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چکیده

لهای کنونی و آینده است که نقش بسیار مهمی در تعادل بومشناختی،
منابع طبیعی یکی از ثروتهای حائز اهمیت برای نس 
شازحد مجاز و غیراصولی در معرض نابودی قرارگرفته
درآمدزایی و توسعه روستایی دارد؛ اما این منابع اکنون با بهرهبرداری بی 
است .حفاظت از این منابع بهصورت حاکمیتی و با برنامهریزی از باال به پایین انجام میشود و علیرغم اقدامات سختگیرانه و
هزینههای زیاد از طرف دولت ،تخريب منابع طبيعي همچنان ادامه دارد ،اين مسئله نياز به مديريتي سازگار براي حفاظت منابع
طبيعي با تأکید بر ه كم اري جوامع محلي را ضروري مینماید .جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل بهره برداران مراتع حوزه
رامه بود است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و تعداد  70پرسشنامه تکمیل و مقایسه نگرش ساکنین و تحلیل عاملی
صورت گرفت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد اجرای توانمندسازی و توان افزایی جوامع محلی درنهایت منجر به حفاظت بهتر
منابع طبیعی شده و گروههای محلی پایدار مانده و رضایتمندی مردم با مشارکت در مراحل برنامهریزی اجرا و پایش حاصلشده
است .نتایج حاصل از تحلیل دادههای کمی و کیفی مربوط به اثرات اجرای طرح و میزان واریانس تبیین شده آنها نشان میدهد
مؤلفه مشارکت مردم در اجرای طرح اثربخش تر بوده و توجیه کننده واریانس بیشتری ( ) 32 /59نسبت به دیگر مؤلفهها بود؛
تدیگر در تلخیص مؤلفههای موردبررسی ،مشارکت مردم در اجرای طرح باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
بهعبار 
واژگان کلیدی :توانمندسازی ،جوامع محلی ،مدیریت پایدار ،تشکل ،مشارکت مردمی

( -1نویسنده مسئول) hkaboli@semnan.ac.ir
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مقدمه
منابع طبيعي تجدیدشونده در مسير تحوالت اقتصادي ،اجتماعي جوامع مختلف نقش اساسي و سازنده داشته است؛

در کشور ما نيز منابع طبيعي تجدیدشونده پيوسته بهمنزله زيربناي توسعه اقتصادي– اجتماعي نقش اساسي را داشته،

چگاه قدر و منزلت آن موردتوجه قرار نگرفته است ( .)Ebrahimpour,1999در حقيقت
اگرچه در ا ني رهگذر هی 
امروزه در کشور ما منابع طبيعي تجدیدشونده به سبب اثرات مستقيم و غیرمستقیم خود مهمترین عامل در امر توسعه
یتواند ضامن ماندگاري و توسعه پايدار بوده و عدم توجه
اقتصادي -اجتماعي کشور بوده و استفاده مطلوب از آن م 
یتواند بالقوه متضمن مسائلي باشد که مجموعه برنامههای توسعه اقتصادي -اجتماعي فرهنگي کشور با
به آن م 
مخاطره جدي روبرو سازد ( Department of Natural Resources and Watershed Management of Semnan,

 .)2010بسیاری از برنامههای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی ،به دلیل توجه ناکافی به خصوصیات و موقعیت
ینفعان در شبکة روابط اجتماعی آنها ،با شکست مواجه شده است .تشخیص کنشگران یا افراد کلیدی یکی از
ذ
الزامات اجرای 
ینمودن برنامة عمل مدیریت مشارکتی منابع طبیعی است ( .)Ghorbani and Dehbozorgi, 2013ا ني
یسازد که به وضعيت جغرافيا يي کشور که بيش از  80درصد آن در قلمرو
امر زماني اهميت خود را بهخوبی نمايان م 
مناطق خشک و نیمهخشک قرارگرفته و نيز ساختارهاي اقتصادي-اجتماعي ،الگوهاي پراکنش جمعيت و نظامهای
لگیری سکون 
شک 
تهای انساني در نقاط مختلف کشور توجه شود ( .)Malek Hosseini, 2010مشارکت سنتی در
ایران ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی چندین هزارساله داشته که در اثر تغییرات و تحوالت مختلف متکامل شده و تا
بو رسوم و دین و فرهنگ اجتماعی یک
اصالحات ارضی تداومیافته بود بهطورکلی مشارکت سنتی برخاسته از آدا 
جامعه است ( .)Engineering consultants of Iran, 2006مردم برای مشارکت در فعالیت های که در منافع آن سهیم
اند ،از آمادگی و توانایی بیشتری برخوردارند و عالقه و ظرفیت آن ها با مشارکت در تصمیم گیری افزایش می یابد
( .)Dwyer et al., 2009نقش مشارکتی جوامع محلی برای تسهیل روند تصمیم گیری غیر متمرکز اساسی بوده و
طبق نظر برنامه ریزان ،موفقیت مشارکت جامعه و سازمان محلی بستگی به درک کارکرد نظام اجتماعی -اقتصادی و
قابلیت یکپارچه کردن عناصر انسانی به صورت فردی و جمعی در سطح محلی دارد( Rashid Pour and Faraj

.)Allah Hosseini, 2007
از نقش های مختلفی که سازمان های بنیادی مبتنی بر جامعه محلی ایفا می کند ،می توان به ایجاد فرآیند تصمیم
گیری ،فراهم آوردن اعضا ،بهبود وضعیت اقتصادی ،تشویق توانمندی های جامعه و خدمت رسانی دارند به عنوان
کانالی برای سازماندهی جامعه محلی دارای یک نقش ضروری می باشند (.) 2008 ،Welch-Devine
))Pareto & Lingo, 2012معتقدند که توانمندی کلید موفقیت و پایداری طرح های توسعه در عرصه های منابع
طبیعی است .توانمندسازي ،اصلی اساسی در توسعه مشارکتی تلقی می شود و بدون توجه به این مقوله نمی توان
شاخص هاي رشد و توسعه را ازطریق توانمندسازي جوامع محلی در زمینه هاي مختلف دست یافت؛ لذا براي توسعه
پایدار و پیشرفت مناطق محلی باید به توانمندي ها ،استعدادها و قابلیت هاي این جوامع و بهره گیري از منابع طبیعی،
اجتماعی و تکنولوژي پیشرفته اهتمام ویژه اي شود)  .(Rastin et al., 2014توانمندسازی جوامع محلی یکی از مهم
ترین بخش های طرح های مشارکتی در مدیریت منابع طبیعی به شمار می رود (.)Emami et al., 2017
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محققین زیادی در تحقیقات و مطالعات شان به نقش مشارکت و توانمندی جوامع محلی در پیشبرد اهداف طرحها و
پروژه ها اشاره کرده اند که به اختصار به مهمترین آنها در داخل و خارج از کشور اشاره می شود.

تحقیقات ) )Babu and Reidhead, 2000نشان داد که نظارت دورهای بر منابع طبيعي موجب اثربخشي آن میشود؛
تها و برنامهها در پايداري منابع طبيعي شده و به شاخصهای ارزشيابي
ا ني نوع نظارت باعث افزايش اثرات سیاس 
یکنیم و درنهایت يک بازخورد مناسب جهت بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي ذينفعان
منابع طبيعي دسترسي پيدا م 
یآورد .همچنین یافته ها نشان می دهد که اثربخشي طرح ها و پروژه های توانمند سازی و مشارکت جوامع
فراهم م 
محلی در منابع طبيعي ،در میانمدت و بلندمدت موجبات کاهش فقر و امنيت منابع را فراهم م 
یآورد ( & Schandel
.)West, 2010
شهای مشارکتي در مديريت منابع طبيعي از اثربخشي
) (Joneson et al,2003بر این نکته تاکید نمودند که رو 
بيشتري برخوردار هستند .در همین راستا نتایج ) ( keen & pullin, 2011نشان داد براي دستيابي به اثربخشی
شهای
طزیست و منابع طبيعي الزم است برنامههای ارزشيابي ،مديريت سازگار ،ديدگاه نظاممند و رو 
مديريت محی 
یتوانند بسياري از فعالیتهای حفظ و
مشارکتي پياده شود (Shafaghati cherdow, 2005) .گزارش نمود مردم م 
یگیرد مگر
یخود صورت نم 
نگهداري منابع طبيعي كشور را انجام دهند ،اما آنچه مسلم است مشاركت مردم بهخود 
اينكه مسئوالن منابع طبيعي كشور به مشاركت مردم بهعنوان كي
و زمينه مشاركت مردم در هر طرحي بهوضوح مش صخ

ر نك اساسي در توسعه منابع طبيعي اعتقاد داشته باشند

یهای جامعي پيرامون و
گردد ،پس ضروري است ابتدا بررس 

شهای مختلفي براي مشاركت آنها بهره گيريم .بر اساس مطالعات
نحوه مشاركت مردم انجام شود ،سپس از رو 
) ،(Parsa Rauf ,2014ارتباط معنا داری میان توانمند سازی جوامع محلی و توسعه پایدار وجود دارد .مطالعات
) (Hudson, 1991که با تجزیهوتحلیل سه مورد از پروژههای توسعه روستا يي در غنا ،نپال ،مكز كي  ،دریافت که
پروژهها به دليل کمتوجهی به دانش بومي روستا يي ان ،کماهمیت شمردن مشاركت عمومي و وابستگي مفرط به
برنامهریزی متمركز و غير مشاركتي ،در فرآيند اجرا با موانع جدي روبهرو شدهاند.
براساس نتایح مطالعات ) ،(Akbarpour, 2015روستاییان در گرایش به فعالیت های کار آفرینانه بیشتر با گرایش به
تامین امیال و برداشت های فردی خود عالقه داشته اند .مطالعات ) ( Ali Pour et al. 2009نیز نشان داد كه مشاركت
مردم در پروژههای بذرپاشي و نهالکاری با توجه به سود سرشار حاصل از پرورش درختان مثمر باال بوده است؛
پروژههایی مانند علوفه كاري و حفاظت و قرق و كشت نواري به دليل هزينه باال براي محصور كردن زم ني و نيز
یشد به ا ني كار ،از مشاركت پا نيي برخوردار بوده
نهایی كه ما حي تاج غذا يي خانوار از آن تأمین م 
اختصاص زمی 
است.
براساس مطالعات ) ،)Yavari et al. 2005میزان محصوالت زراعی بعد از اجرای طرح مشارکت و توانمند سازی
جوامع محلی ،تولید محصوالت زراعی افزایش زیادی داشته است و وضعیت ماندگاری بعد از اجرای پروژهها در
روستا به دلیل افزایش آب و  ...داشته است.
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حها و برنامههای آبخیزداری بهتنهایی قادر به جلوگیری از فرسایش
) )Baqaei et al. 2005گزارش کردند که طر 
یکه عدم مشارکت روستائیان در امر
نخواهد بود و نیازمند مشارکت گسترده ساکنان حوزههای آبخیز است بهطور 
حهای آبخیزداری میکند و ثمره دیگری
حها هزینههای زیادی را صرف اجرای طر 
حفظ نگهداری و اجرای طر 
ندارد؛ در بررسی یافتههای حاصل مش صخ

شد وضع قوانین آسانتر جهت گرفتن وام از سوی دولت مهمترین عامل

تاثیر گذار در مشارکت به شمار م 
تهای
یرود ) Saharovat et al. 2010) .در تحقیقی به ا ني نتيجه رسيدند که فعالی 
بوخاک در بلندمدت م 
مشارکتی آب يخ زداري باعث بهبود کيفيت منابع آ 
یشود .نتایج تحقیقات (Khan and Ali
) ,2016که به بررسی توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان در گلگ -بلتستان در کشور پاکستان پرداخته اند ،نشان داد
باال بردن توانایی ها زنان در ابعاد مختلف می تواند جوامع محلی را به توسعه پایدار نزدیک نماید؛ ایشان توانمندی
زنان در بعد اجتماعی را مهم تر ازسایر ابعاد دانسته اند.
براساس مطالعات ) ) Emami et al., 2016اجرای پروژۀ ترسیب کربن در شناسایی و رفع مشکالت ،نشان داد که
مشارکت حداکثری و کار گروهی در بین جوامع محلی ،باال بردن میزان مسئولیت پذیری نسبت به حفاظت از جنگلها
و مراتع و همچنین در افزایش امید به آینده ای بهتر در منطقه ،بیشترین تأثیر را داشته است .درعین حال ،افراد
موردمطالعه معتقد بودند که اجرای پروژۀ ترسیب کربن کمترین تأثیر را در باال بردن توان مالی و اقتصادی مردم گذاشته
است.
نتایج تحقیقات ) )Park & Kim, 2014که به بررسی تاثیر مشارکت جامعه محلی در توانمندی آنها در استرالیای
جنوبی پرداخته اند ،نشان می دهد که افزایش مشارکت در جامعه محلی می تواند در توانمندی جوامع محلی تأثیر
پایداری داشته باشد؛ ضمن اینکه یافته ها گویای آن بود که بعد روانی و اجتماعی نسبت به بعد اقتصادی تأثیر قابل
توجهی در توانمندی افراد داشته است.

) ) Shariati et al. 2005با بررسی عوامل مؤثر بر مشاركت روستائيان جنگل نش ني به این نتیجه رسیدند که بايد
یهای ،مشارکت
زمینهای فراهم گردد كه روستائيان از نعمت سواد بهرهمند گردند زیرا در زمینهیابی براي تش يك ل تعاون 
و توانمندی روستایان ضروري است .همچنین تحقیقات ) ) Saadi et al. 2012نشان از آن دارد که متغیرهای رضایت
از شغل ،توانمندی اقتصادی ،سطح دانش و میزان تحصیالت ،با میزان توانمندی افراد نقش اساسی داشته است.

با توجه به بررسی واکاوی نتایج تحقیقات و مطالعات مختلف انجام گرفته در داخل و خارج از کشور ،شاخص
توانمندی با ابعاد متنوعی موردسنجش و ارزیابی قرار گفته است .در تحقیق حاضر که بر روی تأثیر اجرای پروژه های
توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی صورت گرفته است ،جهت سنجش شاخص توانمندی،
ابتدا با مروری بر پیشینۀ تحقیق و مطالعات انجا مگرفته در زمینه توانمندی و همچنین مصاحبه های با کارشناسان منابع
طبیعی و جوامع محلی به صورت فردی و گروهی ،مهمترین ابعاد مختلف توانمندی جوامع محلی استخراج شد .با
ادامۀ بررسی منابع و همچنین مصاحبه های حضوری گویههای سنجش هر یک از ابعاد تعیین گشت .این امر تا آنجا
ادامه پیدا کرد که محقق با سؤاالت و عبارات تکراری مواجه شد .درنهایت ،با کنار هم گذاشتن تجزیه وتحلیل یافته
های تحقیقاتی و همچنین مصاحبه ها ،فهرستی از شاخصها و گویه های موردسنجش توانمندی تهیه گردید و بعد از
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جمع بندی آنها ،سه بعد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و فنی ،برای ارزیابی توانمندی جوامع محلی در اثر اجرای
پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.
مواد و روشها
در این پژوهش نقش توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی حوزه رامه شهرستان آرادن واقع در
تترین شهر
استان سمنان مورد توجه قرار گرفت .استان سمنان یکی از استانهای کشور ایران است .مرکز و پرجمعی 
این استان ،شهر سمنان است .مساحت این استان برابر با  ۹۷ ٬ ۴۹۱کیلومتر مربع که  ۵٫۹درصد مساحت کل کشور را
یشود .این استان از نظر مساحت ششمین استان ایران است .استان از جانب شمال به استانهای خراسان
شامل م 
شمالی ،گلستان و مازندران ،از جنوب به استانهای اصفهان و یزد ،از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به
استانهای تهران و قم محدود است .استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی ،اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی و
محدودیتهای آب و خاک ،از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست .تنها دو درصد از کل مساحت استان زیر
کشت آبی و دیم است .عمدهترین محصوالت این استان را گندم ،جو ،سیب زمینی ،پنبه ،یونجه ،اسپرس ،شبدر و
یدهند .از لحاظ دامداری این منطقه به علت دارا بودن مراتع از وضعیت نسبتا خوبی
چغندرقند و پسته تشکیل م 
بهای دامپروری کشور
برخورداراست .استان سمنان با  ۵٫۵میلیون هکتار مرتع و  ۲٫۵میلیون واحد دامی یکی از قط 
یرود .در این استان
بهای صنعتی کشور بهشمار م 
یآید .استان از مراکز قابل توجه صنایع دستی و از قط 
بهشمار م 

انواع صنایع دستی نظیر قالی بافی ،گلیم بافی ،نمد مالی ،سرامیک و سفال سازی و … وجود دارد.

شهرستان آرادان یکی از شهرستانهای استان سمنان که از غرب به شهرستان گرمسار و از شرق به شهرستان سرخه و
یگویند.
یشود .مردم این شهرستان به زبانهای طبری الیکایی و فارسی س نخ م 
از شمال به استان تهران محدود م 
مرکز این شهرستان شهر آرادان است و شامل  ۲بخش و  ۴دهستان است .این شهرستان قب ًالًال در شهرستان گرمسار
نآباد کردها و بخش کهن آباد با
قرار داشت و در مجموع شامل بخش مرکزی با توابع دهستان یاتری و دهستان حسی 
توابع دهستان کهن آباد و دهستان فروان ،در  ۱۰دیماه  ۱۳۹۰توسط هیئت وزیران تصویب و ابالغ شد.
حوزه رامه در استان سمنان و در شمال شهرستان آرادان قرار داشته و بهعنوان مراتع ییالقی مورداستفاده مرتعداران
یگیرد .مراتع قشالقی این بهرهبرداران در جنوب شهرستان آرادان در حاشیه کویر آرادان و ده
این شهرستان قرار م 
نمک قرار دارد .منطقه موردمطالعه بین طولهای جغرافیایی  25درجه و  37دقیقه تا  25درجه و  48دقیقه شرقی و
ضهای جغرافیایی  35درجه و  21دقیقه تا  35درجه و  33دقیقه شمالی قرار دارد (شکل  .)1این حوزه دارای
عر 
چهار روستا بنامهای چهارطاق باال ،قالیباف ،رامه باال و رامه پایین است .ارتفاع متوسط حوزه از سطح دریا 2260
مترمی باشد .تیپ واحد اراضی در زیر حوزه کوهستانی است.
پژوهش حاضر ،در دو بخش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی به انجام رسیده است .اطالعات
میدانی مورد نیاز پژوهشی در دو بخش کمی و کیفی به کمک مشاهدات میدانی و گردش در روستاها ،پرسشنامه و
مصاحبه جمع آوری گردید .روایی صوری محتوایی پرسشنامه به کمک  20نفر از اساتید و متخصصین و تعدادی از
اعضا شورای اسالمی روستاهای محدوده پژوهش بررسی و اصالحات پیشنهادی انجام شد .تعداد  04پرسش بر
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اساس طیف پنج ارزشی لیکرت ( از خیلی کم 1:تا خیلی زیاد )5:تنظیم شد . .به منظور آمادهسازی دادهها برای
تجزیهوتحلیل و آزمونهای آماری اقدام به پردازش دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  20و  Excel 2012شد .در
این مرحله به ویرایش دادهها و کدگذاری آنها پرداخته شد و تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و
استنباطی انجام شد است.
عآوری اطالعات از طریق مصاحبه ،مشاهده
در بخش کیفی این پژوهش از متدولوژی نرم استفادهشده و پس از جم 
و حضور در مراتع حوزه رامه برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای تحلیل محتوا و نقشههای ذهنی استفاده شد.
منظور از روش تحلیل محتوا آن است که بتوان بر اساس آن ،خصوصیات یک متن گفته یا نوشتهشده را بهطور
عبینان یا عینی و بهطور سامانمند شناخت و از آنها نیز استنتا 
واق 
جهایی درباره مسئله بیان نمود (Sarmed et al.,
.2001).
برای سنجش پایای پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و با انجام پیش آزمون ،با تعداد  30پرسشنامه،
میزان آلفای کرونباخ ،در حوزه رامه  0/8به دست آمده که نشانگر پایایی ابزار سنجش پژوهش بود .در این پژوهش
عداران ذینفع در مراتع حوزه رامه بودن که بهصورت فعال به دامداری مشغول هستند.
جامعه آماری موردنظر کلیه مرت 
لگرفته در حوزه ،در مدیریت مرتع مشارکت داشتهاند؛ اما
این بهرهبرداران عالوه بر عضویت در تشکل محلی شک 
نمونهگیری بهصورت تصادفی سامانمند بوده است .به این معنا که در هر سامان به نسبت بهرهبرداران بهطور تصادفی
یشوند .جامعه پژوهش شامل بهره برداران مراتع حوزه رامه با فروانی  85نفر بود.
از بین ذینفعان نمونهها انتخاب م 
بهره برداران مرتع ،به عنوان نمونه آماری در منطقه انتخاب و به کمک فرمول کوکران تعداد نمونه الزم  07عدد
محاسبه گردید.
در این پژوهش اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فنی پروژه های مشارکتی بهعنوان متغیر تحقیق مدنظر قرار گرفت.
الف) متغیرهای اقتصادی
لشده است که به تفکیک هر معیار و هر گویه تقسیم و طبقهبندیشده است.
متغیرهای اقتصادی از  5مؤلفه تشکی 
ب) متغیرهای اجتماعی
لشده است که به تفکیک هر معیار و هر گویه تقسیم و طبقهبندیشده است.
متغیرهای اجتماعی از  4مؤلفه تشکی 
ج) متغییر های فنی
یشده است (جدول
لشده است که به تفکیک هر معیار و هر گویه تقسیم و طبقهبند 
متغیرهای فنی از  2مؤلفه تشکی 
. )1

نقش توانمندسازی جوامع محلی در975 ...

شکل :1موقعیت حوزه رامه در سطح استان سمنان و کشور
Source: Research findings
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جدول  :1متغیرهای اقتصادی– اجتماعی و فنی حاصل از اجرای پروژه
ابعاد

مؤلفه

معیار

گویه ها

-1ایجاد مشاغل جدید

-1کاهش یا افزایش گرایش ساکنان به بهره برداری از محصوالت فرعی
 -2کاهش یا افزایش گرایش ساکنان به پرورش زنبور عسل

اقتصاد خانوار

-2تغییرات تعداد دام

 -1اثر اجرای طرح بر کاهش یا افزایش دام مازاد در مراتع
 -2کاهش یا افزایش دام در مرتع با اجرای طرح

-3روند مهاجرت

 -1افزایش یا کاهش مهاجرت معکوس با اجرای طرح

 -4درآمد

 -1افزایش یا کاهش درآمد مردم با اجرای طرح
 -2افزایش یا کاهش درآمد معیشت های جایگزین
 -3پایداری درآمد از محل اجرای طرح
 -4افزایش درآمد از مشاغل جایگزین

 -5مشارکت مردمی

 -1میزان مشارکت مردم به صورت مالی
 -2نقش بهبود وضع اقتصادی در افزایش مشارکت

وضعیت منابع طبیعی به عنوان مهمترین

اقتصادی

 -1پوشش گیاهی

 -1افزایش یا کاهش پوشش گیاهی با اجرای طرح و به تبع ان افزایش یا کاهش

عوامل اثر گذار بر اقتصاد خانوار ،در اثر

نیاز خرید علوفه

اجرای پروژه

 -2افزایش و کاهش فرسایش خاک با اجرای طرح و به تبع ان افزایش یا کاهش
پوشش گیاهی
 -2کاهش خسارت

-1جلوگیری از تخریب مناطع طبیعی با اجرای طرح
-2کاهش خسارت سیل با اجرای طرح

گردشگری

 -1رونق صنایع دستی

 -1با اجرای طرح صنایع دستی کاهش یا افزایش یافته

 -2بهبود وضعیت گردشگری

 -1گردشگری رایج شده در منطقه

منطقه

 -2تأثیر اجرای پروژه بر تعداد گردشگران

سطح زندگی خانوار

بهبود سطح زندگی خانوار

-1تاثیر طرح بر اقتصاد مردم

منابع آب

-2بهبود وضعیت زندگی با اجرای طرح
بهبود وضعیت منابع آب با اجرای

 -1استفاده بهینه از آب با اجرای طرح

طرح

-2اثر مثبت عملیات آبخیزداری بر آب های زیرزمینی

تعامل

میزان تعامل و آگاهیرسانی و

 -1اعمال نظر بهره برداران در انجام پروژه

کهای
اطالعرسانی و کم 

مذاکره ساکنین

 -2اهمیت دادن به نظر بهره برداران
 -3نقش بهره برداران در اجرای پروژه

ساکنین به مسئولین
اثرات اجرای طرح

میزان همکاری در اجرا و پایداری

 -1رسیدن به اهداف طرح

طرح

 -2نظر بهره برداران برای ادامه طرح
 -3مشارکت مردم در مراحل برنامه ریزی ،اجرا و پایش

اجتماعی

 -4نقش توانمندی مردم ،در پایداری تشکل ها
فرهنگ

 .1اثر ات پروژه بر فرهنگ اداب

 -1اثرات مثبت و منفی بر فرهنگ و اداب مردم ساکن حوزه

و رسوم
وضعیت رضایت مندی از اجرای پروژه
اثرات فنی پروژه بر ساکنین و اجرای

 .1میزان رضایت بهره برداران و

 -1افزایش اعتماد مردم به مسئوالن

اعتماد مردم به مسئوالن

 -2رضایتمندی بهره برداران از بخش دولتی

شرکت در جلسات

 -1شرکت در جلسات توانمندسازی
 -2شرکت در جلسات تصمیم گیری

پروژه
فنی

 -3شرکت در ارزیابی و بازنگری طرح
اثرات فنی پروژه

 -1نقش بهره بردارن و بسته های

 -1نقش بهره برداران در حفاظت پروژه ها

حمایتی

 -2نقش بسته های حمایتی در افزایش مشارکت
-3نقش تشکل های محلی در مدیریت منابع طبیعی

 -2بر میزان مشارکت گروه های

 -1مشارکت در بهره برداری از طرح

محلی

 -2باال رفتن میزان مشارکت با گروه های محلی
Source: Research findings

نقش توانمندسازی جوامع محلی در185 ...

نتایج
میانگین سنی بهرهبرداران  43سال است؛ این عامل گویای آن است که قشر میانسال اکثرًاًا بهعنوان بهرهبردار در منطقه
شآمده در شهرها و رفاه ایجادشده ،جوانان حرفه دامداری را رها
مورد بررسی حضور دارند .با توجه به شرایط پی 
کرده و کمتر به آن پرداختهاند و به شهرها اطراف مهاجرت کردهاند .کمترین حضور در طبقه سنی  28 - 19سال با
میزان  4/ 28درصد است و بیشترین حضور در طبقه باالی  68 - 59سال و برابر  %04است .حداقل سن پاسخگویان
 19سال و حداکثر آن  73سال است (نمودار .)1

نمودار  :1توزیع فراوانی و میانگین گروه سنی پاسخگویان
Source: Research findings

عداری
شغل اصلی این ساکنین چه در فصل قشالق و چه در ییالق به ترتیب با  50و  67 / 14درصد ،دامداری و مرت 
بوده و کمترین توزیع فراوانی مربوط به شغل کشاورزی – دامداری با فراوانی  23خانوار و  17 / 14درصد در

یروند
تگاههای قشالقی بوده است که این ساکنان زمانی که در فصل زمستان به مناطق گرمسیر حاشیه کویر م 
سکون 
حهای مشارکتی
یکنند (نمودار  .)2از زمان اجرای طر 
اقدام به کشت گندم و جو برای رفع بخشی از نیازهای خود م 
پرورش زنبور در بین این ساکنین با استقبال آنها روبرو شد است و هماکنون بخشی از اقتصاد خانوارها به شمار
یهای زنبورداری در بین این ساکنین شده است.
یرود و تا حدی رونق یافته که موجب ایجاد تعاون 
م
یشود؛ میزان درآمد ناشی از این شغل در بین کل
منبع اصلی درآمد این ساکنین بیشتر از طریق دامداری تأمین م 
جامعه آماری  1715 /5میلیون تومان است که هر خانوار بهصورت میانگین  24 /5میلیون تومان ساالنه درآمد دارند؛ و
با اجرای این پروژه منبع درآمدی ناشی از زنبورداری که ساالنه  146 /5میلیون تومان برای این ساکنین ایجاد درآمد
یکند موجب تقویت اقتصاد خانوارهای زنبوردار بهصورت میانگین ساالنه  6/ 36میلیون تومان برای هر خانوار
م
یکند .میزان درآمد در شغلهای به ترتیب از  35و  12میلیون تومان در نمونه آماری موردمطالعه است.
ایجاد درآمد م 
میانگین کل درآمد هر خانوار از  24 /5میلیون تومان به  72/72میلیون تومان رسیده که ناشی از ایجاد شغل زنبورداری
و برداشت گیاهان دارویی ازجمله باریجه در بین این ساکنین است (نمودار .)3
به منظور دستیابی به نتایج روشن تر ،ابتدا نگرش سنجی ساکنان و سپس تحلیل عاملی که برای خالصه کردن
فهای تحقیق ،مقایسه نگرش بهره برداران مراتع
متغییرها صورت گرفته است ارائه شد .در راستای دستیابی به هد 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره اول ،زمستان 3189
 285فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

حوزه رامه ،متغییرهای از نوع اقتصادی ،اجتماعی و فنی در طیف لیکرت با  5سطح خیلی کم تا خیلی زیاد مقایسه
شده است (جدول  .)2در ارائه گویه ها ،ابتدا مقایسه نگرش ساکنان در رابطه با اثرات اقتصادی پروژه را بر بهره
برداران حوزه رامه را میسنجد (جدول  .)3بر اساس نتایح ،نگرش ساکنان در ارتباط با گویه های اقتصادی پروژه بر
بهره برداران حوزه رامه ،تاثیر قابل توجهی بعد از اجرا شدن پروژه را نشان می دهد .نتایج اغلب گویه ها به استثنای
تغییر تعداد دام در مرتع در اثر اجرای طرح ،بیانگر این واقعیت بود که پس از اجرایی پروژه توانمندسازی ،شرایط
اقتصادی بهره برداران حوزه رامه بهبود پیدا کرده است .تنها نتیجه یک گویه خارج از روال یاد شده قرار داشت .بر
اساس نتایج ،اجرای طرح نتوانسته تعداد دام حوزه را چندان کاهش دهد.

نمودار  :2مشاغل اصلی Source: Research findings

نمودار  :3ترکیب اقتصادی خانوارهای حوزه Source: Research findings

در دومین گروه گویه ها ،اثرات اجتماعی ،میزان رضایت ساکنین از نحوه برخورد مسئولین پروژه و رفتار آنها و
یسنجیده شد (جدول  .)4نگرش ساکنان در مورد دومین گروه از گویه ها در
لهای مردمی ایجادشده را م 
نقش تشک 
تمامی موارد نشان از تاثیر اجرای این پروژه بر بهره برداران است؛ به خصوص اجرای این پروژه توانسته مشارکت
مردم و اعتماد به مسئولین اجرای پروژه را جلب کرده و از طرفی با توانمندی اقتصادی مردم در اثر اجرایی پروژه
پایدار تشکل ها را تضمین کرد است.

نقش توانمندسازی جوامع محلی در385 ...

یسنجد
سومین گروه از گویه ها اثرات فنی این پروژه بر میزان مشارکت و نقش بهرهبرداران در اجرای پروژه م 
لهای محلی در مدیریت منابع
(جدول  .)5نگرش ساکنان در مورد سومین گروه از گویه ها از جمله نقش تشک 
طبیعی ،باال رفتن میزان مشارکت با گروههای محلی و نقش مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی زیاد ارزیابی
شده است.

نتایج آزمون کی.ام.او 1نشانگر مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی بود (جدول  .)6نتایج آزمون در حوزه رامه،
برابر با  0/ 729بود که بزرگ تر از  0/7و مقدار بارتلت آن کمتر از  0/ 05است که نشان داد تحلیل عاملی برای

شناسایی ساختار مدل عاملی ،مناسب است؛ در تحلیل عاملی در سنجش دیدگاه ساکنان نسبت به اجرای پروژه های
توانمند سازی جوامع محلی ،ابتدا  04متغییر وجود داشت که به  8عامل رسید با توجه به ارتباط بین متغیرها و نظر
محققان و با استفاده از مبانی نظری ،مولفه ها نام گذاری گردید .عوامل نامگذاری شده و میزان واریانس تبیین شده
آن ها برای نگرش ساکنان نسبت به تاثیر پروژه های توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی
محاسبه شد.
سها
جدول  :2طبقهبندی مقیا 
امتیاز

مقیاس

1/ 49 -1

خیلی کم

2/ 29 -1/5

کم

3/ 49 -2/5

متوسط

4/ 49 -3/5

زیاد

5 -4/5

خیلی زیاد

Source: Research findings

جدول  :3سنجش نگرش بهره برداران در رابطه با اثرات اقتصادی پروژه
نتایج طیف لیکرت

عنوان سؤال

خیلی کم
12

افزایش مهاجرت معکوس با اجرای طرح

کم

میانگین
متو س ط

زیاد

نگرش

خیلی زیاد

2

26

22

8

3/ 17

متو س ط

افزایش گردشگری با اجرای طرح

0

15

72

21

7

3/ 93

متو س ط

افزایش درآمد مردم با اجرای طرح

0

15

42

13

0

2/ 97

متو س ط

افزایش درآمد معیشتهای جایگزین

1

7

47

15

0

3/ 09

متو س ط

پایداری درآمد از محل اجرای طرح

1

13

35

14

7

3/ 19

متو س ط

12

3

3/ 40

متو س ط

37

5

3

2/ 96

متو س ط

افزایش درآمد از مشاغل جایگزین

8

7

38

16

1

2/ 39

متو س ط

بهبود وضعیت زندگی با اجرای طرح

1

7

44

15

3

3/ 17

متو س ط

نقش بهبود وضع اقتصادی درافزایش مشارکت

1

4

36

21

8

3/ 46

متو س ط

عدستی با اجرای طرح
رونق صنای 

3

2

36

21

8

3/ 44

متو س ط

افزایش پوشش گیاهی با اجرای طرح

0

2

36

19

13

3/ 61

زیاد

1

تاثیر طرح بر اقتصاد مردم
میزان مشارکت مردم بهصورت مالی

13
11

کاهش فرسایش خاک با اجرای طرح

0

جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با اجرای طرح

0

41
13

32

23

12

3/ 63

زیاد

24

21

13

3/ 50

زیاد

3

کاهش خسارات سیل با اجرای طرح

0

5

32

22

11

3/ 56

زیاد

بهرهبرداری اصولی محصوالت فرعی با اجرای طرح

6

7

29

21

7

3/ 23

متو س ط

12

استفاده بهینه از آب با اجرای طرح

5

6

20

33

6

3/ 41

متو س ط

بهای زیرزمینی
اثر مثبت عملیات آبخیزداری بر آ 

4

2

26

34

4

3/ 46

متو س ط

6

2

5

2/ 19

کم

اثر اجرای طرح بر کاهش دام مازاد در مراتع

1

51

11

1

3/ 70

تغییر تعداد دام در مرتع با اجرای طرح

42

14
6

Source: Research findings

متو س ط

)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO

1
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لهای مردمی ایجادشده
جدول  :4سنجش نگرش بهره برداران در رابطه با اثرات اجتماعی و نقش تشک 
نتایج طیف لیکرت

عنوان سؤال

خیلی کم
اعمال نظرات بهرهبرداران در انجام پروژه

میانگین
متو س ط

کم

زیاد

نگرش

خیلی زیاد

3

23

29

13

2

2/ 83

متو س ط

اهمیت دادن به نظر بهرهبرداران

4

26

19

81

3

2/ 86

متو س ط

نقش بهرهبرداران در اجرای پروژه

3

14

33

81

2

3/ 03

متو س ط

22

22

رسیدن به اهداف طرح

3

نظر بهرهبرداران برای ادامه طرح

2

7

14

72
11

9
12

22

رضایتمندی بهرهبرداران از بخش دولتی

1

19

31

مشارکت مردم در برنامهریزی ،اجرا و پایش

0

1

16

93

له ا
نقش توانمندی مردم در پایداری تشک 

6

3

9

35

افزایش اعتماد مردم به مسئوالن

3

0

20

04

اثر مثبت بر فرهنگ و آداب مردم

1

9

41

Source: Research findings

8

3/ 06

متو س ط

3/ 50

زیاد

3/ 49

متو س ط

3/ 98

زیاد

3/ 77

زیاد

7

3/ 69

زیاد

15

4

3/ 17

متو س ط

14
17

جدول  :5سنجش نگرش در رابطه با تأثیرات فنی پروژه بر میزان مشارکت و نقش بهرهبرداران در اجرای پروژه سنجش نگرش بهره برداران بر مشارکت و نقش
بهرهبرداران در بخش فنی پروژه
نتایج آزمون طیف لیکرت

عنوان سؤال

خیلی کم
6

شرکت در جلسات توانمندسازی
مشارکت در تصمیمگیری

4

نقش بهرهبرداران در حفاظت پروژهها

1
10

شرکت در ارزیابی و بازنگری طرح
مشارکت در بهرهبرداری از طرح

4

نقش بستههای حمایتی در افزایش مشارکت

3

کم

میانگین

متو س ط

16

زیاد

29
13

17
32

8

20

31

15
12

21

نگرش

خیلی زیاد
2

2/ 90

متو س ط

1

3/ 01

متو س ط

9

3/ 41

متو س ط

28

12

5

2/ 18

متو س ط

72

81

9

3/ 23

متو س ط

26

72

5

3/ 31

متو س ط

9
9

لهای محلی در مدیریت منابع طبیعی
نقش تشک 

3

3

باال رفتن میزان مشارکت با گروههای محلی

0

6

نقش مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی

3

3

10

کاهش اختالفات بهرهبرداران مراتع

2

10

23

3/ 96

زیاد

3/ 94

زیاد

34
93

14

3/ 86

زیاد

24

11

3/ 46

متو س ط

13

21
30

Source: Research findings

21

جدول  :6بررسی مناسب بودن متغیرها برای تحلیل عاملی
K.M.O

بارتلت

0/ 729

0/ 00

اثرات اجرای طرح (توانمندسازی) بر مدیرت منابع طبیعی

Source: Research findings

نتایج ماتریس دوران یافته ،موقعیت قرارگیری هر یک از متغیرها در زیر عامل مناسب خود نشان دادهشده است.
همانطور که مش صخ

است ،برای دیدگاه ساکنان نسبت به اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فنی پروژههای توانمندسازی

جشده است (جدول .)7
جوامع محلی در مدیریت پایدار بر ابعاد مختلف زندگی  8مؤلفه استخرا 
جدول  :7نتایج ماتریس دوران یافته بعد از اجرای پروژه
ابعاد

مؤلفهها
2

1
شرکت در جلسات توانمندسازی

0/ 66

اعمال نظرات بهرهبرداران در پروژه

0/ 73

شرکت در جلسات تصمیمگیری

0/ 73

اهمیت دادن به نظر بهرهبرداران

0/ 63

نقش بهرهبرداران در اجرای پروژه

0/ 68

نقش بهرهبرداران در حفاظت پروژهها

3

0/07

شرکت در ارزیابی و بازنگری طرح

0/ 69

مشارکت در بهرهبرداری از طرح

0/ 71
0/ 48

رسیدن به اهداف طرح
نظر بهرهبرداران برای ادامه طرح
رضایتمندی بهرهبرداران از بخش دولتی

4

5

0/ 87
0/ 31

6

7

8

نقش توانمندسازی جوامع محلی در585 ...
0/ 64

لهای محلی در مدیریت منابع طبیعی
نقش تشک 

0/ 43

باال رفتن میزان مشارکت با گروههای محلی

0/ 64

مشارکت مردم در برنامهریزی ،اجرا و پایش
0/ 83

نقش مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی

0/ 60

افزایش اعتماد مردم به مسئوالن

0/ 34

کاهش اختالفات بهرهبرداران مراتع

0/18

افزایش گردشگری با اجرای طرح
0/ 44

اثر مثبت بر فرهنگ و آداب مردم
0/ 48

افزایش درآمد مردم با اجرای طرح
پایداری درآمد از محل اجرای طرح

0/ 29

میزان مشارکت نیروی انسانی در اجرای طرح

0/ 60

0/ 76

تاثیر طرح بر اقتصاد مردم
0/ 43

افزایش درآمد از مشاغل جایگزین

0/ 42

عدستی با اجرای طرح
رونق صنای 
0/ 79

افزایش پوشش گیاهی با اجرای طرح

0/ 55

کاهش فرسایش خاک با اجرای طرح

0/ 87

جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با اجرای طرح
کاهش خسارات سیل با اجرای طرح

0/ 77

استفاده بهینه از آب با اجرای طرح

0/ 46

بهای زیرزمینی
اثر مثبت عملیات آبخیزداری بر آ 

همان طور که از نتایج مش صخ

Source: Research findings

0/ 87

است ،مؤلفه مشارکت مردم در اجرای طرح واریانس بیشتری را نسبت به دیگر

مؤلفهها دارد (  ) 32 / 95که به این دلیل است که متغیرهای بیشتری (  12متغییر) را در خود نسبت به دیگر مؤلفهها در
بردارد .مؤلفه  2با داشتن  6متغیر  8/58درصد واریانس را به خود اختصاص داده است .مؤلفه  3با داشتن  5متغیر و
درصد واریانس  8/ ۰۱در رتبه بعدی قرار دارد .مؤلفه  4با داشتن  2متغیر  5/27درصد واریانس را به خود اختصاص
داده است .مؤلفه  5با داشتن  2متغیر  4/ 21درصد واریانس را به خود اختصاص داده است و در رتبه بعدی مؤلفه 6
با داشتن  2متغیر  3/ 64درصد واریانس درصد واریانس را به خود اختصاص داده است .مؤلفه  7با داشتن  2متغیر
 3/ 13درصد واریانس را به خود اختصاص داده و مؤلفه  8با داشتن تنها  1متغیر و در صد واریانس  2/18در آخرین
تپذیری مردم و اجرای پروژهها با مشارکت آنها و
رتبه قرار دارد .نتیجه این مقایسه نشانگر افزایش روحیه مشارک 
لهای موجود در
درنتیجه آن مدیریت مشارکتی و کاهش تخریب منابع طبیعی است .از طرفی استفاده از سایر پتانسی 
حوزه و ایجاد مشاغل جایگزین باعث تغییر وضعیت اقتصادی مردم و کاهش وابستگی آنان به این منابع شده است.
لشده است
این نتایج به خاطر تغییر نگرش و ایجاد توانمندی وتوان افزایی در آنان است که با اجرای طرح حاص 
یدهد با تغییر نگرش و دیدگاه مردم در اثر برگزاری کارگاههای مختلف توانمندسازی آنان
(جدول  .)8نتایج نشان م 
نسبت به منابع طبیعی اطراف خود حساس شده و درصدد حفاظت و احیاء این منابع در غالب تشکلهای محلی
شهای دولتی اعتماد کنند و ارتباطات قویتری را با آنان برقرار کنند .با
برآمدهاند و توانستهاند برخالف گذشته به بخ 
یگیرد این گروهها به پایداری رسیده و اختالفات بین
توجه به همکاریهای که بر اساس یک هدف مشترک انجام م 
بهرهبرداران کاهشیافته است .با مشارکت مردم در مراحل مختلف برنامهریزی ،اجرا و پایش طرح مردم احساس
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نرو بهصورت خودجوش درصدد حفاظت آن
یدانند ازای 
قخاطر به این فعالیتها داشته و خود را مالک آن م 
تعل 
برآمدهاند و آن را احیاء نمودهاند (جدول .)8
جدول  :8مؤلفههای مؤثر برمدیریت منابع طبیعی در طرح (توانمندسازی)
درصد واریانس

ردیف

نام مؤلفه

1

مشارکت مردم در اجرای طرح

2

کاهش تخریب منابع طبیعی با اجرای طرح

8/ 58

3

تغییر وضعیت اقتصادی مردم با اجرای طرح

8/ 01

32 / 95

4

احیاء منابع طبیعی با اجرای طرح

5

لهای محلی در اجرای طرح
نقش ویژه تشک 

6

شهای دولتی در اجرای طرح
همکاری بخ 

3/ 64

7

اثرات اجرای طرح در جلوگیری از خسارات سیل

3/ 13

8

ارتباط مردم با سایر نهادها

Source: Research findings

5/27
4/ 21

2/18

بحث
مديريت پایدار منابع طبیعی با تکیهبر توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی و مشارکت آنان در مراحل تصميم
سازي ،تصمیمگیری ،اجرا و پایش بهعنوان يكي از راهکارهای حفاظت بهتر منابع طبیعی است.
نتایج این پژوهش نشان داده است که مشارکت مردم در هر پروژهای ضامن اجرا و پایداری آن پروژه است و این
مسئله در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مقوله مديريت پايدارمنابع طبیعی با تکیه بر توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی و مشارکت آنان در مراحل
تصميم سازي ،تصميم گيري ،اجرا وپایش به عنوان يكي ازراهكارهاي توسعه ومشاركت كي پارچه منابع طبیعی است.
از مهم تر ني تحوالت مورد نظر صاحب نظران داخلي و خارجي براي جلوگيري از تشديد فرايند تخريب منابع طبيعي
كشور و احياي مجدد این منابع مبتني بر اصل مشاركت بهره برداران و جوامع محلی است؛ چنانکه نتایج این پژوهش
نشان داده است که مشارکت مردم در هر پروژه ای ضامن اجرا و پایداری آن پروژه است و این مسئله در حفاظت از
منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از روش های ایجاد و افزایش مشارکت و توانمند سازی مردم
محلی ،هدایت آنان به سمت ایجاد گروه و تشکل های محلی است تا بتوانند در این قالب از مزایای تشکل ها و
قدرت جمعی حاصل از آن برای بهبود وضعیت خود استفاده نمایند .نتایج پژوهش نشان می دهد که باتغییر نگرش
ودیدگاه مردم در اثر برگزاری کارگاههای مختلف توانمند سازی آنان نسبت به منابع طبیعی اطراف خود حساس
شده و درصد حفاظت و احیاء این منابع در غالب تشکل های محلی برآمده اند و توانسته اند بر خالف گذشته به
بخش های دولتی اعتماد کنند و ارتباطات قوی تری را با آنان بر قرار نمایند .با افزایش روحیه مشارکت پذیری
درمردم واجرای پروژه ها با مشارکت آنها و در نتیجه آن اجرای مدیریت مشارکتی مردم نسبت به آنچه انجام داده اند
احساس تعلق خاطر می نمایند و ایمان می آورند که اثرات اجرای پروژه به آنان برخواهد گشت پس خودشان بدون
هیچ اجباری در حفظ ونگهداری آن می کوشند و این یعنی مدبریت پایدار منابع طبیعی که از هدف نهایی اجرای
پروژه های مختلف در این عرصه هامی باشد.
در مجموع و با توجه به یافته های حاصل از دیدگاه افراد موردمطالعه می توان نتیجه گرفت که پروژۀ توانمند سازی
جوامع محلی از جمله دادن وام ،کمک مالی و افزایش درآمد خانوار در افزایش پایداری منابع طبیعی و مشارکت
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فعال روستاییان مؤثر بوده است .در این راستا ،بیشترین تأثیر پروژه ترسیب کربن در بعد اجتماعی -فرهنگی و کمترین
تأثیر در بعد اقتصادی بوده است .این یافته ها با نتایج ) (Emami et al., 2016همسو است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که اجرای این پروژه ها بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست تاثیر مثبت دارد،
این یافته با نتایج تحق قي ) ( keene and pullin, 2011همخوانی دارد ،زیر آن ها دریافتند که براي دستيابي به يک
طزیست و منابع طبيعي الزم است برنامههای ارزشيابي ،مديريت سازگار ،ديدگاه
انقالب اثربخش در مديريت محی 
شهای مشارکتي پياده شود.
نظاممند و رو 
نتایج تخقیق نشان داد به توانمند ساختن جوامع محلی میزان مشارکت در طرح های اجرایی در منابع طبیعی افزایش
ییابد ،در واقع در صورت داشتن سود مالی برای جوامع محلی میزان مشارکت افزایش می یابد؛ در همین راستا
م
) (Alipour, 2008گزارش نموئد كه مشاركت مردم در پروژههای بذرپاشي و نهالکاری با توجه به سود سرشار
حاصل از پرورش درختان مثمر باال بوده است (Haidari sarban and Rokneldin eftekhari, 2015) .نیز در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که عضویت در تعاونی های تولیدی با توانمندی روستاییان دارای رابطۀ مستقیم
یداری است (Shakouri et al.,2007) .نیز معتقدند که بین دریافت وام خوداشتغالی با میزان توانمندی افراد یک
و معن 
یداری وجود دارد؛ این یافته با نتایح ) )Fazeli, 2010همسو است؛ زیرا نتایج تحقیق گویا این
رابطۀ مثبت و معن 
یرویه ،نابودی منابع طبیعی ،حفاظت از پروژههای
مطلب است که مشارکت مردم و جوامع محلی از روند کوچ ب 
نطور ایجاد انگیز در
اجراشده در منطقه ،افزایش درآمد ساکنین حوزه که پروژه مشارکتی در آن اجراشده است و همی 
بین ساکنین برای همکاری با ارگانهای و بهتبع آن اعتماد به مسئوالن مربوطه بسیار مؤثر خواهد بود.
نتیجه گیری و دستاورد های علمی پژوهش
اولین گام برای رسیدن به توسعه پایدار ،بسیج جوامع محلی و جلب مشارکت مردمی در کلیه سطوح است .مطمئنًاًا
ینتیجه
یاثر و ب 
بدون حضور و مشارکت جوامع محلی ،کلیه اقدامات انجامشده در زمینه حفظ و احیای منابع طبیعی ب 
طزیست
یباشند ،وابسته به منابع طبیعی و محی 
خواهد بود چراکه حیات و معیشت ذینفعان اصلی که همانا مردم م 
است .گام بعدی هماهنگی و همکاری بین مردم و مسئولین بوده و تا زمانی که مسئولین به این باور نرسیده باشند که
بناپذیر است ،دستیابی به مدیریت پایدار سرزمین
حضور مردم در کلیه برنامهریزیهای توسعه روستایی امری اجتنا 
و جنگل و افزایش چشماندازهای جنگلی امکانپذیر نخواهد بود .بهطورکلی و با توجه به نتایج این تحقیق اگر مردم
با برنامههای آموزشی ،اقتصادی و فنی پشتیبانی شوند برای تغییر انگیزه باالیی خواهند داشت و همکاری مردم
بهصورت پایین به باال و در کلیه سطوح از تدوین و برنامهریزی تا تصمیمگیری و اجرا امری اجتنابناپذیر بوده و
حفظ و احیای منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن اصل فوق امکانپذیر نخواهد بود.
لهای کنونی و آینده است که نقش بسیار مهمی در تعادل
تهای حائز اهمیت برای نس 
منابع طبیعی یکی از ثرو 
شازحد مجاز و غیراصولی در
بومشناختی ،درآمدزایی و توسعه روستایی دارد؛ اما این منابع اکنون با بهرهبرداری بی 
معرض نابودی قرارگرفته است .حفاظت از این منابع بهصورت حاکمیتی و با برنامهریزی از باال به پایین انجام
یرغم اقدامات سختگیرانه و هزینههای زیاد از طرف دولت ،تخريب منابع طبيعي همچنان ادامه دارد،
یشود و عل 
م
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ینماید.
ا ني مسئله نياز به مديريتي سازگار براي حفاظت منابع طبيعي با تأکید بر همكاري جوامع محلي را ضروري م 
مشاركت و دخالت دادن تمام ذینفعان جامعه در فرآيند پروژه (مسئله يابي ،برنامهریزی ،طراحي ،اجرا و ارزشيابي)
براي حفاظت پايدار و تسهيل در حمايت جامعه محلي امری ضروري است.
متخصصان و صاحب نظران توسعه معتقدند که ضامن موفقیت هر طرح و برنامهای مشارکت ذینفعان آن طرح و
شهای عدیدهای که
یدانند .با وجود تال 
برنامه است و دستاورد اصلی توسعه را رسیدن به مدیریت مشارکت مدار م 
در مسیر دستیابی به مشارکت نهادینه مردم در حوزههای آبخیز صورت گرفت لیکن مکانیزم اجرائی مشخصی در این
زمینه در کشور تدوین نشد .بدین منظور فاز اول طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك ( )SMLWRبر اساس برنامه
مشترك ميان دولت جمهوري اسالمي ايران و برنامه عمران سازمان ملل متحد ( )UNDPاز سال  1376در حوزه
آبخیز حبله رود با مساحت 1/2ميليون هكتار به عنوان منطقه پایلوت با هدف دستيابي به الگوهاي مناسب
برنامهريزي ،مديريت ،اجرا ،بهره برداري و پایش و ارزشیابی منابع آب و خاک در حوزه آب يخ ز حبلهرود و تعميم و
توسعه نتایج حاصله از آن به برنامه ملی حفاظت منابع طبیعی از طریق مشارکت مردم در مدیریت حوزههاي آب يخ ز
کشوردر دو استان تهران و سمنان آغازشد.
پس از اتمام فاز اول طرح بر اساس جلسهای که با حضور نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي ،سازمان مديريت و
برنامه ريزي وقت ،وزارت امورخارجه و برنامه عمران سازمان ملل تش يك ل شد و با توجه به اهميت و ضرورت طرح
حبله رود ،مقرر شد ا ني طرح بدليل اولويت داشتن در برنامههاي ملي وارد فاز دوم خود شود.
طرح حبلهرود در فاز دوم به دنبال دستیابی به الگوی مناسب مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز کشور در مناطق
خشک و نیمه خشک است و این مهم را از طریق ایجاد دیدگاه حوزهای به جای دیدگاه مرسوم بخشی ،برقراری
ارتباط مناسب بین باالدست حوزه با پائین دست آن ،تقویت هماهنگی بین بخشی در سطح دست اندرکاران مختلف
یهای اصلی طرح حبله رود ،طراحی برنامه
ینماید .خروج 
و نیز اجرای فرآیندهای مشارکت مدارانه محلی دنبال م 
اقدامی جهت تمرین و اجرای فعالیتهای مرتبط با مدیریت حوزههای آبخیز و نیز کنترل تخریب اراضی از طریق
ارتقاء وضعیت زندگی ساکنین آن میباشد.
برای دستیابی به هدف فوق ،این طرح مجموعهای از اقدامات را در فاز جدید در دستور کار خود قرار داده است که
از آن جمله میتوان به تهیه برنامه آمایش سرزمین حوزه آبخیز حبلهرود ،تهیه برنامه مدیریت و برنامه پایش و
ارزیابی حوزه آبخیز حبلهرود ،تهیه مدل مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز در مناطق خشک و نیمهخشک ،انجام
مجموعهای از فعالیتهای ظرفیتسازی و آگاهیرسانی و اجرای پروژههای الگوئی مرتبط با مدیریت پایدار منابع
آب و خاک و تعمیم و توسعه آنها به سایر مناطق اشاره نمود که این همه از طریق فرآیندهای مشارکت مدارانه و نیز
تقویت هماهنگی بین بخشی بین کلیه دستاندرکاران حوزه محقق خواهد شد .در مقوله مديريت پایدار منابع طبیعی
با تکیهبر توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی و مشارکت آنان در مراحل تصميم سازي ،تصمیمگیری ،اجرا و
پایش بهعنوان يكي از راهکارهای توسعه و مشارکت كي پارچه منابع طبیعی است .از مهمترین تحوالت موردنظر
بنظران داخلي و خارجي براي جلوگيري از تشدید فرایند تخريب منابع طبيعي كشور و احياي مجدد این منابع
صاح 
مبتني بر اصل مشاركت بهرهبرداران و جوامع محلی است.
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نتایج این پژوهش نشان داده است که مشارکت مردم در هر پروژهای ضامن اجرا و پایداری آن پروژه است و این
مسئله در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار است .یکی از روشهای ایجاد و افزایش مشارکت و
لهای محلی است تا بتوانند در این قالب از
توانمندسازی مردم محلی ،هدایت آنان به سمت ایجاد گروه و تشک 
ید ه د
لها و قدرت جمعی حاصل از آن برای بهبود وضعیت خود استفاده نمایند .نتایج پژوهش نشان م 
مزایای تشک 
که با تغییر نگرش و دیدگاه مردم در اثر برگزاری کارگاههای مختلف توانمندسازی آنان نسبت به منابع طبیعی اطراف
لهای محلی برآمدهاند و توانستهاند برخالف
خود حساس شده و درصدد حفاظت و احیاء این منابع در غالب تشک 
یتری را با آنان برقرار نمایند .با افزایش روحیه
شهای دولتی اعتماد کنند و ارتباطات قو 
گذشته به بخ 
مشارکتپذیری در مردم و اجرای پروژهها با مشارکت آنها و درنتیجه آن اجرای مدیریت مشارکتی مردم نسبت به
یآورند که اثرات اجرای پروژه به آنان بر خواهد گشت
ینمایند و ایمان م 
قخاطر م 
آنچه انجام دادهاند احساس تعل 
پس خودشان بدون هیچ اجباری در حفظ و نگهداری آن میکوشند و این یعنی مدیریت پایدار منابع طبیعی که از
هدف نهایی اجرای پروژههای مختلف در این عرصهها است.
مشارکت مردم در هر پروژهای ضامن اجرا و پایداری آن پروژه است و این مسئله در حفاظت از منابع طبیعی از
شها بر این است که برای اجرای هر پروژه مردم در سطوح مختلف
اهمیت ویژهای برخوردار است .کلیه تال 
حضورداشته باشند تا بتوانیم نتایج مطلوبی را به دست آوریم.
یطلبد و این
اجرای طرح مدیریت جامع منابع طبیعی در یک حوزه آبخیز مانند رامه توان و انرژی بسیار زیادی را م 
امر با مشارکت بهرهبرداران محقق گردیده است که در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته و نتایج بهصورت ذیل
حاصل گردید:

 -1بیش از  47درصد از بهرهبرداران دارای سن بیشتر از پنجاه سال دارند این امر حاکی از آن است که جوانان کمتر
به دامداری بهصورت رمه گردانی و شبانی روی آوردهاند و یا اینکه حداقل در سنین پایینتر به این حرفه
نپرداختهاند.

یباشند که پذیرش اصول مشارکت و برگزاری کارگاههای مشارکتی و انجام
 -2شصت درصد از بهرهبرداران باسواد م 

تهای ترویجی را آسانتر نموده است اما نتایج بیانگر این مسئله است که بیشتر بهرهبرداران دارای سطح
فعالی 
یباشند و افراد دارای تحصیالت عالیه در بین آنها وجود ندارد لذا در برگزاری کارگاهها و
تحصیالت پایینی م 
نشستها این نتایج جهت تعیین سطح کارگاه و ارائه مطالب بسیار تاثیر گذار است.

یدار است وبر همین اساس
 -3نتایج آزمون  NPar Testsنشان داد که پاسخ سؤاالت در سطح  95درصد معن 

لقبول است .در این بررسی بیشترین میانگین به میزان
یدار بودن نتایج قاب 
فرضیههای موردبررسی با توجه به معن 
 3.98مربوط به مشارکت مردم در مراحل برنامهریزی ،اجرا و پایش است بیانگر این مسئله است که در اجرای این
پروژه ،مشارکت در تمام مراحل وجود داشته است و باعث پایداری منابع طبیعی گردیده و مدیریت آن را راحتتر
ینماید.
م
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 -4نتایج آزمون  NPar Testsنشان داد کمترین مقدار میانگین آن مربوط به تغییر تعداد دام در مرتع است .این امر
تهای اعمالشده تعداد دام در مراتع کاهش زیادی نداشته است اما تغییرات
بیانگر آن است که با توجه به مدیری 
بهای سطحی بیانگر مشارکت مردم در اجرای برنامههای احیایی و مدیریت چرا در
پوشش گیاهی و کاهش روانا 
بوخاک گردیده است.
مراتع است که باعث حفظ بهتر منابع آ 

لهای موردنظر همراه با میزان واریانس تبیین شده آنها برای اثرات اجرای طرح بر مدیریت منابع
 -5بررسی عام 
یدهد در این نگرش سنجی مؤلفه مشارکت مردم در اجرای طرح واریانس بیشتری را نسبت به دیگر
طبیعی نشان م 
مؤلفهها دارد ( ) 32.95؛ بهعبارتدیگر در تلخیص مؤلفههای موردبررسی ،مشارکت مردم در اجرای طرح باالترین
رتبه را به خود اختصاص داده است.

 -6در بررسی مؤلفههای موردنظر ارتباط مردم با محیط پیرامون آنها پایینترین رتبه را داشته است درنتیجه کمترین
یداده است.
لهای موردبررسی را در خود جا 
تعداد عام 

یدهد که با اجرای توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی نتایج ذیل حاصل گردیده
 -7نتیجه این پژوهش نشان م 

است که درنهایت منجر به حفاظت بهتر منابع طبیعی شده گروههای محلی پایدار مانده و رضایتمندی مردم با
لشده است:
مشارکت در مراحل برنامهریزی اجرا و پایش حاص 
شیافته است که درنتیجه آن نسبت به
 -1-7سطح آگاهی مردم نسبت به منابع طبیعی و محیط پیرامونشان افزای 
تخریب منابع طبیعی حساس شدهاند.
شیافته است و ارتباط و اعتماد متقابل بین مردم و دولت ایجادشده است و
 -2-7روحیه مشارکتپذیری مردم افزای 
نتیجه آن مشارکت مردم در مراحل برنامهریزی ،اجرا و پایش پروژهها است.
یکنند و درنتیجه آن خود را موظف به
 -3-7مردم نسبت به پروژههای اجراشده در منطقه خودشان احساس تعلق م 
یدانند و بهصورت خودجوش از این پروژهها مراقبت و نگهداری نموده و در صورت تخریب آن را
حفاظت از آن م 
مرمت مینمایند که درنتیجه آن برای دولت هزینهای را در برنداشته و با توجه به کمبود نیروهای حفاظتی پروژهها
حفظ خواهد شد.
 -4-7دیدگاه مردم و کارشناسان مرتبط با پروژه نسبت به هم و مشارکت تغییر پیداکرده است که درنتیجه آن اجرای
فعالی 
تها را آسانتر نموده و ادبیات مشترکی ایجادشده است و مردم بهعنوان تسهیلگران محلی در سایر مناطق
اهداف پروژه را پیگیری مینمایند.
لها مشاغل جایگزین
 -5-7مردم با سایر پتانسیلهای موجود در مناطق خود آشنا شدهاند و با استفاده از این پتانسی 
را ایجاد نمودند که باعث بهبود وضع اقتصادی و کاهش وابستگی آنان به عرصههای منابع طبیعی و درنتیجه آن
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی شده است.
لهای محلی شده است که دارای همگرایی قابلتوجهی
 -6-7وجود هدف و دیدگاه مشترک باعث ایجاد تشک 
هستند .اعضای این گروهها در برنامهریزی ،اجرا و پایش پروژههای مختلف مشارکت داشتهاند که این امر باعث
پایداری این گروهها شده است.

نقش توانمندسازی جوامع محلی در591 ...

 -7-7توجه به نقش مردم در مراحل مختلف و دریافت نظرات آنها و اعمال این نظرات و مشارکتشان در اجرا
باعث رضایتمندی آنان شده است و آنان را در حفظ منابع طبیعی کوشاتر نموده است.
نتیجه نهایی :مديريت پایدار منابع طبیعی با تکیهبر توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی و مشارکت آنان در
مراحل تصميم سازي ،تصمیمگیری ،اجرا و پایش بهعنوان يكي از راهکارهای حفاظت بهتر منابع طبیعی است.
مقوله مديريت پايدارمنابع طبیعی با تکیه بر توانمندسازی وتوان افزایی جوامع محلی ومشارکت آنان در مراحل
تصميم سازي ،تصميم گيري ،اجرا وپایش به عنوان يكي ازراهكارهاي توسعه ومشاركت كي پارچه منابع طبیعی است.
از مهمتر ني تحوالت مورد نظر صاحب نظران داخلي و خارجي براي جلوگيري از تشديدفرايند تخريب منابع طبيعي
كشور و احياي مجدد این منابع مبتني بر اصل مشاركت بهره برداران و جوامع محلی مي باشد چنانکه نتایج این
پژوهش نشان داده است که مشارکت مردم در هر پروژه ای ضامن اجرا وپایداری آن پروژه است و این مسئله در
حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از روش های ایجاد وافزایش مشارکت و توانمند
سازی مردم محلی ،هدایت آنان به سمت ایجاد گروه وتشکلهای محلی است تابتوانند در این قالب از مزایای تشکلها
و قدرت جمعی حاصل از آن برای بهبود وضعیت خود استفاده نمایند .نتایج پژوهش نشان می دهد که باتغییر نگرش
ودیدگاه مردم در اثر برگزاری کارگاههای مختلف توانمند سازی آنان نسبت به منابع طبیعی اطراف خود حساس
شده ودرصددحفاظت و احیاء این منابع در غالب تشکلهای محلی برآمده اند وتوانسته اند بر خالف گذشته به
بخشهای دولتی اعتماد کنند وارتباطات قویتری را با آنان بر قرار نمایند .با افزایش روحیه مشارکت پذیری درمردم
واجرای پروژه ها با مشارکت آنها و درنتیجه آن اجرای مدیریت مشارکتی مردم نسبت به آنچه انجام داده اند احساس
تعلق خاطر می نمایند و ایمان می آورند که اثرات اجرای پروژه به آنان برخواهد گشت پس خودشان بدون هیچ
اجباری در حفظ ونگهداری آن می کوشند و این یعنی مدبریت پایدار منابع طبیعی که از هدف نهایی اجرای پروژه
های مختلف در این عرصه هامی باشد.
با توجه به دیدگاهها ،استراتژیها و پاراديم هاي نو ني در نیمقرن اخير ،مديريت مشاركتی با ت يكأ د بر توانمندسازی
وتوان افزایی جوامع محلي جهت نيل به توسعه پايدار در بخش منابع طبيعي و آب يخ زداري موردتوجه قرارگرفته و به
یدهد
معناي دخالت همهجانبه در فرايند سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگی كه زندگي مردم را تحت تأثیر قرار م 
مطرحشده و با توجه به انجام پروژههای مشارکتی مختلف و تجربیات گوناگون با مش صخ

شها ،تنگناها و
شدن چال 

یشود موارد ذیل موردبررسی قرارگرفته و نتایج آنها اعمال گردد:
مشکالت پیشنهاد م 
یبایست انجام گردد تا نتایج
 -1بهبود سیستمی فرایندها و ساختارهای مشارکتی با توجه به شرایط و منطقه هدف م 
مطلوبتری حاصل گردد .
تهای
تهای مشارکت مدارانه قبل از شروع فعالی 
 -2تغییر نگرش مسئولین ،کارشناسان و جامعه محلی با مفهوم فعالی 
یبایست انجام شود.
اجرایی م 
 -3ایجاد هماهنگی بخشی و بین بخشی دستگاههای مختلف در سطح حوزه جهت اعمال مدیریت جامع منابع
یبایست اعمال گردد.
طبیعی با مشارکت مردم م 
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تهای مشارکتی جهت واگذاری اجرای پروژهها
  امکان تغییر نحوه هزینه کرد اعتبارات در موافقتنامهها در فعالی-4
.به جوامع محلی بهجای پیمانکاران موردبررسی و پیگیری قرار گیرد
لهای محلی و ثبت این گروهها در قالب یک اتحادیه در سطح کشور جهت به رسمیت
  هویت بخشی به تشک-5
.کها برای استفاده از فرصتهای موجود موردبررسی قرارگیری
 شناخته شدن توسط دستگاههای دولتی و بان
یبایست انجام شود تا
  تهیه برنامه اقتصادی و بازاریابی جهت محصوالت تولیدی در مشاغل جایگزین م-6
.تهای اجرایی و اثرات آنها پایدار بماند
 فعالی
یشده و مورداستفاده
 یبایست بررس
 یهای نوین در بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی م
  تلفیق دانش بومی و فّنّناور-7
.قرار گیرد
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