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چکيده
در سالهای اخیر استفاده از شاخصهای سنجش میزان عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت،
مورد توجه زیادی قرار گرفته است .به همین منظور ،بسیاری از سازمانهای جهانی مرتبط با مدیریت
پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت از قبیل  IUCNو  WCPAبه ارائه الگوهای چگونگی سنجش
میزان کارایی مدیریت مناطق تحت حفاظت پرداختهاند .همچنین سازمانهای مدیریت پارکها در
استرالیا و نیوزلند الگوی مناسبی را دربارهی چگونگی سنجش عملكرد مناطق تحت حفاظت ارائه
نمودهاند .هدف این تحقیق جمعآوری و ارائه اطالعات و شاخصها به روشی سودمند است تا فرصت
برای ارزیابی بهتر در مدیریت مناطق تحت حفاظت فراهم شود .با بهرهگیری از این الگو ،این مقاله 11
شاخص راهبردی را بهعنوان زیرساختاری برای تعیین بهترین شاخصها و برنامههای کاربردی سنجش
عملكرد در مدیریت پارکهای ملی و مناطق تحت حفاظت برای ایران ارائه مینماید .استفاده از الگوی
ارائه شده در این مقاله بهعنوان نمونهای از چگونگی اندازهگیری میزان سودمندی مدیریت مناطق تحت
حفاظت به کلیهی عالقهمندان توصیه میشود.
واژههاي کليدي :شاخصهای مدیریت مناطق تحت حفاظت ،اصول سنجش عملكرد ،پارکهای ملی
و مناطق تحت حفاظت.
*نویسنده مسئولs.saeidi@ymail.com :
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مقدمه
مدیریت مناطق تحت حفاظت بهعنوان ابزاری برای حفاظت پهنههای شاخص و شكننده در پهناای
جهان بر این فرض استوار است که این مناطق ارزشهایی دارند که بایاد حفاظات شاوند .بارای ماو ر
بودن ،مدیریت باید متناسب با منطقه طراحی و اعمال شود .بدیهی است صرف اعمال مدیریت در یا
مجموعه کافی نیست .ضروری است ا ر بخشی آن مدیریت تأمین و تضمین گاردد .هار منطقاه تحات
حفاظت خصوصیات اجتماعی و زیستی و قوانین حاکم ،فشارها و کاربردهای خاص خود را داراسات.
دستیابی به مدیریت مو ر ،به اهداف مدیریتی متناسب با شرایط هر منطقه نیازمند اسات .در ساالهاای
اخیر استفاده از شاخصهای سنجش میزان عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت مورد توجاه زیاادی
قرار گرفته است .نتایج اینگونه سنجشها بهعنوان ابزاری مناسب در جهت ارتقاء کیفیت مدیریت بكار
میروند .تنوع مناطق تحت حفاظت سبب میشود که ارائه "ی

الگوی واحاد" بارای سانجش میازان

عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت نامناسب به نظر رسد .بعید به نظار مایرساد کاه یا

سیساتم

سنجش برای تمامی شرایط مناسب باشد .در عین حال ،سنجش عملكرد مدیریت دارای مجموعاهای از
شاخصها و فرآیندهاست که میتوانند بهعنوان اساس و پایه ی

الگاوی مناساب در فرآیناد سانجش

عملكرد بكار روند (هوکینگ و همكاران .)2000 ،در واقع سنجش عملكرد و یاا ارزیاابی ا ربخشای از
منظر زمانی به ارزیابی پیش از اجرا ،ارزیابی حین اجرا و ارزیابی پس از اجرا طبقهبنادی مایشاود .در
اکثر موارد تصمیمگیریها وقتی مطلوب است که تصمیمگیری براساس چندین معیار یا شاخص باشاد.
این معیارها ممكن است کمی یا کیفی باشند .در روشهای تصمیمگیری چند معیاره به جای استفاده از
ی

معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده میشود.
تحقیقات مشابه صورت گرفته نیز لزوم مدیریت در مناطق حفاظت شده را تایید میکنند .برای مثال

پاداش و همكاران ( ،)2010بیان کردند که از مهمترین ارکان سیساتمهاای مادیریت در یا

ساازمان،

مدیریت راهبردی و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات و وظایف چندگانهای است کاه ساازمان را
قادر میسازد به مقاصد خود دست یابد .استفاده صحیح و مؤ ر از «برنامهریازی و مادیریت راهباردی»
بهعنوان مهمترین ارکان سیستمهای مدیریت ،ا ر بخشی مثبتی بر کنترل مشخصههای فنی و غیرفنای در
تمام سطوح و در نهایت بر نتایج نهایی و برآیندهای ساازمان خواهاد داشات ،و همچناین کالنتاری و
پرچیانلو ( ،)2007بیان نمود با توجه به این که مناطق تحت حفاظت بستر اولیه و مناسب برای توساعه
گردشگری است حفاظت و حمایت از این مناطق میباید با مدیریت مناسب و باا مشاارکت مردمای و
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اهالی باومی صاورت پاذیرد .خاوش آماوز و همكااران ( ،)2012باا اساتفاده از روش تصامیمگیاری
چندهدفه ،مسائل زیستمحیطی و اجتماعی را جهت تعیین نقش صنایع خصوصاً صنایع انرژی بار ،در
توسعه اقتصادی ،اشتغال و محیط زیست را مورد ارزیابی قرار دادند ،صادقیروش و زهتابیاان (،)2019
نیز در همین راستا راهبردهای بیابانزدایی را در منطقه خضرآباد یزد با استفاده از مدلهای چند شاخصه
و مدل مجموع وزنی رتبهبندی کردند .با توجه به ادبیات تحقیق در ادامه ماروری بار اناواع مادلهاای
تصمیمگیری ،شاخصها و اصول سنجش عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت شده است.
مدلهاي تصميمگيري چند معياره :مدلهای تصمیم گیری چند معیاره 1به دو دسته عماده مادلهاای
چند هدفه 2و مدلهای چند شاخصه 9تقسیم میشود (اصغرپور .)2011 ،در حالت کلی مادلهای چناد
هدفه بهمنظور طراحی و مدلهای چند معیاره به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار میگیرند.
برای مدیریت مناطق تحت حفاظت الزم است که از هر دوی این مدلها باهصاورت توامااً در مراحال
مربوط به طراحی و انتخاب بهینه نوع مدیریتی منطقه استفاده شود .الزم به ککر است که در مادلهاای
چند هدفه ،گزینهها از قبل مشخص نیستند ولی در عوض مجموعهای از توابع هدف برای بهینه شادن،
تحت مجموعهای از محدودیتها وجود دارند .در مقابل ،در مدلهای چند شاخصه ،تعاداد کمیگزیناه
از پیش تعیین شده وجود دارند .این گزینهها با توجه به شاخصهای مطرح در مساله ،باا هام مقایساه
میشوند و گزینه برتر انتخاب میشود .در مدل تصمیم گیریهای چند شاخصه معیارها و شاخصهای
کیفی فراوانی وجود دارند که بوسیله روابط ریاضای قابال بیاان نیساتند و اساتفاده از روشهاای چناد
شاخصه ،ما را قادر به تحلیل سادهتر این شاخصها خواهد کرد (رضایی.)2019 ،
در این تحقیق سعی شده است که مجموعاهای از الگوهاا و شااخصهاای تأ یرگاذار در مادیریت
مناطق تحت حفاظت معرفی شود تا با بكارگیری این اصاول ،الگوهاا و شااخصهاای مناساب بتاوان
مدیریت مناطق تحت حفاظت را در راستای اصول  0وجهی حفاظت شامل :تعیین اهداف حفااظتی یاا
همان نظامهای زیستی ،تعیین تنشها و مشكالت ،مشخص کردن ریشههای تنشها و مشاكالت ،ارائاه
راهبردهای حفاظتی و اندازهگیری موفقیت ،پیش برده و با اعماال و اجارای سیساتم مادیریتی صاحیح
بتوان در حفظ ارزشهای زیستی محیط زیست گامی به جلو برداشت ،شكل ( )1روند اجرای مدیریت
(1- Multi CriteriaDecision Making (MCDM
)2- Multi-Objective Decision Making (MODM
)3- Multi Attribute Decision Making (MADM
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صحیح در مناطق تحت حفاظت را نشان میدهد .در ادامه جهت درک بهتار روناد کاار ،پووهشای کاه
توسط سازمان حفاظت محیطزیست استرالیا و نیوزلند در این رابطه صورت گرفتاه اسات باه تفصایل
شرح داده میشود.
تعیین فهرست شاخصهای تصمیمگیری

تعیین هدف

شناسایی گزینهها و راهکارها

نظارت طوالنیمدت بر روی پروژه جهت سنجش عملکرد مدیریت پروژه

تشکیل ماتریس
تصمیمگیری

ارزیابی و انتخاب گزینه نهایی

شکل  -1نمودار جریانی مراحل مدیریت مناطق تحت حفاظت

الگوي مناسب سنجش ميزان عملکرد مدیریت مناطق تحت حفاظت :همراه با افزایش تعاداد منااطق
تحت حفاظت ،تقاضا برای کاربست فرآیند مناسب و شفاف در بررسی میزان کاارایی مادیریت منااطق
تحت حفاظت رو به افزایش است .راههای زیادی برای سنجش مدیریت مو ر منااطق تحات حفاظات
وجود دارد .اما بهطورکلی ی

الگوی مناسب در بررسی میزان کارایی مدیریت منااطق تحات حفاظات

میبایست بتواند با توجه به ویوگیهای فردی هر منطقه به رویكرد تطبیقی در مدیریت آن دست یابد و
از آن حمایت کند ،منابع الزم را تخصیص بخشاد ،پاساخگویی و شافافساازی را بهباود بخشاد ،باه
مشارکت جامعه کم

کند و ارزشهای منطقه را ارتقاء دهد (هوکینگ و همكاران.)2000 ،

سازمان حفاظت محیطزیست استرالیا و نیوزلند ی

کار تیمی پووهشی تحت عنوان معیارها و بهترین

برنامههای عملی در مدیریت مناطق تحت حفاظت و پارکهای ملی را آغاز کردند (انزک .)1221 ،1این
پروژه با بهرهگیری از عملكردهای سازمانهای مختلف حفاظتی این دو کشور به جمعآوری ،تجزیه و
تحلیل و جمعبندی دستاوردها و تجربیات سازمانهای تحت پوشش پرداخت .بهطور خالصه اهداف
پروژه عبارت بود از:
 توضیح عملیات مدیریتی اخیر استفاده شده در سنجش عملكرد پروژهها. خالصهسازی و نقد فعالیتهای سنجش عملكرد به کار گرفته شده در این پروژهها.)1- Australian and New Zealand Environment Conservation Council (ANZECC
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 شناسایی بهترین اصول عملی برای اجرای سنجش عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت. نقد شاخصهای اجرایی که اخیراً در بهترین شیوه مدیریت اجرایی مناطق تحات حفاظات اساتفادهشده است.
 شناسایی بهترین شاخصهای اجرایی عملی برای سنجش در مدیریت مناطق تحت حفاظت. خالصهسازی و مقایسه سیستمهای عملكرد مدیریتی اتخاک شده توسط سازمانهای قضایی اساترالیاو نیوزلند.
ساختار این پووهش به شكل ی

طبقهبندی ماتریسی ،توصیف واضحی از بخاشهاایی کاه در آن

ارزیابی عملكرد رخ داده و همچنین مقیاسی که مدیریت بر روی آن متمرکز شده است را فاراهم کارده
است .این ساختار تصویری از گسترهی فعالیتهای سنجش عملكردهای ممكان را پیراماون اختیاارات
سازمانها فراهم میآورد .در مطالعه مذکور ،مدیریت در سطح پارکها مد نظر بوده است تاا در ساطح
پهنهی استانی ،چرا که جمعآوری اطالعات در این سطح بیشاتر عملای و قابال دساترس باوده اسات.
الگوی منتج شده از این مطالعه بهدلیل استفاده آن از دادههای قابل دسترس در سطح مدیریت منااطق و
از طرف دیگر بیان جزئیات در کاربرد شااخصهاا و بناابراین قابلیات اساتفاده و تفسایر شارایط هام
بهصورت کیفی و هم کمی ،بهعنوان الگوی مناسب در بررسای میازان کاارایی مادیریت منااطق تحات
حفاظت برای ایران پیشنهاد میشود.
راهنماي ساخت بهترین الگوهاي فرآیند اجرایی سنجش عملکررد :سااخت الگوهاای هام راساتا و
هماهنگ جهت سنجش ا ر بخشی مدیریت میتواند معیاری برای سنجش و هدایت مادیریت اجرایای
در مناطق باشد .به عبارت دیگر ،سرمایهگذاریهای بیشتر در ساخت و اجارای ایان الگوهاا ،در عمال
ارزشمند خواهد بود .بهطورکلی اجرای سنجش عملكرد برای رسیدن به بهترین مدیریت اجرایی مناطق
تحت حفاظت ضروری است .برای این منظور باید:
 اهداف کلی و مستند برای سنجش عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت ککر شوند. دستاوردهای سنجش عملكرد مدیریت مناطق تحت حفاظت توسط مدیریتهای اجرایی رسامی ومعنیدار باشد.
 -اهداف پروژه با استراتوی سازمانهای کیربط و فرهنگ منطقه هماهنگ باشد.
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 -مدیریت ارشد و کارکنان اجرایی ،ی

پیمان محكم برای سنجش عملكرد مادیریت منااطق تحات

حفاظت بت کنند.
 تداوم در ابتكارات و چارهجوییها ،مسئولیتها و نتایج در طول اجرای پروژه وجود داشته باشد. تخصیص منابع (کمیت و تداوم عناصر) برای سنجش عملكرد مدیریت مناطق تحات حفاظات باهمنظور توانمند کردن اهداف صورت بگیرد.
 تمامی گروههای دستاندرکاران داخلی و خارجی (شامل مدیران ،کارکنان ،گروههاای اجتمااعی) درباارهشرکت در پروژه برای دستیابی به مقبولیت بیشتر ،مالكیت و تعهد برای فرآیناد سانجش عملكارد مطلاع
شوند .استفاده از برخی ابزارهای بازاریابی ممكن است در بعضی شرایط کم

کننده باشد.

 اهداف سنجش عملكرد (بر پایه عواملی مانند اهمیات مادیریت اجرایای ،اعتباار ،دقات ،هزیناه وکارایی) در اولویت قرار داده شود و در فواصل مناسب برای اطمینان از ارتباط و کاراییشاان ماورد
بازبینی قرار گیرند.
 یافتهها و پیشنهادهای سنجش عملكرد منبع با ارزشی را فراهم آورد که برای هدایت تصمیمگیاریو مدیریت در حال اجرا مورد استفاده قرار گرفته شود.
 دستاندرکاران به خوبی از یافتهها و فواید سنجش عملكرد آگاه شوند. اصول مدیریت منعطف بكار گرفته شود.الگوهاي اجراي پروژه سنجش عملکرد :اجرای ی

پروژه سنجش میازان عملكارد مادیریت منااطق

تحت حفاظت هنگامی میتواند بازدهی مورد نظر را تأمین کند که:
 پروژه به صورت واضح اهداف مدیریت را توضیح دهد. جرای پروژههایی که مناسب تشخیص داده شدهاند ،مورد توجه قرار گیرد. شاخصهای اجرایی انتخاب شده در مرحله جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعاات معتبار و کام-هزینه باشند.
 تمام مراحل پروژه باید بهصورت پیشرفته و به خوبی طراحی شوند و برای جماعآوری اطالعاات،تجزیه و تحلیل اطالعات ،گزارش و بازخوانی طراحی باید صورت بگیرد.
 -سیستم های مدیریت اطالعات در مرحلهی طراحی پروژه باید اضافه شوند.
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 پروژهها با دقت علمی مناسب در روششناسی ،تجزیه ،تفسیر ،طراحی و اجرا شوند و مقیاس فضااو زمان متناسب با اهداف باشد.
 اطالعات پایه دربارهی شاخصهای عملكرد به شكل پیوسته جمعآوری شوند و تغییرات در طاولزمان (برای مثال در نتیجه فعالیتهای مدیریتی) به طور واضحی مستند شوند.
 در طول زمان هماهنگی در اجرای روشها ،شیوههای جمعآوری اطالعاات و تاداوم در مشاارکتکارکنان وجود داشته باشد.
 کارشناسان تالش کنند در هر جا که الزم است کاستیهای دانش یا مهارتشاان را شناساایی کنناد ومروری بر پروژه انجام دهند.
 تأمل و تفكر عمیقی برای تشخیص دالیل تغییرات ایجاد شده در نتایج مادیریت اجرایای صاورتبگیرد (برای مثال ،آیا تغییرات مربوط به تالشهای مدیریتی است یا دالیل دیگری وجود دارد؟)
 -ارتباطات ممكن با پروژههای دیگر در کم

به جمعآوری اطالعات بیشتر برای مشاهدهی اهاداف

چندگانه مدیریت اجرایی ،شناسایی شوند.
 یافتههای مربوط به پروژه و پیشنهادات برای بهبود مدیریت ،مستند شوند و بهطور واضح به مدیرانو دیگر دستاندرکاران گزارش شوند (خدمات پارکها و حیات وحش کویینزلند)2002 ،1
کاربست موثر فرآیند پروژه سنجش عملکرد :برای سنجش عملكرد مؤ ر ،پروژهها باید در مدت زمان
طوالنی اجرا شوند تا نتایج واقعی مستقل از گوناگونیهاای ساطحی آشاكار شاود .مسائلهی اخیار در
خصوص سیماهای سرزمینی که به خاطر تغییرات مدیریتی ،برنامههای تأمین بودجه و تأ یرات سیاسای
دچار بی باتی شدهاند ،بیشتر مدنظر قرار گیرد.
فرصتهای کوتاه و محدودیت منابع موضوعاتی هستند که بهطور چشامگیری مایتوانناد کاارایی
پروژههای سنجش عملكرد را در بخش عمومی تحت تأ یر قرار دهند ،در ایان شارایط توجاه بیشاتری
الزم است تا با این محدودیتها ،پروژهها را به جامعترین شكل ممكن به انجام رسانیم .استفاده از ی
سیستم مدیریت اطالعات روشی است که به افزایش کارایی پروژهها و کاهش هزینهها بهصورت بالقوه
کم

میکند.

1- Queensland Parks & Wildlife Service
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ی

سیستم مدیریت اطالعات خود میتواند بر پایههای زیار ارزیاابی شاود (خادمات پاارکهاا و

حیات وحش کویینزلند.)2002 ،
 تجزیه و تحلیل هزینه و سود. قابلیت انعطاف سیستم استفاده شده در پروژهها. سازگاری با روشهای جمعآوری اطالعات موجود. -استفاده از شاخصها برای بیش از ی

هدف.

عالوه بر این برای ساختن مدل سنجش یا ارزیابی عملكارد بار اسااس مادل هاای چناد هدفاه و
مدلهای چند شاخصه اصوالً مراحل زیر طی میشود (مجنونیان:)2002 ،
 تدوین شاخصها تشكیل ماتریس تصمیمگیری تعیین شاخصهای همسو همسو کردن شاخصها کمی کردن شاخصهای ماتریس تصمیمگیری (در صورت لزوم) بی مقیاسسازی شاخصها وزندهی به شاخصها -انتخاب تكنی

مناسب برای حل مسئله

 حل مدلشاخصهاي مناسب در فرآیند پروژه سنجش عملکرد :شاخصها انواع متنوعی دارند .رعایت نكاات
زیر میتواند کارایی ی

پروژه مربوط به سنجش عملكرد مدیریت منااطق تحات حفاظات را افازایش

دهد (خدمات پارکها و حیات وحش کویینزلند:)2002 ،
 -جاییکه اندازهگیری تمام جنبههای مناطق تحت بررسی و یا پیادا کاردن یا

شااخص کلای نگار

سخت است ،معقول است که از شاخصهای غیرمستقیم استفاده کنیم.
 -رای ی

شاخص مستقیم نسبت به ی

شاخص غیرمستقیم سرمایهگذاریهاای بیشاتری از جهات

منابع میشود و به همین دلیل ممكن است فواید بالقوهی آن از نظر دقت و صحت بیشتر باشاد .در
این موارد استفاده از شاخصهای مستقیم ممكن است کیفیت را قابل قبولتر سازد.
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 برای افزایش کارایی پروژه پیشنهاد میشود مجموعهای از انواع شاخصها در ارزیابی استفاده شود.بسیاری از پروژههایی که سالمت اکوسیستمها را کنترل میکنند نیاز از مجموعاهای از شااخصهاا
استفاده میکنند.
 استفاده از شاخصهایی که به شاخصهای مورد استفاده در دیگار پاروژههاا شابیه هساتند باعامیشوند که امكان تجزیه و تحلیل مقایسهای حاصل شود.
 -پیشنهاد میشود پیش از انتخاب شاخصها ،پروژههای کوچ

به عنوان راهنما برای افزایش داناش

و انتخاب هدف فرآیند پروژه بهکار گرفته شوند.
 هنگام انتخاب شاخصها بر استفاده از روشهای معمول و رسمی برای ارزیابی عملكرد پاروژههااتأکید میشود ،مثل استفاده از نظر کارشناسان یا تباادل نظار کارکناان .اساتفاده از دساتانادرکاران
خارجی در انتخاب شاخصها میتواند اعتبار و عینیت ارزیابی را افزایش دهد.
 وجود گستره وسیعی از دستاندرکاران داخلی و خارجی در جمعآوری اطالعات سنجش عملكرد،ممكن است کم

کند تا گسترهی وسیعتری از نیازهای متمایز در جماعآوری اطالعاات سانجش

عملكرد در سازمانها تشخیص داده شود.
 گنجاندن مدیران در پروژههای سنجش عملكرد میتواند احتمال فعالیتهای مدیریتی انعطافپاذیر(همسو) را در پاسخ به پیشنهادها و نتایج افزایش دهد.
 داشتن اطالعات با کیفیت باال ،فرصتها و موقعیتها برای مدیریت بهتر را فراهم میکند. اطالعات پایه باید پیش از شروع یا در مرحلهی ابتدایی پروژههای سنجش عملكرد ،بهعنوان نقطه مرجاعجمعآوری شوند تا تغییراتی که نتیجهی مستقیم مدیریت هستند به آسانی قابل شناسایی شوند.
دستهبندي شاخصهاي پرروژه سرنجش عملکررد :بار پایاه نتاایج حاصال از مطالعاات ،چاارچوب
شاخصهای سنجش عملكرد در  2قالب کلی مطالعاتی قابل دستهبندی است:
 سیستمهای پارکداری :پروژههایی که عملكرد کلی سیستمهای پارکداری را به وسایله بررسای کالنتایج مدیریتی ارزیابی میکنند ،مانند حفاظت از میراث طبیعی.
 -سیستمهای مدیریتی :پروژههایی که عملكرد را از جنبهی مدیریتی ارزیابی میکنند.
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 -حفاظت از گونههای خاص :پروژههایی که عملكرد را در سطح مدیریت ی

گونه خااص ارزیاابی

میکنند.
 زیستگاههای بومشناختی و کنترل اکوسیستم :پروژههاایی کاه عملكارد مادیریتی را در ساطح یااکوسیستم ارزیابی میکنند.
 مدیریت آتشسوزی :پروژههایی که عملكرد فعّالیتهای مربوط به مدیریت آتشسوزی را ارزیاابیمیکنند.
 آفات و علفهای هرز :پروژههایی که عملكرد کنترل یا مهار آفاات و علافهاای هارز را ارزیاابیمیکنند.
 بازسازی زیستگاهها :پروژههایی که عملكرد فعّالیتهای مربوط به بازسازی زیستگاههاا را ارزیاابیمیکنند.
 تفریح و استفادهی انسانی :پروژههایی که عملكرد برناماههاایی کاه روی اساتفاده انساان از منااطقمتمرکز شده است (به خصوص تأ یرات بازدیدکنندگان) را ارزیابی میکنند.
 طرز فكر بازدیدکنندگان و جامعه :پروژههایی که رضایت بازدیدکنندگان و یا نظر ماردم را پیراماوننفوک و قدرت مدیریت ارزیابی میکنند.
سيستمهاي پاركداري :موضوعات سیستمهای پارکداری شامل پروژههایی میشود که عملكارد کلای
سیستم مدیریت ی

پارک را ارزیابی میکنند .هدف این سیستمها این است کاه بفهمناد آیاا مادیریت

مناطق تحت حفاظت ،در حفاظت از آن چیزهایی که هدف آنها است ،مؤ ر هستند یا نه؟
پروژههای سیستمهای پارکداری میتوانند از ترکیبی از شاخصهای مستقیم و غیرمساتقیم اساتفاده
کنند .شاخصهای استفاده شده در این پروژهها میتوانند شامل موارد زیر باشند (خادمات پاارکهاا و
حیات وحش کویینزلند)2002 ،
 کارایی کاتی (تكامل و بلوغ اکوسیستمها در پارکها) مساحت ،شكل و ارتباط با دیگر پارکها و کخایر ارزش تنوع (نسبت زیستبومهای حفاظتشده در پارکها و کخایر) امكان خطر (تعداد گیاهان هرز ،حیوانات و مناطق پوشیده شده توسط آنها) تغییر اکوسیستم (موقعیت و تغییرات رستنیها ،شوری و تاریخچه آتشسوزی)78
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سيستمهاي مدیریتی :موضوع سیستمهای مدیریتی شامل پروژههایی مایشاود کاه یا

جنباه از یا

سیستم مدیریتی را ارزیابی میکنند .برای مثال هدف پروژه سیستم مدیریتی بازدیدکنندگان فراهم کردن
اطالعات پایه گستردهای است که به تأمین امكانات تفریحی بازدیدکنندگان و خدمات کم

میکند.

پروژههای سیستمهای مدیریتی بهطور اساسی به شاخصهای منابع طبیعی و بعضی از پاروژههاایی
که تأ یرات بازدیدکنندگان و استفادهکنندگان از پارکها یا ظرفیت مادیریت را انادازهگیاری مایکنناد،
وابسته هستند.
این پروژهها از شاخصهای مستقیم و غیرمستقیم بهطور ترکیبی استفاده میکنند ،شاخص های غیر
مستقیم ممكن است برای استفاده در تخمین سالمت اکوسیستمها معقولتر باشند.
شاخصهای قابل استفاده در این پروژهها عبارتند از (خدمات پارکها و حیات وحاش کویینزلناد،
:)2002
 فراوانی گونههای مختلف کلیدی موقعیت منابع طبیعی انتخاب شده (شامل اندازه و ارزش) مكان و توزیع گونهها تأ یر بازدیدکنندگان (انحطاط شاخصها ،میزان انحطاط ،کیفیت آب ،میزان فرسایش) تأ یر عملیاتهای مدیریتی تعیین شده (برای مثاال آتاشساوزی ،انادازهگیاری ترکیاب و فراوانایگونهها)
 رضایت بازدیدکنندگان از خدمات ،امكانات و برنامههای آموزشی سودمندی مدیریت (که بهطور غیرمستقیم از طریق بررسی نظرات عماومی و بررسای مادیریت درمناطق تحت حفاظت تعیین میشود).
محدودیت زمان و منابع ،موضوعاتی هستند که میتوانند بهطاور چشامگیری پاروژههاای سانجش
عملكرد را در بخش عمومی تحت تأ یر قرار دهند .پروژه ارزیابی مدیریت میاراث جهاانی بار اهمیات
حضور دستاندرکاران از خارج سازمان در فعَالیتهای ارزیابی تأکید میکند چرا که آنها بر عینیات و
اعتبار پروژه میافزایند.
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حفاظت گونههاي خاص :موضوع حفاظت گونههای خاص شامل پروژههایی میشود که اطالعاات را
در مورد گونههای خاص ارزیابی میکنند ،مانند اجرای طرح بازیاابی و توساعه اساتفادههاای تجااری
ممكن.
پروژههای اجرا شاده نشاان مایدهناد کاه شااخصهاای متعادد باهصاورت ترکیبای (مساتقبم و
غیرمستقیم) ،نتایج بهتری از سنجش را ارائه میدهند .شاخصهای قابل استفاده در این پاروژه عبارتناد
از:
 پراکندگی و فراوانی گونهها (حضور مستقیم و غیرمستقیم) بومشناسی جمعیت (اندازه جمعیت ،جنسیت و طول عمر) سالمت جمعیت تأ یرات روی جمعیت (تحقیق در مورد بیماریها ،اختالل در زیستگاههاا ،تاریخچاه آتاشساوزی،حیوانات شكاری و وجود علفهای هرز)
 کارایی مدیریت -مشارکت دستاندرکاران داخلی و خارج سازمان مدیریتی ی

پارک ،کاه کلیاد اصالی در اجارای

کنترل است(ناس.)1220 ،
آژانس توسعه بینالمللی آمریكا ،)11221( ،بیان کرد که مشارکت بیشتر ،تغییر نتایج عملكرد و اجرای
آسان تغییرات در آینده بر پایهی ارزیابی ،نتایج بهتری را حاصل میکند.
کنترل اکوسيستمها و زیستگاهها :موضوع زیستگاه اکولوژیكی و کنترل اکوسیستمها شامل پروژههاایی
میشود که اطالعات را راجع به اکوسیستمها بدست میدهند.
شاخصهای قابل استفاده در این پروژهها عبارتند از (مارشال و همكاران:)1221 ،
 توزیع و فراوانی گونهها (میزان حضور مستقیم و غیرمستقیم) بومشناسی جمعیت (اندازه جمعیت ،جنسیت و طول عمر ،مرگ و میر ،امكان ادامه حیات جمعیت،تولید ،پوشش گیاهی ،وضعیت جمعیت ،اندازه گونهها)
 ساختار جامعه (حضور ،غیاب و فراوانی گونههای باومی و اهلای و معرفای آنهاا) ایان شااخصمیتواند برای تخمین تغییرات در طول زمان استفاده شوند.
1- United States Agency for International Development
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 تأ یرات روی جمعیت (کشف بیماریها ،اختالالت ،فراوانی و اندازه ،آتاشساوزی ،سایل ،جاداییزیستگاهها ،حیوانات شكاری وحشی ،وجود علفهای هرز ،تغییرات پوششگیااهی ،کیفیات آب و
کیفیت هوا)
 کارایی مدیریتی (حضور گونهها در مناطق تحت حفاظت ،بقاای اناواع شااخصهاا بعاد از کنتارلاندازهگیری ،مدیریت منابع (بودجههای اختصاصی) ،مدیریت اجارای طارح ،مادیریت فرآینادها و
سیستمها)
 آگاهی عمومی (تعداد برنامههای تفسیری و تعداد حاضران ،تغییر نظر عموم مردم در طول زمان)برای افزایشکارایی مدیریت ،ی

مطالعه فراگیر باید بخش وسیعی از موضوعات مانند منابع فرهنگی،

بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان پارک ،جامعه ،دستاندرکاران و منابع طبیعی موجود را در نظر بگیرد.
اگر چه محدودیت منبع و زمان میتواند جلوی این کار را بگیرد .برای غلبه بر این محدودیتها پروژه
باید بهترین شاخصهای ممكن را انتخاب کند.
مدیریت آتشسوزي و حریق :موضوع مدیریت آتش سوزی و حریاق شاامل پاروژههاایی اسات کاه
فعالیتهای مدیریتی آتشسوزی را ارزیابی میکنند .هدف مدیریت آتش سوزی توسعهی طرحی است
که امكان بقا را از طریق کاهش استراتوی

مواد محترقه در مناطقی که حساس هستند ،تضمین میکند.

شاخصهای قابل استفاده توسط این پروژهها عبارتند از:
 فراوانی و توزیع (گونههای جنگلی ،علفزارها ،تغییر در مناطق علفزار) تولید (بازیابی پوشش گیاهی) شاخصهای زمینشناسی (عمق خاک ،رطوبت خاک) ارزیابی سوخت (نقاط سالیانه ابت ،ارزیابی شش ماهه ،تغییر در ترکیب گونهها) تاریخچهی آتشسوزی (اندازه و فراوانی) کیفیت آب (تأ یر روی کیفیت جریان از رویدادهای حریق) اجرای طرح (تقسیم وظایف شناسایی شده در طرح کامل مادیریت) (خادمات پاارکهاا و حیااتوحش کویینزلند)2002 ،
آژانس توسعه بینالمللی آمریكا ( ،)1221بیان کرد که اندازهگیریهاای کمای کاه بارای مشااهدات
رقومی صورت گرفته ،ممكن است برای گزارش کارایی مدیریت ،مؤ ر واقع شوند
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آفات و علفهاي هرز :پروژههای آفات و علفهای هرز شامل موضوعاتی میشاوند کاه جنباههاای
کنترل و بازبینی آفات و علفهای هرز را ارزیابی میکنند.
شاخصهای قابل استفاده در این پروژهها عبارتند از:
 توزیع و فراوانی گونهها موقعیت گونههایی که شدیداً تحت تأ یر قرار گرفتهاند (فراوانی ،موفقیت تولید مثل ،بقاا ،موقعیاتپوشش گیاهی ،اندازه گونهها)
 بومشناسی جمعیت (تغییر در اندازه جمعیت ،جنسیت و طول عمر ،مرگ و میر ،امكان ادامه حیات،تولید پوشش گیاهی (نرخ رشد) ،شرایط جمعیت ،اندازه گونهها)
 فراوانی گونههای آفت (تعداد زمینهای آفتزده ،تعداد بذرها ،تعداد گیاهان بالغ) موفقیت مدیریت (کنترل موفقیت ،فراوانی گونههای تحت تأ یر) آگاهی عمومی (تعداد برنامههای تفسیری و تعداد شرکتکنندگان در هر برنامه) (خدمات پاارکهااو حیات وحش کویینزلند)2002 ،
لندرس و همكاران ( )1211بیان کردند زمانی که استفاده از شاخصهای مستقیم غیر ممكن اسات،
شاخصهای غیرمستقیم باید به تنهایی استفاده شوند با وجود ایان کاه شااخصهاای مساتقیم معماوالً
ارزیابیهای دقیقتری را فراهم میآورند .تعدادی از پروژههای 1انجام شده در مورد مادیریت آفاات و
علفهای هرز اشاره میکنند که جایی که هیچ وسیلهی مستقیمی برای اندازهگیری موضوع ماورد نظار
وجود ندارد ،انتخاب شاخصهای غیرمستقیم تنها گزینهی ممكن است (سیلس بای و پترساون1229 ،؛
م

دونالد و اسمارت)1229 ،

بازسازي زیستگاهها :شامل پروژههایی است که فعالیتهای بازساازی زیساتگاههاا را ارزیاابی مایکنناد.
بعضی از پروژهها ،بازسازی مكانها بعد از ی

اختالل غیرطبیعی را بررسی میکنند ،دیگر پاروژههاا روی

بازسازی اکوسیستمهایی که توسط آفات و علفهای هرز تحت تأ یر قرار گرفته اند متمرکز شدهاند.
شاخصهای قابل استفاده در این پروژهها عبارتند از:

1- Rotoiti Nature Recovery and Western Sheild Recovery
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 فراوانی و ازدیاد گونهها پویایی جمعیت (سطوح شكار ،تولید پوشش گیاهی ،موفقیت در تولید مثل) شاخصهای محرک (میزان فرسایش ،احیای طبیعی ،ترکیب گونهها ،میزان بقای گونههای شاخص) شاخصهای زمینشناسی (برآورد تغییرات سطح زمین ،مشخصههای مربوط به تغییرات بان هاایزمین شناسی ،بان های رادیو کربنی ،بقای ژئوفیزیكی بستر رودخانه)
 استفادهی انسانی (تأ یر چرا روی ترکیبات گونهها و حاصلخیزی) آگاهی عمومی (تعداد برنامه های تفسیری و تعداد شرکت کنندگان در هر برنامه) کارایی مدیریتی (فراوانی گونه های شاخص) (خدمات پارکها و حیات وحش کویینزلند)2002 ،استفادههاي انسانی و تفرج :موضوع استفاده انسانی و تفرج شامل پروژههاایی مایشاود کاه اساتفاده
انسانها از مناطق مخصوصاً تأ یرات بازدیدکنندگان را ارزیابی میکنند.
شاخصهای قابل استفاده در این پروژهها عبارتند از:
 تعداد بازدیدکنندگان و آمارگیریها (گیشهها ،بلیط فروشیها ،نقشهبرداریها) تأ یرات بازدیدکنندگان (فرسایش ،تخریب ،رشد بیش از حد پوشش گیاهی ،کاهش رشاد گیااهی،کاهش پوشش گیاهی ،استفاده نامطلوب ،پراکندگی و توزیع گونههای شاخص ،موقعیت جادههاا و
کیفیت آب)
 بازسازی طبیعی (نقشه برداری از پوشش گیاهی) رضایت بازدیدکنندگان (نقشه برداریها ،آزمونها و آمارگیریها) شاخصهای اقتصادی (مقدار هزینه شده برای تطابق(هم سازی) ،حمل و نقل ،تجهیزات ،تدارکات،سود اقتصادی برای اجرا و اقتصاد ناحیهای برای توجیه مقادیر صرف شده در مدیریت منابع)
 عملكرد مدیریت (اجرای طرح مدیریت ،سیستمها و فرآیندهای مدیریتی) (جونز و دون)2000 ،بازدیدکنندگان و نظرات جامعه :موضوع بازدیدکنندگان و نظرات جامعه شامل پروژههاایی اسات کاه
رضایت بازدیدکنندگان یا نظرات مردم را نسبت به اختیارات مدیریتی ارزیابی میکنند.
شاخصهای قابل استفاده در این پروژهها عبارتند از:
 تعداد بازدیدکنندگان و آمارگیری (گیشهها ،بلایط فروشایهاا ،نقشاهبارداریهاا ،سان ،خواساتگاه،جنسیت ،طریقهی سفر ،مقدار پول خرج شده ،حمل و نقل ،تجهیزات و تدارکات)
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 رضایت بازدیدکنندگان (رضایت از امكانات پارک ،تأسیسات و فرصتهاای سارگرمی بارای مثاالپیادهروها ،سرویسهای بهداشتی ،جادهها ،عالئم راهنما)
 توقعات بازدیدکنندگان (برآورد انبوهی جمعیت ،شرایط جاده ،امكانات اردوگاهی) تفسیر و آموزش (نقشهبرداری ،نیازها و آسایش بازدیدکنندگان) عملكرد مدیریتی (برآورد نظرات عمومی) (جونز و دون)2000 ،در مورد پروژه مذکور میتوان به این نكته اشاره کرد که اندازهگیری پارامترهاای گساترده و جماع
آوری اطالعات ،میتواند در طول ی

منطقه جغرافیایی وسیع بهکاار گرفتاه شاود تاا اطالعاات قابال

مقایسه و تجزیه و تحلیل شوند.
نتيجهگيري
در سالهای اخیر سنجش عملكرد در مدیریت مناطق تحت حفاظت توسط سازمانهاای مادیریت
حفاظت محیطزیست بهعنوان ی

موضوع مهم برای طرحریزی ،گزارش و تصمیمگیری به کار گرفتاه

شده است .سنجش عملكرد همچنین به عنوان کانونی برای کارهای در دست اقادام کمیسایون جهاانی
 IUCNروی مناطق تحت حفاظت و محققین شناخته شده است ،اگرچه تمایل قابل توجهی به فرآیناد
استانداردسازی سنجش عملكرد در مدیریت مناطق تحت حفاظت وجاود دارد ،ایان فرآیناد اکناون در
مراحل ابتدایی توسعه است .یافتهها نشان میدهاد کاه هار گوناه بحا

پیراماون سانجش عملكارد و

مدیریت حفاظت بهصورت منظم میتواند منجر به ایجاد دریافتها و نظرات متنوعی شود .اختالف در
مقیاس ،هدف ،محیطهای سازمانی و محرکهای سازمانی ،گساتردگی پاروژههاایی کاه عملكارد را در
مدیریت مناطق تحت حفاظت میسنجند را مشخص خواهدکرد .هدف ایان مقالاه جماعآوری و ارائاه
اطالعات و شاخصهای مؤ ر به روشی سودمند بوده است تا فرصت برای ارزیاابی بهتار در مادیریت
مناطق تحت حفاظت فراهم شود .یافتههای این تحقیق نشان میدهاد کاه بارای اجارای یا

سانجش

عملكرد موفق الزم است ،ارزیابی ا ربخشی در سه بازه زمانی پیش از اجرا ،حین اجارا و پاس از اجارا
صورت گیرد و همچنین با توجه به چند معیاره و چندهدفه بودن مدیریت مناطق تحت حفاظات لازوم
استفاده از مدلهای چند هدفه و چند معیاره به صورت تواماً در مراحل مربوط به طراحی مناطق تحات
حفاظت و انتخاب بهینه نوع مدیریتی منطقه ضروری به نظر میرسد.
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رهيافتهاي ترويجي
الگاوی

مطالعه صورت گرفته نشان میدهد که با توجه به تنوع منااطق تحات حفاظات ارائاه یا

واحد برای سنجش میزان عملكرد مدیریت مناطق تحات حفاظات نامناساب باه نظار مایرساد ولای
الگاوی مناساب در فرآیناد

مجموعهای از شاخصها و فرآیندها میتوانند بهعنوان اسااس و پایاه یا

سنجش عملكرد بكار روند و این الگاوی مناساب در بررسای میازان کاارایی مادیریت منااطق تحات
حفاظت میبایست بتواند با توجه به ویوگیهای منحصر باه فارد هار منطقاه باه رویكارد تطبیقای در
 پاسخگویی و شفافساازی، منابع الزم را تخصیص بخشد،مدیریت آن دست یابد و از آن حمایت کند
 برای سنجش عملكرد.کند و ارزشهای منطقه را ارتقاء دهد

 به مشارکت جامعه کم،را بهبود بخشد

 پروژهها باید در مدت زمان طوالنی اجرا شوند تا نتایج واقعی مستقل از گوناگونیهای سطحی و،مؤ ر
.موقتی آشكار شوند
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Abstract
In recent years much attention has been paid to usage of the indicators of
performance measurement in protected area management. Therefore, organizations
and agencies associated with the management of national parks and protected areas
such as IUCN and WCPA have provided principles of how to measure the
effectiveness of protected areas management. Also the management organizations
of parks in Australia and New Zealand have represented an appropriate pattern of
how to measure the performance of protected area management. The purpose of
this research is to collect and provide information and indicators in a useful way in
order to provide the opportunities for better assessment of protected areas. In this
paper a range of eleven strategic principles are represented as an infrastructure to
determine the best indicators and applicable programs of performance
measurement in the management of national parks and protected areas for Iran.
Using the patterns which are represented in this paper is recommended to all
interested people as a model of how to measure the efficiency of protected areas
management.
Keywords: Protected areas management, Indicators, The principles of performance
measurement, National parks and protected areas.
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