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چکیده
توانمندسازی جوامع محلی یکی از مهمترین بخشهای طرحهای مشارکتی در مدیریت منابع طبیعی به شمار میرود .تحقیق
حاضر باهدف بررسی تأثیر اجرای یکی از پروژههای مشارکتی منابع طبیعی بانام پروژۀ ترسیب کربن در توانمندسازی جوامع
محلی در حوزۀ آبخیز تیلآباد شهرستان آزادشهر از توابع استان گلستان انجامگرفته است .جمعیت موردمطالعه شامل 1309
عضو از  100صندوق خرد روستایی که حداقل دو سال از سابقۀ عضویت آنها گذشته باشد ،در سه روستای وامنان ،سیب چال
و کاشیدار است .به روش نمونه گیری طبقهبندی تصادفی و با کمک جدول کرجسی -مورگان 298 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .ابزار سنجش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و پایایی آن با
محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تائید گردید .نتایج نشان داد که اجرای پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی تأثیر مثبتی
داشته است .این تأثیر در بعد روانشناختی ،بیشترین و در بعد اقتصادی کمترین بوده است .یافتهها نشان داد که بین ویژگیهای
فردی پاسخگویان و ابعاد توانمندی ،رابطۀ معنیداری وجود ندارد؛ اما تأثیر این پروژه در میزان توانمندی افراد دارای اراضی باغی،
افراد عضو تعاونی ،دریافتکنندگان وام و افراد شرکتکننده در دورههای آموزشی و ترویجی ،بیشتر از سایرین بوده است.
واژههای کلیدی :مشارکت ،جوامع محلی ،توانمندی ،ترسیب کربن ،صندوق خرد روستایی
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مقدمه
نقش مردم در تصمیم گیري ،برنامه ریزي ،اجرا ،نظارت
و ارزشیابی هر برنامه حفاظتی اهمیتی حیاتی دارد .از اینرو
نظام مدیریتی مناسب براي حفاظت از این عرصهها ،بایستی بر
مبناي مدیریتی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی بنانهاده شود
(راستین و همکاران.)1393 ،
م گیري
مشارکت شامل دخالت دادن مردم در فرآیند تصمی 
و اجراي طرح هاي توسعه و سهیم نمودن آنها از منافع و
مداخله آنها در ارزیابی اینگونه طرحها است (لقائی و همکاران،
.)1386
لذا یکی از روشهاي جلوگیری از بهره برداری و استفاده
غیرمعمول از عرصه های جنگلی و مرتعی ،ایجاد افزایش
مشارکت و توانمندسازي مردم محلی در ابعاد مختلف است
که از این طریق میتوان به اهداف حفاظت ،احیاء ،بهره
برداری اصولی و درنهایت توسعه پایدار نزدیک و نزدیکتر شد.
بهطوریکه ) Duthy& Bolo-Duthy (2003نیز اظهار کردهاند
که تخریب و از دست رفتن جنگلها و مراتع را میتوان از طریق
توانمندی جوامع محلی و مردم بومی کنترل و به مدیریت
پایدار نزدیکتر شد.
توانمندی با توجه به شرایط زمانی ،از موضوعی به
موضوع دیگر و از پدیدهای به پدیدۀ دیگر متفاوت است
()Muhammad&Yasin, 2011؛ بنابراین ،توانمندسازي ،اصلی
اساسی در توسعه مشارکتی بوده و بدون توجه به این مقوله
نمی توان شاخصهاي رشد و توسعه را از طریق توانمندسازي
جوامع محلی در زمینه هاي مختلف دستیافت.
جوامع محلي توانمند مهمترین محور توسعه و اجرای موفق
طرحها و پروژه های مشارکتی منابع طبیعی است ،زیرا آنان
نیازهاي منطقه و مشکالت خویش را بهتر از سایرین شناخته
و اگر دانش بومي ایشان بادانش نوین همراه گردد ،بهترین
راهکار براي مدیریت و رفع مشکالت عرص ه های منابع طبیعی
خواهد بود.
( Prato& Longo )2012معتقدند که توانمندی کلید
موفقیت و پایداری طرحهای توسعه در عرصههای منابع
طبیعی است .ضمن اینکه ( Ahmad & Noraini )2015در
مطالعاتشان در کشور پاکستان اذعان کردهاند که استراتژیهای
توسعه مشارکتی جامعه محلی ،می تواند در توانمندی جوامع
روستایی نقش مهمی داشته باشد .یکی از پروژههایی که با
استفاده از روشهای مشارکتی در حال حاضر در ایران در حال
اجراست ،پروژه بینالمللی ترسیب کربن است.
اولین پروژه بین المللی ترسیب کربن کشور از اوایل
سال  1382با همکاری برنامه عمران ملل متحد ( )UNDPو
تسهیالت زیستمحیطی جهانی ( )GFEدر منطقه حسینآباد
غیناب شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی ،باهدف
تحقق یکی از اولویتهای توسعه دولت جمهوری اسالمی ایران
یعنی بیابان زدایی و بهمنظور توسعه مدل مدیریتی مشارکتی
مراتع در مناطق خشک و نیمهخشک باهدف محرومیتزدایی و
افزایش جذب کربن خاک طراحیشده است.
پروژه ترسیب کربن در ایران از شیوه های مشارکتی در
بسیج مردمی و توانمندی متصدیان جامعه مخصوصاً گروه
های کمدرآمد و آسیب پذیر بهره می گیرد تا این گروهها
بتوانند منابع خودشان را مدیریت کرده و همچنین ظرفیت و
خودباوری الزم را برای تأثیرگذاری بر سیاستهای اجرایی پروژه
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به دست آورند و درنهایت مناطق تخریب یافته توسط خود
جوامع احیاء گردد (حسن نژاد و همکاران.)1389 ،
بهعبارتدیگر ،پروژه ترسیب کربن به دنبال توسعه جامعه
از طریق خودیاری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنان
محلی و دامداران و به دنبال آن احیای مراتع تخریب یافته
و اعمال مدیریت پایدار و بهکارگیری شیوه های امرارمعاش
پایدار از طریق تمرکززدایی تصمیم گیریها و کنترل سرمایه
های طبیعی و مادی توسط خود مردم است (هادربادي و پویا
فر.)1385 ،
در اهمیت توانمندی جوامع محلی در طرح پروژه ترسیب
کربن همین نکته کافی است که توانمندی جوامع محلی
ی شود تا مردم روستایی وظیفه مدار به مردم رابطه
موجب م 
مدار و رفتارمدار تغییریافته ،میزان مسئولیتپذیری و درنتیجه
اثربخشی افزایش یابد (هادربادی .)1387 ،محققین زیادی در
تحقیقات و مطالعاتشان به نقش مشارکت و توانمندی جوامع
محلی در پیشبرد اهداف طرحها و پروژه ها اشاره کردهاند که
بهاختصار به مهمترین آنها در داخل و خارج از کشور اشاره
می شود.
 )Khan & Ali (2016در تحقیقی به بررسی توانمندی
اجتماعی و اقتصادی زنان در گلگت ـ بلتستان در کشور
پاکستان پرداختهاند.
در این تحقیق برای سنجش و ارزیابی توانمندی جوامع
محلی از سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی استفادهشده
است .ایشان اذعان کرده اند باال بردن توانایی های زنان در
ابعاد مختلف میتواند جوامع محلی را به توسعه پایدار نزدیک
نماید .ضمن اینکه توانمندی زنان در بعد اجتماعی را مهمتر از
سایر ابعاد دانسته اند .نتایج تحقیقات  et al. (2016) Soniدر
ی دهد که بین متغیرهای
منطقه کوشیای بنگالدش ،نشان م 
سن ،تحصیالت و درآمد ماهانه افراد ،اثر قابلتوجهی در سطح
توانمندی زنان دارد.
همچنین یافتهها نشان داد که هر چه سطح تحصیالت و
میزان درآمد افراد بیشتر باشد ،از توانمندی باالتری برخوردار
میباشند Park & Kim )2014( .در تحقیقی به بررسی
تأثیر مشارکت جامعه محلی در توانمندی آنها در استرالیای
جنوبی پرداختهاند که در این تحقیق برای سنجش و ارزیابی
توانمندی جوامع محلی از سه بعد روانی ،اقتصادی و اجتماعی
استفادهشده است.
نتایج حاکی از آن است که افزایش مشارکت در جامعه
محلی میتواند در توانمندی آنها تأثیر پایداری داشته باشد.
ضمن اینکه یافته ها گویای آن بود که بعد روانی و اجتماعی
نسبت به بعد اقتصادی تأثیر قابلتوجهی در توانمندی افراد
داشته است et al. Soepijanto)2013( .در تحقیقی در
روستاهای جنگل نشین کشور اندونزی نشان داد ،افزایش در
میزان درآمد مردم ،بهبود زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی
بهوسیله جامعه محلی و همچنین افزایش آگاهی از اهمیت
منابع جنگلی ،ازجمله مهمترین نشانههای توانمند شدن جوامع
محلی است.
( et al. Lima-Constantino)2012در کشور برزیل
و نامبیا ،توانمندی جوامع محلی را در چهار بعد اجتماعی،
اقتصادی ،روانی و سیاسی موردبررسی قرار دادهاند .نتایج
حاکی از آن است که باال بردن توانمندی مردم محلی باعث
تشدید مشارکت محلی ،باال بردن سطح سواد و آگاهی ،باال
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بردن سطح درآمدی و معیشت مردم و بازاریابی محصوالت
تولیدی ،در روستاهای هدف میشود Christens )2012( .در
تحقیقی ،ظرفیت شناختی ،عاطفی ،رفتاری و ارتباطی افراد
را از ابعاد توانمندی روانشناختی دانسته و آن را از طریق این
چهار عامل موردسنجش قرار داده استAbraham )2011( .
در مطالعه ای با عنوان اندازهگیری توانمندی اجتماعی
کشاورزان در هند ،به این نتیجه رسیده است که اجزای اصلی
اندازهگیری توانمندی اجتماعی کشاورزان ،قدرت تصمیمگیری
و سابقه شغلی آنهاست و معتقد است که افراد مسنتر نسبت به
جوانترها بیشتر توانمند هستند.
( Muhammad & Yasin )2011در مطالعهای در کشور
پاکستان ،مشارکت بیشتر و اعتمادبهنفس باال را از مهمترین
راهکارهای توانمندی جوامع محلی دانسته است). (2010
 Sathiabamaدر مطالعه ای باال رفتن سطح درآمدی و
توانمندی اقتصادی ،بهبود استانداردهای زندگی ،اعتمادبهنفس
باال ،افزایش آگاهی ،احساس موفقیت ،افزایش تعامل اجتماعی،
درگیری در فعالیتهای سیاسی ،افزایش سطح مشارکت ،بهبود
در کیفیت رهبری ،مشارکت در حل مشکالت مربوط به زنان و
جامعه و افزایش ظرفیت تصمیمگیری در خانواده و جامعه را از
نشانههای توانمندی زنان روستایی میداند.
( Grossman )2009در کشور مکزیک و (Thomas )2008
در مطالعاتش در کشور ترکیه ،به این نتیجه رسیده است که
بین توانمندی و میزان درآمد روستاییان رابطۀ مثبت و معنی
داری وجود دارد Manton 2008(( .نیز معتقدند که توانمندی
جوامع محلی در مدیریت عرصههای منابع طبیعی میتواند در
ابعاد مختلفی مانند روانی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،اتفاق
بیافتد.
نتایج تحقیقات ( Erstad )2007در کشور مالزی نشان داد
که متغیرهای سن و وضعیت تحصیلی از عوامل شخصیتی ،بعد
خانوار و اندازه مالکیت زمین از عوامل اقتصادی و اجتماعی را
از مهمترین عوامل مؤثر در توانمندی روستایی بیان کرده است.
( Kinney )2006در مطالعهای در کشور آفریقا پیرامون
خود اثربخشی و نقش آن در احساس توانمندی روستاییان،
به این نتیجه رسیدهاند که بین توانمندی وضعیت فعالیت
های آموزشی و میزان مشارکت در امور روستا ،رابطۀ مثبت
و معنیداری وجود دارد .محققین زیادی ازجمله ()2007
Chambers ، (2006) Lawrence et al. ، (2006) Stuart-Hill
 etو ( ،.Moller et al )2004در نتایج تحقیقاتشان اذعان کرده

اند که توانمندی جوامع محلی می تواند در تشدید مشارک 
ت
های محلی مؤثر واقع شود Forrester )2005( .نیز در مطالعه
ای توانمندی مردم را از موانع اصلی کاهش فقر در مناطق
روستایی میداند.
( Parveen & Leonhauser )2004در تحقیقاتشان در
کشور بنگالدش توانمندی زنان روستایی را بر اساس شش
شاخص کمک به درآمد خانواده ،مالکیت داراییها ،دسترسی
به منابع ،مشارکت در تصمیمگیری خانواده ،ادراک در آگاهی
جنسیتی و تحمل در برابر مشکالت خانوادگی ،مورد بررسی
قرار داده است .نتایج نشان داد که زنان روستایی در مشارکت
اقتصادی و در مالکیت داراییها از توانمندی پایینتری نسبت
به سایر متغیرها برخوردار هستند.
ناصری و همکاران ( )1394در مطالعهای برای سنجش و
ارزیابی توانمندی کشاورزان از چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی،

روانی ،فنی و حرفهای بهره بردهاند .نتایج حاکی از آن است
که شرکتهای سهامی زراعی به ترتیب در زمینههای توانمندی
فنی و حرفهای ،اجتماعی و روانی و درنهایت اقتصادی ،در حد
متوسط و متوسط به باال عمل کردهاند و در بهبود شاخص
های توانمندی کشاورزان نقش مؤثر داشتهاند .همچنین
یافتهها گویای آن است که متغیرهای سابقه کار کشاورزی
در سطح  95درصد اطمینان و مورد مشورت قرار گرفتن در
سطح  99درصد اطمینان با توانمندی کشاورزان رابطۀ مثبت
و معنیداری داشتهاند ضمن اینکه متغیرهای سن ،سابقه
عضویت در شرکت تعاونی و سطح تحصیالت هیچگونه رابطۀ
معنیداری با توانمندی کشاورزان نداشتهاند.
نتایج تحقیقات قنبری و انصاری ( )1394نشان میدهد
که مهمترین عوامل مؤثر بر توانمندی زنان روستایی ،همکاری
آنان در فعاليتهای اقتصادی ،عوامل فردی و اجتماعی است.
عالوه بر این ،عواملی نظير نبود فرصتهای شغلی ،پایین بودن
میزان تحصیالت ،وجود تعصبات خانوادگی و نبود حمایتهای
قانونی و شبکۀ ارتباطی ،با موانع توانمندی دارای رابطۀ مثبت
و معنیداری است.
بر اساس نتایج مطالعات راستین و همکاران (،)1393
تشکیل تعاونی در بخش صنایعدستی و تولید مواد غذایی
میتواند در توانمند شدن زنان تأثیرگذار باشد .چرمیان
لنگرودی و علی بیگی ( )1392نیز در تحقیقی توانمندی
روانشناختی را بهوسیله پنج عامل شایستگی ،تأثیر ،معنی
داری ،اعتماد و خود تعیینی در شهرستان ساری موردبررسی و
ارزیابی قرار دادند .یافتهها حاکی از آن است که بیشترین سهم
را عامل شایستگی و کمترین سهم را خود تعیینی در توانمندی
روانشناختی داشته است.
همچنین به ارتباط معنیدار سطح تحصیالت و توانمندی
نیز اشارهکردهاند .همچنین نتایج مطالعات سعدی و همکاران
( )1391نیز نشان 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
انجامگرفته 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 پروژۀ ترسیب کربن بر روی
توانمندی جوامع محلی انجامگرفته است ،جهت سنجش
شاخص توانمندی ،ابتدا با مروری بر پیشینۀ تحقیق و مطالعات
انجامگرفته درزمینۀ توانمندی و همچنین مصاحبههای
پیدرپی با کارشناسان منابع طبیعی و جوامع محلی بهصورت
فردی و گروهی ،مهمترین ابعاد مختلف توانمندی جوامع محلی
در منطقۀ موردمطالعه استخراج شد.
سپس محقق با ادامۀ بررسی منابع و همچنین مصاحبههای
حضوری به دنبال گویههای سنجش هر یک از ابعاد برآمد.
این امر تا آنجا ادامه پیدا کرد که محقق با سؤاالت و عبارات
تکراری مواجه شد .درنهایت ،با کنار هم گذاشتن تجزیهوتحلیل
یافتههای تحقیقاتی و همچنین مصاحبهها ،فهرستی از
شاخصها و گویههای موردسنجش توانمندی تهیه گردید.
بهطوریکه بعد از جمعبندی آنها ،چهار بعد روانشناختی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،برای ارزیابی توانمندی جوامع
محلی در اثر اجرای پروژۀ ترسیب کربن در استان گلستان بر
اساس الگوی مفهومی زیر استفاده گردید (نگاره .)1
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نگاره  .1الگوی مفهومی تحقیق

اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر اجرای پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع محلی است .در این راستا ،اهداف
اختصاصی ذیل مد نظر و مورد تحقیق قرار گرفتند؛
ـ بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان؛
ـ بررسی میزان و سطح توانمندی پاسخگویان؛
ـ بررسی ارتباط بین ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان و نظرات آنان نسبت به تأثیر طرح در توانمندسازیشان.
روش پژوهش
معرفی منطقۀ موردمطالعه
استان گلستان با مساحت حدود  1397هزار هکتار (معادل  68درصد سطح استان و  2200هزار هكتار) حوزۀ آبخیز است.
این استان دارای اقلیمی سرد و كوهستاني ،معتدل و مرطوب و اقلیم نيمهخشك و خشك است .این استان دارای  863هزار هكتار
مرتع و  452هزار هكتار عرصههای جنگلی است .محدوده موردمطالعه حوزه آبخیزتیل آباد با وسعتی معادل  48329هکتار است
که  5210هکتار آن جنگلی و  28452هکتار آن نیز جزء عرصههای مرتعی است .متوسط بارندگی سالیانه 343/19 ،میلیمتر
و متوسط دمای ساالنه نیز  10/7درجۀ سانتیگراد است .در حوزه آبخیز تیلآباد حدود  7500نفر در روستاهای تیلآباد ،خوش
ییالق ،کاشیدار ،وامنان ،سیب چال ،نراب ،تلوبین و گلستان ،ساکن بوده و شغل اصلی ساکنین آن دامداری و کشاورزی است
(نگاره .)2
نگاره  .2نقشه موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه
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تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی به شمار میرود .جامعۀ آماری در این تحقیق  1309عضو  100صندوق خرد روستایی
که حداقل دو سال از سابقۀ عضویت آنها در صندوقهای مذکور گذشته باشد ،در سه روستای وامنان ،سیب چال و کاشیدار در
استان گلستان از توابع شهرستان آزادشهر است که  298نفر از اعضای صندوق خرد روستایی بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان
بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند ،استفادهشده است .سپس با ایجاد تناسب میان کل تعداد اعضای صندوقهای خرد روستایی
منطقه مورد مطالعه و نسبت اعضای صندوق در هر یک از روستاها انتخاب و از طریق نمونهگیری طبقهبندی تصادفی پرسشنامۀ
محقق ساخته در بین مصاحبهشوندگان تکمیل شد.
بخش اول این پرسشنامه را ویژگیهای فردی و بخش دوم آن را توانمندی جوامع محلی با ابعاد روانشناختی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی تشکیل دادهاند .برای سنجش میزان توانمندی جوامع محلی ،بیستوچهار سؤال برای سنجش توانمندی
روستاییان در بعد روانشناختی ،نه سؤال برای سنجش میزان توانمندی روستاییان در بعد اجتماعی ،شش سؤال برای سنجش
میزان توانمندی در بعد فرهنگی روستاییان و یازده سؤال برای سنجش میزان توانمندی در بعد اقتصادی روستاییان ،ارائهشده
است .بهطورکلی میزان توانمندی جوامع محلی در اثر اجرای طرح ترسیب کربن ،با پنجاه گویه که هرکدام از آنها با یک دامنه
پنج گزینهای طیف لیکرت شامل خیلی زیاد (باارزش عددی  ،)5زیاد (باارزش عددی  ،)4متوسط (باارزش عددی  ،)3کم (باارزش
عددی  )2و خیلی کم (باارزش عددی  )1موردسنجش قرار گرفت .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و همچنین
کارشناسان منابع طبیعی و علوم اجتماعی در استان گلستان تائید و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفا کرونباخ به شرح
جدول  1به دست آمد .بعد از تکمیل پرسشنامهها ،اطالعات بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSS21در دو بخش توصیفی و
استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جدول  .1نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ شاخصهای مورداستفاده
ابعاد توانمندی

تعداد گویه

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

روانشناختی

24

0/973

اجتماعی

9

0/947

فرهنگی

6

0/940

اقتصادی

11

0/959

توانمندی

50

0/987

یافتهها
ویژگیهای فردی
همانطور که نتایج نشان داد 46/3 ،درصد از پاسخگویان را مردها و  53/7درصد از آنها را زنها تشکیل دادهاند که 83/9
درصدشان متأهل بودهاند .میانگین سنی پاسخگویان 35/41 ،سال بوده است و بیشتر آنها به گروه  26تا  30سال تعلق داشته
است .بهطوریکه جوانترین فرد  18سال و مسنترین آنها  80سال داشته است .یافتهها حاکی از آن است که بیش از نیمی
از پاسخگویان یعنی  53/7درصد از آنها با بیشترین فراوانی ،هیچ فردی را تحت تکفل خود نداشتند .نتایج وضعیت تحصیلی
پاسخگویان نشان داد که  35/6درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی سوادی در حد متوسطه و  10/1درصد از آنها با کمترین
فراوانی نیز تحصیالتی در حد لیسانس و باالتر داشتهاند .بهبیاندیگر 43/3 ،درصد از پاسخگویان بیسواد یا سوادی در حد راهنمایی
داشتهاند .همانطور که نتایج نشان داد 59/7 ،درصد از پاسخگویان با بیشترین فراوانی بیان داشتهاند که فقط یک نفر در خانوادۀ
آنها مشغول به کار است .یافتهها گویای آن است که  35/6درصد دارای دام 43/3 ،درصد دارای زمین کشاورزی و  30/5درصد
دارای اراضی باغی است.
اولویتبندی ابعاد توانمندی
بعد روانشناختی
نتایج اولویتبندی  24گویه از بعد روانشناختی از ابعاد توانمندی در جدول  2نشان میدهد که گویههای «تأثیر در افزایش
مشارکت و انجام کار گروهی شما در امور روستا»« ،تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش نگرش مثبت شما به حفاظت از
منابع طبیعی» و «تأثیر در شناسایی مشکالت شما در منطقه» به ترتیب با مقدار عددی  0/294 ،0/280و  ،0/311در اولویت اول
تا سوم مهمترین گویههای روانشناختی متأثر از اجرای طرح ترسیب کربن در منطقه قرار گرفتند .بهطوریکه گویههای «تأثیر
اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش استقالل فکری (توانایی در اداره امور زندگی) در شما»« ،استفاده از نظرات شما در اجرای
پروژه ترسیب کربن» و «تأثیر در باال بردن توان مالی و اقتصادی شما» ،به ترتیب با مقدار عددی  0/380 ،0/370و  ،0/385در
اولویتهای آخر مورد ارزیابی قرارگرفتهاند.
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جدول  .2توزیع نظر پاسخگویان نسبت به گویههای بعد روانشناختی از ابعاد توانمندی

ابعاد
شایستگی
تأثیر
معنیداری
اعتماد

میانگین

انحراف معیار

ضریب
تغییرات

اولویت

خود تعیینی

گویهها
تأثیر در شناسایی مشکالت شما در منطقه

3/181

0/989

0/311

1

تأثیر بر توانایی شما در تأمین معیشت و ساختن زندگی بهتر

3/117

0/996

0/320

2

تأثیر در برنامهریزی مشخص شما برای زندگیتان در آینده

3/252

1/079

0/332

3

تأثیر در باال بردن ریسکپذیری شما در کارها و امورات زندگی

3/154

1/052

0/334

4

تأثیر رفع مشکالت و مشکلگشایی شما در منطقه

3/104

1/073

0/346

5

تأثیر بر توانایی شما در پذیرش و بهکارگیری روشهای نوین و جدید (مانند پنل خورشیدی)

2/852

1/027

0/360

6

تأثیر در افزایش مشارکت و انجام کار گروهی شما در امور روستا

3/285

0/919

0/280

1

تأثیر در ایفای نقش زنان روستایی در تأمین درآمد خانواده

3/282

1/035

0/315

2

تأثیر در استفادۀ بهتر شما از منابع طبیعی (آب ،خاک و پوشش گیاهی)

3/158

1/011

0/320

3

تأثیر در باال بردن اطالعات شما در زمینههای کاشت ،داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و باغی

3/077

1/069

0/347

4

تأثیر در باال بردن توان مالی و اقتصادی شما

2/966

1/142

0/385

5

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش میزان مسئولیتپذیری شما درزمینۀ حفاظت از منابع
طبیعی

3/346

1/097

0/328

1

پرداختن به انجام دادن کارها در اجرای پروژه ترسیب کربن بهعنوان داوطلب

3/175

1/062

0/334

2

تأثیر در افزایش آگاهی و کسب دانشهای جدید

3/060

1/036

0/339

3

استفاده از نظرات شما در اجرای پروژه ترسیب کربن

2/983

1/135

0/380

4

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش نگرش مثبت شما به حفاظت از منابع طبیعی

3/279

0/964

0/294

1

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش اعتماد شما به کارشناسان منابع طبیعی

3/272

1/062

0/324

2

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش توجه دولت به روستاییان

3/191

1/038

0/325

3

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش انگیزۀ شما در انتخاب شغل

3/309

1/106

0/334

4

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش توجه به زنان در روستا

3/161

1/070

0/339

5

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش اعتقاد شما به انجام دادن کار گروهی

3/164

1/099

0/347

6

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش صداقت شما با کارشناسان منابع طبیعی

3/178

1/133

0/357

7

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش امید به آیندهای روشن در شما

3/336

1/126

0/338

1

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش استقالل فکری (توانایی در اداره امور زندگی) در شما

3/091

1/144

0/370

2

بعد اجتماعی
نتایج ارائهشده در جدول  3گویای آن است که گویههای «تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش ارتباطات شما با سایر
روستاییان» و «تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش انگیزش و پشتکار شما» با بیشترین و کمترین مقدار ضریب تغییرات
در اولویت اول و آخر بعد اجتماعی از ابعاد توانمندی قرارگرفتهاند.
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جدول  .3اولویتبندی گویههای بعد اجتماعی از ابعاد توانمندی

گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش ارتباطات شما با سایر روستاییان
تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش تمایل شما به حضور در جلسات در فضاهای
عمومی (مانند مساجد و حسینیهها)

3/289

1/024

0/311

1

3/339

1/096

0/328

2

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در شکوفا شدن استعدادهای مهارتی شما

3/242

1/071

0/330

3

3/138

1/145

0/365

4

3/117

1/156

0/371

5

3/037

1/135

0/374

6

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در بهبود افزایش رفاه (مانند جادهها ،آموزش ،بهداشت و
غیره) در زندگی شما

3/077

1/177

0/383

7

3/030

1/170

0/386

8

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش انگیزش و پشتکار شما

3/164

1/240

0/392

9

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن د بهبود شغل فعلی شما
تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در ارزشمند شدن و اهمیت نهادن شما
تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در استفاده از تجربههای قبلی شما
تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در آشنایی شما با مسائل حقوقی

بعد فرهنگی
یافتهها حاکی از آن است که گویههای «تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در تغییر تفکرات سنتی» و «تأثیر اجرای پروژه
ترسیب کربن در تهیه و توزیع بروشور و نشریات جهت آگاهسازی مردم» با مقدار عددی ضریب تغییرات  0/344و  ،0/386بر
اساس نظرات پاسخگویان در اولویت اول و آخر مورد ارزیابی قرارگرفتهاند (جدول .)4
جدول  .4اولویتبندی گویههای بعد فرهنگی از ابعاد توانمندی

گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در تغییر تفکرات سنتی

3/101

1/068

0/344

1

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در ارتقاء ارزشهای فرهنگی شما

3/208

1/121

0/349

2

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در تغییر نگرش شما نسبت به اشتغال زنان در منطقه

3/262

1/154

0/354

3

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی در منطقه

3/191

1/149

0/360

4

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در استفاده از دانش بومی شما

3/101

1/144

0/369

5

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در تهیه و توزیع بروشور و نشریات جهت آگاهسازی مردم

3/131

1/209

0/386

6

بعد اقتصادی
همانطور نتایج در جدول  5نشان میدهد ،گویههای «تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش توانایی شما در پسانداز
کردن» و «تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش درآمد شما» به ترتیب با بیشترین و کمترین مقدار عددی ضریب تغییرات
در رتبۀ اول و آخر بعد اقتصادی از ابعاد توانمندی قرار گرفتند .بهبیاندیگر ،اجرای طرح ترسیب کربن در گویۀ اول بیشترین و
در گویۀ دوم کمترین تأثیر را داشته است.
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جدول  .5اولویتبندی گویههای بعد اقتصادی از ابعاد توانمندی
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

اولویت

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش توانایی شما در پسانداز کردن

3/201

1/038

0/324

1

تأثیر اجرای پروژه ترسیب در راهاندازی مشاغل جدید

3/138

1/157

0/369

2

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در بهبود بازار رسانی محصوالت باغی شما

3/163

1/143

0/373

3

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش در تولید محصوالت باغی شما

3/094

1/157

0/374

4

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش تولید محصوالت کشاورزی شما

3/134

1/182

0/377

5

تأثیر پرداخت وامها در صندوقهای خرد روستایی با اجرای پروژه ترسیب کربن چقدر در زندگی شما

3/211

1/211

0/377

6

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در کاهش هزینههای زندگی شما

3/134

1/193

0/381

7

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در بهبود بازار رسانی محصوالت کشاورزی شما

3/067

1/215

0/396

8

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در دسترسی شما به منابع جدید درآمدی

3/188

1/281

0/402

9

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در دسترسی به وام و تسهیالت بانکی

3/131

1/263

0/403

10

تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در افزایش درآمد شما

3/020

1/238

0/410

11

بهطورکلی ،اولویتبندی ابعاد توانمندی جوامع محلی در اثر اجرای طرح ترسیب کربن در منطقۀ موردمطالعه در جدول 6
نشان میدهد که اجرای طرح ترسیب کربن به ترتیب در بعد روانشناختی ،بیشترین و در بعد اقتصادی کمترین میزان تأثیر را
نسبت به سایر ابعاد داشته است.
جدول  .6اولویتبندی ابعاد توانمندی
گویهها

ترکیب خطی غیر وزندار

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

روانشناختی

3/166

0/837

0/264

1

اجتماعی

3/159

0/951

0/301

2

فرهنگی

3/166

1/00

0/316

3

اقتصادی

3/126

1/00

0/320

4

همانطور که نتایج ارائهشده در جدول  7نشان میدهد ،اجرای پروژۀ ترسیب کربن در منطقۀ موردمطالعه با بیشترین فراوانی
یعنی  37/2درصد در حد زیاد بر روی میزان توانمندی جوامع محلی تأثیرگذار بوده است .ضمن اینکه  17/1درصد معتقدند در
حد کم 28/5 ،درصد معتقدند در حد متوسط و  17/1درصد معتقدند در حد خیلی زیاد ،اجرایی شدن طرح مذکور در منطقۀ
موردمطالعه در توانمندی مردم روستایی اثرگذار بوده است.
جدول  .7طبقهبندی میزان توانمندی جوامع محلی
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میزان توانمندی

فروانی

درصد فراوانی

کم ()50-113/10

51

17/1

متوسط ()113/11-157/78

85

28/5

زیاد ()157/79-201/56

111

37/2

خیلی زیاد ()201/57-250

51

17/1
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45/6
82/9
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نتایج نرمال بودن دادهها
همانطور که نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف نشان میدهد ،سطح معنیداری توانمندی ،بعد روانشناختی و بعد فرهنگی
بیشتر از  0/05است که نشان از نرمال بودن دادهها در این سه متغیر است .بهطوریکه هیچیک از متغیرهای ویژگیهای فردی از
توزیع نرمالی برخوردار نبودند (جدول .)8
جدول  .8نتایج نرمالیتی متغیرها بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف
متغیرها

 Zکلموگروف اسمیرنوف

سطح معنیداری

توانمندی

1/115

0/166

روانشناختی

1/266

0/081

اجتماعی

2/001

0/001

فرهنگی

1/274

0/078

اقتصادی

1/510

0/021

سن

2/362

0/000

افراد تحت تکفل

5/531

0/000

میزان تحصیالت

3/585

0/000

تعداد شاغلین در خانوار

5/535

0/000

تعداد دام

5/998

0/000

سابقه دامداری

6/047

0/000

میزان اراضی کشاورزی

6/575

0/000

سابقه کشاورزی

5/334

0/000

میزان اراضی باغی

6/298

0/000

رابطه بین ابعاد توانمندی جوامع محلی
یافتههای جدول  9گویای آن است که بین ابعاد توانمندی جوامع محلی در اثر اجرای طرح ترسیب کربن در سطح  99درصد
اطمینان رابطۀ مثبت و معنیداری قوی وجود دارد .بهبیاندیگر ،یافتهها حاکی از آن است که اجرای طرح ترسیب کربن با باالترین
ضریب همبستگی یعنی  ،0/972بیشتر در توانمندی روانشناختی جوامع محلی تأثیرگذار بوده است.
جدول  .9ماتریس همبستگی بین ابعاد توانمندی جوامع محلی
نوع متغیر

()1

()2

()3

()4

()5

توانمندی ()1

1

**0/972

**0/942

**0/949

**0/943

1

**0/878

**0/890

**0/860

1

**0/898

**0/873

1

**0/900

روانشناختی ()2
اجتماعی ()3
فرهنگی ()4
اقتصادی ()5

** در سطح  99درصد اطمینان

1

ارتباط بین ویژگیهای فردی پاسخگویان و دیدگاه آنها نسبت به تأثیر طرح ترسیب کربن بر توانمندی آنها
بهمنظور تعیین ارتباط بین ویژگیهای فردی پاسخگویان و نظر آنان نسبت به تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن در توانمندی
جوامع محلی ،از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد .نتایج ارائهشده در جدول  10نشان میدهد که بین ویژگیهای
فردی پاسخگویان و ابعاد توانمندی آنها هیچگونه رابطۀ معنیداری دیده نشده است.
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جدول  .10ارتباط بین ویژگیهای فردی پاسخگویان و نظر آنها نسبت به تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن در توانمندی آنها
ویژگیهای فردی

نوع ضریب همبستگی

سطح معنیداری ()sig

ضریب همبستگی ()r

سن

اسپیرمن

0/409

-0/048

افراد تحت تکفل

اسپیرمن

0/222

-0/071

میزان تحصیالت

اسپیرمن

0/902

-0/007

تعداد شاغلین در خانوار

اسپیرمن

0/223

-0/071

تعداد دام

اسپیرمن

0/683

0/024

سابقه دامداری

اسپیرمن

0/707

0/022

میزان اراضی کشاورزی

اسپیرمن

0/409

0/048

سابقه کشاورزی

اسپیرمن

0/483

0/041

میزان اراضی باغی

اسپیرمن

0/389

0/050

مقایسه توانمندی پاسخگویان در گروههای دووجهی
برای بررسی تفاوت معنیدار توانمندی جوامع محلی در بین گروههای دووجهی به دلیل نرمال دادههای توانمندی ،از آزمون
تیاستیودنت بهره گرفتهشده است .مقایسه میانگینها در جدول  11نشان میدهد که در گروههای «دارا بودن اراضی باغی»،
«عضویت در تعاونی»« ،دریافت وام» و «حضور در دورههای آموزشی و ترویجی» ،به ترتیب در سطح  99 ،95و  95درصد
اطمینان ،تفاوت معنیداری در دیدگاه آنان نسبت به تأثیرگذاری اجرای طرح ترسیب کربن در توانمندی جوامع محلی وجود
دارد .یافتهها حاکی از آن است که افرادی که دارای اراضی باغی بودند نسبت به کسانی که هیچگونه اراضی باغی تحت تملک
نداشتند ،افراد عضو تعاونی نسبت به غیر عضوها ،دریافتکنندگان وام از صندوقهای خرد روستایی نسبت به افرادی که وام
دریافت نکردهاند ،همچنین افرادی که در دورههای آموزشی و ترویجی شرکت کردهاند نسبت به افرادی که شرکت نکردهاند ،تأثیر
اجرای طرح ترسیب کربن را در توانمندی جوامع محلی بیشتر مورد ارزیابی قرار دادهاند.
جدول  .11مقایسه توانمندی جوامع محلی در گروههای دووجهی
نوع متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل
داشتن دام
سابقه دامداری
داشتن زمین زراعی
سابقه کشاورزی
داشتن باغ
عضویت در تعاونی
دریافت وام
شرکت در دورههای
آموزشی ترویجی

32

گروهبندی

میانگین رتبهای

زن
مرد
مجرد
متأهل
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
عضو
غیر عضو
بلی
خیر
بلی
خیر

161/59
153/37
156/44
164/75
157/16
158/92
157/16
158/92
155/83
160/34
155/41
160/94
163/12
155/43
158/55
151/13
152/62
174/59
171/79
146/17
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مقدار
t

سطح معنیداری

1/620

0/522

-1/205

0/188

-0/331

0/910

-0/033

0/910

-0/881

0/614

-1/080

0/474

-1/398

0/042

0/893

0/005

-3/751

0/030

-4/810

0/012
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به سیاستهای پیشبینیشده در پروژۀ ترسیب
کربن ،توانمندی جوامع محلی یکی از اساسیترین و مهمترین
این برنامههاست .این پروژه با مشارکت اقشار مختلف مردم
در مناطق روستایی بهخصوص قشر کمدرآمد و ضعیف جامعۀ
روستایی ،به مدیریت اصولی منابع مالی و محیطی در منطقۀ
موردنظر میپردازد .در این راستا ،با استفاده از ظرفیتهای زنان و
مردان روستایی ،ضمن زمینهسازی مناسب برای مشاغل جدید،
حفاظت از عرصههای تخریبشده یا رو به تخریب جنگلها و مراتع
را دنبال مینماید .توانمندی جوامع محلی در پروژههای منابع
طبیعی بهویژه پروژۀ ترسیب کربن بهعنوان فرآیندی پایین به
باال ،زمانی اتفاق خواهد افتاد که اوالً مشارکت حداکثری مردم
منطقه محقق شود و ثانیاً از ظرفیتهای مهارتی ،آموزشی و
محیطی استفادۀ مناسب و اصولی به عمل آید .در این راستا،
تحقیق حاضر باهدف شناسایی ابعاد توانمندی جوامع محلی ،به
دنبال پاسخ این سؤال بود که اجرای پروژۀ ترسیب کربن چقدر
در توانمندی جوامع روستایی در حوزۀ آبخیز تیلآباد آزادشهر
استان گلستان تأثیرگذار بوده است؟
یافتهها نشان داد جوامع محلی معتقدند که اجرای
پروژۀ ترسیب کربن در شناسایی و رفع مشکالت ،مشارکت
حداکثری و کار گروهی در بین جوامع محلی ،باال بردن
میزان مسئولیتپذیری نسبت به حفاظت از جنگلها و مراتع و
همچنین در افزایش امید به آیندهای بهتر در منطقه ،بیشترین
تأثیر را داشته است .درعینحال ،افراد موردمطالعه معتقد بودند
که اجرای پروژۀ ترسیب کربن کمترین تأثیر را در باال بردن
توان مالی و اقتصادی مردم گذاشته است .علت این موضوع
احتماالً میتواند سابقه محدود پروژه و آشکار شدن اثرات مالی
و اقتصادی پروژه در بلندمدت باشد .همچنین نتایج نشان داد
از نظر مردم روستایی ،مسئولین و کارشناسان از نظرات و
دیدگاههای آنها در اجرای پروژۀ ترسیب کربن کمترین استفاده
را بردهاند .این در حالی است که یافتهها نشان داد ،اجرای پروژۀ
ترسیب کربن در افزایش صداقت روستاییان با کارشناسان منابع
طبیعی (در بعد اعتماد) ،کمترین میزان تأثیر را نسبت به سایر
گویهها داشته است .به نظر میرسد این نتیجه از ارتباط کمتر
کارشناسان منابع طبیعی با مردم محلی نسبت به تسهیلگران
و سرگروههای صندوق خرد روستایی و همچنین دهیاران و
اعضای شورای اسالمی ناشی شده باشد .درعینحال ،شواهد
غیررسمی از نقلقول معتمدین محلی نشان میدهد با روند
رو به رشد پروژۀ مذکور ،ارتباطات جوامع محلی با سازمانهای
اداری در سطح شهرستان و استان در حال افزایش است.
یافتهها نشان داد پاسخگویان معتقدند اجرای پروژۀ ترسیب
کربن تأثیر زیادی در میزان افزایش توانایی آنان در اداره امور
زندگی نداشته است .البته با گفتگوهای غیررسمی با جوامع
محلی ،آنان بیان میکردند این پروژه نوپاست و میتواند در
آینده ،معیشت روستاییان را باالبرده و هر خانواده با کسب
درآمد ،زندگی خود را اداره نماید .درعینحال نتایج نشان داد
اجرای پروژه ترسیب کربن توانسته است به افزایش توانمندی
اجتماعی کمک نماید.
در این راستا میتوان به گویۀ «تأثیر اجرای پروژه ترسیب
کربن در افزایش ارتباطات با سایر روستاییان» اشاره کرد که
ازنظر روستاییان بیشترین تأثیرگذاری اجرای پروژۀ ترسیب
کربن مربوط به این گویه بوده است .البته این موضوع میتواند

طبیعی باشد که با توجه به تأسیس تعداد زیادی از صندوقهای
خرد روستایی ،جوامع محلی برای آگاهی از فعالیتهای خود،
میزان ارتباطات با یکدیگر را بیشتر کرده باشند .بااینوجود،
ازنظر مردم روستایی ،کمترین تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن
در ارتباط با افزایش انگیزش و پشتکار آنان بوده است.
یافتهها نشان داد که اجرای پروژۀ ترسیب کربن در حد
زیادی بر توانمندی فرهنگی جوامع محلی تأثیرگذار بوده
است .در این راستا ،تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن در «تغییر
تفکرات سنتی» نسبت به سایر موارد بیشتر بوده است .یکی
از دالیل میتواند ارائه ایدهها و نوآوریهای جدید (مانند پنل
خورشیدی) در پروژه ترسیب کربن باشد که موجب اقبال
بیشتر مردم نسبت به این موضوعات شده است .از طرف دیگر،
یافتهها نشان داد جوامع محلی از عملکرد پروژۀ ترسیب کربن
در بخش تبلیغات و معرفی فعالیتها و سیاستهای خود در
بین مردم ،ضعیف عمل کرده است .برای مثال میتوان به نظر
افراد موردمطالعه نسبت به «تأثیر اجرای پروژه ترسیب کربن
در تهیه و توزیع بروشور و نشریات جهت آگاهسازی مردم»
اشاره کرد که کمترین تأثیرگذاری پروژه ترسیب کربن در این
زمینه بوده است.
یافتهها نشان داد که ازنظر مردم روستایی ،پروژۀ ترسیب
کربن درمجموع در حد زیاد بر توانمندی اقتصادی جوامع
محلی تأثیرگذار بوده است .ازنظر آنان ،بیشترین تأثیر پروژه
ترسیب کربن در «افزایش توانایی آنان در پسانداز کردن» بوده
است .البته کمترین میزان تأثیر این پروژه بر «افزایش درآمد»
مردم روستایی بوده است .در این رابطه الزم به ذکر است که
یکی از تأکیدات اصلی پروژه ترسیب کربن بر باال بردن سطح
معیشتی و درآمدی جوامع محلی از طریق ایجاد اشتغالزایی،
تأمین منابع جدید درآمدی و استفاده از پتانسیل بومی مردم
برای کسب درآمد است.
در مجموع و با توجه به یافتههای حاصل از دیدگاه افراد
موردمطالعه میتوان نتیجه گرفت که پروژۀ ترسیب کربن در
افزایش توانمندی روستاییان مؤثر بوده است .در این راستا،
بیشترین تأثیر پروژه ترسیب کربن در بعد روانشناختی و
کمترین تأثیر در بعد اقتصادی بوده است .این یافته با نتایج
تحقیقات شکوری و همکاران ( )1386همسو است .نتایج
حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین ویژگیهای فردی
پاسخگویان و میزان توانمندی جوامع محلی هیچگونه رابطۀ
معنیداری وجود ندارد .این یافته ،با نتایج تحقیقات ()2016
 et al. Soniهمخوانی ندارد ،زیرا آنان دریافتند که سن ،میزان
درآمد ماهانه و سطح تحصیالت ،رابطۀ معنیداری با توانمندی
آنان دارد Abraham )2011( .و ناصری و همکاران ( )1394نیز
بیان کردهاند افراد مسنتر نسبت به جوانترها بیشتر توانمند
هستند .همچنین نتایج تحقیقات (Erstad )2007بیانگر آن
است که بین متغیرهای سن ،وضعیت تحصیلی و بعد خانوار با
میزان توانمندی رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بعد
روانشناختی ،قویترین رابطه را با میزان توانمندی داشته است.
مطالعات  Park & Kim ))2014نیز نشان داده است که بعد
روانشناختی و اجتماعی نسبت به بعد اقتصادی ،بیشترین
تأثیر را بر توانمندی دارد .زمانی میاندشتی و همکاران
( )1391نیز تأثیر ابعاد روانشناختی و اجتماعی ـ فرهنگی
را بیشتر از بعد اقتصادی در میزان توانمندی ارزیابی کردهاند.
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درعینحال ،قنبری و انصاری ( )1394معتقدند بعد اقتصادی،
مهمترین عامل مؤثر در توانمندی است.
نتایج نشان داد که میزان اثرگذاری اجرای پروژۀ ترسیب
کربن در توانمندی جوامع محلی در بین افراد دارای اراضی باغی
بیشتر از افرادی بوده است که اراضی باغی تحت تملک ندارند.
همچنین ،افرادی که عضو تعاونی بودهاند ،نسبت به افرادی
که عضو تعاونی نبودهاند ،تأثیر اجرای پروژۀ ترسیب کربن در
توانمندی جوامع محلی را بیشتر ارزیابی کردهاند .در این راستا،
حیدری ساربان و رکنالدین افتخاری ( )1395در تحقیقات
خود به این نتیجه رسیدهاند که عضویت در تعاونیهای تولیدی
با توانمندی روستاییان دارای رابطۀ مستقیم و معنیداری
است .البته برخی مطالعات مانند مطالعه ناصری و همکاران
( )1394نشان داده است که سابقۀ عضویت در تعاونیها در
میزان توانمندی افراد تأثیرگذار نیست؛ اما برخی مانند راستین
و همکاران ( )1393معتقدند که تشکیل تعاونی میتواند در
توانمند شدن زنان روستایی تأثیرگذار باشد .نتایج همچنین
نشان داد دریافتکنندگان وام از صندوقهای خرد روستایی
بیشتر از افرادی که وام دریافت نکردهاند ،اجرای پروژۀ ترسیب
کربن را در میزان توانمندی مؤثر دانستهاند.
سعدی و همکاران ( )1391نیز در مطالعات خود ،دسترسی
به وام و تسهیالت را در میزان توانمندی افراد مؤثر دانسته
اند .شکوری و همکاران ( )1386نیز معتقدند که بین دریافت
وام خوداشتغالی با میزان توانمندی افراد یک رابطۀ مثبت و
معنیداری وجود دارد .همچنین افرادی که در دورههای
آموزشی و ترویجی شرکت کردهاند نسبت به افرادی که شرکت
نکردهاند ،تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن را در توانمندی
جوامع محلی بیشتر مورد ارزیابی قرار دادهاند.
( Kinney )2006نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسید
که بین توانمندی و شرکت در فعالیتهای آموزشی ،یک رابطۀ
مثبت و معنیداری وجود دارد .شکوری و همکاران ( )1386نیز
معتقدند که خدمات آموزشی در میزان توانمندی افراد تأثیر
مثبت دارد.
نتایج نشان داد که دیدگاه افراد مطالعه در خصوص تأثیر
اجرای پروژه ترسیب کربن در توانمندی روستاییان ،در بین
گروههای مختلف ازنظر جنسیت ،وضعیت تأهل ،داشتن دام،
سابقۀ دامداری ،داشتن زمین زراعی و سابقۀ کشاورزی ،تفاوت
معنیداری با یکدیگر ندارد .این در حالی است که برخی
مطالعات مانند مطالعه ضیائی و همکاران ( )1387و مرادی
( )1389نشان داده است جنسیت و وضعیت تأهل در میزان
توانمندی افراد مؤثر میباشند .تحقیقات دیگر نشان داده
است که میزان زمین کشاورزی (حیدری ساربان و رکنالدین
افتخاری )1395 ،و سابقه کار کشاورزی (Abraham, 2011؛
ناصری و همکاران )1394 ،میتواند با توانمندی افراد دارای
همبستگی مثبت باشد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر ،پیشنهادهایی
به شرح زیر بهمنظور بهبود پروژۀ ترسیب کربن در منطقۀ مورد
مطالعه ارائه میگردد؛
 پروژه ترسیب کربن در بعد اقتصادی نسبت ابعادروانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی ،کمترین تأثیر را در میزان
توانمندی جوامع محلی داشته است .نتایج نیز نشان داد اجرای
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این پروژۀ در باال بردن توان مالی و اقتصادی جوامع محلی
تأثیر زیادی نداشته است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود با واگذاری
وامهای کمبهره ،راهاندازی مشاغل جدید و کمک به بازاریابی
محصوالت تولیدی روستاییان ،در باال بردن توانمندی اقتصادی
و معیشتی مردم روستایی اقدامات الزم انجام گردد.
 با توجه به این پاسخگویان معتقد بودند که از نظراتآنها کمتر در اجرای پروژۀ ترسیب کربن استفادهشده است ،لذا
توصیه میشود از سازوکارهای مناسب بهمنظور بهرهگیری از
نظرات و پیشنهادهای جوامع محلی و بهخصوص دانش بومی
آنان استفاده گردد.
 با توجه به اینکه اجرای پروژۀ ترسیب کربن نتوانستهاست انتظارات مردم روستایی را در آگاهسازی برآورده سازد،
بنابراین پیشنهاد میشود اقدامات الزم بهمنظور آگاهسازی
مردم محلی نسبت به ماهیت پروژه ترسیب کربن و اهداف
آن ،انجام پذیرد .ضرورت این موضوع ازاینجهت نیز قابل
تأکید است که یکی از گامهای اولیه و ضروری در موفقیت
پروژههای توسعه روستایی ،آگاهیبخشی و روشنگری در بین
مردم روستایی نسبت به مسائل و مشکالت و همچنین امکانات،
ظرفیتها و راهحلهای بومی و محلی در مواجه با این مسائل و
مشکالت است.
 با توجه به اینکه تأثیر اجرای پروژۀ ترسیب کربن درپذیرش و بهکارگیری روشهای نوین (مانند پنل خورشیدی)
در اولویت آخر جای گرفته است ،بنابراین پیشنهاد میشود
زمینههای الزم برای معرفی روشهای نوین در این پروژه فراهم
گردد.
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