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مقدمه
 با توجه به فقدان منابعی درباره روش های جلب مشارکت
 بهره بـرداران در مدیریت منابع سـاحلی ماهیگیری، ضرورت
 تدوین چنین منابعی به خوبی احساس می شـود. روش های مختلف
 برای جلب مشـارکت بهره برداران تابع شـرایطی مانند آداب،

رسـوم و فرهنـگ هر جامعه اسـت، ولی مسـلم اسـت که در 
طـول پیاده سـازی هر روشـی می تـوان روش هـای نوآورنه ای 
 را بـا توجه به شـرایط هر منطقه ابداع کرد. این دسـتنامه در
 تالش است که روش ها و ابزارهای مختلفی برای جلب مشارکت
 بهره برداران در مدیریت منابع ماهیگیری ساحلی را مستند کند و
 توسعه دهد تا بتوان آن ها را به خوبی در عمل و در کنار بهره برداران

به کار گرفت.
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معرفی دقیق دستنامه و موضوع
 محتویات دسـتنامه عمدتاً به سمت جلب مشارکت بهره برداران

متمایل است. زیرا نگارنده معتقد است که بدون جلب مشارکت 
 بهره بردارن در مدیریت منابع سـاحلی، انجام مدیریت مؤثر بر

منابع ماهیگیری سـاحلی امکان  پذیر نیست و اقدامات دولتی 
 برای توسعه مدیریت پایدار بهره برداری از منابع ساحلی، به رغم
 صـرف هزینه هـای بـاال، تأثیـرات و پیامدهـای محـدودی بر
 مدیریت منابع ساحلی دارد. فرایند جلب مشارکت بهره برداران

نه تنهـا متمایل به سـمت قدرت دهی به بهره برداران اسـت، بلکه 
 معتقد است که باید به آن ها قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی
 داد. به عالوه، روش های مشارکتی سبب ارائه اطالعات مرتبط از

دانسـتنی های مـردم محلـی که بـرای مدیریت بر پایـه جامعه 
)جلب مشـارکت( مهم هسـتند، می شـود.

 این دسـتنامه منبعی اسـت برای بهره بـرداری افرادی که
 به طور مستقیم با مردم ساحلی کار می کنند، شامل سازمان دهندگان
 جامعه، رهبران جامعه، محققان و سـایر افرادی که در مزرعه
 کار می کنند و ممکن است ذی نفعانی از سازمان های دولتی و

غیردولتـی یا مؤسسـات تحقیقاتی و آموزشـی باشـند. هدف 
ایـن دسـتنامه نیز تقویـت ظرفیت هـای  این افـراد و گروه ها 
بـرای مدیریـت، حفاظت و توسـعه منابع محلی آن هاسـت. 
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ابزارهـا فقط برای راهنمایی بهره برداران اسـت؛ ولی نباید 
 قواعـدی سـخت و انعطاف ناپذیـر در نظر گرفته شـوند. ایـن
 ابزارها عموماً می توانند در هر منطقه ساحلی با کمی خالقیت

به  کار گرفته و سازگار شوند. 
مشـاهده منابـع یا همـان ذخایر ماهیگیـری متحرک در 
 آب کـه به طور فصلی متغیر و در میان زیسـتگاه های مختلف
 در حال حرکت هستند، بسیار دشوار است. این حرکات اغلب

بر اسـاس چرخه هـای فصلی، ماهانه و روزانـه پیش بینی پذیر 
هسـتند، امـا با وجود دسترسـی به اطالعـات و دانش محلی، 
 مـکان دقیق یـا اندازه ذخیـره به راحتی قابل تخمین نیسـت.
 لذا اگر اکولوژی تحت تأثیر صید بی رویه و تخریب زیستگاه ها
 تغییر کند، ممکن است دانش اکولوژیک سنتی دیگر راهگشا و
 قابل استفاده نباشد یا صیادان فعال جوان تجربه و اطالعات کافی

دربـاره غنای زیسـتگاه را قبـل از تخریب آن نداشته باشـند. 
 یکی از گزینه ها این اسـت که اطالعات را از سـاکنان قدیمی

پرس وجـو و دریافـت کـرد، ولـی راسـتی آزمایی متقابـل این 
 اطالعـات مشـکل خواهد بود. سـال های خیلـی دور، ماهـی

بر اساس شرایط به شدت متفاوت بازار، صید می شد و غیرممکن 
 بـود که تخمیـن خوبی از ظرفیت محصـول منابع ماهیگیری
 به دسـت آید، حتی اگر زیسـتگاه بازسازی می شـد. به عالوه، اگر
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 آن هایـی که در ماهیگیری فعال هسـتند، به تازگی به منطقه
 آمده باشـند، عمق دانش اکولوژیک محلی آن ها ممکن است

محدود باشد.
 زیسـت بوم هایی مانند صخره های مرجانی، مانگروها، مرداب ها و
 باتالق ها به شدت با محیط زیست های اطراف خود دارای تعامل
 هسـتند، اگرچه ممکن اسـت از لحاظ فیزیکی متمایز باشند.
 کسانی که از بیرون نگاه می کنند ممکن است زیست بوم های ساحلی
 را به صـورت جداگانه ببیننـد و درکی از تعامالت مابین آن ها

نداشته باشند.
ارتبـاط و پیوسـتگی اکولوژیـک بیـن زمین و دریا بسـیار 
 اهمیت دارد. خارج از جریان انسانی، احتماالً بیش ترین ارتباط،
 جریان آب و گل والی از رودخانه ها به مصب ها و مناطق ساحلی
 است. در شرایط طبیعی در زمین های مرتفع )زمین های باالدستی(،
 جریان مواد مغذی سبب حفظ سالمت زیست بوم ساحلی می شود.

ازایـن  رو تخریـب زمین هـای باالدسـتی کـه دلیـل اولیه آن 
جنگل زدایـی اسـت، موجـب افزایش فرسـایش و الی گذاری 
 در مناطق سـاحلی می شـود که نتیجه آن تخریب زیست بوم

ساحلی است.
 سایر تأثیرات منفی از طرف زمین به شکل آب های آلوده ای

اسـت که از سـمت شـهرها روان می شـود و مزارع متراکمی 
کـه در خشـکی احـداث شـده اند، پدید می آید. 
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زندگی جوامع ساحلی با پیچیدگی و بحران و 
در جست وجو برای کنترل 

 »جوامع سـاحلی« مردمی هسـتند که در نـوار باریکی از
 زمیـن یـا در آب در خطـی متغیر جایی که دریـا با زمین در
 تالقی است، زندگی می کنند. تالش برای تعریف و شناسایی این
 گروه از افراد و مشخص کردن منابعی که به آن وابسته هستند،

کار زیرکانه ای خواهد بود )شکل 1(.

شکل 1- تصویری از یک جامعه ساحلی

منطقـه سـاحلی را می تـوان از سـه جنبـه اکولوژیکـی، 
سیاسـی و اجتماعـی مطابـق شـرح زیـر تعریـف کـرد: 

 از لحاظ اکولوژیکی، منطقه ساحلی مناطقی از زمین _
است که تحت تأثیر دریاست.
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 از لحـاظ سیاسـی، منطقـه سـاحلی بـه دالیلـی از _
 قبیل فاصله اختیاری یا قراردادی از باالترین سـطح جزروَمد

برخوردار است.
 از لحـاظ اجتماعی، منطقه سـاحلی به عنوان منطقه _

اشغال شـده توسـط افـراد وابسـته بـه دریـا بـرای معیشـت 
شناخته می شـود.

 بـه هر صـورت به جـز در مـورد تنظیـم فاصله دلخـواه و
 قراردادی، برای اندازه دقیق گسـترش منطقه ساحلی به دلیل
 هم بسـتگی بـاالی بیـن زیسـت بوم و فعالیت های انسـانی در
 ایـن نوار حاصلخیـز بین زمین و دریا تعریف دقیقی نمی توان

ارائه داد.
 در این بخش، درباره جنبه های کلی طبیعت سیستم ساحلی،

از جمله مردم و محیط زیسـت سـاحلی آن ها بحث می شـود. 
تعمیـم ایـن موضـوع به عمـوم، هم مشکل سـاز اسـت و هم 
خطرنـاک. امـا به نظر می رسـد بعضـی از جنبه هـا به انـدازه 

کافی شـایع هسـتند تـا درباره آن هـا نظر داد.
 درک و فهم طبیعت سیستم های پیچیده توسط آن هایی

کـه در خـارج از آن سیسـتم قـرار دارنـد می توانـد بـه آن ها 
کمـک کنـد تـا بـا مردمی که بخشـی از سیسـتم هسـتند و 
ممکـن اسـت خودشـان آگاهانه درباره سیسـتم فکـر نکنند، 
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کار کننـد. ایـن درک و فهـم بایـد بـه افراد خارج از سیسـتم 
 کمک کند تا زمینه انجام کار با جوامع محلی را فراهم کنند و

جنبه های پنهان و زیر سطحی آن را کشف کنند.

 فرض مشـترک: »منابع ساحلی« چیزهای زنده و
غیرزنده هستند که در زیر سطح دریا یافت می شوند.

واقعیت: همچنین معیشت جوامع ساحلی وابسته به 
»منابع خاکی برای غذا و درآمد« است.

بـا توجه بـه اینکـه منابـع زمینـی بـرای جوامع سـاحلی 
 ضروری هسـتند و سـالمت و بهره بـرداری از منابع دریایی را
 تحت تأثیـر قرار می دهنـد، برخی دانشـمندان و محققان این

منابـع را همـراه بـا منابـع زنـده و غیرزنـده دریـا به عنـوان 
ر می دهند. منابع سـاحلی مدنظر قرا

جوامع ساحلی
جوامـع سـاحلی دارای منابع متعدد درآمد هسـتند، ولی 
 معموالً تهدیدات جـدی برای امنیت غذایی آن ها وجود دارد.

آن هـا در لبـه »دریـای غنی« زندگـی می کنند، ولـی عموماً 
فقیر، پرجمعیت و حاشیه  نشـین هسـتند. هنگامی که منابع 
تخریـب می شـوند، جوامـع سـاحلی به اندازه کافـی کاردان و 
توانـا هسـتند کـه ایـن مشـکل را حـل کننـد. آن هـا ممکن 

اسـت منابـع مالی نداشـته باشـند، ولی زنـده می مانند.
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در بسـیاری از مناطـق سـاحلی، ماهیگیـران )شـکل 2( 
 به طور سـنتی، فـردی و نیز خانوادگی مهاجرند. اخیراً، فشـار
 افزایش جمعیت در بسیاری از کشورها مردم مناطق داخلی و
 دور از سـاحل را به سـوی ساحل سوق داده است، به این امید
 که معیشت خود را بر اساس منابع دریایی که عمدتاً به عنوان
 منابع مشاع تلقی می شوند، کسب کنند. برخی از این مهاجران
 به صـورت فـردی یـا خانوادگی، بـه امید جسـت وجوی کار و
 زندگی، به طرف شهرها یا کشورهای خارجی مهاجرت می کنند.

همـه ایـن مهاجـران در تغییـر جوامـع محلی نقـش دارند و 
سـبب ادغـام گروه هـای قومی، فرهنگ هـا و زبان می شـوند. 
 این مهاجران - خواه از مناطق داخلی کشـور )دور از ساحل(
 باشند یا از سایر مناطق ساحلی - مردمی هستند که ارتباط و

وابسـتگی بـه محـل سـکونت خـود ندارنـد؛ بدیـن معنـا که 
دارای اطالعـات و دانـش اکولوژیـک محلی هسـتند، ولی به 

غنـای جامعـه بـا فرهنگ هـای مختلـف افزوده اند. 

  

شکل 2- ماهیگیران در مناطق ساحلی
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پیچیدگی

سیسـتم های اکولـوژی و انسـانی کـه منطقه سـاحلی را 
تشـکیل می دهند، از لحـاظ اکولوژیک و جمعیتی پیچیدگی 

زیـادی دارند. 
 خط اتصال زمین و دریا زیستگاهی پویاست و جایی است
 کـه انـرژی، مواد مغذی و جمعیت درختـان و حیوانات با هم
 ادغـام و بازیافـت می شـوند. این باعث می شـود کـه برخی از
 مناطق تولیدی در زمین به وسیله زنجیره های غذایی پیچیده ای
 )شـکل 3( که ظرفیـت باالیی دارند، حفظ شـوند. شـواهد از
 تاریخچه سطح باالی حاصلخیزی و بهره وری مناطق ساحلی
 به ویژه سطح باالی ذخایر ماهی حکایت می کنند. دالیل منطقی
 خوبـی وجـود دارد تا اعتقاد پیدا کنیـم که طبیعت متزلزل و
 ناراحت کننـده موجـود برخـی مناطـق سـاحلی در وهله اول

به علـت تخریب هرج ومرج وار شـبکه های پیچیـده اکولوژیک 
 اسـت؛ لذا بـا معکوس کردن صیـد بی رویه گونه هـای کلیدی

در زنجیـره غذایـی )کـه اغلـب گونه هـای بـا ارزش تجـاری 
هسـتند( می تـوان تعـادل اکولوژیـک را احیـا کـرد.
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 شکل 3- زنجیره غذایی و شبکه های اکولوژیک موجودات دریایی
)فشار صید انسان به گونه های کلیدی در رأس هرم غذایی(

 جاری  بودن از مهم ترین پیچیدگی های زیستگاه های دریایی و
 مصبی است. پیچیدگی جریان منابع و جامعه ساحلی، ارزیابی و
 جمـع آوری اطالعـات را بـرای مجموعـه خارجـی از جملـه

محققان و سایر افراد مشکل می سازد. 
 مشاهده منابع متحرک زیر آب، با تغییرات فصلی شدید و

سـیار بیـن زیسـتگاه های مختلف بسـیار دشـوار اسـت. این 
نـوع تحـرک اغلـب بر اسـاس دوره فصلـی، ماهانـه و روزانـه 
پیش بینی پذیـر اسـت؛ امـا اطالعـات مـکان دقیـق و انـدازه 
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ذخیـره ماهـی به راحتـی قابل تخمیـن و دسـتیابی نیسـت، 
اگرچـه ممکـن اسـت اطالعـات و دانش محلـی در این مورد 
 در دسـترس باشـد. اگر اکولوژی تحت تأثیـر صید بی رویه یا
 تخریب زیستگاه تغییر کند، دانش بومی و سنتی خیلی نمی تواند
 در ایـن ارتباط مؤثر باشـد یا افراد جـوان فعال در ماهیگیری
 ممکـن اسـت دارای تجربیات کافـی در ارتباط بـا غنی بودن
 زیسـتگاه قبل از تخریب نداشـته باشند. یک گزینه این است

که اطالعات را از افرادی مسـن که در محل سـاکن هسـتند، 
 دریافت کرد که در این خصوص مشکل  بررسی کردن مجدد و
 متقابـل اطالعاتـی اسـت کـه از ایـن افـراد به دسـت می آید.
 در سال های گذشته صید ماهی در شرایط بسیار متفاوت بازار

انجـام می گرفـت و ممکـن اسـت تخمیـن خوبـی از ظرفیت 
 تولیـد منابع حتی اگر منبع بازسـازی شده باشـد، امکان پذیر
 نباشد. به عالوه، اگر افرادی که در کار ماهیگیری فعال هستند
 به تازگی به منطقه آمده باشند، ممکن است عمق اطالعات و

دانش اکولوژیک محلی آن ها محدود باشد. 
 زیسـت بوم های زمینی نسـبت به زیسـت بوم های دریایی
 بسـته تر یا ایزوله تر هسـتند، حتی وقتی که زیستگاه دریایی

در ظاهر متفاوت باشـد. محیط آبی زیسـتگاهی اسـت که با 
 مکان های مختلفی در دریا مرتبط است و با مکان های دور نیز
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 ارتباطات زیادی برقرار می کند. بسیاری از گونه ها مراحل مختلفی
 از زندگی خود را در زیستگاه های مختلف می گذرانند و ماهی

نیـز در طـول سـه بعد دریـا متحرک اسـت. ممکن اسـت از 
لحـاظ فیزیکـی قابل تمایز باشـند، ولی زیسـت بوم هایی مانند 
مناطـق صخـره ای، مرجانـی، درختـان حـرا و باتالق هـا کاماًل 
 بـا زیسـتگاه های اطـراف خـود مرتبـط هسـتند. افـرادی که
 از بیرون نگاه می کنند، ممکن است زیست بوم های ساحلی را
 واحدی مجزا ببینند و از سـطح تعامل فی مابین آن ها آگاهی

نداشته باشند.
 ارتباط اکولوژیک بین زمین و دریا بسـیار تنگاتنگ است.
 گذشته از جریان مردم، احتماالً بیش ترین ارتباط، پیوستگی
 جریان آب و الی از رودخانه ها به مناطق مصبی و مناطق ساحلی
 است. در شرایط طبیعی در باالدست ها، این جریان مواد مغذی
 موجب حفظ سـالمت زیسـت بوم سـاحلی می شـود. تخریب
 مناطق باالدستی که در وهله اول به علت پدیده جنگل زدایی
 اسـت، سـبب افزایش فرسایش خاک و رسـوب گذاری شده و
 در نتیجه به تخریب زیسـت بوم های سـاحلی منجر می شـود.
 تأثیرات بیش تر از طرف زمین، به شکل آب های آلوده ای است
 که از طرف شهرها و مزارع متراکمی که در خشکی احداث شده اند،

به زیست بوم های ساحلی وارد می شود )شکل 4(. 
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شکل 4- منابع آلوده کننده زیست بوم های ساحلی

توجه
 مشـاهده منابع متحرک و فعال در شـب، بـرای محققان و

افرادی که با جامعه صیادی کار می کنند، مشکل است.
 ارزیابـی دامنـه و ظرفیت منابع در دسـترس و منابع بالقوه

در این شرایط کار آسانی نیست.

انواع زیست بوم ها و ویژگی های آن ها
در جـدول 1 انـواع زیسـت بوم ها بـه همـراه ویژگی هـا و 

مشـخصات آن هـا بیان شده اسـت.
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ت بوم ها و ویژگی های آن ها
جدول 1- انواع زیس

ت بوم
س

زی
ب ها

مص
لجن )گل والی(

گیاهان دریایی
جنگل های حرا

صخره های مرجانی

خصوصیات

- متنوع
- نوزادگاه
- نوسانات
- باز برای 

ورودی ها و تأثیرات

- کم عمق
- جزروَمدی

- شنی/گلی
- کم عمق

- فصلی
- حاصلخیز
- نوزادگاه

- داخل جزروَمدی
- درختان

- حاصلخیز
-گل والی
ب شور

- ل

- حاصلخیز
ف

س و ظری
 - حسا
- متنوع

گ
- پر از رن

- ساحل باز

استفاده و 
سود

- نوزادگاه
- صیادی

- آبزی پروری
- توریسم

- صیادی
- صیادی 

ت پوستان
سخ

- گیاهان دریایی
- محل تغذیه 
مرغان دریایی

- نوزادگاه
- صیادی

- صیادی 
ت پوستان

سخ
- زیستگاه گاو 

دریایی

- نوزادگاه
- صیادی

ت پوستان
- صیادی سخ

ت
- هیزم سوخ

- درختان دارویی
- علوفه

- تثبیت کننده خط ساحل
- تولیدکننده مواد مغذی

- تله مواد آلوده کننده

- صیادی
- زیستگاه

- زیبا )زیباشناسی(
- توریسم

- حفاظت از خط ساحل
- استفاده دارویی
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ت بوم ها و ویژگی های آن ها
ادامه جدول 1- انواع زیس

ت بوم
س

زی
ب ها

مص
لجن )گل والی(

گیاهان دریایی
جنگل های حرا

صخره های مرجانی

مشکالت/ 
موضوعات

- تأثیرات 
ت هایی با 

فعالی
منبع زمینی

- تجمع آلودگی
- احیاء زمین 

- آلودگی
- احیاء زمین

- حوضچه های 
آبزی پروری

- آلودگی
- الی گذاری

- الیروبی
- یوتریفیکاسیون
- صید بی رویه 

ت پوستان
سخ

- قایقرانی

- آلودگی
- قطع بی رویه 
درختان برای 

ت
سوخ

- حوضچه های 
آبزی پروری

- احیاء زمین
ت

- مالکی

- آلودگی
- رسوب گذاری

- استخراج شن و ماسه و مرجان
- ماهیگیری با سیانور

- ماهیگیری
- اکوتوریسم

ک )ادعای استفاده 
- دزدی بیولوژی

ف و 
اختصاصی به بهانه حق کش

اختراع(
- صدمه با لنگراندازی
- تیغ ها و مواد سرتیز

- طوفان ها
ش های مخرب صید

- سایر رو
- مواد مغذی از آب های روان زمینی
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بحران

 به دلیل رشد فزاینده جمعیت و صید بی رویه، زیست بوم ها و
جوامـع در بحـران هسـتند. بیش تـر ایـن بحران هـا به دلیـل 
 کنترل نکردن منابع اسـت. بدین ترتیب »کنترل« و »پایش«
 منابع می تواند راه حل برون  رفت از این بحران باشد. تخریب و
 از بین  رفتن منابع ساحلی در سال های اخیر افزایش یافته است.
 از دالیـل تخریـب صخره هـای مرجانـی، جنگل هـای حـرا و
 مصب هـا می توان به نقش فقر به عنـوان محرک صید بی رویه

در مناطـق سـاحلی اشـاره کرد. از طـرف دیگـر اسـتفاده از 
روش هـای مخرب صید آبزیان، آلودگی ها، فرسـایش و سـایر 
 تأثیـرات منفـی که بـا توسـعه در زمیـن حادث شده اسـت،

از دیگر دالیل این وضعیت هستند.
 تعداد کمی از صخره های مرجانی نزدیک مناطق پرجمعیت

سـالم مانده انـد و بیش تـر ایـن صخره هـا سـاختار بیولوژیک 
خـود را بـرای تنـوع و فراوانـی زندگـی آبزیانـی کـه بایـد 
 حمایـت کنند، از دسـت داده اند. بسـیاری از جنگل های حرا
 از بین رفته و بسیاری از مناطق مصبی به گنداب تبدیل شده اند.
 ممکن اسـت این بحث مطرح شـود که بحـران اصلی کنترل

این مسئله است.
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چه کسی مالک دریاست

در دنیـا تنوع بسـیار زیادی از سیسـتم ها وجـود دارد که 
 تعیییـن می کنـد چه کسـی مالک اسـت یا حق برداشـت از
 منابع ساحلی را دارد )شکل 5(. بنابراین برداشت از ذخایر ماهی
 اغلب در معرض مسابقه تالش در سیستم دسترسی آزاد است.
 همچنین سیستم های اداره کننده، خارج از سیستم های دولتی و
 سیاست های ملی یا بسیار محدود هستند یا هرگز وجود نداشته اند.
 گاهی اوقات تعیین قوانین غیر رسـمی برای استفاده از منابع

مشکل  هستند.

  
 شکل ۵- منابع ساحلی شامل

صخره های مرجانی، جنگل های حرا، مصب ها و...
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مطالعه موردی: تخریب جنگل های حرا
جنگل هـای حـرا برخـی از جوامـع منابـع آبـزی را بـرای 
 نسـل ها حفـظ کرده انـد؛ اما بـا افزایش جمعیـت، ذخایر با
 تهدید مواجه شده اند. بهره برداری از جنگل های حرا توسط
 جوامع محلی معموالً پراکنده اسـت تا در اقتصاد ملی مهم
 جلوه نکند. بیش تر ارزش جنگل های حرا در سـرویس ها و
 خدمات غیربازاری مثل کنترل فرسـایش، ایفاء نقش به عنوان
 مناطق پرورشـگاهی بـرای گونه هایی کـه در جاهای دیگر
 صید می شـوند، ارائه مواد مغذی، امرار معاش با اسـتفاده از
 چوب و غذای گونه ها و... است. با این حال، بیش ترین فشار بر

جنگل هـای حـرا نتیجـه بازارهـا و بهره بـرداران دور اسـت 
)شـکل 6(. دسترسـی آزاد بـه اکثر جنگل های حـرا، راه را 
 بـرای برداشـت چوب به منظـور تولید زغال باز کرده اسـت. 
 تقاضای جمعیت شهری، بازار جذابی را ایجاد کرده که مقاومت
 مـردم محلـی در برابر محدودیت اسـتفاده از ایـن منابع را
 مشـکل ساخته اسـت. زمین هـای مناطق زیـادی به منظور
 افزایش تولید میگو برای بازارهای صادراتی تبدیل شـده اند.

ایـن سیسـتم آزاد، نتیجـه ملی گرایـی یا ملی کـردن منابع 
 به وسـیله سـازمان های محلی و نهایتاً دولت مرکزی اسـت.
 امـروزه کنتـرل محلـی بـرای مدیریـت جنگل هـای حـرا

از بین رفته است. امری که برای پایداری ضروری است. 
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 شکل ۶- بهره برداری بی رویه از جنگل های حرا که وظیفه
کنترل فرسایش و مناطق پرورشگاهی را به عهده دارند. 

 عدم قطعیت در حق دسترسی یا مالکیت بر منابع ساحلی،
جوامـع فقیـر محلـی را بـا انتخـاب محـدود و کمـی روبـه رو 
 کرده است. این شرایط آن ها را وادار می کند که هرچه می توانند

از منابـع برداشـت کننـد. اگـر می خواهیـد حفاظـت از ذخایر را 
 تضمین کنید، باید به کسانی که ماهیان جوان را صید نمی کنند و

آن هـا را بـرای رشـد کافی رهـا می کننـد، اطمینـان داد که 
 ماهی رهاشده برای رشد در مکانی چند متر یا چند کیلومتر
 آن طرف تر توسط فرد دیگری که توجهی به حفاظت از ذخایر

نـدارد، صیـد نمی شـود. از سـویی، بایـد تضمیـن کـرد کـه 
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 ماهـی جوانـی کـه صید نمی شـود و برای رشـد و نمو در آب
 رها می شود، به کسی که حفاظت از ذخایر را اجرا کرده است،
 باز می گردد و به او سود می رساند. به جز این کار مشوق دیگری
 بـرای حفاظـت از ذخایـر وجـود ندارد. لذا ثابت شـده اسـت

هنگامـی کـه مـردم انگیـزه و دالیـل کافـی دارنـد کـه بـا 
 سـرمایه گذاری در حفاظـت از ذخایـر، در آینده برای آن ها نیز
 سـود در بر خواهد داشت، از محیط  زیست خود حفاظت می کنند.
 اگرچه مناطق ساحلی در حال حاضر، به طور جدی تحت تأثیر
 عوامل مختلف مانند صید بی رویه، آلودگی و... قرار گرفته اند و
 ماهیگیری اغلب به عنوان آخرین گزینه برای اشـتغال در نظر
 گرفته شده است، ممکن است بازده بالقوه منابع ماهیگیری دوباره
 به دست آید و حمایت از رفاه مردم محلی را فراهم کند؛ ولی این

امر نیاز به کنترل و مدیریت جدی دارد.

مدیریت منابع ساحلی
رویکردهای جامع در مدیریت منابع ساحلی

 دریا از طرف ساحل از یک روستا عبور می کند، به روستای
 بعدی می رسد و به اطراف کشور می رود و به سایر نقاط جهان
 متصل می شود. »همه« باید در مدیریت منابع زنده دریایی یا

منابع زنده مناطق ساحلی درگیر شوند.
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 موافقت نامه های بین المللی برخی فعالیت ها را در دریای آزاد
تنظیـم کرده انـد. اغلـب نهادهـای ملـی در مدیریـت جامـع 

مناطـق سـاحلی1 درگیر هسـتند.
 در سـال های اخیر، برخـی رویکردهای جامع و یکپارچه 
در مناطـق سـاحلی شـامل درنظرگرفتـن مدیریت مشـترک 
 فعالیت های تجاری، مسـکن، ماهیگیری، تفریحی، دولتی و...
 شکل گرفته اسـت که تحـت عنوان مدیریت مناطق سـاحلی
 بیان شده است. فرایندها شامل جلب مشارکت تمام ذی نفعان

در مدیریـت مناطـق سـاحلی بـا اسـامی متنوع اسـت که در 
جـدول 2 بعضـی از آن هـا ذکر شده اسـت. 

 جدول 2- اسامی فرایندهای جلب مشارکت تمام ذی نفعان در
مدیریت مناطق ساحلی

مخفف اسامیمعادل انگلیسی اسامیاسامی فارسی

مدیریت یکپارچه 
ساحلی

Integrated coastal 
Management

ICM

مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی

Integrated Coastal 
Zone Manegement

ICZM

مدیریت یکپارچه 
محیط زیست 

ساحلی

Integrated 
Management of 

Coastal Zone 
Environment

IMCZE

1. Costal Zone Management (CZM)
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 اگرچه جزئیات این تغییرات متفاوت است، آن ها تقریباً و
 به طور کلی توسط دولت ها آغاز می شوند و سطوح مختلف حکومت
 درگیر اجرای آن می شوند. با توجه به اینکه بهره برداران هم درگیر

این نوع مدیریت می شوند، این رویکرد یکپارچه و جامع به مدیریت 
 معمـوالً تحـت عنـوان »مدیریـت مشـترک« توضیح داده شـود.

بـا ایـن  حـال، بیش تر و بیش تـر، گروه های اسـتفاده کننده شـامل 
 »گروه های اجتماعی«، درجه اثربخشی »مشارکت«، »نشستن دور
 یـک میز« یـا »ذی نفع بودن« بسـتگی به زمینـه اجتماعی و
 فرهنگی و به قدرت مردم محلی برای مذاکره با ذی نفعان سیاسی و

اقتصادی و به تمایالت سیاسی دولت برای عمل دارد.
 همان طوری که در سـایر منابع طبیعـی مناطق رخ داده،
 مدیریـت منابع سـاحلی برای کاهش صیـد بی رویه و کاهش

تأثیرات مخرب آن توسط دولت های مرکزی به شکست انجامیده 
 اسـت. بـا ایـن حـال، کشـورهای زیـادی به سـمت کنترل های

محلی برای کنترل بسـیاری از منابع طبیعـی روی آورده اند؛ 
زیـرا آن هایـی کـه به طـور مسـتقیم وابسـته بـه منابع انـد، 
نگهبانانـی متعهدتـر، آگاه تـر و توانمندتـر بـرای حفاظـت از 

ایـن منابع هسـتند.
 بعضی از مسائل مانند فشار بازارهای جهانی و آلودگی ها را
 نمی توان یا مشکل است در سطح محلی کنترل کرد. با این حال
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موضوعـات زیـادی هسـت کـه می توانـد در سـطح محلـی 
مـورد توجـه قرار گیـرد. 

مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه

مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنـی بـر جامعـه1 فراینـدی 
 اسـت که جوامع محلی در مدیریت منابع سـاحلی که به آن
 وابسـته هستند، درگیر می شـوند. هرچه بهره برداران از منابع
 بیش تـر به طور مسـتقیم درگیر تصمیمات مدیریتی شـوند و
 مقیاس مسـئولیت محلی تر شود، در این صورت »مالکیت« و
 مسئولیت پذیری بیش تر می شود و اجابت و سازگاری با قوانین
 توسـط بهره بـرداران افزایش می یابد. مدیریت منابع سـاحلی
 مبتنی بر جامعه، حرکتی اسـت برای حل مسائل و مشکالت

از طریق کنترل بیش تر محلی مدیریت منابع.
 بـا توجه به پیچیده تربودن مدیریت منابع سـاحلی مبتنی بر

 جامعـه، موضوعـات و مسـائل مربـوط بـه جوامع سـاحلی از 
 راه های جامع تری مورد بررسی و توجه قرار می گیرند. مدیریت
 منابع سـاحلی مبتنی بر جامعه، تالشـی آگاهانه و هوشیارانه
 برای »جامعه« در جهت توانمند ساختن آن ها برای کنترل بر

منابع ساحلی است که از آن بهره برداری می کنند.

1. Community based-Coastal Resorce Management (CBCRM) 
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 چشـم انداز یک دیدگاه معیشتی پایدار به جای رویکردهای
محـدود معیشـتی، »معیشـت جایگزیـن« رویکـردی اسـت 
دربردارنـده ابعـاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی که عالوه بر 
 ابعـاد اقتصـادی و زیسـت محیطی، بـر سـالمت و رفـاه مردم
 تأثیر می گذارد. اگر مردم عهده دار مسـئولیت مدیریت شوند،

سـودهای حاصـل از آن بایـد واضح، واقعی و عادالنه باشـد و 
نتیجـه آن تعـادل و مصالحه ای قابل قبول اسـت.

 ارزیابی جامع ضروری اسـت. بیش تر زیسـت بوم های تخریب شده
 می توانند بازیافت شوند و بهبود یابند. کنترل استفاده و سوء استفاده،
 ظرفیـت کارآمـدی و بازدهی مناطق سـاحلی را بـاز می گرداند و
 جوامع سـاحلی، با مراقبت و مالحظه می توانند رفاه و آسـایش

خود و فرزندان خود را بهبود بخشند.

توجه 
 دریـا بـرای مـدت طوالنـی مـردم را حفـظ کرده اسـت. اما ما
 بـا ایـن هدیه الهی بدرفتـاری کرده ایم و اگر دریـا نیز بیش  از
 ایـن بـا ما همراه نباشـد چه اتفاقـی می تواند بیفتـد. حال اگر
 مـا با آن برخـورد خوبی داشته باشـیم، دریا اجابـت می کند و

جوامع ساحلی ممکن است زنده و پایدار بمانند.
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راهبرد مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه

 مدیریت منابع سـاحلی مبتنی بر جامعه، راهبردی جامع
 است که هدف آن مورد توجه قراردادن موضوعات چندبعدی
 تأثیرگذار بر محیط زیست مناطق ساحلی از طریق مشارکت فعال و

معنـی دار جوامـع سـاحلی اسـت. مهم تریـن هـدف ایـن کار 
 توجـه بـه مسـئله اصلـی ماهیگیـری یعنـی دسترسـی آزاد،
 با همه پیامدهای نامطلوب و ناخوشـایند آن از طریق تقویت

دسترسی و کنترل جوامع محلی بر منابع آن هاست )شکل 7(. 

 
شکل 7- مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه
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اسـاس اصطـالح، »مبتنـی بر جامعـه« یک مبنـا و اصل 
 اسـت که بهره برداران اولیه از منابع نیز باید مدیران قانونی و

مشـروع منابع خود باشـند. ایـن موضوع یکـی از تفاوت های 
 اساسی این راهبرد با سایر راهبردهای مدیریت منابع طبیعی

اسـت کـه به طـور نسـبتاً زیـادی متمرکـز هسـتند یـا برای 
 درگیرکردن جامعه ای که به طور مستقیم وابسته به این منابع

هستند، با شکست روبه رو شده اند. 
تجربیات بسـیاری از کشـورها نشـان می دهد که سیستم 
متمرکـز مدیریت، تأثیـری در مدیریت پایدار منابع سـاحلی 
 ندارد. در نتیجه، بسـیاری از جوامع صیادی ساحلی، احساس
 مالکیـت و مسـئولیت خـود را نسـبت بـه مناطـق سـاحلی
 از دست داده اند. از طریق فرایندهای مختلف از جمله آموزش،
 مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه امیدوار است که این
 احساس مالکیت و مسئولیت را زنده کند )شکل 8(. همچنین
 فرایندی است که از طریق آن جوامع ساحلی از لحاظ سیاسی و
 اقتصادی قدرتمند می شوند. بنابراین می توانند مدعی باشند و
 قدرت قانونی دسترسـی به کنترل مدیریت بر منابع سـاحلی

را کسب کنند.
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 شکل 8- ایجاد حس مالکیت و مسئولیت
در جوامع ساحلی برای کنترل منابع

به صـورت ایدئـال، حرکـت به سـمت شـروع ایـن فراینـد 
بایـد از سـوی خـود جامعـه باشـد. امـا بـا توجـه بـه ضعـف 
قـدرت و ناتوانـی آن هـا، اکثـر جوامـع ظرفیـت الزم را برای 
شـروع فراینـد تغییـر ندارنـد. ایـن در میـان سـایر عوامـل، 
 موجـب شده اسـت کـه نمایندگی ها و سـازمان هایی خارج از
 سیستم آن ها، فرایند درگیرکردن جامعه ساحلی در مدیریت
 منابع ساحلی مبتنی بر جامعه از جمله کار برای سازمان دهی جامعه

را تسهیل کنند.

اصول مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه

 اصول عمومی پذیرفته شـده اداره مدیریت منابع سـاحلی
مبتنی بر جامعه شامل موارد زیر است:
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توانمندسازی؛ _
عدالت؛ _
پایداری اکولوژیک و توسعه پایدار؛ _
احترام به سنت ها )آداب ورسوم(/دانش بومی؛ _
عدالت جنسیتی. _

در ادامه درباره این موارد بیش تر توضیح داده می شود.

توانمندسازی

 توانمندسازی جامعه ساحلی عبارت است از توسعه توانایی
یـا قـدرت برای انجـام مدیریـت کنتـرل منابع و نهادسـازی 
برای ارتقاء سـطح معشـیت خـود و حفظ بهره بـرداری پایدار 
از منابعـی کـه جامعه به آن وابسته اسـت )شـکل 9(. این امر 
اغلـب در پیوسـتگی بـا نهادهـای ایجادشـده توسـط دولـت 
انجام می گیـرد. بـا تقویـت دسترسـی و کنتـرل جامعـه بـر 
منابع سـاحلی، شـانس بیش تـری برای وقوع سـود اقتصادی 
در محـل وجـود دارد. مدیریـت موفـق منابع با سـازمان دهی 
مبتنـی بر جامعه همچنیـن می تواند در به رسمیت شـناختن 
 آن ها به عنوان یک شـریک مشروع در مدیریت منابع ساحلی
 کمک کند. توانمندسازی به معنای قابلیت سازی و ظرفیت سازی

جامعـه اسـت تـا به طـور اثربخـش و مؤثـر منابع خـود را به 
روش پایدار مدیریت کننـد.
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شکل 9- توانمندسازی ارتقاء سطح معشیت خود و حفظ بهره برداری پایدار

عدالت

 اصـل عدالت با اصل توانمندسـازی مرتبط اسـت. عدالت
به این معناسـت که شـرایط دسترسـی یکسـان به فرصت ها 
 بیـن مردم و بین سـطوح مختلف جامعه وجود داشته باشـد.
 عدالت وقتی حاصل می شود که صیادان کوچک دسترسی یکسانی

بـه فرصت هـای موجـود بـرای توسـعه، حفاظـت و مدیریت 
منابـع سـاحلی داشته باشـند )شـکل 1۰(. 

همچنیـن مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنـی بـر جامعـه، 
 عدالت را بین نسل حاضر و نسل آینده از طریق فراهم کردن

مکانیسـم هایی کـه حفاظت منابع سـاحلی را برای اسـتفاده 
در آینـده تضمیـن می کند، برقرار می سـازد.
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 شکل 10- اصل عدالت و برقراری شرایط
دسترسی یکسان به فرصت ها بین مردم

پایداری اکولوژیک و توسعه پایدار

مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنی بر جامعـه موجب ترویج 
 فناوری ها و شـیوه هایی می شـود که نه تنها مناسـب نیازهای
 اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی جامعه هسـتند، بلکه از لحاظ
 پایداری اکولوژیک و زیست محیطی مناسب هستند؛ فناوری هایی

که ظرفیت حمل و جذب منابع و زیست بوم را تشخیص می دهند.
 از سـوی دیگر، توسـعه پایدار به این معناسـت که به طور
 جدی وضعیت و طبیعت منابع طبیعی را در عین دنبال کردن
 توسعه اقتصادی بدون به خطرانداختن منافع و رفاه نسل آینده

مورد توجـه جـدی قـرار داد. مراقبت از محیط زیسـت یکی از 
ُمؤلفه هـای اصل نظارت اسـت کـه این نظریه را به رسـمیت 
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می شناسـد کـه صرفاً این مردم هسـتند »که قیـم و نگهبان 
زمین هسـتند« )شکل 11(. 

 

 شکل 11- برداشت از ذخایر منابع زنده دریایی
بدون به خطرانداختن منافع و رفاه نسل آینده

احترام به سنت ها )آداب ورسوم(/دانش بومی

 مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنی بر جامعـه، ارزش خرد و
 دانش محلی را به رسمیت می شناسد. این مدیریت پذیرش و

اسـتفاده از سـنت و دانش بومی را در فعالیت ها و فرایندهای 
مختلف خود تشـویق می کند.

عدالت جنسیتی

 مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه، نقش منحصربه فرد
زنان و مردان و مشارکت آن ها را در حوزه های تولید و فراوری 
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 به رسـمیت می شناسـد )شـکل 12(. مدیریت منابع سـاحلی
 مبتنی بر جامعه افزایش نقش زنان را در مدیریت منابع ساحلی

ترویج و تشویق می کند.

 

شکل 12- مشارکت مردان و زنان در مدیریت منابع ساحلی

اجزاء مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه
مدیریت منابع سـاحلی دارای اجزایی اسـت که در ادامه 

دربـاره آن ها توضیح داده می شـود. 

بهبود حق مالکیت بر منابع

 بهبود حق مالکیت به معنای به دسـت آوردن، دسترسی و
 مدیریت کنترل توسط جامعه بر منابع تولیدی است. همچنین

به معنای شفاف سـازی حق اسـتفاده یا حـق مالکیت جامعه 
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اسـت )شـکل 13(. به طور عملیاتـی، به معنی نهادینه سـازی 
دسترسـی و کنتـرل از طریـق پلیس یا قوانیـن ملی و محلی 
اسـت. ایـن عمدتـاً از طریـق سـازمان دهی مؤثـر جامعـه و 

سیاسـت گذاری حمایتـی بـه دسـت می آید.

 

شکل 13- بهبود حق مالکیت در برداشت از منابع ساحلی

توانمندسازی یا صالحیت سازی

 توانمندسـازی یـا صالحیت سـازی بـه معنـای قـدرت و
 اختیاردادن به جامعه از طریق باالبردن سطح سواد، آموزش و
 توسـعه سازمان دهی است. آموزش های زیست محیطی و حفاظت،
 بخش مهم و حیاتی از برنامه توانمندسازی یا صالحیت سازی
 است. این عمل به ایجاد درک و فهم مشترک از موضوعات و
 جنبه های اغلب پیچیده و مرتبط به هم مدیریت منابع ساحلی

کمک می کند )شکل 14(. 
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 شکل 14- توانمندسازی ساحلی و ایجاد درک و

فهم مشترک مدیریت منابع ساحلی

 با تأکید بر موضوعات محلی، آموزش های زیسـت محیطی
 می توانـد آگاهـی و مهارت هایـی را ایجاد کنـد که به ظرفیت
 افراد و جامعه برای ایجاد تغییرات کمک کند. رهبران جامعه
 اعتماد خود را از طریق کسب دانش و مهارت به دست می آورند.
 این اعتماد شامل ساخت و تقویت ظرفیت سازمان های مردمی

است، مانند: 
آموزش رهبران؛ _
توسعه و افزایش عضویت افراد؛ _
کسب درآمد و سرمایه؛ _
ایجاد سیستم های سازمانی؛ _
ایجاد شبکه. _
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تمـام ایـن تالش هـا بایـد بـرای دسـتیابی به اسـتقالل، 
خوداتکایـی و اعتمـاد بـه نفـس بیش تـر برای سـازمان دهی 
مبتنـی بـر جامعه و خـود جامعه به عنوان کل هدایت شـوند. 

حفاظت از محیط زیست

 محیط زیسـت های ساحلی، منابع ساحلی را حمایت می کنند.
 وقتی که محیط زیسـت ها تخریب می شوند و از بین می روند،
 تأثیرات سریعی بر بهره وری منابع خواهند داشت )شکل 15(.
 سـالمت زیسـتگاه های سـاحلی به طور مسـتقیمی با تراکم و

از  بهره بـرداری  بـرای  دارد کـه  ارتبـاط  فعالیت هایـی  نـوع 
نجام می گیـرد.                                 ا منابع 

 
شکل 1۵- حفاظت از محیط زیست های ساحلی
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 حفاظت از محیط زیسـت بر تجدیـد، تقویت و حفاظت از
 محیط زیسـت های سـاحلی متمرکز اسـت. نمونه هایی از این

اقدامات شامل موارد زیر است: 
ایجاد مناطق حفاظت شده و حریم های دریایی؛ _
احیاء جنگل های حرا؛ _
بازسازی ذخایر. _

 حفاظت از محیط زیست می بایست زیست بوم های مختلف ساحلی
 را نیـز پوشـش دهد؛ چون این زیسـت بوم ها از حـوزه آبریزها
 تـا دریـای باز همه بـا هم ارتباطات داخلـی دارند. حفاظت از
 محیط زیسـت به طور دقیق با تنظیم قوانین و محدودیت های قانونی
 زیست محیطی مرتبط است تا تأثیرات مضر برخی فعالیت های

مرتبط با منابع ساحلی را به حداقل برساند.  

توسعه معیشت پایدار 

 هدف و مالحظه اول مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه
 امنیت غذایی اسـت. توسعه معیشـت پایدار نقش کلیدی در
 تضمین اقتصاد و امنیت غذایی صیادان دارد )شکل 16(. معیشت
 نقطه اصلی تعامل بین صیاد و منابع ساحلی است. نوع تعامل
 تعیین می کند که آیا اسـتفاده از منابع به روش پایدار هسـت

یا خیر. 
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شکل 1۶- توسعه معیشت پایدار

 توسعه معیشت پایدار ممکن است به معرفی فرصت هایی
جایگزیـن در زمیـن، برای مثـال دامداری یا کشـت دریایی، 
 برای معیشـت بینجامد. ارتقاء سطح معیشـت پایدار موجود،
 اصالح یا بهبود معیشت موجود و مبارزه علیه روش های مخرب،

ارتقـاء امنیت غذایی خانـوار و روسـتا از مهم ترین جنبه های 
این اجزاست. 

گردش کار مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه
گـردش کار مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنـی بـر جامعه 

دارای چهـار مرحلـه اسـت )باپـا( کـه عبارت انـد از: 
مرحله اول: برنامه ریزی؛ _
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مرحله دوم: اجرا؛  _
مرحله سوم: پایش؛  _
مرحله چهارم: ارزیابی.  _

 مراحل از لحاظ اندازه و سطح پیچیدگی به توانایی جامعه
بـرای به عهده گرفتـن فعالیت هـا در هر مرحله بسـتگی دارد. 
 این فرایندی ادامه دار است که جامعه با کمک یا بدون کمک
 تسـهیل کننده خارجـی به  عهده می گیرد )نمـودار 1(. فرایند
 مورد بحث، برای گردش کار یک مدیریت جامع منابع ساحلی
 مبتنی بر جامعه اسـت، اما می توانـد یک گردش کار کوچک
 بـا تمرکز بـرای یک موضوع خاص طراحی شـود )برای مثال

بازسازی جنگل های حرا(.

 
اجرا

 طراحی و
برنامه ریزی

پیش برنامه ریزی، 
آماده سازی، ورود و یکپارچه سازی

ارزیابی

پایش

نمودار1- گردش کار مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه  
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برنامه ریزی

ارزیابی یا مرحله پیش برنامه ریزی

 طی مرحله ارزیابی، نمایه جامع جامعه ساحلی آماده می شود
 تـا به عنـوان یک اصل برای برنامه ریزی فعالیت ها عمل کند و
 هم زمان، اطالعات و داده هایی را به عنوان خطوط اصلی پایش و
 ارزیابی آینده فراهم می کند. این داده ها می توانند در سطح وسیعی

به داده های اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و جنبه های 
 فرهنگـی جامعـه دسـته بندی شـوند. نـوع و دامنـه اطالعـات
 جمع آوری شده باید بتواند نیازهای اصلی فرایندهای مدیریت منابع
 را در آینده فراهم کند. همچنین باید منعکس کننده اولویت های

جامعـه طی تحلیـل موضوعات و مشـکالت مطروحه باشـد. در 
 مدیریت منابع سـاحلی مبتنی بر جامعـه، موضوعات اجتماعی و
 اقتصادی بخشـی از چالش های مدیریت ماهیگیری هستند و

نباید موضوعاتی جداگانه در نظر گرفته شوند.
 در وهله دوم داده ها جمع آوری می شوند و تحلیل مشترک
 این داده ها در سطح جامعه برای اعتبارسنجی اطالعات موجود

انجـام می گیرد و خأل اطالعـات و داده های مورد نیاز بیش تر 
مشـخص می شـود. از طریـق این فراینـد تعامـل و همکاری 
ممکـن اسـت رهبـران جامعـه و بخش هـای کلیـدی )بـرای 
مثـال سـازمان های ماهیگیـری، اتحادیه صیادان( شناسـایی 
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 شـوند. بـه ایـن رهبـران و بخش هـای کلیـدی ممکن اسـت
 آموزش های اضافی داده شـوند و می توان آن ها را تشویق کرد
 که نقش کلیدی را در مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه
 ایفـا کنند. آموزش های اولیه محیط زیسـت می تواند در طول

دوره ارزیابی به اجرا گذاشته شود. 
 خألها، نیازهای اطالعاتی و داده ها می تواند با اسـتفاده از
 روش های مختلف مشارکتی و فناوری پر شوند. روش های مشارکتی
 مورد استفاده به ظرفیت و قابلیت جامعه یا به تسهیل کننده ها
 بسـتگی دارد. بخش های مختلف جامعه تشویق می شوند که

دانش و تجربه خود را به اشتراک بگذارند. 
 در پایان این مرحله، باید اطالعات کافی برای آماده کردن
 نمایـه جامـع جامعـه سـاحلی در دسـترس باشـد. همچنین
 ممکن است جامعه برای مشخص کردن ظرفیت گزینه ها برای

شـروع توسـعه مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنـی بـر جامعـه 
اقدام کنـد.

 هنگامی که نمایه های جامعه ساحلی تکمیل شد، تسهیل کننده
 مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه، بر روش های مشارکتی
 کمک کننده به جامعه متمرکز می شـود که از جمله می توان

به موارد زیر اشاره کرد:
تعیین موضوعات و مشکالتی که مورد توجه عموم است؛ _
تعیین اهداف راهبردی )تغییرات دلخواه(. _
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نمایه جامعه ساحلی 
داده های زیست محیطی

ارزیابی زیستگاه ها و منابع موجود )زمین و دریا(؛ _
ویژگی های بیولوژی-جغرافیایی، وجود آبریزها و سایر  _

زیست بوم های مرتبط؛
اقلیم )آب وهوا(، شرایط، اطالعات اقیانوس شناسی؛ _
 کارخانه های آالینده )آلوده کننده( و سایر عوامل تأثیرگذار _

در منطقه.
داده های اجتماعی-اقتصادی

جمعیت؛ _
سالمت؛ _
سطح تحصیل؛ _
مذهب، تاریخ و فرهنگ؛ _
اقتصاد )خانواده و سطوح خانواده(؛ _
زیرساخت ها؛ _
صلح و صفا و سایر شرایط و موقعیت؛ _
نقش مردان و زنان. _

داده ها و اطالعات استفاده از منابع
امرار معاش ها بر اساس منابع؛ _
جریان کاال و بازار؛ _
تاریخ منابع و تحلیل روندها.  _
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نهادها و چهارچو ب های قانونی
مالکیت زمین و تصدی؛ _
دسترسی به منابع و مدیریت موجود؛ _
ساختار جامعه، موقعیت سیاسی. _

برنامه ریزی مناسب

 در ایـن برنامه ریزی مناسـب، جامعه سـاحلی از اطالعات
 به دسـت آمده بـرای تنظیم برنامه های مختلـف با به کارگیری

روش مشـارکتی اسـتفاده می کنـد. ایـن برنامه  هـا بایـد در 
حیطـه چهـار جزء مدیریت منابع سـاحلی مبتنـی بر جامعه 

باشـند که در بـاال توضیح داده شـد. 
در وهلـه اول یـک طرح بلندمدت توسـعه جامعه که یک 
 برنامـه توسـعه راهبردی 3 تا 5 سـاله  اسـت، آماده می شـود.
 این طرح باید دیدگاه و اهداف جامعه را در شـرایط عملیاتی
 منعکـس کنـد. همچنیـن بایـد دارای اهـداف راهبـردی و
 هدف گذاری هـا باشـد. جامعـه باید معیـن کند کـه آیا طرح
 امکان پذیر و قابل انجام هسـت و آیا تأثیرات یا خطرپذیری ها

از جملـه ریسـک های زیسـت محیطی و اجتماعی-اقتصـادی 
 آن قابل مدیریـت یا قابل قبول هسـتند. هـر اطالعات دیگری

بـرای خطرپذیـری و ارزیابـی امکان پذیـری طـرح بایـد بـا 
اسـتفاده از روش مشـارکتی جمـع آوری شـوند.
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برنامـه توسـعه جامعـه پـس از آن به برنامه هـای خاصی 
تبدیـل می شـود کـه فعالیت هـای مختلفـی را کـه در طـول 

دوره کوتاه تـر بایـد انجـام شـوند، توضیـح می دهد. 
جامعـه بایـد بتواند منابع مالی و شـرکای بالقـوه را برای 
برنامه هـا و فعالیت هـای خـود شناسـایی کنـد. می تـوان از 

مـوارد زیـر به عنـوان شـرکای بالقوه نـام برد: 
سازمان های غیردولتی؛ _
دولت؛ _
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی؛ _
نمایندگی های خیریه. _

اجرا

 طی این مرحله، اعضاء جامعه نسبت به اجرا و به کارگیری
 برنامـه عملیاتـی مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنی بـر جامعه
 شـامل فعالیت های ظرفیت سـازی، آموزش های زیست محیطی،
 ابتکارهای حفاظت از زیسـت بوم و منابع و پروژه های توسـعه
 معیشت پایدار اقدام می کنند. راهبردهای مناسب و فناوری ها
 بررسی شوند، توسعه یابند، آزمایش شوند و هنگامی که موفق بود،
 سازگار شده و تکرار و تکثیر شوند. آموزش و سایر ورودی های فنی

معمـوالً نیـاز به اجـرای موفق طـرح مدیریت منابع سـاحلی 
مبتنی بـر جامعه دارد.
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 مکانیسـم های اجرایـی، در شـکل گروه کار، کمیته هـا یـا
 شورای چندبخشی باید در نظر گرفته شود. همچنین سیستم های

برنامـه مدیریت )سیاسـت های ارتباطات، مالـی و اداری( نیز 
باید نصب شـود.

 شبکه سـازی و ایجاد ارتباطات بین جامعه و سـازمان های
 بیرونی یا افراد باید برای حمایت بیش تر فعالیت های مدیریت

منابع ساحلی مبتنی بر جامعه ایجاد شود.

پایش

 پایش به منظور ثبت پیشرفت و تغییرات مشخصی که در یک
 شـاخص مشـخص و در فواصـل مشـخص طی اجـرای پروژه
 اتفاق افتاده است، انجام می گیرد و اجازه می دهد که تنظیمات

بین طرح ها و اهداف انجام شود یا برای مثال، در صورت لزوم 
 برای رسیدن به اهداف در زمان مناسب از اقدامات مداخله ای

مناسب استفاده کرد.
 کلیـد پایـش مناسـب انتخاب شـاخص های مناسـب در
 مرحله اولیه و در مرحله طراحی اسـت. در نهایت، شاخص ها

درجـه به موفقیت رسـیدن )یـا نرسـیدن( برنامـه و پـروژه را 
مشـخص می کننـد.
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ارزیابی

 اهداف مرحله ارزیابی شامل تأیید اثربخشی فرایند مدیریت
 منابع ساحلی مبتنی بر جامعه با ارزیابی قابلیت و ظرفیت
 جامعه ساحلی است یا انجام و تکمیل، یا اگر زمان کافی
 گذشته است، تأثیرات آن فعالیت ها یا پروژه های فردی بر اساس
 اهداف پروژه است که اجازه می دهد تا تغییرات قطعی پس از
تجزیه و تحلیل نتایج نهایی در اهداف برنامه انجام شود )شکل 17(.
 معمـوالً جنبه هـای مختلـف پایـش و ارزیابـی از سـوی
 سازمان های مختلف، کمیته ها، داوطلبان و تسهیل کنندگان خارجی
 انجـام می گیرد. الزم اسـت آموزش پایـش و ارزیابی به روش

مشـارکتی توسـط این گروه ها انجام گیرد. همـه گروه ها نیاز 
 دارند که بازخورد نتایج پایش و ارزیابی را به جامعه گسترده تر
 ارائه دهند. در پایان گردش کار پروژه مدیریت منابع ساحلی
 مبتنـی بر جامعه ممکن اسـت نیاز بـه راهبرد جامع و کاملی
 برای نگاه کمی بیش تر به شـاخص ها و تأثیرات باشـد. جامعه
 باید آن ها را تجزیه و تحلیل کند تا اطمینان حاصل شود که
 اشتباهات تکرار نشود و بینش کافی در مورد چگونگی تعدیل و

بهبود آن ها به دست آید.
 تجربیات حاصل از موفقیت ها و شکست ها باید در گردش کار
 برنامه و طراحی گنجانده شـوند و با سـایر جوامع به اشتراک

گذاشته شوند.
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شکل 17- ارزیابی فرایند مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر جامعه

سازمان دهی جامعه و فرایند توسعه
تعریف

 سـازمان دهی و توسعه جامعه فرایندی است که از طریق
 آن جامعه با کارکردن برای شناسـایی نیازها و حل مشکالت
 خود به روش هم افزایی، توانمند می شـود )شـکل 18(. با این
 فرایند، اعتمادبه نفس و ظرفیت اعضاء جامعه برای سـازمان دهی
 توسـعه می یابد. فرایندهای درگیر در مدیریت منابع سـاحلی
 مبتنی بر جامعه از طریق سازمان دهی جامعه به بهترین شکل

 ممکن تسهیل می شود.   
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شکل 18- آموزش برای سازمان دهی و توسعه جامعه

 هدف سـازمان دهی جامعه و فرایند توسعه دارای اهدافی
به شرح زیر است:

 جوامع ساحلی را برای آگاهی بیش تر از شرایط و محیط زیست _
 خود و نیز درک توانایی ها و مسئولیت های جمعی برای مدیریت

خود و محیط زیست به روش پایدار توانمند بسازند.
 فراهم کردن فرصت برای مشارکت مردان و زنان در تصمیمات و _

اقداماتی که زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در نتیجه، 
نوعی حس مالکیت و مسئولیت جمعی توسعه می یابد. 

 ظرفیت جامعه را برای دسترسی به منابع مالی داخلی و _
خارجی برای حمایت از پروژه های اجتماعی- اقتصادی پایدار 

تقویت کند.
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 سبب می شود جامعه قادر به ارتباط، اتحادسازی و پیوستگی _
برای حمایت و به اشتراک گذاشتن فناوری باشد.

 موجب ساختن و حفظ سازمان دهی ساختارهای دائم برای _
مدیریت منابع می شود.

سازمان دهنده جامعه

 سـازمان دهنده جامعه به فردی می گویند که سبب تسهیل
 فرایند سـازمان دهی جامعه می شود )شکل 19(. سازمان دهنده
 جامعه، فردی حیاتی برای تسهیل همه فرایندهای سازمان دهی

جامعه است. 

 
شکل 19- مشخصات سازمان دهنده جامعه
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سازمان دهنده جامعه باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
 درک و فهم تئوری توسعه و مفاهیم و فرایندهای سازمان دهی _

جامعه را داشته باشد.
 مهارت های خوب و کافی در ارتباطات اجتماعی برای ارتقاء _

هم بستگی های اجتماعی جامعه داشته باشد.
برای کارکردن با سایر تیم های حرفه ای توانایی داشته باشد. _
 برای توانمندسازی جامعه به منظور دسترسی به فناوری های _

خاص در مواردی که الزم است، دانش و مهارت داشته باشد.
به فرهنگ محلی حساس باشد. _
به نقش زنان و مردان حساس باشد. _

نکته
سؤاالتی که سازمان دهنده جامعه باید از خود بپرسد:

آیا من با همه گروه های جامعه صحبت می کنم؟ _
 آیـا من از زندگی کـردن با جامعه بـا کم ترین امکانات _

احساس راحتی می کنم؟
آیا لباس مناسب برای کار با جامعه می پوشم؟ _
آیا من به فرهنگ جامعه حساس هستم؟ _
آیا حضور من در جامعه احساس می شود؟ _
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دوره زمانی

 سازمان دهی جامعه یک فرایند است. بنابراین دوره زمانی
اجـرا بـا توجـه به اهـداف و دسـتاوردهایی کـه توسـط افراد، 
 سـازمان دهنده جامعه و نمایندگی حمایت کننده معین می شود،

متفـاوت اسـت. دامنـه اجـرا می توانـد از یـک تـا چند سـال 
باشـد و سـطح تالش ممکن اسـت از شـروع تا انتها تغییر کند.

رویکرد استفاده از جامعه

فرمول یا فرایند تجویزشـده ای برای سـازمان دهی جامعه 
وجود نـدارد. هـر جامعـه ای دارای موقعیـت منحصربه فـرد و 
 زمینه خاص خود است و این باید فرایند سازمان دهی جامعه

برای یک جامعه خاص را معین کند. 

قبل از ورود

قبل از ورود به جامعه باید فعالیت های زیر انجام گیرد:
1. آمـوزش سـازمان دهی جامعـه و جهت گیری به سـمت 

مدیریـت منابـع سـاحلی مبتنی بر جامعه انجام شـود.
 2. انتخاب مکان و همچنین استقرار مجموعه ای از معیارها
 برای انتخاب منطقه یا جامعه ای که باید سـازمان دهی شـود.
 ضروری است اعضاء جامعه نسبت به سازمان های غیردولتی و
 پروژه ای که پیشنهاد می کنند، پذیرا باشند که این امر از طریق
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مشورت با راهبران جامعه انجام می گیرد.
 3. سایر مالحظات شامل صلح و نظم در منطقه، عالقه و
 تمایـل سـازمان های محلـی برای ایجـاد همکاری بـا پروژه و
 دسترسـی به سـایت پروژه، جمع آوری داده های ثانویه درباره
 جامعـه از دولـت محلـی، اطالعـات کلیـدی انتخاب شـده یـا
 سازمان های غیردولتی که کارهای سازمان دهی شده در منطقه

را انجام می دهند.
4. آمادگی هـای اداری در بخـش نمایندگی هـای اجرایی 

)بـرای مثال ایجـاد اداره محلی، اسـتخدام کارکنان(.         

ورود به جامعه یا مرحله یکپارچه سازی

 در این مرحله، سـازمان دهنده به جامعه ملحق می شود و
بـر اسـاس اعتمـاد و احتـرام متقابـل ایجـاد ارتبـاط می کند 
)شـکل 2۰(. سـایر فعالیت ها می تواند شـامل موارد زیر باشـد:

با احترام از رهبران موجود دعوت شود. _
رهبران بالقوه شناسایی شوند. _
 جمع آوری اطالعات و داده ها از طریق درگیرشدن جامعه _

 در فعالیت های اجتماعی و معیشتی مانند فعالیت های صیادی یا
استفاده از رویکرد مشارکتی در ارزیابی منابع ساحلی انجام شود.
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شکل 20- بحث و تبادل نظر جامعه در محل جنگل کاری مجدد )حرا(

تشـکیل گـروه اصلـی کـه بتوانـد آغازگـر فعالیت هـای  _
مدیریت منابع سـاحلی مبتنی بر جامعه باشـد. جامعه ممکن 
 اسـت دارای راه هـای مختلـف بـرای کارکـردن بـا هم باشـد.

شـبکه های موجـود وقتـی گـروه اصلـی تشـکیل شـد، بایـد 
مـورد توجـه قـرار گیـرد.

رهبران برای گروه اصلی آموزش داده شوند )شکل 21(. _
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شکل 21- یادگیری از طریق آموزش های غیررسمی

برنامه ریزی و اجرای جامعه
وقتـی کـه سـازمان دهنده جامعـه، گـزارش را بـا جامعه 
هماهنـگ کـرد و آن را در ارزیابـی موقعیـت خـود از طریـق 
 رهبـری گـروه اصلـی درگیر کـرد، سـازمان دهنده جامعه در
 راهبـرد و برنامه اقـدام کمک می کند. سـازمان دهنده جامعه
 فرایندها را تسهیل می کند و اطالعاتی را که می تواند به عنوان

ورودی بـرای برنامه ریـزی اسـتفاده شـود، فراهـم می کنـد. 
خروجـی فراینـد می تواند شـامل راهبـرد و برنامـه اقدامات، 
 مجموعه ای از اقدامات برای توسـعه سازمان، ظرفیت سازی و
 مدیریت منابع باشد. جامعه برای چارچوب زمانی و مکانیسم های

اجـرای واقعـی برنامـه تصمیم  گیـری می کنـد. در جـدول 3 
فعالیت هایـی بـرای برنامه ریـزی و اجرای جامعه ذکر شـده اسـت. 



روش های مشارکتی مبتنی بر جامعه در مدیریت منابع ساحلی
۶2

ت هایی برای برنامه ریزی و اجرای جامعه
جدول 3- فعالی

توسعه سازمان دهی
ش

ش و پرور
ت سازی/آموز

ظرفی
ت منابع

مدیری

_ 
 _جذب افراد

ش و ایجاد تیم
 _تشکیل رهبری، آموز

ت و   اداره برای
توسـعه سـازمان دهی در مدیری

ت از پروژه هـای اقتصـادی، معیشـتی و  
حمایـ

ی
 _تولیـد

ت
ت دادن سـازمان بـا ثبـ

ت و رسـمی
تقویـ

ب از  طریـق رونـد 
ک نمایندگـی مناسـ

آن بـا یـ
 

ب باشد
ت محلی، اگر مناس

اعتباربخشی دول

_ 
ت 

ت به جنسی
ش حساسی

 _آموز
ت منابـع 

تـور مطالعـه ای مدیریـ
 _سـاحلی مبتنـی بـر جامعـه 

ت
 _حل تضادها و مدیری

ش های مهارت و توسعه
 _آموز

 _پشتیبانی و بسیج اجتماعی
ت محیطی

ش های زیس
آموز

_ 
درگیرکردن جامعه در فعالیت های
ت منابع، برای مثال 

ش و تقوی
افزای

ت شده     
برقراری مناطق امن و حفاظ
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تقویت سازمان

تقویـت سـازمان بـرای حفـظ و تـداوم عملیات سـازمان 
 بسـیار مهم و حیاتی اسـت. این امر مسـتلزم ایجـاد ظرفیت
 رهبران سازمان برای به دست آوردن نقش هایی است )شکل 22(
 کـه فـرض بـر ایـن بوده اسـت کـه در ایـن مرحله و تـا االن
 می بایسـت به عهده سـازمان دهنده باشد. سپس سازمان دهنده

بایـد هریـک از فعالیت هـای زیـر را انجـام دهـد تـا هرچـه 
بیش تـر نهادینه سـازی فرایندهـا و سـازوکارها آغـاز شـود:

 آموزش رهبران یا جامعه داوطلب برای اینکه سازمان دهی _
کار توسط آن ها انجام شود؛

 ادغام روش های عملیاتی سازمان )تدوین سیاست ها برای _
اعضا، اصالح ساختار سازمانی و عملکرد هر کمیته و...(؛

شبکه سازی و اتحاد با سایر سازمان ها؛ _
تقویـت سـرویس ها و خدمـات اجتماعی-اقتصـادی و  _

دسترسـی بـه منابع؛
تخصصی کردن آموزش ها برای توسعه سازمان؛ _
آموزش کارآموزان بالقوه و سطح دوم رهبران؛ _
نگهـداری و پایـش اقدامـات تقویـت و بازسـازی منابع  _

)مناطـق امـن دریایی، پروژه جنـگل کاری دوبـاره درختان حرا(.
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 شکل 22- تقویت مداوم سازمان دهی رهبران و
افراد جامعه برای کنترل و حفاظت از ذخایر

توجه
 تقویت سازمان در داخل فرایند سازمان دهی جامعه اغلب نادیده
 گرفته می شود. بعضی از سازمان های غیردولتی فکر می کنند
هنگامی که طرح اجرا شد و جامعه برخی از موفقیت ها را 
 احساس کرد، اینجا مرحله ای است که باید توقف تدریجی کرد.
 با این حال، تجربیات نشان داده اند که موفقیت اولیه حاصل شده
 به وسیله جامعه نمی تواند سازمان و فعالیت های آن را تضمین کند.
 برای تحکیم تغییراتی که ایجاد کرده است، جامعه نیاز به
 زمان دارد تا قابلیت خود را برای به عهده گرفتن کارها و موضوعات
 پیچیده تر و تأثیر و بازتاب آن را بر میزان هم بستگی اجتماعی

جامعه ای که از قبل ایجاد کرده است، ارزیابی کند.
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پایش و ارزیابی

 پایش و ارزیابی دوره ای، طی دوره اجرا، برای اندازه گیری
پیشـرفت انجام کار اطالق می شـود. ارزیابی درجه دسـتیابی 
موفقیت آمیز اجرای برنامه جامعه را تعیین می کند. هر دو فرایند 
 به عنـوان پایـه ای بـرای برنامه ریـزی آینده اسـتفاده می شـوند

که شامل تغییر در راهبردهای پذیرفته  شده است )شکل 23(. 
سـازمان جامعـه )اجتماعی( باید با کمک سـازمان دهنده 
به طـور پیوسـته گردش برنامه شـامل، اجرا، پایـش و ارزیابی 
 سازمان و فعالیت های سازمان را بررسی کند. این امر به آن ها
 کمـک می کند تا به طور مداوم دیدگاه هـا، مأموریت و اهداف

خود را پیگیری کنند.

  
شکل 23- پایش و ارزیابی دوره ای فرایندهای انجام شده
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توقف تدریجی/مرحله نهایی

 مرحلـه توقـف تدریجی یا مرحلـه نهایی وقتی اسـت که
 سازمان دهنده جامعه قباًل خروج از جامعه را آغاز کرده است؛

زیرا اهداف مشخص شـده به وسـیله جامعه و سازمان دهنده در 
 مرحله شروع فرایند به دست آمده است. در این مرحله، فرض بر
 این است که جامعه به سطحی از قابلیت رسیده که قادر است
 عملیات موجود را حفظ کند، گسترش دهد یا پروژه جدیدی را
 آغاز کند. در این مرحله جامعه همه مسئولیت های مدیریت منابع
 را بـه عهـده دارد. احتمـال دارد کـه سـازمان دهنده جامعه و
 نمایندگـی کمک کننده به طور کامل از جامعه خارج نشـوند،
 ولـی به سـادگی نقش خـود را در این همـکاری تغییر دهند.
 برای مثال امکان دارد که سازمان دهنده جامعه حضور فیزیکی

کم تـری در جامعـه داشـته باشـد، ولـی هنـوز آمادگـی هـر 
نـوع کمـک فنـی یـا راهنمایی وقتی کـه جامعه نیـاز دارد یا 

درخواست کند، داشته باشـد.
 انجام رسمی گردش مالی و تحویل به جامعه می تواند روشی مهم
 برای برجسـته کردن تشـریفات خارج  شـدن سـازمان دهنده از
جامعه و استقالل سازمان از حمایت نمایندگی باشد )شکل 24(.  
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شکل 24- واگذاری تدریجی و نهایی مسئولیت ها به جامعه یا مرحله نهایی

یادآوری
 فعالیت های مختلف شناسایی شـده در هر مرحله به طور _

 متقابل منحصربه فرد نیسـتند. در واقع، بسیاری از فعالیت ها
 به ویـژه در مرحله ورود، برنامه ریزی و پیاده سـازی، در طول

فرایند اجرا می شود.
تشـکیل سـازما ن های مردمـی، هدف نهایـی همه این  _

اقدامـات نیسـت، امـا به معنـی فراهـم آوردن شـرایط برای 
مـردم به منظـور اقدامـی جمعـی و تقویـت توانایـی آن هـا 
بـرای برخـورد پیوسـته بـا مشـکالت و نیازهای آن هاسـت. 
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 بیش تر سـازمان های مردمی معموالً نیاز به برخی _
مکانیسم های حمایتی خارجی برای تضمین پایداری دارند.

 فرایند سـازمان دهی همیشه با سـازمان دهی گروه ها _
 آغاز نمی شـود. اکثر مواقع، وقتی سـازمان دهنده اجتماعی
 بـه منطقـه وارد می شـود، ممکـن اسـت از قبـل گـروه یـا
 سـازمان دهی وجود داشته باشد. در اینجا نقش سازمان دهنده

اجتماعـی عبارت اسـت از ارزیابی توانایی و زیسـت پذیری 
گروه هـای موجـود یـا سـازمان ها و از آنجا شـروع کند.

 معموالً مشـوق های اقتصادی-اجتماعی و سایر مشوق ها _
بـرای حفظ زیسـت پذیری گروه های اجتماعی بسـیار مهم 
هسـتند. بـرای مثـال پول اولیـه و بنیادی بـرای انجام یک 
همـکاری اقتصـادی می توانـد بـه تقویـت اعتمادبه نفـس 

رهبران کمـک کند.

موضوعـات جنسـیت و نگرانی هـا، همچنیـن دانـش  _
بومـی و شـیوه ها، بایـد به طـور مـداوم و آگاهانـه در طول 

فراینـد هماهنگ شـود.
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مشارکت و روش های مشارکتی
مشارکت چیست؟

 مشـارکت به معنی شرکت در فعالیت است. مردم هر روز
 در توسعه محلی از طریق زندگی خانوادگی، فعالیت های معیشتی و

مسـئولیت های اجتماعی »شـرکت می کننـد«. درجه کنترل 
 مردان و زنان بر فعالیت ها، متفاوت است. همین امر در مورد
 »ابتکاراتی که از خارج شروع شده اند و آن ها درگیر هستند«،

»آن هایی که از خارج شـروع شده و حمایت می شوند« مانند 
 پروژه های حفاظت، برنامه های توسعه و کمپین های حمایتی

صدق می کند.
هیـچ نمونه درسـت و واحدی از مشـارکت وجـود ندارد. 
با این حـال، کنتـرل بـر منطق مشـارکت و درجه مشـارکت، 

انتخاب فرد اسـت.  

چرا مشارکت؟ 

 منطـق مشـارکت شـامل دو موضـوع اصلـی می شـود:
 1- بعضی پیشنهاد می کنند که مشارکت یک ورودی ضروری
 برای بهبود شانس موفقیت طرح های حفاظت و توسعه است؛

2- بعضـی دیگـر پیشـنهاد می کنند کـه مشـارکت و فرایند 
مشـارکت خـود هـدف اسـت و به سـادگی بـه معنـای بهبود 

طرح هـای حفاظت و توسـعه نیسـت.
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 تعداد زیادی از مزایای مذکور استفاده از روش های مشارکتی
 برای حفاظت و توسعه وجود دارد. بسیاری معتقدند که مشارکت

به مسائل زیر منجر می شود: 
حـس مالکیـت طرح هـای حفاظت یـا توسـعه محلی را  _

می دهد. افزایـش 
بهبـود بهـره وری و کارایـی )سـود بیش تـر در واحـد  _

کمک های بیرونی( را افزایش می دهـد.
افزایش سطح پوشش تأثیرات را به همراه دارد. _
عدالت و تصمیم گیری برای خود را افزایش می دهد. _
احتمـال ادامـه پـروژه، حفظ یـا پایـداری آن را پس از  _

توقـف حمایت هـای رسـمی از پـروژه افزایـش می دهد.
 مشارکت جامعه در هزینه و اثربخشی طرح های حفاظت و _

توسعه افزایش می یابد.
 بیش تر بر راه های غیرخشونت آمیز اقدامات اجتماعی و _

تغییر تأکید می شود.
 تحقق نیازهای اساسـی و حقوق انسانی جامعه را در بر _

خواهد داشت.
 با این حال، مشارکت بدون مجموعه ای از هزینه های بالقوه و

ضعف ها نیست که می تواند شامل موارد زیر باشد: 
افزایش توقع و انتظارات؛ _
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بی اعتمادی احتمالی توسط دولت های ملی و نخبگان محلی؛ _
افزایـش زمـان الزم برای مشـارکت گروه هـای ذی نفع  _

 بـزرگ، قابل توجه و ایجاد ظرفیت این گروه برای اسـتفاده از
رویکرد مشارکتی؛

زمـان  _ برنامه ریـزی، هماهنگـی،  افزایـش هزینه هـای 
مداخـالت؛  مناسـب کردن  و  کارکنـان 

افزایش پیچیدگی دخالت ها در نتیجه فرایندهای سازگاری. _
 فـرض شـده و گاهـی اوقـات مسـتند شـده اسـت کـه
 سودهای مشارکت سنگین تر از هزینه های آن است. در نتیجه،

مشـارکت به طـور وسـیعی به منظـور دسـتیابی بـه توسـعه، 
پذیرفته شده اسـت.

 نظریه دیگری هسـت که می گوید مشارکت به خودی خود
یـک هـدف اسـت و بـر اسـاس ایـن بـاور اسـت کـه فقـدان 
قـدرت و کنتـرل بـر منابـع و تصمیمـات مرتبط بـا خانواده، 
معیشـت و زندگـی جامعـه، مهم تریـن دلیل توسـعه نیافتگی 
اسـت )شـکل 25(. این نظریـه همچنین بر این اعتقاد اسـت 
که مشـارکت نیاز اساسـی بشـر و جزو حقوق انسـانی اسـت.
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شکل 2۵- فقدان قدرت و کنترل بر منابع و تصمیمات و توسعه نیافتگی

درجه مشارکت

 به منظور ارزیابی اثربخشـی شـکل های مختلف مشارکت
ضـروری اسـت کـه شـاخص های قابل قبـول یـا معیارهـای 
 اندازه گیری مشـارکت را در نظر گرفت. برخی از شاخص های

مورد استفاده عموم شامل موارد زیر است:
زمان مشارکت یعنی چه زمانی مشارکت انجام گیرد؟ _

  مشـارکت می توانـد در هـر مرحلـه از گـردش کار پروژه 
انجام گیرد، ولی بهترین گزینه، مشارکت در همه مراحل است. 

چه کسی مشارکت می کند؟ _
 آیـا نخبگان محلی، فقط مردها، تحصیل کرده ها، کسـانی

کـه بـه مرکز روسـتا نزدیک تر هسـتند، مشـارکت می کنند؟ 
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 این سـؤاالت نکته بسـیار مهمی را در ارتباط با معقول بودن و
عادالنه بودن مشارکت مطرح می کند.

میـزان مشـارکت یـا اینکـه مـردم در چـه فعالیت هایی  _
شـرکت می کننـد.

 احتماالً مهم ترین شـاخص ها، درجه کنترل جامعه/خانواده _
یا افراد بر تصمیمات مرتبط با ابتکارات و طرح هاست.

چه کسی پروژه را شروع می کند؟ 

 این سؤاالت درجه ای از کنترل کردن تصمیمات یا توانمندشدن
 اعضای جامعه را نشـان می دهد )شکل 26(. با این شاخص ها،
 می توان ارزیابی کلی از درجه مشـارکت انجام شـده را در یک
 پروژه خاص یا فعالیت داشـت. همچنین درجه ای از مقایسـه

بین موضوعات را فراهم می کند. 

 
شکل 2۶- ارزیابی اولیه از توانمندی های جامعه برای جلب مشارکت



روش های مشارکتی مبتنی بر جامعه در مدیریت منابع ساحلی
74

 در حالـی کـه این شـاخص ها بـه معنی امـکان ارزیابی یا
مقایسـه میـزان مشـارکت در پـروژه یـا پروژه هاسـت، نبایـد 
 پیشـنهاد دهند که »این بهترین زمان برای مشارکت است«،
 »بهترین گروه برای درگیرشـدن است« یا »بهترین مجموعه

فعالیت برای مشـارکت در آن اسـت«. هر نوعی از مشـارکت 
 دارای برخی ارزش ها و اثربخشی هاست. از همه مهم تر میزان
 کلـی توانمندی یا کنترلی اسـت که جامعه بر تصمیماتی که
 زندگـی آن هـا را تحت تأثیـر قرار می دهد، دارنـد. این چیزی
 است که مشارکت معنادار را از مشارکت سطحی متمایز می کند.

بـا ایـن تفکـر، انـواع مختلـف مشـارکت می تواند به درسـتی 
مقایسـه شـود )جداول 4 و 5(.

جدول 4- انواع مشارکت در برنامه های توسعه ای

اجزاء هر نوعنوع

1- مشارکت 
غیرفعال

 مـردم با دریافـت این پیام که چه اتفاقی قرار اسـت
 بیفتد یا چه اتفاقی افتاده اسـت، مشـارکت می کنند.

ایـن یک پیام یک جانبه توسـط مدیر یـا اداره کننده 
پـروژه اسـت و بـدون گـوش دادن به پاسـخ مردم به 
بـه  اطالعاتـی کـه  آن هـا رسانده می شـود.  اطـالع 
 اشـتراک گذاشـته می شـود، مربوط به متخصصان و

حرفه ای های خارجی )بیرونی( است.
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اجزاء هر نوعنوع

2- مشارکت 
در ارائه 
اطالعات

مـردم بـا جـواب دادن بـه سـؤاالتی کـه به وسـیله 
محققان با اسـتفاده از پرسـش نامه و رویکرد مشـابه 
انجـام می شـود، مشـارکت می کننـد. مـردم فرصت 
 تأثیرگـذاری بـر اقدامات را ندارنـد، همان  طوری که

یافته هـای تحقیـق بـه اشـتراک گذاشـته نشـده و 
بـرای دقـت دوبـاره وارسـی نمی شـود. 

3- مشارکت 
با مشاوره

 مردم از طریق مشاوره مشارکت می کنند و نمایندگی ها و
نظرهـای آن هـا گـوش  بـه  سـازمان های خارجـی 
می دهنـد. ایـن نمایندگی هـای خارجی مشـکالت و 
راه حل هـا را تعییـن می کننـد و ممکـن اسـت آن ها 
را بـا توجـه به نظر و پاسـخ های مـردم تغییر دهند. 
ایـن فرایند مشـاوره بـه معنای تصدیق یا مشـارکت 
در تصمیم سـازی نیسـت و حرفه ای هـا مجبـور بـه 
ارائـه نظرهای مـردم در مجمع تصمیم  گیری نیسـتند.

4- مشارکت 
برای 

مشوق های 
مادی

مـردم بـا فراهم شـدن منابـع بـرای آن ها مشـارکت 
 می کننـد، برای مثـال کارگر در مقابـل دریافت غذا،
 پول و سایر موارد تشویقی مشارکت می کند. بیش تر

تحقیقـات مزرعـه ای در ایـن دسـته قـرار می گیرند، 
همـان طـوری کـه مزرعـه داران مزرعـه را در اختیار 
 قرار می دهند، ولی درگیر کارهای آزمایشـی یا فرایند

یادگیری نمی شوند.

ادامه جدول 4- انواع مشارکت در برنامه های توسعه ای
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اجزاء هر نوعنوع

۵- مشارکت 
عملکردی

مـردم بـرای رسـیدن به اهـداف از قبل تعیین شـده 
 پروژه تشـکیل گروه می دهند کـه می تواند درگیری
 در توسـعه یا ارتقاء سـازمان های بیرونی باشـد. این
 درگیـری معموالً در مراحل اولیه گـردش کار پروژه
از پـس  امـا  نمی افتـد؛  اتفـاق  برنامه ریـزی  بـا   یـا 
 اخـذ تصمیمات مهـم اتفاق می افتد. این مؤسسـات
 تمایل به وابستگی به شاخص ها و تسهیل کننده های

خارجی دارند، اما ممکن است به خود وابسته شوند.

۶- مشارکت 
تعاملی

 مـردم در تجزیـه و تحلیـل شـرکت می کننـد که به
برنامه هـای عملـی و تشـکیل نهادهـای محلی جدید 
 برای تقویت نهادهای کنونی منجر می شود. این روش

تمایـل دارد کـه روش هـای چند رشـته ای را درگیر 
کنـد و بـه دنبـال دیدگاه هـای متعدد و اسـتفاده از 
فرایندهـای یادگیـری منظم و سـاختاریافته اسـت. 
ایـن گروه هـا بـر تصمیم های محلـی کنتـرل دارند. 
 بنابراین مردم در حفظ ساختارها و شیوه ها محکم و

استوار هستند.

7- خودبسیجی

به دسـت گرفتن  بـا  تـا  می کننـد  مشـارکت  مـردم 
ابتـکارات مسـتقل از نهادهای بیرونی سیسـتم ها را 
 تغییـر دهند. آن ها با نهادهـای بیرونی برای منابع و

راهنمایی هـای فنـی مـورد نیـاز قـرارداد می بندند؛ 
ولـی بـرای اینکـه چطـور از منابـع اسـتفاده شـود، 
کنتـرل دارند. این خود ابتکاری برای بسـیج و اقدام 
 جمعـی ممکـن اسـت توزیـع ناعادالنـه موجـود و

ثروت و قدرت موجود را به چالش بکشد یا نکشد. 

ادامه جدول 4- انواع مشارکت در برنامه های توسعه ای
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سـایر انـواع مشـارکت رابطـه ویـژه بیـن مزرعـه داران و 
 محققان را بررسـی می کند. این روش ها ممکن اسـت هنگام
 ارزیابی درجه مشارکت جامعه در پروژه در حال اجرا، مورد استفاده
 قرار گیـرد و نیز می تواننـد برای راهنمایی طراحـی ابتکارات
 جدید مدیریت منابع ساحلی مبتنی بر مشارکت بهره برداران

استفاده شوند.
جدول ۵- انواع مشارکت مزرعه داران در تحقیقات

هدفروش

محققان با مزرعه داران قرارداد می بندند برای اینکه آن ها قراردادی
مزرعه یا خدمات مورد نیاز را فراهم کنند.

محققان با مزرعه داران درباره مشکالت مشورت مشاوره
می کنند. سپس راه حل ها را توسعه می دهند.

محققان و مزرعه داران به عنوان شریک در فرایند تحقیق همکاری
همکاری می کنند.

محققان کار می کنند تا سیستم های تحقیق و توسعه جمعی
مزرعه داران را در مناطق روستایی تقویت کنند.

موانع مشارکت

 درجـه مشـارکت به طـور نسـبتاً زیـادی از منقطـه ای به
منقطه دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. عوامل 
 زیـادی وجود دارند که می توانند مشـارکت را تسـهیل کنند

یـا مانـع مشـارکت شـوند. ایـن عوامـل می توانند نسـبت به 
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جامعـه خارجـی باشـند ماننـد نـوع نظام هـای سیاسـی یـا 
می تواننـد نسـبت به جامعه داخلی باشـند ماننـد هنجارهای 

فرهنگ محلـی.  
 یکی از محققان در سال 1991 سه دسته اصلی موانع مشارکت

را شناسایی کرده است که این سه دسته عبارت است از: 
1. سیاسی؛
2. اداری؛ 

3. اجتماعی.
 موانع سیاسی می تواند در کشورهایی رخ دهد که برنامه ریزی
 آن هـا متمرکـز اسـت یا بـه عبارت دیگـر، برنامه ریـزی آن ها
 در سـطح مرکـز اتفاق می افتد یا در واقـع نظام های اقتدارگرا
 هسـتند. مشـارکتی که گروه هـای محلی را قادر می سـازد تا

جهت هـای مختلـف توسـعه خود را ترسـیم و توسـعه دهند، 
ممکـن اسـت وضعیت موجـود را به چالش بکشـند و تهدید 

در نظر گرفته شوند )شـکل 27(. 
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شکل 27- جلب مشارکت همه گروه ها

بـه همین ترتیـب، سیسـتم های اداری بسـیار متمرکز و 
وابسـته بـه رویکـرد برنامه ریـزی کنترل شـده، بـه روش های 

مشـارکتی و سـازگاری منجر نمی شـوند.
 در نهایت، موانع اجتماعی و فرهنگی و تاریخی می توانند

به شدت مشارکت را به چالش بکشند، به ویژه در مورد این که 
 چـه کسـی مشـارکت می کنـد. مشـارکت عادالنـه گروه های

حاشـیه ای )زنـان، اقلیت هـا، بی سـوادان و...( نیازمنـد تالش 
 بـرای توجـه به هنجارهای فرهنگی اسـت که ایـن گروه ها را

در پیرامون هم تنظیم می کند.

روش های مشارکت و سایر روش های تحقیق

منطـق روش های مشـارکتی، پایه ای قوی را بـرای ارتقاء 
 آن هـا فراهـم می کنـد. با ایـن حال، بـه این معنا نیسـت که
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 روش های غیرمشارکتی فایده ای ندارند و باید نادیده گرفته شوند.
 روش های مشارکتی باید به عنوان جزئی از مجموعه روش های
 تحقیقی در نظر گرفته شـوند که هریک قوت ها و ضعف هایی دارند.
 روش های مشارکتی اغلب در مراحل اولیه پروژه ارزشمندند،

هنگامی که سؤاالت و نیازهای تحقیقاتی هنوز در حال شکل گیری 
 هستند. خروجی این روش های مشارکتی ممکن است نیاز به

اطالعـات بیش تـر و دقیق تـر دربـاره یـک موضوع خـاص را 
نشـان دهد. در ایـن مرحلـه، روش هـای رسـمی بیش تری را 

به کار گرفـت.  می تـوان 

دستورالعمل کلی برای استفاده از ابزارهای مشارکتی

تعـداد زیـادی از رویکردهـای مشـارکتی بـرای ارزیابـی 
 شـرایط محلی، مشـکالت و فرصت ها توسـعه یافته است. این

دستنامه بسته ای از ابزارها و تکنولوژی ها را برای مشارکت معنادار 
 جامعه در دامنه وسـیعی از فعالیت های مدیریت منابع سـاحلی
 مبتنـی بـر جامعـه ارائه می دهد. ایـن ابزارهـا می توانند برای
 کمک به بسـیج و سـازمان دهی مردم محلی در مورد مسائلی

که در نظر آن ها اهمیت دارند، استفاده شوند. 
 اگرچه عموماً می توان این ابزارها را در همه جوامع ساحلی
 به کار گرفـت، دسـتورالعمل های زیـر بایـد هنـگام انتخاب و
استفاده از ابزارهای ارائه  شده مورد توجه جدی قرار گیرند. 
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 ابتدا اهداف خود را تعیین کنید تا بتوانید مناسب ترین ابزار _
 را انتخاب کنید. شما از یک چکش برای گرفتن ماهی استفاده نمی کنید.
 در انتخاب و تطبیق ابزارهایی که متناسب با اهداف شما هستند،

هوشیار باشید )شکل 28(.

 شکل 28- تعیین اهداف با حضور همه گروه ها
برای استفاده از ابزارهای مشارکتی

بـر اسـاس اطالعـات قبلـی جمع آوری شـده سـاختن را  _
شـروع کنیـد. همـان طوری کـه هر ابـزاری تکمیل می شـود، 
 نتایج نیز به شـما ایده ای می دهد که ابزار بعدی مورد استفاده
 برای گسـترش بر اسـاس اطالعات جمع آوری شده کدام است.

بـرای مثـال، بـا یک جـدول زمانی می تـوان اطالعـات مربوط 
بـه مداخـالت قبلـی را که سـایر نمایندگی هـا انجـام  داده اند، 
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اسـتخراج کرد. پس از آن می توان از یک نمودار ون1 اسـتفاده 
کـرد )شـکل 29( تا بیش تـر به تجزیـه و تحلیل آنچـه که این 
 نمایندگی هـا به دسـت آورده  یا چرا آن ها شکسـت خورده اند و
 آنچـه که جامعه در مورد این نمایندگی ها و فعالیت های آن ها

فکر می کنند، پرداخت. 

 
شکل 29- استفاده از نمودار ون برای مشخص کردن هم پوشانی ها

 بررسـی متقابل و تحقیق برای اینکه از صحت اطالعات _
اطمینـان حاصـل شـود. از منابـع مختلف اطالعـات، ابزارهای 
 مختلف و سـؤاالت اکتشـافی برای اطمینان از صحت اطالعات

استفاده شود.

1. نمونـه دار مجموعه هـا، نموداری کـه با تصاویر دایره ای هم پوشـانی ها 
نشـان داده می شود.



روش های مشارکتی مبتنی بر جامعه در مدیریت منابع ساحلی
83

 تجزیه و تحلیل و اعتبارسنجی در نقطه و محل: تجزیه و _
 تحلیل فوری و اعتبارسـنجی اطالعات جمع آوری شـده توسط
 کسـانی کـه در حـال حاضر هسـتند، بخشـی جدایی ناپذیر از

روش های مشـارکتی اسـت. بررسـی متقابل بیـن ابزارها برای 
 تجزیه و تحلیل عمیق تر مورد اسـتفاده قرار می گیرد. برگزاری
 جلسـه با جامعه برای اعتبارسنجی اطالعات و تجزیه و تحلیل

اعتبـار آن هـا کـه می توانـد پایـه و اسـاس تصمیم هـای مهـم 
باشـد. جامعه 

از جمـع آوری اطالعـات غیرضـروری پرهیز شـود. این  _
کار باعـث اتـالف وقـت و زمان بـرای همه اسـت. باید زمانی 
کـه دقـت و کمیـت کافی دارید یـا هنگامی کـه اختالفات را 

حـل و فصـل کردید، تصمیـم بگیرید.
پرهیـز از انحـراف: فعالیـت شـامل اعضایـی از جامعـه  _

 می شـود که فرصت کافی برای صحبت پیدا نمی کنند، مانند
 زنان، افراد کهنسال، بچه ها یا کسانی که در مناطق دورافتاده
 زندگـی می کنند )شـکل 3۰(. در این خصـوص چند کار باید

صـورت گیـرد: تشـخیص انحرافات، اشـتباهات یا اشـکاالت 
خـود و پرهیـز از قضـاوت ارزشـی دربـاره دیگـران، پرهیز از 
عمومی سـازی بـر اسـاس اطالعـات محدود یـا مقدار کـم اطالعات.
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شکل 30- گوش دادن به نظرهای رهبران جامعه 

 گوش دادن به رهبران جامعه: ولی بدانید که امکان دارد _
که نخبگان محلی نیز خود اشتباه کنند.

 دانش، مهارت ها و شـیوه های افراد بومی را به رسـمیت _
 بشناسـید )شـکل 31(. بدانید که این نوعـی فرایند یادگیری

دوطرفـه اسـت. ممکـن اسـت جامعـه روش خـود را بـرای 
نام گـذاری و انجـام امـور برای اسـتفاده از ابزار داشـته باشـد 
کـه ممکن اسـت بـرای ارتقاء اسـتفاده از ابزارها مفید باشـد. 
هـر زمـان امـکان داشـت اغلـب از نـام محلـی اسـتفاده یـا 

شـود.  اقتباس 
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شکل 31- توجه به دانش بومی افراد

 خالق باشـید: پوسته ها، سنگ ها، دانه ها، برگ ها، شاخه ها و _
حتـی زمیـن می تواند هنگام اسـتفاده از ابزار اسـتفاده شـوند. 
برای سـازگاری با شـرایط، محیط زیسـت و فرهنگ از نوآوری 
در رویکردهای پیشـنهادی اسـتفاده شـود. آمـوزش یادگیری 

باید حالت سـرگرم کننده داشـته باشـد.

دستورالعمل برای گروه های تسهیل کننده
 به نظر می رسـد اکثر روش های ارائه شـده توسط یک فرد
 تسهیل می شود، اما چند نفر می توانند با هم کار کنند. اولویت ها
 باید به ساکنان محلی داده شود، همان هایی که آموزش دیده اند یا
 باتجربه اند و به عنوان تسـهیل کننده خدمات هسـتند. استفاده از

تیم های مرکب از چند بخش به ترسـیم نقشـه و مستندسـازی 
جنبه هـای مختلـف یک موضوع کمـک می کند.
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بـه برخـی از روش هـای عملی اسـتاندارد، برای تسـهیل 
گروه هـا یا جلسـات مشـارکتی اشـاره می شـود:

 همیشه کار را با معرفی تسهیل کننده ها و مشارکت کنندگان _
آغاز کنید.
 اگر جامعه یک جامعه خاص با اعتقادات مذهبی خاصی _

است، مراسم را با دعا یا تشریفات مناسب آغاز کنید.
از زبـان محلـی اسـتفاده کنید یا از مشـارکت کنندگان  _

سـؤال کنیـد کـه آیـا متوجه می شـوند یا بـا زبانی که شـما 
صحبت می کنید راحت هسـتند )شـکل 32(. اگـر نمی توانید 
بـه زبـان محلـی صحبت کنید، یـک مترجم پیـدا کنید و به 
مترجـم زمـان بدهید تا صحبت هـای شـما را ترجمه کند. 

 

 

شکل 32- صحبت کردن به زبان محلی
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جلسـه را بـا توضیحات درباره طبیعـت و هدف فعالیت یا  _
 ابزاری که می خواهید اسـتفاده کنید، آغاز کنید. خروجی نهایی

مورد انتظار از فعالیت را توضیح دهید.
فراینـدی کـه قرار اسـت گروه طی کنـد و میزان زمان  _

 مـورد نیـاز را توضیـح دهید. اگر کسـی بـرای نقش معینی
 مشخص شد، به طور شفاف مشخص کنید که چطور این نقش

را بازی کند. 
 مباحث و خروجی جلسات را مستند کنید و تصویری از آن را به _

 جامعه و مشارکت کنندگان ارائه کنید. یک مستندساز تعیین کنید.
تسهیل کننده نباید کارش مستندسازی باشد )شکل 33(.

 

 

شکل 33- مستندسازی جلسات
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کاردان، جـذاب و خـالق باشـید. از ابزارهـای مختلـف  _
صوتی-تصویـری بـرای کمک بـه جذاب و مؤثرکـردن بحث ها 
اسـتفاده کنیـد. هـر وقـت که امـکان داشـت، از مـواد محلی 

)تولیـدات محلـی( اسـتفاده کنید.
 همیشه به نیازهای مشـارکت کنندگان حساس باشید. _

 اگر شرکت کنندگان خسته شدند، یک زنگ تفریح داشته باشید.
انعطاف پذیـر باشـید. اگـر مـوردی پیـش آمد کـه پیش بینی 
نشـده بـود، به ایـن رونـد اعتماد کنیـد. احسـاس نکنید که 
موظف ایـد از دسـتورالعمل های تهیه شـده از قبل پیـروی کنید. 

 محل و زمان مناسـبی را برای مشـارکت جامعه در نظر _
 بگیریـد. برای برگزاری نشسـت از زمان هایی که در طول روز

فعالیت هـای مهـم انجـام می گیـرد، پرهیـز کنیـد. ترتیبـات 
بایـد بـرای همه آشـنا و غیررسـمی باشـد.

عجلـه نکنیـد، فعالیت هـا می تواننـد از نیـم سـاعت تا  _
یـک سـاعت تـا نصـف روز و کل فراینـد گـردش مدیریـت 
 منابع سـاحلی مبتنـی بر جامعه، می تواند یـک دوره طوالنی

بـه طـول بینجامـد. کل فراینـد می تواند بسـیار مؤثر باشـد، 
اگـر بـر اسـاس سـرعت جامعه انجـام بگیـرد و نه بر اسـاس 

برنامه تسـهیل کننده.
 مشـارکت کنندگان را تشـویق کنیـد. تـا حـد امـکان _
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 پاسـخ های هر شرکت کننده را طراحی کنید. شرکت کنندگانی
را که سعی دارند در بحث غالب باشند، کنترل و خنثی کنید. 

 همیشه به سؤاالت گوش کنید و حرف آن ها را قطع نکنید. _
 بـه نظرهـا و دیدگاه ها احترام بگذاریـد. جواب ها را در صورت
 نیاز تا روشن شـدن نکات و سـؤاالت مطروحـه توضیح دهید.

پاسخ ها را تکرار کنید. 
همیشـه اسـامی شـرکت کنندگان و تاریـخ فعالیت در  _

خروجی هـا درج شـود. 
 اختـالف نظرهـا را از طریق گفت وگو و سـاختن اجماع _

 حل و فصل کنید )شکل 34(. موضوعات دعوایی را روشن کنید و
 در صـورت امـکان نظـر همه گرفته شـود. همه مشـاجرات و
 مباحث را تا زمانی که طرف های مشـاجره کننده قانع شـوند

یـا نظرهای خـود را عوض کنند یا یکی از طرفین از موقعیت 
خـود عقـب نشـینی کند یـا بـه مصالحه یـا اجماع برسـند، 
ادامـه دهید. هر دوی مشـارکت کنندگان و تسـهیلگران باید 
صبـر و شـکیبایی داشـته باشـند تـا از ایـن فراینـد طوالنی 

ولـی دارای پاداش عبـور کنند.
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شکل 34- حل و فصل کردن اختالف نظرها

به جنسـیت حسـاس باشـید. مواظب رفتار و زبان خود  _
باشـید. در صورتـی کـه مسـئله مـورد بحـث حسـاس باشـد، 
 به طـور جداگانـه در گروه مردان و زنان مـورد بحث قرار گیرد.

ایـن راهی سـاده بـرای شناسـایی دیدگاه های مختلف اسـت. 
 از شـوخی های توهین آمیـز بـرای هر دو جنـس مذکر و مونث

اجتناب شود.

 
توجه

هـر روز زندگـی مـردم بـا فکرکـردن بـه مسـائل پیاپی 
اکولـوژی، اقتصـادی، عدالـت، تغذیـه، سـالمت و... زندگـی 
 نمی گذرد. زندگی یکپارچه و پیچیده است. به طور مصنوعی

با آن برخورد نکنید.
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در حالی که با جامعه کار می کنید:
 نگرش درست را تقویت کنید. متواضع باشید. طوری رفتار _

نکنید که انگار شما علم و دانش بیش تری از اعضای جامعه دارید. 
 به خاطر داشته باشید آن ها همچنین دانش و خرد زیادی

بـرای به اشتراک گذاشـتن دارنـد. گسـتاخ و متکبـر نباشـید. 
 مواظب زبان بدن خود باشـید، چون می تواند احسـاس شـما

را از بین ببرد. 
یادگیری را تسهیل کنید )شکل 3۵(. جامعه اطالعات را  _

 جمـع آوری، برنامه ریزی، اجرا، پایـش و تصمیم گیری می کند.
ایده هـا و نظرهـای آن هـا و بیش تـر تصمیمات آن هـا، باید در 
وهلـه اول باالتـر از سـایرین به خصـوص آن هایـی کـه خـارج 
از آن جامعـه هسـتند، در نظـر گرفتـه شـوند. تسـهیل کنید، 

تحمیـل نکنید.

شکل 3۵- تسهیل کردن یادگیری و مشارکت دادن افراد
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بـا جامعه سـازگار شـوید و ارتباط برقـرار کنید. کدهای  _
لبـاس محلـی را دنبـال کنیـد. جـوک بگوییـد و غذایتـان را 
بـا آن هـا بـه اشـتراک بگذارید )شـکل 3۶(. با فرهنـگ جامعه 
همسـو باشـید. با مردم سـاده و راحت باشـید و خودتان را از 
آن هـا جـدا نکنیـد یـا به عنوان یـک فـرد باالتر عمـل نکنید. 

شکل 3۶- ارتباط برقرارکردن با جامعه
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توجه
راهنمایی تیم

تیـم بیـن بخشـی نیـاز بـه سـازمان دهی اجتماعی و  _
تنظیـم روابـط بیـن خـود دارند.

تیم کاری نیاز به کار و شکیبایی دارند. _
نظـم، ترتیـب، نگاه به جهـان با رویکردهـای متفاوت.  _

 اطالعـات جمع آوری شـده در رویکردهای مختلف باید با هم
جمع شوند.

 بـه مردم در جامعه گوش کننـد. آن ها در قالب نظم و _
ترتیب کار و بازی نمی کنند. 

 تیـم بایـد هنجارهـای گـروه خـود را ایجاد و توسـعه _
 دهد. برای مثال آن ها نباید در قبال جامعه و مشارکت کنندگان

جدا از یکدیگر دیده شوند.
نقش ها و مسئولیت ها باید از قبل مشخص و معین شوند. _
 باید جلسات را منظم برقرار کنند تا درباره پیشرفت ها و _

موضوعات بحث و تبادل نظر کنند. 
هرکـس بایـد بدانـد که سـایر اعضـای تیم چـه کاری  _

انجام می دهنـد. 
دوره تشـکیل تیـم و آزمایـش مقدماتـی روش هـا، به  _

سـاخت رابطه هـا کمـک می کنـد.
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