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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 fourfactor 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.
Keywords: Conservation, Environment, Sustainability, Public Participation, Rural
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
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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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واکاوي چالشها و راهکارهاي جلب مشارکت مردمي در
طرحهاي حفاظت از منابعطبيعي در مناطق روستايي
4

سيد رضا اسحاقي ،1سيد يوسف حجازي* ،2سيد محمود حسيني ،3سميه ده حقي
 ،1دانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه
کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
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(تاریخ دریافت -96/12/14 :تاریخ تصویب)98/10/14 :

چکيده

منابعطبیعي ،موهبت ارزشمندی است که خداوند به انسانهایي که امروزه با بيتوجهي از
آن بهرهمند ميشود؛ ارزاني داشته است .مصرف صحیح و دور از اسراف این منابع خدادادی
بهعنوان یک وظیفه انساني مطرح است و هر فردی بهطور مستقیم و غیر مستقیم با آن در
ارتباط است .بنابراین ،توجه به مشارکت مردمي در حفاظت از منابعطبیعي از اهمیت و اعتبار
باالیي برخوردار است .در این راستا ،این پژوهش با هدف واکاوی چالشها و راهکارهای
جلب مشارکت مردمي در طرحهای حفاظت از منابعطبیعي در مناطق روستایي انجام شد.
جامعه آمار تحقیق شامل کارشناسان میاني و ستادی اداره کل منابعطبیعي و آبخیزداری استان
زنجان ميباشد ( )N=132که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  105نفر از آنها با
روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار اصلي تحقیق
پرسشنامهای بود که روایي آن توسط پانل متخصصان و پایایي آن توسط ضریب آلفای
کرونباخ تایید شد ( .)α>0.7تجزیه و تحلیل دادهها بهوسیله نرمافزار  SPSSwin18انجام شد.
نتایج بهدست آمده از تحلیل عاملي حاکي از آن بود که از دیدگاه پاسخگویان ،چالشهای

فراروی جلب مشارکت مردم در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در چهار عامل "زودبازده

نبودن طرحها"" ،عدم آشنایي مجریان با فنون مشارکت"" ،نبود ضوابط قانوني برای مجریان
و مردم" و "عدم توجه به خواستههای مردم" که بهطور کلي ،این چهار عامل در مجموع

 65/78درصد کل واریانس را تبیین نمودهاند ،قرار دارد و از دیدگاه پاسخگویان راهکارهای

جلب مشارکت مردم در طرحهای حفاظت از منابعطبیعي در سه عامل "مشورت و نظارت با

کمک مردم"" ،اطالع رساني به مردم در مورد طرحها" و "حمایتها و مشوقهای مالي" که
در مجموع  69/10درصد کل واریانس را تبیین ميکنند ،قرار دارند.
واژههاي کليدي :حفاظت ،منابعطبیعي ،پایداری ،مشارکت مردمي ،روستا
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مقدمه
توسعه پايدار بهمعنی اداره و بهرهبرداری صحيح و
کارا از منابع پايه ،طبيعی ،مالی و نيروی انسانی برای
دستيابی به الگوی مطلوب و با بهکارگيری امکانات فنی،
ساختاری ،تشکيالت مناسب و برای رفع نياز نسل امروز
و آينده بهطور مستمر و رضايت بخش میباشد
( .)IUCN/UNEP/WWF,1980هدف اصلی توسعه
پايدار تامين نيازهای اساسی ،بهبود ارتقا سطح زندگی
برای همه ،حفظ اداره بهتر سرزمينها ،آينده امنتر و
سعادتمندتر ذکر شده است .اين هدف خود متضمن
تناقصی است که بسياری آن را از خصوصيات اصلی واژه
توسعه پايدار میدانند (.)Bahreyni & Maknoon, 2001
برای رسيدن به توسعه پايدار تشريح و ارزيابی وضعيت
محيطزيست و منابع قبل از هرگونه برنامهريزی الزم و
ضروری میباشد ( )Makhdoum, 2001در اين ارزيابی،
مشخص میشود که بحران کنونی محيطزيستی را با
هيچ مشکلی جهانی ديگر ،از ابتدای تاريخ تاکنون،
نمیتوان مقايسه کرد .بهعبارت ديگر ،تاکنون هيچ
مشکل جدیتر از بحران محيطزيستی وجود نداشته که
بر تمام مسايل عصر ما و سياره ما ،بر سطح خارجی و
درون اعماق زمين ،موجودات زنده بر آبکره و هواکره
اين چنين اثر گذاشته و با آنها در تاثير و تاثر متقابل
بوده باشد ( .)Porkhabaz, 2002در دهههای اخير به-
دليل تداوم بحرانهای محيطزيستی (علیرغم پيشرفت
علم و فناوری) خوشبختانه ديدگاه جهانی نسبت به
مشارکتهای مردمی تغيير کرده و بهعنوان عاملی موثر
در رفع بحرانهای محيطزيست مورد توجه قرار گرفته
است .بسياری از طرفداران محيطزيست اکنون بر اين
اعتقادند که سياستهای محيطزيستی نه تنها میبايد از
جامعيت برخوردار باشند .بلکه اينگونه سياستها در
اجرا محتاج حمايتهای فرهنگی ،دينی و اخالقيات
میباشند
محيطی
حفاظتهای
زيربنای
( .)Richardson,2005با توجه به اينکه منابعطبيعی
بهعنوان يکی از ارکان جدايیناپذير زندگی انسانها به-
شمار میروند ( )Krywkow and Hare, 2008با اين
وجود ،بدون شك بحرانهای محيطزيستی معاصر
زاييدهی انديشههای مادینگر ،توسعه طلب ،سلطهجو و
پيامد ناگوار اشتهای سيریناپذير رهبران سياسی،

مديران اقتصادی و در يك کالم ،معلول کژ انديشی
فکری و جهالت عملی انسان در جهان است ( Androdi,
.)2001
براساس شاخصهای اثرات سالمت ،کيفيت هوا ،آب
و فاضالب ،منابع آب ،کشاورزی ،جنگل ،شيالت،
تنوعزيستی و زيستگاه و آب و هوا و انرژی در سال
 ،2006رتبه ايران از ميان  133کشور جهان در رتبه 53
قرار گرفته است .در دوره ارزيابی بعدی در سال ،2008
رتبه عملکرد محيطزيست ايران با  15پله نزول به 68
میرسد در سال  2016در ميان  180کشور جهان نيز
محيطزيست ايران با نزول مجدد به رتبه  105تنزل
يافته است و در سال  ،2018رتبه ايران در ميان 180
کشور جهان  80بوده است ( .(Pilot Environmental
 Performance Index, 2019ساالنه يك ميليون و نيم
هکتار از خاكهای مرغوب ايران به بيابان تبديل شده و
يك سانتیمتر از قشر خاك کشاورزی که برای آن 700
سال زمان الزم است در فقدان پوشش گياهی از بين
میرود .سطح کلی جنگلهای کشور در عرض  57سال
گذشته تا سال  2003از  19/5ميليون هکتار به 12/5
ميليون هکتار کاهش يافته که ساالنه بهطور متوسط
 120000هکتار يا روزانه  340هکتار نيز کمتر میشود.
ميزان تخريب منابعطبيعی و محيطزيست و بهطور
مشخص جنگل و مرتع در ايران رقمی بالغ بر 2/8
ميليارد دالر و خسارت ناشی از آلودگی حدود 3/2
ميليارد دالر يعنی مجموعاً  5درصد کل درآمد خالص
ملی برآورد گرديده است ( Abdollahi & Fariadi,
.)2010
امروزه امر حفاظت و بهسازی محيطزيست و مقابله با
بحرانهای محيطزيستی به يکی از مهمترين مسايل در
اداره امور کشورها تبديل شده است و مسايل محيط-
زيستی در دستور کار اغلب دولتهای جهان در سطح
داخلی و بينالمللی قرار دارد ( Abdollahi & Fariadi,
 .)2010مديريت منابع طبيعی و ادبيات سياستگذاری
عمومی ،مشارکت ذينفعان و منافع آنها را در فرايندهای
تصميمگيری و برنامهريزی توصيه میکند ،نشان میدهد
که گنجاندن ذينفعان به مشارکت در طرحهای حفاظت
از منابع طبيعی باعث افزايش احتمال تصميمگيری بهتر،
افزايش يادگيری اجتماعی و به افزايش حمايت جامعه
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کمك میشود ( .)Talley et al, 2016در آغاز قرن بيستم
وزارتخانهها يا سازمانهای بهداشت عمومی مسئول
مديريت مسايل محيطزيستی بودند و بيشتر به اموری از
قبيل بيماریهای واگيردار و بهداشت غذا و آب
میپرداختند .اما بهتدريج رويکرد گستردهتری نسبت به
مسايل محيطزيستی از مشکالت معمول بهداشت عمومی
تا مشکالت مختلف و وسيعتر بهداشتی از قبيل
پيشگيری از آلودگی هوا و صوت ،مقابله با پسماندها،
حفاظت طبيعت و جبران خسارتهای اقتصادی آلودگی
محيطزيستی اتخاذ شد .حتی مسايل محيطزيستی نيز
که در ابتدا به حفاظت از طبيعت و حيات وحش ،کنترل
آلودگی و دفع مواد پسماند محدود بود به حوزههای
گستردهتری همچون توسعه پايدار ،کنترل جمعيت و
عدالت محيطزيستی و مشارکت مردمی در مديريت
محيطزيست توسعه يافت که ديگر وزارتخانههای
بهداشت به دليل تخصصی و گسترده بودن قادر به
مديريت اين حوزههای گسترده نبودند (.)Fisher, 1994
اگرچه دستاندرکاران محيطزيست در دهههای  1960و
 1970چيزهای زيادی بر علوم محيطزيست اضافه
نکردند ولی محرك نوعی جستوجو برای اخالق
محيطزيستی و توسعه نوين شدند.)Porkhabaz, 2002( .
آشفتگی و بینظمی زندگی و جامعه و بحرانهای
محيطزيستی ،حکايتی روشن از عدم توجه به مشارکت-
های مردمی است و بدينسان است که صلح و صفا و
طراوت محيطزيست زندگی نيز تنها در صورت تحقق
آنها در درون آدمی امکانپذير است ( Amighmohsen,
 .)2006در واقع ،مشارکت گروهی شامل نگرشها ،روش-
ها و رفتارها است که مردم را برای بررسی واقعيت
زندگی و شرايطشان قادر میسازد تا برای خود برنامه-
ريزی کنند که چه فعاليتهايی انجام دهند و نتايج آن را
مشاهده و ارزيابی کنند ( & Chambera
 Okly and Maresden .)Blackburn,1996مشارکت را
فرايندی از مداخله اجتماعی خالق به وسيله افرادی که
به تعيين و برآورده ساختن نيازهای خود عالقهمندند و
آن را نه يك سهيم شدن انفعالی در فعاليتهای طراحی
شده توسط ديگران و صرفاً بهرهبرداری از ثمرات فعاليت
های اقتصادی و اجتماعی ،بلکه نوعی پيشقدم شدن در
تصميمگيری راجع به کار با چگونگی انجام کار دانسته

55

اند ( .)Okly & Maresden, 1991امروزه ،تاثير و اهميت
نقش موثر مردم و مشارکت آنها در حرکت به سوی
توسعه پايدار بر کسی پوشيده نيست و اگر کشور بخواهد
به سمت توسعهای پايدار حرکت کند و توسعه برای
مردم امروزی و نسلهای آينده باشد ،بايد خود مردم از
دسترسی به فوايد توسعه احساس رضايت کنند
( .)Moghadam, 1991در کشور نيوزيلند ارزيابی
راهبردهای محيطزيست بهصورت بخشی از فرايند
مديريت منابعطبيعی برآمده و گفته میشود که رابطه
تنگاتنگی بين فرايند مشارکتهای مردمی و حفاظت از
محيطزيست وجود دارد ( The Department of
Environmental Affairs and Tourism (DEAT),
 )2004و در کشور کانادا در قانون مديريت محيطزيست

ملی برای ارزيابی و اتخاذ سياستهای مناسب برای
محيطزيست راهبرد استفاده از دانش بومی و مشارکت-
های گسترده مردمی در اولويت برنامهها قرار گرفت
( The Department of Environmental Affairs and
Tourism (DEAT) and the Council for Scientific

 .)and Industrial Research (CSIR), 2000همچنين،
مشارکت مردمی يکی از راههای رسيدن به پيشرفت و
توسعهای است که اين مهم از سوی همه محافل علمی
در کشورهای جهان مورد قبول میباشد .رهيافتهای
مشارکتی مردم محلی را برای داشتن نقش موثر در
سرنوشتشان آماده میکند و آنها را قادر میسازد تا در
فرايند توسعه و حفاظت از محيطزيست مشارکت کنند
( .)Ericson, 2004از آنجايی که بيش از  80درصد عرصه
کشور تحت پوشش اراضی ملی و منابعطبيعی است؛ فقط
اصالح ،احيا ،توسعه و بهرهبرداری اصولی از اين منابع
مديريتی مستقل و توانمند را میطلبد .با توجه به
محدوديتهای موجود در بخش منابعطبيعی و تخريب و
خسارت عديده وارده به دليل بهرهبرداری نامناسب و
بیرويه و از طرف ديگر ،شرايط خاص اقتصادی ،اجتماعی
کشور ايجاب مینمايد تا بهجای تحليل فشارهای مضاعف
در بخش منابع در ساير بخشها سرمايهگذاری بيشتری
صورت گيرد .مؤثرترين گام جهت حفظ محيطزيست،
ارزيابی رفتار و عملکرد مردم در رسيدن به اصول اوليه
زندگی پايدار است ،يعنی مردم بايد رفتار خويش را در
مواجهه با محيطزيست طوری مورد ارزيابی قرار دهند تا
به منشا ثابت و اصول همزيستی با طبيعت دست پيدا
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کنند .چرا که بهرهوری صحيح از منابع و جلوگيری از
تهیسازی مواهب طبيعی ،باعث پايداری زندگی میگردد
( .)Es’haghi et al,2012ناآگاهی ،کم آگاهی و پايين
بودن سطح فرهنگ عمومی مردم ،از جمله عوامل تخريب
محيطزيست به حساب میآيد و میتواند زمينه سوء
استفاده عدهای را در تخريب منابع خدادادی و
سرمايههای ملی فراهم نمايد .به همين دليل ،توسعه
مباحث علمی و تقويت درك علمی مردم در زمينه
محيطزيست بايد در دستور کار مديريت محيطزيست
قرار گيرد ،تا از طريق ارتقاء بنيه علمی عموم مردم در
زمينه محيطزيست موجب تعديل رفتار غيرمعقوالنه آنان
نسبت به طبيعت و ايجاد وجدان بيداری محيطزيستی
گردد .اهميت مشارکت در کشور ما نيز مورد توجه
برنامهريزان و سياستگذاران قرار گرفته است؛ به نحویکه
در سند منابعطبيعی و آبخيزداری در افق  ،1404يکی از
شاخصهای اصلی در خصوص منابع طبيعی ،نسبت
مشارکتپذيری مردم در امر حفاظت از منابعطبيعی می-
باشد که بر اساس پيشبينی صورت گرفته تا پايان سال
 ،1404اين نسبت بايد به  100درصد ارتقاء يابد
( Forests, Range & Watershed Management
 .)Organization, 2013در اين راستا ،با توجه به اهميت
مشارکتهای مردمی مطالعات مختلف به بررسی
راهکارهای جلب مشارکت مردمی و موانع مشارکت آنان
پرداخته شده است که از آن جمله مطالعات میتوان به
موارد زير اشاره کرد:
 )2007( Veisiدر بررسی موانع مشارکتهای مردمی
در حفاظت از محيطزيست ،مهمترين موانع مشارکت-
های مردمی را عوامل سازمانی ،دانشی و قانونی میداند.
 )2009( Langrodi & Sakhaieدر بررسی موانع
مشارکتهای مردمی در توسعه نيافتگی روستاها به اين
نتيجه رسيد که مهمترين موانع مشارکتهای مردمی
شامل چهار دسته اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و
سياسی میباشد )2010( Sheikhhasani .عدم مشارکت
مردم در طرحهای توسعه روستايی را ناشی از عواملی
مثل عدم آگاهی مردم از طرحهای عمرانی يا عدم پيش-
بينی مشارکت مردم در ساختار برنامهريزی کشور در
طرحهای عمرانی يا مواردی از اين قبيل میداند که عدم
مشارکت مردم مشکالتی از قبيل عدم احساس تعهد

مردم در پايبندی به طرحهای عمرانی و عدم دستيابی به
پايداری را بهوجود میآورد.
 )2002( Brent Lackey et al.در مطالعه خود به اين
نتيجه رسيدند که از مهمترين راهکارهای جلب
مشارکتهای مردمی استفاده از فرهنگ تعاون ،سازمان-
های غير دولتی ،توجه بيشتر به ظرفيت محلی ،حفظ
هويت محلی ،افزايش دسترسی به منابع بيرونی ،و غيره
میباشد )2004( Vari .حمايتهای مالی و تامين بودجه
طرحهای مشارکتی ،عوامل برانگيزاننده ،نوع کار و
فعاليت سازمانهای اجتماعی و ويژگیهای فردی را از
عوامل مهم در مشارکت میداند)2003(Akabayashi .
در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که ويژگیهای فردی
مانند جنسيت ،سن باالتر ،رشد ايدهها و آشنايی افراد با
فرايند مشارکت و توجه به مشکالت و کسب اطالعات از
تالشها و فعاليتهای گذشته افراد و دولتها از جمله
عوامل مهم مشارکت هستند )2010( Stevens et al .در
مطالعهای که بهمنظور راههای جلب مشارکت عمومی در
برنامهريزیهای دولت انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند
که ويژگیهای شخصی و محلی ،ارزشها و فرهنگها در
ميزان مشارکت تاثير دارند)2010( Khadka & Nepal .
در مطالعهای با عنوان عکسالعمل مردم محلی در
حفاظت مشارکتی از منطقه حفاطت شده آناپورنا در
نپال به اين نتيجه رسيدند که برای مشارکت در برنامه-
های حفاطتی بايد برنامهها با نياز مردم محلی ،ارزشها،
انگيزهها ،منافع و ويژگیهای اجتماعی خاص مناطق
منطبق و سازگار باشد )2012( Es’haghi et al. .در
مطالعهای با عنوان تحليل عوامل ارتباطی و اطالعاتی
موثر در جلب مشارکت مردمی در حفاظت از منابع-
طبيعی در استان زنجان ،به اين نتيجه رسيدند که شش
عامل برگزاری نشستها ،تشکيل گروههای مشاوره،
رسانههای گروهی ،موضوعات چاپی ،فنون حل مشکالت
و رسيدن به توافق و فعاليتهای اطالعرسانی از عوامل
ارتباطی و اطالعاتی موثر در جلب مشارکت مردمی می-
باشند )2017( Akbari & Eskandari .به اين نتيجه
رسيدند که مهمترين راهکارها در بهبود مشارکتهای
مردمی در عرصههای منابع طبيعی دادن آگاهی به مردم
و توجه به نيازهای اساسی آنها میباشد .همچنين
راهکارهای جلب مشارکت مردمی را در شش عامل

اسحاقی و همکاران :واکاوی چالشها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی...

تقويت روحيه جمعی و مديريتی ،عدم تعارض فرهنگی،
رفع مشکالت اجرايی ،کارايی ،تقويت اعتماد به نفس و
توقيت حس مالکيت طبقهبندی کردند.
اخيراً اقدامات حفاظتی متعددی از قبيل بهتعادل
رساندن تعداد دام در مراتع ،کنترل و اطفای حريق در
جنگل ،خروج دام از جنگل ،يکپارچگی اراضی ،شخم
حداقل ،ايجاد بادشکن و غيره از سوی نهادها و سازمان-
های مسؤول صورت گرفته است؛ ولی بخش عمدهای از
اين فعاليتها و اقدامات بنابه داليل مختلف بهويژه عدم
مشارکت يا مشارکت پايين روستاييان و دخالت ندادن
افراد و گروههای محلی در مراحل مختلف طرحها ،از
کارايی الزم برخوردار نبوده و طی مدت زمان اندکی پس
از اجرای طرحها ،با مشکالت متعددی مواجه شدهاند که
اين مساله نيز به نوبه خود ،افزون بر تحميل هزينههای
زياد به سازمانهای دولتی متولی به منظور اجرا،
نگهداری و توسعه طرحها ،اثربخشی مديريت منابع-
طبيعی را نيز بهطور جدی کاهش داده است .با اين
اوصاف ،هدف کلی اين تحقيق "واکاوی چالشها و
راهکارهای جلب مشارکتهای مردمی در طرحهای
حفاظت از منابع طبيعی در مناطق روستايی" میباشد
که اهداف اختصاصی آن عبارتند از:
 -1اولويتبندی چالشهای فراروی جلب
مشارکتهای مردمی در طرحهای حفاظت از منابع-
طبيعی در مناطق روستايی؛
 -2اولويتبندی راهکارهای جلب مشارکتهای
مردمی در طرحهای حفاظت از منابعطبيعی در مناطق
روستايی؛
 -3تحليل چالشهای فراروی جلب مشارکتهای
مردمی در طرحهای حفاظت از منابعطبيعی در مناطق
روستايی و
 -4تحليل راهکارهای جلب مشارکتهای مردمی در
طرحهای حفاظت از منابعطبيعی در مناطق روستايی.
روش پژوهش
تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجه کنترل،
غيرآزمايشی و توصيفی ،از نظر نحوة گردآوری دادهها،
ميدانی و به لحاظ قابليت تعميم يافتهها ،از نوع پيمايشی
محسوب میشود .جامعه آماری اين تحقيق را مديران
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ميانی و ستادی (مديران و معاونان شهرستانها و مديران
و معاونان اداره کل) اداره کل منابعطبيعی و آبخيزداری
استان زنجان تشکيل دادند ( )N=132که بر اساس
فرمول نمونهگيری کوکران ،تعداد  105نفر از آنان از
طريق نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب برای انجام
تحقيق انتخاب شدند .برای دستيابی به نمونهها ،از روش
نمونهگيری طبقهای با اختصاص متناسب (شهرستانهای
مورد مطالعه و ستاد اداره کل به عنوان طبقات) بهره
گرفته شد که پس از محاسبه ،تعداد نمونههای زير به-
شرح جدول شماره ( )1به هر يك از دو طبقه
شهرستانها و ستاد اداره کل اختصاص يافت؛ در وهله
بعد ،با مراجعه به چارچوب نمونه ،تعداد پاسخگويان
مورد نظر در هر يك از طبقات بهصورت تصادفی انتخاب
شده و سپس ،به گردآوری دادههای مورد نياز از طريق
تکميل پرسشنامهها مبادرت بهعمل آمد.
جدول ( -)1تعداد کل نيروهای ستاد اداره کل منابع طبيعی
و آبخيزداری استان زنجان و نمونههای اختصاص يافته به هر
يك از محلها
رديف

محل

تعداد
پرسنل

تعداد نمونه
اختصاص يافته

1
2

ستاد اداره کل
مديران و معاونان
شهرستان ها

97

77

35

28

3

کل

132

105

ابزار گردآوری دادهها در اين تحقيق پرسشنامه بود
که با بررسی منابع و پژوهشهای مختلف و با در نظر
گرفتن اهداف و سواالت تحقيق تدوين شده بود .اين
پرسشنامه شامل سه بخش مشخصههای فردی و حرفه
ای پاسخگويان و راهکارها و چالش های موثر در جلب
مشارکت مردم در حفاظت از منابعطبيعی در مناطق
روستايی میباشد .روايی پرسشنامه توسط پانل
متخصصان و جهت تعيين پايايی ابزار تحقيق پيش
آزمون صورت گرفت که آلفای کرونباخ محاسبه شده
برای مقياس اصلی پرسشنامه شامل راهکارها و چالش-
های موثر بر جلب مشارکت افراد در حفاظت از منابع-
طبيعی در مناطق روستايی در جدول شماره ( )2آورده
شده است که نشانگر پايايی قابل قبول میباشد .داده-
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های بهدست آمده با استفاده از نرمافزار آماری
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .برای تجزيه و تحليل
دادهها از آمار توصيفی و استنباطی استفاده شد.
SPSS

جدول(  -)2ضرايب آلفای کرونباخ محاسبه شده
متغيرها
چالش های فرارو در جلب مشارکت
مردمی در طرح های حفاظت از منابع
طبيعی در مناطق روستايی
راهکار های موثر در جلب مشارکت
مردمی در طرح های حفاظت از منابع
طبيعی در مناطق روستايی

تعداد
گويهها

آلفای
کرنباخ

21

0/93

12

0/91

نتايج و بحث
ويژگيهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان :در اين
بخش برای شناخت بهتر خصوصيات نمونه مورد مطالعه
با توجه به جدول شماره ( )3توصيف مختصری از
اطالعات جمعيت شناختی ارايه میگردد .تحليل
اطالعات جمعيتشناختی نشان میدهد نمونه مورد
مطالعه شامل  75نفر مرد و  30نفر زن ( 71/4درصد
مرد و  28/6درصد زن) میباشد .ميانگين سنی افراد
مورد مطالعه  39/60سال (با انحراف معيار  )8/63و در
طيف بين  24تا  60سال قرار داشته است که  93نفر
متاهل و  12نفر مجرد میباشد .از ميان افراد پاسخگو
 42/9درصد رشته کشاورزی 37/1 ،درصد در رشتههای
منابعطبيعی و  20درصد دارای رشته غير کشاورزی و
منابع طبيعی میباشند .بيشتر افراد ( 51/4درصد) دارای
مدرك کارشناسی هستند 71/4 .درصد استخدام رسمی،
 14/3درصد قراردادی و  14/3درصد پيمانی هستند ،که
ميانگين سابقه خدمت  13/14سال (با انحراف معيار
 )7/91میباشد.

جدول ( :)3ويژگی های فردی و حرفه ای پاسخگويان
سطوح
متغير

فراوانی

درصد

نما

متغير

جنس

مرد
زن

75
30

71/4
28/6

مرد

وضعيت
تاهل

متاهل
مجرد

93
12

88/6
11/4

متاهل

ميزان
تحصيالت

ديپلم
کاردانی
کارشناسی
ارشد

6
12
54
33

5/7
11/4
51/4
31/4

کارشناسی

وضعيت
استخدامی

رسمی
قراردادی
پيمانی

75
15
15

71/4
14/3
14/3

رسمی

اولويتبندي چالشهاي فرارو در جلب
مشارکت مردمي در طرحهاي حفاظت از منابع-
طبيعي در مناطق روستايي :بر اساس يافتههای
موجود در جدول شماره ( )4کارشناسان منابع طبيعی
مهمترين چالشهای فرارو در جلب مشارکت مردمی در
طرحهای حفاظت از منابعطبيعی را "مناسب نبودن
طرحها با مشکالت واقعی منطقه"" ،دانش کم و
اطالعات ناکافی در مورد موضوعات حفاطت منابع
طبيعی مردم"" ،قابل اعتماد بودن مجريان طرحها برای
مردم" و "استفاده از افراد وارد و کاردان در انجام طرح-
ها" ،میدانند و همچنين ،عواملی که از اولويت پايينی
برخوردارند را "بهوجود آمدن انتظارات غير واقعی و
افراطی در بين مردم"" ،بی اعتمادی مردم در پی ناديده
گرفتن نظرات و پيشنهادها" و "عدم قبول مشارکت
مردم در طرحهای حفاظتی از سوی مجريان" میدانند.
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جدول ( -)4اولويتبندی چالشهای فرارو در جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از منابع طبيعی در مناطق روستايی
گويه ها

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

اولويت

مناسب نبودن طرح ها با مشکالت واقعی منطقه.
دانش کم و اطالعات ناکافی در مورد موضوعات حفاطت منابع طبيعی مردم.
قابل اعتماد بودن مجريان طرح ها برای مردم.
استفاده از افراد وارد و کاردان در انجام طرح ها.
اطالع رسانی طرح ها در رسانه ها (راديو ،تلويزيون.)...
آشنايی مردم با اهداف و برنامه های طرح ها.
برگشت فوری منافع احتمالی طرح ها به خود مردم منطقه.
روشن کردن نوع کمك هايی که مردم می توانند انجام بدهند.
مشورت کردن با ريش سفيدان و معتمدان محل در ابتدای شروع طرح ها.
زودبازده و فايده مند بودن طرح ها برای مردم.
آشنا نبودن مجريان با فنون مشارکت.
نظر سنجی از مردم منطقه برای نوع طرح ها.
فقدان توان مالی مردم برای کمك به طرح ها.
الزامات قانونی محکم و مصوب برای مشارکت مردم در طرح ها.
نهادينه نشدن مشارکت بين مردم و مجريان طرح ها.
نداشتن سود مالی برای مردم در مشارکت طرح ها.
وجود موانع سياسی در مشارکت مردم.
طرحهای ديگری که دولت قبالً در منطقه انجام داده بی فايده بوده.
عدم قبول مشارکت مردم در طرح های حفاظتی از سوی مجريان.
بی اعتمادی مردم در پی ناديده گرفتن نظرات و پيشنهادها
به وجود آمدن انتظارات غير واقعی و افراطی در بين مردم.

4/71
3/31
4/51
4/54
4/46
4/29
4/09
4/03
4/17
3/89
3/30
3/91
3/69
3/63
3/54
3/46
3/14
2/83
2/91
3/17
2/60

0/51
1/14
0/65
0/69
0/69
0/70
0/77
0/77
0/88
0/92
0/85
1/05
0/98
0/96
0/97
1/13
1/02
0/97
1/08
1/23
1/34

0/10
0/11
0/13
0/14
0/15
0/16
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22
0/23
0/25
0/26
0/27
0/32
0/33
0/34
0/37
0/38
0/51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

مقياس :هيچ=  ،0خيلیکم=  ،1کم=  ،2متوسط=  ،3زياد=  ،4خيلیزياد= 5

تحليل ديدگاههاي پاسخگويان در خصوص
چالشهاي فرارو در جلب مشارکت مردمي در
طرحهاي حفاظت از منابعطبيعي در مناطق
روستايي :بهمنظور دستهبندی "چالشهای فرارو بر
جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از منابع-
طبيعی در مناطق روستايی" و تعيين ميزان واريانس
تبيين شده توسط هر کدام از متغيرها در قالب

عاملهای دستهبندی شده ،از تحليل عاملی استفاده شد.
برای تشخيص مناسب بودن دادههای مربوط بهمجموعه
متغيرهای مورد تحليل ،از آزمون بارتلت و شاخص
 KMOبهره گرفته شد .معنیداری آزمون بارتلت در
سطح اطمينان  99درصد و مقدار مناسب ( KMOجدول
 ،)5حاکی از همبستگی و مناسبت متغيرهای مورد نظر
برای انجام تحليل عاملی بود.

جدول ( -)5مقدار  KMOو آزمون بارتلت
تحليل عاملی

KMO

ضريب آزمون بارتلت

سطح معنیداری

چالش های فرارو در جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از
منابع طبيعی در مناطق روستايی

0/749

1883/450

0/000

عاملهای استخراج شده مجموعه مورد تحليل،
همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس
تجمعی در جدول ( )6ارايه شده است .با توجه به
اطالعات مندرج در جدول ( ،)6عامل نخست از بين

چهار عامل استخراجی تحت عنوان "زودبازده نبودن
طرحها" با مقدار ويژه  3/10بهتنهايی تبيينکننده
 19/62درصد واريانس کل مجموعه مورد تحليل بود.
پس از آن ،عامل دوم با نام "عدم آشنايی مجريان با
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فنون مشارکت" با مقدار ويژه  2/48توانسته است
 18/28درصد واريانس مجموعه را تبيين نمايد .عامل
سوم "نبود ضوابط قانونی برای مجريان و مردم" با مقدار
ويژه  1/74توانسته است  16/93درصد واريانس مجموعه
را تبيين نمايد و عامل چهارم "عدم توجه به
خواستههای مردم" با مقدار ويژه  1/52توانسته است

 14/94درصد واريانس مجموعه را تبيين نمايد .بهطور
کلی ،اين شش عامل در مجموع  65/78درصد کل
واريانس را تبيين نمودهاند که حاکی از ميزان واريانس
مناسب تبيين شده توسط عاملهای استخراج شده
است.

جدول( -)6عامل های استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آنها
عوامل

مقدار ويژه

درصد واريانس تبيين شده

درصد واريانس تجمعی

زودبازده نبودن طرح ها
عدم آشنايی مجريان با فنون مشارکت

3/102
2/483

19/621
18/286

19/621
37/907

نبود ضوابط قانونی برای مجريان و مردم

1/746

16/936

54/843

عدم توجه به خواسته های مردم

1/528

14/944

65/787

وضعيت قرارگيری متغيرها با توجه به عوامل
استخراج شده با فرض واقع شدن متغيرهای دارای بار
عاملی بزرگتر از  0/5پس از چرخش عاملها به روش

وريماکس و نامگذاری عاملها ،در جدول شماره ()7
ارايه شده است.

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

متغير ها

بار عاملی

زودبازده نبودن طرح ها

زودبازده و فايده مند بودن طرح ها برای مردم.
برگشت فوری منافع احتمالی طرح ها به خود مردم منطقه.
مناسب نبودن طرح ها با مشکالت واقعی منطقه.

0/837
0/829
0/772

عدم آشنايی مجريان با فنون
مشارکت

آشنا نبودن مجريان با فنون مشارکت.
نهادينه نشدن مشارکت بين مردم و مجريان طرح ها.
نداشتن سود مالی برای مردم در مشارکت طرح ها.
دانش کم و اطالعات ناکافی در مورد موضوعات حفاطت محيط زيست مردم.

0/840
0/730
0/729
0/688

نبود ضوابط قانونی برای مجريان و
مردم

قابل اعتماد بودن مجريان طرح ها برای مردم.
روشن کردن نوع کمك هايی که مردم می توانند انجام بدهند.
الزامات قانونی محکم و مصوب برای مشارکت مردم در طرح ها.

0/828
0/747
0/510

عدم توجه به خواسته های مردم

نظر سنجی از مردم منطقه برای نوع طرح ها.
فقدان توان مالی مردم برای کمك به طرح ها.
مشورت کردن با ريش سفيدان و معتمدان محل در ابتدای شروع طرح ها.
اطالع رسانی طرح ها در رسانه ها (راديو ،تلويزيون.)...
بی اعتمادی مردم در پی ناديده گرفتن نظرات و پيشنهادات.

0/889
0/846
0/738
0/639
0/550

اولويت بندي راهکارهاي موثر در جلب
مشارکت مردمي در طرحهاي حفاظت از منابع-
طبيعي در مناطق روستايي :بر اساس يافتههای
موجود در جدول ( ،)8کارشناسان منابعطبيعی مهمترين
راهکارهای موثر در جلب مشارکت مردمی در طرحهای

حفاظت از منابع طبيعی در مناطق روستايی را "آشنا
کردن مردم نسبت به ضرورت و مزايای طرحها"" ،فراهم
کردن امکانات اوليه انجام طرحها توسط دولت" و
"معرفی و تشويق افراد ،ارگانها و بخشهای کمك-
کننده طرحها به مردم" و عواملی که از اولويت پايينی

اسحاقی و همکاران :واکاوی چالشها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی...

برخوردارند را "اداره شدن طرحها توسط تشکلهای
مردمی در منطقه (تعاونی ها و" ،")...نظرخواهی از مردم
در مراحل مختلف انجام طرحها در منطقه" و "اعالم
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کردن دقيقاً نوع کمكهايی که از مردم بر میآيد"
میدانند.

جدول ( -)8اولويتبندی راهکارهای موثر در جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از منابعطبيعی در مناطق روستايی
گويه ها

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

اولويت

آشنا کردن مردم نسبت به ضرورت و مزايای طرح ها
فراهم کردن امکانات اوليه انجام طرح ها توسط دولت.
معرفی و تشويق افراد ،ارگان ها و بخش های کمك کننده به طرح ها به مردم
انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت افراد معتمد منطقه.
تأمين کردن بيشتر بخش مالی طرح ها توسط دولت.
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
در نظر گرفتن منافع احتمالی حاصل از طرح ها فقط برای اهالی همان منطقه.

3/91
3/94
4/03
3/97
4/06
3/90
4/07
4/09

0/73
0/71
0/74
0/77
0/83
0/81
0/89
0/91

0/15
0/16
0/17
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22

1
2
3
4
5
6
7
8

انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت شورای روستاها.
اعالم کردن دقيقاً نوع کمك هايی که از مردم بر می آيد.
نظرخواهی از مردم در مراحل مختلف انجام طرح ها در منطقه .
اداره شدن طرح ها توسط تشکل های مردمی در منطقه (تعاونی ها و.)...

3/74
3/51
3/77
3/83

0/91
0/87
0/96
1/08

0/24
0/25
0/26
0/28

9
10
11
12

مقياس :هيچ=  ،0خيلیکم=  ،1کم=  ،2متوسط=  ،3زياد=  ،4خيلیزياد= 5

تحليل ديدگاههاي پاسخگويان در خصوص
راهکارهاي موثر در جلب مشارکت مردمي در
طرحهاي حفاظت از منابعطبيعي در مناطق
روستايي :به منظور دستهبندی "راهکارهای موثر بر
جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از منابع-
طبيعی در مناطق روستايی" و تعيين ميزان واريانس
تبيين شده توسط هر کدام از متغيرها در قالب

عاملهای دستهبندی شده ،از تحليل عاملی استفاده شد.
برای تشخيص مناسب بودن دادههای مربوط به مجموعه
متغيرهای مورد تحليل ،از آزمون بارتلت و شاخص
 KMOبهره گرفته شد .معنیداری آزمون بارتلت در
سطح اطمينان  99درصد و مقدار مناسب ( KMOجدول
 ،)9حاکی از همبستگی و مناسبت متغيرهای مورد نظر
برای انجام تحليل عاملی بود.

جدول ( -)9مقدار  KMOو آزمون بارتلت
تحليل عاملی

KMO

ضريب آزمون بارتلت

سطح معنیداری

راهکارهای موثر بر جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از منابع طبيعی در
مناطق روستايی

0/868

1786/624

0/000

عاملهای استخراج شده مجموعه مورد تحليل،
همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس
تجمعی در جدول ( )10ارايه شده است .با توجه به
اطالعات مندرج در جدول ( ،)10عامل نخست از بين
سه عامل استخراجی تحت عنوان "مشورت و نظارت با
کمك مردم" با مقدار ويژه  3/45بهتنهايی تبيينکننده
 28/82درصد واريانس کل مجموعه مورد تحليل بود.
پس از آن ،عامل دوم با نام "اطالعرسانی به مردم در

مورد طرحها" با مقدار ويژه  2/73توانسته است 22/82
درصد واريانس مجموعه را تبيين نمايد و عامل سوم
"حمايتها و مشوقهای مالی" با مقدار ويژه 2/09
توانسته است  17/46درصد واريانس مجموعه را تبيين
نمايد .بهطور کلی ،اين سه عامل در مجموع 69/10
درصد کل واريانس را تبيين نمودهاند که حاکی از ميزان
واريانس مناسب تبيين شده توسط عاملهای استخراج
شده است.
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جدول ( -)10عامل های استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آنها
مقدار ويژه

درصد واريانس تبيين شده

درصد واريانس تجمعی

عوامل
مشورت و نظارت با کمك مردم

3/459

28/822

28/822

اطالع رسانی به مردم در مورد طرح ها

2/739

22/825

51/647

حمايت ها و مشوق های مالی

2/095

17/461

69/108

وضعيت قرارگيری متغيرها ،با توجه به عوامل
استخراج شده با فرض واقع شدن متغيرهای دارای
بار عاملی بزرگتر از  0/5پس از چرخش عاملها به

روش وريماکس و نامگذاری عاملها ،در جدول ()11
ارايه شده است.

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

نام عاملها

بار عاملی

مشورت و نظارت با کمك
مردم

اعالم کردن دقيقاً نوع کمك هايی که از مردم بر می آيد.
اداره شدن طرح ها توسط تشکل های مردمی در منطقه (تعاونی ها و.)...
استفاده کردن از تجربه های مردم در طرح های حفاظت از منابع طبيعی
انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت افراد معتمد منطقه.
انجام شدن مراحل مختلف طرح ها با نظارت شورای روستاها.
نظرخواهی از مردم در مراحل مختلف انجام طرح ها در منطقه .

0/867
0/807
0/802
0/682
0/681
0/577

اطالع رسانی به مردم در
مورد طرح ها

آشنا کردن مردم نسبت به ضرورت و مزايای طرح ها
معرفی و تشويق افراد کمك کننده به طرح ها به مردم
بازديد و آشنا کردن مردم با ديگر طرح های منابع طبيعی که در منطقه انجام شده.

0/925
0/910
0/861

حمايت ها و مشوق های
مالی

تأمين کردن بيشتر بخش مالی طرح ها توسط دولت.
در نظر گرفتن منافع احتمالی حاصل از طرح ها فقط برای اهالی همان منطقه.
فراهم کردن امکانات اوليه انجام طرح ها توسط دولت.

0/879
0/751
0/514

نتيجهگيري و پيشنهادها

واضح است که تخريب منابعطبيعی تجديد شونده
ريشه در سه عامل جهل ،فقر و طمع دارد .فقر و طمع
نيز به نوبه خود محصول نا آگاهیها و جهل انسانها
میباشد .از اينرو ،در يك جامعه نا آشنا با سرشت و
نيازهای طبيعت بروز رفتارهای ناسازگار با پايداری
طبيعت دور از انتظار نخواهد بود .اکثر فعاليتهای
منابعطبيعی بهدست مردم قابل اجرا میباشد .اما برای
رسيدن به هدف نهايی و واگذاری عرصههای ملی به
صاحبان اصلی آن ،بايد زمينه جلب مشارکت فراهم گردد
و دولتمردان با اعتقاد به اصل مشارکت بايد با استفاده از
روشهای مختلف زمينه مشارکت مردم را در هر طرحی
به وضوح مشخص نمايند .با توجه به اهميت موضوع،
تحقيق حاضر در خصوص واکاوی چالشها و راهکارهای
جلب مشارکت مردمی در طرحهای حفاظت از منابع-

طبيعی در مناطق روستايی انجام گرفت .نتايج تحقيق
نشان داد که بر اساس يافتههای تحليل عاملی در زمينه
چالشهای فراروی جلب مشارکت مردمی در طرحهای
حفاظت از منابعطبيعی در مناطق روستايی ،چهار عامل
به ترتيب اهميت شامل "زودبازده نبودن طرحها"" ،عدم
آشنايی مجريان با فنون مشارکت"" ،نبود ضوابط قانونی
برای مجريان و مردم" و "عدم توجه به خواستههای
مردم" میباشند که اين چهار عامل در مجموع در حدود
 65/787درصد واريانس را تبيين مینمايند .عاملهای
بهدست آمده با نتايج تحقيق & ،)2007( Veisi
 )2009( Langrodi Sakhaieو )2010( Sheikhhasani
مطابقت دارد .در زمينه راهکارهای جلب مشارکت
مردمی در طرحهای حفاظت از منابعطبيعی در مناطق
روستايی سه عامل به ترتيب اهميت شامل "مشورت و
نظارت با کمك مردم""،اطالعرسانی به مردم در مورد

اسحاقی و همکاران :واکاوی چالشها و راهکارهای جلب مشارکت مردمی...

طرحها" و "حمايتها و مشوقهای مالی" میباشند که
اين سه عامل در مجموع در حدود  69/10درصد
واريانس را تبيين مینمايند .عاملهای بهدست آمده با
نتايج تحقيق ،)2010(Khadka & Nepal
)2003(Akabayashiو  )2004(Variمطابقت دارد .بر
اساس يافتههای تحقيق پيشنهاد میشود:
 -1بيشتر برنامهها و طرحهايی که برای مناطق از
سوی سازمانها و نهادهای مسئول در زمينه جنگلداری،
مرتعداری ،حفاظت ،حراست و  ...انجام میشوند ،دارای
اهداف از پيش تعيينشده و از باال به پايين بوده و ماهيت
مشارکتی ندارند ،از اينرو ،پيشنهاد میشود برای تدوين
برنامهها بهويژه برنامههای مرتبط با طرحهای حفاظت از
منابعطبيعی ،به شرايط ،نيازها ،مسايل و اولويتهای
خاص مناطق مختلف توجه شود ،تنها در اين صورت
است که مردم برای مشارکت تمايل خواهند داشت.
 -2در زمينه رفع موانع فرهنگی و به دليل پايين
بودن سطح دانش ،اطالعات و آگاهی بيشتر مردم منطقه
در خصوص طرحهای حفاظت از منابع طبيعی ،پيشنهاد
میشود از طريق روشها و سازوکارهايی همچون تشکيل
کالسهای ترويجی ،برگزاری نمايشگاهها و همايشها در
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زمينههای مختلف حفاظت منابعطبيعی و تشکيل
کارگاههای آموزشی ،تهيه و توزيع پوستر ،پالکارد ،نشريه
و بروشورهای ترويجی و ديگر مواد چاپی ،تهيه و پخش
برنامههای راديويی و تلويزيونی ،تدوين و پخش فيلمهای
آموزشی ،برگزاری جلسات و دورههای آموزشی -توجيهی
و غيره زمينههای بهبود مشارکت افراد محلی در طرحها
را فراهم نمود.
 -3در خصوص عوامل حقوقی و مسايل مربوط به
سياستها و قوانين ،توجه به مواردی از قبيل تخصيص
اختيارات به جوامع محلی و نهادها ،تقويت دهياریها و
شوراهای اسالمی و تصميمات آنها و بهطورکل ،جايگزين
کردن برنامهريزی با مردم به جای برنامهريزی برای مردم،
میتواند مفيد واقع گردد.
 -4تشکيل انجمنها و تشکلهای مردمی و ارتباط
دوسويه بين مردم و مسؤوالن ،تهيه طرحهای منابع-
طبيعی متناسب با شرايط و توانايی ذینفعان ،دادن
مسئوليت حفظ و نگهداری طرحها به ذینفعان و فراهم
کردن زمينههايی برای مذاکرات در مورد مسايل محيط-
زيستی بين ذینفعان.
REFERENCES

1. Abdollahi, M. & Fariadi, M. (2010). Legal Challenges of Environment Protection Organization
)of Iran. Journal of Environmental Science, 7(4), 143-180.( In Farsi
2. Akabayashi, A. (2003). Report of the project strategies for social consensus building on the
policies concerning Advanced Medical Technologies. Tokyo: Fuji research Institute
Corporation.
3. Akbari, H & Eskandari, H. (2017). Strategies for Improving Public Participation in Natural
Resources Areas in Kerman Province. International Congress of Interdisciplinary Science
)Research in Urban Planning and Architecture, Tabriz. (In Farsi
4. Amighmohsen, F. (2006). Environmental ethics in Islam. Publication by Ostad
)Motahari.Tehran. (In Farsi
5. Androdi, M. (2001). Principles and methods of environmental management. Publish by
)Congere. Tehran.(In Farsi
6. Bahreyni, S.h. & Maknoon, R. (2001). Sustainable Urban Development from Mind to Action.
Journal of Environmental Studies, 27, 41-60.
7. Brent Lackey, S. Freshwater, D. & Rupasingha, A. (2002). Factors Influencing Local
Government Cooperation in Rural Areas: Evidence from the Tennessee Valley. Economic
Development Quarterly, 16 (2), 138-154.
8. Chambers, J. & Blackburn, W. (1996). The scope for effective local participation in the
economic development and planning of rural areas and regions. Washington, U.S.A.
9. Ericson, Jenny A. (2004). A participatory approach to conservation in the cala kmul Biosphere
Reserve. Campeche, Mexico, Landscape urban planning.
10. Es’haghi, S.R., Rezaei, R., Hedjazi, S.Y., Gholami, H. & Ghadimi, A. (2012). Analysis of
Effective Communicative and Information Factors on Attracting Public Participation in
Conservation of Natural Resources in Zanjan Province, Iran. International Research Journal of
Applied and Basic Sciences, 3 (3), 584-593.

1399 ،1  شماره،51-2 مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره

64

11. Fisher, M.R. (1994). On the Road from Environmental Racism to Environmental Justice.
Villanova Environmental Law Journal, 5, 449.
12. Forests, Range & Watershed Management Organization of Iran. (2013). Natural Resources and
Watershed Management Plan in 1404. Office of Planning and Budget, Publication by Pone. (In
Farsi)
13. IUCN/UNEP/WWF (1980). World Conservation Strategy Living Resource Conservation for
Sustainable Development. Switzerland: IUCN.
14. Khadka, D. & Nepal, S.K. (2010). Local Responses to Participatory Conservation in Annapurna
Conservation Area, Nepal. Journal of Environmental Management, 45, 351–362.
15. Krywkow, J. & Hare, M. (2008). Participatory process management. International Congress on
Environmental Modeling and Software, EMSs, pp. 888-899.
16. Langrodi, H. & Sakhaie, F. (2009). Public participation and rural underdevelopment in rural
Solgi of Nahavand city. Journal of Human Geography, 70, 111-128. (In Farsi)
17. Makhdoum, M.F. (2001). Fundamental of Landuse Planning. 4th Edition. Tehran: Tehran
University Publication. (In Farsi)
18. Moghadam, H. (1991). Participation in Rural Development, Sociology of Development
Conference, publication by Samt, Tehran. (In Farsi)
19. Okly, P. & Maresden, D. (1991). Participatory approaches in rural development, translation
Mansour Mahmoudnejad, Publication by Research Center of Rural Affairs, Tehran.(In Farsi)
20. Pilot Environmental Performance Index (2006). Global Metrics for the Environment (The
Environmental Performance Index ranks countries’ performance on high-priority
environmental issues). www.epi.yale.edu
21. Porkhabaz, A. (2002). The major environmental disturbances century. Publication by Nashr.(In
Farsi)
22. Richardson, T. (2005). Environmental assessment and planning theory: four short stories about
power, multiple rationality, and ethics. Environmental Impact Assessment Review, 25, 341-365.
23. Sheikhhasani, GH. (2010). The role of social and economic participation of villagers in rural
development projects Case Study: Nesa Village. Journal of Land Geography, 7(28), 109125.(In Farsi)
24. Stevens, M.R., Berke, P.R. & Song.Y. (2010). Public Participation in Local Government
Review of Development Proposals in Hazardous Locations: Does it Matter, and What Do Local
Government Planners Have to Do with It? Journal of Environmental Management, 45, 320–
335.
25. Talley, J. L., Schneider, J., & Lindquist, E. (2016). A simplified approach to stakeholder
engagement in natural resource management: the Five-Feature Framework. Ecology and Society
21(4):38.
26. The Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT) and the Council for Scientific
and Industrial Research (CSIR). (2000), Strategic Environmental Assessment in South Africa:
Guideline Document, Department of Environmental Affairs and Tourism, Pretoria.
27. The Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT). (2004), Strategic
Environmental Assessment; Integrated Environmental Management, Information Series 10,
Department of Environmental Affairs and Tourism (DEAT), Pretoria.
28. Vari, A. (2004). International Water resources association Water international. Hungarian
Academy Of Sciences Hungary, 29(3).
29. Veisi, H. (2007). Barriers to public participation in environmental protection. Conference on
Systems Engineering, Planning and Environmental Management. Tehran. (In Farsi(

