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 هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

  1393، چهارم، شماره بیستم و یکمجلد 
http://jwfst.gau.ac.ir  

 

  منابع طبیعیذینفعان و معیارهاي شناسایی آنان در مدیریت 
 استان گلستان) هاي جنگل(مطالعه موردي: 

 
 3ماهینی عبدالرسول سلمان و 2هادي معیري محمد ،1نوکنده سید مرتضی موسوي*

دانشیار گروه جنگلداري، دانشگاه 2 ،گرگان علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعیگروه ي دانشجوي دکتر1
  زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشیار گروه محیط3 ،گرگانعلوم کشاورزي و منابع طبیعی 

  19/7/1393؛ تاریخ پذیرش:  26/1/1393تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
و  گذاران توسط سیاستمدیریت منابع طبیعی گیري  ریزي و تصمیم از عوامل مهم موفقیت در برنامه

 مربـوط شناسـایی ذینفعـان و معیارهـاي     ،جنگلی شمال کشور يها عرصه یژهو به ها عرصهمدیران این 
ولـی   ،صورت گرفته استچنین هدفی  به یابی دست جهت درزیادي تحقیقات  اخیردو دهه  در .است

را  مطلوب       ًاحتماال به یک نتیجه  یابی دستو  ها یبررستکرار هر منطقه ضرورت  مربوط به هاي یژگیو
 هاي ینهگزبا  يها در قالب طیف لیکرت و طرح گویهنامه  پرسش با طراحی. این بررسی کند یمایجاب 

ذینفع  يها گروهشناسایی ذینفعان و تعیین افراد یا  ايربثر ؤرسیدن به معیارهاي م در گانه پنجارجحیت 
از افـراد مختلـف روستانشـین، کشـاورز، دامـدار، گردشـگر،       نفر  250تعداد دهندگان  پاسخانجام شد. 

 متخصصـان و  طبق نظـر نامه  روایی پرسشو غیره بودند.  ها طرحمجریان  بردار، بهرهکارشناس، اساتید، 
در دهنده  نشان دست آمد که هب 811/0آلفاي کرونباخ  یید قرار گرفت. آمارهأبررسی و مورد ت کارشناسان

براي شناسایی ذینفعان  اصلی معیارسه  دهد یمنتایج نشان  است. نامه ن پایایی پرسشحد قابل قبول بود
افـراد نسـبت بـه     و طرفـداري  نگـرش بـرداري و   سکونت، بهره شامل: ترتیب رتبه به که اند کنندهتعیین 

ذینفعـان  . گیرنـد  یمـ  برر د را هامعیارگروه نوزده زیر از منابع هستند. این سه معیارو حمایت حفاظت 

                                                             
    mosavimorteza9@gmail.com :مسئول مکاتبه*
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کشـاورزان،   مختلـف هفـت گـروه   ترتیـب   به، گانه نوزدهذینفعان  هاي یرگروهزاز بین  نیز شده شناسایی
نتایج حاصل . ندهست NGOs ونظران،  برداران، اساتید و صاحب بهره دامداران، گردشگران، کارشناسان،

محققان دیگر است که بر ضرورت در نظـر گـرفتن ذینفعـان و معیارهـاي مـرتبط در       هاي یافتهمکمل 
 يها چالشدر کاهش تحقیق  این هاي یافته دارد.کید أجنگلی منطقه مورد بررسی ت يها عرصهمدیریت 

مختلـف نقـش    يها بخشو افزایش تعامل و همکاري  ها جنگل یژهو بهو  موجود مدیریت منابع طبیعی
  مهمی خواهد داشت.

  

  داري برداري، طیف لیکرت، مدیریت، جنگل ذینفعان، معیار شناسایی، بهره کلیدي: يها واژه
  

  مقدمه
              گیري و موفقیت              ریزي، تصمیم                                    اصولی در منابع طبیعی و براي برنامه   ي  ها   ي    گذار                 در راستاي سیاست

در  هـا  گیـري   تصـمیم   .                      آنان بسیار مهـم اسـت        سایی ا           معیارهاي شن  و    ن           کامل ذینفعا      شناخت              در این زمینه 
گـذاري   ، مشکل بودن ارزشد و خدمات این منابعطبیعت چندمنظوره فوای دلیل بهمنابع طبیعی مدیریت 

ناپـذیري و عـدم    اغلب با پیچیدگی، تغییـر پولی خدمات اکولوژیکی و درگیر بودن تعداد زیاد ذینفعان 
 .)2003 ،               آناندا و هـرات    (     کند   ی م      مواجه     یی  ها      چالش   با         همواره    را    ها   ي ر ی گ       تصمیم  و  استاطمینان همراه 

 از منـابع محـدود  و  زیسـت  نقش مهم در محیط با طبیعیپیچیده منابع هاي  یکی از اکوسیستمها  جنگل
دي جوامـع مختلـف انسـانی از ایـن     نم . بهرههستند هاي تولیدي و کارکردهاي چندگانه ظرفیت ولی با

نیازمنـد  از طـرف دیگـر   هـا   و آثار و تبعـات ناشـی از دخالـت    از یک طرف گوناگونمنابع به اشکال 
بدون شناسـایی دقیـق و کامـل     عالوه  هب .هاست جنگلو هدایت نحوه صحیح اداره  اصولی گیري جهت

 .قابل قبول تصمیمات اطمینان داشـت  توان به نتایج منطقی و یند پیچیده نمیآهمه اثرگذاران در این فر
ارائه  ها آنتعاریف متنوعی نیز از  ،این اثرگذاران ذینفعانی هستند که با توجه به گستردگی و تنوع منابع

  شده است.
        مفهـوم    )     1997 (          گریمبـل    که       چنان   ،                                              اثرگذار یا اثرپذیر باشد و منافعی هم داشته باشد       تواند   ی م      ذینفع 

      اثـر        خـاص     ی     روشـ               بر موقعیتی با        تواند            گیرد یا می               تأثیر قرار می        که تحت      داند   ی م         شامل کسی     را       ذینفع
  .            گیـري اسـت                          ط ذینفع در مسئله تصمیم                      منافع مشخص و معلوم توس         را بودن  دا             این به مفهوم     که       بگذارد 
توجـه  بیان کرده نیز ) 2012( لویت .اند ییشناساو معیارهایی قابل  ها ارزشذینفعان بر اساس  ،همچنین
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بـرداري و   (مجـاورت)، اقتصـادي، بهـره    دیکـی زنمختلـف   يهـا  ارزشمانند ا از معیاره يا مجموعهبه 
  .استالزم تعریف ذینفعان  ايرباجتماعی 

هـاي   دیریتی و تهیه طـرح هاي م باید در اولویت برنامهی ذینفعان در مناطق مختلف جنگلی شناسای
هـا   هاي عمـومی جوامـع در مـدیریت جنگـل     منديتوانکارگیري  د، چرا که ضرورت بهشاجنگلداري ب

حیـاتی و اساسـی    يهـا  مؤلفـه از  هـا  جنگلمنابع طبیعی و  يها عرصهدر ذینفعان ناپذیر است.  اجتناب
تضمین موفقیت فراهم کننده انکارناپذیر و  ها عرصهدر این حضور و فعالیت آنان  که شوند یممحسوب 

ریزي  ها به شکل برنامه توان از همکاري آن با شناسایی و تعیین ذینفعان می در مدیریت مشارکتی است.
ها را تسهیل کـرد و تـا    هاي جنگلداري بهره برد و روند اجراي برنامه اي در اجرا و مدیریت طرح شده

هـا   هـا، تضـادها و کشـمکش    نظرهـا و تنـوع عالقـه    مشکالت ناشـی از اخـتالف   حدود زیادي از بروز
ینـد  آدر فر مهـم اولـین مرحلـه    را شناسایی و تجزیه و تحلیـل ذینفعـان  ) 2004رنارد (جلوگیري کرد. 

در ثر و کارآمد ؤمرهیافت یک عنوان  به دتوان میکه  داند می اي منطقه هاي تشکلریزي مشارکتی و  برنامه
اریبـی  باعـث  ممکن است  ،)2012لویت (ر طبق نظعدم شناسایی بعضی ذینفعان  .کار رود هب این زمینه

 توانـد  یمیندهاي شناسایی با افراد ناهمگن متعدد آاجراي فر ،در عین حال. شوددر نتایج مراحل بعدي 
تمام ذینفعان ممکـن اسـت پیچیـدگی و     شدنر درگی ،رف دیگراز ط .این خطرات را به حداقل برساند

پیدا کردن تعادل بهینه بین این خطـرات   شرایطی،در چنین فرایند مشارکت را افزایش دهد.  يها نهیهز
نظر رنارد  با توجه به ائتالف و اتحاد همه ذینفعان ،صورت. در هر شود یممحسوب  عمده يها چالشاز 
   .یک اصل براي موفقیت در مشارکت است )2004(

راه  بر و دهند میرا انجام  ها جنگل براي مدیریت  گیري بیشترین تصمیم که سیاستمداران و حاکمان
. گیرند مینادیده  اتجربیات ذینفعان محلی بومی ر ،دارندکید أتگیري باال به پایین  فنی و تصمیم هاي حل

 ابکه  هآمد وجود به اه موفقیتها و عدم  از شکست تري وسیعدرك داري  یند مدیریت جنگلآدر فراکنون 
پـذیرش   هـاي  قابلیـت  مالحظات عادالنـه ه حفاظتی ب هاي جنبهر اقتصاد، مدیریت و ب چند جانبهکید أت

در زمینـه   ،از این جهت .استمنجر شده  حقوق اساسی و مشارکت مردم محلی فرهنگی و -اجتماعی
براي افزایش مشارکت ذینفعـان محلـی در    هایی پیشرفتو  اصالحاتسیاست جنگل در سطح جهانی 

        شناسایی    ي  ها       ضرورت  .)2012 ،لویت و همکاران( ه استدامدیریت جنگل اتفاق افت هاي گیري تصمیم
      موارد    )    2005 (                 شپارد و همکاران                  هاي جنگلی طبق نظر                 گیري براي عرصه              ریزي و تصمیم                   ذینفعان در برنامه

    هاي              گسترده ارزش    طیف    به   ه    توج       امع با  و      براي ج    ها      جنگل  ی  م  مو       منافع ع      مفهوم          گستردگی   :    باشد   ی م    زیر 
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                                        هاي مدیریت جنگل؛ افزایش اطالعات عمومی در                   استراتژي و سیاست                              اجتماعی، اقتصادي، اکولوژیکی؛
   ن ا     ذینفع                       ؛ افزایش اعتماد در بین   ها      جنگل              مدیریت پایدار     در                              ها، جنگلداري و پذیرش اجتماعی           باره جنگل

   ؛         و دشـوار    ه                در موارد پیچید                    عملیاتی براي مدیریت           ؛ آمادگی  ها   ي ر ی گ       تصمیم         بیشتر به   د                و درستی و اعتما
  ي     هـا                           ذینفعان و مدیریت گزینـه           مربوط به        مالحظات   ؛                در باره اکوسیستم   ی     آموزش   ي  ها       ضرورت         نیازها و 

ریـزي جـامع    در برنامـه  . ا   هـ       گیري                           دانش محلی و سنتی در تصمیم               و برخورداري از              ؛ در برداشتن      مرتبط
ي هـا  حوزهدر مدیریت ها  ضرورت سروکار داشتن با ذینفعان و معیارهاي مرتبط با آنمدیریت اراضی، 

هاي  عنصر کلیدي در ایجاد تعادل و مدیریت پایدار حوزه عنوان به )2008( کوهلر و کونتزتوسط  آبخیز
زیسـتی در مقیـاس    پیامـدهاي محـیط  ) اعالم کردند که 2011( پور و هیپل رقنب .ه شده استدانستآبخیز 
مند و  هاي عالقه دولتی، و گروه  هاي دولتی و غیر هاي آبخیز همه ذینفعان شامل اجتماعات، آژانس حوزه

بـراي   ییهـا  نقشـه و  هـا  طـرح )، 2012( بر اساس اعالم لویت گیرد. دولتی را در بر می هاي غیر سازمان
قابلیـت   شـان بـین خود بط وارو  ها یوستگیپ، اتصال يها حلقه به واسطهد که شتهیه ذینفعان  شناسایی
یافـت سیسـتماتیکی بـراي دو معیـار     کلی ره طور بهعالوه بیان کردند که  به. ایشان ندکردپیدا  شناسایی
حداقل به ر منظو به. در بررسی ایشان وجود ندارد برداري آنان و بهره استفادهنحوه  ،نوع ،ذینفعان انتخاب

مانند  يافراد ،زیست محیط به ها آن  یوابستگمیزان عالقه و ت اثباو  اندر ساختار ذینفع ها یشگرارساندن 
با استفاده  ر یک مقیاس ویژه براي هر معیاردبندي  رتبهبراي ذینفعان خود  یا متخصصاننمایندگان مردم، 

  .دشرکت داده شدن ه سواالت مطرح شدهبپاسخ ر د ها مصاحبهیا ا ه پرسشنامهاز 
 یـژه و بـه مدیریت منـابع طبیعـی و    ریزي ذینفعان در برنامهبا توجه به اهمیت شناسایی و تشخیص 

ایی و  صورت منطقه به       ًمخصوصا هستند  کافیکه در این زمینه در ایران نا ییها یبررسوجود  و جنگلداري
که ذینفعان و معیارهاي شناسایی آنان براي منطقه مورد مطالعه  بر این استدر این مقاله سعی  ، موردي

  د.ننظر قرار گیر مد منابع طبیعی منطقه يها عرصهي ها ریزي عنوان الگویی در برنامه تا به ندشومشخص 
 

 ها مواد و روش
هـاي   جنگـل  86در حـوزه   ،)2012( جنگلداري يها طرحطبق محتواي کتابچه  منطقه مورد مطالعه

دقیقه  15درجه  36 جغرافیایی شمالی يها عرضمحدوده و شرق گرگان  ،شمال کشور، استان گلستان
 ثانیه 15دقیقه و  43درجه  54 جغرافیایی شرقی يها طولو ثانیه  18دقیقه و  38درجه  36 وثانیه  40و 
  واقع شده است. ثانیه  30دقیقه و  37درجه  54 و
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  .86موقعیت جغرافیایی حوضه  -1شکل 
  

ـ آباد رجعفطرح گرمابدشت و  6و  5هاي  : نومل، سريمنطقه شامل هاي جنگلداري طرح  .باشـد  یم
شرق  20در کیلومتر متصل به محدوده شهر گرگان و قسمت شمال شرق نیز     ًیبا تقرشمال غربی حوزه 

از جنوب ، کشاورزي هاي ینزماز شمال محدود به این منطقه  .آباد استرجعفمتصل به روستاي گرگان 
 5و هم مرز با سري  87از شرق به حوزه آبخیز ، و محدوده استان سمنانالراس رشته کوه البرز  به خط

زیارت و  7 هاي يسرو هم مرز با  85از غرب به حوزه آبخیز و  داري تاویر گرمابدشت و طرح جنگل
  . )1(شکل  است باغ گلبن و مناطق حفاظتی واقع در شرق روستاي زیارت

  .باشد یم 2صورت شکل  تفکیکی بههکتار و شامل سطوح  32960مساحت این حوزه 
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  .سطوح تفکیکی منطقه مورد بررسی -2شکل 

  
البـرز را بـه جبهـه جنـوبی      یشمالمناطق جبهه در این حوزه جاده ارتباطی معروف به توسکاستان 

بـا کارکردهـاي   جنگلی   جادهچنین وجود  .کند متصل می ،یعنی استان گلستان را به استان سمنان ،البرز
کـه از ضـروریات   ، داري جنگـل  يهـا  طـرح ي اقتصادي اجـراي  ها جنبهبه  یابی دستبر  عالوه چندگانه

اي با فواید و خدمات چندگانه تبدیل  به منطقهمنطقه مورد بررسی را  ،جنگلی است يها عرصهمدیریت 
و  برداري کنندگان از فوایـد  . بهرهداردجدي و عمیقی  ،ثرؤاهداف متعدد نقش م ینتأمدر و  کرده است

هاي دولتی، خصوصی و تعاونی هستند که به اشکال گوناگون  خدمات جنگل منطقه مورد بررسی بخش
بسـتر  ین ترتیـب  ا هب دهند. را تشکیل میمختلف شوند و ذینفعان  مند می رسمی از آن بهره رسمی و غیر

و  بـرداران  بـراي بهـره   العبـور  صـعب حتـی نقـاط    گسـترده امکان دسترسی و ورود به سـطوح  مساعد 
بدون محدودیت  تولیدات چوبی، محصوالت، خدمات و کارکردهاي چندگانه جنگلاز  کنندگان استفاده

 يهـا  اسـتفاده بـرداري و   وجود روستاهاي مجاور جنگل با قدمت زیاد بهـره فراهم شده است.  یانعو م
افکنده  جنگلی منطقه سایه يها عرصهسنتی و امرار معاش متکی به جنگل در توفیق مدیریت مدرن بر 

دامـداران حتـی بـا           ًمخصوصا کشاورزان و  .استي دشوار و پیچیده تا حد ها آنامکان نادیده گرفتن و 
منطقه مسکونی جدید همچنان خود نشین و ایجاد  اجراي طرح خروج و تجمیع دامداران پراکنده جنگل

از جنگلی منطقـه   يها عرصهکه ورود احشام به داخل  چنان دانند یم حق يذاز جنگل  يبردار بهرهدر را 
یران منـابع  دزیـادي از جانـب مـ    يها مخالفتطی سالیان اخیر که  در حالی .نظر آنان امري عادي است

گـران از روسـتاهاي مجـاور حتـی از منـاطق شـهري و        تفرج .طبیعی با این روند صورت گرفته است
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بـردار   عمده بهره يها گروهافراد و  از طبیعی و مذهبی، يها جاذبهدلیل وجود  روستایی دور و نزدیک به
ین همـ  بـه از جنگـل   ییها قسمتدر امکانات رفاهی که  ندهستو استفاده کننده از مواهب طبیعی منطقه 

درختی سرخدار در محدوده جنگلی منطقـه، اگـر چـه جـزء      يها گونهوجود  .منظور فراهم شده است
و عنوان منبـع مهـم درآمـدي     قاچاقچیان و بهاز چشم طمع ، ولی باشد یم مقطعذخایر ژنتیک و ممنوع 

مخصـوص   يها جاذبهشکار حیوانات نیز یکی از  دور نمانده است.معضل حفاظتی منابع طبیعی منطقه 
   .کند یمهمراه  هایی يدشواروحش را با مشکالت و  این منطقه است که حفاظت حیات

هاي  داري با نقشه حدود طرح جنگلبراي تشخیص و شناسایی ذینفعان در این منطقه پس از تعیین 
ها  ها، رودخانه رقومی شده به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی، مشخصات مختلف مکانی مانند جاده

رسیدن به  .)1(شکل  ها، اراضی زراعی و غیره مشخص شدند ها، روستاها، زیارتگاه ها، چشمه و آبراهه
هاي مختلف استفاده  افراد و جمعیت ،ها گروه -الف: که نظر بود مد پرسش مهم در این بررسیپاسخ دو 

معیارهـاي الزم بـراي شناسـایی آنـان      -بهاي جنگلی یا ذینفعان چه کسانی هستند و  کننده از عرصه
هاي مربوط به زیرگروه ذینفعان، زیرگروه معیارها، ذینفعان و معیارهـا   نامه با طرح گویه پرسش .چیست

                                             گیـري گـرایش بـه یـک موضـوع بـر اسـاس                          این طیف انـدازه      هدفتهیه شد. در قالب طیف لیکرت 
                      اجتمـاعی و اقتصـادي     -                          ها نسبت به مسـئله سیاسـی                                        هاي جامعه و کاربرد آن در بررسی گرایش      ارزش

دلیـل وسـعت    بـه   .)2006(سرمد و همکاران،      گیرد                                            است که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار می
      هـا       نامه                کنندگان پرسش                  برداران و مراجعه                کنندگان و بهره         استفادهزیاد منطقه مورد بررسی و تعدد و تنوع 

و کارشناسـان مـرتبط بـا     نظـران  صاحبگان مختلف شامل  دهنده پاسخ               نفر قرار گرفت.      250          در اختیار 
بـرداران و غیـره بودنـد.     گران، ساکنان، دامـداران، کشـاورزان، بهـره    جزیست و منابع طبیعی، تفر محیط

                                      موافق، موافق، بـدون نظـر، مخـالف و          ً کامالً      صورت    به          پنج گزینه      راي ا د       لیکرت     طیف            ها بر مبناي      ویه گ
        داشـته   ن          تـأثیري                  بر نظر پاسخگویان     تا     نشد        استفاده    اد    اعد       ها از         به گویه     پاسخ      براي    .   دند  بو      مخالف       ً کامالً

         گـذاري                اعداد شـماره        طیف با      هاي       گزینه                  از طرف پاسخگویان،     ها      نامه      پرسش             پس از بازگشت    ،      د. لذا   باش
   1    ً             کامالً مخالف عـدد     تا   و    5                   ً            ف پنج قسمتی به کامالً موافق نمره        ر یک طی       گذاري د       شماره      نحوه    در     شد.

براي هر  نامه بر اساس طیف لیکرت دهندگان پرسش ین ترتیب نظر هر یک از پاسخا ه. ب     ه است د ش    اده  د
گزینـه، در بـین    عـدد مربـوط بـه هـر    . با اختصـاص  شد یمها یکی از پنج گزینه را شامل  کدام از گویه

ها اعداد متفاوتی کسب کردند. از مجمـوع اعـداد هـر گویـه در پرسـش       پاسخگویان، هر کدام از گویه
 هـر  رتبـه میـانگین  دست آمد که  هو در قالب طیف لیکرت میانگینی ب SPSS16افزار  توسط نرم ها نامه
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نظـر متخصصـان و کارشناسـان     با توجه بهرا پرسشنامه       روایی   .دکرها تعیین  گویه را در بین سایر گویه
افزارهاي متداول در این  با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و با یکی از نرم پایایی پرسشنامه نیزتعیین و 

سـنجش   يبـرا  کرونباخ يآلفا بیضر. ست آمدد هب) 2007و همکاران،  یمؤمن( SPSS16زمینه یعنی 
ـ گ اندازه که رود یم کار به یمقوالت ریساو  ها قضاوت، ها نگرشبودن  يبعد تک زانیم آسـان   هـا  آن يری
 يآلفانام  به بیضر کیحاصل آن  که یآزمونچنین  نیا ) اعالم کردند2008( سلیمی و همکاران .ستین

 فیـ طصـورت   بـه  که رود یم رکا به يا پرسشنامه ییایپا ایاعتماد  تیقابلآزمون  يبرا، باشد یم کرونباخ
  .باشد یم يا نهیگزآن چند  يها جوابشده و  یطراح کرتیل

  
 نتایج  

ایـن  ییـد قـرار گرفـت.    أنظر متخصصان و کارشناسان بررسی و مورد ت پرسشنامه با توجه به      روایی
گیري ویژگی و خصوصیتی است که براي شناسایی  یید نشان داد که پرسشنامه تهیه شده قادر به اندازهأت

شده است. پایـایی پرسشـنامه نیـز بـا اسـتفاده از روش       الزم در این زمینه طراحیذینفعان و معیارهاي 
این نکته دهنده  نشان . این عدددست آمد هب 811/0آلفاي کرونباخ برابر  آماره. آلفاي کرونباخ تعیین شد

   .است ی برخورداردر حد قابل قبولپایایی میزان  از پرسشنامهبود که 
 نشان داده شده است. 3صورت تفکیکی در شکل  توزیع شده به يها نامه دهندگان به پرسش درصد پاسخ

  

 
  .ها نامه درصد تعداد پاسخگویان به پرسش -3شکل 
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بر اساس آزمون فریـدمن در بـین   شناسایی ذینفعان  گانه نوزدهمعیارهاي  هاي یرگروهزمیانگین رتبه 
گـروه  زیربـه لحـاظ توصـیفی     .نشان داده شده اسـت  4در شکل دهندگان  نفر از پاسخ 250ي ها پاسخ

 با "برداري بهره" گروهزیرو  در رتبه اول 89/13با مقدار  براي شناسایی ذینفعان "چوبی رمحصوالت غی"
اهداف سیاسی و " وهرو زیرگ تر یینپا يها رتبهدر  ها یرگروهزسایر  قرار گرفته است. در رتبه دوم 82/13

  .اند دادهآخرین رتبه را به خود اختصاص  براي شناسایی ذینفعان "نظامی منتفع از مواهب جنگل
  

  
  .معیارهاي شناسایی ذینفعان بر اساس آزمون فریدمنر میانگین رتبه زی -4 شکل

 صنایع وابسته به تولیدات جنگلی -4پرورش آبزیان و زنبور عسل  -3وحش  شکار مجاز حیات -2هاي اهلی  پرورش دام -1*
هاي  برداري از معادن در عرصه بهره -7برداري از محصوالت چوبی جنگل  بهره -6 سکونت در شهرهاي مجاور جنگل -5

سیاسی و  اهداف -10برداري از منابع آب و خاك  بهره حفاظت و -9چوبی جنگل  برداري از محصوالت غیر بهره -8جنگلی 
سکونت دایم یا موقت در داخل  -12اشتغال وابسته به تولیدات، درآمدها و منابع جنگلی  -11نظامی منتفع از مواهب جنگل 

بـرداري از فضـاهاي تفرجـی و     بهـره  -14سکونت دایم یا موقت در روسـتاهاي مجـاور جنگـل     -13هاي جنگلی  عرصه
تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه  -16زیست  ري و حمایت از محیطهاي مردمی، طرفدا تشکل -15اندازهاي زیبا  چشم

کشاورزي، باغداري و  -18حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  -17زیست   منابع طبیعی و محیط
  .و غیره هاي جنگلی موجود با اهداف معیشتی، تفرجی تردد از جاده -19وجود جنگل  هاي مشابه و وابسته به فعالیت

 
ـ معیارهاي شناسایی ذینفعان تفاوت ر بین زی 1تیجه آزمون فریدمن در جدول با توجه به ن دار  یمعن

  وجود دارد. درصد 95 احتمال در سطح
 

  .معیارهاي شناسایی ذینفعانر آزمون فریدمن زی -1جدول 
  تعداد  مربع کاي  درجه آزادي  داري سطح معنی

000/0  18  666/1521  250  
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 در بین نوزده گویـه مربـوط  بر اساس آزمون فریدمن ي زیرگروه ذینفعان را ها رتبهمیانگین  5شکل 
از لحـاظ توصـیفی   را  باالترین رتبـه متفاوتی نسبت به همدیگر دارند.  يا رتبهمیانگین  که دهد یمنشان 

 14با میانگین رتبه  "اند صاحبان و شاغلین صنایعی که وابسته به تولیدات جنگلی"یعنی  8گویه شماره 
هاي جنگلی با میـانگین   در عرصه "وحش شکارچیان مجاز حیات"یعنی  10رتبه را گویه  ترین یینپاو 

  .اند کردهبین این دو را کسب  يها رتبهذینفعان گروه و بقیه زیر اند دادهبه خود اختصاص  97/5رتبه 
  

  
  .فریدمنذینفعان بر اساس آزمون گروه میانگین رتبه زیر -5شکل 

پیمـایی وارد   کسـانی کـه بـراي ورزش و کـوه     - 2شـوند،   هاي جنگـل مـی   گردشگرانی که براي گردش و تفرج وارد عرصه - 1*
کلیه کسانی که در جنگل  - 4کنند،  هاي جنگلی براي تعلیف دام استفاده می دامدارانی که از عرصه - 3شوند،  هاي جنگلی می عرصه

کسـانی کـه از    - 6کننـد،   بـرداري مـی   هاي جنگلـی بهـره   کسانی که از معادن در عرصه - 5 یا داخل محدوده جنگل ساکن هستند،
صـاحبان و   - 8کننـد،   بـرداري مـی   کسانی که از محصوالت فرعی جنگـل بهـره   - 7کنند،  برداري می  محصوالت چوبی جنگل بهره

شـکارچیان   - 10مجاور جنگل ساکن هسـتند،   کلیه کسانی که در روستاهاي - 9اند،  شاغلین صنایعی که وابسته به تولیدات جنگلی
که از منابع آبی جنگـل اسـتفاده    کسانی - 12دهندگان آبزیان و زنبورعسل،  پرورش - 11هاي جنگلی،  مجاز حیات وحش در عرصه

سـت،  زی گران و اساتید منابع طبیعـی و محـیط   محققان، پژوهش - 14ها و ادارات مرتبط با منابع آب و خاك،  سازمان - 13کنند،  می
ها و نهادهاي سیاسی و نظامی منتفع از  ها، سازمان ارگان - 16هاي آگروفارستري،  کشاورزان، باغداران و فعاالن مرتبط در زمینه - 15

کارشناسان و متخصصان بخـش   - 18طرفداران، حافظان و حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري،  - 17منابع جنگلی، 
هاي جنگلی بـا اهـداف    صاحبان و رانندگان وسایل نقلیه ترددکننده در جاده - 19زیست،  طبیعی و محیطگزار منابع  اجرا و سیاست

  .تفرجی یا معیشتی
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ذینفعـان  گـروه  داري بـین زیر  کـه تفـاوت معنـی    دهـد  یمـ نشان  2نتیجه آزمون فریدمن در جدول 
  وجود دارد. 95/0احتمال در سطح  گانه نوزده
  

  .ذینفعانگروه آزمون فریدمن زیر -2جدول 
  تعداد  مربع کاي  درجه آزادي  داري سطح معنی

000/0  18  797/847  250  
  

 از نظر تعداد زیاد بوده وذینفعان  هاي یرگروهزو  ي شناساییمعیارها هاي یرگروهزکه  اینبا توجه به 
 بـراي را  هـا  نامـه  هـاي مطـرح شـده در پرسـش     امکان درك بهتـر و پاسـخگویی بـه گویـه     این حالت

بنـدي   بعـدي و امکـان دسـته    هاي یلتحلدر تجزیه و ولی براي تسهیل  کردند یم تسهیلدهندگان  پاسخ
در ذینفعـان  گـروه  معیارهـا و زیر گـروه  نامه تهیه شده هـر کـدام از زیر    در پرسش ،به تعداد کمتر ها آن

نتایج حاصل از ایـن  دهندگان نیز در این زمینه اخذ شد.  و نظر پاسخشدند قرار داده  تر بزرگ يها گروه
   در جداول و نمودارهاي زیر آمده است. ها يبند تفکیک و دسته

 تـر  جامعسه معیار  ماهیتی و کارکردي در يها شباهتبا توجه به  گانه نوزدهمعیارهاي  هاي یرگروهز
 .قرار داده شدنداز منابع طبیعی حمایت  -3برداري و  بهره -2سکونت  -1براي شناسایی ذینفعان یعنی 

ضریب ، استده آم 3دهندگان که در جدول  اسخآوري شده از پ جمع يها نامه با تجزیه و تحلیل پرسش
کـه بیشـترین    دهـد  یمـ نشـان   در بین معیارهاي شناسایی ذینفعان )2008همتا،  (بی همبستگی اسپیرمن

ضـریب همبسـتگی بـین     ینتـر  کمو  623/0ضریب همبستگی بین معیارهاي سکونت و حمایت برابر 
وجود دارد. همبستگی بین معیارهاي شناسـایی ذینفعـان    456/0برداري برابر  معیارهاي سکونت و بهره

  دار است. معنی 99/0 در سطح
  

  .ماتریس ضریب اسپیرمن معیارهاي شناسایی ذینفعان -3جدول 
      سکونت  برداري بهره  حمایت

  ضریب همبستگی  000/1  456/0  623/0
  داري سطح معنی  0  000/0  000/0  سکونت

  تعداد  250  250  250
  ضریب همبستگی  456/0  000/1  530/0

  داري سطح معنی  000/0  0  000/0  برداري بهره
  تعداد  250  250  250
  ضریب همبستگی  623/0  530/0  000/1

  داري سطح معنی  000/0  000/0  0  حمایت
  تعداد  250  250  250
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، 08/2عبـارت اسـت از: سـکونت     معیارهاي شناسـایی ذینفعـان  رتبه میانگین  ،فریدمنبر اساس آزمون 
  دارند. يدار تفاوت معنی 99/0ه این معیارهاي شناسایی در سطح احتمال ک 89/1و حمایت  03/2برداري  بهره

 دامـداران  -2 کشـاورزان  -1بـه اسـامی    یکلذینفع  گروه هفت در گانه نوزدهذینفعان  هاي یرگروهز
مـردم نهـاد    يهـا  سازمان -7 نظران اساتید و صاحب -6 برداران بهره -5 کارشناسان -4 گردشگران -3

   .ندقرار گرفت

نامـه در   دهنـدگان پرسـش   ذینفعان بر اساس آزمون فریدمن با توجه به نظـرات پاسـخ  میانگین رتبه 
بـرداران بـه خـود     بهـره رتبه اول بین ذینفعـان منطقـه را   نشان داده شده است. از نظر توصیفی  6شکل 

آزمـون فریـدمن همچنـین نشـان داد کـه      . اسـت شـگران  درتبه مربوط به گر ینتر کماختصاص داده و 
ل کشور تفاوت ي شماها جنگل 86شناسایی ذینفعان در منطقه مورد بررسی حوزه  گانه هفتمعیارهاي 

  دارند. 95/0 داري در سطح معنی
 

  
 

 .اساس آزمون فریدمنمیانگین رتبه ذینفعان بر  -6شکل 

 
  گیري بحث و نتیجه

 و اکولوژیکی -هاي اجتماعی پیچیدگی زدیادا ناشی ازهاي ایجاد شده  با توجه به چالش
عالج و راه  عنوان بهمشارکت ذینفعان روبه افزایش ناشی از عدم اطمینان و اعتمادها؛  يها کشمکش
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در  ،. بنابراینمطرح و پذیرفته شده است ها جنگل یژهو بهدر موفقیت مدیریت منابع طبیعی و ثر ؤچاره م
ذینفعان  یرتأثو  حضور ،جنگلداري نقش يها رحط       ًمخصوصا زیست و  مدیریت منابع طبیعی و محیط

تا حد زیادي نیز در این زمینه در مناطق مختلف دنیا صورت گرفته  يها تالش .غیرقابل اغماض است
ثرند قابل توجه ؤکمک معیارهایی که در این شناسایی مهدف شناسایی ذینفعان به  به یابی دست رد

در زمینه ذینفعان و معیارهاي شناسایی سابقه کمتري شمال کشور  يها جنگلدر سطح  چون .هستند
این هدف مهم در منطقه کمک  در رسیدن به از این تحقیق از نتایج حاصل توان یموجود دارد آنان 

) هم موید آن 2004رنارد ( نظراتدهد و  یمها در این تحقیق نشان  یبررسکه نتیجه  گونه همان گرفت.
و تاجران  تمؤسسا، ها سازمان، ها آژانسشامل حاکمان و بلکه  ذینفعان فقط مردم محلی نیستنداست: 

ي ها گروهو  ها سازمانذینفعان فقط همچنین نزدیک منابع طبیعی نیستند.        ًضرورتا که  هستند، کسانی
ذینفعان فقط عالوه  بهاند.  یرسم ي غیرها شبکهلکه شامل افراد، اجتماعات و ب ،رسمی نیستند

ثرند، ؤمستقیم م غیر طور بهکه  ندا یمؤسسات، بلکه شامل مردم و کنندگان از منابع طبیعی نیستند استفاده
اند که حتی ممکن است با خبر  یمردمگذارند و شامل  یر میتأث، روي منابع ها آنحتی بدون استفاده از 

ذینفعان  کنند. یماي بر دوش دارند. ذینفعان در طی زمان تغییر  یفهوظنباشند که در مدیریت این منابع 
که دیگران ممکن است نقش یا حتی  یحالتوانند وارد شوند، در  یمجدیدي در سیستم مدیریت منابع 

توانند  یمشناسایی ذینفعان نام همه کسانی است که  یشان را هم از دست بدهند. هدف اولیه ازها عالقه
اي داشته باشند. در هر حال، شناسایی ذینفعان یک  یفهوظریزي و مدیریت  یند برنامهآو باید در فر

ریزي مشارکتی است چرا که جزیی از پیش شرط مشارکت محسوب  یند برنامهآقسمت مهم در فر
در استفاده و مدیریت منابع، نیازها و انتظارات  ها آنآینده شود. در شناسایی ذینفعان عالئق حال و  یم

با منابع،  شان رابطه .شود یمبرند در نظر گرفته  یماز منابع و فوایدي که  ها آن، چگونگی استفاده ها آن
 هاي یرگروهزگیرد.  یممورد توجه قرار  در مدیریت سهمشانبراي مشارکت و  ها آنآمادگی و تمایل 
هفت گروه ذینفعان اصلی شناسایی شده گیرند.  یمذینفعان در هفت گروه اصلی ذینفعان قرار  گانه نوزده

 اساتید -6 برداران  بهره -5 کارشناسان -4 گردشگران - 3 دامداران -2 کشاورزان -1در این تحقیق شامل: 
 يها رتبهبودند. میانگین ) NGOsیا  ها سمن مردم نهاد ( يها سازمانو  ها تشکل - 7 نظران و صاحب

زیادي با یکدیگر دارند. ذینفعان  يها تفاوتذینفعان نیز بر اساس آزمون فریدمن یکسان نبوده و 
) شامل مدیران منابع، 2004ي جنگلی نیز در نتایج مطالعات کانت و همکاران (ها عرصهمختلف در 

برداري از منابع  که با توجه به بهره زیستی هستند ي محیطها گروهبرداران محلی و  صنایع جنگلی، بهره
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ي زیادي خواهند داشت. ها کشمکشها و رفتارهاي متفاوت، منازعات و  یتارجحیل تنوع دل بهجنگلی 
 بخشی از همه ذینفعان منطقه مورد بررسی در عرصه جنگلیفقط این ذینفعان معرفی شده دربرگیرنده 

عنوان  از ذینفعان به يا عمدهگیرد. بخش  ینمبر ر را دنظر  هستند، ولی همه ذینفعان مورد در این تحقیق
ها و  یريگ اشند و ضرورت حضور آنان در تصمیمکه ممکن است داراي قدرت ب اند یقانوناثرگذاران 

ین ذینفعان تر مهم) 2008ي ترکیه بسکنت و همکاران (ها جنگلکننده است. در  ها نیز تعیین یزير برنامه
روز افزونی خواستار دخالت و اثر بیشتر  طور بهکه  اند دانسته )NGOs( ها سمن را جوامع محلی و

اند. اگرچه  یعمومي ترکیه نیز ها جنگلاند و این در حالی است که بیشتر  یعمومي ها جنگلروي 
آمده  عمل بهي جنگلی هستند و در بررسی ها عرصهین ذینفعان در همه تر مهم ها سمن جوامع محلی و

و  ها گروهیید شده است اما أاین نکته ت ،گلستاناستان ي ها جنگل 86در حوزه  ،در این تحقیق نیز
ي جنگلی در منطقه هستند که در نتایج حاصل شده این ها عرصهجوامع دیگر نیز از جمله ذینفعان 

 تحقیق به تفکیک مشخص شده است.

  برداري بهره -2سکونت  -1 :شامل ذینفعانسه معیار اساسی براي شناسایی بر اساس نتایج این تحقیق 
معیـار  گـروه  نـوزده زیر  سـه معیـار   ن. ایدهستنزیست  حمایت و طرفداري از منابع طبیعی و محیط -3

. معیار اصـلی سـکونت بـراي شناسـایی ذینفعـان تعـداد سـه        گیرد یمبر ر را دشناسایی براي ذینفعان 
به نام: سـکونت در شـهرهاي مجـاور جنگـل، سـکونت دایـم یـا موقـت در داخـل           هامعیارگروه زیر

. معیار اصلی شود یمشامل  را هاي جنگلی و سکونت دایم یا موقت در روستاهاي مجاور جنگل عرصه
بـرداري از محصـوالت    بهره را به نام: هامعیارگروه زیر زدهدوابرداري براي شناسایی ذینفعان تعداد  بهره

 ؛برداري از محصوالت غیرچوبی جنگل بهره ؛هاي جنگلی برداري از معادن در عرصه بهره ؛چوبی جنگل
 ؛اشتغال وابسـته بـه تولیـدات، درآمـدها و منـابع جنگلـی       ؛برداري از منابع آب و خاك بهره حفاظت و

صـنایع وابسـته بـه     ؛پـرورش آبزیـان و زنبـور عسـل     ؛وحش شکار مجاز حیات ؛هاي اهلی پرورش دام
کشـاورزي، باغـداري و    ؛انـدازهاي زیبـا   بـرداري از فضـاهاي تفرجـی و چشـم     بهره ؛تولیدات جنگلی

هـاي جنگلـی موجـود بـا اهـداف معیشـتی،        تردد از جاده ؛وجود جنگل هاي مشابه و وابسته به فعالیت
را  هامعیارگروه زیر ارهچ. معیار اصلی حمایت براي شناسایی ذینفعان گیرد یمرا در بر تفرجی و غیره 

تحقیـق، پـژوهش و آمـوزش در زمینـه منـابع       ؛زیست محیط یماهاي مردمی طرفدار و ح تشکل به نام:
اهـداف   ؛ث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري    حفاظت و حمایت از میرا ؛زیست  طبیعی و محیط

معیارهاي مورد بررسی در این  يها رتبهمیانگین  .شود یمشامل سیاسی و نظامی منتفع از مواهب جنگل 
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 .گیرنـد  یمـ یکسان نبوده و به لحاظ توصیفی نیز در مراتب متفاوتی قرار  تحقیق براي شناسایی ذینفعان
از  يا مجموعـه بیان شده نزدیک است کـه  در این زمینه ) 1986( یتونکرآنچه که توسط با  این معیارها

ـ را بـرداري و اجتمـاعی     اقتصـادي، بهـره  (مجاورت)،  دیکیزن يها ارزشمانند ا معیاره  اي شناسـایی رب
اصـول یـا    وذینفعان عالئق اقتصـادي   شناسایی ايربکه  هم )2012یت (لو. ناسب اعالم کردذینفعان م

لـی  و ،را با وجود معیارهاي مهم دیگـر نـدارد   جامعیت کافی ،برجسته کرده استمرتبط را  يها ارزش
عنوان  زیستی به محیط يها ارزش. باشد یمدر این تحقیق  براي ذینفعان موید معیار شناسایی تعیین شده

در این تحقیـق نزدیـک اسـت.    با معیار اصلی حمایت ذینفعان در شناسایی نظر  دیکی از معیارهاي مور
 يهـا  ارزشکلـی   طـور  بـه کـه مـردم    دهد یمنشان  )2007( و همکاران ماروکنتایج مطرح شده توسط 

نظـر  ر درجـی و معنـوي   فت يهـا  ارزشعنوان سودمندترین رجحـان هماننـد    بهزیستی جنگل را  محیط
ـ در شناسایی ذینفعان نقش مهمی دار ، تفرجی و معنويزیستی معیار محیطسه  ،در واقع و گیرند یم د. ن

نتـایج  بخشی از  با در هر حال ، امامعیار کاملی باشد تواند ینماین اهمیت اگرچه قابل توجه است ولی 
چرا که سه معیار فوق در زیرمجموعه معیار حمایـت   ،دارد یخوان هماین بررسی در شناسایی ذینفعان 

سه صفت قـانونی بـودن، برخـورداري از قـدرت و     نیز ) 2013ماتیالینن ( .گیرند یمقرار در این تحقق 
ه کـرد مطـرح  آنان تعیین حق تقدم  ومعیارهاي الزم براي شناسایی ذینفعان عنوان  بهرا ضرورت داشتن 

) بیان شد نیازها و انتظـارات ذینفعـان از   2008در شناسایی ذینفعان توسط بسکنت و همکاران ( .است
ي جنگل شامل تولید چوب، تولیـد آب، حفاظـت خـاك، ذخیـره کـربن و ظرفیـت تفرجـی        ها ارزش
روند.  یمکار  هي شناسایی ذینفعان بتعیین معیارها ی درعنوان اصول ها به یژگیوهاست که این  یستماکوس

همراه چند معیار دیگر در تعیین معیارهاي شناسایی  و اصول تعیین معیارهاي فوق به ها یژگیوبعضی از 
معیارهاي مختلفی براي شناسایی ذینفعان توسط  .اند گرفتهمورد استفاده قرار  نیز ذینفعان در این تحقیق

 شـامل: پیشـنهاد شـده اسـت. ایـن معیارهـا      ) 2012نویسندگان مقاالت در بررسی لویت و همکـاران ( 
، زمینه و استعداد کشـمکش و ائـتالف بـین ذینفعـان و     ها پروژهو تمایالت در تهیه و اجراي  ها یشگرا

، درجه اجرایی، قدرت، نیاز ها پروژهنفوذ سیاسی روي زان میدسترسی به منابع، امکان و میزان اهداف، 
نتیجه بررسـی ایـن تحقیـق کـه      عالوه به .باشد یم ذمقیاس نفوو شدید ذینفعان، نزدیکی، قانونی بودن 

را براي شناسایی ذینفعان مناسب دانسته است داراي جامعیت الزم نسبت  گانه نوزدهزیرگروه معیارهاي 
  ) است. 2012توسط لویت و همکاران ( به معیارهاي اشاره شده
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  گیري کلی نتیجه
شناسایی اگر چه ممکن است بـراي منـاطق مختلـف    این شناسایی ذینفعان و معیارهاي الزم براي 

سه معیار اصلی الزم براي شناسایی  یکسان نباشد ولی وجه اشتراك و تشابهات زیادي خواهند داشت.
برداري  سکونت، بهرهشمال کشور عبارت از  يها جنگل 86ذینفعان در منطقه مورد بررسی یعنی حوزه 

. ذینفعان منطقه مورد بررسی گیرد یمرا در بر  هامعیارگروه که در مجموع نوزده زیر باشند یمو حمایت 
 نظـران و  برداران، اساتید و صاحب رهگردشگران، کارشناسان، بههفت گروه عمده: کشاورزان، دامداران، 

. بـدیهی اسـت   گیـرد  یمکه این هفت گروه، نوزده زیرگروه ذینفعان را در بر  شود یمرا شامل  ها سمن
شناسایی ذینفعان جنگلی  يها عرصهخصوص  ضرورت توفیق بهتر و بیشتر در مدیریت منابع طبیعی به

گونه نقـص در عمـل و تکمیـل     براي رفع هراست که در هر حال شناسایی  و معیارهاي الزم براي این
  . خواهد بودر ت جامع هاي یبررسهدف نهایی در این مسیر نیاز به پژوهش و 

  
  سپاسگزاري

ین وسیله از همکاري صمیمانه همه بزرگواران اعم از همکاران دانشگاهی؛ کارکنان ادارات کـل  ا هب
روستاهاي منطقـه؛ گردشـگران؛    هاي یاريو ده؛ شوراها زیست ، محیطبازنشسته)(شاغل و  منابع طبیعی
و  هـا  نامـه  تکمیل پرسـش        ًمخصوصا در مراحل مختلف تحقیق و برداران جنگلی و غیره که  تعاونی بهره

  کمال سپاس و قدردانی را دارد. اند داشتهرفع نواقص مشاهده شده اجرایی نظرات ارشادي 
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Abstract2 
The important factors for success of planning and decision making by natural 

resources policy-makers and managers in northern forests of Iran relate heavily to 
the identification of stakeholders and criteria involved in this process. In the past 
two decades much researches have been implemented to discover the important 
cited success factors. However, each area is unique which makes them requiring 
comprehensive surveys. This study using questionnaire designed based on Lickert 
method by questions with quintet preferences switchs to achieve the crateria for 
stakeholders identification and determination of single or groups beneficiary. The 
results of this study showed acceptable validity and a Cronbach's alpha of 0.811 
which is reliable. It found that three main criteria for identification of stakeholders 
are habitation, utilization and protection by the stakeholders and included 19 sub-
criteria. The identification and determination of different stakeholders were found 
to be beneficiaries, experts, farmers, professors, ranchmen, NGOs and tourists. 
These stakeholders themselves included 19 sub-stakeholders. These results are 
consistent with those of other researchers. The results showed the necessity of 
attention to stakeholders and their criteria in natural forests management. Attending 
to this has important effects on decreasing challenges of natural resources 
management specially forests and increasing of cooperation and collaboration 
among different stakeholders. 
 
Keywords: Stakeholders, Identification criteria, Utilization, Lickert method, 
management, Forestry 
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