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کشور با تقویت حکمرانی پایدار منابع آب  تدوین الگوی آموزش محیط زیست برای

 مردمیهای  تأکید بر مشارکت
  1آالله قائمی

 

 چکیده

های  حاصل استفاده از روش ،تر معضالت موجود در بخش آبدهد که بیش ها نشان می بررسی

انرد کره    قری  دریافتره  ناپایدار ناشی از فقدان آگاهی و آموزش عمومی است. امرروزه مقق   یتوسعه

ت آب بروده و  آب تأثیر دارند، فراتر از مردیری   یاجتماعی و سازوکارهایی که بر چرخههای  سیستم

به ای   اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. های موضوع بقران آب باید در چارچوب نهادها و سیستم

هرای   تعیری  معیارهرا و شراخ    حاضرر،  تققیر   د. هرد   شرو  ها، حکمرانی آب اطالق می یستمس

. ابراار سرن،ش،     ایر  امرر اسرت   تقق ر  ی آموزشی مناسب بررای تدوی  برنامه حکمرانی پایدار و

ها برا اسرتفاده از    خ روایی شا نیا توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. نامه و روش تققی پرسش

هرا برا اسرتفاده از فرمرو       و پایرایی شراخ   شده اعتبارسن،ی  صان مربوطو متخص  نظرات استادان

    هرا در فضرای فرازی و برا      ی معیارهرا و شراخ   ه است. همهاسبه گردیدمق 49/0آلفای کرونباخ، 

دهرد کره معیرار     دند. نترای  حاصرل از تققیر  نشران مری     بندی ش افاار مربوط، رتبه کارگیری نرمهب

های مربروط بره آمروزش نیرا      مشارکت مردمی نسبت به سایر معیارهای حکمرانی پایدار و شاخ 

  حکمرانری پایردار برا    کره تقق ر   تری هستند. از آن جرا متیاز بیشها دارای ا نسبت به سایر شاخ 

، در ایر  تققیر  الیروی    اسرت ر مسائل مقیط زیست میس ر به ت دادن ی اهم  ازافاایش آگاهی مردم 

 برای افاایش مشارکت مردمی ارائه شده است. یآموزشی مناسب

 .آب، مشارکت مردمیالیو، آموزش مقیط زیست، حکمرانی پایدار، منابع های کلیدی:  واژه
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 مهمقدّ

نیاز بشر به آب پاکیاه افراایش یافتره و از سروی     ت،با افاایش جمعی سو از یکدر دنیای امروز 

تغییر اقلیم که در نقاطی از جهان موجب کاهش بارش و خشکسالی شده و نیا برا   یدییر با پدیده

ن آبری  است. با در نظرر گررفت  بقررا     منابع آب قابل دسترس، کاهش پیدا کرده ها، افاایش آلودگی

نظرر  ی نادیرک، بره  گرفته مبنی بر تشدید بقران منابع آب در آینرده های صورت بینی موجود و پیش

خرا   های ات  شناسی سیاست ت منابع آب مقدود در دسترس و آسیبمدیری  یه به نقوهرسد توج  می

ت ی ر های آینده بسیار حائا اهم  سازی میمای و تص های توسعه تواند در مسیر برنامه کنونی، می یشده

 باشد.

ه به های جهانی، توج  های کنفرانس هدر بیانی یکی از مباحث بسیار جد ی گذشته  یطی چند دهه

  در عمرل، نیازمنرد   بررای تقق ر  ه نظری ر ایر   بوده است.  1منابع آب یپیوستههمهت بمدیری  یهنظری 

هرا در سرطو     تالی ر تعاد  در توزیع قردرت و تنظریم فع   . حکمرانی، اعما  است 2حکمرانی پایدار

. آیرد شرمار مری  بره کشور  ای از نظام حکمرانی کل  و حکمرانی آب خود زیرم،موعه مختلف است

بردون حکمرانری مناسرب در بخرش آب،      و حکمرانی الزم و ملراوم یکردییر هسرتند و    تمدیری 

سه عنصر رعایت قرانون،   رحکمرانی آب معموالً ببرای بهبود ر نخواهد بود. مؤث  ،تیاباارهای مدیری 

 .شود ت و مشارکت تأکید میمشروعی 

از جملره  ت منرابع آبری   توسعه و مردیری   و راتریای راهبردی، تخصی  آب، تنظیم مقر  برنامه

ه قررار  ها مرورد توج ر     و بهبود آنهای مختلف حکمرانی آب هستند که تقو  حوزهموارد مطر  در 

، دهری سرازمان حکمرانری آب،   یالی که امروزه یکی از مباحث کلیدی در حروزه در حگرفته است. 

 ی، تغییر شریوه ت جامعهها و رویکردها در سطح باالی مدیری  سازی، تغییر نیرش تو ظرفی  آموزش

 یی و مقل ر ، یادگیری جمعی و سطو  مختلرف دییرر در سرطح مل ر    (از پایی  به باال) گیری تصمیم

گرایانره اسرت کره جوامرع      اکنون مطر  است، حکمرانی مشرارکت  که همپایداری حکمرانی . است

به نقش بسیار کلیدی مرردم   پایدارحکمرانی  . درکند برداران را در ای  بقث دخیل می ی و بهرهمقل 

شود. راهبرد صقیح در ای  بخش، درک رفتارها و منرافعی اسرت    می تأکیدنهاد های مردم و سازمان

 . دهدسوق میاز منابع  غیراصولی و بیش از حد  یها را به سوی استفاده ان ای  عرصهبردار که بهره

                                                
1 Integrated Water Resources Management 
2 Sustainable Water Governance 
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ه جهانیران را بره ایر     صان علوم اجتماعی و مقیط زیسرت توج ر  متخص  سا  قبل، 25حدوداً از 

بلکره در   ی و اقتصرادی نیسرت  فن  یتوسعهالااماً به معنای  ند که توسعهاهموضوع مهم معطو  کرد

 (.1341 )کمرالی،  کررد ه مقریط زیسرت نیرا توج ر     اجتماعی، فرهنیی و  یبه توسعهیند آن باید افر

روابرط میران اشرکا  گونراگون توسرعه و       یای دربراره  دهد که ناآگاهی گسترده ها نشان می بررسی

چه امرروزه بسریاری از مرردم خرود را طرفردار مقریط       وجود دارد. اگرها بر منابع آبی  پیامدهای آن

حفر  مقریط زیسرت     های مثبت خود، رفتارهای مثبتری بررای  رغم نیرشا علیدانند، ام میزیست 

منرافع   بری  گیررد کره   تی قررار مری  دهند. دلیل احتمالی ای  امر آن است که فرد در موقعی ان،ام نمی

: 2002، 1آیرد )نوردلنرد و گراویرل   تعارض پیش مری  ،تت و منافع جمعی درازمد مد شخصی کوتاه

363-300.) 

ی بد آهای متعد  ای،اد بقران موجبای منابع آب در ایران که  ت اصلی و ریشررهالیکی از مشک

ت و مدیری  یگذاران آبی در مقولهور شده، رویکرد نامناسب مدیران و سیاستشدر نقاط مختلف ک

 بیهای عظیم آ ده که بقرانشهای ان،ام نیاه کوتاه و مختصر برره برخی پروژه. حکمرانی آب است

هرا بریش از آن کره توجیره      پروژه  که بخش عظیمی از ای دده ، نشان میندا را در کشور ای،اد کرده

  .اندشده ی و مقطعی تصویب و اجراباشررند، به دلیل منافع مقل   ی و منطقی داشتهمعل

وان تر  پایردار، مری   ییابی به اهدا  توسعه  اهدا  حکمرانی پایدار در راستای دستبرای تقق 

هرا   های افرراد و گرروه   تظرفی   د. آموزش از طری  رشد و پرورشنقش کلیدی آموزش اشاره کر به

النه در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و گیری و عمل آگاهانه و مسؤو تصمیم برای مشارکت و

 العات فرردی اط  و دانش سطح چههر کند. گویی مناسب و مطلوب افراد کمک میفرهنیی، به پاسخ

 حکم در آن کار خواهد آمد و کمبود یا فقدانمسائل مقیط زیستی به در چیونیی حل  ،باشد باالتر

 .خواهد بودزیستی بروز رفتارهای مثبت مقیط  برای اساسی یسد 

 

 پژوهشاهداف و سؤاالت 

تعیی  پارامترها و معیارهای مهم در حکمرانی پایدار در مدیری ت منابع  حاضر، تققی هد  

حکمرانی با تأکید بر ای  های ضروریِ اعما   فهتقویت مؤل  برایآموزشی  الیویی یارائهآب و 

 شود:  زیر پاسخ داده هایدر ای  تققی  سعی شده به پرسشچنی  هم. است مشارکت مردم

                                                
1 Nordland and Garvill 
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ت منابع آب با پایدار در اعما  مدیری  ارزیابی حکمرانی  برایی های کم  آیا معیارها و شاخ . 1

 مردمی وجود دارد؟ تأکید بر مشارکت

ا تأکید ت منابع آب بمدیری  تقویت حکمرانی پایدار در برای یآموزشی مناسب یتوان برنامه آیا می. 2

 د؟بر مشارکت مردمی تهی ه کر

 

 ی پژوهشپیشینه

حکمرانی آب و نیا آموزش مقیط  یشده در زمینهتری  تققیقات ان،ام مهمدر ای  بخش، 

 شود. زیست ارائه می

ای  دو موضوع اصلی برای بهبود حکمرانی آب در آینده و همکاران او، 1تققیقات پدرگا طب  

ت آب و العات برای مدیری های جدید تولید و توزیع اط  ، شیوه. موضوع نخستنادیک وجود دارد

امکانات  رسد نظر میهای اجتماعی است. به شبکه های نهادی و ای،اد چارچوب موضوع دوم نیا

ان،ام  گیری بازسازی در شرایطی که تصمیمو   تقو عنوان اباار عات و ارتباطات بهالوری اط افن

  (.14-1: 2015گردد )پدرگا  و همکاران، من،ر  به فرایند دموکراتیک د توان شود، می می

 کردهاشاره « رمقومردم» ت آبدر تققیقات خود به تغییرات در حا  ظهور مدیری  2براون

گوتر برای و پاسخ تر مناسب یاعنوان شیوهبه« اگر عمل»د روش جدیکه در آن، است. ای  تققی  

 که است  داده نشان  شده، مطر  موجود بخش آب در سراسر جهان های تقطعی   مقابله با عدم

ت مدیری  بهتواند  رو، می  پیش ها با مباحث تأمی  آب و مشکالتِ آگاهی مردم و درگیر نمودن آن

 (. 929-915: 2015)براون،  کمک شایانی کند ،عرضه و تقاضا

عنوان یک ی کلرادو بهرودخانه ی حکمرانی آب بردر زمینه و همکاران او 3لیب تققیقات استرن

ها، تصمیمات قانونی و  ای از سیاست پیچیده یم،موعه نشان داده که تاریخی یم،موعه

  حکمرانی به منظور تقق  است. تدوی  یافته« هقانون رودخان»اتی موسوم به های عملی  دستورالعمل

العاتی و پردازش های اط  دادهی چندقسمتی، نیاز به های کشاورزی در یک حوزه تالی آب برای فع 

العات فضایی و جغرافیایی و در دسترس بودن ها با اط  ها، تلفی  داده سازی داده ها، یکپارچه آن

لیب و همکاران، ویژه کشاورزی است )استرنها به تالی فع  یهمهگیران جهت  ها برای تصمیم داده

2015 :36-56) . 

                                                
1 Pedregal 
2 Brown 
3 Sternlieb 
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که برای نخستی  بار به بررسی رویکردهای مرتبط با  و همکاران او 1الباجوز یمقالهبر اساس 

  های اجتماعی شده های آب من،ر به ای،اد جنبش درگیری های آب و عدالت آب پرداخته، درگیری

 ،های آب چالش بسی  اجتماعی در حل دهد که  نشان می آوری شده شواهد ت،ربی جمعاست. 

: 2015است )الباجوز و همکاران،   ت و حکمرانی آب بودهری برای جاییاینی مدیری عامل مؤث 

530-555.)  

 برایتی های مدیری  شیوه ی خود به مباحث حکمرانی و اجرایدر مقاله ان ویو همکار 2فلدم 

روستایی در شما  ملبورن  ایمنطقه آب در جکسون کریک، بودکاهش آلودگی و جبران کم

های اجتماعی  لرویکرد حکمرانی تلفیقی که با مشارکت دولت و تشک در اند.  پرداخته ،استرالیا

 (.2015است )فلدم  و همکاران،   خا  شدهپذیرتری ات  های انعطا  ، سیاستهصورت پذیرفت

افاایش رویدادهای شدید خشکسالی ناشی از تغییرات  ،و همکارانش 3طب  تققیقات سیلوا

خشک برزیل تنها معضل کمبود آب در برزیل نیست، بلکه موضوع  نیمه یاقلیمی در منطقه

ارای مناطقی با زیرا برزیل عالوه بر مناط  خشک، د ؛ر استمؤث  ای  زمینهحکمرانی نیا در 

هوایی و حکمرانی ت متقابل تغییرات آب و . در ای  تققی  به ارزیابی اثراهای بارگ است سیالب

ت آب، عامل اصلی تشدید کمبود مدیری  ها، بر اساس نتای  تقلیلاست. شده منابع آب پرداخته  بر

 (. 139-124: 2015است )سیلوا و همکاران،   کنندگان آب بوده اثرات خشکسالی برای مصر 

 مقیطی به رفتار مقیط زیستی: نقشتبدیل دانش »عنوان تقت و همکارانش 9کارمی یدر مقاله

تواند من،ر  دانش مقیط زیستی در صورتی میاست که   ، آمده«ای احساسات مقیط زیستی واسطه

با در ای  تققی ، به تغییر رفتار مقیط زیستی شود که احساسات مقیط زیستی فرد تقریک گردد. 

مقیط زیستی به صورت  انشسازی معادالت ساختاری، اثرات سواد و د استفاده از روش مد 

ای احساسات و نیرش مقیط زیستی ارزیابی  یا غیرمستقیم بر رفتار بررسی و نقش واسطهمستقیم 

)کارمی و همکاران، ر مهم برای ای،اد احساسات مقیطی است دانش یک متغی  در نتی،ه، شده است.

2015 :153-201.) 

، به بررسی تعردادی از  «آموزش مقیط زیستیوهای آینده و رناس»با عنوان ای  در مقاله 5کوپنینا

است.   انداز آینده و پیامدهای آن برای آموزش مقیط زیست پرداخته سند چشم یسؤاالت در زمینه

                                                
1 Labajos 
2 Feldman 
3 Silva 
4 Carmi 
5 Kopnina 
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اگر در آینده حف  مقیط زیست یرک هرد  باشرد، چره اقردامی بررای حفر         سؤاالتی از نوع که 

تروان ایر     برود؟ چیونره مری    های مثبت و حذ  آثار منفی مقیط زیست مرورد نیراز خواهرد    جنبه

کوپنینرا در  . (a2019 :210-231)کوپنینرا،   کررد؟ اقدامات را با اهدا  آموزش مقیط زیست مرتبط 

ی آمروزش مقریط   ی در زمینهزیست طور خالصه، پیامدهای شناخت عدالت مقیط ی دییری بهمقاله

استدال  ای  تققی  آن اسرت   است. پایدار را مورد بقث قرار داده  یو آموزش برای توسعه زیست

پذیرد و هرد  آمروزش بررای     که در حا  حاضر مفهوم مقیط زیست از طری  آموزش صورت می

غیرانسانی و عوارض اخالقی عدالت مقیط زیستی است. نهایتاً  های پایدار نیا نفی  هنی ت  یتوسعه

         ی توأمران  ادهاسرتف  سرازی عردالت مقریط زیسرتی،     برای تقق   اخالق مقریط زیسرتی و یکپارچره   

      :b2019ی پایردار، ضرروری اسرت )کوپنینرا،     از آموزش مقریط زیسرت و آمروزش بررای توسرعه     

240-300.) 

تققیقرات آمروزش مقریط     از موضروع خرا     ای  در پژوهش خود به و همکاران او 1هورش

و پردازند که چیونره آمروزش مقریط زیسرت برا منطر  سیاسری، فرهنیری، اقتصرادی           زیست می

مشرکالت مقریط    افراایش رشرد اقتصرادی و حرل      ،نئولیبرالیسم شکل گرفته است. آرمان نئولیبرا 

 (.  315-244: 2015هورش و همکاران، های بازار است ) زیستی و اقتصادی با استفاده از روش

تدبیر آب ایران به منظور  یط اندیشکدههای حکمرانی آب، توس  کاستی یگاارشی درباره

کار و  ویان ارکان مختلف جامعه، مقیط کسبها و ای،اد فضای تعامل و گفتیو م تظرفی  یتوسعه

ه شدت آب در کشور در مسیر بهبود حکمرانی آب تدوی  تشکیالت بخشی و فرابخشی مدیری 

 (.1343ماتی حکمرانی آب کشور، )ارزیابی مقد  است

های پایانی قرن بیستم و  ههای حکمرانی آب در ده دیدگاه به مرورجهانی در پژوهش خود 

نیل به حکمرانی بر اساس ای  پژوهش، حکمرانی خوب پرداخته است. سوی   به ضرورت تقو 

واقعی  یبه عام و اراده و خواسته ،که میاان توفی  در آن خوب، مقصو  یک فرایند است

 (.1343دارد )جهانی،  ، بستییشدن اباارهای الزم  آفرینان و فراهم نقش

ط کمالی صی توس با مقتوای کارگاه تخص  «رپایدا یسازی توسعه نهادینه» عنوانتتقکتابی 

مربوط استکهلم سوئد  در 2006سپتامبر  1اوت تا  31از به کارگاه برگاار شده  که هتدوی  گردید

که  شدهبررسی  آنی های مل   پایدار و اجرای استراتژی ی. در ای  کتاب ابعاد حکمرانی توسعهاست

                                                
1 Hursh 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Hursh%2C+D
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?Contrib=Hursh%2C+D
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کار دائمی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل برای تقویت  یاز برنامهبخشی 

 (.1341ی است )کمالی، پایدار در سطح مل  یسازی توسعه نهادینه

. با اندپرداختهبی  حکمرانی و پایداری  یرابطه در کتاب خود به مرورپور  زاهدی و ابراهیم

نظران و مصلقان  ی صاحبپایدار و اهتمام جد  یتوسعهگذشت بیش از چهار دهه از طر  بقث 

تعیی  پایدار  یابعاد توسعههای بسیاری برای هریک از  ها و شاخ  فهجوامع به ای  مفهوم، مؤل 

شمو  ی جوامع کاربرد دارند و جهانو یا در همه اندمتعارض یا موازی مواردشده که در برخی 

د اقتصادی، اجتماعی، مقیط زیستی و سیاسی، بُعد سیاسی د. در کشور ما از بی  چهار بُعهستن

ها بیانیر  بررسی یها به خود اختصا  داده است. نتی،ه گذاری ه را در سیاستتری  توج بیش

عنوان ضرورت ی که تناسب بی  ابعاد پایداری بهدر حال ه به چهار بُعد پایداری است،فقدان توج 

        :1341پور،  پایدار است )زاهدی و ابراهیم یی توسعهها مورد تأکید مد  ،پایدار یتوسعه

165-166.) 

آموزش پایدار در ایران پرداخته و به  یای به راهبردهای توسعه در مقاله افتخاری و همکاران او

 یی توسعهمل  یه به پتانسیل و دانش ت،ربی و بومی در زمینهتوج  ت موضوع آموزش برایی اهم 

 (. 66-90: 1354الدی  افتخاری و همکاران،  اند )رک  کردهپایدار اشاره 

 یگستره در تری  تمایااتکه عمده ی خود ابراز داشتنددی در مقالهعمران و آقامقم   صالقی

 ان،ام مقوری-و زیست مقوری-انسانر تفک  دو یپایه بر ،گوناگون علوم در مقیط زیستی مسائل

ی، الیوهای صقیح رفتار و پذیریتاحساس مسؤولی  نیرش، یرابطهی زمینه در شود.می

گردد  ب مقیرط زیستمخر  آثار از جلوگیری تواند موجب می مقیطی سواد و دانش برخورداری از

 (.120-41: 1350دی، عمران و آقامقم   )صالقی

قد در پایداری مقیط زیست سالم در قوانی  ملل مت  یتوسعه ینقش برنامه» یسیفی در مقاله

ی و های نهاد مذکور در جذب قوانی  مل  ت الیوها و برنامهبه نقاط قو  ،«ی ایران اهای توسعه برنامه

 (.231-151: 1345است )سیفی،  قد اشاره کرده ملل مت  یتوسعه یهای پیش روی برنامه نیا چالش

 ییافته در زمینه عنوان نخستی ی خود، مفهوم  یل را بهدر مقاله قائمی و همکاران وی

یند اعما  اند؛ حکمرانی پایدار فرای منابع آب ارائه کردهپیوستههمهت بحکمرانی پایدار در مدیری 

نفعان و نیا مشارکت   ی یهگذاران و کلی  اقتدار اداری، اقتصادی و سیاسی از طری  آموزش سیاست

سازی  احی، تنظیم و پیادهها و مالحظات اخالقی و تساوی افراد در طر  برنامه یهمردم در تهی 

ت هماهنگ آب و خاک و سایر منابع برای رفاه اجتماعی های مربوط به منابع آب و مدیری  سیاست



  59 پاییز، 2ی پنجم، شمارهی دورهفرهنگی،  -ی اجتماعیی مطالعات توسعهفصلنامه.........................311

)قائمی و همکاران،  استهای حیاتی  و اقتصادی، بدون به خطر انداخت  پایداری اکوسیستم

1345 .) 

 

 پژوهش یچارچوب نظر

 حکمرانی پایدار

ه مقافرل  موضوعی است کره بسریار مرورد توج ر     ،تآب و مدیری  یر بر چرخهدرک عوامل مؤث 

های اجتماعی و سازوکارهایی کره   ها بر ای  تواف  قرار گرفته که سیستم بندی جمع المللی است. بی 

آب بایرد در چرارچوب   ت آب هستند و موضوع بقران آب تأثیر دارند، فراتر از مدیری  یبر چرخه

اطرالق  « حکمرانری آب »ها،  تمهای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد که به ای  سیس نهادها و سیستم

 یکشور است )گراارش سروم توسرعه    ای از نظام حکمرانی کل  م،موعهشود. حکمرانی آب زیر می

صرادی و  اقت ی)آژانرس توسرعه   اسرت هرای زیرر    شاخ دارای   حکمرانی موف  ( و2004، 1جهانی

سرازمان   یسازمان ملل و کمیسیون مقیط زیست و توسعه یتوسعه یاجتماعی سازمان ملل، برنامه

نیری و  ها و نهادها، کل پذیری سازمان تلی گویی، مسؤوسازگاری قوانی ، پاسخ :(391: 2003، 2ملل

، آمروزش و  تصرمیمات العرات و  ت اط افی ها، مشرارکت مرردم، شرف     برنامه یهپیوستیی در تهی  همهب

 .ی خدماتسازی، مالحظات اخالقی و تساوی افراد در برابر ارائه تظرفی 

مردنی،   یمنرابع آب برا مشرارکت و همکراری دولرت، جامعره       پایردار حکمرانری   یابی بهدست

نفعران آب   اقشرار و  ی  یطور عرام، مشرارکت فراگیرر همره     نهاد و به های مردم لها و تشک  سازمان

 (.1349)فهمی، ست پذیر اامکان

 

 منابع آب یپیوسته همهت بمدیریّ

به دیدگاه  توان می آب منابع یپیوستههمهب تمدیری ی زمینه در مطر  های دیدگاه تری  مهماز 

 است فرایندی آب منابع یکپارچه تمدیری  ،د. در ای  دیدگاهکرمشارکت جهانی آب اشاره  یبرنامه

 و اجتماعی رفاه یارتقا برای را وابسته منابع سایر و خاک و آب منابع هماهنگ تمدیری  و توسعه که

 کند می تروی  حیاتی هایاکوسیستم پایداری انداخت  خطر به بدون عادالنه روا  یک در اقتصادی

 (.  2005، 3)کالزن

                                                
1 UN-Water 
2 UNDESA/ UNDP/ UNCED 
3 Clausen 
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 مشارکت

شدن در  و معاد  فارسی آن همیاری، همراهی، شریک ای عربی از باب مفاعله مشارکت کلمه

ی شریک کردن متقابل در امری امشارکت به معن ،عبارت دییرکارها و همکاری کردن است؛ به

به معنای با خود داشت  و سهمی در چیای  1التی  ای  کلمه ی(. ریشه10: 1350است )زیرکی، 

های مقروم از  ل کردن گروهمشارکت عبارت است از متشک در واقع، غیر از خود داشت  است. 

 (.23: 1359ها از طری  خودیاری )بنار،  ماایای اجتماعی به منظور تأمی  نیازهای ضروری آن

است: ای،اد   دهفرایند مشارکت را چنی  تعریف کر 1451مت قد نیا در سا  سازمان ملل 

ا  و تر را قادر به مشارکت فع بارگ یی و جامعهیک اجتماع مقل  اعضای یهایی که همه فرصت

 د.نمای آناری از ثمرات و منافع برد یند توسعه و بهرهفرار در مؤث 

 

 آموزش محیط زیست

از شناسایی و توضیح مفاهیم به منظور  است عبارت مفهومی نظر آموزش مقیط زیست از

رهنگ و های میان انسان، ف های مورد نیاز برای درک و شناخت وابستیی ها و گرایش ای،اد مهارت

 یمسأله یط زیست، افاایش سطح آگاهی در زمینههد  آموزش مقی. مقیط زیست پیرامون او

اعضای جامعه در  یی همهاالنهای برای مشارکت کامالً آگاهانه و فع  مقیط زیست و ای،اد پایه

نیا (. هد  از پژوهش در آموزش مقیط زیست 1341 )پالمر، است مقافظت از مقیط زیست

 ساز ارتقای ساختاری است که زمینه مطالب و اجرای یارائه یتری  سیستم و شیوه یافت  مناسب

 (. 1355های مقیط زیستی باشد )پورابراهیم و سرابی،  آگاهی

 

 روش پژوهش

 بلکه نبوده، نو و دانش جدید تئوری کشف پژوهشیر هد  زیرا است؛کاربردی  ،تققی  حاضر

 ای  در نظر مورد روش است. جدید تموقعی  در شدهحاصل نتای  بررسی و آزمون دانش، کاربرد

 است بررسی های موردیا پدیده شرایط توصیف هد  است؛ چرا که یابیزمینه نوع از نیا  پژوهش

 نوع از ای  تققی  دارد، قرار رفتاری علوم یحوزه در پروژه ای  موضوع که ای  به هتوج  با و

                                                
1 Participate 
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 تواندکه می است اجتماعی لمسائ ساخت  برجسته ای  تققی  در تی اهم  آید.می شماربه توصیفی

 اقدامات اجتماعی باشد. یبرانییااننده

 شور، مدیران ارشد کشاورزی، استاداننفر از مدیران ارشد آب ک 110آماری شامل  یجامعه

نهاد های مردم االن سازمانفع  ی آب در جوامع بومی وصی  خبرهدانشیاه مرتبط با منابع آب، متخص 

مبقث حکمرانی آب ساایی در ای صنعت آب نقش بهری که مدیران برنامه جا . از آناست  بوده

 90، اندرکاران مربوط ای در سطح کشور و نیا دست شرکت آب منطقه 30ه به وجود دارند، با توج 

نفر از  20ت جهاد کشاورزی، والن و مدیران وزارنفر از مسؤ 20ی آب، رتبه نفر از مدیران عالی

نهاد االن مردمها و فع  نفر از سازمان 15ت منابع آب، صی مدیری تخص  یحوزهاستادان دانشیاهی در 

 ند.ی و جوامع بومی انتخاب شداز خبرگان مقل  نفر 15و 

است؛  نظر قرار گرفته د ی آن موارد زیر مهو در تهی   نامه بودهاباار سن،ش در ای  تققی ، پرسش

کافی ت آب   در نهاد مدیری بررسی روند تقو در تقلیل شرایط حکمرانی آب هر کشور صرفاً 

د. در ای  تققی  نیا ننظر قرار گیرباید مد ک داخلی و خارجی نیا برخی از نیروهای مقر  نیست و

ت آب کشور از جمله ب مدیری المللی و نیا اسناد باالدستی مصو  با مراجعه به منابع بی شد سعی 

مصلقت نظام و تأیید مقام معظم رهبری، ب م،مع تشخی  های کالن آب مصو  سیاست

ساله در بخش آب و اسناد بخشی و  انداز بیست آب کشور، سند چشم یگانه های ه،ده سیاست

چهارم و پن،م، قانون  یویژه برنامهاقتصادی، اجتماعی و فرهنیی به یعههای توس فرابخشی برنامه

 53د. به ای  ترتیب ر پیشنهاد شومؤث های  شاخ ، آب و سایر قوانی  موضوعه یتوزیع عادالنه

بسیار  های ارزشی در گاینه 6نامه با طیف قالب پرسش معیار تعیی  و در 4در قالب ر مؤث   شاخ 

کم، کم، نسبتاً کم، نسبتاً زیاد، زیاد و بسیار زیاد تدوی  گردید. الزم به  کر است که در تققی  

حذ  و به جای آن نسبتاً کم و نسبتاً زیاد در ط ارزش متوس  ،حاضر به منظور اخذ نظرات دقی 

ط استادان مرتبط با ای  تققی ، توس  یساخته مقق  ینامهاست. روایی پرسش شده نامه درج پرسش

مقاسبه گردید. برای  49/0ط ضریب آلفای کرونباخ اعتبارسن،ی شد و پایایی آن توس  مربوط

ها  و شاخ  بندی معیارها تو برای اولوی   SPSS 19 ارافاها از نرمهای آماری دادهت،ایه و تقلیل

 .گیری فازی استفاده شد ار تصمیمافا از نرم

ی آماری ت جامعهالی فع  مقل  ت، سطح تقصیالت وآمار توصیفی: شامل فراوانی، جنسی الف( 

 .است
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مختلف ها و معیارهای  ه به تضاد شاخ با توج  یطور کل هب گیری فازی: افاار تصمیم نرمب( 

ت منابع آب و پیچیدگی ارزیابی د در مدیری نفع متعد  ها و افراد  ی گیری، وجود سازمان تصمیم

ن استفاده از مد  ها، بدو معیارها و شاخ  یبندی همه تهای کیفی، بدیهی است اولوی  شاخ 

ای  در  .(2000، 1)دسپیک و سیمونو  پذیر نیست ی چندمعیاری امکانمنظورهگیری چند تصمیم

ی منابع آب در فضای فازی پیوستههمهت بهای اصلی حکمرانی پایدار در مدیری  تققی  نیا شاخ 

 .نددبندی ش افاار مربوط، رتبه کارگیری نرمو با به

 

 های تحقیق  یافته

 شناسی تهای فردی و جمعیّ توصیف ویژگی

      یفراوانی و در زمینههای فراوانی و درصد ه به شاخ العات گروه نمونه با توج اط 

     ی یککار در جدو  شمارهی شغلی و سابقه یت، میاان تقصیالت، طبقههای جنسی ویژگی

مرد و گویان، از پاسخدرصد  5/55دهد که نشان میای  جدو  العات نشان داده شده است. اط 

تر،  لیسانس و پایی  دهندگان دارای مدرکپاسخاز درصد  5/11 چنی هم ند.زن هستدرصد  5/19

 یحوزهاند. رصد دارای مدرک دکترید 0/32لیسانس و فوق ها دارای مدرکاز آن درصد 5/55

درصد در وزارت  2/15های تابعه،  وزارت نیرو و شرکتدر  گویاناز پاسخدرصد  9/36ت الی فع 

درصد در  6/13و نهاد های مردم درصد در سازمان 6/13در دانشیاه،  درصد 2/15جهاد کشاورزی، 

، سا  21تا  11 ی کار بی دهندگان دارای سابقهپاسخاز درصد  1/24 چنی هم .جوامع بومی است

 31تر از کار بیش یدرصد دارای سابقه 6/3سا  و   30تا  21کار بی   یدرصد دارای سابقه 3/60

 ند.سا  هست

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Despic and Simonovic 
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 گروه نمونههای فردی فراوانی و درصد ویژگی -ی یکشمارهجدول 

 

ی سابقه ت، میاان تقصیالت وهای جنسی العات مربوط به ویژگیاط  ی دو،در جدو  شماره

 ها ارائه شده است.  یک از گروهت هرالی فع  یکار به تفکیک حوزه

 
 تالیّفعّ یهای فردی در حوزهفراوانی و درصد ویژگی -ی دوشمارهجدول 

 درصد تعداد ر فرعیمتغیّ رمتغیّ

 تجنسی 
 5/55 49 مرد

 5/19 16 زن

 سطح تقصیالت

 5/11 13 تر لیسانس و پایی 

 5/55 61 فوق لیسانس

 0/32 36 دکتری

 تالی فع  مقل 

 9/36 90 وزارت نیرو

 2/15 20 جهاد کشاورزی

 2/15 20 دانشیاه
 6/13 15 نهادهای مردم سازمان

 6/13 15 جوامع بومی

 کار )سا ( یسابقه

11-20 32 1/24 

21-30 09 3/60 

 6/3 9 31تر از بیش

 نیرو کار محلّ
جهاد 

 کشاورزی
 بومی نهادمردم دانشگاهی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد های توصیفی داده

 تجنسی 
 100 15 0/56 13 50 16 05 15 5/50 35 مردان

 0 0 3/13 2 20 9 25 5 5/12 5 زنان

سطح 
 تقصیالت

لیسانس 
و 
 تر پایی 

0 0 0 0 0 0 0 0 13 0/56 

فوق 
 لیسانس

32 50 10 55 0 0 10 0/66 2 3/13 

 0 0 3/33 5 100 20 15 3 20 5 دکتری

 یسابقه
 کار

10-20 19 35 0 35 5 25 6 90 0 0 

21-30 25 5/62 13 65 15 05 4 60 10 0/66 

31-90 1 5/2 0 0 0 0 0 0 5 3/33 



 319............................... ...تقویت حکمرانی پایدار منابع آب تدوین الگوی آموزش محیط زیست برای

 

 گیری فازی افزار تصمیم ها با استفاده از نرم بندی معیارها و شاخص تاولویّ

 ت منابع آببندی معیارهای حکمرانی در مدیریّ تاولویّ

های کیفی با معیارهرای مناسربی بره اعرداد فرازی       ای، ابتدا واژه در ای  روش قبل از هر مقاسبه

ایر  کرار    شوند.به اعداد حقیقی تبدیل می 1زدایی فازیهای  تبدیل و اعداد فازی با استفاده از روش

گرردد. سرپس مراتریس ورودی بررای از بری        العات جدو  تصمیم نیا اعما  میها و اط  برای وزن

در شرود.   اعما  می ها در بُردار مربوط و ضرایب شاخ ها، نرماالیا شده  بردن دیمانسیون شاخ 

ها در یک فضرای اِن   یک از گاینهی هرآ  مثبت، فاصله ایده آ  منفی و های ایده با یافت  جواب ادامه

آیرد. امتیراز    دست مری است(، به  شاخ  بوده 55ست که در ای  تققی  ها تعداد شاخ  بُعدی )اِن

گیرری، برر اسراس     تصرمیم  یآ  مثبت خواهد بود. پایه نهایی هر شاخ ، نادیکی نسبی آن به ایده

 (.1359اریانی، )معم است 2گیری فازی تاپسیس تصمیم

یرک از  بنردی را مقاسربه و هر   امتیراز رتبره    م،مروع  او  یبندی معیارها، در مرحلره  رتبه برای

که حاصرل بره صرورت درصردی     ایم کردهبندی تقسیم  امتیازات معیارها را بر م،موع امتیازات رتبه

ضرریب   ا،شرده در امتیرازات معیارهر   ی بعد، با ضرب درصد مقاسربه . در مرحلهشده استمقاسبه 

 است.  شده  ارائه ی سهشمارهنتای  مقاسبات در جدو   گردید. مقاسبه وزنی امتیازها 

 
 ت منابع آبامتیاز نهایی معیارهای حکمرانی پایدار در مدیریّ -ی سهشمارهجدول 

 (مأخذ: نیارندگان)

                                                
1 Defuzzification 
2 Fuzzy TOPSIS 

ف
ردی

 

تبه
ر

 

 امتیاز شرح معیار
وزن 

 )درصد(

ضریب 
وزنی 
 امتیاز

 94/5 11/0 04/52 پیوستیی  آب و مقیط زیستهمهب 6 3

 43/5 11/0 03/52 اعما  نیرش سیستمی 0 2

 03/11 12/0 45/41 نفعان یا مشارکت مردمی  ی یمشارکت همه 1 1

 05/4 11/0 95/53 ه به ابعاد اجتماعیتوج  5 1

 22/10 12/0 53/55 تدوی  ساختار مناسب با حکمرانی پایدار 3 9

 54/5 11/0 19/51 پایدارتدوی  قوانی  مناسب با حکمرانی  5 1

 64/4 11/0 61/56 های مناسب با حکمرانی پایدار تدوی  سیاست 9 1

 30/10 12/0 19/54 ها گذاری العات پایه برای سیاستدسترسی به اط  2 1

 95/5 11/0 60/50 های سطقی و زیرزمینی ت منابع آبپیوستیی مدیری همهب 4 5
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 های مشارکت مردمی شاخصبندی  تاولویّ

بنردی   رتبره  بررای اسرت.    بروده مربروط  به معیرار مشرارکت مردمری     ،شاخ  53شاخ  از  5

یرک از  بنردی را مقاسربه و هر   امتیراز رتبره    م،موع او  یهای مشارکت مردمی، در مرحله شاخ 

حاصرل بره صرورت درصردی      کهایم کردهبندی تقسیم  امتیازات معیارها را بر م،موع امتیازات رتبه

ضرریب  متیرازات معیارهرا،   شرده در ا ی بعد، با ضرب درصد مقاسربه . در مرحلهمقاسبه شده است

 ی یرک و نمرودار شرماره   ی چهرار شرماره نتای  مقاسبات در جدو   گردید. نی امتیازها مقاسبه وز

 است.  شده  ارائه

 
 های مشارکت مردمی امتیاز نهایی شاخص -ی چهارشمارهجدول 

 مأخذ: نیارندگان()

 

 
 های مشارکت مردمی بندی شاخص تاولویّ -ی یکشمارهنمودار 

 

 امتیاز شرح شاخص رتبه ردیف
وزن 

 )درصد(

ضریب 
 وزنی امتیاز

3 9 
برداران منابع  بران و بهره های آب لتشکیل و تقویت تشک 

 آب
24/41 20/0 13/15 

2 2 
برداری  حفاظت و بهره جلب مشارکت مردم در جهت

 بهینه از منابع آب
42/59 20/0 05/15 

1 3 

نفعان  همکاری  یتالش آگاهانه در راستای جلب نظر و 
های  برداری طر  و بهره احی، اجرای آبریا در طر حوضه

 بخش آب

50/41 20/0 29/15 

1 5 
های قانونی و تقویت مشارکت مردمی از طری  حمایت

 هاگری به آنیقی و تسهیل در انتقا  امور تصدیتشو
2/54 14/0 31/10 

9 1 
نفعان،  تقویت مشارکت مردمی از طری  آموزش  ی

 نفو ان مدخالن و  ی  ی
50/49 21./ 55/14 
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 ها تحلیل یافته

 :استی، به شر  زیر بندی کل  نتای  حاصل از تققی  در یک جمع

 پاسخ سؤال اوّل پژوهش

 بررای  یهرای کم ر   معیارهرا و شراخ   دهرد کره    ، نشان میی سهنتای  حاصل از جدو  شماره

ی منابع آب وجود دارد که بره ایر  ترتیرب    پیوستههمهت بپایدار در اعما  مدیری  ارزیابی حکمرانی 

 .است ، مثبت   پژوهشا  او جواب سؤ

  پاسخ سؤال دوم پژوهش

دهد که شاخ  تقویت  ، نشان میی یکی چهار و نمودار شمارهشمارهحاصل از جدو  نتای  

نفو ان در معیار مشارکت مردمری برا    مدخالن و  ی  ی نفعان، ت مردمی از طری  آموزش  یمشارک

ا  سرخ بره سرؤ   پا که برای است تری کسب کرده ها، امتیاز بیش شاخ نسبت به سایر  55/14امتیاز 

 گردد. دوم، در ای  بخش به تدوی  الیوی آموزشی مناسب اشاره می

 های پژوهش با تحقیقات قبلی یافته یمقایسه

 هرای  امروزه رویکرد حکمرانی تلفیقی که برا مشرارکت بخرش    ی تققیقات نشان دادهطور کل به

هررای  پررذیرد، من،ررر برره اخررذ سیاسررت هررای مردمرری صررورت مرری دولترری، خصوصرری و مشررارکت

ر مشرارکت مردمری   ، معیاهها اشاره گردید گونه که در تقلیل یافتههمان است.  پذیرتری شده انعطا 

برا   امرر که ای   کردهتری  امتیاز را کسب حکمرانی پایدار منابع آب، بیش یگانهاز بی  معیارهای نُه

 .  است، کامالً منطب  استاکنون مطر   که همپایداری  حکمرانی

  ت آب بره تغییررات در حرا  ظهرور مردیری       کره  2015با تققیقات برراون در سرا       یافته،نتای

هرا برا مباحرث ترأمی  آب و      . آگاهی مردم و درگیر نمرودن آن تطاب  دارداشاره کرده، « ورمقمردم»

طبر    (.2015)برراون،   کمک شرایانی کنرد  ت عرضه و تقاضا مدیری  تواند به رو، می  پیش مشکالتِ

روابط میان اشکا  گونراگون توسرعه و    یای در زمینه ناآگاهی گسترده تققیقات نوردلند و گراویل،

ی الزمره  آمروزش،  (. بنرابرای  2002)نوردلنرد و گراویرل،    وجرود دارد ها بر منابع آبی  پیامدهای آن

تققیقرات کرارمی و    بر اسراس چنی  هم. ت منابع آب استیابی به حکمرانی پایدار در مدیری دست

احساسات مقیط  شود کهمن،ر میزیستی به رفتار مقیط هنیامی ، تبدیل دانش مقیطی ن اوهمکارا

 ر مهم بررای ای،راد احساسرات مقیطری اسرت     دانش یک متغی  در نتی،ه، زیستی فرد تقریک گردد.

، الیویی آموزشی برای مشرارکت مرردم   های پژوهش بر اساس یافته در ای  بخش .(2015)کارمی، 

 د.   شو ارائه می
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 مشارکت مردمی گوی آموزشی برایتدوین ال

گیری و  و تصمیمها برای مشارکت  های افراد و گروه تظرفی   از طری  رشد و پرورشآموزش 

گویی مناسب والنه در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنیی، به پاسخعمل آگاهانه و مسؤ

 در چیونیی حل  ،باشد باالتر العات فردیاط  دانش و سطح چههر کند. و مطلوب افراد کمک می

بروز  برای اساسی یسد  حکم در آن کار خواهد آمد و کمبود یا فقدانستی بهمسائل مقیط زی

 (. 2005)تیلبوری،  خواهد بود رفتارهای مثبت مقیط زیستی

   هرای   تباید آن را آموخرت و تروان و قابلی ر    ،یعنی ی اکتسابی است؛یندمشارکت در جامعه، فرا

بنابرای  ای،اد و گسترش مشارکت، نیازمند آموزش ورد. وجود آهکارگیری آن را در افراد جامعه بهب

دار کردن مشارکت، باید ای،راد   و کار تروی،ی و فرهنیی در جامعه است. هد  آموزش برای ریشه

هرای موافر  برا مشرارکت را      ارزش ه ضرورت مشارکت در امور خود باشرد و اعتقاد و باور مردم ب

 . و باورهای مخالف با آن را حذ  کندتقویت 

تسرهیم  . 1شده در امر مشارکت، سه عنصر اصرلی مشرارکت عبارتنرد از:    یان عناصر معر فیاز م

های اجتماعی برای کنتر  سرنوشرت و بهبرود    گروه یهای آگاهانه و عمده کوشش .2 منابع کمیاب؛

 .ها از سطو  پایی  ای،اد فرصت .3 ؛خود  شرایط زندگی

ها و  گیری )نظیر ان،م  تواند برای تصمیم میمشارکت  ی سطو  مشارکت نیا باید گفتدرباره

ی و صرنفی( و  )نهادهرای مقل ر   سازی )نظیر نظام پیشنهادها و نقد اجتماعی(، اجرا تصمیم شوراها(،

 نظارت باشد.

 

 الگوی آموزشی یارائه

هرای آمروزش،    وشی آموزش شرامل تعیری  نیازهرای آموزشری، اهردا  آموزشری، ر      یند کل فرا

هرای   نظرام  .ی آموزشری اسرت  آموزشی و نهایتاً ارزیابی برنامره  یو نظارت برنامه ریای، اجرا برنامه

شوند. تروی  یک نظام آمروزش غیررسرمی و    رسمی و غیررسمی تقسیم می یآموزشی به دو دسته

ر واقرع گرردد   تواند برای مشارکت مردمی مؤث  می سات آموزشیهای متداو  در مؤس  خارج از قالب

مشارکت مردم  برای، معیارهای الیوی مطلوب آموزشی ی دوشمارهنمودار  در (.1355)جمشیدی، 

 است.    در حکمرانی پایدار منابع آب ارائه شده

 

 



 315............................... ...تقویت حکمرانی پایدار منابع آب تدوین الگوی آموزش محیط زیست برای

 

 ی آموزشیدهندهالف( اجزای تشکیل

ند. شرو  تقسریم مری   اصلی اهدا  کالن و خرد یی اهدا  آموزشی به دو دستهطور کل . اهدا : به1

نیری و  حف  منابع ارزشمند آبی، آینده شامل تغییر نیرش فردی برایا  کالن هدا ،در ای  تققی 

هرای حفراظتی از منرابع آب، تغییرر و      شریوه  است و اهدا  جائی نیاهای آینده  د در قبا  نسلتعه 

 برایریای  کمک به برنامه های سازگار با مقیط زیست و صال  الیوی مصر ، استفاده از فناوریا

 . گیردرا دربرمیشده(  ها )فاضالب تصفیه بد از پسام،د  یاستفاده

ی هرا  شرامل حیطره   اسرت کره   یابی به سرواد مقریط زیسرت   دست مقصود از آن،ابعاد آموزشی: . 2

هرا   شرناختی، بره موضروع دانرش و معلومرات و آگراهی       ی. حیطهشناختی، نیرشی و رفتاری است

و  گرذاری سرروکار دارد  و ارزشنیرشی، با عالقه، انییاش، نیرش یا قردردانی   یپردازد. حیطه می

بره   نیرا  حرکتری )رفتراری(  -ی روانری ی از نظام باورها و احساسات است. حیطهمقیط زیست جائ

 د.کنفتار ناشی از کسب شناخت داللت میر

موضوع کمبود  سن،ش میاان آگاهی فراگیران از اصو  آموزشی: شامل ت،ایه و تقلیل موضوع،. 3

کرارگیری دانرش و   هبر  العرات و آب، ای،اد مقیطی برای ارتباط دانش قردیم و جدیرد، تسرهیم اط    

گیرری   در شرکل و مهم ری  اساسی نقش که  ر تأمی  و حفاظت از منابع آب استت،ارب بومی در ام

 ت مشارکت عمومی خواهد داشت.  ادراکات و ماهی 

   یب و توالی اجرای آموزشترت ب(

هایی که من،رر   کبرانییا قرار گیرد. استفاده از مقر ت چالشدر موقعی باید فراگیر  امر، برای ای 

برا اسرتفاده از   اسرت.   تأثیر قرار دهد، بسیار مهرم   و او را تقت به تقریک بُعد احساسی فراگیر شود

م را بررای فراگیرر فرراه    توان شرایط مرذکور میهای دیداری و شنیداری  فیلم، عکس و سایر رسانه

 شود.  ای، باید به یادگیرنده فرصت فکر کردن داده ت مسألهآورد. پس از قرار دادن در موقعی 
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 مشارکت مردم در حکمرانی پایدار منابع آب  ی برایمعیارهای الگوی مطلوب آموزش -ی دوشمارهنمودار 

 

 های اجرا و ارزشیابی ج( روش

پاسخ، بقرث گروهری و یرادگیری مشرارکتی     ر، پرسش و تواند مبتنی بر تفک  می های اجرا روش

اسرت کره هرد  آن    « کارگراه آینرده  »های مدرن جلب مشارکت مردمی، روش  باشد. یکی از شیوه

مسرائل   یولیت در زمینره ها و قبو  مسؤ گیری شرکت در تصمیمافراد از طری   یدرگیر کردن همه
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کرار   یآموزشری، نتی،ره   الیروی  برای اجررای (. 1355دفام و ورشوساز، مقیط زیستی است )مقم 

از  در ایر  تققیر  سرعی شرده    د. شرو  شما  کشور ارائره مری  میدانی نیارنده در یکی از روستاهای 

ی زنران(  آمروزان و حت ر   شورای روسرتا، دانرش   از کشاورزان، اعضای مشارکت حداکثری افراد )اعم 

 های زیر است: استفاده گردد. مراحل تکنیک در ای  تققی  شامل بخش

های مختلف مرتبط با منابع آب نظیرر   ه مشکالت موجود در زمینه: در ای  مرحله با توج فاز او  

های سرطقی و زیرزمینری، افراایش مهراجرت روسرتاییان بره دلیرل کمبرود آب،          آلودگی منابع آب

آب  ه از منرابع روی ر  های ناکارآمد آبیاری، مسائل بهداشتی مرتبط با آلرودگی آب، برداشرت بری    شیوه

 . شد مطر  و انتخاب  «ی آب و مسائل بهداشتی منت  از آنآلودگ»سایر موارد مربوط،  زیرزمینی و

کره  را مسائل و مشکالتی  یشد همهکننده درخواست  : در ای  مرحله، از افراد مشارکتدومفاز 

 ینرد. نکتره  ی مشکل، بیان کنهمراه با علل ای،ادکنندهاند کردهموضوع آلودگی آب ت،ربه  یدرباره

ی به یک از طیف خاص است که هر  کنندگان بوده شرکت ی، مشارکت همهه در ای  تققی توج  قابل

بودنرد،    ی به موضروع نشران نرداده   که برخی از افراد واکنش خاص  جا موضوع پرداخته بودند. از آن

ترری از معضرالت ناشری از    نشان دادن ابعاد بریش  فاده از عکس و فیلم و اسالید وبا است شدسعی 

. اکثرر افرراد ریخرت     ها اخرذ شرود  های آن دگی آب و اثرات سوء بهداشتی حاصل از آن، دیدگاهآلو

سرتفاده از  ت گردشیران در منطقه، االی های ناشی از فع  یا زبالهط اهالی زباله در اطرا  رودخانه توس 

منرابع   ترری   مهرم  دام در اطررا  رودخانره را   یو کشتار پراکنرده  ها و نیا شستشوی ماشی  شوینده

ها در منطقره   از بیماری را که من،ر به بروز بعضیهای آلوده  آلودگی برشمردند. برخی نوشیدن آب

میراان   ی  با طر  سؤاالتی دربراره دند. سپس مقق عنوان یکی از مسائل چالشی  کر کرشده بود، به

کوشرید   ،هفاضالب در منطق یهیایی مصرفی در کشاورزی و نیا تخلی مصر  سموم و کودهای شیم

 موجرب شرد کره   ایر  امرر    را نسربت بره مباحرث آلرودگی آب افراایش دهرد.      ت افرراد  اسی حس  تا

،  ی سموم کشاورزی بروده هروی  احتماالً ناشی از مصر  بیها که  ه برخی از بیماریب کنندگان شرکت

   اشاره کنند.

، کننرده بررای مشرکالت بیران شرده      افراد مشارکت که توس ط هایی حل  : در ای  فاز، راهسومفاز 

اهرالی   یآوری زبالره  ها را ملام بره جمرع   برخی از افراد دهداری حاضر، تققی گردد. در  مطر  می

چه در آوری فاضالب )نظیر آن برخی دییر سیستم جمع قه و گردشیران در یک مکان دانسته ومنط

ای معتقرد بره    هدنرد. عرد   رهای پیشنهادی ارائه کروان راهکاعنشود( را به حداث میشهرهای بارگ ا

. برخری  ده از سموم واکنش نشان دادنرد استفا  نسبت به عدم استفاده از سموم بوده و برخی نیا  عدم
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. اشاره کردنرد  آلودگی ناشی از کشتار دام در منطقه برای جلوگیری ازبه ای،اد کشتارگاه صنعتی هم 

ش و راه اشرتباه  توان از طوفان مغای کالسریک، چرال   تر میبیش اتابراز نظربرای واداشت  افراد به 

های حائرل  شده عبارت بودند از: ساخت دیواره راهکارهای ارائه تری ی مهمطور کل استفاده نمود. به

هایی که احتما  بروز حوادث و سوانح آلودگی وجود دارد، استفاده ویژه در بخشهبرای منابع آب ب

گرذاری و  آب، میلره  یهرا از سرطح آب، تأسیسرات تصرفیه    آلودگی یکنندهآوریاز ت،هیاات جمع

هرای مختلرف مسرتقر در    تالی سازی فع ی و کیفی آب، بهسازی و ایم های کم حریم گذاریعالمت

جرایی  هیرا جابر  ف حوضه در راستای کاهش احتما  بروز نقای  من،ر بره حروادث آلرودگی، توق ر    

ای کشاورزی، نظارت  ی و حرفهادث آلودگی شدید، ای،اد مدارس فن های دارای پتانسیل حوتالی فع 

 .های گردشیری و ...  تالی بر فع 

شده و در  اساس راهکارهای ثبت د تا برکنندگان خواسته ش مرحله از شرکت : در ای چهارمفاز 

نرد.  انتخراب کن  ،پن ی شمارهها را مطاب  جدو   حل  های موجود، بهتری  راه تنظر گرفت  مقدودی 

ت و بره لقرام مطلوبی ر    ،گیرنرد  قررار مری   2هرایی کره در بخرش     حرل   جدو  مذکور، راه بر اساس

عنروان  ، بهگیرند می جای 9هایی که در بخش  حل  ی فوری و راهها حل  عنوان راهباال به پذیریِ امکان

  اند.ای مد نظر قرار گرفته رهای توسعهراهکا

عبارت بودند از ها ای  راه حلباال:  پذیریِ ت پایی  و امکانمطلوبی های دارای  حل  راه -1بخش 

گردشیری از طری  تشوی  ساکنان بررای معیشرت پایردار برا تغییرر شرغل       های  تالی دهی فع سامان

)برای آن دسته از کشاورزانی  هاآنگردشیران و نیا نظارت بر عملکرد  یعنوان راهنماکشاورزی به

ای کشراورزی،   ی و حرفره اند(، ای،اد مدارس فن ر  بی در بخش کشاورزی نبودهکه دارای درآمد مطلو

بروشور برای گردشیران در  یهتهی  و زش حفاظت از رودخانه برای ساکنانبروشورهای آمو یهتهی 

 ی حف  منابع آب.زمینه

عبرارت بودنرد از   هرا  ای  راه حرل باال(:  پذیریِ ت و امکانهای فوری )مطلوبی  حل  راه -2بخش 

های مقافظی  منابع آب از طریر    لهای خشک و تر، ای،اد تشک  زباله و جدا کردنآوری زباله  جمع

حف  منابع آب، برخورد برا مت،راوزی  بره بسرتر و      ین، آموزش کودکان در مدارس در زمینهجوانا

عردم   ها و ی رودخانهها، عدم شستشوی ماشی  در حاشیه بهینه از شوینده یحریم رودخانه، استفاده

 ها. ها در حاشیه و داخل رودخانه نکشت  دام و طیور و شستشوی آ

برارت بودنرد از   عهرا  حرل  ای  راهت پایی : پذیری و مطلوبی  های دارای امکان حل  راه -3بخش 

     جلروگیری از سروانح و   ای حائرل بررای   فاضرالب، سراخت دیرواره    دفرع  نصب سپتیک تانک برای
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       گرذاری و  هرا از سرطح آب، میلره   آلرودگی  یکننرده آوریاستفاده از ت،هیراات جمرع  ورود آلودگی، 

های مختلف مسرتقر در  تالی سازی فع بهسازی و ایم  ی و کیفی آب وهای کم گذاری حریمعالمت

 بروز نقای  من،ر به حوادث آلودگی.حوضه در راستای کاهش احتما  

عبرارت  هرا  ایر  راه حرل  پایی (:  پذیریِ ت باال و امکان)مطلوبی ای  های توسعه حل  راه -9بخش 

سموم کشاورزی با اسرتفاده از آمروزش   از بهینه  یبودند از ای،اد مراکا دف  بهداشتی زباله، استفاده

حمرل زبالره از طریر      کنتر  بیولوژیکی، خرید کمپرسری بررای  های  کارگیری روشهکشاورزان و ب

آوری و دفرع بهداشرتی فاضرالب، ای،راد      های جمرع  قه، ای،اد سیستمشورای روستا و دهداری منط

 رودخانره و  بره ه روی  های ناشی از کشتارهای بی جلوگیری از ورود آالینده برایکشتارگاه در منطقه 

 .آننصب سطل زباله در مسیر 

یی و کارآمردی  یابی به سرن،ش کرارا  دست از مباحث مهم  ،، مبقث ارزشیابیچون پس از اجرا

، نسربت بره ارزشریابی    ، ضرورت دارد که حداقل شش ماه بعرد از اجررا  های آموزشی است تلی افع 

هررا و  هررا، فرصررت تهررا، قررو  العرراتی از قبیررل ضررعفهررا اقرردام گررردد. طرری ارزشرریابی، اط  حررل راه

آید که با بازنیری و اصرال   دست میبه ی اجراهای موجود از نظر هد ، مقتوا و نقوه تمقدودی 

 د. ی آموزشی را تضمی  کرت برنامهقی توان موف  می برنامه

 
 ها حل  پذیری راه ت و امکانمطلوبیّ -ی پنجشمارهجدول 

 

 

 

 

 

 شرایط
 تمطلوبیّ

 

 پذیری امکان
 

ت های دارای مطلوبی  حل  راه -1بخش 

 باال پذیریِ پایی  و امکان

ت و های فوری )مطلوبی  حل  راه -2بخش 

 باال( پذیریِ امکان

پذیری و  های دارای امکان حل  راه -3بخش 

 ت پایی مطلوبی 

ت ای )مطلوبی  های توسعه حل  راه -9بخش 

 پایی ( پذیریِ باال و امکان
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 گیری و نتیجه بندیجمع

کرار   موارد زیر در الیوی آموزشی با تأکید بر مشارکت مردمری، در دسرتور   شود که پیشنهاد می

 قرار گیرد:

بره  ی و ...(، هرای مقل ر   ههای ارتباط جمعی )رادیو، تلویایون، روزنامره، نشرری    رسانهبا استفاده از  -

 د.و حراست از منابع آبی اقدام شومردم نسبت به حف   یت و افاایش انییاهاسی ای،اد حس 

هرا و   لشدن مشارکت مردمی )در قالب تشرک   شدن و کارا گیری، نهادینه سازی برای شکل تظرفی  -

 ت برای تضمی  پایداری منابع آب ان،ام گیرد.کا در درازمد عنوان خروجی قابل ات ها( به ان،م 

 باشند.  یند مشارکت دخالت داشتهنفع در فرا افراد  ی یهمه -

 نظر داشته باشند. های مساوی برای اظهار کنندگان باید فرصت مشارکت -

ینرد مشرارکت   انش برومی( بایرد در فرا  ها، عالی  و د نفع )نظیر ارزش د افراد  یهای متعد  دیدگاه -

 لقام گردد.

 د.ناساس موافقت مشترک و احترام متقابل باش پذیر و بر انعطا  فرایندهای مشارکتی باید -

شوند و برای رفع عدم انییراه و   بررسی ،مشارکتد متعد   انییاه و موانع  مشارکت، عدم یانییاه -

 اقدام گردد. موانع مشارکت

ی و افرراد کلیردی در   گذار، نخبیان مقل برای شناسایی و گاینش افراد اثرشناسی  مطالعات جامعه -

هرای ارتبراطی    . طبعاً پس از شناسایی افراد مذکور از طری  مهرارت یندهای مشارکتی ان،ام شودافر

ایر  منرابع    یت بهینره یرا مردیری    آب معضرالت منرابع    ت و نفو  ای  افراد در حل توان از موقعی  می

 ست.، بهره جُارزشمند
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