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 چكیده

، در حال ها طرحتا تدوین و اجرای  مسائلمحیطی، از مرحلة شناسایی  یستزی مدیریت ها طرحکارگیری مشارکت عمومی در   امروزه به
خصعوص در   مربوط به مناطق ساحلی، به مسائل، محیطی یستزیر است. در بین موضوعات مختلف ناپذ اجتنابشدن به ضرورتی  یلتبد

ی مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی، کمتر ها طرحای دارد. با وجود این، در  یژهوی مدیریت یکپارچة نواحی ساحلی، اهمیت ها طرحقال: 
ساختار اجتماعی با هدف  ها و سازوکارهای اجتماعی در بروز و ادامة مشکالت پرداخته شده است. از همین منظر ارزیابی به نقش مؤلفه

شعود. در ایعن راسعتا     یمع و ارائة راهکار برای بهبود نتایج خروجی در مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی ضروری تلقعی   خألهاشناسایی 
موجود تحقیقاتی  خألکند. هدف این مقاله پوشش  یمارزیابی ساختار حکمرانی و توجه به مشارکت عمومی بین گروداران اهمیت پیدا 

های مشارکت عمومی مرتبط با معدیریت یکپارچعة منعاطق سعاحلی      رائة چارچوبی برای ارزیابی ساختار حکمرانی و تبیین استراتژیو ا
سازی )آموزش( از جمله راهکارهای اساسی برای بهبود مشارکت گروداران است، بعرای ایعن    است. همچنین، با توجه به اینکه ظرفیت

لی پیشنهادی مقاله تبیین شعد. بعرای مثعال، اسعتخراب اسعتراتژی مشعارکت عمعومی و برنامعه         منظور نیز چارچوبی ذیل چارچوب اص
سازی گروداران نواحی ساحلی استان هرمزگان توسط چارچوب پیشنهادی انجام شده است. برمبنای نتایج به دست آمده، اغل:  ظرفیت

سازی در این راسعتا وجعود دارد.    رو نیاز به ظرفیت این رند. ازهای کافی و الزم را برای مشارکت ندا گروداران در وضعیت موجود ظرفیت
هعای طعرح معدیریت     سازی )آموزش( گروداران در این استان، در راستای بهبود مشارکت عمعومی و خروجعی   همچنین برنامة ظرفیت

 شده است. ارائهیکپارچة مناطق ساحلی، 

 واژه كلید

 یریت منابع طبیعی، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، مشارکت عمومی.سازی، مد استان هرمزگان، حکمرانی سواحل، ظرفیت

 

 . سرآغاز1

نواحی ساحلی از جمله مناطد حساسی است که فشارها بر 

 ها آ زیست  به دالیلی مانند تراک  باالی جم یت  در  یطمح

. در خمل سیه دهی  گششیته در پاسی  بیه رشید       استباال 

کیارگیری   دنبال به مشیم  مناطد ساحلی  اکثر کشورها به

سازوکاری بیرای   عنوا  به 3مدیریت یینارچ  مناطد ساحلی

مدیریت کاربردی مناطد ساحلی و کاهش تضیاد در منیافع    

. در انید  بیوده شام  ریابت بر سر منیابع و فضیای سیاحلی    

ریییای بییرای    برنامییه3330ریییودویانیرو در سییال  اجییمس

شیورها  ک دسیتور کیار  مدیریت یینارچ  مناطد سیاحلی در  

یرار گرفت. بر ای  مبنا اهیداف اصیلی میدیریت یینارچی      

در  گییری  تصیمی   فراینید کیرد    یینارچیه »مناطد ساحلی 

 ییر درگ هیای  بخیش  تمیامی و دخالیت داد    یمناطد ساحل

و اسیتفاده از   یبیردار  و تیواز  در بییره   یمنتور سازگار به
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ذکیر شید. امیا اغلی  روییردهیای میدیریت        «یمنابع ساحل

ناطد ساحلی استفاده شیده در کشیورهای درحیال    یینارچه م

اند. ای  امیر در   توس ه در مرحله اجرا با شیست مواجه شده

های ناکافی نیادی و میدیریتی در کنیار فقیدا      نتیع  ظرفیت

به سیمت اجیرای میدیریت یینارچیه سیواح        0تمرکازدایی

. (Ibrahim & Hegazy, 2013)محلی بیوده اسیت    صور  به

دی و انسانی در کنار عد  ت یید محلیی بیه    فقدا  ظرفیت نیا

تری  مانع در مقاب  مدیریت یینارچی    مدیریت ساحلی بارگ

مناطد ساحلی در کشورهای در حیال توسی ه اسیت. توجیه     

ها ریشه در عد  توجه به بستر مدیریتی  نیرد  به ای  ظرفیت

عامیی  میمییی در ت یییی   1. بسییتر(Hale et al., 2000)دارد 

هیا و موفقییت اییداما  میدیریت      روجیی ماهیت و اب یاد خ 

 Solomon et)رود  یمیینارچه و پایدار منابع طبی ی به شمار 

al., 2007)هیا تأثیرگیشار    های بستری که بیر خروجیی   . مؤلفه

های طبی یی  اجتمیاعی     ها )مانند سرمایه هستند شام  سرمایه

هیای   مالی  فیایییی  سیاسیی و انسیانی(  هنعارهیا و ارزش    

تارهای موجیود اجتمیاعی و سیاسیی  اییداما      موجود  ساخ

وییژه   ها به های جم یتی هستند. ای  مؤلفه فرهنیی و دینامی 

بسییار اهمییت    8از نتر ظرفیت سازگاری سیسیت  حیمرانیی  

 .(Hilborn et al., 2004) دارند

ت ام  بیی  سیاختارها    » عنوا  بهحیمرانی منابع طبی ی 

یدر  و مسیئولیت   ها که چیونیی توزیع  فرایندها و سنت

ی اتخاذ تصمیما  و چیونیی اظیارنتر شیروندا  چیونی

شیود   ت رییف میی  « کنید  یا دیییر گیرودارا  را ت ییی  میی    

(Graham et al., 2003) طور که مشیخص اسیت بیا     . هما

هییا   هییدف بیبییود وضیی یت منییابع طبی ییی و مییدیریت آ  

های بسیتر در منیاطد    حیمرانی به دنبال نیاه ویژه به مؤلفه

هیای اصیلی    . در ای  راستا ییی از مؤلفهاستمورد مطال ه 

. مییدیریت اسییتحیمرانیی نیییا مشییارکت بییی  گییرودارا   

هییا و عمییید متضییاد  یینارچیی  منییاطد سییاحلی بییا دیییدگاه

گرودارا  در نواحی سیاحلی مواجیه اسیت. بنیابرای   ایی       

روییرد نیاز به مشارکت در تمامی مراح  توس ه و اجیرای  

   .(Soriani et al., 2014) ها دارد سیاست

 منتیور  بیه هدف ای  مقاله  ارائ  چیارچو  پیشینیادی   

ارزیابی ای  ساختار در مناطد سیاحلی اییرا  بیا تأکیید بیر      

های مدیریت یینارچ  مناطد ساحلی اسیت.   بیبود خروجی

که مشارکت گرودارا  مؤلفی  میمیی در راسیتای     جایی از آ 

  بنیابرای  در ایی    اسیت بیبود حیمرانی و میدیریت منیابع   

ای بررسی شده اسیت. بیر    تحقید نیا ای  مؤلفه با نیاه ویژه

همی  مبنا  در ای  مقاله با مرور منابع  تحقیقا  و تعربیا  

جیانی مرتبط با روییردهای حیمرانی و مشارکت عمیومی  

در مدیریت منابع ساحلی  چارچو  پیشینیادی بیرای ایی     

اسیتراتژی مشیارکت    هدف استخراج شده است. برای مثال 

سیازی متناسی  بیا آ  در منیاطد      عمومی و برنام  ظرفییت 

ساحلی استا  هرماگا   با استفاده از چیارچو  پیشینیادی   

 استخراج شده است.

 

. سوابق مطالعات  در موضاوز مادیریت یکپارچاة    2

ی حکمرانا  و  هاا  جنباه مناطق ساحل  با توجه باه  

 مشارکت عموم 

یی از مطال یاتی کیه بیه    ها نهنموای  یسمت نخست به 

اب اد مختلف حیمرانی در مدیریت منیاطد سیاحلی توجیه    

یی کیه  ها پرویهیی از ها نمونهشود. سنس  یماشاره  اند داشته

مطال ا  مدیریت یینارچ  منیاطد سیاحلی را بیا رویییرد     

میورد اشیاره ییرار     انید  رسیانده مشارکت عمومی به انعیا   

 گیرند. یم

ند و خروجیی میدیریت یینارچیه    با هدف ارزیابی فرای

مناطد ساحلی و دریایی  سازما  یونسییو چیارچوبی را در   

اب اد مختلف توس ه داده است. یییی از اب یاد اصیلی ایی      

چارچو   عملیرد حیمرانی اسیت. بیر ایی  مبنیا در ایی       

هیا اسیتفاده شیده     چارچو  از نشانیرها برای ای  ارزییابی 

گییری   هدف انیدازه  است. نشانیرهای عملیرد حیمرانی با

های سیست  اجتماعی به فشارهای انسانی بیر   عملیرد پاس 

انیید. اییی   زیسییت سییاحلی و دریییایی طراحییی شییده محیییط

نشانیرها همچنیی  فراینید و کیفییت فراینید حیمرانیی را      

کنند. ای  نشانیرها بر متفیرهیای میرتبط بیا     گیری می اندازه

در
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سییتاوردها (  دOutputهییا ) هییا  فراینییدها  خروجییی ورودی

(Outcome و آثار برنامیه )      هیای میدیریت یینارچی  منیاطد

 . (Heileman et al., 2006)ساحلی تمرکا دارند 

( حیمرانییی 0231و همیییارا  )  Schmidtدر تحقییید 

انطبایی برای تفییرا  سیواح  در کشیور پرتفیال ارزییابی     

شد. در ای  تحقید نیاز به ارزییابی سیاختار حیمرانیی بیه     

گشاری سواح   سیم   تفیییر ایلیی      ش رسو دلی  افاای

منایشا  موجود در سواح  و تیدید خدما  اکوسیسیتمی  

  سواح  ضروری در نتر گرفتیه شید. هیدف ایی  تحقیید     

عبار  بود از: الیف. بررسیی تاریخچیه و فرهنیگ کشیور      

پرتفال در ارتباط با منیاطد سیاحلی در طیول پنعیاه سیال      

واح   بررسی نیو  آ    گششت  آ ؛  . ارزیابی حیمرانی س

هییای حیمرانیی در مقابیی  اثربخشیی مییدیریت    محیدودیت 

سواح  و ج. شناسایی نقیاطی کیه بیرای بیبیود حیمرانیی      

 انطبایی سواح  باید درنیایت بیبود یا تفییر یابند.

ارزیابی حیمرانی مناطد ساحلی در کشیور هیاوایی بیا    

ی تأکید بر منابع دریایی بیا هیدف ارزییابی آثیار اکولیوییی     

هعو  نو  خاصی از جلب  دریایی به دلی  تخلی  فاضم  

و تیدید سواح  مرجانی و صن ت گردشیری ایی  کشیور   

صور  گرفت. همچنی  در کنار ای  مشیم   فشیار وارد  

بر سواح  ای  کشور به دلی  صن ت میاهیییری و سیاخت   

پاییاه هوایی و تخری  سواح  نییا میدنتر ییرار گرفیت.     

اسایی فاکتورهای نییادی و حیمرانیی    هدف ای  پرویه شن

هیای سیاختاری    فرهنییی و مؤلفیه  -های اجتماعی مشخصه

تأثیرگییشار بییر توانییایی مییدیرا  بییا هییدف حیی  مشیییم  

 .(Battista et al., 2016)زیستی بود  محیط

در ارزیابی حیمرانی مدیریت یینارچ  مناطد سیاحلی  

بیر  در آفریقای جنوبی  بر مشیم  مدیریتی حیمرانی کیه  

فرایند اجرای مدیریت یینارچ  منیاطد سیاحلی تأثیرگیشار    

هستند  تمرکا شد. ایی  پیرویه بیه دنبیال بیبیود میدیریت       

سواح  با استفاده از روییردهیای یینارچیه و جیامع بیود.     

ای درو  مناطد سیاحلی بیه دلیی  عمیید       منایشا  عدیده

هیای منیابع و اکولیویییی متفیاو       هیا  محیدودیت   نیرانی

هیا و   رند. از طرفی به دلی  اینییه اجیرای سیاسیت   وجود دا

گیرنید   های مدیریت سواح  بیا کنیدی صیور  میی     برنامه

نشیا    سیاختار را همی  امر ضرور  بررسی نقاط کور ای  

هییای  هییای بسیییاری بییر سییر برنامییه داد. همچنییی  چییالش

سازی بود. از همی  منتر لیاو  ارزییابی حیمرانیی     ظرفیت

مورد مطال ه همچنا  توس ه  مشخص شد. بخشی از منطق 

نیافته بود و دسترسی اندکی بیه منیابع ایتصیادی  خیدما      

ها داشتند. همی  امیر نییاه وییژه بیه      اجتماعی و زیرساخت

 ,.Goble et al)توس ه در سای  مدیریت پایدار را الز  کرد 

2017). 

بستر اجرای مدیریت  عنوا  بهعموه بر جنب  حیمرانی  

لی  خود فرایند مشیارکت عمیومی در   یینارچه مناطد ساح

رویییرد   عنیوا   بیه  ICZMبرخیی از مطال یا  مربیوط بیه     

 Europeanاجرای پرویه کانو  توجه بیوده اسیت. پیرویه    

Demonstration Programme     توسیط کمیسییو  اروپیا بییا

های  کارگیری مشارکت عمومی در پرویه هدف ارزیابی و به

 3337ه در سیال  مدیریت یینارچه مناطد ساحلی اروپیا کی  

میمدی شرو  شدند  صور  گرفت. با ای  هدف  بال  بیر  

پرویه میدیریت منیاطد سیاحلی اروپیا ارزییابی شیدند        02

(King, 2003)      در ایی  راسیتا مفییو  اصیطمح مشیارکت .

 عمومی بدی  صور  بیا  شد:

 هییا و افییراد در طراحییی و  مداخلییه ف ییال گییروه

 اجرای فرایند؛

   د بییا توجییه بییه   شییرکت در بخشییی از فراینیی

 پشیری نسبت به آ ؛ مسئولیت

 منید در   هیا و کنشییرا  دغدغیه    مداخل  بخشم

 ها. مدیریت سواح  به همراه جوامع آ 

در کشور نیروی از رویییرد میدیریت یینارچی  منیاطد      

ریای برای میدیریت و کنتیرل بیتیر     برنامه منتور بهساحلی 

راضی های کاربری ا سواح  استفاده شد. در ای  راستا نقشه

هیا   بنیدی  های مخصوص تییه گشت. ای  دسته بندی با دسته

و  ونقی   حمی  پیروری    یآبیا شام : میاهیییری  تفریحیی    

طبی ییت بودنیید. درنیایییت هرگونییه ف ییالیتی غیییر از اییی    
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ها در مناطد مدنتر غیرمعیاز شیناخته شید. ایی       بندی دسته

توانستند منبع منایشا  باشند. به همیی    ها خود می خروجی

 بیه دنبیال  رییای منیاطد سیاحلی نیروی        ساختار برنامهدلی

حماییییت از رویییییرد مشیییارکت گیییرودارا  در فراینییید  

شناسایی گیرودارا  و   به دنبالریای بود. ای  روییرد  برنامه

ها بود. بر ای  اساس  نیو  مشیارکت هرکیدا  از     تحلی  آ 

گرودارا  ت یی  گشت و نتایا ای  مشیارکت ارزییابی شید    

(Buanes et al., 2005). 

مناطد ساحلی کشور آمرییا در کنار توس   روز افیاو   

هییای  ایتصییادی و جم یتییی بییا مشیییمتی همچییو  طوفییا 

ساحلی  سیم   فرسایش  سونامی و باال آمد  آ  دریا به 

هیا    دلی  تفییر ایلی   مواجه است. ای  مشیم  زیرساخت

و اندازنید   هیا را بیه خطیر میی     هیا و زنیدگی انسیا     سرمایه

گشارند.  درنیایت بر ایتصاد ای  مناطد و ک  کشور تأثیر می

مدیریت یینارچ  مناطد ساحلی ریس  جوامیع را کیاهش   

و درک  پرخطردهد. ای  امر با کم  به شناسایی مناطد  می

گیرد. برنام  ملیی میدیریت    و آگاهی از خطرا  صور  می

مناطد سیاحلی  برنامی  مشیارکت داوطلبانیه بیی  سیازما        
NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration)  منطقیی  سییاحلی اسییت. مرحلیی      18و

مییمدی انعیا     0224تیا   0222نخست ای  پرویه از سیال  

شیید. اهییداف کلییی اییی  پییرویه حفاظییت  احیییا و توسیی ه 

مسئوالنه منابع و جوامع ساحلی کشور آمرییا بود. با توجیه  

انیییا   چییده و اخیتمف  به اینیه مشیم  سیواح  غالبیا  پی  

های مت یددی در سیطوح مختلیف بیر آ       هستند و سازما 

هیای دولتیی و    تأثیرگشارند  بنابرای  هماهنیی بی  سیازما  

دییر گرودارا  الز  است. همچنی  دانش محلی و دغدغی   

ای  گرودارا  نسبت به سیواح   عیاملی میی  بیرای لیاو       

بیا هیدف    گییری  مشارکت ای  گرودارا  در فرایند تصیمی  

رسید. بر ای   بیبود تصمیما  و افاایش شفافیت به نتر می

هیای   مبنا مشارکت گرودارا  بخش کاربردی و اصلی برنامه

 (.NOAA, 2007شده بود ) دادهتوس ه 

پروی  مشارکت عمومی در میدیریت یینارچیه منیاطد

ساحلی کانادا به دنبال توس   چارچو  تئوری برای توس

در کشور کانیادا بیا    Malpequeدر خلیا  ICZMهای  برنامه

زیسیت سیاحلی را    هایی کیه محییط   هدف مدیریت ف الیت

دهند با استفاده از مشارکت با گیرودارا    تحت تأثیر یرار می

در کشور کانادا با سه مسئل  اساسیی   Malpequeبود. خلیا 

هیای مییاج   و پتانسیی      گراییی  گونیه   مواجه است: تفشیه

 ICZMپروری. ییی از اهداف اصیلی   گسترش صنایع آبای

گییری بیا هیدف کیاهش تیأثیرا        باید تمرکیا بیر تصیمی    

گرایی بیر کیفییت آ  باشید. همچنیی  بیا توجیه بیه         تفشیه

پیروری    تصمی  دولت مرکای برای گسترش صینایع آبیای  

مرد  محلی از ای  موضو  نیرا  بودند که اطمعا  کیافی  

بیر خلییا و صینایع    در ارتباط با تأثیرا  منفی ای  صینایع  

وابسته به آ  مانند ماهیییری موجود نبود. از طرفی صینایع  

های مییاج  بیه    خود از گسترش گونه یخود بهپروری  آبای

های مطلو  نیرا  بودنید.   سواح  ای  خلیا و تیدید گونه

تمامی مشیمتی که ذکر شد  با استفاده از روییردی بخشی 

ماهیییرا  و صینایع   ح  شدنی بود؛ اما ایعاد مشارکت بی 

توانسیت باعیث    پروری بدو  افیاایش منایشیا   میی    آبای

 .(Harvey, 2009)بیبود شرایط موجود شود 

 0238-0232اتحادیییی  اروپیییا ) PEGASOدر پیییرویه 

در نتر  ICZMمیمدی( مشارکت  پای  اصلی فرایند توس   

گرفته شد. در خیمل ایی  پیرویه  ده منطقی  مطال یاتی بیا       

مشیم   تعار  و متخصصا  مختلف انتخا  ها   مقیاس

هیای   کیارگیری روش  شدند. هر مورد فرصت انتخا  و بیه 

هیا و   متفاو  مشارکت را با هدف پاس  بیتر بیه مشخصیه  

. پییروی  (Soriani et al., 2014)نیازهییای خییود داشییتند 

PEGASO :دو هدف عمده داشت 

      پشتیبانی از اجرای پروتیی  میدیریت یینارچی

های  ی در اروپا و استخراج سیاستمناطد ساحل

 مدنتر برای نواحی مدیترانه و دریای سیاه؛

  گیری و به طور  ایعاد ارتباط بی  دانش و تصمی

تر  اتخاذ تصمیما  علمی با کمی  دانیش    دیید

 محلی و تعربیا  گرودارا  محلی.

در کشور اسنانیا بیه طیور سینتی میدیریت سیواح  در      
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ایداماتی برای میدیریت  دست دولت ملی است  هرچند که 

. (Areizaga et al., 2012b)مشارکتی برداشیته شیده اسیت    

بیه دنبیال آزمیایش     Catabriaای  کشور در پیروی  منطقیه   

ای   ICZMکارگیری در  فرایند مشارکت عمومی با هدف به

کشور بود. در ای  منطقه مدیریت سواح   یی  چیارچو    

حلی است. از ای  المللی  ملی و م های بی  ترکیبی از مقیاس

هیایی   های گششته در ای  منطقیه ف الییت   منتر در طول دهه

مانند کشاورزی  ماهیییری و صنایع ارتباط سنتی خیود را بیا   

ای سیریع در   انید و گردشییری بیا توسی ه     دریا از دست داده

سال گششته کشیور   12رو در طول  حال ف الیت است. از ای 

مرکای بوده است. هدف اسنانیا به دنبال کاهش تمرکا دولت 

اصلی در ای  پرویه  افاایش نقیش گیرودارا  دیییر منیاطد     

ساحلی و تفییر چارچو  سنتی تقسی  یدر  بیود. حضیور   

ها در  دییر گرودارا  باعث تمیی عمید و سمید واگرای آ 

فرایند مدیریت شد. در ای  پرویه س ی شد تیا بیا توجیه بیه     

نسیبت بیه مشیارکت    روییرد مشارکت عمیومی  اییدا  الز    

 .(Areizaga et al., 2012a)گرودارا  به عم  آید 

 

 . بیان مسئله3

ای در رونید توسی   کشیور     مناطد ساحلی از اهمیت وییژه 

 2732برخوردار هستند. کشور ایرا  تقریبیا  دارای بییش از   

کیلومتر نوار ساحلی است. شرایط سخت ایلیمیی  پیراکنش   

 منشیأ یژه بیا  و بهاحلی های س نامناس  جم یت  آلودگی آ 

خیای بیاالی منیاطد سیاحلی جنیو        نفتی  فرسایش  لرزه

هیای گردشییری  تنیناهیای     یسا  و زیرساختتأسکمبود 

زیسیت    نشیینا  و تخریی  محییط    ایتصادی م یشت ساح 

های طبی ی  افاایش تقاضا بیرای احیداد    گاه نابودی زیست

ادی بدو  های دریایی  توس   مناطد ویژه و آزاد ایتص سازه

ای هماهنیگ  صیید بییش از حید آباییا  و       توجه به برنامه

تری  نقاط ض ف و  های غیربومی مااح  از جمله می  گونه

رونید )ج فیری و    مشیم  در پین  ساحلی بیه شیمار میی   

 (.  3146همیارا   

هیای   در راستای بیبود نتیایا حاصی  از اجیرای برنامیه    

ICZM  بیا تأکیید بیر      استفاده از روییرد مشارکت عمیومی

وض یت ساختار حیمرانی بسیار حائا اهمییت اسیت. ایی     

مقاله در پی پاس  به ای  سؤال است کیه بیه منتیور انعیا      

در سواح  اییرا  بیا رویییرد مشیارکتی       ICZMمطال ا  

ییای شیوند  در   ر طیرح مراح  انعا  مطال ا  چیونه باید 

شناسی میدنتر و پیشینیادی بیرای     ادامه  چارچو  و روش

با تأکید بر روییرد مشارکت  ICZMکارگیری در روییرد  به

شیود. سی ی شیده اسیت ایی  چیارچو         عمومی ارائه می

باشد. به منتور  ICZMپیشنیادی در تطبید با مراح  اصلی 

آ  که چارچو  پیشنیادی جنبه عملیاتی خود را نیا حفیظ  

کند  میدیریت یینارچیه منیاطد سیاحلی اسیتا  هرماگیا        

وردی در ای  مقاله مورد اشیاره ییرار گرفتیه    مثال م عنوا  به

 است.

 

 . ساختار حکمران  سواح  ایران4

 –  سیاختار عمیومی حیاک  بیر سیسیت  اجتمیاعی       3شی  

دهد کیه از جملیه    اکولویییی محلی در سواح  را نشا  می

کنید.   یممدیریت سواح  در ایرا  نیا از همی  الیو پیروی 

هییای  یی  اسییتا در اییی  سییاختار در زیرسیسییت  اکولییویی 

ساحلی دارای دو نو  منبع طبی یی متفیاو  هسیتند: منبیع     

متناظر با منطق  دریایی و منبع متناظر با منطق  ساحلی. ایی   

دو منطقه با ییدییر اندرکنش اکولویییی دارند و در حالت 

هیایی ماننید تفیییر ایلیی        عادی پایدار هستند. مسلما  پدیده

و غییره جیاو نیروهیای    هیای درییایی    سالی  طوفیا   خش 

ای هستند که از بیرو  بر زیرسیست  اکولویییی تأثیر  محرکه

 آورند. گشارند و بر آ  فشار می می

در زیرسیست  اجتماعی حیمرانی مدیریت منابع طبی ی 

وجود دارد. حیمرانی به م نای نتامی است شیام  یواعید   

دولیت بیه همیراه     -رسمی و غیررسمی که یلمرو عمو  را 

ا  ایتصییادی و اجتمییاعی در ت امیی  بییا هیی  بییرای کنشیییر

کنند. بیا توجیه بیه اینییه      منت  می -گیری مدیریتی  تصمی 

رو تحت عنوا   نیاه ای  مقاله به مناطد ساحلی است از ای 

  6ها و سازما  2حیمرانی ساحلی نا  برده شده است. نیادها

نیروهیای   عنیوا   بیه توانند  واحدهای حیمرانی  می عنوا  به
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ها یا ساختار پشتیبانی بیرای میدیریت و    رکه  محدودیتمح

توس ه منیابع طبی یی در سیطح محلیی بیر مبنیای سیطوح        

 ارتباطییا  نیییادی  همیییاری  و همییاهنیی  عمیی  نماینیید 

(Govan et al., 2009) سیسیتمی از یواعید    » عنوا  به. نیاد
هیایی کیه بیرای اییداما       گیری و برنامه فرایندهای تصمی 

کنندگا  در ای  ایداما   های مشارکت ی  نقشاجتماعی  تبی
بیه  و راهنمایی نحو  ت امم  بی  افراد دارای نقش مشابه؛ 

شود. نیادها رسمی یا غیررسیمی   ت ریف می «اند آمده وجود

یواعد رسمی است کیه جم یی از    7هستند. نیادهای رسمی

 هیا  آ پیشیری و ایعیاد    افراد آ  را پشیرفته و ت یی  ان طاف

. (Skoog, 2005)پیشیرد   ر  خارجی صور  میی توسط ید

صیور    بیه  4برخمف نیادهای رسمی  نیادهای غیررسیمی 

 ,Saleth & Dinar)شیوند   هدفمنید طراحیی و ایعیاد نمیی    

 بیه وجیود  ت امم  انسیانی   در خمل خود خودبهو  (2004

ها و باورهیای جام یه را    ی هنعارها  ارزشنوع بهآیند و  می

غیررسیمی بیا ییدر  رسیمی اداره     کنند. نیادهای  اجرا می

درونی از  طور بهمشروعیت خود را  در عوضشوند اما  نمی

 .(Skoog, 2005)کنند  مرد  کس  می

 

 
 ساحلی مناطق اکولوژیکی – اجتماعی سیستم حکمرانی عمومی . ساختار4شکل 

 

شااارکت  در ماادیریت یکپارچااه  . رویکردهااای م5

 مناطق ساحل 

سیه محیور اصیلی چیارچو      مطال یا  در   در ای  یسمت

کیارگیری و اجیرای    ارزیابی ساختار حیمرانی سیواح   بیه  

مشیییارکت عمیییومی  و اسیییتخراج برنامیییه و اسیییتراتژی  

 اند. سازی گرودارا  ارائه شده ظرفیت

 

 . ارزیاب  ساختار حکمران  سواح 1. 5

تفیییرا  و تیامی      کند تا نحو کم  میحیمرانی ارزیابی 

ه تفییرا  مشییم  اجتمیاعی   سیست  حیمرانی در پاس  ب

فشیارهای انسیانی و    بیا کیه  تبییی  شیود   محیطیی   و زیست

. (Maris, 2010)انید   محیطی به وجود آمیده  تفییرا  زیست

تنیا نیاز به ارزیابی ک  ساختار حیمرانیی میرتبط    بنابرای  نه

با منابع طبی ی است  بلیه در صور  نیاز ک  ای  سیاختار  

د. بر همیی  مبنیا بیرای حیمرانیی      نیاز به تفییر و بیبود دار

شوند. برای درک و آگاهی  ها و اب اد متفاوتی یائ  می مؤلفه

از اینیه کدا  مؤلفه از سیست  حیمرانی نییاز بیه بیبیود ییا     

. (Lane, 2006) تفییر دارد  نیاز به چارچو  ارزیابی اسیت 

حیمرانی خو  و مؤثر نیازمند طراحی نیادهیایی   از طرفی

ای برای تشیوید افیراد بیه انتخیا  الییوی       است که وسیله

هییای  باشییند کییه بییرای دسییتیابی بییه خروجییی  ای یرفتییار

طیور   های استراتژی  مشخص مورد نیاز هستند. بیه  سیاست

  3حیمرانییی خییو  شییام  مشییروعیت یهییا مؤلفییهکلییی 

  31  انصیاف و عیدالت  30  جام یت33  پاسخیویی32شفافیت

اسیت   36زگاریو سیا  32  توانمنیدی و یابلییت  38یینارچیی

(Lockwood et al., 2010) . ی ارزیییابی روییردهییا غالبییا

هیای   از روش ارزیابی نشانیرهای مرتبط با مؤلفه حیمرانی

انید. امیا تمیایا اصیلی بیی        ساختار حیمرانی استفاده کرده
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هیا و نشییانیرهای سیاختار حیمرانیی اسییت.     اب یاد  مؤلفیه  

انیی بیا توجیه    های حیمر غالبا  نشانیرها و مؤلفه یطورکل به

 اند: عمده تقسی  شده  به ماهیتی که دارند به دو دست

های حیمرانی  معموعه نشانیرهای مبتنی بر مشخصه .3

خو : ای  دسته از نشانیرها به دنبال ارزیابی ساختار 

های  حیمرانی در وض یت ف لی مبتنی بر شاخصه

حیمرانی خو  هستند  برای مثال رهبریت و ارتباط 

؛ شفافیت  (Lane, 2006)غیررسمی  –نیادهای رسمی 

مشروعیت حیمرانا   پاسخیویی و توانمندی 

(Bennett & Dearden, 2014; Lockwood et al., 

2010; Salm et al., 2000) ؛ عدالت اجتماعی و

 .(Battista et al., 2016)سازگاری 

های  معموعه نشانیرهای مبتنی بر ماهیت و ظرفیت .0

خصه و ماهیت اجتماعی اجتماعی: نشانیرهایی که مش

های ساختار موجود طرح  داشته و برمبنای ظرفیت

های  ها شام  ظرفیت شوند. به طور کلی ای  ظرفیت می

ای  منابع انسانی  نیادی  اجتماعی و فنی  مالی و سرمایه

مثال دانش  اعتماد و مشارکت  عنوا  بههستند. 

(Chuenpagdee & Jentoft, 2009; Chuenpagdee et 

al., 2008; Schmidt et al., 2013)  ؛ کفایت مقررا

نیادی و یانونی  همیرایی و هماهنیی  حمایت و 

 ,.Heileman et al., 2006; Kooiman et al)پشتیبانی 

2008). 

در کنار روییردهای ارزیابی نشانیرها بیا توجیه بیه دو    

معموعه نشانیرهایی کیه تلفیقیی از    باها  باال  ارزیابی  دست

و دو  هسییتند و هییر دو مشخصییه سییاختار    دسییته اول 

شوند   های اجتماعی را شام  می حیمرانی خو  و ظرفیت

نیا وجود دارند. ای  روییردها که تلفیقی از هیر دو گیروه   

نشیانیرها هسیتند  ارزیییابی جیامع و بیتیری را از سییاختار     

 ;Maris, 2010)دهنید   حیمرانیی سیاحلی بیه دسیت میی     

Skaricic, 2014). 

 

 ارگیری و اجرای مشارکت عموم ک . به2. 5

مناطد سیاحلی ایی      مشارکت عمومی در مدیریت یینارچ

هیای مختلیف    دهد که گرودارا  مت دد از بخش اجازه را می

با هدف ح  مشیم  مدیریت نیواحی سیاحلی بیه طیور     

 فراینیید. (Soriani et al., 2014)مییؤثر همیییاری کننیید  

هیای   زیسیت  فرصیت   مشارکتی میؤثر در میدیریت محییط   

از: اسیتفاده از   انید  عبیار  نمایید کیه    فراوانی را محقد میی 

اطمعاتی که در حالت م مول در دسترس نیسیتند  کیاهش   

 ,Reed)یما  تصیم منایشا   و افاایش کیفیت و مقبولیت 

تنیا  ها نه . همچنی  مشارکت بر سر منابع توسط گروه(2008

 ,.Salm et al)دهید   سیطح درک و آگیاهی را افیاایش میی    

 شیود    بلیه باعث افاایش وفاق بی  گرودارا  نیا می(2000

(Pirk, 2002).  
هیایی نییا در راسیتای بیه کیارگیری       با وجود ایی   چیالش  

روییرد مشارکتی وجود دارد. ای  مشییم  شیام  تیأخیر    

هیا  تینش بیی  گیرودارا  و      گیری  افاایش هاینه در تصمی 

  وییژه در حالیت ت یارض بیی     فقدا  رضیایت عمیومی بیه   

. شایا  ذکر است کیه  (Brody et al., 2003)ها است  دیدگاه

مداخلیه تمیامی گیرودارا     »مشارکت عمومی بیه صیور    

 ICZMگییری و اجیرای    مرتبط با مسئله در فراینید تصیمی   

تنیا در راستای افاایش اطمعا   آگاهی و مشور   بلیه  نه

در « در نیایت در جیت افاایش نقش در مدیریت مشارکتی

بیه هیر گونیه نییاد رسیمی و      »شود. گیرودار   رفته مینتر گ

شود که تحت تأثیر تصیمیما  گرفتیه    غیررسمی اطمق می

شده و ایداما  انعا  شده در پرویه یرار گرفته باشد  یا بیر  

ای  ایداما  و تصمیما  اثرگشار باشد  یا عمیی  خیاص و   

مشخصی به مداخلیه در ایی  فراینیدها داشیته باشید. ایی        

هیای   ها  سازما  توانند افراد  عمو  مرد   گروه میگرودارا  

 «دولتی و غیردولتی  بخش خصوصی و غیره باشند.

بر طبد مرور منابع مطال اتی و تحقیقاتی موجود در ای  

زمینه مشاهده شد که غال  روییردهیای ارائیه شیده بیرای     

اجرا و استفاده از مشیارکت عمیومی مراحی  مشخصیی از     

ICZM اند. بر ای  مبنا به طور کلیی ایی     دهرا هدف یرار دا
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کییارگیری عمیدتا  در چیییار مرحلییه انعیا  شییده اسییت:    بیه 

 فراینید   ICZMهیای   شناسایی مشیم   طراحی استراتژی

پیایش    ها  و درنیایت در مرحلی  ها و طرح اجرای استراتژی

. بیر مبنیای ایی     ICZMهیای   و ارزیابی نتیایا و خروجیی  

و نیو  گیرودارا  متفیاو     بندی استراتژی مشارکت  تقسی 

بوده است. خأل موجود در ای  زمینه به دلی  مففول مانید   

نفسیه   ای  نیته اسیت کیه رویییرد مشیارکت عمیومی فیی      

تدریعی و جامع است و بایید در تمیامی مراحی      فرایندی

اسیتفاده و  مدیریت یینارچه مناطد ساحلی از ابتدا تا انتییا  

 ,.Areizaga et al., 2012a, b; Buanes et al) ارزیابی شود

2005; Harvey, 2009; Soriani et al., 2014)  برمبنیای .

بنیدی گیرودارا     بندی مراح  مشارکت  دسیته  همی  تقسی 

ها نقش و سطح مشیارکت   بندی نیا متفاو  است. ای  دسته

:   از جملیه دهنید  نشیا  میی  به صیور مختلیف   گرودارا  را 

  (Buanes et al., 2004; King, 2003)سازی  مشور   آگاه

  اجرای مشیارکتی  (Harvey, 2009)گیری مشارکتی  تصمی 

(Areizaga et al., 2012a, b; Soriani et al., 2014)  و در

 ,Aslin & Brown, 2005; Fitri)نیاییت تقسیی  ییدر     

2013; Soriani et al., 2015)  در ای  یسمت نیا ای  خیأل .

متنو  باید از وجود دارد که سطح مشارکت برای گرودارا  

سطوح پایی  تا باال را در بر گیرد به طیوری کیه گیرودارا     

را به  ICZMمحلی خود توانایی طراحی  مدیریت و اجرای 

دست آورند. در ای  راستا در منابع موجیود بیر اسیتفاده از    

سیازی همییا  بیا رویییرد مشیارکت       روییردهای ظرفییت 

 عمومی تأکید شده است.

مشارکت عمومی نیاز بیه درک و  کارگیری  در راستای به

ارزیابی وض یت ف لیی گیرودارا  اسیت. ایی  ارزییابی بیه       

صور  آنالیا گرودارا  شناخته شده اسیت. در ایی  راسیتا    

بندی گیرودارا  در   پس از شناسایی گرودارا   آنالیا و طبقه

گیرد: الف. باال بیه پیایی  کیه توسیط      دو حالت صور  می

و  . پایی  به بیاال کیه    شود میکارشناسا  و محققا  انعا  

پیشیرد. در هیر    توسط خود گرودارا  صور  می فرایندای  

شود مانند  های مت ددی استفاده می ها از روش دو ای  حالت

  (Lindenberg & Crosby, 1981)سیطح منف یت و تیأثیر    

  همییاری و تیدیید   (Freeman, 2010)همیاری و ریابت 

(Savage et al., 1991) شیروعیت و منف یت     ضیرور   م

(Mitchell et al., 1997)ها غالبا  توسط  . تمامی ای  شاخص

. اما خأل دییری کیه در ایی    شوند میهایی ارزیابی  ماتریس

کییارگیری مطلییو  از  زمینیه وجییود داشییته اسییت عید  بییه  

های مبتنی بر سطح دانش و آگاهی گرودارا  است.  شاخص

ییایی ارزییابی   در موارد استفاده شده نیا ای  شاخص بیه تن 

 بررسی نشیده اسیت.  ها  شاخصدییر شده است و در کنار 

  نحیو  در گیرودارا   آگیاهی  و دانیش  سطح که جایی آ  از

 بسییار  زیسیت  محییط  بیا  نییا  و یییدییر  بیا  ت ام  و رفتار

 آگییاهی و دانییش اطمعییا   رو از اییی  اسییت تأثیرگییشار

 و یبلیی  مراح  در شده شناسایی مشی  به نسبت گرودارا 

 . بسیار حائا اهمیت است ICZM اصلی ماهیت نی همچ

 

ساازی   . استخراج برناماه و اساترات ی فرفیات   3. 5

 گروداران

 هیا   برنامیه  مقابی   در محلی مقاومت کاهش های راه از ییی

 آگییاهی افییاایش بییرای ارتباطییا  و آمییوزش از اسییتفاده

 اسیت  طبی ی منابع های ح  راه و مشیم  بار در گرودارا 

(Durley et al., 2003 .)نیوعی  به آموزش از هدف دروایع 

 بیه  نخسیت  سیازی  ظرفییت . اسیت  گرودارا  سازی ظرفیت

 و رفتییار مییورد در اطمعییا  تحلییی  و آوری جمییع دنبییال

 شناسییایی دنبییال بییه دو  و اسییت گییرودارا  هییای توانییایی

 ییا  بیبود تصحیح  به نیاز که هاست آ  رفتاری های مشخصه

 نشا  خود از بیتری عملیرد هک هدف ای  با دارند آموزش

 هیای  مشخصیه  دانیش   ارزییابی  به نیاز دلی  همی  به. دهند

 از . ب ضیی شود یماحساس  گرودارا  های توانایی و رفتاری

 دستیابی در ICZM موفقیت میاا  که اند کرده اشاره ا محقق

 و کیارگیری  بیه  توانیایی  بیه  وابسیته  پایدار توس ه اهداف به

 ظرفییت  طیورکلی  به. است سازی تظرفی فرایند در شرکت

 سیازمانی  واحیدهای  ییا  ها سازما  و افراد توانایی»عنوا   به

 شیود  میی  ت رییف  «پاییدار  و کارآمید  میؤثر   عملییرد  برای
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(Pedersen et al., 2005 .)عبیار   سازی ظرفیت مبنا ای  بر 

 ارتبیاط  در کیه  واحیدهایی  ظرفیت افاایش فرایند»: از است

 و رییای  برنامیه  بیبیود  هیدف  با دهستن سواح  مدیریت با

 ایی   کیه  رود میی  انتتیار  «.(Barker, 2005)گییری   تصمی 

 از باشید  داشیته  همراه به را نتایعی آموزش و سازی ظرفیت

افیاایش توانمنیدی گیرودارا  در     (:Xavier, 2009) جملیه 

افاایش آگاهی  انییاه  توانمندی  باالتر؛ های یبول مسئولیت

توسی ه شیف  متناسی  بیا      ییر؛ های رفتیاری دی  و مشخصه

توانمندسازی گرودارا  در مواجییه بیا    توانمندی گرودارا ؛

کمی  بیه گیرودارا  در    و  تفییرا  سازمانی و اکولویییی؛

 ها. اجرای پرویه

سیازی بیرای هیر     ظرفیت فرایندطور که گفته شد  هما 

گرودار متفاو  است و بر ای  مبنا موضیو  آمیوزش  نیو     

کت  نو  اباار و مد  آموزش بسییار  گرودارا   سطح مشار

از:  انید  عبیار   سیازی  اهمیت دارند. اباارهای رایا ظرفیت

  34های اشتراک تعیار     کارگاه37سازی های حساس کارگاه

 ,Xavier) 02و بازدیید گیرودارا    33های موضوعی سخنرانی

هیای   برنامه  شناسی مرسو  برای اتخاذ و ارائ (. روش2009

  از منتییر ارتقییای سییطح دانییش  سییازی گییرودارا ظرفیییت

 شییوند میییخمصییه  زیییراطمعییا  و آگییاهی در مراحیی  

(Echevarría et al., 2013; Garriga & Losada, 2010; 

Pedersen et al., 2005; Portman et al., 2012; Storbjörk 

& Hedrén, 2011; Timmer et al., 2007) . اجییرای بییا

سازی مدنتر  س ظرفیت  در نیایت ماتریزیر  گان مراح  پنا

 شود. میتییه 

سازی: باید مشخص شود که  ت یی  اهداف ظرفیت .3

سازی چه تفییری را مدنتر یرار  فرایندهای ظرفیت

سازی سطح اطمعا    دهند و ای  برنامه ظرفیت می

دانش و آگاهی گرودارا  را در چه جیت و مقصدی 

 دهد. تفییر می

ای های مورد نتر بر ت یی  عناوی  و سرفص  .0

سازی   سازی: با توجه به اهداف ظرفیت ظرفیت

عناوی  اطمعاتی مختلفی که باید در طی فرایند 

 شوند. سازی منتق  شوند مشخص می ظرفیت

سازی: ای  مرحله به دنبال  ت یی  مخاطبا  ظرفیت .1

است که مخاطبا  و گرودارا   سؤالپاس  به ای  

 های مدنتر و با توجه به هدف برای افاایش ظرفیت

 اهداف گفته شده چه کسانی هستند 

سازی: با توجه به  ی  اباارهای ظرفیتمؤثرترت یی   .8

ی  اباار مؤثرترنو  عناوی  و مخاطبا   بیتری  و 

سازی )مانند کارگاه  فضای معازی  همایش  ظرفیت

 شوند. و سمینار و غیره( ت یی  می

سازی: در نیایت  اجرای فرایند ظرفیت مسئوال ت یی   .2

سازی هستند با  ای  ظرفیت مسئولنی که گرودارا

هایشا  در اجرای فرایند  توجه به توانایی

شوند. در ای  راستا ییی از  سازی انتخا  می ظرفیت

و معری طرح خواهد بود و دییر  مسئولگرودارا  

های  همیار در مسئولیت عنوا  بهگرودارا  مدنتر 

ه متفاو  ای  برنامه از جمله تولید  انتقال و ارائ

 سازی شرکت خواهند کرد. های ظرفیت بسته

 

 . چارچوب پیشنهادی6

 ی بیرای در ای  مقاله  با توجه به اینیه هدف ارائه چیارچوب 

کارگیری روییرد مشارکت عمیومی در بطی  چیارچو      به

ICZM   س ی شد ای  چارچو  در تطبید با  رو ای  ازاست

باشید. از طرفیی فیرض ایی  تحقیید       ICZMمراح  اصلی 

ارائه چیارچو  بیه صیور  مشیارکت گیرودارا  در       برای

هیا   تمامی مراح  شناسیایی مشییم   طراحیی اسیتراتژی    

ها و درنیایت پیایش   ها(  اجرای استراتژی ها و طرح )برنامه

چیارچو     دهنید  نشیا    0و ارزیابی نتیایا اسیت. شیی     

پیشنیادی مقاله حاضر برای ارزیابی حیمرانیی و مشیارکت   

دیریت یینارچیه منیاطد سیاحلی    عمومی ذیی  رویییرد می   

اصیلی تقسیی      پینا مرحلی   بیه  ICZMاست. مراح  کلیی  

و مطالی    ICZMاند. برمبنای مراح  ذکر شیده بیرای    شده

مراحیی    0هییای یبیی   براسییاس شییی    گفتییه در یسییمت

 نخسیت.  از:    مابور به ترتیی  عبارتنید  پیشنیادی چارچو

ل آ  دو : ارزییابی گیرودارا  بیه دنبیا     شناسایی مشییم ؛ 

ریای و  سو : برنامه ارزیابی نتا  حیمرانی ساحلی )بستر(؛
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پینع :   هیا؛  هیا و طیرح   چیار : اجرای برنامیه  گیری؛ تصمی 

 پایش و ارزیابی.

 

 شناسای  مشکالت نخست. ة. مرحل1. 6

آینید   اکولویییی وارد می-فشارهایی که به سیست  اجتماعی

بیه  بایید   ICZMشیوند امیا    ای را شیام  میی   طیف گسترده

  مشیم  مرتبط با ساح  پاس  دهید. بنیابرای  در مرحلی   

  باید ارزیابی مشیم  مرتبط با ایی   ICZM نخست فرایند

 ,.Cummins et al)فشارها در وض یت موجود انعا  گییرد  

که سواح   محیط و سیستمی اجتماعی و  . از آنعایی(2004

 تواننید  دهند بنابرای  مشیم  می اکولویییی را تشیی  می

دارای اب یاد اجتمیاعی و اکولیویییی باشیند امییا از      تو میا  

مشییم  را م ضیم      که در شیرو  کیار  ریشی    جایی آ 

آ  واکینش سیسیت  اجتمیاعی در نتیر      تبع بهاکولویییی و 

مشییم  از   نخسیت برمبنای ای  فرض  رو ای  ازگیرند  می

  سنس رفتار و عملییرد  شوند یممنتر اکولویییی شناسایی 

جتمییاعی )حیمرانییی( مییرتبط بییا اییی  مشیییم  سیسییت  ا

 اکولویییی بررسی خواهند شد.

 

ارزیاب  گروداران و به دنبال آن  .. مرحله دوم2. 6

 ارزیاب  نظام حکمران  ساحل  )بستر(

ارزیابی و آنالیا گرودارا  دروایع نوعی تحلی  بستر منطقیه  

مورد مطال ه در ارتباط با مشیم  شناسایی شده است. بیه  

ر عمییده اییی  مرحلییه دارای سییه ییید  اساسییی اسییت: طییو

بندی گرودارا .  شناسایی گرودارا   آنالیا گرودارا   و طبقه

ها به طیور وییژه در چیارچو  پیشینیادی      در کنار ای  ید 

مقاله ارزیابی سطح اطمعیا   دانیش و آگیاهی بیه همیراه      

ارزیابی ساختار حیمرانی در ای  مرحله نیا گنعانیده شیده   

 است.

 

 . شااسايي و آناليز گروداران4. 2. 4

ی است که افراد دخی  در مسیئله  فرایندشناسایی گرودارا  

شیوند.   و مشی  شناسایی شده  برای مشارکت شناسایی می

شیود. بیر    با ای  هدف غالبا  از روش گلوله برفی استفاده می

  آید. دست می همی  مبنا در نیایت لیست نیایی گرودارا  به

شیود کیه    ی ت رییف میی  فرایند عنوا  بهارا  آنالیا گرود

مشییخص هییای اجتمییاعی و اکولییویییی را  جنبییه نخسییت»

گیرند   ی  تصمی  یا ایدا  تحت تأثیر یرار میبا که کند  می

ای  تصمیما  ییا  با هایی را که  ها و سازما  افراد  گروهدو  

هیا تیأثیر    گیرنید ییا بیر آ     ایداما  تحیت تیأثیر ییرار میی    

هیا را   ای  افراد و گیروه سو  کند  و  اسایی میگشارند شن می

بنییدی  گیییری اولویییت تصییمی  فراینییدبییرای مشییارکت در 

به طور کلی آنیالیا گیرودارا  دو    «.(Reed, 2008)نماید  می

کنید: آنیالیا اولییه گیرودارا  بیا هیدف        هدف را دنبال میی 

های  در ارتباط با طرح یژهو بهشناسایی مشیم  اجتماعی )

شارکت( و ارزیابی سیطح اطمعیا   دانیش و    مدیریتی و م

آگییاهی گییرودارا  در یبییال مشیییم  شناسییایی شییده در  

 .ICZMچارچو  

 
. چارچوب پیشنهادی برای ارزیابی حکمرانی ساحلی 2شکل 

مناطق  ةمبتنی بر مشارکت عمومی با هدف مدیریت یکپارچ

 ساحلی
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 .  ارزيابي ساتتار حكمراني2. 2. 4

د شی   و تحقیقا  جییانی مشیخص   بر مبنای مرور تعربیا

فیرض   ICZMهیا و تحقیقیا  میرتبط بیا      که غال  پیرویه 

کنند که ساختار حیمرانی موجود در منطقه مورد مطال ه  می

بیبیود عملییرد    بیرای مناس  است و تنیا نیاز به تفییراتیی  

   فقیط دارد. بنابرای  با توجه به ای  فرض در بیتری  حالت

شوند. اما سؤال ای  است  ل میها دچار تفییر و تحو سازما 

 نخسیت که آیا ای  فرض درست است  بیه همیی  منتیور    

که ساختار حیمرانی و درواییع سیسیت     شودباید مشخص 

نیادی موجود در بستر منطقه ساحلی مورد مطال یه درسیت   

تمامی   که درست عم  نیند کند یا خیر. درصورتی عم  می

بیا    به دست آینید  ICZMپرویه  باهایی که  ها و برنامه طرح

ها در ساختار حیمرانی  مسییری   در نتر نیرفت  ای  ض ف

جا شیست طی نخواهند کرد. در جریا  آنیالیا گیرودارا    

ها و مشیمتی کیه سیسیت     مؤلفه  یب   مشیم   در مرحل

اجتماعی درو  سیاختار حیمرانیی بیا آ  مواجیه اسیت و      

اشید   ممی  است بر وض یت منبع اکولیویییی تأثیرگیشار ب  

 شوند. میشناسایی 

پیشنیاد ای  تحقید بیرای ارزییابی سیاختار حیمرانیی      

روش ارزیابی نشانیرها است. در ایی  روش بیا انتخیا  و    

هیای مسیئله و    ت یی  نشانیرهای مرتبط با اب یاد و ویژگیی  

منطقه  ساختار حیمرانی توسط گرودارا  با استفاده از ایی   

عد  وجیود و کیفییت    . وجود یاشوند ارزیابی مینشانیرها 

نشانیرها  نقاط یو  و ض ف ای  ساختار را نشا  خواهید  

توسیط میرور منیابع     3داد. بر ای  مبنا نشانیرهای جیدول  

اند. البته باید توجه داشت که ایی  نشیانیرها    استخراج شده

میورد    کارشناسا  مسیلط بیه منطقی    بااجرا   باید در مرحل

اسیتی ییا نییاز بیه     تیا در صیور  ک   ارزیابی شیوند مطال ه  

صور  گیرد. براسیاس   ها آ تصحیح  تفییرا  متناس  در 

به طور کلیی هفیت مؤلفیه و ب ید تأثیرگیشار بیر        3جدول 

نشانیر در نتیر گرفتیه    06حیمرانی منابع طبی ی در خمل 

شده است. ای  نشانیرها ترکیی  و تلفیقیی از نشیانیرهای    

هییای  هییای حیمرانییی خییو  و مؤلفییه  مبتنییی بییر مؤلفییه 

 های اجتماعی هستند. ظرفیت

. فهرست نشانگرهای مدنظر برای ارزیابی ساختار 4جدول 

 حکمرانی

و ابعاد  ها مؤلفه

 حكمراني
 نشانگر

توانمندی  

 یابلیت و منابع

 اختیارا  یانونی

 منابع مالی

 منابع انسانی

 یده خودسازما ظرفیت 

 سازگاری

 پایش  نتار  و ارزیابی

 پشیری ان طافظرفیت سازگاری و 

 ظرفیت یادگیری

شفافیت و 

 گویی پاس 

 گویی( )پاس  پشیری یتمسئول

 شفافیت

 دسترسی عمومی

 ظرفیت اجتماعی

 دانش و آگاهی

 دییرا درک وابستیی به 

 منابع متنو  دانش و عل 

 انصاف و عدالت

 اعتماد

 سازی )آموزش( ظرفیت

 مشارکت

 شور (ت ام  )ارتباطا   گفتیو و م

 ح  منایشا 

 طیف متنو  گرودارا 

 انییاه

 مشروعیت

 مقبولیت

 حمایت

 توافد

توجه به بستر محلی )هنعارها  باورهیا  

 ها( و ارزش

 یینارچیی
 هماهنیی و همیرایی

 ت ید اجرایی
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پس از ارزیابی ساختار حیمرانی توسیط گیرودارا  بیا    

یت تحلیی  سیاختار     در نیا3استفاده از نشانیرهای جدول 

شیایا  ذکیر   شیود.   حیمرانی در شرایط موجود حاص  میی 

ها و نشیانیرهای ارزییابی شیده تنییا      که تمامی مؤلفهاست 

مرتبط با اتفاییا  و تعربییا  گششیته و ظرفییت سیاختار      

حیمرانی در شرایط حاضر هستند. با توجه به ایی  تحلیی    

نقییاط ضیی ف و یییو  سییاختار موجییود شناسییایی شییده و 

میدیریت   سیازی  ییاده پای از نتیایا   بینیی اولییه   توا  پیش می

سیاحلی  در صیور  نادییده گیرفت  ایی        مناطدیینارچه 

نیا  مخصوصا  نقاط ض ف  به دست آورد. از طرفیی بیه   

تیوا    ارزییابی و تحلیی  انعیا  شیده میی     بیا  طور مشخص 

 وض یت ف لی مشارکت بی  گرودارا  را تخمی  زد. 

اختار حیمرانیی غالبیا  دو   به طور کلیی  نقیاط ضی ف سی    

های مرتبط با ماهیت نیادی  و اب یاد   دسته هستند: اب اد و مؤلفه

های مرتبط بیا ماهییت نییادی     مرتبط با ماهیت اجتماعی. مؤلفه

هایی هستند که به بستر اصلی و نیادی حیمرانیی   دروایع مؤلفه

های اختییارا  ییانونی  منیابع میالی و      اشاره دارند  مانند مؤلفه

هیای   ها و روشفراینید ها  سانی. م موال  برای بیبود ای  مؤلفهان

 گیرند.   ح  مدنتر یرار می راه عنوا  بهیانونی 

های ماهیت اجتماعی مانند اعتماد   از طرف دییر  مؤلفه

هیای   هایی هسیتند کیه ظرفییت    آگاهی  ت ام  و غیره مؤلفه

بیرای   .انید  اجتماعی ساختار حیمرانی را میدنتر ییرار داده  

سیازی   های ظرفیت ها از روییردها و روش یبود ای  مؤلفهب

سازی نیا با  های ظرفیت . روییردها و روششود میاستفاده 

توجه به مؤلفه مدنتر متفاو  هستند. به طیور مثیال بیرای    

هیای آمیوزش و تیدریس اسیتفاده      دانش و آگاهی از روش

هیای   هایی مانند گیروه  شود اما برای اعتماد نیاز به روش می

کانونی  ممیا  و گفتیو برای افاایش و بیبود اعتمیاد بیی    

 طرفی  است.

 

. ارزيييابي سييطال اطالعيياش، دانييی و آگيياهي  3. 2. 4

 گروداران

  تر ذکر شد که سطح دانش و آگاهی گرودارا  در نحو پیش

زیسیت بسییار    رفتار و ت ام  بیا یییدییر و نییا بیا محییط     

انیش و آگیاهی   تأثیرگشار است. در ای  مرحله اطمعیا   د 

گرودارا  نسبت به مشیم  شناسایی شده در مراح  یبلی 

. شییود مییی  ارزیییابی ICZMو همچنییی  ماهیییت اصییلی  

محورهای اصلی ارزیابی سطح دانش و آگاهی گرودارا  در 

هیای   حی   ارتباط با مشیم  موجود در مناطد ساحلی  راه

ای  مشیم   دالی  اصلی ویو  ایی  مشییم   وظیایف    

 در میورد ا  در یبال ای  مشیم   سطح اطمعیا   گرودار

ICZM    اهییداف و نتییایا آ  بییرای سییواح  و گییرودارا  

 هستند.

 

 بادي گروداران . تحليل و طبقه4. 2. 4

هیایی   به منتور تحلی  گرودارا  نیاز بیه انتخیا  شیاخص   

برمبنای اهداف مدیریت یینارچیه منیاطد سیاحلی وجیود     

زییابی گیرودارا  وجیود    های متنوعی برای ار دارد. شاخص

دارند که هر کدا  ویژگی و مشخصه خاصی از گرودارا  را 

هیا برمبنیای وضی یت ف لیی      ای  شیاخص  کنند. ارزیابی می

هیا   ها و همچنی  نیو  دییدگاه آ    گرودارا  و روابط بی  آ 

شیوند. پیس از    انتخیا  میی   ICZMنسبت به مشیارکت و  

اییی   هییا  هییا و ت یییی  ت ییاریف آ  انتخییا  اییی  شییاخص

میاتریس آنیالیا    بر اسیاس ها توسط خود گرودارا   شاخص

گرودارا  برای لیست شناسایی شیده از گیرودارا  تیمیی     

شوند. در نیایت  تحلی  گرودارا  توسط تحلیی  نتیایا    می

ای  ماتریس انعا  شده و درک بیتری از گرودارا  به دست 

  03هیای بررسیی شیده  منف یت     خواهد آمد. از بی  شاخص

مشارکت بسیار اهمییت دارنید.    فرایندو دانش در  00یدر 

( و ییدر   هیا  ییاه انیتمرکا باید بیشیتر در تحلیی  منیافع )   

)منابع( تأثیرگشار باشد. در ایی  زمینیه ییدر  بیه ظرفییت      

گیییرودارا  بیییرای اثرگیییشاری مثبیییت ییییا منفیییی در     

 توانید  یمی مدیریت سواح  اشاره دارد که  های گیری ی تصم

  )سیاسیی  میالی  اجتمیاعی( ت ییی      با توجه به نو  ییدر 

. همچنی  یدر  نسبی گیرودارا  بیا اسیتفاده از یی      شود

  از جملیه: مشیروعیت    شیود  یمی ت ییی    یرهیایی متفسری 
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بع )منابع میالی و اطمعیاتی  ییا     ضرور  و دسترسی به منا

و مشیارکت   ICZM فراینید انوا  دییر(. از طرفی دانش در 

یشییا  و ت ارضییا  در بسیییار اهمیییت دارد. بخشییی از منا

مقاب  مشارکت از نبود دانش  اطمعا  و آگاهی گیرودارا   

 دییییرخییود  سییی    نسییبت بییه وضیی یت موجییود  وظیفیی

گیرنید.   میی  نشیئت و نیاز به مشیارکت   مسئلهگرودارا  در 

 ICZMگیری و اجرای  تصمی  فرایندهمچنی  ای  دانش در 

ودارا  بسیار اهمیت دارد. بر ای  مبنا ییدر  و منف یت گیر   

)منف یت ییا    8)بدو  منف ت یا یدر ( تا  3توسط مقیاس 

بییدی  ترتییی  توسییط  شییوند. ارزیییابی مییییییدر  زیییاد( 

بندی ارزیابی  هر کیدا  از گیرودارا  در چییار دسیته      جمع

گیرند. در گا  ب د توسط ارزییابی   یرار می الف     ج و د

ها )مقیاس ک  تا زییاد(    سطح اطمعا   دانش و آگاهی آ 

انعا   0ها براساس جدول  بندی آ  تحلی  گرودارا  و طبقه

 پشیرد. می

 

 آگاهی و دانش اطالعات، های قدرت، منفعت و شاخص از منظر مشارکت بندی گروداران با توجه به سطح . طبقه2جدول 

 سطح گرودارا  برمبنای منف تسیدر 
 سطح مشارکت گرودارا  مبتنی بر سطح اطمعا   دانش و آگاهی

 زیاد متوسط ک 

 مشور  سازی آگاه سازی آگاه الف )یدر  ک سمنف ت ک (

 گیری تصمی  مشور  سازی آگاه   )یدر  ک سمنف ت زیاد(

 اجرا گیری تصمی  مشور  ج )یدر  زیادسمنف ت ک (

 توانمندی کام  اجرا گیری تصمی  د )یدر  زیادسمنف ت زیاد(

 

گیرودارا  بیا   بنیدی   بندی گرودارا  درواییع دسیته   طبقه

های مشخصیی اسیت کیه     توجه به سطح مشارکت در گروه

هیای   یی  استراتژیتبهای مشخص دارند. ای  امر به  ویژگی

کنید. ایی     ت ام  و سطح مشارکت با هر گرودار کم  میی 

گییری    سازی  مشور   تصمی  های آگاه بندی در دسته طبقه

 .استاجرا و توانمندی کام  

 

 ر گرودارانسازي د . ظرفيت5. 2. 4

پس از ارزیابی سطح اطمعا   دانش و آگیاهی گیرودارا    

باید به ای  سؤال پاس  داده شود که آیا اطمعا   دانیش و  

آگییاهی گییرودارا  در یبییال مشیییم  شناسییایی شییده در  

مناس  و کافی اسیت  اگیر پاسی  بلیی      ICZMچارچو  

کیه وضی یت    یدرصیورت شود. اما  مرحله ب د شرو  می  بود

در  01سیازی  و آگاهی متناس  نبیود نییاز بیه ظرفییت    دانش 

گرودارا  در راستای توانمندسازی گرودارا  برای مشارکت 

 وجود خواهد داشت.   ICZM فراینددر 

پس از اینییه وضی یت هیر گیرودار از منتیر ظرفییت       

سیازی چیه    مشخص گردید باید ت یی  شود که بیا ظرفییت  

 بر ایی  اسیاس  د. شود و باید به کعا رسی ای دنبال می نتیعه

توا  استراتژی نی  به ای  هدف را مشخص ساخت. ای   می

پس از ت ییی  وضی یت ف لیی و وضی یت مطلیو        فرایند

سییازی و  رایییا در روییییرد ظرفیییت   یتوسییط اباارهییا 

پیشیرد.   ریای متناس  با پرویه و گرودارا   انعا  میی  برنامه

سیازی   هیای ظرفییت   برنامیه   شناسی مدنتر برای ارائ روش

گرودارا  از منتر ارتقای سطح دانش  اطمعیا  و آگیاهی   

ت یییی  اهییداف  . 3 :شییوند میییخمصییه  زیییردر مراحیی  

هیای میورد نتیر     ت یی  عناوی  و سرفص . 0 سازی؛ ظرفیت

. 8 سیازی؛  ت یی  مخیاطبی  ظرفییت  . 1 سازی؛ برای ظرفیت

 مسئوال ت یی  . 2و  سازی ی  اباارهای ظرفیتمؤثرترت یی  

 سازی. ظرفیت دفرایناجرای 
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 گیری ریزی و تصمیم برنامه .. مرحله سوم3. 6

بیا   نخسیت با توجه به نتایا مراح  گششته  در ای  مرحلیه  

بنیدی مراحی  آنیالیا گیرودارا   ارزییابی حیمرانیی         جمع

سیازی در نیاییت اسیتراتژی     بندی گرودارا  و ظرفیت طبقه

  شود. ت یی مشارکت برای هر کدا  از گرودارا  طراحی می

استراتژی مشارکت درواییع تبییی  برنامیه راهبیردی بیرای      

گیری  تصمی  فراینداجرای ای  مشارکت است که در خمل 

 طیور  بیه پشیرد. در ایی  راسیتا    صور  می ICZMو اجرای 

هییای کلییی مشییارکت بییه  مرسییو  و پیشیینیادی  اسییتراتژی

گیشاری اطمعیا      های عمومی و اشیتراک  صور  همایش

گیو و  و هیای گفیت   اندیشی  گیروه  ه  های مشورتی و گروه

گری و ت امی  بیی     های تسیی  گیری مشترک  گروه تصمی 

هیای حیی  مسیائ  و اجییرای مشییترک  و    گیرودارا   گییروه 

توانمندسازی هسیتند. بنیابرای  در ایی      یها گروهدرنیایت 

ت ییی    ICZM فراینید مرحله نقش هر کدا  از گرودارا  در 

هیا نییا مشیخص     ط بی  آ شود. شبیه گرودارا  و رواب می

ها و تصمیما  مدنتر پرویه  . در گا  آخر نیا برنامهشود  می

بییرای بیبییود مشیییم  موجییود در زیرسیسییت  اجتمییاعی  

شوند. در ای  یسمت نیا با توجه به مشییم    استخراج می

اکولویییی مشخص شده در مراح  یبلی  ت یی  گیرودارا   

اخش اطمعیا  و   ها و همچنی  ضروری برای تدوی  برنامه

دانش میرتبط بیا گیرودارا   مخصوصیا  گیرودارا  محلیی        

. یییی از  شیوند  میی اسیتخراج   ICZMهای  ها و طرح برنامه

 ها است.   دالی  حضور گرودارا  توافد بر سر ای  برنامه

 

 ها ها و طرح اجرای برنامه .. مرحله چهارم4. 6

ج هیای اسیتخرا   ریای برای اجرای طیرح  مرحله آخر  برنامه

ای  بخش مراح  مخصوص بیه خیود را    مسلما . استشده 

خواهد داشت که هدف اصلی ای  مقاله نیست. تنیا باید بیه  

 نقش گرودارا  ت یی  شده توجه داشت.

 

 پایش و ارزیاب  .. مرحله پنجم5. 6

ب د از اجرا و حتی در حیی  اجیرا بایید     ICZM  برنامی  

ی پیشنیاد شده است: . بر ای  مبنا دو نو  ارزیابارزیابی شود

ارزیییابی مشییارکت عمییومی صییور  گرفتییه  و ارزیییابی   

. اگیر ارزییابی   ICZMهای فراینید هیا و اثربخشیی    خروجی

مشارکت نشیا  از عید  رضیایت گیرودارا  داشیته باشید       

ند. بیر  شوهای مشارکت دوباره تبیی   بنابرای  باید استراتژی

 هاییشینیاد پگرودارا  ناراضیی و   هاینتر نخستای  مبنا 

هیای   هیا  ایی  اسیتراتژی    و برمبنیای آ   شیود  می اخشها  آ 

. امیا  شود مشارکت و حتی سطح مشارکت دوباره تدوی  می

ارزیابی مشیارکت عمیومی صیور  گرفتیه      که یصورتدر 

نشییا  از موفقیییت آ  و رضییایت گییرودارا  داشییته باشیید  

انعا  خواهد گرفت. اگر نتیایا ایی     ICZM فرایندارزیابی 

رضیایت  عد  و  ICZMنتایا  موفقیتعد  از بخش حاکی 

باید مشخص شود مشیی  اصیلی در کیدا      باشد گرودارا 

ها تصیحیح  فرایندبوده است تا از آ  نقطه  ICZMسازوکار 

 شده و دوباره انعا  شوند.

 

 . ارزيابي مشاركت عمومي4. 5. 4

نییاز   ICZMبرای ارزیابی مشارکت عمومی شی  گرفته در 

هیا بیا    نشانیرهایی است. ای  شاخص ها و به تبیی  شاخص

یاب  ت ییی  هسیتند. پیس از اینییه ایی        زیرتییه بر موارد 

شا  ت ییی  شیدند توسیط گیرودارا       ها و ت اریف شاخص

 شوند. ارزیابی می

   رسییانی: در خییمل فراینییدهای   اطمعییا  و اطییم

مشییارکت عمییومی باییید اطمعییا  بییه سییادگی در   

 .ز آ  آگیاه باشیند  دسترس گرودارا  یرار بییرنید و ا 

رسانی در ارتباط با پیرویه  مراحی  آ     همچنی  اطم 

 و نحو  مشارکت باید مستمر و منت  انعا  شود.

        فضای بیاز: فراینید مشیارکت عمیومی بیدو  وجیود

هیا و   فضای باز برای گرودارا  با هدف ارائی  دییدگاه  

شا  ممی  نیست. بنابرای  بسیار می  است که  نترا 

گرفتیه   در نتیر آزادی بییا  و حیس   احساس امنیت  

 شد  برای گرودارا  وجود داشته باشد.

     توافد: خیلی می  است که در تمیامی مراحیICZM 
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ها و اییداما    و مشارکت عمومی  توافد بر سر برنامه

نارضایتی غیرمنطقی به  گونه هیچوجود داشته باشد و 

 وجود نیاید.

 ا  در پشیری: بسیار اهمیت دارد کیه گیرودار   یتمسئول

پشیر باشیند. چیرا کیه     یتمسئولاجرای ت یدا  خود 

مسئولیتی باعث عد  کارکرد درست پیرویه شیده     بی

درنیایت نارضیایتی گیرودارا  را بیه همیراه خواهید      

داشت. ای  امر تعربه منفی در امر مشارکت عمیومی  

 آورد. به وجود می

 هیای متنیو     کیارگیری روش  های مشارکت: بیه  روش

دارا   حتی گیرودارا  یی  طبقیه    مشارکت برای گرو

نیا بسیار حائا اهمیت است. ای  امر باعث بیبیود در  

 شود. عملیرد فرایند مشارکت عمومی می

  هییای  اعتمییاد و ت امیی : اعتمییاد و ت امیی  از سییرمایه

شوند که بدو  وجود  اجتماعی گرودارا  محسو  می

ای  دو مؤلفه مخصوصا  اعتماد  مشارکت عمومی بی  

دهد یا با عملییرد ضی یفی همیراه     خ نمیگرودارا  ر

 خواهد بود.

 سازی: ای  دو عامی  بسییار حیائا     یادگیری و ظرفیت

ای میی  را   اهمیت هستند چرا کیه در نیاییت تعربیه   

را بیرای   هیا  آ زنند و توانایی  برای گرودارا  ری  می

 دهند. مراح  ب دی تفییر می

  طیور کیه مشیخص شید سیطح       سطح مشارکت: هما

شیود و   یمی اساس آمادگی گرودارا  ت یی  مشارکت بر

هیا را در فراینیدهای    ی نحیو  مداخلیه آ   بند سطحای  

کند. اغل  به دالی  مختلیف   ت یی  می ICZMمختلف 

گرودارا  از وض یت خود آگاه نبوده و ناراضی هسیتند  

 به همی  دلی  ای  امر باید مورد توجه یرار گیرد.

 

 ICZM فرايادارزيابي . 2. 5. 4

های متفیاوتی وجیود    روش ICZM فرایندارزیابی  نتوربه م

دارند که با توجه به اهداف تحقید یاب  انتخا  هستند امیا  

چیارچو     هیدف اصیلی ایی  مقالیه  ارائی      کیه  ییآنعااز 

 رو از ایی  نیسیت   ICZMهیای   ها و خروجیفرایندارزیابی 

 پیرویه  گشاری ای  یسمت با توجه به هدف شود میپیشنیاد 

 .انعا  گیرد

 

سااواح  اسااتان  ICZM. م ااال مااوردی: طاارح 7

 هرمزگان

ایداما  صور  گرفته در سیه دسیته میرتبط بیا شناسیایی      

برای  سازی بندی گرودارا   و برنامه ظرفیت گرودارا   طبقه

انعیا  شیدند کیه در     سواح  استا  هرماگا  ICZMبرنامه 

گیا  در   نخسیتی  . شیوند  یمی ها ارائیه   ای  یسمت نتایا آ 

هیا اسیت. بیر همیی  مبنیا       گیرودارا  شناسیایی آ   ارزیابی 

لیست اولیه گرودارا  با توجه بیه نتیر کارشناسیا      نخست

تییه گشت. سنس ایی  لیسیت توسیط کارشناسیا  پیرویه      

تیمی  گشت. در نتیعه با توجه به پیمایش صیور  گرفتیه   

در سنوا  مختلف توسط کارشناسا  پرویه براساس جدول 

یه شد. همچنی  آنالیا گرودارا  لیست نیایی گرودارا  تی 1

های مدنتر چارچو  مقاله انعیا  گرفیت    بر مبنای شاخص

بندی گرودارا  مبتنیی بیر سیطح     و بر مبنای ای  نتایا طبقه

هیای مشیارکت گیرودارا      ها تحیت اسیتراتژی   مشارکت آ 

ارائیه   1د. ای  نتایا بیه طیور کلیی در جیدول     شاستخراج 

ش هر کدا  از گرودارا  اند. در ای  جدول همچنی  نق شده

میدیریت یینارچیه منیاطد     فراینید مشارکت ذی   فراینددر 

سییاحلی مشییخص شییده اسییت. بییدی  صییور  اسییتراتژی 

 مشارکت برای هر گرودار به دست آمده است.

پس از اینیه سطح مشارکت گرودارا  در مرحلی  یبی    

سیازی گیرودارا  بیا محورییت      ت یی  گشت  برنام  ظرفیت

ای  هدف در دو جیت دنبال شده اسیت:   آموزش تییه شد.

نخسییت بییر مبنییای وضیی یت ف لییی گییرودارا  برمبنییای    

سیازی   های یدر   منف ت و دانش برنامه ظرفییت  شاخص

در سطح مشارکت مشخص شده عم  خواهد کرد  دو  بیا  

هیایی از   های یدر  و منف یت مؤلفیه   توجه به اینیه ویژگی

هیا بیه    سازی آ  ساختار گرودارا  هستند که تفییر و ظرفیت

سیازی   رو با تأکیید بیر ظرفییت    سادگی میسر نیست  از ای 

دانش  برنامه پیشنیادی حاضر از طرفیی بیه دنبیال ارتقیای     

 . استسطح مشارکت گرودارا  نیا 
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 بندی گروداران استان هرمزگان برمبنای سطح مشارکت . نتایج آنالیز و طبقه3جدول 

 گرودارا  ردیف
سطح 

 یدر سمنف ت

طمعا   دانش و سطح ا

 آگاهی

سطح 

 مشارکت

 سازی آگاه ک  الف شرکت آ  و فاضم  استا  هرماگا  3

0 
دستی و گردشیری  یعصنااداره ک  میراد فرهنیی  

 استا  هرماگا 
 سازی آگاه ک   

 سازی آگاه ک  الف اداره ک  ت او  1

 مشور  ک  ج نمایندگا  معلس شورای اسممی استا  هرماگا  8

 گیری تصمی  ک  د ره ک  راه و شیرسازی استا  هرماگا ادا 2

 گیری تصمی  ک  د اداره ک  شیم  استا  هرماگا  6

 گیری تصمی  ک  د اداره ک  صن ت  م د  و تعار  استا  هرماگا  7

 گیری تصمی  ک  د اداره ک  منابع طبی ی استا  هرماگا  4

 گیری  تصمی ک  د ای استا  هرماگا  منطقه شرکت آ  3

 گیری تصمی  ک  د سازما  جیادکشاورزی استا  هرماگا  32

 گیری تصمی  ک  د ستاد توس ه میرا  33

 گیری تصمی  ک  د پروری  صیادی و غیره( ها )آبای ت اونی 30

 گیری تصمی  ک  د زیستی های محیط سم  31

 گیری تصمی  ک  د صنایع بارگ استا  هرماگا  38

 گیری تصمی  ک  د اسشیرداری بندرعب 32

 گیری تصمی  ک  د های صن تی سازما  شیرک 36

 گیری تصمی  ک  د نیروهای انتتامی و نتامی 37

 گیری تصمی  ک  د م تمدی  محلی 34

 اجرا متوسط د ها استانداری و فرمانداری 33

 اجرا متوسط د اداره ک  بنادر و دریانوردی استا  هرماگا  02

 اجرا متوسط د زیست استا  هرماگا  اداره ک  محیط 03

 اجرا متوسط د سازما  برنامه و بودجه استا  هرماگا  00
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برمبنای مطال  گفته شده نخست اهدافی که بیا فراینید   

شیوند اسیتخراج شیدند و سینس      سازی دنبیال میی   ظرفیت

سیازی   متناظر با ای  اهداف شناسایی شده  عناوی  ظرفییت 

دهنید  اهیداف و    نشا  8ا جدول بر ای  مبن آمدند. به دست

سیازی اسیت. در گیا  ب ید      عناوی  مدنتر برنامیه ظرفییت  

مخاطبا  و گیرودارا  میرتبط و متنیاظر بیا ایی  عنیاوی  و       

ها انتخا  شدند. در ای  راستا هرکیدا  از عنیاوی     سرفص 

اطمعاتی و آموزشی که مورد نیاز گرودارا  مختلف باشیند  

رسانی و انتقیال ایی     ی اطم اند. سنس اباارها انتخا  شده

انید. ایی  اباارهیا      عناوی  متناس  با گرودارا  انتخا  شده

روش انتقال مفاهی  مختلف انتخا  شیده را بیه گیرودارا     

سیازی   نشا  خواهنید داد و در فراینید آمیوزش و ظرفییت    

بسیار حائا اهمیت هستند. در نیایت با هدف اجرای فرایند 

ارا  هدف و عناوی  مورد نییاز  سازی بر مبنای گرود ظرفیت

هیا در   و معری طرح و همیارا  آ  مسئولها  گرودارا   آ 

( ماتریس نیایی برنامیه  1اند. شی  ) ای  فرایند انتخا  شده

 دهد. سازی را نشا  می ظرفیت

 

 هرمزگان استان ICZMگروداران در طرح  سازی برنامه ظرفیت عناوین و . اهداف1جدول 

 ها رفصلعااوين و س اهداف

 ايجاد دانی مشترک

 در سطح عمومی ICZMاهداف و دستاوردهای   ارائ

 در سطح تخصصی ICZMارائه اهداف و دستاوردهای 

 سازی نسبت به یوانی  و مقررا  آگاه

 ايجاد دغدغه مشترک
 های اکولویی  منطقه آشنایی با ارزش

 های ایتصادی منطقه آشنایی با ارزش

 آمادگی واکنش در برابر مخاطرا  طبی ی و غیرطبی ی پذيري اقارتقاي ظرفيت انطب

 پشیری اجتماعی ارتقا مسئولیت ارتقاي سطال مطالباش گروداران

 آشنایی با مبانی آمایش سرزمی  ارتقاي بيای گروداران نسبت به مسائل مااطق ساحلي

 بهبود سطال مشاركت بين تمامي گروداران

 تژی ریای و تفیر استرا اصول برنامه

 اصول تفیر سیستمی

 گیری دیالوگ مشترک شی 

 ارتقا میار  کار گروهی

 هاي تخصصي ايجاد و ارتقا مهارش

 (GISی مرتبط با پرویه )فنّاورآشنایی با اباارهای 

 (DSSی مرتبط با پرویه )فنّاورآشنایی با اباارهای 

 گیری مشترک های تصمی  آشنایی با پروتی 

 نی مدیریت یینارچه در منطقه ساحلیهای مبا آموزش
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 گیری . بحث و نتیجه8

مناطد ساحلی  سیستمی پویا و در حیال تفیییر هسیتند کیه     

تفییرا  اکولویییی بسیاری یرار دارند. در کنار  تأثیرتحت 

تفییرا  فیاییی و اکولویییی موجود و دائمیی  فشیارهای   

ش ای  های انسانی باعث تخری  بیش از پی ناشی از ف الیت

منبع طبی ی گشته است. بیر همیی  مبنیا توجیه بیه توسی         

پایدار و متواز  ای  منبع  حیاتی اسیت. رویییرد میدیریت    

بیرداری و توسی      یینارچه مناطد ساحلی نیا به دنبال بیره

پایدار و متواز  منابع طبی ی موجود در منیاطد سیاحلی در   

 کنار ح  مشیم  و مسیائ  اجتمیاعی و اکولیویییی ایی     

. با توجه به مشیم  عدیده سیواح  اییرا  و   استمناطد 

یری رویییرد میدیریت   کیارگ  بیه ییژه اسیتا  هرماگیا      و به

یینارچ  مناطد ساحلی با هدف بیبود و رفع ای  مشیم  

ضروری است. از همی  منتر بدو  توجه به بسیتر و زمینی    

اجتماعی مناطد ساحلی و مشیم  موجود در آ   ارائیه و  

های کاربردی و ضروری برای حی  مشییم     ح  هاتخاذ را

با دشواری و عد  موفقیت روبرو است. از همیی  منتیر در   

مطال ا  و تعربیا  اخیر در سطح جیا  بر توجه به بسیتر  

و ساختار حیمرانی تأکید شیده اسیت. در کنیار توجیه بیه      

ساختار حیمرانی  لاو  مشارکت عمومی بی  گیرودارا  بیا   

ها؛ و پایش و  ها و پرویه ها  اجرای طرح ح  هدف اتخاذ راه

ها مشخص شده اسیت. مشیارکت    های آ  ارزیابی خروجی

هیای اصیلی روییردهیای میدیریت      عمومی ییی از مؤلفیه 

یینارچ  مناطد ساحلی و ساختار حیمرانی است. در کنیار  

های آ   تأکید فراوا  بر توجه به ساختار حیمرانی و ویژگی

رد مشارکت عمومی  اما چارچو  به همراه استفاده از رویی

وجود نداشیته   خألهامدو  و مشخصی برای ای  اهداف و 

است و بر همیی  مبنیا هیدف ایی  مقالیه ارائی  چیارچو         

ارزیابی حیمرانی و مشارکت عمومی بیا توجیه بیه منیاطد     

ساحلی ایرا  بود. همچنی  سی ی شید در ایی  چیارچو      

سیازی   شناسی واضحی برای استخراج برنامه ظرفییت  روش

گییرودارا  ارائییه شییود. هییدف دو  اییی  مقالییه اسییتخراج  

سازی گرودارا   استراتژی مشارکت عمومی و برنامه ظرفیت

استا  هرماگا  با استفاده از چارچو  پیشینیادی بیود. بیر    

و  مسیئله همی  مبنیا نخسیت لیسیت گیرودارا  دخیی  در      

)شناسیایی مشییم      ICZMکنشیرانی که باید در فرایند 

ریییای  اجییرا و پییایش و ارزیییابی(  یییری و برنامییهگ تصییمی 

شرکت داشته باشند تییه شد. در گا  ب د با توجه بیه آنیالیا   

و ارزیابی گرودارا  شناسیایی شیده سیطح مشیارکت ایی       

که  بازییرا  در فرایندهای ذکر شده مشخص شد. از آنعایی

ب ضی از گرودارا  در شرایط ف لی موی یت و ظرفیت الز  

ت در سییطوح مختلیف را ندارنیید از اییی  رو  بیرای مشییارک 

سازی و آموزش ای  گرودارا  تییه گشت. بر  برنام  ظرفیت

سازی بیا   های ظرفیت ای  مبنا برای گرودارا  مختلف برنامه

ها به توانایی مشارکت مطلو  تبیی  شد.  هدف دستیابی آ 

ی هیا  بسیته بندی و  توا  گفت که برمبنای تقسی  رو می ای  از

ازی ت یی  شده  فرایند اجرا و مشارکت در پیرویه  س ظرفیت

بندی مشارکت   توسط گرودارا  شرو  شده و بر طبد سطح

سیازی    گرودارا  در مراحی  و فراینیدهای مختلیف )آگیاه    

شوند. در ای  یسمت ذکیر   مشور  و غیره( شرکت داده می

اییی  نیتییه ضییروری اسییت کییه مراحیی  ارزیییابی و آنییالیا  

کیه در سینوا     پیرویه ارشناسیا   ک گیروه گرودارا  توسط 

انید صیور     مختلف از مناطد مورد مطال یه بازدیید داشیته   

 گرفته است.

راه اجرای مشارکت با توجه بیه سیطوح مختلیف     نقش  

شود. در گا  نخسیت   گرودارا  در دو گا  اساسی تبیی  می

سازی باید گرودارانی را تشییی    های اصلی ظرفیت اولویت

گیری و  ارکت در جاییاه تصمی دهند که در سطح ف لی مش

سیازی نییا    اجرا یرار دارند. در ای  گا  در ماتریس ظرفیت

اولویت با عناوینی است که دانش و آگاهی ایی  گیرودارا    

دهد. در گا  دو  نیا پس از حصول نتایا فرایند  را ارتقا می

در سیطوح مختلیف    ICZMسازی  فراینید اجیرای    ظرفیت

 شود. رودارا  اجرا میمشارکت توسط هر کدا  از گ
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