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چکیده
یافتهتخریباراضیوجنگلیاندازهايچشماحیايدر پروژه جوامع محلیبا هدف بررسی موانع مشارکت روپیشپژوهش 

گیري تصادفی با استفاده از شیوه نمونهتوصیفی و از نوع پیمایشی بود. پژوهشاین انجام شد. استان کرمانشهرستان ریگان
نامه بود کهپرسش،ابزار گردآوري اطالعاتانتخاب شدند.پژوهشتحت پوشش ن پنج روستاي انفر از ساکن120اي، چندمرحله
از بین کهنتایج نشان داد. شدتأیید84/0با مقدار ضریب آلفاي کرونباخ نیز نامه . پایایی پرسشکردندتأییدا رروایی آنکارشناسان

سوادي) و عدم وجود بیوبیکاري، فقرمانند جوامع محلی (تقدیرگرا بودن و سپردن امور به سرنوشت، مشکالت متغیرهاي اجتماعی، 
، پژوهشبر بودن مشارکت در عالقه در مردم به تغییر وضعیت موجود خود و محیط اطرافشان و از بین متغیرهاي سازمانی، هزینه

.ندموانع مشارکت روستاییان بودترینوام، مهمدریافتهاي موجود در پروژه و سخت بودن شرایط پرمسئولیت و سخت بودن فعالیت
درآمد ماهانه و تعداد مسافرت به شهر و بین موانع مقداربین موانع اجتماعی مشارکت و متغیرهاي مالکیت اراضی کشاورزي، ،همچنین

نتایج وجود داشت. دارمعنیبا مروجان رابطه گویانپاسخدرآمد ماهانه، تعداد مسافرت به شهر و ارتباط مقدارسازمانی و متغیرهاي 
درآمد ماهانه، تعداد مسافرت به شهر، نظرازگویانپاسخهاي مختلف داري بین گروهتفاوت معنیکه آزمون مقایسه میانگین نشان داد 

.داشتاجتماعی و سازمانی مشارکت وجود موانع مالکیت اراضی کشاورزي بر حسب سطحدریافت وام و 

.مالکیت اراضی کشاورزي، مروج، مشکالت جوامع محلیدریافت وام، درآمد ماهانه، :يدیکليهاواژه

مقدمه
پایه منابعازیکیعنوانبهمراتعوهاجنگل

توسعه برايمناسببسترایجاددرمهمینقشتجدیدشونده،
Habibiکنند (میایفااجتماعیواقتصاديهايفعالیت et

al., درگیاهیپوششوسعت،کنونیشرایطدر. )2014

با توجه به روند فزاینده تخریب است.یافته کاهشایران
،حفظبرايهاي متعددي دولت با محدودیت،طبیعیمنابع 

Dahmardeh(مواجه است هاآنبرداري ازاحیا و بهره et

al., منابع مدیریت درمشارکت مردم ،رواز این.)2011
ست که اآنبیانگرنیز تجارب موجود .استضروري طبیعی
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استفاده از توانایی مردم و که مهارتمیزانیبهها دولت
طبیعیمنابع حفظ یند آنفع غیردولتی را در فرهاي ذيگروه
دنشوتر میبه اهداف توسعه پایدار نزدیک،باشندداشته

)Eshaghi et al., هاي مشارکتی امروزه به رهیافت. )2013
شود راهبردهاي اثربخش نگاه میعنوانبهطبیعیمنابع در 

ساز موفقیت توانند با جلب مشارکت همگان، زمینهکه می
برداري پایدار هاي مختلف در زمینه حفظ، احیا و بهرهطرح
Beheshtisereshtباشند (طبیعیمنابع از  et al., 2005 .(

طبیعیمنابع هاي حفاظت از مشارکت افراد محلی در طرح
هاي گردآوري اطالعات، تعیین سبب کاهش هزینه

تر، هماهنگی و بخشقوانین اثرتبیینتر، راهکارهاي واقعی
یی و اعمال بهتر قوانین انسجام بیشتر افراد جامعه روستا

Karimzadeh(شودمی et al., عدم ،از سوي دیگر).2009
هاي کشورهاي ترین چالشدهمشارکت مردم یکی از عم

,Chifamba(استجهان سوم و از پیامدهاي فقر روستایی 

و پژوهشگرانبسیاري از ،در چنین شرایطی.)2013
بر این باورند که مشارکت روستاییان در نظرانصاحب

Fakoyaضروري است (طبیعیمنابع نگهداري و حفاظت از 

et al., 2007 .(
اراضیوجنگلیاندازهايچشماحیايالمللیبینهپروژ
ازجمله کرماناستاندرریگانشهرستانیافتهتخریب
منابع هاي برخوردار از مشارکت مردم در مدیریت پروژه
این پروژه با تأکید ویژه بر اراضی حساس به است. طبیعی

اقدامی مشترك بین ،هاي شورفرسایش بادي و خاك
و آبخیزداري کشور، تسهیالت ها، مراتع سازمان جنگل

و سازمان خواربار و کشاورزي ملل زیستمحیطجهانی 
Ghorbani(متحد است et al., ،پروژهاصلیاهداف. )2017

وجنگلیمنابعرويپیشترین تهدیدهايمهمبهپرداختن
در زمینهکلیديموانعبرداشتنمیانایران، ازدراراضی

زیستی،تنوعاحیايجنگل،وزمینسرمدیریت پایدار
جنگلی اندازهايچشمواراضیافزایش ظرفیت

محصوالت وخدماتازبرداري، بهرهیافتهتخریب
پایدار،معیشتایجادنتیجهدروسازگانبوماز آمدهدستبه

ارتقاي طریقاززاییبیابانبامقابلهوامنیت غذایی

ملی وظرفیتافزایشویکپارچه مشارکتیهايفعالیت
,FAOاست (محلی تأسیس ،از اقدامات پروژهیکی .)2017

روستایی بود که هدف از ایجاد توسعه پایدارهايصندوق
. بوداشتغالمنظور ایجادبهاعطاي وام به جوامع محلی ،آن

آن جهت در شهرستان ریگان ازاهمیت اجراي این پروژه 
خسارت شدیدي به پوشش ، خشکسالیدلیلبهاست که 

هايجنگلکه نتیجه آن تخریباستوارد شدهمنطقه گیاهی 
در به بیابان و هاتبدیل آن،عمانیخلیجرویشیهضحو

هاي روان به خانه، مزارع و باغات هجوم شن،نتیجه
Darijani(استبوده روستاییان  et al., ،براینعالوه.)2018

در این زاییبیابانشدتکه د ندهنشان میها ارزیابی
بر اساس معیارهاي پوشش گیاهی و فرسایش در شهرستان 

بحرانیمنطقهکه آنرا دومینطوريبه،استشدیدخیلیحد 
نداهکردذکر شدیدگردوغباروباديفرسایشاز نظرکشور

)Shojaie, ازبخشی،موجودشواهدمبنايبر).2011
کاشتمانند(پروژهایندرشدهانجاماقداماتوهافعالیت

بذرپاشی، قرقوکودحریق،اطفايونهال، پیشگیريوبذر
عدمدلیلبهبندهاي خاکی) مرتع و ایجادازدامخروجمرتع،

وکاراییفاقدمحلی،جوامعضعیفمشارکتیامشارکت
جلب، حفظ و و پروژه مذکور در زمینهبودهزمالاثربخشی

ه بودتداوم مشارکت جوامع محلی با موانع مختلفی روبرو
Darijani(است et al., 2018( .

نظران، روستاییان دالیل متعدد و به عقیده صاحب
در اي براي مشارکت اندك یا عدم مشارکتکنندهقانع

دارند طبیعیمنابع هاي ریزي، اجرا و ارزیابی پروژهبرنامه
)Najafi & Shirvanian, Karimiعنوان مثال،. به)2006

Soltani)2013هاروستاییان در پروژهمشارکت) دالیل عدم
قدیمیهايتسنوباورواعتقاداتاقتصادي،منافعبارا تضاد

،پژوهشگران. برخی ه استبومی ذکر کرددانشبهتوجهعدمو
بودن سطح دانش و عدم کم،هاي فرهنگیضعف زیرساخت

انع مشارکت روستاییان وترین ممهمرا آگاهی از فواید مشارکت 
Taleb(ند اهمعرفی کرد & Najafi Asl, پژوهشنتایج ). 2010

Abdolahi-Ezzatabadi)2014 بر بودن زمانکه ) نشان داد
.بودروستاییان انع مشارکت وترین ممهمها یکی از پروژه
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Mohammadi-Yeganeh) گزارش کردند ) 2012و همکاران
در هاترین مانع مشارکت آنمهم،کمبود درآمد روستاییانکه

و همکاران Khedrizadehنتایج پژوهش.بودها پروژه
جوامع محلی در مدیریت کممشارکت نشان داد که)2017(

ازنبردنبهرهمدیریت،درنبودنذینفعماننددالیلیبهجنگل 
بههاآنزیادوابستگیها،برنامهتدویندرهاآنبومیدانش
و Kim. بودمنابع طبیعی مردمیهايتشکلعدموجنگل

پنج عامل سطح ،در الئوسپژوهشیدر )2014همکاران (
و عدم آگاهی، شرایط بد زندگی، کمبود وقت، کمتحصیالت 

جوامع اعتمادي نهادي و بیهايبازدارندهونابرابري قدرت
ترین موانع مشارکت روستاییان معرفی مهمرا محلی به مقامات

ترین موانع مشارکت مهم)، 2016همکاران (و Kaaria.کردند
هاي نقشوظایف و فرهنگی، واجتماعیهنجارهايزنان را 
کمسطحومنابعوهاداراییبهمحدودیت دسترسیچندگانه،

در )2017و همکاران (Evansپژوهش.کردندذکر تحصیالت 
سازماندهی ضعیف اجتماعی، مخالفت کهنیکاراگوئه نشان داد

مشارکت اصلی موانع همسران و مشکل سازماندهی بین خود از 
.بودداري اجتماعی زنان در جنگلهاي گروه
اجتماعی موانع که توان گفت بندي میر یک جمعد

اندك به عالقهقدیمی، هايتسنوباورواعتقاداتمانند(
بودن سطح دانش، عدم آگاهی از فواید کممشارکت، 

موانع کمبود وقت) و ومشارکت، شرایط بد زندگی
هاي اجراشده با نیازهاي عدم تناسب طرحمانند(سازمانی

برداران، ضعف قوانین و مقررات مربوط به واقعی بهره
انی در رسها، فقدان اطالعبر بودن پروژهمشارکت، زمان

دهی درست و ضعف در سازمانوهاشروع اجراي طرح
برداران در شارکت بهرهمدر مقابلبرداران) منطقی بهره

شناسایی و .وجود داردطبیعی هاي مدیریت منابعطرح
جوامع مؤثرساز مشارکت تواند زمینهمیاین موانعرفع

از . ها باشدطرحاین محلی، تحقق اهداف و موفقیت 
اجتماعی موانعبا هدف شناسایی روپیشپژوهش،رواین

احیايپروژهدرروستاییانمشارکتو سازمانی 
شهرستانیافتهتخریباراضیوجنگلیاندازهايچشم

ریگان انجام شد. 

هامواد و روش
مطالعهموردمنطقه

در فاصلهمتر مربع کیلو9000با وسعت ریگانشهرستان 
3′جغرافیایی در مختصاتکیلومتري جنوب کرمان 300

º59 15′و شرقیº28 از دو شهرستان این . قرار داردشمالی
گنبکی بخش مرکزي (شامل دهستان ریگان و گاوکان) و
. ریگان(شامل دهستان گنبکی و ناصریه) تشکیل شده است

از شمال به شهرستان نرماشیر و فهرج، از شرق به شهرستان 
زاهدان، از جنوب به شهرستان رودبار و از غرب به 

داراي اقلیم گرم و شهرستاناین . شودمیشهرستان بم منتهی 
منابع متر در سال است. میلی40خشک و متوسط بارندگی 

پراکنشباجنگلهکتار36000این شهرستان شامل طبیعی
هکتار 628471،تورانیوایرانوعمانیوخلیجهايگونه

هکتار از 109895هکتار بیابان است که 473284مرتع و 
شوندمحسوب مینقاط بحرانی جزءي آنهابیابان

)Ghorbani et al., کمربندرويبرگرفتنقرار).2017
چهارمیکازکمترآسمانینزوالتدریافتوجهانخشک
روان،هايشنوشدیدهايطوفانجهانی، وزشمتوسط

بینتعادلبحرانی، عدمهايکانونوبیابانیاراضیگسترش
فصل و ازخارجورویهبیچرايمرتع،ظرفیتودام

ریگان شهرستان ازجمله مشکالت فراروي باديفرسایش
آباد، ازجمله روستاهاي رستماین شهرستان روستاهاي.است
آباد، علیملکچاهریگ، محمدآباد پشتآبادعلی

، وزشدر کانون گردوغبارشاه هشتصدمتري و زیارت
اراضی مجاور .قرار دارندروانهايشنوشدیدهايطوفان

اراضیدرکههستندمرتفعوپستشکلدواین روستاها به
در ایرانی وگز و کهوراي مانندهاي درختچهگونه،پست

چون هماي بومی هاي درختی و درختچهگونه،اراضی مرتفع
,Yousefi & Behbahani(دنرویبنه میوگون، بادام کوهی

بافت عشایري و طور کلیبهروستاهااین ساکنان ).2014
ل غش.هستندو اهل سنت بلوچهايطایفهازو دارند اي قبیله

سطح نظراز. استو کشاورزيدامداريهاآنبیشتراصلی 
سواد فقط هستند یاسواد بیشتر روستاییان بی،تحصیالت

طوربه. تعداد اعضاي هر خانواده دارندخواندن و نوشتن 
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غالت (گندم و جو) ،اينباتات علوفهپنج نفر است. میانگین 
زراعی و باغی بیشترین سطح زیر کشت محصوالتو خرما 

یدستعیصنااز.انداختصاص دادهخوددر این روستاها بهرا 
يهايرودوزویربافیحصبهتوانیماین روستاها رایج در 

Darijani(کرداشارهیسنت et al., 2018.(

پژوهشروش
جامعه آماري وانجام شد1396در سال پژوهشاین 

سال و 15بیشتر ازبا سن نفر از جوامع محلی 180آن
با استفاده از .بودندساکن در روستاهاي تحت پوشش پروژه 

و استفاده از جدول ايچندمرحلهتصادفی گیري روش نمونه
آباد علیپنج روستاين انفر از ساکن120مورگان، 

، نفر)25(ریگآباد پشت، علینفر)20(هشتصدمتري
و نفر)20(ملک، محمدآباد چاهنفر)15(ملکآباد چاهرستم

انتخاب شدندپژوهشنمونه عنوانبهنفر)40(شاهزیارت
،آوري اطالعاتابزار مورد استفاده براي جمع.)1(جدول 

از دست آمدهبهبود که از نتایج ساختهخودنامه یک پرسش
نتایج یک مطالعه اکتشافی همراهبهها بررسی پیشینه نگاشته

طراحی بر مبناي مشاهدات عینی در محدوده اجراي پروژه 
هايویژگیدربرگیرندهنامه پرسشمختلفهايبخش. شد

سابقه کار سن،شامل گویانپاسخو اقتصادي فردي 
اراضی تحت مالکیت، تعداد افراد مقدارکشاورزي، 

از خانواده در پروژه، تعداد مسافرت به شهر، کنندهمشارکت
تأهل، وضعیت اشتغال، تحصیالت، وضعیتسطحجنسیت،

وضعیت عضویت در نهادهاي محلی، نوع شغل اصلی، 
درآمد ماهانه و شکل مشارکت مقداروضعیت دریافت وام، 

گویه) 11گویه) و سازمانی (18در پروژه و موانع اجتماعی (
اساس برهاگویهاینازکدامهر.ندمشارکت در پروژه بود

عدديارزش(زیادخیلیشاملايگزینهپنجلیکرتطیف
)،سهعددي ارزش(متوسط،)چهارعدديارزش(زیاد،)پنج
) یکرزش عدديا(کمخیلیو) دوعددي ارزش(کم

نامه با استفاده از نظرات روایی پرسش. شدندسنجیده
داريمرتعو ترویج و آموزش کشاورزي گروه استادهاي

بررسی شد.گرگان طبیعیمنابع دانشگاه علوم کشاورزي و 

ضریب آلفاي کرونباخ با پایایی آن با محاسبه،همچنین
نامه در یکی از روستاهاي تحت پوشش پرسش30تکمیل 
84/0که مقدار آلفا شدمحاسبهرضا) (روستاي دهپروژه 

آمار هاي آماري مورد استفاده شاملروشآمد.دستبه
فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، مانندتوصیفی 

هاي نباطی شامل آزمونآمار استهاي روشو کمینه، بیشینه
و ضریب والیس)-ویتنی و کروسکال-(منمقایسه میانگین

.ندبود(پیرسون) همبستگی

منتخب هاينمونهتعداد روستاها و نام -1جدول 
نمونهتعداد جمعیت آماريروستا

3020آباد هشتصدمتريعلی
3525ریگآباد پشتعلی

2515ملکآباد چاهرستم
3020ملکمحمدآباد چاه

6040شاهزیارت
180120جمع

نتایج
سـال  1/35گویانپاسخ، میانگین سن بر اساس نتایج

و کمتـرین  70بیشترین سن .دبو99/12با انحراف معیار 
گویانپاسخي کشاورزسابقه کار یانگین . مبودسال 16آن 
14/1هـا آنمالکیت اراضی سطح میانگین ،سال89/14

ــروژههکتــار و مشــارکت تعــداد اعضــاي خــانواده   در پ
متوسـط ماهانـه   طـور بهگویانپاسخ.بودنفر دو تقریب به

بیشـتر .کردنـد مـی بار به شـهر مسـافرت   چهار از تربیش
درصد)، 2/74هل (أو متدرصد) 3/78(زن ،گویانپاسخ

90شـاغل ( و درصد) 35داراي سواد خواندن و نوشتن (
درصـد)  8/35(هـا شغل اصـلی بیشـتر آن  بودند.درصد) 

درصـد) در  7/51(گویـان پاسـخ . بیشـتر  بـود کشاورزي 
وشرکت تعاونیمانندنهادهاي محلی محل سکونت خود 

هـا آنبیشـتر  وداشـتند الحسـنه عضـویت   صندوق قرض
. درآمـد ماهانـه   نکرده بودنـد درصد) وام دریافت 7/76(
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350000از کمتردرصد) 3/53(حدود گویانپاسخبیشتر
)درصـد 2/34(گویـان پاسـخ مشارکت بیشتر تومان بود.

بیان دیـدگاه خـود   مانند(کمک فکري به پروژه صورتبه
مناسـب  محـل  و چون نوع نهال مناسب همهایی در زمینه

و در مراتـع بذرپاشـی وکودپاشـی آن، چگـونگی  کاشت
مشارکت بود.) بندهاي خاکیایجادنحوه وآنقرقنحوه 
کار در پروژه بـدون دریافـت   صورتبهگویان دیگرپاسخ

درصد)، کار در پروژه با دریافت دستمزد 3/18دستمزد (
درصـد)، در  7/11درصد)، کمک مالی به پروژه (2/29(

درصد) و در اختیار گذاشـتن  7/1اختیار گذاشتن زمین (
.بوددرصد) پنج(آالتماشین

گویـان پاسـخ جتمـاعی مشـارکت   ابندي موانع اولویت
با سرنوشت بهامورسپردنوبودنتقدیرگراکهنشان داد
بیکـاري، مانند (محلی جوامعمشکالت،141/3میانگین 

عالقـه وجودعدمو125/3با میانگین )سواديبیوفقر
ــردمدر ــهم ــرب ــعیتتغیی ــودوض ــودموج ــیطوخ مح

. نداهمیت را داشت، بیشترین 616/2با میانگین شاناطراف
میانگین (در عین حال، مهاجرت نخبگان روستایی به شهر

عدم اعتماد جوامع محلـی بـه مجریـان پـروژه     )،591/1
و عدم عالقـه افـراد بـه مشـارکت در     )066/2میانگین (

.)2جدول (نداهمیت کمتري داشت)15/2میانگین (پروژه 

بندي موانع اجتماعی مشارکتاولویت-2لجدو
انحراف معیار *میانگین عامل اولویت

361/1 141/3 تقدیرگرا بودن و سپردن امور به سرنوشت 1
35/1 125/3 غیره)سوادي و(بیکاري، فقر، بیمشکالت جوامع محلی 2
342/1 616/2 اطرافشانعدم وجود عالقه در مردم به تغییر وضعیت موجود خود و محیط 3
398/1 608/2 هاي خودها و قابلیتعدم اعتماد به نفس کافی در جوامع محلی در مورد توانایی 4
33/1 6/2 اختالف روستاییان با یکدیگر 5
155/1 6/2 عدم آشنایی کافی جوامع محلی با پروژه 6
334/1 508/2 اعضاي خانوادهبقیهممانعت همسر، پدر یا  7
208/1 475/2 هاآنازپیرويو در پروژه عدم مشارکت فامیل و آشنایان  8
049/1 416/2 اعتقاد مردم به عدم بهبود وضعیت اقتصادي در صورت مشارکت در پروژه 9
26/1 416/2 بودن ارتباط جوامع محلی با کارشناسان دولتی پروژهکم 10
123/1 375/2 هاآنکمدر نتیجه مشارکت پروژه و عدم آگاهی کافی جوامع محلی از نتایج مثبت  11
128/1 358/2 پیروي جوامع محلی از افراد صاحب نفوذ مخالف پروژه در محل 12
196/1 325/2 فرهنگ مخالف مشارکت حاکم در جوامع محلی 13
238/1 25/2 تمسخر مردم توسط دیگران در صورت مشارکت در پروژه 14
194/1 208/2 غیره)در پروژه (افراد رقیب، غیرمقبول وشرکت جوامع محلی دیگر 15
104/1 15/2 عدم عالقه افراد به مشارکت در پروژه 16
043/1 066/2 عدم اعتماد جوامع محلی به مجریان پروژه 17
921/0 591/1 مهاجرت نخبگان روستایی به شهر 18

)یک:کمخیلیو دو:کم،سه:متوسط،چهار:، زیادجپن:زیاد(خیلیبودپنجتا یکبیندامنه میانگین*
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گویـان  بندي موانع سازمانی مشـارکت پاسـخ  اولویت
پروژه (مانند پول درمشارکتبودنبرهزینهنشان داد که 

ــت گذاشــتن)   ــردن و وق ــانگین خــرج ک ــا می ،025/3ب
پـروژه  درموجودهايفعالیتبودنسختوپرمسئولیت
بـا  وام دریافتشرایطبودنسختو958/2با میانگین 

درروستاییانمشارکتموانعترینمهم،658/2میانگین 
گیـري  در عـین حـال، جهـت   . رفـت شـمار مـی  بهپروژه

بـا  مسئولین پروژه به سمت افـراد غیرمقبـول در منطقـه    
هـاي پیشـین در   ، عدم موفقیـت پـروژه  225/2میانگین 

و در نتیجه سلب اعتماد جوامع 316/2با میانگین منطقه 
ها و عملیـات اجرایـی در   محلی و دیربازده بودن فعالیت

گویان اهمیـت  ، از دیدگاه پاسخ366/2با میانگین پروژه 
).3کمتري داشتند (جدول 

بندي موانع سازمانی مشارکتاولویت-3جدول
انحراف معیار *میانگین عامل اولویت

331/1 025/3 وقت گذاشتن)وپول خرج کردنمانند بر بودن مشارکت در پروژه براي مردم (هزینه 1
198/1 958/2 هاي موجود در پروژه براي جوامع محلیپرمسئولیت و سخت بودن فعالیت 2
399/1 658/2 وامدریافتسخت بودن شرایط  3
244/1 616/2 هاي روزمره در صورت مشارکت در پروژهمردم از پرداختن به فعالیتبازماندن 4
159/1 483/2 هاي الزم براي جوامع محلی براي مشارکت در پروژهآموزشعدم وجود 5
159/1 475/2 کافی در پروژه براي مشارکت جوامع محلیهايمشوقعدم وجود  6
095/1 4/2 واقعی روستاییان و جوامع محلیعدم پاسخگویی پروژه به نیازهاي  7
304/1 391/2 ناتوانی کارشناسان در برقراري ارتباط سازنده با مردم 8
107/1 366/2 ها و عملیات اجرایی در پروژهبودن فعالیتبازدهدیر 9
13/1 316/2 در منطقه و در نتیجه سلب اعتماد جوامع محلیپیشینهاي عدم موفقیت پروژه 10
141/1 225/2 گیري مسئولین پروژه به سمت افراد غیرمقبول در منطقهجهت 11

)یک:کمخیلیو دو:کم،سه:متوسط،چهار:، زیادپنج:زیادبود (خیلیپنجتا یکبیندامنه میانگین*

رابطهکهمشخص شدیهمبستگبیضرازبا استفاده
يرهایمتغبامشارکتیاجتماعموانعنیبيداریمعنومثبت
؛p=014/0(تیمالکتحتيکشاورزیاراضسطح
223/0=r(،ماهانهدرآمدمقدار)009/0=p236/0؛=r (

؛p=014/0(شهربهانیگوپاسخمسافرتتعدادو
175/0=r(داشتوجود)4جدول.(

موانعوپژوهشمستقليرهایمتغنیبیهمبستگجینتا

رسونیپیهمبستگبیضرازاستفادهبامشارکتیسازمان
یسازمانموانعنیبيداریمعنومثبترابطهوجودازیحاک

؛p=004/0(ماهانهدرآمدمقداريرهایمتغبامشارکت
261/0=r (شهربهانیگوپاسخمسافرتتعدادو)019/0

=p214/0؛=r (زانیمریمتغنیبيداریمعنویمنفرابطهو
) r=- 202/0؛p=027/0(مروجانباانیگوپاسخارتباط

).5جدول(بودمشارکتیسازمانموانعبا
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و موانع اجتماعی مشارکتپژوهشنتایج همبستگی بین متغیرهاي مستقل -4جدول
داريمعنی r متغیر مستقل

428/0 073/0 سن
756/0 029/0 تحصیالت
014/0 *223/0 اراضی کشاورزي تحت مالکیتسطح
009/0 **236/0 درآمد ماهانه
014/0 *175/0 تعداد مسافرت به شهر در ماه
214/0 114/0 مشارکت تعداد اعضاي خانواده
651/0 042/0 هاي آموزشیشرکت در کالس
878/0 014/0 مطالعه روزنامه، کتاب و غیره
183/0 122/0- با مروجانمیزان ارتباط

درصد95دار در سطح اطمینان معنی*درصد؛ 99دار در سطح اطمینان معنی**

و موانع سازمانی مشارکتپژوهشنتایج همبستگی بین متغیرهاي مستقل -5جدول 
داريمعنی r متغیر مستقل

676/0 039/0- سن
141/0 135/0 تحصیالت
112/0 146/0- اراضی کشاورزي تحت مالکیتسطح
004/0 **261/0 درآمد ماهانه
019/0 *214/0 تعداد مسافرت به شهر در ماه
479/0 065/0 مشارکت تعداد اعضاي خانواده
143/0 135/0 هاي آموزشیشرکت در کالس
027/0 *202/0- میزان ارتباط با مروجان

درصد95دار در سطح اطمینان معنی*درصد؛ 99دار در سطح اطمینان معنی**

تفـاوت  کـه  نتایج آزمون مقایسه میانگین نشـان داد  
ازنظـر گویـان پاسـخ هـاي مختلـف   بین گروهيدارمعنی

میزان درآمد ماهانه، تعداد مسافرت بـه شـهر در مـاه و    
ــ ــع اجتمــاعی و ســازمانی ر حســب دریافــت وام ب موان
بـا توجـه بـه مقـادیر میـانگین،      .داشتمشارکت وجود 

منظـور بـه ،داشـتند بیشـتري کـه درآمـد   گویـانی پاسخ
ي بیشتراجتماعی و سازمانی موانع مشارکت در پروژه با 

که در طول ماه بیشتر از چهار گویانیپاسخ.بودندمواجه 
مقایسه با افرادي کـه  درکردند،میبار به شهر مسافرت 

بـراي ،کردنـد مـی کمتر از چهار بار بـه شـهر مسـافرت    
مشارکت در پروژه با موانع اجتماعی و سازمانی بیشتري 

گونـه وامـی   که هیچگویانیپاسخ. همچنین بودندروبرو
منظـور به،نکرده بودندبراي مشارکت در پروژه دریافت 

نی بیشتري مشارکت در پروژه با موانع اجتماعی و سازما
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. )6(جدول بودندمواجه 
نتایج آزمون مقایسه میـانگین نشـان داد کـه تفـاوت     

گویان از نظر سطح هاي مختلف پاسخداري بین گروهمعنی
مالکیت اراضی کشاورزي بـر حسـب موانـع اجتمـاعی و     

گویـانی  که پاسخطوريسازمانی مشارکت وجود داشت، به
هـا کمتـر از یـک    که سطح مالکیت اراضی کشـاورزي آن 

هکتار بود، با موانع اجتماعی و سازمانی بیشتري مواجـه  
).7بودند (جدول 

ویتنی-با استفاده از آزمون مندر مورد ارزیابی موانع مشارکتگویانپاسخرات ظمقایسه ن-6جدول 

يبندگروهریمتغمؤلفه
یاجتماعیسازمان

zآمارهuآمارهنیانگیمتعدادzآمارهuآمارهنیانگیمتعداد

ماهانهدرآمد
)تومان(

3500006406/55ازکمتر
1444834/1-

6463/55
1480643/1-

5671/665607/66شتریبو350000
مسافرتتعداد 

در ماهشهربه
6747/53بارچهارازکمتر

5/1304494/2-
67696/53

5/1319412/2-
5339/695310/69بارچهارازشتریب

وامافتیدر
2809/49بله

5/968986/1-
2814/54

1110105/1-
9297/639243/62ریخ

درصد95دار در سطح اطمینان معنی*

والیس-با استفاده از آزمون کروسکالدر مورد ارزیابی موانع مشارکتگویانپاسخمقایسه نظرات -7جدول 

گروهمؤلفه
اجتماعیسازمانی

آماره مربع کايمیانگینتعدادآماره مربع کايمیانگینتعداد

مالکیت اراضی سطح
کشاورزي

53/4934فاقد اراضی ملکی

*863/9

37/6334

*845/7
داراي اراضی کمتر از 

یک هکتار
72/734113/7041

اراضی بیشتر از داراي
یک هکتار

74/564556/4945
درصد95دار در سطح اطمینان معنی*

بحث
جوامع موانع مشارکت شناساییبا هدف پژوهشاین 

و اندازهاي جنگلیچشماحیايتحت پوشش پروژه محلی
اجرا استان کرمان در شهرستان ریگان یافته اراضی تخریب

و جوامع تقدیرگرا بودن کهنشان دادپژوهشهاي شد. یافته
به سرنوشت، مشکالت جوامع هاآناز سويسپردن امور 

عدم وجود عالقه و سواديبیکاري، فقر، بیچون هممحلی

،در مردم به تغییر وضعیت موجود خود و محیط اطرافشان
نظرازپروژه مشارکت در رین موانع اجتماعی تمهم

. تقدیرگرا بودن جوامع و سپردن امور از ندبودگویانپاسخ
بافت سنتی و بستهسرنوشت، حاکی از دستبههاآنسوي

را به شرایط فرهنگی و آنتوان که میمطالعه داردجامعه مورد 
زنان روستایی ویژهبهاعتقادات خاص این منطقه و اهالی آن 

Karimiپژوهشهاي سو با یافتهاین یافته همنسبت داد. 



3443شماره 26فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران جلد 

Soltani)2013 ( است که یکی از موانع مشارکت را وجود
،دوممانع هاي سنتی جوامع معرفی کرد. اعتقادات و باور

سواديبیوجمله فقر، بیکاريمشکالت جوامع محلی از
عدم ،، کمبود امکاناتمنطقهیافتگیتوسعهناشی از عدم 

مورد شرایط تحصیل براي بیشتر مردم روستاهاي وجود
نتایج این یافته با .بودزنان روستایی ویژهبهو مطالعه 
Najafiو Talebپژوهش Asl)2010( که ضعف

بودن سطح دانش و عدم آگاهی کم،هاي فرهنگیزیرساخت
گزارش ترین موانع مشارکت از مزایاي مشارکت را مهم

عالقه مردم به تغییر عدم ،بعدي. مانعاستسو هم،ندکرد
. این مانعبودموجود خود و محیط اطرافشانوضعیت 

براي تغییر وضعیت خود و هادهنده ناامید بودن آننشان
شرایط بد زندگی در روستاهاي دلیلبههاآنسرخوردگی

کشور دیگر یافته در قیاس با نقاط دورافتاده و کمتر توسعه
زنان روستایی بیشتر دراین ناامیدي و سرخوردگی است.

هاي فصلی و شغلی همسران خود، مهاجرتدلیلبهرازی،بود
سختهاي دار فعالیتعالوه بر سرپرستی خانواده، عهده

. هستندکشاورزي و دامداري 
نظرازترین موانع سازمانی مشارکت در پروژه مهم

پرمسئولیت و سخت ، بر بودن مشارکتهزینه، گویانپاسخ
دریافتسخت هاي موجود در پروژه و شرایط بودن فعالیت

هاي فصلی و شغلی مردان براي مهاجرتدلیلبه. ندبودوام 
هاي مختلف زنان مسئولیتنیزتأمین معاش خانواده و 

سرپرست خانوار، نگهداري و تربیت فرزندان، انجام عنوانبه
توان مالی و هاکه آنطبیعی است غیرهوو مزرعهامور منزل

فرصت کمتري براي مشارکت در پروژه داشته باشند و به 
در مورد ،براینعالوهبر تلقی کنند. تعبیري مشارکت را هزینه

وام و عدم دریافتمورد نیاز هايوثیقهزنان، مشکل تأمین 
ساز عدم دسترسی کنترل آنان بر منابع مالی خانواده، زمینه

وKimهايپژوهشبا نتایج ته این یاف. بودمناسب به وام 
)2014(Abdolahi-Ezzatabadiو )2014همکاران (

رابطه وجود حاکی ازمطابقت دارد. نتایج مقایسه میانگین 
بین موانع اجتماعی مشارکت با متغیرهاي دارمعنیمثبت و 

درآمد ماهانه و مقدارمالکیت، تحتکشاورزياراضیسطح

به این بود. این یافتهبه شهر گویانپاسختعداد مسافرت 
مقدارکه هر چه سطح اراضی تحت مالکیت، معنی است

به یافت،میبه شهر افزایش گویانپاسخدرآمد و مراجعه 
ارکت را بیشتر اهمیت موانع اجتماعی مشهاآن،همان نسبت

توان به این امر نسبت داد که دلیل آنرا میکردند.میارزیابی 
کشاورزي اراضی زجمله زنانی که مدیریتو اگویانپاسخ

برخوردار نیز بیشترياز درآمد داشتند،را در اختیار بیشتري 
مختلف به دالیلبههایی که نتیجه تعداد مسافرتو دربودند
،در طول این سفرهاهاآنیافت.میافزایش داشتند،شهر 

و کردندمیمسائل مختلف کسب در مورداطالعات بیشتري 
نتایجبخش با هاي این یافته. افزودندمیبر تجارب خود 

Mohammadi-Yeganeh) و2012و همکاران (Taleb و
Najafi Asl)2010 (وجود رابطه مثبت ود. ندارخوانیهم

مقداربین موانع سازمانی مشارکت و متغیرهاي دارمعنی
به اینبه شهرگویانپاسخدرآمد ماهانه و تعداد مسافرت 

به گویانپاسخدرآمد و مراجعه مقدارکه هر چه ستی امعن
اهمیت موانع هاآن،به همان نسبت،یابدشهر افزایش می

دلیل آنرا کردند.میسازمانی مشارکت را بیشتر ارزیابی 
نسبت داد که با افزایش درآمد، موضوعتوان به این می

کنند و میبیشتر به شهر مسافرتزنان، ویژهبهو گویانپاسخ
با افزایش اطالعات، ارزیابی بهتري از موانع و مشکالت 

منفی و وجود رابطه مشارکت خواهند داشت.سازمانی 
و ازجمله زنان گویانپاسخارتباط مقداردار بین متغیر معنی

که بودحاکی از آن با مروجان و موانع سازمانی مشارکت
، اهمیت یافتمیبا مروجان افزایش هاهرچه ارتباط آن

دلیل کردند.میموانع سازمانی مشارکت را کمتر ارزیابی
تعامل مناسب مروجان و پاسخگو بودن تواندمیاحتمالی آن

با توجه گویانپاسخکه باعث شد باشد. این موضوعهاآن
گیري از و بهرهدولتینیرويعنوانبهمروجان با به تعامل 

و در غلبه کنندبر موانع مشارکت ، هاکمک و مشورت آن
نتیجه اهمیت موانع سازمانی مشارکت را کمتر ارزیابی کنند.

موانع ترین مهم، روپژوهش پیشبا توجه به نتایج 
،در پروژهزنان ویژهبهو جوامع محلی اجتماعی مشارکت 

یی و تقدیرگرا(دهقانی فرهنگخردهبخشی مربوط به عناصر 
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مربوط دیگر و بخشی )موجودوضعیتتغییربهعالقهعدم
که جامعه بودسواديبیوفقربیکاري،مانندهایی واقعیتبه 

از سوي .بودندبا آن دست به گریبان زنانویژهبهو محلی
و جوامع محلی ترین موانع سازمانی مشارکت مهمدیگر، 

بر بودن مشارکت، هزینهماننددر پروژهزنان ویژهبه
هاي موجود در پروژه و سخت بودن فعالیتپرمسئولیت و

ریزي و اجراي برنامهشیوهبهوام،دریافتشرایط سخت 
تغییر با هدف کهشودتوصیه میرو . از اینبودپروژه مربوط 

و و افزایش آگاهی جوامع محلی ندسازينمتواباورها، 
،بر سرنوشت خودهادر مورد اختیار و کنترل آنزنان ویژهبه

هاي الزم براي شان و کسب مهارتتغییر در محیط زندگی
اي فراهم هاي تحول و تغییر فرهنگی، زمینهاجراي برنامه

، مباحث هاهاي آموزشی آنشود که در محتواي برنامه
در عین .قرار گیردمورد توجههاي زندگی مربوط به مهارت

هاي اشتغال با هدف نسبت به تداوم اجراي برنامه،حال
توجه جدي زنان ویژهبهجوامع محلی پایدارمعیشتتأمین 

وام دریافتشرایط تمهیداتی فراهم شود که ،همچنین. شود
تسهیلروستاییتوسعه پایدارهاياشتغال از سوي صندوق

بدون در پروژه زنان ویژهبهمشارکت جوامع محلی و شده
مسئولیت واگذاري.باشدگونه بار مالی و سختیهیچتحمیل 

قرار مورد توجهنیز در حد توان و با توجه به تمایل آنان 
.گیرد
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Abstract
This research aimed to identify barriers of local communities’ participation in

Rehabilitation of Forest Landscapes and Degraded Land Project (RFLDLP), in Rigan county of
Kerman Province. The research was descriptive and based on survey technique. Using
multistage random sampling method, 120 residents were selected in five villages covered by the
project. Data were gathered by questionnaires that were confirmed by a panel of experts. The
reliability of the applied questionnaire was confirmed by Cronbach’s Alpha (α=0.84). The
findings suggested fatalism and entrust affairs to fate, problems of local communities
(unemployment, poverty, illiteracy and etc.) and lack of interest in changing their current
situation and their environment amongst the most important social barriers of local
communities’ participation in the project. Furthermore, the important organizational barriers
were the cost of participation in the project, high responsibility and demanding project work as
well as difficult conditions to receive loans from banks. The results revealed significant
correlations between the social barriers of local communities’ participation in project and
factors including ownership of agricultural lands, amount of monthly income and number of
round-trips to town. Moreover, the amount of monthly income, number of trips to town and
contact with extension agents were significantly correlated with the organizational barriers of
local communities’ participation in project. The results showed significant differences between
views of different groups on social and organizational barriers of participation in project
according to amount of monthly income, number of trips to town, loan conditions and
ownership of agricultural lands.

Keywords: Borrowing, extension agents, monthly income, ownership of agricultural lands,
problems of local communities.


