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 چکیده

 های محیط زیستیازیسمشارکت مردم در تصمیم های جلب در این مقاله به معرفی روش

به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی در ایجاد حس مالکیت و مسئولیت مردم در مقابل  که

، پرداخته شده است. مشارکت مردمی یکی از چهار رکن ارزیابی اثرات زیست خود استمحیط

 این که نیازهاست پیش برخی آمدن فراهم مستلزم تحقق آنکه  زیستی استمحیط

در  .سازندمی مشخص را آن سطح و کرده تعیین را مشارکت کارسازی و حققت پیشنیازها

عنوان نوعی زیستی بهدر رساله خود برای مشارکت در ارزیابی اثرات محیطهمین رابطه میشل 

سازی، چهار سطح تامین اطالعات و آموزش، بازخورد و اطالع رسانی، مشاوره فرایند تصمیم

هایی را پیشنهاد وی برای هر سطح نیز ابزارها و تکنیک گیرد.و دخالت گسترده را درنظر می

های کاربردی جهت جلب مشارکت مردمی نیز معرفی شده ترین روشکند. همچنین اصلیمی

گری، روش سینه به سینه به دلیل کارایی باال و هزینه و درنهایت ضمن لزوم توجه به تسهیل

تیجه این مقاله بیان نهای معرفی شد. در اندک به عنوان بهترین روش جهت جلب مشارکت

ها که بتواند تعداد بیشتری از مخاطبان را تحت پوشش و تحت کند که ترکیبی از روشمی

های مردمی تاثیر قرار دهد، مناسب تر بوده و در ادامه پیشنهاداتی جهت افزایش جلب مشارکت

 و توجه به آن ارائه گردید.

 

گریارزیابی اثرات محیط زیستی، مشارکت مردمی، تسهیلها: کلید واژه

 مقدمه

زیستی به های محیطازیسمشارکت مردم در تصمیم 

یت عنوان یکی از سازوکارهای اصلی در ایجاد حس مالک

یست خود است. زو مسئولیت مردم در مقابل محیط

ها و زیستی به عنوان یکی از رهیافتاثرات محیطارزیابی 

ابزارهای مناسب برای اجرایی شدن مشارکت مردمی 

ای ارزیابی اثرات محیط رمدنظر قرار دارد. از آنجا که اج

ها از محیط مستلزم جمع آوری اطالعات و داده زیستی

که از طریق مشارکت  هاستپیرامون و محل اجرای پروژه

-جایگاه مشارکت مردمی به است،مردمی امکان پذیر 

دی در فرایند ارزیابی اثرات عنوان یکی از اصول بنیا

تحلیل و غربال کردن،  -زیستی، یعنی هدف گذاریمحیط

د مبهم، به حداقل ارها، کاهش موتعیین و ارزیابی بدیل

ها و بیان مسائل رساندن یا حذف اثرات منفی پروژه

)ویسی  ده استمحیط زیستی طی مراحل پروژه تبیین ش

 (.1387و لیاقتی، 
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نقش و اهمیت مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی 

 اثرات محیط زیستی

های مهم در عنوان یکی از مولفهمشارکت مردمی به

های توسعه پایدار از ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه

المللی پذیرفته شده است. وسسات بینسوی بسیاری از م

های شهروندان و افرادی از تراضاین موضوع نتیجه اع

ها حادث شده جامعه بوده که نتایج منفی پروژه بر آن

است. به همین دلیل بیشتر کشورها نیز مشارکت مردمی 

ای های توسعهارزیابی اثرات محیط زیستی برنامهرا در 

اند. در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی، خود وارد کرده

ایندی دوطرفه بین تیم مشارکت مردمی به عنوان فر

 شودارزیابی کننده، و افراد هدف و مردم جامعه تعریف می

(Tveved et al., 2001) . هدف از مشارکت مردمی ارتقای

درک و برداشت عمومی از طریق کاهش و به حداقل 

رساندن اثرات مشاهده شده پروژه از طریق آموزش و 

ن اعنوبهتواند بحث باز است. در عوض بازخورد مردمی می

ها استفاده دروندادی ساختاری در بهبود طراحی پروژه

 (.1387)ویسی و لیاقتی،  شود

( مشارکت مردمی را یکی 1997بیندولوهیو و همکاران )

های نهادی مهم در اثر بخشی بیشتر ارزیابی اثرات از جنبه

کند. وی برای توجیه نظر خود محیط زیستی ذکر می

های توسعه بر افراد و روژهشود که بیشتر پآور میدیا

که دارای عالیق و منافع  های مختلفی از افراد جامعهگروه

گذارند و به دلیل اینکه مشارکت اند، تاثیر میمتفاوتی

ها را برای مردم مردمی فرصت بیان این نظریات و خواسته

زیستی که های اثرات محیطآورد باید در ارزیابیفراهم می

اثرات و منافع پروژه قبل از اجرا به منظور پیش بینی 

عنوان یکی از موضوعات بدیهی و گیرد، بهصورت می

 نهادینه در راستای ارتقاء اثر بخشی توجه کرد.

-ار رکن ارزیابی اثرات محیطمشارکت مردمی یکی از چه

صورت مشاهدات مستقیم و ه تواند باست که میزیستی 

مسئوالن در مراحل بیان نظریات در هنگام درخواست 

های بدیل و مرور مدارک و حلگذاری، ارزشیابی راههدف

 آنچه به توجه با. (Lohani et ah., 1997) مستندات باشد

 دریافت روشنی به توانمی آمد مشارکت تعریف در که

 پیش برخی آمدن فراهم مستلزم مشارکت تحقق که

 مشارکت کارسازی و تحقق پیشنیازها این که نیازهاست

)مالزاده،  سازندمی مشخص را آن سطح و کرده تعیین را

1390.) 

 

 عوامل مؤثر در تداوم مشارکت اجتماعی

 را ارتقا اجتماعی مشارکت بقای و تداوم توانندمی عواملی

 مقامات، حمایت ارتباطی، راهبردهای شامل بخشندکه

سازی فرهنگ در زنان نقش از استفاده بانوان، آموزش

 مقامات قدردانی و حمایت ها،خانواده محیطیزیست

های سازمان از استفاده مردمی، هایمشارکت از محلی

 سهامداران و اجتماع بین میانجی عنوان به غیردولتی

مشارکت  ایجاد بر مساعی تشریك زیست،محیط حفاظت

-موسسه و محلی اجتماعات بر مبتنی هایسازمان بین

های سازمان مشروعیت مکشکش کاهش و کوچك های

 هایحمایت محلی، مقامات با محلی اجتماعات بر مبتنی

مردم. آگاهی  بردن باال جهت هاپروژه اتمام از پس تکمیلی

 آموزش، فنی، مالی، هایکمك تکمیلی هایحمایتنمونه 

-بر پروژه نظارت و محیطیزیست آموزش مناقشات، حل

 . اشدبمی شده اجرا های

 خصوصی بخش و مردم مشارکت جلب پیشنهادی الگوی

 ایریشه سازیفرهنگ و آموزش کودکان مانند مواردی

 مردم کردن آگاه و آموزش ،تیزیسمحیط پایدار توسعه

 اهمیت آب، منابع اهمیت فضای سبز، حفظ و ترویج در

14 



 نوری.

 .18-13، 2، شماره 12، جلد 1396زیست سپهر،  

 ناوگان از استفاده فرهنگ ترویج ها،کوهستان حفاظت

 استفاده گرایی،مصرف عمومی، نکوهش نقل و حمل

 هانمایشگاه ایجاد بازیافت، و تفکیك انرژی، منابع صحیح

 خصوصی بخش فعالیت ای،محلهآموزشی  هایکارگاه و

 مدیریت و آموزش زمینه در دولت نظارت تحت

 (.1390)مالزاده،  باشدمی .... و محیطزیست

 

 سطوح مختلف مشارکت مردمی

که درباره سیرتکاملی مفهوم و فرایند مشارکت  هنگامی

شود، معموال تغییر سطح و نوع مشارکت در روند بحث می

طوریکه در این زمینه گیرد. بهزمان، مورد اشاره قرار می

انواع مشارکت اسمی، ابزاری و هدفمند ظهور کرده و در 

سطوح مختلفی مانند مشاوره، اطالع رسانی، ارائه نیروی 

اند. در سازی و خود مدیریتی، اجرایی شده کار، تصمیم

-زیستی بهابی اثرات محیطمین ارتباط در فرایند ارزیه

زیستی، انواع و های محیطعنوان بخشی از تصمیم سازی

سطوح مختلفی برای مشارکت و درگیر کردن مردم قابل 

 (.Magdlino et al., 1994) پیش بینی و امکان پذیر است

( ضمن 1994در این زمینه ماگدلینو و همکاران ) کردن 

ور یادآ هشت نوع تصمیم محیط زیستی،فهرست کردن 

های مشارکت مردمی در هر یك از شوند که روشمی

تواند از نوشتن یك نامه، یا شرکت در یك تصمیمات می

نظر خواهی پیمایشی تا شرکت مستقیم در فرایند تصمیم 

سازی و اجرای پروژه به شرایط و ماهیت پروژه متفاوت 

 (.Magdlino et al., 1994) باشد

ای ( در رساله خود بر2003) همین رابطه میشل در

عنوان نوعی زیستی بهمشارکت در ارزیابی اثرات محیط

فرایند تصمیم سازی، چهار سطح تامین اطالعات و 

آموزش، بازخورد و اطالع رسانی، مشاوره و دخالت 

گیرد. وی برای هر سطح نیز ابزارها گسترده را درنظر می

 کندیر پیشنهاد میهایی را به شرح زو تکنیك

(Michael, 2003.) 

 

 .سطح اول: فراهم کردن اطالعات و آموزش1

ها، بروشورها و ها، خبرنامهمواد چاپی )حقیقت نامه-

 مقاالت کلیدی(

 هاآگاهی نامه-

 هاروزنامه-

 نمیش عمومی-

 هاتهیه و انتشار ضمیمه در روزنامه-

 هابازدید از سایت-

 مستندات تخصصی گزارشات کارشناسی و-

 

 .سطح دوم: بازخورد اطالعاتی2

 های عمومینشست-

 دادرسی عمومی-

 اینترنت-

 خط تلفن آزاد برای پاسخگویی-

 مصاحبه-

 پیمایش و نظر خواهی-

 های پاسخگوییبرگه-

 پیمایش پستی، تلفنی یا اینترنتی-

 رأی گیری شورایی-

 های اجتماعیارائه مطالب برای گروه-

 های کارشناسیپانلها و نشست-

 

 .سطح سوم: مشاوره و دخالت3

 هاکارگاه-

 های هدفگروه-
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 روش دلفی-

 .سطح چهارم: دخالت گسترده و وسیع4

 های نمایندگی از جامعه محلیهیات-

 های مشورتیگروه-

 های متخصص و ماموریتینیروه-

برنامه ریزی برای شرایط واقعی در مورد یك مشکل و -

 برای یك منطقه

 بازدید اجتماعی-

 

 های جلب مشارکت مردمیروش

ارزیابی اثرات محیط زیستی خود ذاتًا و از لحاظ ماهیتی 

فرایندی مشارکتی است که بر تحقق مشارکت در سطوح 

-باال، یعنی تصمیم سازی تاکید دارد. به عبارت دیگر می

عنوان یکی از رویکردهایی نام برد که به توان از آن به

ها و مشارکت هدفمند در تصمیم سازیتحقق مشارکت 

از این رو باتوجه به اینکه تحقق مشارکت  کند.کمك می

گری نیاز دارد، تالش برای آن به فنون خاص تسهیل و

های محیط زیستی الزم است که دست اندرکاران ارزیابی

های ضمن آشنایی با دانش تخصصی، در زمینه تکنیك

)ویسی  مند شوندمختلف جلب مشارکت مردمی نیز توان

  (.1387و لیاقتی، 

ه توان بهای کاربردی جلب مشارکت مردمی را میروش

 (:1385)ثاقبی و همکاران،  صورت زیر معرفی نمود

 فراخوان خصوصی 

 فراخوان عمومی 

 دعوت حضوری 

 ارائه خدمات 

 سخنرانی 

 هارسانه 

 های آموزشیدوره 

 تشکل سازی 

 بحث متمرکز گروهی 

 مستقیمهای غیر شیوه 

همچنین همانگونه که فرایند ارزیابی اثرات محیط 

زیستی، فرایندی مستمر و پویاست و در کل فرایند و 

عنوان پرخه پروژه تداوم دارد، مشارکت مردمی نیز باید به

)ویسی و  اصلی بنیادی در همه مراحل مدنظر قرار گیرد

 (.1387لیاقتی، 

 

 ردمیهای جلب مشارکت متقسیم بندی کلی روش. 1

-در حالت کلی، به دلیل مشابهت رویکردی برخی روش

ها به سه گروه دسته بندی های جلب مشارکت، این روش

 اند:شده

.روش سینه به سینه که دعوت حضوری و ارائه خدمات 1

 گیرد.را در بر می

های تبلیغاتی شامل فراخوان عمومی، برگزاری .روش2

 و نشریه.های غیر مستقیم های آموزشی، شیوهدوره

های گروهی که بحث گروهی و سخنرانی را در بر .روش3

 گیرد.می

های سینه به سینه توانسته است در رسد روشبه نظر می

ها عمل کند. جلب مشارکت مردمی، قوی تر از سایر روش

خصوصا که در این روش به دلیل آنکه فرد جلب مشارکت 

بر شده، براساس میزان اطالعات و سطح فرهنگ خود 

هایی که گذارد؛ اثر آن به مراتب از روشدیگران تاثیر می

پردازد، های پایگاه میصرفا به تبلیغ اهداف و جذابیت

های سینه به سینه، بسیار بیشتر است. از میان روش

تر آشنایی از طریق دوستان به دلیل ارتباطات ساده
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دوستان نسبت به افراد دیگر، کارایی بیشتری داشته و 

های جلب مشارکت محسوب ن شیوه در کل شیوهبهتری

شود. ارتباطات اجتماعی ضعیف، اهمیت این شیوه را می

 (.1385)ثاقبی و همکاران،  کندبیشتر مشخص می

های سینه به بری و قیمت تمام شده، روشاز نظر هزینه

ترین شیوه جلب مشارکت بوده و بعد سینه، کم هزینه

ترین وم و پرهزینهعنوان روش دهای گروهی بهروش

باشند. های تبلیغاتی میشیوه جلب مشارکت نیز، روش

توان به دلیل های روش تبلیغاتی را میباال بودن هزینه

-نیاز به امکانات زیاد و پرسنل متعدد و کمتربودن هزینه

نیازی به امکانات های روش سینه به سینه را ناشی از بی

 (.1385)ثاقبی و همکاران،  خاص ذکر کرد

گری نیز نقش قابل لعالوه بر موارد ذکر شده، تسهی

توجهی در جلب مشارکت مردمی داراست که در زیر به 

 شود.آن اشاره می

 

 گری در مشارکت اجتماعیتسهیل.نقش 2

 حل مشترک و شناسایی با که است شخصی گرتسهیل

 صورت به وظایف انجام در راهنمایی همچنین و مسائل

 رصد(.محلی )نشریه  کندمی کمكبه افراد  ترساده

وجود دارد.  متعددی نظرات گرتسهیل یك نقش درباره

 مستقیم به طور بتواند گرتسهیل به اینکه برخی نسبت

 و دارند شك داشته باشد را دیگران توانمندسازی امکان

بر  مبتنی هایروش تشویق با گرتسهیل باورند این بر تنها

 توانمندسازی برای را شرایطی ها،کارگاه قالب در تعاون

 و دانش از یاگونه را گریتسهیل کند. برخی نیزمی مهیا

 یك خلق مردم برای توانمندسازی که دانندمی مهارت

 را همیاری پایه بر پایدارتر و بیشتر همکاری با توأم دنیای

 شخصی به عنوان را وی نیز نقش گروهی .دارد در پی

 دانش و هااز مهارت که کنندمی معرفی اندیش خود

زمینه  در متعدد تجارب همراه به فنی گوناگون و انسانی

 اهداف به دستیابی برای انسانی هایهگرو به کمك

 .است برخوردار مشترک

 و هاخپاس ارائه برای راهنما یك نقش گرتسهیل اساس این بر

 برقرارکننده دارد. او را گروه اهداف خصوص ها دربرنامه توسعه

 مثل غیرمتمرکز ساختارهای کردن در کار با که است ارتباط

 برقرار فهم و گوناگون ارتباط واحدهای بین های کوچك،تیم

 کند.می

 است نقشی بلکه نیست فرایند یك گریتسهیل بنابراین

 گسترش به آن انجام ضمن تا برعهده دارد گرتسهیل که

 دهندهیاری کند. او باید بداند کمك ایتوسعه هایبینش

های گروه گر، بیشترین کاربردتوجیه یا کار کننده نه است

 اما روستاهاست توسعه با مرتبط هایطرح در گرتسهیل

 نشینحاشیه مناطق و توانمندسازی بهسازی فرایند در

 کاهش و روند امور تسریع گرانتسهیل از استفاده نیز

 بودن بخشنتیجه که دارد. فرایندی پی در را مناقشات

 بستگی گرانتسهیل کار کیفیت و مجریان به تدبیر آن

 رصد(. محلی )نشریه دارد

 

 نتیجه گیری

توان گفت که مشارکت براساس مطالب ذکر شده می

مردمی عنصر و بنیاد اصلی توسعه و هماهنگی در تمامی 

ها و همچنین در فرایند ارزیابی اثرات محیط فعالیت

های جلب مردم روشزیستی است. از این رو شناخت 

های مدنظر بسیار مهم و حائز برای شرکت در فعالیت

 باشد. اهمیت می

با توجه به مطالب بیان شده، از میان سه روش کلی جهت 

های مردمی، روش سینه به سینه به دلیل جلب مشارکت

کارایی و تاثیرگذاری بیشتر و همچنین نیاز به صرف 

باشد. مشارکت میهزینه کمتر، بهترین روش برای جلب 
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 .18-13، 2، شماره 12، جلد 1396زیست سپهر، 

ها که بتواند تعداد اما در هرصورت، ترکیبی از روش

بیشتری از مخاطبان را تحت پوشش و تحت تاثیر قرار 

دهد، مناسب تر است. در این راستا از توجه به نقش مهم 

ای و های توسعهگر در گسترش بینشو مؤثر تسهیل

همچنین سرعت بخشیدن به فرایند ارزیابی و گسترش 

 کت مردمی نیز نباید غافل بود.مشار

 

 پیشنهادات

های باتوجه به مطالب بیان شده و اهمیت بکارگیری روش

گر در جلب مشارکت مردمی و استفاده از تسهیل

اقع توانند مفید وفرایندهای ارزیابی، پیشنهادات زیر می

 شوند:

ها ایجاد ظرفیت در مردم جهت ارتقای توان آن .1

فرایند ارزیابی اثرات برای مشارکت فعال در 

 زیستی.محیط

ن در اجرای ارزیابی گرااستفاده از تسهیل .2

 زیستی.مشارکتی محیط

تدوین قوانینی مناسب برای حمایت از  .3

 فرایندهای مشارکتی در ارزیابی.
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