 

Tourism (DEAT) and the Council for Scientific 

and Industrial Research (CSIR), 2000چنين، (. هم

های رسيدن به پيشرفت و مشارکت مردمی يکی از راه

ای است که اين مهم از سوی همه محافل علمی توسعه

های باشد. رهيافتمیدر کشورهای جهان مورد قبول 

مشارکتی مردم محلی را برای داشتن نقش موثر در 

سازد تا در میکند و آنها را قادر شان آماده میسرنوشت

زيست مشارکت کنند فرايند توسعه و حفاظت از محيط

(Ericson, 2004.) عرصه درصد 80 از بيش که آنجايی از 

 فقط ؛است بيعیطمنابع و ملی اراضی پوشش تحت کشور

 منابع اين از اصولی برداریبهره و احيا، توسعه اصالح،

 به توجه با طلبد.می را توانمند و مستقل مديريتی

 و تخريب و طبيعیمنابع در بخش موجود هایمحدوديت

 و نامناسب برداریبهره دليل به وارده عديده خسارت

 اجتماعی اقتصادی، شرايط خاص ،ديگر طرف از و رويهبی

 مضاعف فشارهای تحليل یجاهب تا نمايدمی ايجاب کشور

 بيشتری گذاریها سرمايهبخش ساير در منابع بخش در

 ست،يزطيمح حفظ تجه گام نيثرترگيرد. مؤ صورت

 هياول اصول به دنيرس در مردم عملکرد و رفتار یابيارز

 در را شيخو رفتار ديبا مردم یعني است، داريپا یزندگ

 تا دهند قرار یابيارز مورد یطور ستيزطيمح با مواجهه

 دايپ دست عتيطب با یستيهمز اصول و ثابت امنش به
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 از یريجلوگ و منابع زا حيصح یوربهره که چرا کنند.

گردد یم یزندگ یداريپا باعث ،یعيطب مواهب یسازیته

(Es’haghi et al,2012 .)نييپا و یآگاه کم ،یناآگاه 

 بيتخر عوامل جمله از مردم، یعموم فرهنگ سطح بودن

 سوء نهيزم تواندیم و ديآیم حساب به ستيزطيمح

 و یخداداد منابع بيتخر در را یاعده استفاده

 توسعه ،ليدل نيهم به د.ينما فراهم یمل یهاهيرماس

 نهيزم در مردم یعلم درك تيتقو و یعلم مباحث

 ستيزطيمح تيريمد کار دستور در ديبا ستيزطيمح

 در عموم مردم یعلم هيبن ارتقاء قيطر از تا رد،يگ قرار

 آنان معقوالنهيرغ رفتار ليتعد موجب ستيزطيمح نهيزم

 زيستیمحيط یداريب وجدان دجايا و عتيطب به نسبت

در کشور ما نيز مورد توجه  مشارکت تياهمگردد. 

که به نحوی ؛ريزان و سياستگذاران قرار گرفته استبرنامه

 از یکي، 1404 افق در یزداريآبخ و یعيطبمنابع سند در

 نسبت های اصلی در خصوص منابع طبيعی،شاخص

-یم یعيبطمنابع از حفاظت امر در مردم یريپذمشارکت

 پايان سال تا گرفته صورت ینيبشيپ اساس بر که باشد

ابد ي ارتقاء درصد 100 به ديبا نسبت نيا ،1404

(Forests, Range & Watershed Management 

Organization, 2013.) با توجه به اهميت  ،در اين راستا

های مردمی مطالعات مختلف به بررسی مشارکت

می و موانع مشارکت آنان راهکارهای جلب مشارکت مرد

توان به پرداخته شده است که از آن جمله مطالعات می

 موارد زير اشاره کرد:

Veisi (2007در بررسی موانع مشارکت ) های مردمی

-ترين موانع مشارکتمهمزيست، در حفاظت از محيط

 .داندعوامل سازمانی، دانشی و قانونی می را های مردمی

& Sakhaie  Langrodi (2009 در بررسی ) موانع

های مردمی در توسعه نيافتگی روستاها به اين مشارکت

های مردمی مشارکتموانع ترين نتيجه رسيد که مهم

شامل چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و 

 مشارکت ( عدم2010) Sheikhhasaniباشد. سياسی می

 عواملی از ناشی را های توسعه روستايیدر طرح مردم

-پيش عدم يا عمرانی هایطرح از مردم آگاهی عدم مثل

 در کشور ريزیبرنامه ساختار در مردم مشارکت بينی

 عدم داند کهمی قبيل اين از مواردی يا عمرانی هایطرح

 تعهد احساس قبيل عدم از مشکالتی مردم مشارکت

 به دستيابی عدم و عمرانی هایطرح به پايبندی در مردم

 .آوردمی وجودهب را پايداری

Brent Lackey et al. (2002)  اين در مطالعه خود به

ترين راهکارهای جلب مهم از که ندنتيجه رسيد

-فرهنگ تعاون، سازماناز های مردمی استفاده مشارکت

های غير دولتی، توجه بيشتر به ظرفيت محلی، حفظ 

 غيرههويت محلی، افزايش دسترسی به منابع بيرونی، و 

ن بودجه يو تام یمال یهاتيحما Vari(2004) . باشدمی

زاننده، نوع کار و ي، عوامل برانگیمشارکت یهاطرح

دی را از فر یهایژگيو و یاجتماع یهات سازمانيفعال

 Akabayashi(2003)  داند.عوامل مهم در مشارکت می

 یفرد یهایژگيکه و يدجه رسين نتيق خود به ايدر تحق

افراد با  يیها و آشنادهيات، سن باالتر، رشد يمانند جنس

ند مشارکت و توجه به مشکالت و کسب اطالعات از يفرا

ها از جمله گذشته افراد و دولت یهاتيها و فعالتالش

( در 2010)Stevens et al عوامل مهم مشارکت هستند. 

جلب مشارکت عمومی در  یهامنظور راهکه به یامطالعه

 به اين نتيجه رسيدند های دولت انجام دادند،ريزیبرنامه

ها در ها و فرهنگ، ارزشیو محل یشخص یهایژگيکه و

Khadka & Nepal (2010 ) .ر دارنديزان مشارکت تاثيم

در  یالعمل مردم محلبا عنوان عکس یادر مطالعه

از منطقه حفاطت شده آناپورنا در  یحفاظت مشارکت

-مشارکت در برنامه یدند که برايجه رسين نتينپال به ا

ها، ، ارزشیاز مردم محليها با ند برنامهيبا یحفاطت یها

خاص مناطق  یاجتماع یهایژگيها، منافع و وزهيانگ

در  Es’haghi et al. (2012). منطبق و سازگار باشد

 یو اطالعات یل عوامل ارتباطيتحل ای با عنوانمطالعه

-ی در حفاظت از منابعموثر در جلب مشارکت مردم

، به اين نتيجه رسيدند که شش زنجان در استان یعيطب

مشاوره،  یهال گروهيها، تشکنشست یبرگزارعامل 

، فنون حل مشکالت ی، موضوعات چاپیگروه یهارسانه

عوامل ی از رساناطالع یهاتيدن به توافق و فعاليو رس

-ی میموثر در جلب مشارکت مردم یو اطالعات یارتباط

به اين نتيجه Akbari & Eskandari (2017 )باشند. 

 هایمشارکت بهبوددر  راهکارها مهمترين رسيدند که

 مردم به آگاهی طبيعی دادن منابع هایعرصه در مردمی

 همچنين. باشدمی آنها اساسی نيازهای به توجه و

 عامل شش در را مردمی مشارکت جلب راهکارهای
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، فرهنگی تعارض عدم ،مديريتی و جمعی روحيه تقويت

 نفس و به اعتماد تقويت، کارايی ،يیاجرا مشکالت رفع

 ند.کرد بندیطبقه مالکيت حس توقيت

تعادل از قبيل به اقدامات حفاظتی متعددی اًاخير

ق در يحر یکنترل و اطفا، رساندن تعداد دام در مراتع

شخم ی، اراض یکپارچگ، يخروج دام از جنگل، جنگل

-، ايجاد بادشکن و غيره از سوی نهادها و سازمانحداقل

 از ایعمده بخش صورت گرفته است؛ ولی های مسؤول

ويژه عدم به مختلف ليدال بهبنا اقدامات و هاتيفعال نيا

 ندادن دخالت و انييروستا ينيپا مشارکت يا مشارکت

 از ها،طرح مختلف مراحل در های محلیگروه و افراد

 پس اندکی زمان مدت طی و نبوده برخوردار الزم یيکارا

 که اندشده مواجه متعددی مشکالت ها، باحطر اجرای از

 هاینهيهز ليتحم بر افزون خود، نوبه به زين مساله نيا

 اجرا، منظور به متولی دولتی هایسازمان به اديز

-منابع تيريمد اثربخشی ها،طرح توسعه و نگهداری

با اين  است. کاهش داده جدی طوربه زين را یعيطب

ها و اکاوی چالشو"هدف کلی اين تحقيق  ،اوصاف

های مردمی در طرح هایمشارکت راهکارهای جلب

باشد می "حفاظت از منابع طبيعی در مناطق روستايی

 که اهداف اختصاصی آن عبارتند از:
جلب  ی فرارویهابندی چالشاولويت -1

-منابعهای حفاظت از های مردمی در طرحمشارکت

 ؛طبيعی در مناطق روستايی

های مشارکت جلبهکارهای بندی رااولويت -2

طبيعی در مناطق منابعهای حفاظت از مردمی در طرح

 ؛روستايی

های جلب مشارکتفراروی  یهاتحليل چالش -3

طبيعی در مناطق های حفاظت از منابعی در طرحمردم

 روستايی و

ی در های مردمجلب مشارکت یهاراهکارتحليل  -4

 روستايی. طبيعی در مناطقهای حفاظت از منابعطرح

 

 روش پژوهش

 کنترل، درجه و زانيم لحاظ از حاضر قيتحق

 ها،داده گردآوری نحوة نظر از فی،يتوص و شیيغيرآزما

 شیيمايپ نوع از ها،افتهي ميتعم تيقابل لحاظ به و دانیيم

مديران  را قيتحق نيا آماری شود. جامعهمی محسوب

ران يمدها و ران و معاونان شهرستانيميانی و ستادی )مد

طبيعی و آبخيزداری و معاونان اداره کل( اداره کل منابع

 اساس بر که (=132Nدادند )يل استان زنجان تشک

 از آنان از نفر 105 تعداد کوکران، یريگفرمول نمونه

 انجام برایای با انتساب متناسب گيری طبقهنمونه قيطر

ش ها، از روبرای دستيابی به نمونه شدند. انتخاب قيتحق

های )شهرستان ای با اختصاص متناسبگيری طبقهنمونه

بهره به عنوان طبقات(  و ستاد اداره کل مورد مطالعه

-های زير بهگرفته شد که پس از محاسبه، تعداد نمونه

دو طبقه ( به هر يك از 1)شماره شرح جدول 

اختصاص يافت؛ در وهله  ها و ستاد اداره کلشهرستان

رچوب نمونه، تعداد پاسخگويان بعد، با مراجعه به چا

صورت تصادفی انتخاب مورد نظر در هر يك از طبقات به

های مورد نياز از طريق به گردآوری داده ،شده و سپس

 عمل آمد.ها مبادرت بهپرسشنامهتکميل 
 

اداره کل منابع طبيعی  نيروهای ستادتعداد کل  -(1)جدول 

تصاص يافته به هر های اخو نمونه  و آبخيزداری استان زنجان

 هامحليك از 
تعداد  محل رديف

 پرسنل

تعداد نمونه 

 اختصاص يافته

 77 97 ستاد اداره کل 1

مديران و معاونان  2

 شهرستان ها
35 28 

 105 132 کل  3

 

 بود پرسشنامه قيتحق نيا در هاداده گردآوری ابزار 

 نظر در با و مختلف هایپژوهش و منابع بررسی با که

 نيبود. ا شده نيتدو قيتحق سواالت و اهداف گرفتن

حرفه  و فردی هایمشخصه بخش سه شامل پرسشنامه

موثر در جلب  یان و راهکارها و چالش هايای پاسخگو

در مناطق طبيعی منابعمشارکت مردم در حفاظت از 

توسط پانل  پرسشنامه يیرواباشد. یم روستايی

پيش ق يابزار تحق يیاين پاييجهت تعو متخصصان 

کرونباخ محاسبه شده  یآزمون صورت گرفت که آلفا

-راهکارها و چالشپرسشنامه شامل  یاس اصليمق یبرا

-منابعموثر بر جلب مشارکت افراد در حفاظت از  یها

( آورده 2در جدول شماره ) در مناطق روستايیطبيعی 

-. دادهباشدمیقابل قبول  يیايکه نشانگر پا شده است
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  SPSSیافزار آماراستفاده از نرمدست آمده با هب یها

ل قرار گرفت. برای تجزيه و تحليل يه و تحليمورد تجز

 ها از آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد.داده

 
 ضرايب آلفای کرونباخ محاسبه شده  -(2جدول) 

 متغيرها
تعداد 

 هاگويه

آلفای 

 کرنباخ

چالش های فرارو در جلب مشارکت 

ظت از منابع مردمی در طرح های حفا

 طبيعی در مناطق روستايی

21 93/0 

راهکار های موثر در جلب مشارکت 

مردمی در طرح های حفاظت از منابع 

 طبيعی در مناطق روستايی

12 91/0 

 

 ج و بحثينتا

ن ي: در اانيپاسخگو ياو حرفه يفرد يهايژگيو

ات نمونه مورد مطالعه يشناخت بهتر خصوص یبخش برا

از  یف مختصري( توص3) شماره با توجه به جدول

ل يگردد. تحلیه می ارايت شناختياطالعات جمع

دهد نمونه مورد ینشان م یشناختتياطالعات جمع

درصد  4/71) نفر زن 30نفر مرد و  75مطالعه شامل 

افراد  ین سنيانگيباشد. میدرصد زن( م 6/28مرد و 

ر ( و د63/8ار يسال )با انحراف مع 60/39مورد مطالعه 

نفر  93سال قرار داشته است که  60تا  24ن يف بيط

گو ان افراد پاسخيباشد. از مینفر مجرد م 12متاهل و 

ی هادرصد در رشته 1/37، یدرصد رشته کشاورز 9/42

کشاورزی و  ريرشته غ یدرصد دارا 20و  یعيطبمنابع

 یارادرصد( د 4/51شتر افراد )يبباشند. منابع طبيعی می

، یدرصد استخدام رسم 4/71تند. هس یمدرك کارشناس

، که ی هستندمانيدرصد پ 3/14و  یدرصد قرارداد 3/14

ار يسال )با انحراف مع 14/13ن سابقه خدمت يانگيم

 باشد.ی( م91/7

 انيپاسخگو یو حرفه ا یفرد یها یژگي(: و3جدول )

سطوح  متغير

 متغير

 نما درصد فراوانی

 جنس
 مرد

 زن

75 

30 

4/71 

6/28 
 مرد

وضعيت 

 تاهل

 متاهل

 مجرد

93 

12 

6/88 

4/11 
 متاهل

ميزان 

 تحصيالت

 ديپلم

 کاردانی

 کارشناسی

 ارشد

6 

12 

54 

33 

7/5 

4/11 

4/51 

4/31 

 کارشناسی

وضعيت 

 استخدامی

 رسمی

 قراردادی

 پيمانی

75 

15 

15 

4/71 

3/14 

3/14 
 رسمی

 

در جلب  فرارو يهاچالش يبندتياولو

-نابعم ت ازظاحفهاي طرحدر  يمشارکت مردم

 یهاافتهيبر اساس : طبيعي در مناطق روستايي

 یعي( کارشناسان منابع طب4)شماره  موجود در جدول

در  یدر جلب مشارکت مردم فرارو یهان چالشيترمهم

بودن نمناسب "را  طبيعیاز منابع حفاظتهای طرح

دانش کم و "، "ی منطقهها با مشکالت واقعطرح

منابع ت حفاطت در مورد موضوعا یاطالعات ناکاف

 یها براان طرحيقابل اعتماد بودن مجر"، "مردم طبيعی

-استفاده از افراد وارد و کاردان در انجام طرح"و  "مردم

 ینييت پايکه از اولو یعوامل ،نيدانند و همچنی، م"ها

و  یر واقعيوجود آمدن انتظارات غبه"برخوردارند را 

ده يناد یر پمردم د یاعتماد یب"، "ن مردميدر ب یافراط

عدم قبول مشارکت "و  "يشنهادهاگرفتن نظرات و پ

 دانند.یم "انيمجر یاز سو یحفاظت یهامردم در طرح
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 ت از منابع طبيعی در مناطق روستايیظاحف هایطرح در یدر جلب مشارکت مردم فرارو یهابندی چالشاولويت  -(4جدول )
 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين گويه ها

 1 10/0 51/0 71/4 مناسب نبودن طرح ها با مشکالت واقعی منطقه.

 2 11/0 14/1 31/3 دانش کم و اطالعات ناکافی در مورد موضوعات حفاطت منابع طبيعی مردم.

 3 13/0 65/0 51/4 قابل اعتماد بودن مجريان طرح ها برای مردم.

 4 14/0 69/0 54/4 ا.استفاده از افراد وارد و کاردان در انجام طرح ه

 5 15/0 69/0 46/4 اطالع رسانی طرح ها در رسانه ها )راديو، تلويزيون...(.

 6 16/0 70/0 29/4 آشنايی مردم با اهداف و برنامه های طرح ها.

 7 18/0 77/0 09/4 برگشت فوری منافع احتمالی طرح ها به خود مردم منطقه.

 8 19/0 77/0 03/4 وانند انجام بدهند.روشن کردن نوع کمك هايی که مردم می ت

 9 20/0 88/0 17/4 مشورت کردن با ريش سفيدان و معتمدان محل در ابتدای شروع طرح ها.

 10 21/0 92/0 89/3 زودبازده و فايده مند بودن طرح ها برای مردم.

 11 22/0 85/0 30/3 آشنا نبودن مجريان با فنون مشارکت.

 12 23/0 05/1 91/3 برای نوع طرح ها.نظر سنجی از مردم منطقه 

 13 25/0 98/0 69/3 فقدان توان مالی مردم برای کمك به طرح ها.

 14 26/0 96/0 63/3 الزامات قانونی محکم و مصوب برای مشارکت مردم در طرح ها.

 15 27/0 97/0 54/3 نهادينه نشدن مشارکت بين مردم و مجريان طرح ها.

 16 32/0 13/1 46/3 مردم در مشارکت طرح ها.نداشتن سود مالی برای 

 17 33/0 02/1 14/3 وجود موانع سياسی در مشارکت مردم.

 18 34/0 97/0 83/2 های ديگری که دولت قبالً در منطقه انجام داده بی فايده بوده.طرح

 19 37/0 08/1 91/2 عدم قبول مشارکت مردم در طرح های حفاظتی از سوی مجريان.

 20 38/0 23/1 17/3 ادی مردم در پی ناديده گرفتن نظرات و پيشنهادهابی اعتم

 21 51/0 34/1 60/2 به وجود آمدن انتظارات غير واقعی و افراطی در بين مردم.

  5اد= يزیلي، خ4اد= ي، ز3، متوسط= 2، کم= 1کم= یلي، خ0چ= ياس: هيمق
 

هاي پاسخگويان در خصوص يدگاهل ديتحل

در  يدر جلب مشارکت مردم فرارو يهاچالش

طبيعي در مناطق از منابعحفاظت هاي طرح

بر  فرارو یهاچالش"بندی منظور دستهبه: روستايي

-از منابعحفاظت های طرحدر  یجلب مشارکت مردم

و تعيين ميزان واريانس  "طبيعی در مناطق روستايی

تبيين شده توسط هر کدام از متغيرها در قالب 

دی شده، از تحليل عاملی استفاده شد. بنهای دستهعامل

مجموعه های مربوط بهتشخيص مناسب بودن داده برای

از آزمون بارتلت و شاخص  ی مورد تحليل،متغيرها

KMO ن بارتلت در وداری آزم. معنیدبهره گرفته ش

)جدول  KMOدرصد و مقدار مناسب  99اطمينان سطح 

رد نظر (، حاکی از همبستگی و مناسبت متغيرهای مو5

 .بودتحليل عاملی انجام برای 

 
 و آزمون بارتلت KMOمقدار  -(5جدول )

 داریسطح معنی ضريب آزمون بارتلت KMO تحليل عاملی

های حفاظت از چالش های فرارو در جلب مشارکت مردمی در طرح

 منابع طبيعی در مناطق روستايی              
749/0 450/1883 000/0 

 

، راج شده مجموعه مورد تحليلهای استخعامل

همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس 

( ارايه شده است. با توجه به 6تجمعی در جدول )

، عامل نخست از بين (6) در جدول اطالعات مندرج

بودن نزودبازده "عامل استخراجی تحت عنوان  چهار

ه کنندتنهايی تبيينبه 10/3 با مقدار ويژه "هاطرح

. بوددرصد واريانس کل مجموعه مورد تحليل  62/19

با  يی مجريانعدم آشنا"پس از آن، عامل دوم با نام 
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 توانسته است 48/2با مقدار ويژه  "فنون مشارکت

 عامل .درصد واريانس مجموعه را تبيين نمايد 28/18

با مقدار  "ان و مردميمجر یبرا ینبود ضوابط قانون" سوم

واريانس مجموعه  درصد 93/16است  توانسته 74/1ژه يو

عدم توجه به "و عامل چهارم  را تبيين نمايد

توانسته است  52/1ژه يبا مقدار و  "مردم یهاخواسته

طور هبد. ين نماييانس مجموعه را تبيدرصد وار 94/14

درصد کل  78/65عامل در مجموع  ششکلی، اين 

ريانس ميزان واکه حاکی از  اندنمودهواريانس را تبيين 

استخراج شده های تبيين شده توسط عامل مناسب

 .است

 
 های استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آنهاعامل -(6)دولج

 رصد واريانس تجمعید تبيين شدهدرصد واريانس  مقدار ويژه عوامل

 621/19 621/19 102/3 زودبازده نبودن طرح ها

 907/37 286/18 483/2 يی مجريان با فنون مشارکتعدم آشنا

 843/54 936/16 746/1 نبود ضوابط قانونی برای مجريان و مردم

 787/65 944/14 528/1 عدم توجه به خواسته های مردم

 

با توجه به عوامل متغيرها  وضعيت قرارگيری

راج شده با فرض واقع شدن متغيرهای دارای بار خاست

ها به روش پس از چرخش عامل 5/0از تر عاملی بزرگ

( 7) شماره در جدول ها،وريماکس و نامگذاری عامل

 . ارايه شده است

 
 متغيرهای مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتريس چرخش يافته -(7)جدول

 بار عاملی متغير ها هانام عامل

 زودبازده نبودن طرح ها

 837/0 فايده مند بودن طرح ها برای مردم. زودبازده و

 829/0 برگشت فوری منافع احتمالی طرح ها به خود مردم منطقه.

 772/0 مناسب نبودن طرح ها با مشکالت واقعی منطقه.

عدم آشنايی مجريان با فنون 

 مشارکت

 840/0 آشنا نبودن مجريان با فنون مشارکت.

 730/0 مجريان طرح ها.نهادينه نشدن مشارکت بين مردم و 

 729/0 نداشتن سود مالی برای مردم در مشارکت طرح ها.

 688/0 دانش کم و اطالعات ناکافی در مورد موضوعات حفاطت محيط زيست مردم.

نبود ضوابط قانونی برای مجريان و 

 مردم

 828/0 قابل اعتماد بودن مجريان طرح ها برای مردم.

 747/0 ه مردم می توانند انجام بدهند.روشن کردن نوع کمك هايی ک

 510/0 الزامات قانونی محکم و مصوب برای مشارکت مردم در طرح ها.

 عدم توجه به خواسته های مردم

 889/0 نظر سنجی از مردم منطقه برای نوع طرح ها.

 846/0 فقدان توان مالی مردم برای کمك به طرح ها.

 738/0 دان محل در ابتدای شروع طرح ها.مشورت کردن با ريش سفيدان و معتم

 639/0 اطالع رسانی طرح ها در رسانه ها )راديو، تلويزيون...(.

 550/0 بی اعتمادی مردم در پی ناديده گرفتن نظرات و پيشنهادات.

 

موثر در جلب  يراهکارها يت بندياولو

-منابع ت ازظاحفهاي طرحدر  يمشارکت مردم

 یهاافتهيبر اساس : ييطبيعي در مناطق روستا

ن يترمهم یعيطبکارشناسان منابع ،(8) موجود در جدول

 های طرحدر  یموثر در جلب مشارکت مردم یراهکارها

 

آشنا "را  از منابع طبيعی در مناطق روستايیحفاظت 

فراهم "، "هاطرح یايکردن مردم نسبت به ضرورت و مزا

و  "تها توسط دوله انجام طرحيکردن امکانات اول

-کمك هایها و بخش، ارگانق افراديو تشو یمعرف"

 ینييت پايکه از اولو یو عوامل "ها به مردمکننده طرح
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 یهاها توسط تشکلاداره شدن طرح"برخوردارند را 

از مردم  ینظرخواه"، "مردمی در منطقه )تعاونی ها و...(

اعالم "و  "ها در منطقهدر مراحل مختلف انجام طرح

  "ديآیکه از مردم بر م يیها نوع کمكقاًيکردن دق

 دانند.یم

 
 طبيعی در مناطق روستايیمنابعحفاظت از  یهادر طرح یموثر در جلب مشارکت مردم ی راهکارهایبندتياولو -(8جدول )

 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين گويه ها

 1 15/0 73/0 91/3 آشنا کردن مردم نسبت به ضرورت و مزايای طرح ها

 2 16/0 71/0 94/3 فراهم کردن امکانات اوليه انجام طرح ها توسط دولت.

 3 17/0 74/0 03/4 معرفی و تشويق افراد، ارگان ها و بخش های کمك کننده به طرح ها به مردم

 4 18/0 77/0 97/3 انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت افراد معتمد منطقه.

 5 19/0 83/0 06/4 ر بخش مالی طرح ها توسط دولت.تأمين کردن بيشت

 6 20/0 81/0 90/3 بازديد و آشنا کردن مردم با ديگر طرح های منابع طبيعی که در منطقه انجام شده.

 استفاده کردن از تجربه های مردم در طرح های حفاظت از منابع طبيعی

 الی همان منطقه.در نظر گرفتن منافع احتمالی حاصل از طرح ها فقط برای اه

07/4 

09/4 

89/0 

91/0 

21/0 

22/0 

7 

8 

 9 24/0 91/0 74/3 انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت شورای روستاها. 

 10 25/0 87/0 51/3 اعالم کردن دقيقاً نوع کمك هايی که از مردم بر می آيد.

 11 26/0 96/0 77/3 نظرخواهی از مردم در مراحل مختلف انجام طرح ها در منطقه .

 12 28/0 08/1 83/3 اداره شدن طرح ها توسط تشکل های مردمی در منطقه )تعاونی ها و...(.

  5اد= يزیلي، خ4اد= ي، ز3، متوسط= 2، کم= 1کم= یلي، خ0چ= ياس: هيمق
 

ان در خصوص يپاسخگو يهادگاهيل ديتحل

در  يموثر در جلب مشارکت مردم يراهکارها

طبيعي در مناطق منابعاز حفاظت هاي طرح

موثر بر  یراهکارها"بندی دستهبه منظور : روستايي

-از منابعحفاظت های طرح در  یجلب مشارکت مردم

و تعيين ميزان واريانس  "طبيعی در مناطق روستايی

تبيين شده توسط هر کدام از متغيرها در قالب 

ه، از تحليل عاملی استفاده شد. بندی شدهای دستهعامل

های مربوط به مجموعه تشخيص مناسب بودن داده ایرب

از آزمون بارتلت و شاخص  ی مورد تحليل،متغيرها

KMO ن بارتلت در وداری آزم. معنیدبهره گرفته ش

)جدول  KMOدرصد و مقدار مناسب  99اطمينان سطح 

(، حاکی از همبستگی و مناسبت متغيرهای مورد نظر 9

 .بودتحليل عاملی انجام برای 

 
 و آزمون بارتلت KMOمقدار  -(9ل )جدو

 داریسطح معنی ضريب آزمون بارتلت KMO تحليل عاملی

های حفاظت از منابع طبيعی در راهکارهای موثر بر جلب مشارکت مردمی در طرح

 مناطق روستايی              
868/0 624/1786 000/0 

 

، های استخراج شده مجموعه مورد تحليلعامل

ر ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس همراه با مقدا

( ارايه شده است. با توجه به 10) تجمعی در جدول

، عامل نخست از بين (10) در جدول اطالعات مندرج

 و نظارت با مشورت"عامل استخراجی تحت عنوان  سه

کننده تنهايی تبيينبه 45/3 با مقدار ويژه "مردم کمك

. بودتحليل درصد واريانس کل مجموعه مورد  82/28

به مردم در  یرساناطالع"پس از آن، عامل دوم با نام 

 82/22 توانسته است 73/2با مقدار ويژه  "هامورد طرح

 سوم عاملو  درصد واريانس مجموعه را تبيين نمايد

 09/2ژه يبا مقدار و "یمال یهاها و مشوقتيحما"

واريانس مجموعه را تبيين  درصد 46/17توانسته است 

 10/69عامل در مجموع  سهطور کلی، اين هب. نمايد

ميزان که حاکی از  اندنمودهدرصد کل واريانس را تبيين 

استخراج های تبيين شده توسط عامل واريانس مناسب

 .استشده 



 1399، 1 ، شماره51-2دوره  عه کشاورزی ايرانمجله تحقيقات اقتصاد و توس           62

 

 های استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آنهاعامل -(10)دول ج
 رصد واريانس تجمعید تبيين شدهدرصد واريانس  ژهمقدار وي عوامل

 822/28 822/28 459/3 مشورت و نظارت با کمك مردم

 647/51 825/22 739/2 اطالع رسانی به مردم در مورد طرح ها

 108/69 461/17 095/2 حمايت ها و مشوق های مالی

 

، با توجه به عوامل متغيرهاوضعيت قرارگيری 

واقع شدن متغيرهای دارای  راج شده با فرضخاست

ها به پس از چرخش عامل 5/0بار عاملی بزرگتر از 

( 11) در جدول ها،روش وريماکس و نامگذاری عامل

 . ارايه شده است

 
 متغيرهای مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتريس چرخش يافته(: 11جدول )

 عاملیبار  متغير ها هانام عامل

مشورت و نظارت با کمك 

 مردم

 867/0 اعالم کردن دقيقاً نوع کمك هايی که از مردم بر می آيد.

 807/0 اداره شدن طرح ها توسط تشکل های مردمی در منطقه )تعاونی ها و...(.

 802/0 استفاده کردن از تجربه های مردم در طرح های حفاظت از منابع طبيعی

 682/0 لف طرح ها با نظارت افراد معتمد منطقه.انجام شدن مراحل مخت

 681/0 انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت شورای روستاها. 

 577/0 نظرخواهی از مردم در مراحل مختلف انجام طرح ها در منطقه .

اطالع رسانی به مردم در 

 مورد طرح ها

 925/0 آشنا کردن مردم نسبت به ضرورت و مزايای طرح ها

 910/0 معرفی و تشويق افراد کمك کننده به طرح ها به مردم

 861/0 بازديد و آشنا کردن مردم با ديگر طرح های منابع طبيعی که در منطقه انجام شده.

حمايت ها و مشوق های 

 مالی

 879/0 تأمين کردن بيشتر بخش مالی طرح ها توسط دولت.

 751/0 ها فقط برای اهالی همان منطقه. در نظر گرفتن منافع احتمالی حاصل از طرح

 514/0 فراهم کردن امکانات اوليه انجام طرح ها توسط دولت.

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

د شونده يتجد یعيطبب منابعيواضح است که تخر

فقر و طمع  .شه در سه عامل جهل، فقر و طمع داردير

ا هها و جهل انسانیز به نوبه خود محصول نا آگاهين

ك جامعه نا آشنا با سرشت و يدر  ،رونيباشد. از ایم

 یداريناسازگار با پا یعت بروز رفتارهايطب یهايازن

 یهاتيفعال عت دور از انتظار نخواهد بود. اکثريطب

 یبرا اما .باشدیم اجرا قابل مردم دستهب یعيطبمنابع

به  یمل یهاعرصه یواگذار و يیهدف نها به دنيرس

 گردد فراهم مشارکت نه جلبيزم ديبا آن، یاصل صاحبان

د با استفاده از يمشارکت با اصل به اعتقاد با دولتمردان و

 یطرح هر در را مردم مشارکت نهيمختلف زم یهاروش

ت موضوع، يبا توجه به اهمند. ينما مشخص وضوح به

 یها و راهکارهاچالش واکاویق حاضر در خصوص يتحق

-ت از منابعظاحفی هاطرحدر  یجلب مشارکت مردم

تحقيق نتايج انجام گرفت. طبيعی در مناطق روستايی 

نه يهای تحليل عاملی در زمبر اساس يافتهنشان داد که 

 هایطرح در یجلب مشارکت مردمفراروی  یهاچالش

، چهار عامل طبيعی در مناطق روستايیمنابعحفاظت از 

م عد" ،"هازودبازده نبودن طرح" شامل تيب اهميبه ترت

 ینبود ضوابط قانون"، "يی مجريان با فنون مشارکتآشنا

ی هاعدم توجه به خواسته"و  "يان و مردممجر یبرا

که اين چهار عامل در مجموع در حدود باشند می "مردم

های عامل نمايند.درصد واريانس را تبيين می 787/65

 &، Veisi (2007) تحقيق جيبا نتا دست آمدهبه

Sakhaie  Langrodi (2009)  وSheikhhasani (2010) 

جلب مشارکت  ینه راهکارهايدر زم مطابقت دارد.

در مناطق  طبيعیمنابعحفاظت از های طرحدر  یمردم

و  مشورت" شامل تيب اهميسه عامل به ترتروستايی 

در مورد به مردم  یرساناطالع"،"مردم کمك نظارت با



 63 ...ها و راهکارهای جلب مشارکت مردمیواکاوی چالشو همکاران:  اسحاقی 

که  شندبامی "یمال یهاها و مشوقتيحما"و  "هاطرح

درصد  10/69اين سه عامل در مجموع در حدود 

با  دست آمدههای بهعامل نمايند.واريانس را تبيين می

، Khadka & Nepal(2010) تحقيق جينتا

Akabayashi(2003)و Vari(2004)  .بر مطابقت دارد

 شود:یشنهاد ميق پيتحق یهاافتهياساس 

از  طقمنا یبرا هايی کهطرح و هابيشتر برنامه -1

، یدارلجنگ نهيزم در ها و نهادهای مسئولسازمان یسو

 دارای شوند،یم انجام ... و حراست حفاظت، ،یمرتعدار

اهيت مبوده و  نييبه پا باال و از شدهنييتع شياز پ اهداف

 دوينشود برای ترو، پيشنهاد میمشارکتی ندارند، از اين

 اظت ازای حفههای مرتبط با طرحويژه برنامهها بهبرنامه

ی هايتو، به شرايط، نيازها، مسايل و اولطبيعیمنابع

خاص مناطق مختلف توجه شود، تنها در اين صورت 

 خواهند داشت.  تمايل مردم برای مشارکتکه است 

به دليل پايين  و یموانع فرهنگ رفع نهيزم در -2

منطقه  مردم بيشتر یآگاه و اطالعات بودن سطح دانش،

، پيشنهاد از منابع طبيعیی حفاظت هادر خصوص طرح

 تشکيل ها و سازوکارهايی همچونشود از طريق روشمی

ها در ها و همايشبرگزاری نمايشگاه های ترويجی،کالس

طبيعی و تشکيل های مختلف حفاظت منابعزمينه

 نشريه پالکارد، پوستر، توزيع و تهيههای آموزشی، کارگاه

 پخش و تهيه چاپی، دموا ديگر و ترويجی بروشورهای و

 هایفيلم پخش و تدوين تلويزيونی، و راديويی هایبرنامه

توجيهی  -آموزشی هایدوره و جلسات برگزاری آموزشی،

ها های بهبود مشارکت افراد محلی در طرحزمينه غيرهو 

 را فراهم نمود. 

 به مربوط ليمسا و یدر خصوص عوامل حقوق -3

 صياردی از قبيل تخصن، توجه به مويقوان وها استيس

 و هایاريده تيتقو و نهادها، یمحل جوامع به اراتياخت

 نيگزيجا ،کلطوربه و آنها ماتيو تصم یاسالم یشوراها

، ردمم یبرا یزيربرنامه یجا به با مردم یزيربرنامه کردن

 تواند مفيد واقع گردد.می

ی و ارتباط مردم یهاها و تشکلل انجمنيتشک -4

-منابع یهاه طرحيالن، تهمردم و مسؤودوسويه بين 

نفعان، دادن یذ يیط و توانايمتناسب با شرا طبيعی

نفعان و فراهم یها به ذطرح یت حفظ و نگهداريمسئول

-طيل محی مذاکرات در مورد مسايبرا يیهانهيکردن زم

 نفعان. ین ذيب یستيز
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