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  چکیده

 

های طبیعی نظیر مراتع باعث شده است که راهکارهای متفاوتی جهت بررسی به منظور پیچیدگی اکوسیستم

حل برای تطبیقی به عنوان بهترین راه -ود. در این راستا مدیریت مشارکتیمدیریت اصولی و پایدار در آن پیشنهاد ش

شود. هدف از این مقاله، ها مطرح میها، تغییرها و تضادها، عدم اطمیناندر مواجهه با پیچیدگی مدیریت منابع طبیعی

میت آن در مدیریت منابع طبیعی با تاکید خاص بر مدیریت مراتع تطبیقی و بررسی اه -شناسایی مدیریت مشارکتی 

 یمشارکت تیریمد یمفهومضمن ارایه مدل  این پژوهشاسنادی، انتقادی و مروری است. مقاله مطالعه  روش ایناست. 

وران، مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت، و نداشتن مشارکت گسترده گروداران به ویژه بهرهدارد که بیان می ،یقیتطب –

تطبیقی مراتع  -عامل محدود کننده مدیریت مشارکتیهای انسان مهمترین دانش کافی در مورد نحوی مدیریت پویایی

 است.
 

 

نگر؛ مشارکت ؛ مدیریت جامعهای اکوسیستماکولوژیکی؛ پویایی-های اجتماعیهای کلیدی: سیستمواژه

 گروداران
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 قدمهم

که باعث بهبود مدیریت اکوسیستم ای است فرا رشته –های نوظهور بین تطبیقی یکی از رویکرد -مدیریت مشارکتی

ای مدیریت توجه ویژه . این نوع(Armitage et al., 2009) شودزیستی در مقیاس وسیع جامعه میحل معضالت محیط و

–های پیچیده اجتماعیآزمایشی( و مشارکت عمومی جهت بهبود درک و توانایی واکنش به سیستم -)تجربی به یادگیری

 یعنی دو مفهوم تکامل یافته مستقل استتطبیقی حاصل -مدیریت مشارکتی (. (Plummer et al., 2012اکولوژیکی دارد

مدیریت مشارکتی رویکردی است که در آن  (Fabricius & Currie, 2015). مشارکتی و مدیریت تطبیقیمدیریت 

های غیردولتی و سایر گروداران، اقتدار و مسئولیت مدیریت های دولتی، جوامع محلی و کاربران منابع، سازمانسازمان

وری، دقت بهبود یافته، و افزایش بهره (., 1996IUCN) گیرندابع را برعهده میای از منیک سرزمین خاص یا مجموعه

 ,.Beierle et al) اندهایی ارائه شده برای مشارکتهای مدیریت و حفاظت، استداللمشروعیت بخشیدن به تالش

دالیل عملی برای مشارکت، با توجه به درک  (.Bergho et al., 2006 ؛ McCool et al., 2001 ؛ Colfer, 2005؛2001

پیچیدگی و  (.Berkes et al., 1998)یابند ها و جوامع به یکدیگر وابسته هستند اهمیت میرو به رشدی که اکوسیستم

اکولوژیکی به این معنی است که هر ساختار مدیریتی به همکاری با دیگران -های اجتماعیتعامالت مقطعی در سیستم

 (.(Folke et al., 2005های پویا را به خوبی شناسایی، تفسیر و پاسخ دهد تا بتواند بازخورد از اکوسیستم وابسته است

های اعمال شده به طور مداوم پایش گیریها و تصمیمدر مقابل، مدیریت تطبیقی، مدیریتی است که در آن تاثیر سیاست

(. به عبارت دیگر، مدیریت 1394شوند )الوانی،نظر اصالح میهای مدیریتی در جهت دستیابی به اهداف مورد شده و روش

های ساختار یافته برای کاهش عدم قطعیت توان رویکردی از مدیریت منابع طبیعی دانست که از یادگیریتطبیقی را می

 -تیبنابراین مدیریت مشارک (Berkes, 2009; Plummer, 2009).کند جهت بهبود مدیریت در طول زمان استفاده می

(، Armitage et al., 2004ترکیبی از فرآیند پیوسته مشارکت و تطبیق، به عنوان مدیریت اقتدارگرای گروداران ) تطبیقی

 ( نامیده شده است.Susskind et al., 2012تطبیقی ) -یا مدیریت مشارکتی 

های پیچیده در اکوسیستمای و تحول فرا رشته-روشی جدید برای تحقیقات بینمراتع، تطبیقی  -تیمدیریت مشارک

اکولوژیکی از طریق مشارکت -های علمی مدیریتی و بهبود نتایج اجتماعیمرتعی است که هدف آن، ایجاد مشارکت

فرآیندی مداوم و پیوسته که  .(Berkes, 2007) های ساختاری، مشورتی، تجربی و یادگیری استگروداران در فرآیند

. گروداران (Fabricius & Currie, 2015) دمسئولیت درون یک سیستم را برعهده بگیرندهد تا به گروداران اجازه می

های بعدی های مدیریت آنها بیاموزند تا برای چرخهها و شیوهها، سازمانکشف و از نهاد هداف خود راتوانند امی
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تطبیقی نوعی  -(. به عبارت دیگر، مدیریت مشارکتی et al., 2007 Armitageبتوانند به مدیریت و اصالح بپردازند )

یافته از یک فرآیندی پویا، مداوم و خود سازمان شناختی درمدیریت است که توسط آن ترتیبات سازمانی و دانش بوم

به عنوان  این نوع مدیریت .((Folke et al., 2005 گیرندآزمایش و تجدید نظر قرار می یادگیری همراه با عمل مورد

 ,.Ruitenbeek et al)مبتنی بر حاکمیت جهت مقابله با پیچیدگی و عدم اطمینان در مدیریت منابع طبیعی  نگرشی

-های پیچیده اجتماعی( است که اغلب به عنوان رویکردی برای مدیریت پایدار اکوسیستم در مواجهه با سیستم2001

 (. Olsson et al., 2007 ،Armitage et al., 2009)شود اکولوژیکی تعریف می

ها طمینانها و عدم ابسیاری از مطالعات، بر اهمیت همکاری و مشارکت گروداران به عنوان پاسخ به پیچیدگی 

تطبیقی را عامل  -و مشارکت گسترده گروداران در مدیریت مشارکتی  اکولوژیکی تأکید دارند-های اجتماعیدر سیستم

 Stringer et؛ ( Mugisha et al., 2004; Pratt Miles , 2013دانندتطبیقی می -مهمی در موفقیت مدیریت مشارکتی

al., 2006  ؛Sudtongkong et al., 2008 ). ،یژه فقدان دانش در مورد نحوه مدیریت پویایی انسان به و در این بین

 Beratan, 2007; Smedstad et) مشارکتی تطبیقی استمدیریت ارتباطات، یک چالش عمده برای اجرای مدیریت 

al., 2013; Gunderson, 2001; Andrews, 2000; Scarlett, 2013; Rittel et al, 1973; Benson et al., 2013; 

Curtin, 2014; Beratan, 2014 .)های مدیریت منابع های انسانی عامل اصلی تغییر سیستم در اکثر سیستمفعالیت

های نابراین توجه به پویایی انسان برای ایجاد فرضیه(. بLal et al., 2001; Grothmann et al., 2005) طبیعی است

 تواند بازخورد مفید و به موقع برای مدیریت تطبیقی ارائه دهدهای پیشرو ضروری است و میتغییر، مفید و شاخص

(Margoluis et al., 2013).  ی آن مد صرفا نقش حفاظت در بحث مدیریت منابع طبیعی، اگرالبته باید در نظر داشت که

تطبیقی بهتر از دیگر اشکال مدیریت نیست. اما این نوع مدیریت، نقش موثری در بهبود  -نظر باشد مدیریت مشارکتی

(. Andereis et al., 2007) توسعه پایدار داردمعیشت و وری منابع طبیعی به ویژه مراتع در جهت دستیابی به اهداف بهره

در مدیریت منابع طبیعی به ویژه مراتع تطبیقی به بررسی اهمیت آن  -ه با هدف شناسایی مدیریت مشارکتیاین مقال

 پردازد.می
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 تطبیقی -های مدیریت مشارکتی چالش

های ارتباطی، رو است که مهمترین آنها عبارتند از چالشهای متعددی روبهتطبیقی با چالش -مدیریت مشارکتی

را منشا  ییهاچالش چنین. (Scarlett, 2013)های عملی های هماهنگی، و چالشهای اطالعاتی، چالشچالش

-های اجتماعیزیستی و اقتصادی پیچیده در سیستمهای فرهنگی، محیطمشکالت نوظهور و احتمالی بسیاری از پدیده

تطبیقی در  -های مدیریت مشارکتی چالشترین مهم دو نوع از. (Holling et al. 2002)کنند اکولوژیکی مطرح می

 پویایی حل تعارضاتو  اکولوژیکی-های اجتماعیپیچیدگی سیستمدر توان ریت منابع طبیعی را میزمینه حفاظت و مدی

های مختلفی به این دلیل که روش رو هستند،های مدیریت منابع طبیعی با مشکالت فراوانی روبهاکثر پروژه نام برد.

ها، و معیارهای مشخصی برای تعیین زمان حل مسائل حلبرای تعریف ماهیت مشکل، معیارهای متعدد برای تعریف راه

 اکولوژیکی است. -های اجتماعیپیچیدگی سیستم این سردرگمی ناشی از (Rittel &Weber, 1973).وجود دارد 

هستند  ایپیچیده بسیار تطبیقی هایسیستم اکولوژیکی،-اجتماعی هایسیستمت یا طبیع و مردم ارتباطی هایسیستم

 Levin et )گیرند میبرنیز در را فرهنگی ابعاد بلکه اجتماعی نهادهای و اقتصادی هایچارچوب ،فناوری تنها نه که

al., 2013) .و فردی ناهمگنی استراتژیک، تعامالت خطی، غیر بازخورد توان درمی هاسیستم این اساسی هایویژگی 

 آوردن فراهم منظور به اکولوژیکی-اجتماعی هایسیستم مفهوم (.Cumming, 2001)دانست  زمانی متغیرهای و فضایی

به عبارت  . (Jahn et al., 2009)است شده ایجاد پایدار مدیریت مسائل بر تأثیر همچنین و کننده امیدوار علمی منافع

 که است معنا بدان این. اندشده تعریف یاکولوژیک-اجتماعی سیستم با ذاتی طور به پایدار مدیریت مشکالتدیگر، 

 عناصر عنوان به باید اجتماعی، درگیر گروداران همچنین و تحقیقاتی رشته یا مربوطه علمی هایرشته از دانشمندان

تطبیقی به  -ر این راستا مدیریت مشارکتی(. دJahn et al., 2009) گیرند قرار بحث مورد اکولوژیکی-اجتماعی سیستم

 Plummer؛ 1شکل ) شوداکولوژیکی مطرح می-های اجتماعیمقابله با پیچیدگی سیستمحل برای عنوان بهترین راه

and Baird, 2013). 

 (Beratan, 2014). بخش همکاری استتواند مانعی برای همکاری باشد، اما در مواردی نیز الهامتعارض می

 -شوند که بدون مشارکت و همکاری قابل حل نیست، مدیریت مشارکتی ای میزمانی که گروداران متوجه مسئله

، Pomeroy , 1997تواند به عنوان یک سازوکار حل و فصل اختالفات بین گروداران و دولت/حاکمیت )تطبیقی می

Singleton 1998 ،Armitage et al. 2009اسی رخ می(، یا جایی که یک مسئله سی( دهدAnsel & Gash, 2007 ،)

های گروداران صریح، زنی بوده که در آن حقوق و مسئولیتتواند شامل مذاکره و چانهمناسب باشد. این فرآیند می
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های تطبیقی برای مقابله با سیستم -مدیریت مشارکتی . پس (Carlsson & Berkes, 2005شود )رسمی و مستحکم می

 Carlsson)ها دارد، مفید است مشکالتی که در آن نیاز به همکاری انواع و سطوح مختلف سازمان پیچیده چند سطحی و

& Berkes, 2009) .گذاری قدرت و یا این ممکن است به دلیل درگیری یا سطح باالیی از وابستگی متقابل به اشتراک

 .Carlsson, 2006)  &(Berkes تبادل منابع باشد

 
 تطبیقی -مدیریت مشارکتی مدل تحلیلی  -1شکل 

 

 تطبیقی –عوامل موثر در مدیریت مشارکتی 

 مشارکت گروداران -1

تطبیقی به عنوان پاسخ به  -بسیاری از مطالعات، به اهمیت مشارکت و همکاری گروداران در مدیریت مشارکتی 

تطبیقی  -موقعیت مدیریت مشارکتی ره به ( اشا2013) Scarlettکنند. به عنوان مثال، پیچیدگی و عدم اطمینان تاکید می

گذارد و در میان آنها اهداف این واقعیت که اهداف مدیریت منابع بر افراد تاثیر می گیری دارد.در تقاطع علم و تصمیم
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های کند و بر پرسش اساسی از نقشگیرند، اهمیت دموکراسی و مدیریت مشارکتی را برجسته میو منافع رقابتی قرار می

 کند.دانشمندان، کارشناسان فنی و مردم تأکید میمربوط به 

Childs &colleagues (2013) تطبیقی  -کنند که فرآیندهای اجتماعی تطبیقی برای موفقیت مشارکتی تأکید می

ها آورند و بر اهمیت تسهیل برای کمک به تیمهای مجاز که اعتماد الزم را به وجود میآنها همکاری بسیار مهم هستند.

 و همکاران Lebelکنند. همچنین دار، تأکید میهایی برای تشویق تعامل معنیدر ایجاد فرآیندهای خاص و مکان

مورد مدیریت منابع طبیعی باعث افزایش گیری در رسند که مشارکت گروداران در تصمیم( به این نتیجه می2006)

شود که یک رویکرد سودمند برای مقابله با پیچیدگی است. ها میتوانایی جامعه در ایجاد نوآوری و پاسخ به بحران

Susskind (2010) کنند به فرآیندهای مشارکتی اشاره دارد که در آن گروداران با دیگر اعضای جامعه مشارکت می

یاد بگیرند و کار کنند که چگونه در مواجهه با درگیری، تغییر شرایط و منابع متناقض به بهبود  تا به طور مشترک

 اطالعات بپردازند.

 

 نظارت و ارزیابی -2

. مطرح شده استتطبیقی  -ن فرآیندی مهم در مدیریت مشارکتیتقریبا در تمام مطالعات، نظارت و ارزیابی به عنوا

گیری مداوم و مکرر از اجزای یک اکوسیستم در طول زمان و فضا نظارت یک اندازهتطبیقی،  -در مدیریت مشارکتی

ها و اهداف های یک نظارت موفق، شاخصطرشپیش  (.Cundill et al., 2009)باشدبرای تشخیص تغییرات می

زا عوامل تنشها و تواند برای پیگیری روند شاخصباشد که برنامه نظارت پس از آن میمدیریتی صریح و مشخص می

ها دو نوع مشکل وجود دارد، ابتدا عدم اجرا و سپس معموال در مدیریت پروژه .(1392شود )بنیاد توسعه فردا،طراحی 

بنابراین، نظارت بر هر دو فرآیند  .(Loftin, 2014)هاسازی طرحهای در نظر گرفته شده پس از پیادهعدم انجام فعالیت

همچنین مهم است که چه کسانی از این اطالعات استفاده  پروژه بسیار ضروری است.مدیریت و ارزیابی تاثیرات 

ها، نحوه تجزیه و تحلیل آنها و نحوه ارائه آنها آوری دادهگیری درباره جمعکند، و چه اطالعاتی در هنگام تصمیممی

مدیریت مشارکتی  رای یک فرآینداز آنجا که مشارکت گروداران برای طراحی و اج (Scarlett, 2013). مورد نیاز است

د چرا که آنها نقش مهمی در مدیریت های نظارت مشارکت کننضروری است، آنها باید در انتخاب شاخصتطبیقی  -

 (Berkley, 2013). ها دارندطرح
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 طراحی فرآیند مدیریت -3

تطبیقی  -مدیریت مشارکتی  کنند که طراحی دقیق فرآیند مدیریت برای موفقیت یک پروژهاکثر مطالعات تأکید می

تطبیقی این است که  -مدیریت مشارکتی  . فرضیه مهم در قلب(Fabricius et al., 2015; Scarlett, 2013)ضروری است

ها و ها، نهادهای مدیریت اقتدارگرا به شدت تحت تاثیر پویایی تعاملی در میان بسیاری از سازماننتایج حاصل از تالش

توان بهبود داد دهد که نتایج را مین نشان میای (Beratan, 2014).گروداران کلیدی مرتبط با یک وضعیت مدیریتی است 

ریزی توجه دقیق به پویایی مدیریت مشارکتی، و طراحان فرآیند، در هنگام برنامه اگر مردم در حال ایجاد یک فرآیند

 تعاملی داشته باشند. 

Pratt Miles (2013بر این نکته تاکید می )های مختلف کانیسمکند که طراحان فرآیند باید هنگام انتخاب میان م

گیری گیرندگان و چگونه تصمیم( زمان الزم برای ایجاد گروه و تعیین تصمیم2( منابع مورد نیاز و )1همکاری، از جمله )

ها وجود نخواهد داشت، تنها به قرار دادن یک فرآیند مشارکتی در جای خود، به معنای این نیست که درگیری دقت کنند.

و  Margoluisسیدگی به منازعات در صورت وقوع، یک روند وجود دارد. در همین زمینه، این دلیل است که برای ر

های دیگر، دارای پتانسیل زیادی برای ( اعالم کردند که ابزارهای طراحی پروژه مورد استفاده در زمینه2013) همکاران

های نتایج کنند که زنجیرهپیشنهاد میبه طور خاص، آنها  تطبیقی هستند. -های مدیریت مشارکتی ارتقاء طراحی پروژه

کند، مناسب باشند. از آنجا که حمایت از ریزی عمل میتوانند با مشخص کردن تئوری تغییر که بر اساس آن برنامهمی

کند که نظارت ( پیشنهاد می2013) Berkleyمعترضان برای مدیریت تطبیقی در اجرای اقدامات مدیریتی بسیار مهم است، 

های مدیریت تطبیقی ها و روابط مربوط به مشارکت کنندگان باید در طراحی پروژهی ذهنی از فرآیندها، سیستمو ارزیاب

تطبیقی باید  -های مدیریت مشارکتی گیرند که شیوه( نتیجه می2013و همکاران ) Cavesدر نظر گرفته شود. همچنین 

 از دیدگاه ایشان، بینی تبدیل کند.بل کنترل و غیر قابل پیشپذیر را به تغییر غیر قاهای انعطافاصالح شوند تا پاسخ

مدل مفهومی مدیریت  2 شکل باشد.می پروژهریزی تغییرات احتمالی شامل گنجاندن اهداف منابع توجیه شده و برنامه

 Scarlett, 2013; Plummer et al., 2012; Islamهای دهد )به روز شده یافتهتطبیقی را ارایه می –مشارکتی 

et al., 2017.) 
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 تطبیقی -: مدل مفهومی مدیریت مشارکتی 2شکل
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شارکتی توان گفت که مدیریتمی تحقیق، این از نهایی نتیجه یک عنوان به شان تطبیقی -م  نوآوری یک دهنده ن

سیار ضادقطعیت عدم مواجهه با تغییرات مداوم، در طبیعی منابع مدیریت در مهم ب ست.این نوع هاپیچیدگی و هاها، ت

مدیریت تاثیر به سزززایی در بهبود روابط اجتماعی و مشززارکت همه جانبه گروداران در مدیریت منابع طبیعی دارد. به 

موفقیت در روند از مهمترین عوامل تعیین کننده  را مشززارکت گسززترده گروداران ،مطالعات از طوری که در بسززیاری

 ,Fabricius, 2015; Berkes, 2007; Armitage et al., 2009; Scarlett) دانندتطبیقی مراتع می -مدیریت مشارکتی

2013; Crona et al., 2010; Caves et al., 2013;).  شان میهمچنین برخی سیاری از تالشدهند نتایج ن ها در که ب

شکل دادن نتایج محیطمدیریت منابع پایدار به دلیل بی ستتوجهی به نقش روابط اجتماعی در  ست خورده  یزی شک

 کند ازف متعددی را دنبال میاهدا تطبیقی -ارکتیمشزز مدیریتولی در مقابل،  .(Crona, 2010 &Hubacek)اسززت 

ستم مدیریت در اطمینان عدم کاهشجمله  سی شارکتی فرآیند تلفیق طریق از پیچیده های اکو  مدیریت با همکاری و م

افزایش یادگیری اجتماعی، مشارکت  ؛( Beratan, 2014; Stringer et al., 2006; Armitage et al., 2009) تطبیقی

شارکتی شت و توانمند ،های گروهی، نظارت و ارزیابی م پذیری و سازی مردم محلی، ارتقاء قابلیت انعطافبهبود معی

ستم سی  ,.Plummer et alهای مدیریت )اکولوژیکی و همچنین رفع برخی از چالش -های پیچیده اجتماعیمدیریت 

در مورد نحوه مدیریت پویایی نداشزززتن دانش کافی  ،ها در این مدیریتترین چالشیکی از مهم به هر حال،. (2012

 دانندمیتطبیقی  -مدیریت مشزززارکتییک چالش عمده برای اجرای  اسزززت که آن را انسزززان از مدیریت ارتباطات
(Beratan, 2007; Smedstad et al., 2013 Andrews, 2000; Scarlett, 2013; Rittel et al, 1973 ،Childs et 

al., 2013; Crona et al., 2010; Benson et al., 2013; Curtin, 2014; Beratan, 2014). های انسززانی فعالیت

-اجتماعی هایسززیسززتم مسززیر تغییر برای تالش بنابراین. امروزه عامل اصززلی تغییر در بالیای طبیعی زمین اسززت

ها و اقدامات طراحی سزززیاسزززت (.Beratan ,2007) کند تمرکز جمعی و انسزززانی رفتار تغییرات بر باید اکولوژیکی

ستممدیریتی که می سی سیر  سیر مطلوب اکولوژیکی-های اجتماعیتواند به طور موثر م سمت م  تر تغییر دهد،را به 

صمیم ستگیری واقعی افراد و نحوه ارتباط آنها نیازمند درک عمیق از نحوه ت  Lal et) با یکدیگر و محیط طبیعی آنها

al., 2001; Grothmann & Patt, 2005 )  
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Abstract 

 

The complexity of natural ecosystems, such as rangelands, has led to a number of 

different research approaches in order to provide sound and sustainable management. 

In this regard, adaptive collaborative management is considered as the best solution 

for managing natural resources in the face of complexity, uncertainty, change, and 

contradictions. The purpose of this paper is to identify collaborative, adaptive, and 

comparative management and to examine its importance in natural resource 

management with particular emphasis on rangelands. The research method is based 

on a documentary, critical and review study. This paper introduces a conceptual 

framework for adaptive collaborative management, and highlights that widespread 

participation of stakeholders, especially beneficiaries, is the most important promoting 

factor, and lack of sufficient knowledge about human dynamics is the most important 

limiting factor in adaptive collaborative rangelands management. 
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