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 5دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشکدۀ مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان
 1دانشیار گروه مرتعداری دانشکدۀ محیط زیست ،مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  ،گرگان
(تاریخ دریافت5189/9/58 :؛ تاریخ پذیرش)5181/9/2 :

چکیده
استفاده از مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی بهعنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است ،بهطوریکه تأکید بر مشارکت مردم در
تصمیمهای مرتبط با منابعطبیعی آسانترین راهکار حفظ این منابع ارزشمند است .پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت
جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریبیافته در شهرستان ریگان استان کرمان انجام گرفت .بدین منظور باا اساتفاده از روش
تحقیق توصیفی و فن پیمایش 117 ،نفر از مشارکتکنندگان در پروژه بهصورت تصادفی انتخاب شدند .جمعآوری اطالعاات باا اساتفاده از
ابزار پرسشنامه صورت گرفت و روایی و پایایی آن با مطالعۀ راهنما تأیید شد .نتایج آزماون همبساتگی نشاان داد باین متغیرهاای انادازۀ
تحصیالت ،اندازۀ اراضی زراعی و باغی و هنجارهای اجتماعی و مشارکت جوامع محلی در پروژه رابطاۀ معنایدار مثبات و باین متغیرهاای
سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی و مشارکت جوامع محلی در پروژه رابطۀ معنیدار منفی وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسایون نشاان داد،
 19درصد تغییرات مشارکت از طریق متغیرهای سرمایۀ فرهنگی ،سرمایۀ اجتماعی ،اندازۀ اراضی زراعای ،تعاداد گوسافند و انادازۀ درآماد
ماهانه تبیینپذیر است .ارتباط بیشتر کارشناسان با جامعۀ محلی و توجه بیشتر به مشارکت گروههای خاص از جمله زنان و افراد غیرباومی
در پروژه از جمله پیشنهادهای این پژوهش بوده است.
واژههای کلیدی :سرمایۀ اجتماعی ،شهرستان ریگان ،مشارکت ،منابع طبیعی.

مقدمه
امروزه راهبردهای مادیریت جنگال و محافظات از
تنوع زیستی از توجه و تمرکز به برنامهریزی متمرکز و
مدیریت سازمانهای دولتی به راهبردهای مشارکتی با
اهداف متوازن اجتماعی ،زیسات محیطای و اقتصاادی
تبدیل شاده اسات ).)Azimi & Amirilamar, 2008
استفاده از مشارکت مردمی در حفاظ و احیاای مناابع
طبیعی بهعناوان یاک نیااز و ضارورت مطارح اسات،
 نویسندۀ مسئول

به طوریکه تأکید بر مشارکت مردم در تصامیمگیاری
در خصوص منابع طبیعی ،نزدیکتارین و آساانتارین
راهکااار حفااظ ایاان منااابع اساات و در ایاان زمینااه
مناساابتاارین رهیافاات ،رهیافاات مشااارکتی اساات
( .)Faham et al., 2008 Rohi et al., 2010مشاارکت
در منابع طبیعی عبارت است از تالش سازمانیافتاه و
تشریک مساعی دوجانبهای که ضامن برطارف کاردن
نیازهای معیشتی بهارهبارداران در آنهاا ایجااد انگیازه
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ماایکنااد ،تااا داوطلبانااه در حفااظ ،احیااا ،توسااعه و
بهرهبرداری اصولی از مناابع طبیعای همکااری کنناد.
اهمیت مشارکت در حفظ منابع طبیعی در کشاور ماا
نیااز طاای سااالهااای اخیاار توجااه برنامااهریاازان و
سیاسااتگااذاران را بااه خااود معطااوف کاارده اساات،
بهگونهای که در سند مناابع طبیعای و آبخیازداری در
افق  ،5474یکی از شااخ هاای اصالی در خصاوص
منااابع طبیعاای ،نساابت مشااارکتپااذیری مااردم در
حفاظت از منابع طبیعی است که بر اساس پیشبینای
صورتگرفته تا پایان سال  ،5474این نسبت بایاد باه
صددرصد ارتقا یابد (.)Eshaghi et al., 2008
مطالعات پژوهشگران در مورد عوامل فاردی ماؤثر
بر مشارکت روستاییان نشان داده است از بین عوامال
فردی ویژگیهایی مانند سن ،جنس ،سطح تحصیالت،
شغل و مالکیت تأثیر بیشتری بر مشارکت داشته است
( .)Anabestani, 2013ابعااد و معیارهاای فرهنگاای و
اجتماعی مانند سرمایۀ اجتماعی ،سارمایۀ فرهنگای و
هنجارهای اجتماعی نیز بر مشارکت مردمی در حفاظ
منابع طبیعی مؤثرند .سارمایۀ اجتمااعی آن دساته از
ویژگیهای سازمان اجتمااعی اسات کاه همااهنگی و
همکاااری را باارای منفعاات متقاباال تسااهیل ماایکنااد
( .)Kasani et al., 2012ساه بعاد سارمایۀ اجتمااعی
(اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی) را مایتاوان در
کاهش یا افزایش اندازۀ سرمایۀ اجتماعی مؤثر دانسات
( .)Nematollahi et al., 2012پژوهشاگران اغلاب از
سه نوع متفاوت از اعتماد یاد کردهاند .نخسات اعتمااد
بستگان و خویشااوندان ،دوم اعتمااد اجتمااعی میاان
افراد که بیانگر اعتماد افراد به یکدیگر و افاراد جامعاه
است و در نهایت اعتماد نهادی که نااظر بار احسااس
افراد به نهادها یا حرفههای مختلف یا حتی بخشهای
گوناگون دولتای اسات ( )Anabestani, 2013اعتمااد
نهادی از مهمترین شاخ های سرمایۀ اجتماعی است
و زمینۀ مشارکت اجتماعی را فراهم میکند .مشاارکت
اجتماعی همان سرمایۀ اجتماعی در جامعه اسات کاه
بدون تحقاق آن اعتمااد فاردی ،رواباط باینگروهای،

روابط نهادی و امنیت سرمایهگذاری در بخاش مناابع
طبیعی وجود نخواهد داشت (.)Heidari et al., 2004
مشارکت اجتماعی در یک تعریف کلی عبارت اسات از
شرکت فعال و سازمانیافتۀ افراد و گروههای اجتماعی
در امااور اجتماااعی ،سیاساای ،فرهنگاای و  ...جامعااه
( .)Nematollahi et al., 2013ساارمایۀ فرهنگاای در
برگیرندۀ تمایالت پایداری است که در خالل اجتماعی
شااااادن در فااااارد انباشاااااته مااااایشاااااوند
( .)Zare & Fallah, 2012در ایاان میااان فرهناا
مشارکت به معنی مجموعهای از خصاای فرهنگای و
رفتارهای جمعی زمینهساز مشاارکت اسات کاه از آن
جمله میتوان به اندازه و نوع اعتماد ،وفاداری و تعهاد
اجتماااعی ،همیاااری و همکاااری و نیااز بااه تساااهل و
تسامح فکری نسبت به یکدیگر اشااره کارد .در ماورد
همیاری ،برخی بر ایان باورناد کاه همیااری متارادف
اصطالح یاریگری اسات .همیااری ،مشاارکت عماومی
روستاییان در انجام کارها و طرحهایی است که تمامی
دستاندرکاران از آن سود و منفعتی مشترک میبرناد.
تعهد را میتوان وفاداری و داشاتن هویات و احسااس
مسئولیت فردی ،شغلی و سازمانی دانست .تعهد مدنی
مستلزم وظایف متقابل و مسئولیتپذیری برای کانش
است .با بهرهگیری از هنجارهای همکاریهای متقابل،
میتوان همکاری را برای منافع متقابل تساهیل کارد،
احساس مشارکت را در فرد گساترش داد و بار انادازۀ
ترجیح افراد برای عمل جمعی افزود .تساهل و تساامح
به معنی "بهآسانی و نرمی باا کسای برخاورد کاردن"
است .ماهیت این ویژگی فرهنگی در کنش مردم ،بیان
عقیدۀ افراد و تحمل اندیشۀ دیگران است که مشارکت
را تسهیل و ممکان مایساازد (.)Anabestani, 2013
هنجارهااای اجتماااعی ،گگااونگی روابااط ،رفتارهااا و
کاانشهااای تقریب ااً تغییرناپااذیر انسااانی را مشااخ
میسازند ،محدودیتهایی نیز در رفتار انسان بهوجاود
میآورند ( .)Farjad, 1998هنجار اجتماعی اسات کاه
تعیین میکند انسان گه بایاد بگویاد و از گفاتن گاه
گیزهایی باید اجتنااب ورزد ،بایاد گگوناه بیندیشاد،
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گگونه رفتار کند ،گه اعمالی را انجام دهاد و از انجاام
گه اعمالی باید اجتناب ورزد و به همین دلیال ساعی
میکند رفتار خود را با هنجارهاای اجتمااعی ساازگار
کند تا جامعه او را به عضویت خود بپذیرد .هنجارهای
اجتماااعی موجااب ماایشااود فاارد رفتارهااای خااود را
براساس آنها تنظیم کند (مثل حضور همسر ،فرزندان،
سایر روستاییان و ..در پروژه ،رسام اجتمااعی ،میثاا
اجتماعی ،تشریفات اجتماعی ،شاعارر اجتمااعی ،آداب
اجتماعی ،شیوههای قومی ،قاوانین اجتمااعی ،اخاال
اجتماعی و مقررات اجتماعی) .رعایات کاردن هنجاار
اجتماعی همنوایی با جامعه است .افراد از هماان آغااز
کودکی و تشکیل شخصیت از طریاق خاانواده ،پادر و
مااادر ،خااواهران ،باارادران باازر تاار ،دوسااتان و
خویشاوندان خود به تدریج هنجارهای اجتماعی را فارا
میگیرند و آن را جزری از شخصیت خود مایساازند و
می آموزند آنچه را که هنجاار اجتمااعی اسات باهکاار
بندند و آنچه را که خالف هنجار اجتماعی است بهکاار
نبندند (.)Khajerashidan, 2008
در حال حاضر ،در سطح جهان و ایران ،پروژههاای
زیادی در بخش مناابع طبیعای باا مشاارکت جواماع
محلی در حال اجراست که شناسایی عوامال ماؤثر بار
اندازۀ مشارکت جواماع محلای مایتواناد راه رسایدن
پااروژههااا بااه موفقیاات را همااوار کنااد .از جملااۀ ایاان
پروژهها ،میتوان به پروژۀ باینالمللای احیاای اراضای
جنگلی تخریبیافتۀ شهرستان ریگان در استان کرمان
اشاره کرد .اهداف اصلی پروژه پرداختن به مهامتارین
تهدیدهای پیش روی منابع جنگلی و اراضی در ایران،
از میان برداشتن مواناع کلیادی پایش روی مادیریت
پایدار زمین و جنگل ،احیاای تناوع زیساتی ،افازایش
ظرفیت اراضی و گشماندازهای جنگلی تخریابیافتاه،
بهرهبرداری از خدمات و محصاوتت باهدساتآماده از
اکوسیستم و در نتیجه ایجاد معیشات پایادار ،امنیات
غااذایی و مقابلااه بااا بیابااانزایاای از طریااق ارتقااای
فعالیتهای یکپارگۀ مشارکتی و افزایش ظرفیت ملای
و محلی است ( .)Rahmani, 2010در قالب این پاروژه
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فعالیتهایی گون توسعۀ جنگل با کاشت بذر و نهاال،
پیشگیری و اطفای حریاق ،کودپاشای و بذرپاشای در
مراتع ،قر مراتع ،خروج دام از مراتع ،ایجااد بنادهای
خاکی انجام میگیرد .برمبنای شاواهد موجاود ازآنجاا
که بخشی از فعالیتها و اقدامات انجامگرفته در پاروژه
بهدلیل نداشتن مشارکت یا مشاارکت ضاعیف جواماع
محلاای ،فاقااد کااارایی و اثربخشاای تزم بااوده اساات
( ،)Yusefi & Behbahani, 2015باید عوامال فاردی،
ارتباااطی ،اجتماااعی ،فرهنگاای و اقتصااادی مااؤثر باار
مشارکت جوامع محلی در پروژه و اندازۀ اهمیات آنهاا
مشخ شود تا از این طریق امکان افازایش کاارایی و
اثربخشی فعالیتها و اقدامات فراهم آید.
براساس نتایج پژوهشهای انجاامگرفتاه مشاارکت
افراد محلی در طارحهاای حفاظات از مناابع طبیعای
متااأثر از عواماال مختلفاای اساات ،از جملااه اینکااه
) Hematzade & Khalighi (2006در تحقیاق خاود
نتیجه گرفتناد باین سان ،درآماد و انادازۀ مشاارکت
بهرهبرداران رابطۀ معنیدار وجود دارد ،اما باین ساطح
سااواد ،شااناخت از پااروژههااا ،مالکیاات و تمایاال بااه
مشااااارکت رابطاااۀ معناااایداری وجااااود ناااادارد.
) Faham et al. (2008در پااژوهش خااود دریافتنااد
رابطۀ معنایداری باین تعاداد اعضاای خاانوار ،تعاداد
دفعات مسافرت به شهر ،نیاز به همبستگی اجتمااعی،
نگرش مثبت روستاییان در خصوص طرحهاا و انادازۀ
مشارکت آنان در طرحهاا وجاود دارد .نتاایج تحقیاق
) Baghaie et al. (2008نشاان داد باین متغیرهاای
سن ،منزلت اجتماعی ،اندازۀ مشارکت اجتماعی ،اندازۀ
نگرش نسابت باه مشاارکت ،انادازۀ ناوگرایی ،انادازۀ
اعتماد به افراد مختلف و اندازۀ تمایل به انجام کارهای
جمعی با مشارکت روستاییان در طرحهای آبخیزداری
رابطاااااۀ مثبااااات و معنااااایدار وجاااااود دارد.
) Golshiri Esfahani et al. (2009در تحقیق خود باا
عنوان «تأثیر انساجام اجتمااعی بار انادازۀ مشاارکت
روستاییان» ،به این نتیجاه رسایدند باین متغیرهاای
انسااجام اجتماااعی و مشااارکت اجتماااعی روسااتاییان
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رابطاااۀ معنااااداری وجاااود دارد .نتاااایج تحقیاااق
) Sharifi et al. (2010نشااان داد متغیرهااای سااطح
تحصیالت ،اندازۀ رضایتمندی ،اندازۀ انسجام اجتماعی،
سطح پایگاه اقتصادی -اجتماعی ،عضاویت در نهادهاای
عمومی روستا ،اندازۀ مسافرت به خارج از روستا ،انادازۀ
استفاده از منابع اطالعااتی ،ساابقۀ فعالیات کشااورزی،
اندازۀ مالکیت باغ و زماین کشااورزی ،انادازۀ درآماد از
طریق فعالیتهای کشاورزی ،ساطح زیار کشات زماین
کشاورزی و فعالیات در شاورای اساالمی روساتا رابطاۀ
مثبااات و معنااایداری باااا مشاااارکت روساااتاییان در
طرحهای آبخیازداری داردHeidari Sareban (2011) .
در تحقیقی باه ایان نتیجاه رساید کاه باین سارمایۀ
اجتماعی و اندازۀ مشارکت روستاییان رابطاۀ مثبات و
معنیداری وجود دارد Anabestani et al. (2012( .در
تحقیق خود به ایان نتیجاه رسایدند کاه همبساتگی
معناداری بین رضایت مردم از عملکرد نهادها و انادازۀ
دخالاات دولاات در امااور نهادهااای مردماای بااا اناادازۀ
مشارکت مردم وجود دارد .نتاایج تحقیقای نشاان داد
مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در مشاارکت داوطلباناۀ
جوامع محلای در مادیریت جنگالهاا ،سان و انادازۀ
تحصایالت باوده اسات ( .)Lestaari et al., 2014در

تحقیقی دیگر جنسایت ،بُعاد خاانوار ،انادازۀ درآماد،
مالکیت زمین و کماکهاای فنای از عوامال ماؤثر بار
مشارکت جوامع محلی در برنامههای مادیریت جنگال
در بورکینافاسو معرفی شاد (.)Pascalin et al., 2011
همچنین عضویت در تعاونی و گروههاا ،انادازۀ مالکیات و
هماهنگی بین اعضای تعاونی و دولت از عوامال ماؤثر بار
مشارکت اعضای تعاونی جنگل در جنگلهای ترکیه بوده
است ( .)Erdogan et al., 2014برخی محققان تمایل و
توانااایی روسااتاییان و تعااامالت اجتماااعی آنااان را در
مشارکت آنان مؤثر دانساته ()Lawrence et al., 2001
و برخاای ناآگاااهی از برنامااه ،باایسااوادی ،شاارایط بااد
اقتصادی ،بیاعتماد به برنامههای دولت ،فرهن یارانه،5
تغییر در پرداخت دستمزدها و فقدان پیشپرداختها را
در اندازۀ مشارکت ماردم در برناماههاا تأثیرگاذار ذکار
کردهاند ( .)Brahmi & Keharsingh, 2011با توجه به
بررسی مبانی نظری و پیشینه ،میتوان عوامل مؤثر بر
مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی
و تخریبیافتۀ شهرستان ریگان را شامل عوامل فردی،
اقتصادی و اجتماعی دانست .در نتیجه مدل زیر قابال
اراره است (شکل .)5

شکل  -5مدل مفهومی تحقیق
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مواد و روشها
منطقه پژوهش

محدودۀ جغرافیایی تحقیاق شهرساتان ریگاان در
جنااوب شاارقی اسااتان کرمااان و دارای اقلاایم گاارم و
خشک و متوسط بارندگی  49میلیمتر در سال اسات.
منابع طبیعی شهرستان شامل  11777هکتار جنگال،
 129415هکتار مرتع و  411294هکتار بیابان اسات.
اراضی منطقه به دو شکل پست و مرتفع اسات کاه در
اراضی پست گونه های درختچه ای مانناد گاز و کهاور
ایراناای و در اراضاای مرتفااع گونااههااای درختاای و
درختچهای بومی گون بادام کاوهی و بناه مایرویاد.
مطالعااات فرسااایش نشااان ماایدهااد در مجمااوع،
 149455هکتااار از اراضاای شهرسااتان تحاات تااأثیر
فرسایش بادی است که موجب جابهجایی  52میلیاون
تن ذرات شن در هار ساال مایشاود .از ساال 5187
برمبنای همکاری مشاترک ایاران ،ساازمان خوارباار و
کشاورزی جهانی و تسهیالت جهانی محایط زیسات،5
پروژۀ بینالمللی احیای اراضی جنگلی تخریبیافته باا
هدف جلوگیری از گسترش بیابان و پیامادهای آن در
ایاااااان شهرسااااااتان در حااااااال اجراساااااات
(.)Yusefi & Behbahani, 2015
شیوه اجرای پژوهش

این تحقیق به شایوۀ پیمایشای و در ساال 5184
انجام گرفته است .جمعیت مورد پژوهش شامل تمامی
سرپرسااتان خااانوار مشااارکتکننااده در پااروژه در 99
روسااتای شهرسااتان ریگااان در دو بخااش مرکاازی و
گنبکی به تعداد  5177نفار بودناد کاه باا اساتفاده از
جاادول ) 117 ،Krejcie & Morgan (1970نفاار از
آنان با استفاده از روش نمونهگیری خوشاهای انتخااب
شدند .مشارکت کنندگان به کمک کارشناساان پاروژه
شناسایی شدند .اطالعات تزم با تکمیال پرسشانامه و
از طریق مصاحبه جمعآوری شد .بخشهاای مختلاف
پرسشانامه شااامل ویژگاایهاای مختلااف پاسااخگویان
)Global Environmental Facility (GEF
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(متغیرهای مستقل) شامل ویژگی هاای فاردی (سان،
جنسیت ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهال ،خاساتگاه،
نوع شغل ،تعاداد اعضاای خاانواده ،انادازۀ ارتبااط باا
کارشااناس پااروژه ،اناادازۀ تماش اای تلویزیااون ،اناادازۀ
پژوهش روزنامه ،اندازۀ گوش کردن به رادیاو ،مساافت
روستای محل زندگی تا شهر ،اندازۀ مسافرت به شهر)،
اقتصادی (وضاعیت اشاتغال ،انادازۀ اشاتغال باه کاار
کشاااورزی و دامااداری در طااول روز ،اناادازۀ درآمااد،
مساحت اراضی زراعی و بااغی تحات مالکیات ،تعاداد
گاااو ،تعااداد گوساافند) و اجتماااعی شااامل ساارمایۀ
اجتماااعی (اناادازۀ اعتماااد در روابااط فااردی ،اعتماااد
نهادی ،امنیت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی) ،سارمایۀ
فرهنگاای (تساااهل و تسااامح ،حااس همیاااری ،تعهااد
اجتماااعی) و هنجارهااای اجتماااعی بااود .متغیرهااای
مربوط به سرمایۀ اجتماعی براساس شاخ  22گویه-
ای ،سرمایۀ فرهنگی براسااس شااخ  59گویاهای و
هنجارهااای اجتماااعی براساااس شاااخ  8گویااهای
تدوین شد که هر کدام از این گویهها براسااس طیاف
لیکرت پنجگزینهای شامل خیلی زیاد (با ارزش عددی
 ،)9زیاد (با ارزش عددی  ،)4متوسط (با ارزش عاددی
 ،)1کم (باا ارزش عاددی  )2و خیلای کام (باا ارزش
عددی  )5سنجیده شدند .متغیر وابساتۀ ایان تحقیاق
شاخ مشارکت بود که از طریق ترکیاب متغیرهاای
مربوط به وضعیت مشارکت پاسخگو بهدست آماد ،باه
این ترتیب که متغیرهای مربوط به وضعیت مشاارکت
پاسخگو شامل متغیرهای عالقه به مشارکت در پاروژه،
شااکل مشااارکت (نیااروی کااار بااا دسااتمزد و باادون
دستمزد) ،ساعت فعالیت در پروژه در طاول هفتاه ،در
اختیار گذاشتن اراضی ملکی در پاروژه ،انادازۀ اراضای
ملکی در اختیاار گذاشاته شاده بارای پاروژه ،اجارای
عملیات نهالکاری ،اجرای عملیات بذرپاشی ،در اختیاار
گذاشااتن ماشااینآتت در پااروژه ،کمااک فکااری و
مشورتی به پروژه ،کمک مالی به پروژه ،انادازۀ کماک
ماااالی باااه پاااروژه ،شااارکت در کاااالسهاااای
آموزشاای -ترویجاای ،اناادازۀ شاارکت در کااالسهااای
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آموزشی -ترویجی ،مشارکت اعضای خانواده در پاروژه و
تعداد اعضای مشارکت کنندۀ خانواده در پروژه باود کاه
در نتیجه با توجه به تفاوت مقیاس این متغیرهاا ،بارای
محاسبۀ شاخ مشارکت ابتدا از طریق رابطاۀ ضاریب
محرومیت ،کلیۀ متغیرها به یک مقیااس واحاد تبادیل
شدند و سپس از طریاق ترکیاب خطای ایان متغیرهاا
شاخ نهایی مشارکت محاسبه شد (رابطۀ .)5
رابطۀ 5

()xR –xMin
()xMax – xMin

= xEC

که در آن؛  = xECضریب محرومیات = xR ،مقادار
واقعی =xMin ،مقدار حداقل و  = xMaxمقدار حاداکثر
است.
روایی پرسشنامه را استادان گروه ترویج و آماوزش
کشاورزی و گروه مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأیید کردناد .پایاایی
پرسشنامه با انجام یک طرح پاژوهش راهنماا بار روی
 17نفر در یک جامعۀ مشابه با جامعۀ ماورد پاژوهش
که خارج از نمونۀ آماری بودند ،تعیاین شاد و ضاریب
آلفای کرونباخ بارای متغیار سارمایۀ اجتمااعی ،7/81
سرمایۀ فرهنگای  7/89و هنجارهاای اجتمااعی 7/81
بود .اطالعات بهدستآمده با کمک نرمافازار ،SPSS20
تجزیهوتحلیال شاد .بارای ایان منظاور از آماارههاای
فراواناای ،درصااد ،میااانگین ،انحااراف معیااار ،ضااریب
تغییرات ،مقایسۀ میانگین ،ضریب همبستگی و تحلیل
رگرسیون استفاده شد.
نتایج
ویژگیهای فردی و اقتصادی پاسخگویان

براساس نتایج بیشتر افراد مورد پژوهش مرد (15/5
درصد) ،با میانگین سنی  19سال ،متأهل و بومی بودند
و  45/5درصد آنان ساواد خوانادن و نوشاتن داشاتند.
 85/5درصد آنها شاغل بودند و شغل بیشتر آنان (11/9
درصد) ،کشاورزی و دامداری با میاانگین ساابقۀ حادود
 51/9سال بود و بهطور میانگین حدود  9ساعت در روز

در کار دامداری و کشاورزی فعالیات داشاتند .میاانگین
تعداد اعضای خانوار آنان  9نفر و میانگین درآمد ماهاناۀ
آنان حدود  159هازار توماان باود .میاانگین مسااحت
اراضی زراعی و باغی تحات مالکیات آناان  5/1هکتاار،
میانگین تعداد گاو و گوسافند آناان باهترتیاب  5و 22
رأس بود .بیشتر آنان در طول ماه یک بار باا کارشاناس
پروژه ارتباط دارند و در طول روز  7/9تا  1ساعت را باه
تماشای تلویزیون و گاوش کاردن باه رادیاو اختصااص
مایدهناد ،ولای بیشاتر آناان ( 19/9درصاد) ،روزناماه
مطالعه نمایکنناد .میاانگین مساافت روساتای محال
زندگی بیشتر آنان تا شاهر حادود  59کیلاومتر اسات.
بیشتر آنان ( 97/1درصد) وسیلۀ نقلیه دارند و ماه  5تاا
 9بار به شهر سفر میکنند .بیشتر افراد ماورد پاژوهش
( 87/9درصد) با عالقۀ شخصی ،بدون دریافت دساتمزد
( 19/1درصااد) در پااروژه مشااارکت کردنااد .ایاان افااراد
بهطور میانگین  52سااعت در هفتاه در پاروژه فعالیات

دارنااد .بیشااتر افااراد مااورد پااژوهش ( 99درصااد) ،در
عملیات نهالکاری مشارکت داشتهاند .بیشتر افراد مورد
پاااااژوهش ( 19/1درصاااااد) در کاااااالسهاااااای
آموزشی -ترویجی پروژه شرکت کرده و میانگین حضور
آنان  4بار بوده است .اعضای خانوادۀ بیشتر آنان (11/8
درصد) در پروژه مشاارکت داشاتند؛ باهطاور میاانگین
حدود  2نفر از اعضای خانواده.
ویژگیهای اجتماعی پاسخگویان
سرمایۀ اجتماعی

براساس نتایج در بین گویههای اعتمااد در رواباط
فردی ،گویۀ «اعتمااد باه اعضاای خاانواده» ،در باین
گویههاای اعتمااد نهاادی ،گویاۀ «اعتمااد باه ررایس
شورای روستا» ،در بین گویاههاای امنیات اجتمااعی،
گویاۀ «احساااس امنیاات خااود و خااانواده» و در بااین
گویههای مشارکت اجتماعی ،گویۀ «در مراسام ایاام و
مناسبت های مذهبی (عیاد فطار ،قرباان و  )...حضاور
فعال دارم» ،اولویت اول را به خود اختصاص داده است
(جدول .)5
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جدول  -5اولویتبندی گویههای مربوط به سرمایۀ اجتماعی
*

میانگین

سرمایۀ اجتماعی

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

اولویت

اعتماد در روابط فردی
اعتماد به اعضای خانواده

4/479

7/189

7/599

5

اعتماد به کارشناسان

1/811

5/75

7/291

2

اعتماد به همسایگان و دوستان

1/111

7/899

7/215

1

اعتماد به افراد تحصیلکردۀ روستا

1/951

5/719

7/218

4

اعتماد به معلمان روستا

1/185

5/798

7/291

9

اعتماد به نخبگان محلی (افراد باتجربه ،رهبران محلی و ریشسفیدان)

1/197

5/519

7/127

1

اعتماد نهادی
اعتماد به رریس شورای روستا

1/115

5/717

7/295

5

اعتماد به کارشناسان و ناظران پروژه

1/181

5/799

7/299

2

اعتماد به اعضای شورای روستا

1/992

5/511

7/159

1

اعتماد به دهیار روستا

1/999

5/511

7/117

4

اعتماد به صداوسیما (رادیو و تلویزیون)

1/957

5/294

7/114

9

امنیت اجتماعی
احساس امنیت خود و خانواده

4/511

7/851

7/225

5

برخورد با متخلفان و تعرضکنندگان به منابع طبیعی

1/991

7/819

5/247

2

سرمایهگذاری مجریان در پروژه بدون نگرانی

1/979

5/517

7/111

1

آسودگی و امنیت خاطر برای مشارکت در پروژه

1/441

5/221

7/199

4

مشارکت اجتماعی
در مراسم ،ایام و مناسبتهای مذهبی (عید فطر ،قربان و  )...حضور فعال دارم.

1/144

5/152

7/197

5

در پایگاه بسیج روستا عضویت دارم و بهعنوان عضو فعالیت میکنم.

1/215

5/421

7/411

2

به نهادهای عامالمنفعه و خیریه کمک میکنم.

2/829

5/424

7/491

1

با دهیاری روستا در انجام وظایف و امور مربوط به روستا همکاری میکنم.

1/797

5/979

7/484

4

در انجمن اولیا و مربیان مدرسه عضو هستم و در امور مربوط به مدرسه همکاری دارم.

1/777

5/911

7/925

9

در شرکت تعاونی روستا عضو هستم و در انجام امور مربوط به هیأت مدیره کمک میکنم.

2/197

5/418

7/911

1

با اعضای شورای اسالمی روستا در انجام وظایفشان همکاری میکنم.

2/177

5/921

7/919

1

* دامنۀ 5-9

سرمایۀ فرهنگی

براساس نتایج در بین گویههای تسااهل و تساامح،
گویۀ «احترام مردم به یکادیگر» ،در باین گویاههاای
حس همیاری ،گویۀ «جویای احاوال باودن در مواقاع
گرفتاری» و در بین گویههای تعهاد اجتمااعی ،گویاۀ
«عمل کردن مسئوتن روستا به وظایف خود» ،اولویت

اول را به خود اختصاص داده است (جدول .)2
هنجارهای اجتماعی

نتایج نشان میدهد گویۀ «انجام یک کار اخالقای،
گون حفاظ مناابع طبیعای اماری پساندیده اسات»،
اولویت اول را به خود اختصاص داده است (جدول .)1
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جدول  -2اولویتبندی گویههای مربوط به سرمایۀ فرهنگی
*

میانگین

سرمایۀ فرهنگی

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

تساهل و تسامح
احترام مردم به یکدیگر
اهمیت مردم به یکدیگر
اهمیت تصمیمات جمعی بر فردی
نحوۀ برخورد مسئوتن روستا با مردم
پذیرش نظرهای شورا از سوی ادارات دولتی
پذیرش نظرهای مردم از سوی ادارات دولتی
حسادت در میان مردم

5/571
5/517
5/127
5/554
5/511
5/197
5/451

1/872
1/191
1/295
1/958
1/911
1/285
2/881

7/291
7/289
7/174
7/129
7/117
7/457
7/421

5
2
1
4
9
1
1

حس همیاری
جویای احوال بودن در مواقع گرفتاری
عالقهمندی مردم در حل مشکالت محل (روستا)
توانایی در حل مشکالت یکدیگر
حساب باز کردن روی کمک مردم در حل مشکالت
کمک فکری برای رفع مشکالت یکدیگر
کمک مالی برای رفع مشکالت یکدیگر
کمک به یکدیگر در فصول کشاورزی

5/741
5/521
5/512
5/215
5/288
5/295
5/211

1/119
1/179
1/411
1/445
1/151
1/421
1/111

7/291
7/152
7/119
7/191
7/198
7/119
7/111

5
2
1
4
9
1
1

تعهد اجتماعی
عمل کردن مسئوتن روستا به وظایف خود
خوش قول بودن مردم در کارهایشان
احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر
توجه مسئوتن روستا در حل مشکالت مردم

5/787
5/517
5/259
5/594

1/199
1/121
1/984
1/491

7/289
7/122
7/119
7/118

5
2
1
4

* دامنۀ 5-9

جدول  -1اولویتبندی گویههای مربوط به هنجارهای اجتماعی
*

گویهها

میانگین

انجام یک کار اخالقی ،گون حفظ منابع طبیعی امری پسندیده است.

1/999

5/518

بهجا آوردن دستورهای خداوند و بزرگان دین در مورد حفظ منابع طبیعی

1/955

5/221

7/129

بهجا آوردن رسم جامعه در زمینۀ تعاون و همکاری در حفظ محیط زندگی

1/179

5/519

7/129

1

برای عمل به قوانین موجود در زمینۀ حفظ منابع طبیعی

1/179

5/252

7/119

4

حضور سایر افراد محل در پروژه

1/444

5/227

7/294

9

حضور رهبران محلی و ریشسفیدان در پروژه

1/191

5/219

7/119

1

حضور افراد فامیل و خویشاوندان در پروژه

1/197

5/189

7/451

1

حضور همسر و فرزندان در پروژه

1/558

5/495

7/419

9

حضور روستاییان روستاهای مجاور در پروژه

1/791

5/481

7/499

8

* دامنۀ 5-9

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

7/289

5
2
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مقایسۀ گروه های مختلف برحسب مشاارکت در
پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریبیافته

نتایج نشان میدهد بین اندازۀ مشاارکت دو گاروه
زن و مرد ،باومی و غیرباومی و دارای وسایلۀ نقلیاه و
فاقااد آن ،تفاااوت معناایدار وجااود دارد .بااا توجااه بااه
مقایسۀ میانگین رتبهای میتوان گفت زنان نسبت باه
مردان ،افراد بومی نسابت باه غیرباومی و افاراد دارای
وسیلۀ نقلیه نسبت به افراد فاقد آن ،مشارکت بیشتری

911

در پروژه داشتهاند .همچنین با توجاه باه نتاایج ،باین
اندازۀ مشارکت پاسخگویان مجارد و متأهال ،بیکاار و
شااااغل ،شااانوندۀ رادیاااو و غیرشااانوندۀ رادیاااو و
روزنامهخوان و غیرروزناماهخاوان ،تفااوت معنایداری
وجود ندارد و در واقاع گاروههاای ناامبرده مشاارکت
یکسانی در پروژه داشتهاند (جدول .)4

جدول  -4نتایج مقایسۀ اندازۀ مشارکت در پروژه در بین گروههای مختلف پاسخگویان
مشارکت در پروژه
میانگین رتبهای

طبقات

آزمون آماری

مقدار u

جنسیت
زن

277/12

مرد

512/11

*

-2/119

55258/9

وضعیت تأهل
مجرد

591/55

متأهل

599/78

-5/829

1249/9

وضعیت اشتغال
بیکار

275/54

شاغل

519/48

-5/519

4991/9

خاستگاه
بومی

594/49

غیربومی

551/11

*

-2/81

2791/9

گوش کردن به رادیو (ساعت در روز)
گوش میدهم.

594/19

گوش نمیدهم.

512/11

-5/711

51122/9

خواندن روزنامه (ساعت در روز)
مطالعه نمیکنم.

519/14

مطالعه میکنم.

591/75

-7/911

55181

داشتن وسیلۀ نقلیه
588/11

بله
خیر
*معنیداری در سطح 7/79درصد

**

-1/949

52181/9

517/91
**

معنیداری در سطح  7/75درصد

بین اندازۀ مشارکت سه گروه بادون ارتبااط ،دارای 5
بار ارتباط و دارای  2باار و بیشاتر ارتبااط باا کارشاناس
پروژه در طول ماه و سه گروه بادون مساافرت باه شاهر،

دارای  5تااا  9بااار مسااافرت بااه شااهر و بیشااتر از  1بااار
مسافرت به شهر در طول ماه تفاوت معنیدار وجاود دارد.
با توجاه باه مقایساۀ میاانگین رتباهای مایتاوان گفات

عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی...
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پاسخگویان دارای  2باار و بیشاتر ارتبااط باا کارشاناس
پروژه در طول ماه و  5تا  9بار مسافرت به شهر در طاول

ماه ،مشارکت بیشتری در پروژه داشتهاند (جدول .)9

جدول  -9نتایج مقایسۀ اندازۀ مشارکت در بین گروههای مختلف پاسخگویان
مشارکت در پروژه
طبقات
اندازۀ ارتباط با کارشناس پروژه (در ماه)
اصالً ارتباط ندارم.
ا بار
 2بار و بیشتر
اندازۀ مسافرت به شهر (در طول یک ماه)
هیچ
 5-9بار
بیشتر از  1بار
اندازۀ تماشای تلویزیون (ساعت در روز)
تماشا نمیکنم.
7/9 -1
باتی 1
*معنیداری در سطح 7/79درصد

ارتباط متغیرهای فردی ،اقتصادی و اجتمااعی و
مشارکت در پروژه

نتااایج نشااان ماایدهااد کااه اناادازۀ تحصاایالت
پاسااخگویان رابطااۀ مثباات و معناایداری بااا اناادازۀ
مشارکت آنها در پروژه دارد .بهعبارت دیگر ،با افازایش
سطح تحصیالت ،مشارکت پاسخگویان در پروژه بیشتر
میشود .اندازۀ اراضی زراعی و بااغی پاساخگویان نیاز
رابطۀ مثبت و معنایدار باا انادازۀ مشاارکت آناان در
پروژه دارد ،یعنی با افزایش مسااحت اراضای زراعای و
باااغی پاسااخگویان ،مشااارکت آنااان در پااروژه بیشااتر
ماایشااود .بااین هنجارهااای اجتماااعی و مشااارکت
پاسخگویان در پروژه نیاز رابطاۀ مثبات و معنایداری
مشاهده شد ،یعنی با افزایش پایبندی پاساخگویان باه
تنظیم رفتارهای خود براسااس ارزشهاای اجتمااعی،
آنان مشارکت بیشتری در پروژه دارند .همچناین باین
سرمایۀ اجتمااعی و مشاارکت پاساخگویان در پاروژه،
رابطۀ منفی و معنیداری مشاهده شد .بهعبارت دیگار،

میانگین رتبهای

2

مقدار χ

551/11
271/14
257/18

**

94/249

549/19
589/15
515/12

*55/514

585
597/92
511/44

5/881

** معنیداری در سطح  7/75درصد

با افزایش سرمایۀ اجتماعی پاسخگویان ،آنان مشارکت
کمتری در پروژه دارناد .عاالوهبار ایان ،باین سارمایۀ
فرهنگی و مشارکت پاسخگویان در پروژه ،رابطۀ منفی
و معنیداری مشاهده شد که بهمعنای این است که باا
افزایش سرمایۀ فرهنگی پاسخگویان ،مشارکت آنان در
پروژه کاهش مییابد (جدول .)1
عوامل تبیینکنندۀ مشارکت پاسخگویان در پروژه

بهمنظور بررسی رابطۀ علّای باین عوامال ماؤثر بار
مشارکت با مشارکت کال از روش رگرسایون گندگاناۀ
همزمااان اسااتفاده شااد .باارای ایاان منظااور متغیرهااای
ساارمایۀ اجتماااعی ،ساارمایۀ فرهنگاای ،هنجارهااای
اجتماعی ،سن ،سال فعالیات در کشااورزی و داماداری،
ساعت فعالیت روزاناه در کشااورزی و داماداری ،تعاداد
اعضای خانوار ،درآمد ماهانه ،اندازۀ اراضی بااغی ،انادازۀ
اراضی زراعی ،اندازۀ تحصیالت ،تعداد گوسافند و تعاداد
گاو بهطور همزمان وارد معادلۀ رگرسیون شادند .نتاایج
نشان داد مقدار ضریب همبستگی همزمان ( )Rبرابر باا
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 7/981و ضااریب تعیااین ( )R2براباار بااا  7/19اساات،
بهعبارت دیگر 7/19 ،تغییرات متغیر وابساته مشاارکت
کل از طریق این متغیرها تبیین میشود .براساس آماارۀ
بتا ،تأثیرگاذارترین متغیار مساتقل بار متغیار وابساته
(مشارکت) ،متغیر سرمایۀ فرهنگی با مقدار بتاای برابار
 7/112است و پس از آن متغیرهای سرمایۀ اجتمااعی،

919

اندازۀ اراضای زراعای ،تعاداد گوسافند و انادازۀ درآماد
ماهانه به ترتیب بیشترین تاأثیر را بار متغیار مشاارکت
داشتهاند (جدول  .)1شایان ذکر است اندازۀ همراستایی
(هم خطی) باین متغیرهاای مساتقل از طریاق پاارامتر
تحمل 5کنترل شده بود و همگی به عادد یاک نزدیاک
بود که بهمعنای وجود همخطی گندگانۀ کمتر بود.

جدول  -1همبستگی بین متغیرهای مستقل و مشارکت
ضریب همبستگی

متغیر مستقل

7/744
7/574
-7/725
-7/779
7/229
7/491
7/972
7/229
-7/291
-7/211

سن
اندازۀ تحصیالت
سال فعالیت در کشاورزی و دامداری
ساعت فعالیت روزانه در کشاورزی و دامداری
درآمد ماهانه
**
اندازۀ اراضی باغی
**
اندازۀ اراضی زراعی
**
هنجارهای اجتماعی
**
سرمایۀ اجتماعی
**
سرمایۀ فرهنگی
*

*معنیداری در سطح 7/79درصد

** معنیداری در سطح  7/75درصد

جدول  -1نتایج مدل رگرسیونی عوامل مؤثر بر مشارکت
نام متغیر
سرمایۀ اجتماعی
*
سرمایۀ فرهنگی
هنجارهای اجتماعی
سن
اندازۀ تحصیالت
سال فعالیت در کشاورزی و دامداری
ساعت فعالیت روزانه در کشاورزی و دامداری
تعداد اعضای خانوار
*
درآمد ماهانه
اندازۀ اراضی باغی
**
اندازۀ اراضی زراعی
تعداد گاو
*
تعداد گوسفند
*

R2 = 7/19
*معنیداری در سطح 7/79درصد

R= 7/981

ضریب B
-7/79
-7/791
7/775
-7/775
7/778
7/775
7/771
-7/771
-7/775
7/775
7/725
7/771
7/775
F=51/492

Beta
-7/284
-7/112
7/779
-7/791
7/714
7/5
7/795
-7/745
-7/524
-7/759
7/229
7/792
7/511

5

T
-1/129
-1/188
7/715
-7/188
5/45
5/218
5/511
-7/919
-2/118
-7/172
4/119
5/999
2/911
Sig=7/777

Sig.
7/775
7/775
7/844
7/499
7/598
7/279
7/241
7/474
7/771
7/111
7/777
7/71
7/779

** معنیداری در سطح  7/75درصد

Tolerance

1
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عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی...

بحث
رونااد کنااونی تخریااب منااابع طبیعاای در کشااور
به گونه ای است که مشکالتی را متوجه نسال حاضار و
آینده کرده است .اگرگه سارعت تخریاب باا اقادامات
دولت در زمینۀ حفظ ،احیا ،توسعه و بهرهبرداری منابع
طبیعی ،قابال مقایساه نیسات ،باا ایان حاال باهنظار
میرسد اقدامات مذکور زمانی با توفیق هماراه خواهاد

بود که برخوردار از مشارکت مردم باشد .این تحقیق با
هدف کلی بررسی عوامال ماؤثر بار مشاارکت جواماع
محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریبیافتاه در
شهرستان ریگان اساتان کرماان انجاام گرفات .نتاایج
نشااان داد اناادازۀ مشااارکت جوامااع محلاای در پااروژۀ
احیای اراضی جنگلای تخریابیافتاه در کال در حاد
مناسبی است ،بهگونهای که بیش از  87درصد آنان باا
عالقۀ شخصی و حدود  97درصد آنان بادون دریافات
دساتمزد باا میاانگین  52سااعت در هفتاه در پااروژه
فعالیت دارند 99 .درصد آنان ،در عملیات نهالکاری و
حدود  97درصد آنان با میانگین  4بار در کاالسهاای
آموزشی -ترویجی پروژه شرکت کردهاند .خانوادۀ بیش
از  17درصد پاسخگویان با میاانگین حادود  2نفار در
پروژه مشارکت داشتهاند.
نتایج مقایسۀ میانگین نشاان داد پاساخگویان زن،
بااومی ،دارای وساایلۀ نقلیااه ،دارای ارتباااط بیشااتر بااا
کارشناس پروژه و مسافرت به شهر ،مشارکت بیشتری
در پروژه داشتهاند .ایان نتیجاه در ماورد جنسایت باا
نتااایج تحقیااق ) Pascalin et al. (2011و در مااورد
مسااااافرت بااااه شااااهر بااااا نتااااایج تحقیااااق
) Faham et al. (2008و )Sharifi et al. (2010
مطابقت دارد .دتیل مشارکت بیشتر زنان را مایتاوان
به محرومیتهای بیشتر آنان در برخورداری از امکانات
در منطقااه در مقایسااه بااا مااردان و ایجاااد فرصاات
مشارکت برای این گروه توسط پروژه همچون اعطاای
تسااهیالت راهاناادازی مشاااغل خااانگی نساابت داد .در
مورد افراد بومی ،این گروه احساس تعلاق و وابساتگی
بیشتری به محیط تولد و زندگی خود دارناد ،ازایانرو

احساس مسئولیت بیشتری در قبال آن دارند و انتظاار
ماایرود مشااارکت بیشااتری در پااروژه داشااته باشااند.
وجود وسیلۀ نقلیه زمینهای را برای رفتوآماد بیشاتر
افراد به محل اجارای پاروژه و مشااهدۀ فعالیاتهاا و
اقدامات انجامگرفته در آن و در نتیجاه انگیازۀ بیشاتر
باارای مشااارکت فااراهم ماایکن اد .ارتباااط بیشااتر بااا
کارشناس و مسافرت به شاهر نیاز زمیناهسااز کساب
اطالعات فارد از مناابع اطالعاات فاردی و جمعای در
مااورد اهمیاات و مزایااای پااروژه ماایشااود ،در نتیجااه
مشارکت فرد را در پروژه بههماراه دارد .نتاایج آزماون
همبستگی نشان داد که با افازایش ساطح تحصایالت،
اندازۀ اراضی زراعی و باغی و اندازۀ پایبندی به تنظایم
رفتارهاااای خاااود براسااااس ارزشهاااای اجتمااااعی
(هنجارهای اجتماعی) ،مشارکت پاسخگویان در پاروژه
بیشتر میشود ،اما با افزایش سرمایههاای اجتمااعی و
فرهنگی ،مشارکت آنان در پروژه کااهش ماییاباد .در
مورد سطح تحصیالت در واقاع پاساخگویان باا ساطح
سواد باتتر ،آگاهی و درک بیشتری در زمیناۀ مزایاای
مشاااارکت داشاااتند ،ازایااانرو انتظاااار مااایرود
مشاااارکت بیشاااتری در پاااروژه داشاااته باشاااند.
در تحقیقااات )،Hematzade & Khalighi (2006
)Brahmi and )2011( ،Sharifi et al. (2010
 Keharsinghو ( Lestaari et al. )2014نیز باه تاأثیر
سطح تحصیالت بر مشارکت اشاره شده است .مالکیت
بیشتر اراضی کشااورزی و بااغی نیاز موجاب افازایش
انگیزۀ پاسخگویان برای مشارکت در پاروژه مایشاود،
زیرا از این طریق اراضی بااغی و کشااورزی خاود را از
خطر فرسایش بادی حفاظ مایکنناد .ایان یافتاه باا
یافتااههااای ) Sharifi et al. (2010و همچنااین
( Erdogan et al. )2014مطابقاات دارد .برمبنااای
هنجار اجتماعی نیز انتظار میرود پاسخگویان بهناوعی
با دیگر اعضای جامعۀ خود همنوا شوند و با مشاارکت
در پروژه رفتار خود را با رفتاار دیگار اعضاای جامعاه
تنظیم کنند .رابطاۀ منفای باین سارمایۀ اجتمااعی و
اندازۀ مشارکت در پروژه را میتوان باه شارایط خااص
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فرهنگی منطقاه نسابت داد ،گراکاه بیشاتر سااکنان
منطقه از قوم بلوچاند و بهنظر میرسد روابط بینفردی
و درونگروهی قویتر آنان موجب استقبال کمتر آناان
از پروژههایی می شود که دولت در آن نقش دارد .ایان
یافته مغاایر باا یافتاههاای ) Baghaie et al. (2008و
) Heidari Sareban (2011اسات .باه هماین ترتیاب
رابطۀ منفی بین سرمایۀ فرهنگی و اندازۀ مشاارکت در
پروژه را مای تاوان باه تاأثیر مثبات افازایش سارمایۀ
فرهنگی بر فهم انتقاادی ماردم از وضاعیت اجتمااعی
خااود نساابت داد و در شاارایطی کااه آنااان از عملکاارد
نهادهای دولتی ناراضی باشند ،میتوان انتظاار داشات
سطح مشارکتشان در پروژه کاهش یابد .نتایج تحلیال
رگرسیون نشان داد متغیرهای انادازۀ اراضای زراعای،
تعداد گوسفندان ،درآمد ماهاناه ،سارمایۀ اجتمااعی و
ساارمایۀ فرهنگاای ،از جملااه مهاامتاارین متغیرهااای
پیشبینیکنندۀ تغییرات متغیر وابستۀ مشارکت اسات
و در این زمینه متغیر سرمایۀ فرهنگی نسبت به دیگار
متغیرهااا در تبیااین اناادازۀ مشااارکت نقااش بیشااتری
داشته است .شاایان ذکار اسات اگرگاه افاراد باا دام
بیشتر ،مشارکت بیشتری در پروژه دارند ،ایان نتیجاه
بهمعنای نقش تخریبی دامهای این افراد نیسات ،گاه
اینکااه بوتااهکناای باارای تااأمین سااوخت ،خشکسااالی
سالهای اخیر و ...عوامل مهم دیگر تخریباند.
پیشنهادها

 با توجه به رابطۀ معنیدار باین انادازۀ تحصایالتپاسخگویان و مشارکت ،توصیه مایشاود از تاوان افاراد
باسواد بهعنوان افراد تسهیلگر و مددکار در فعالیتهای
پروژه استفاده شود.
 با توجه به تأثیر مثبت ارتبااط باا کارشاناس باراندازۀ مشارکت پاسخگویان ،پیشنهاد مایشاود ضامن
افزایش تعداد کارشناسان پروژه ،اندازۀ ارتباط آناان باا
جوامع محلی بیشتر شود تاا از ایان طریاق اطالعاات
بیشتری حول پروژه و اهداف آن اراراه شاود و زمیناۀ
مشارکت هرگه بیشتر جوامع محلی فراهم شود.

911

 بااا توجااه بااه مشااارکت بیشااتر زنااان در پااروژه،پیشانهاد ماایشااود حضااور کارشناسااان زن در پااروژه
پررن تر شود تا امکان ارارۀ آموزشهای تزم باه ایان
گروه و بسترسازی مشارکت هرگه بیشتر آناان فاراهم
شود.
 موضوع درآمدزایی پروژه و ایجاد تنوع درآمادی،فعالیتهای کارآفرینانه و اشتغال از طریق آن ،بهعنوان
عاماال انگیزشاای مهاام در افاازایش مشااارکت جوامااع
محلی ،بهخصوص برای گروههاای آسایبپاذیر گاون
زنان ،جوانان و کشااورزان فقیار و خاردهمالاک ماورد
توجه جدی قرار گیرد.
 با توجه به تأثیر مثبت مالکیت اراضی بار انادازۀمشارکت ،پیشنهاد میشود مسائوتن پاروژه از طریاق
شناسایی آن دسته از جوامع محلی مشارکت کننده در
پروژه که اراضی کشاورزی بیشاتری در اختیاار دارناد،
شرایطی را فراهم سازند تا اراضی این گاروه باهعناوان
مزارع نمایشی عملیات حفااظتی انتخااب و باهعناوان
محلی برای بازدید کشاورزان خردهمالک در نظر گرفته
شود تا از این طریق گروههای با انادازۀ اراضای کمتار
نیز به مشارکت در پروژه تشویق شوند.
 با توجاه باه تاأثیر مثبات تعاداد دام بار انادازۀمشارکت در پروژه ،پیشنهاد میشود مسئوتن پروژه از
طریاااق شناساااایی آن دساااته از جواماااع محلااای
مشارکتکننده در پاروژه کاه دام بیشاتری در اختیاار
دارند ،شرایطی را فراهم کنناد تاا مراتاع و واحادهای
پرورشاای ایاان گااروه بااهعنااوان نمونااهای نمایشاای از
عملیات حفاظتی انتخاب شوند و بهعنوان محلی بارای
بازدید گروه های دارای تعداد دام کمتر در نظر گرفتاه
شوند تا از این طریق آنان نیز باه مشاارکت در پاروژه
تشویق شوند.
 با توجه به جایگاه مؤثر شوراهای اسالمی روساتانزد جوامع محلی ،از توان این گروه در جلب مشاارکت
جوامع محلی و پیشبرد برنامهها و فعالیتهاای پاروژه
استفادۀ بیشتری بهعمل آید.
 -با توجه به تأثیر مثبت بومی بودن پاساخگویان

...عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی

.هرگه بیشتر افراد غیربومی را در پروژه فراهم سازند
،در این مورد تزم است آموزش افراد دریافاتکنناده
در زمینااۀ اسااتفادۀ صااحیح از تسااهیالت و امکانااات
اعطایی در راستای اهاداف پاروژه ماورد توجاه قارار
.گیرد
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بر اندازۀ مشارکت در پروژه پیشنهاد می شود مجریان
طرح ضمن اولویت قارل شدن بارای افاراد باومی در
ارارۀ تسهیالت و امکاناتی گون واگاذاری زماینهاای
، اعطاای تساهیالت و وام،متعلق باه مناابع طبیعای
،)... کااود و، ساام، بااذر،نهاااده هااا (نهااال رایگااان
 زمیناۀ حضاور و مانادگاری...آموزش های ترویجی و
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Abstract
Utilizing public participation in protecting and restoring the natural resources is considered as
a milestone. So the emphasis on public participation in decision-making of natural resources
conservation is the solution. The aim of this research was to determine the affecting factors on
local communities’ participation in the rehabilitation of degraded forestlands project in Rigan
County, Kerman Province. Using descriptive research and survey technique, 360 of the
participants in the project were randomly selected. Data were collected through a
questionnaire which its validity and reliability were confirmed by a pilot study. The
correlation test showed that there is a significant and positive relationship between variables
of education level, farm, and garden size and social norms, and a negative relationship
between social capital, cultural capital and participation of local communities in the project.
The regression analysis showed that 38 percent of participation variability was explained by
the variables such as cultural capital, social capital, farm size, number of sheep and amount of
monthly income. This study recommended more communication with the local community by
experts and more attention to the participation of certain groups such as women in the project.
Keywords: Participation, Natural resources, Social capital, Rigan County.
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