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بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای
ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی (مورد مطالعه :شهرستانهای
خاتم ،جاجرم و گالیکش)
حسین مرادی
دانشجوی دکتری علوم مرتع ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
مجید رحیمی*
دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
سیروس شمشیری
دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
چکیده
تابآور بودن نظامهای اجتماعی-اکولوژیک در برابر تغییرات محیطی نظیر تغییر اقلیم نیازمند تضمین سیستمهای محیطی
مانند سیستم عرضه آب و انسانی مانند نظام حکمرانی منابع و مشارکت ذینفعان میباشد .در کشور ایران پروژه بینالمللی
ترسیب کربن از سال  2005در ابتدا با هدف جلوگیری از پدیده بیابانزایی آغاز گردید .از این رو در این مطالعه جوامع محلی
سه منطقه هدف این طرح شامل شهرستان خاتم استان یزد ،شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی و حوزه آبخیز اوغان
شهرستان گالیکش استان گلستان و میزان تأثیر اجرای طرح بر گسترش مشارکت ذینفعان مورد بررسی قرار گرفتند .بدین
منظور از هر منطقه دو روستا به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و پرسشنامه سنجش گسترش مشارکت بین
کشاورزان و دامداران روستاهای هدف تکمیل گردید .نتایج نشان داد که اجرای طرح ترسیب کربن در سه منطقه مورد مطالعه
باعث افزایش گسترش مشارکت به میزان قابل قبولی نگردیده است .همچنین مقایسه عملکرد مناطق نشان داد که در شهرستان
جاجرم ،ضعیفترین عملکرد و در حوزه آبخیز اوغان شهرستان گالیکش بهترین عملکرد در راستای گسترش مشارکت
ذینفعان صورت پذیرفته است .شاخصهای گسترش مشارکت نیز تنها در حوزه آبخیز اوغان و شهرستان خاتم در  14حالت
از  90حالت ممکن دارای مقدار قابل قبولی بودند .در نتیجه شفافیت اهداف و انتظارات ،حضور و درگیر ساختن ذینفعان،
تسهیل و رهبری ،ظرفیتسازی ،قدرت و منبع یابی در تمامی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی ،زیرساختی و سرمایه اجتماعی
دارای عملکرد مناسبی نبودهاند .از این رو تابآوری خدمات اکوسیستمی موجود در سه منطقه مورد مطالعه به دلیل عدم
گسترش مشارکت ذینفعان به خطر خواهد افتاد.
کلمات کلیدی :نظامهای اجتماعی -اکولوژیک ،تغییرات محیطی ،حوزه آبخیز اوغان ،شهرستان جاجرم ،شهرستان خاتم

* نویسنده مسئول ،ایمیلrahimi74@ut.ac.ir :
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مقدمه

محیطی دستساز بشر دانسته است .بدین ترتیب تأثیر

اصطالح محیطزیست همواره با مفاهیم متعددی در ارتباط
بوده و محققین با نظریههای مختلف آن را معنا نمودهاند
( .)Sears et al., 2015به همین دلیل تمایز میان نظامهای

متقابل انسان و محیطزیست در قالب سیستم (نظام)
1

اجتماعی-اکولوژیک قابل تعریف خواهد بود (رحیمی،
.)1398

اجتماعی و اکولوژیکی یک چالش است .تعریف نظامهای

از طرفی اکوسیستمها و جوامع حاضر در آنها در سراسر

اجتماعی خاص از محیطزیست به این بستگی دارد که آن

جهان تحت تأثیر تغییرات محیطی مانند افزایش دما ،تغییر

نظامهای اجتماعی چطور تعریف شده باشند .ازاینرو

در الگوهای بارش و فراوانی و شدت وقایع آب و هوایی

) Sholtz (2011نظامهای اجتماعی را مجموعه فعالیت

شدید مانند خشکسالی و سیل هستند ( Fedele et al.,

سلولهای انسان و بهتبع آن تمام فعالیتهای اعضای

 .)2019این تغییرات در نظامهای اجتماعی-اکولوژیک

نظامهای انسانی باالدست که میتواند بخشی از فعالیت

باعث واکنشهایی از طرف جوامع بشری و اکوسیستمها

گروهی باشد تعریف میکنند (قربانی)1398 ،؛ بنابراین

گردیده است ( .)Furman et al., 2021نمونههایی از این

تعیین مرز بین انسان و محیطزیست و تعیین اینکه چه

واکنشها شامل کشاورزانی است که در چین به صورت

عنصر و متغیری بخشی از انسان و چه عنصر و متغیری

اشتراکی برای بیمه محصوالت کشاورزی خود در برابر

بخشی از محیطزیست است دارای ابهام میباشد

تغییرات آب و هوایی ساالنه اقدام کردهاند ( Jianjun et

(.)Schmidt and Hoerstrup, 2011

)al., 2015؛ شهرهای کمارتفاعی که جهت جلوگیری از

با توجه به وجود این ابهام ،فرضیه "مکمل مادی-

وقوع سیل در کشور هلند در حاشیه دریا دیوارهایی

اجتماعی" توسط ) Sholtz (2011مطرح شده است که بر
اساس آن انسان و محیطزیست مکمل و جفت یکدیگر
معرفی شدهاند Brunswik (1957) .هم موجود زنده و
هم محیطزیست را بهعنوان سیستم دانسته و هر یک را
دارای ویژگیهای خاص میداند؛ از طرفی ( Gibson,

 )1979تأکید نموده است که هیچ فرد ،گروه یا گونهای
نمیتوا ند بدون سازگاری با محیط پیرامون خود وجود
داشته باشد؛ درنهایت )Ellis and Ramankutty (2008

کشیدهاند ( )Edelenbos et al., 2017و موارد بسیاری
دیگر می باشد .در کشور ایران نیز اقداماتی در نظامهای
اجتماعی-اکولوژیک مختلف کشور جهت مقابله با این
تغییرات صورت پذیرفته است؛ مانند اقداماتی در خصوص
شناخت دانش بومی و معیشت روستاییان و ارائه
راهکارهایی جهت مقابله با کمآبی در مناطق خشک و
نیمهخشک ایران (حاجیلو1400 ،؛ شهرکی و همکاران،
.)1400

به تأثیر هر موجود زنده و گونه از تکسلولی تا انسان بر

این اقدامات در سرتاسر جهان باعث افزایش تابآوری

محیطزیست اشاره نموده و بیان کردند که سه چهارم

نظامهای اجتماعی-اکولوژیک در مواجهه با تغییرات

بیوسفر زمین توسط انسان تغییر یافته و شکل گرفته است

محیطی میشود ( Kliskey et al., 2021; Andrachuk

و همچنین ) ،Crutzen (2002انسان را یک عامل

 .)and Armitage, 2015تابآوری در نظامهای

زمینشناختی برجسته دانسته و عصر آنتروپوسین را

اجتماعی-اکولوژیک را میتوان به صورت شناخت اختالل

)Social Ecological System (SES

1

بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی.....

و تغییر به عنوان ویژگیهای ذاتی سیستم و استفاده از این

در کشور ایران پروژه بینالمللی ترسیب کربن با همکاری

شوکها جهت ایجاد فرصت خودسازماندهی سیستم

برنامه عمران ملل متحد ( )UNDPاز سال  2005در ابتدا

تعریف کرد (.)Biggs et al., 2015

با هدف جلوگیری از پدیده بیابانزایی آغاز گردید (امامی
و همکاران .)1396 ،این طرح با عنوان دیگر مدیریت

یکی از هفت اصل ایجاد تابآوری در نظامهای اجتماعی-

مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی در حوزه

اکولوژیک ،اصل گسترش مشارکت 1است (قربانی.)1399 ،

آبخیز اوغان استان گلستان ،شهرستان جاجرم استان

منظور از مشارکت ،حضور فعال ذینفعان مربوطه در

خراسان شمالی ،شهرستان خاتم استان یزد و چند منطقه

فرایند مدیریت و حکمرانی است .مشارکت میتواند صرفاً

دیگر از کشور ایران جهت اجرایی نمودن سیاستهای

از اطالعرسانی به ذینفعان تا تفویض کامل قدرت

دولت مبتنی بر توانمندسازی و مشارکت جوامع محلی در

گستردگی داشته باشد .مشارکت میتواند در تقویت
شفافسازی،

اشتراکگذاری

دانش،

امر حفاظت ،توسعه روستا ،مدیریت منابع آبی محدود،

اعتمادسازی،

کشاورزی پایدار با توجه به پتانسیلها و احیا منابع طبیعی

مشروعیت تصمیمها و یادگیری نقش داشته باشد (قربانی،

مناطق مورد نظر اجرایی گردید (پروژه بینالمللی ترسیب

1399؛ باسامی و همکاران .)1398 ،از این رو گسترش

کربن1393 ،؛ سیدعلیپور و همکاران1395 ،؛ شجاع

مشارکت در نظامهای اجتماعی-اکولوژیک میتواند باعث

چاغروند و همکاران.)1399 ،

ایجاد تابآوری در ارائه خدمات اکوسیستمی گردد
(.)Biggs et al., 2015

در این تحقیق اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد
تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیک سه منطقه حوزه

برای مثال در مطالعه ) ،Kirono et al. (2013اصل

آبخیز اوغان استان گلستان ،شهرستان جاجرم و شهرستان

گسترش مشارکت در برنامهریزی آب شهری در ماکاسار

خاتم و تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن مورد بررسی قرار

اندونزی در مواجهه با تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفت.

گرفت .لذا در این تحقیق با توجه به هدف اجرای طرح

نتایج این تحقیق نشان داد که مشارکت باعث تسهیل

ترسیب کربن در جوامع محلی ،افزایش و گسترش

یکپارچگی شفاف و شناخت مشترک از مسائل پیش روی

مشارکت در سطح محلی و سازمانی مورد آزمون قرار

منطقه و شهر در بین ذینفعان فرانهادی و ظرفیتسازی

گرفته و در نهایت با مقایسه سه منطقه و مدلسازی

این ذینفعان به منظور برنامهریزی برای تغییر اقلیم گردیده

معادالت ساختاری مدل تحقیق (سنجش اصل گسترش

است .وزیریان و همکاران ( )1399در سنجش و ارزیابی

مشارکت در راستای ایجاد تابآوری) ،میزان صحت و

ابعاد مؤثر بر ارتقاء تابآوری جوامع روستایی در مواجهه

کارایی مدل و تأثیر اجرای طرح بر افزایش گسترش

با خشکسالی در شهرستان سبزوار به این نتیجه رسیدند که

مشارکت و در نتیجه ارتقای تابآوری نظامهای اجتماعی-

مشارکت ،ارتباط و همبستگی در زمان بحران میتواند در

اکولوژیک مورد نظر مورد بحث قرار گرفته است .در نتیجه

تابآوری جوامع محلی در برابر خشکسالی یک عامل

در این تحقیق به منظور سنجش اصل گسترش مشارکت

مثبت تلقی شود.

در جوامع محلی تحت تاثیر طرح ترسیب کربن ،ابتدا
Broaden Participation

1
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شاخصهایی جهت این امر بر اساس مرور ادبیات تحقیق

استان یزد و حوزه آبخیز اوغان واقع در شهرستان گالیکش

شناسایی گردیده و سپس با استفاده از طراحی پرسشنامه

استان گلستان و تاثیر آن بر اصل گسترش مشارکت جوامع

مربوطه و تحلیل آماری نتایج ،اصل گسترش مشارکت

محلی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .شهرستان

مورد سنجش قرار گرفت .بر این اساس فرضیات تحقیق

خاتم در اقلیم خشک و دو شهرستان جاجرم و گالیکش

شامل موارد زیر است:

در اقلیم نیمه خشک قرار گرفتهاند .همچنین با توجه به

 -1اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت
در منطقه مورد مطالعه تاثیرگذار نبوده است.

جمعیت غالب روستایی در این شهرستانها و رابطه عمیق
و وابستگی زیاد جامعه محلی به منابع طبیعی این مناطق،
طرح ترسیب کربن در مناطق روستایی این شهرستانها

 -2با استفاده از شاخصهای مورد نظر و طراحی مدل

اجرا شده است .به منظور انجام این تحقیق از هر شهرستان

تحقیق میتوان اصل گسترش مشارکت را تحت تاثیر

به صورت نمونهگیری تصادفی ساده دو روستا انتخاب

اجرای طرح ترسیب کربن در قبل و بعد از آن مورد

گردیده و در شکل  1آورده شده است .این روستاها شامل

سنجش قرار داد.

روستاهای برزگر و ولیعصر واقع در شهرستان خاتم،

معرفی منطقه مورد مطالعه

روستاهای کالسره و درجن در شهرستان گالیکش و

در این تحقیق ،اجرای طرح ترسیب کربن شهرستان جاجرم

روستاهای جربت و اندوقان در شهرستان جاجرم میباشد.

واقع در استان خراسان شمالی ،شهرستان خاتم واقع در

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
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روش تحقیق

نوآوری ،انعطافپذیری و تصمیمگیری سازگار برای
پرداختن به تغییرات اکوسیستم ضروری میباشد که در

مشارکت به معنای حضور فعال ذینفعان مربوطه در فرآیند

نهایت میتواند کشمکشها را مدیریت نموده ،منابع انسانی

مدیریت و حکمرانی است .مشارکت میتواند صرفاً از

را بسیج و میان کنشگران مختلف مشارکت ایجاد کند

اطالعرسانی به ذینفعان تا تفویض کامل قدرت گستردگی

( .)Folke et al., 2005به منظور شرکت دادن مهارتهای

داشته باشد .مشارکت در تمامی مراحل فرآیند مدیریت رخ

مختلف و مورد نیاز در فرآیندهای مشارکتی جهت رسیدن

میدهد (قربانی .)1398 ،از این رو در انجام طرحهای

به اهداف مورد نظر طرح ،شاخص ظرفیتسازی حائز

مرتبط با انسان و محیطزیست همواره با مسئله مشارکت

اهمیت میباشد ( .)Berglund et al., 2013از طرفی به

و بهخصوص مشارکت جامعه محلی همراه بوده است .لذا

منظور مدیریت سیاسی خدمات اکوسیستمی و نحوه

در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر اجرای طرح ترسیب

پرداختن به آنها در یک جامعه انسانی ،وجود قدرتهای

کربن بر گسترش مشارکت در سطح جامعه محلی با تأکید

سیاسی همواره مد نظر اجرای طرحهای مختلف بوده است

بر ایجاد تابآوری پرداخته شد.

( .)Young et al., 2013در نهایت شاخص فرآیندهای

در نتیجه به منظور بررسی میزان تأثیر اجرای طرح ترسیب

مشارکت نیازمند منابع نظیر منابع مالی ،زمان ،انرژی،

کربن بر اصل گسترش مشارکت در سه منطقه مورد مطالعه،

مهارت و تخصص میباشند که در شاخص منبعیابی قابل

 5بعد اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی ،زیرساختی و سرمایه

تعریف و سنجش هستند (.)Méndez et al., 2012

اجتماعی ( )Resilience Alliance, 2010شناسایی

پس از تعیین ابعاد و شاخصهای سنجش گسترش

گردیده و جهت سنجش هر یک از این  5معیار 6 ،شاخص

مشارکت در سطح جامعه محلی ،پرسشنامه گسترش

شفاف بودن اهداف و انتظارات ،حضور و درگیر ساختن

مشارکت تهیه گردیده و پس از تعیین نمونه آماری از

شرکتکنندگان ،تسهیل و رهبری ،ظرفیتسازی ،قدرت و

کشاورزان و دامداران ،تکمیل و سپس تحلیل گردید.

منبعیابی (قربانی )1398 ،مورد استفاده قرار گرفتند.

پاسخها در پرسشنامه مورد نظر در طیف لیکرت (طیف

شاخصهای مذکور در زیر تعریف گردیدهاند.

ال مخالف ،مخالف ،بدون نظر ،موافق و
5تایی شامل کام ً

شفاف بودن اهداف و انتظارات به معنای وضوح در روش

کامالً موافق) طراحی گردید .همچنین روایی پرسشنامه

مشارکت در سرتاسر فرآیند طرح ،اهداف ،نقشها و

توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه

انتظارات میباشد ( .)Barreteau et al., 2010حضور و

نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0/96

درگیر ساختن شرکتکنندگان نشاندهنده میزان حضور

محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه

افراد در فرآیند مشارکت و میزان پشتیبانی و تعهد آنها به

میباشد .در شکل  2مدل سنجش گسترش مشارکت در

ادامه فرآیند مشارکت است ( .)Brody, 2003همچنین

تحقیق حاضر ارائه گردیده است.

شاخص تسهیل و رهبری به منظور تسهیل مشارکت،
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گسترش
مشارکت

اقتصادی

اجتماعی

شفاف بودن

حضور و درگیر

اهداف و انتظارات

ساختن

تسهیل و رهبری

سازمانی

زیرساختی

ظرفیتسازی

سرمایه اجتماعی

قدرت

منبعیابی

شرکتکنندگان

شکل  -2مدل سنجش گسترش مشارکت
پس از تعیین روستاهای مورد نظر به روش تصادفی ساده

تحلیلهای آماری ،با استفاده از رویکرد مدلسازی

(هر منطقه دو روستا) ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد

معادالت ساختاری در نرمافزار  ،Lisrel 8.80مدل تحقیق

نمونه مورد نظر جهت تکمیل پرسشنامه از کشاورزان و

مورد ارزیابی قرار گرفته و شاخصهای برازش مدل شامل

دامداران هر روستا محاسبه گردید .فرمول کوکران یکی از

 CFI ،NNFI ،NFI ،x2/dfو  RMSEAمحاسبه

پرکاربردترین روشها برای محاسبه حجم نمونه آماری

گردیدند.

است (رحیمی و همکاران1400 ،؛ Movahedi and

.)Jalilian, 2020

یافته های تحقیق

بدین ترتیب با در نظر گرفتن جامعه آماری کشاورزان و

نتایج نشان میدهد که نمونه آماری هدف دارای بازه سنی

دامداران این روستاها و قرار دادن آن در فرمول کوکران،

 26تا  70سال و میانگین سنی  42سال بوده است83/7 .

تعداد کل نمونه آماری مورد نظر در مجموع  6روستا برابر

درصد نمونه مورد بررسی مردان و  16/3آن را زنان شامل

با  235نفر محاسبه گردیده و پرسشنامههای مربوطه توسط

میشوند .تعداد اعضای خانوار و تحت تکفل هر فرد بین

آنها تکمیل گردید .پس از تکمیل پرسشنامهها و انتقال

 1تا  9با میانگین  4نفر بوده است .میزان سطح تحصیالت

دادهها به بانک داده در نرمافزار  ،SPSS 23تحلیلهای

نمونه آماری مورد مطالعه شامل  30درصد بیسواد24/3 ،

آماری شامل آمار توصیفی و تحلیل نرمال بودن دادهها و

درصد ابتدایی 27/5 ،درصد سیکل 15/2 ،درصد دیپلم و

سپس مقایسه میانگین شاخصها با آزمونهای پارامتریک

 3درصد دارای تحصیالت باالتر از دیپلم بودهاند .از نظر

یا ناپارامتریک صورت پذیرفت ( McKight and Najab,

میزان درآمد ماهیانه  33/3درصد زیر یک میلیون38/5 ،

 )2010و میزان تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن در هر

درصد بین یک تا دو میلیون و  28/2درصد دارای درآمد

منطقه محاسبه گردیده و مقایسه شد .پس از انجام

ماهیانه بیشتر از دو میلیون تومان بودهاند .همچنین میزان

بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی.....

تجربه در زمینه کشاورزی و دامداری در افراد مورد مطالعه

در بعد سازمانی شاخصهای شفاف بودن اهداف و

بین  3تا  50سال و با میانگین  23/16سال میباشند.

انتظارات و تسهیل و رهبری در استان گلستان (شکل 3

نتایج ارزیابی تأثیر اقدامات طرح ترسیب کربن بر گسترش

ج)؛ در بعد زیرساختی شاخص ظرفیتسازی در دو

مشارکت جهت ایجاد تابآوری جوامع محلی در مواجهه

شهرستان گلستان و یزد (شکل  3د) و در بعد سرمایه

با تغییرات محیطی نشان داد که در بعد اجتماعی،

اجتماعی شاخصهای منبعیابی در گلستان و یزد و قدرت

انتظارات،

در گلستان (شکل  3ه) دارای مقادیر بیشتر از چهار

ظرفیتسازی ،تسهیل و رهبری و حضور و درگیر ساختن

(موافقت با تأثیر مثبت طرح ترسیب کربن بر گسترش

شرکتکنندگان در شهرستان گلستان (شکل  3الف)؛ در

مشارکت) بودهاند .بقیه شاخصها در ابعاد پنجگانه مورد

بعد اقتصادی شاخصهای شفاف بودن اهداف و انتظارات،

بررسی در سه منطقه مورد مطالعه دارای مقادیر کمتر از

قدرت و تسهیل و رهبری در استان گلستان (شکل  3ب)؛

چهار میباشند.

شاخصهای

شفاف

بودن

اهداف

و
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الف) بعد اجتماعی

ب) بعد اقتصادی

ج) بعد سازمانی

د) بعد زیرساختی

ه) بعد سرمایه اجتماعی
شکل  -3نتایج سنجش میزان تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر شاخصهای گسترش مشارکت

بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی.....

همچنین نتایج نشان داد که در سه منطقه مورد مطالعه

اسمیرنوف استفاده گردید که دادهها دارای توزیع نرمال

مقادیر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی ،زیرساختی و

نبوده ،در نتیجه از آزمون مقایسه میانگین ناپارامتری

سرمایه اجتماعی به حد نصاب چهار یعنی موافقت با تأثیر

کروسکال-والیس استفاده گردید .نتایج مقایسه میانگین

اقدامات طرح ترسیب کربن با گسترش مشارکت نرسیده،

نشان داد که در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سازمانی

اما دارای بازه عددی بین  2/93تا  3/94میباشند .همچنین

اختالف معنیدار با سطح اطمینان  5درصد و در ابعاد

این ابعاد در خراسان شمالی دارای کمترین مقدار و در

زیرساختی و سرمایه اجتماعی اختالف معنیدار با سطح

گلستان دارای بیشترین مقدار عددی بوده است (شکل .)4

اطمینان  1درصد در بین سه شهرستان وجود دارد (جدول
.)1
همچنین در شاخص گسترش مشارکت شامل شفاف بودن
اهداف و انتظارات در ابعاد اجتماعی ،زیرساختی و سرمایه
اجتماعی؛ شاخص حضور و درگیر ساختن شرکتکنندگان
در بعد سرمایه اجتماعی؛ شاخص تسهیل و رهبری در ابعاد
اجتماعی ،سازمانی ،زیرساختی و سرمایه اجتماعی؛
شاخص ظرفیتسازی در ابعاد اقتصادی ،سازمانی و
زیرساختی؛ شاخص قدرت در ابعاد زیرساختی و سرمایه

شکل  -4نتایج سنجش میزان تأثیر اجرای طرح ترسیب

اجتماعی و شاخص منبعیابی در ابعاد سازمانی و سرمایه

کربن بر ابعاد گسترش مشارکت

اجتماعی در بین سه منطقه مورد مطالعه اختالف معنیدار

به منظور بررسی وجود یا عدم وجود اختالفات معنیدار

وجود دارد (جدول  .)1مقادیر میانگین رتبهای حاصل از

در بین ابعاد گسترش مشارکت در سه منطقه مورد مطالعه،

آزمون کروسکال -والیس در سه منطقه مورد مطالعه در

ابتدا نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-

جدول  2آورده شده است.
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جدول  -1نتایج مقابسه ابعاد و شاخصهای گسترش مشارکت در سه منطقه مورد مطالعه
ابعاد
اجتماعی

شاخصها
شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

Chi-Square

7/826

7/299

5/033

6/580

4/146

4/184

2/873

درجه آزادی

2

2

2

2

2

2

2

معنیداری

0/020

0/026

0/081

0/037

0/126

0/123

0/238

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

اقتصادی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

Chi-Square

7/987

4/826

4/359

4/052

6/917

8/292

3/665

درجه آزادی

2

2

2

2

2

2

2

معنیداری

0/018

0/090

0/113

0/132

0/031

0/016

0/160

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

سازمانی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

Chi-Square

8/980

4/976

5/306

7/647

9/134

2/810

12/497

درجه آزادی

2

2

2

2

2

2

2

معنیداری

0/011

0/083

0/070

0/022

0/010

0/145

0/002

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

زیرساختی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

Chi-Square

9/443

14/130

3/904

9/085

12/454

9/505

9/443

درجه آزادی

2

2

2

2

2

2

2

معنیداری

0/009

0/001

0/142

0/011

0/002

0/009

0/009

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

سرمایه
اجتماعی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

Chi-Square

12/640

10/353

6/786

6/630

4/376

10/546

11/150

درجه آزادی

2

2

2

2

2

2

2

معنیداری

0/002

0/006

0/034

0/036

0/112

0/005

0/004

بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی.....

جدول  -2نتایج میانگین رتبهای ابعاد و شاخصهای مورد بررسی در سه منطقه مورد مطالعه
میانگین رتبهای
ابعاد
منطقه
اجتماعی

شاخصها
شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

خراسان شمالی

18/05

17/86

19/10

15/66

18/38

17/19

19/18

گلستان

31/35

29/80

28/55

26/75

27/50

25/69

26/15

یزد

21/41

23/18

19/68

20/86

20/68

23/05

19/64

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

اقتصادی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

خراسان شمالی

17/18

18/95

17/69

17/83

17/00

18/27

18/45

گلستان

30/35

29/05

26/50

26/72

26/85

31/40

27/06

یزد

24/05

21/68

22/45

22/36

26/05

20/91

20/91

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

سازمانی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

خراسان شمالی

17/02

18/95

16/13

17/50

17/43

21/50

14/35

گلستان

31/10

28/55

25/33

29/90

29/95

26/90

28/22

یزد

23/68

20/05

22/32

23/82

23/91

18/55

25/36

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

زیرساختی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

خراسان شمالی

17/30

15/33

17/93

17/88

15/66

19/57

19/91

گلستان

31/95

32/06

26/33

30/39

29/10

30/67

27/55

یزد

22/36

22/77

22/50

17/10

28/23

15/82

21/14

شفاف بودن

حضور و

اهداف و

درگیر ساختن

انتظارات

شرکتکنندگان

سرمایه
اجتماعی

تسهیل و
رهبری

ظرفیتسازی

قدرت

منبعیابی

خراسان شمالی

16/16

15/73

18/77

17/98

18/36

17/00

15/43

گلستان

32/90

30/11

29/90

29/45

27/30

31/44

28/28

یزد

23/77

21/32

19/10

23/27

24/45

20/09

25/68
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نتایج ارزیابی مدل ساختاری مورد بررسی در نرمافزار

مواجهه با تغییرا ت محیطی مورد استفاده قرار گیرد .نتایج

لیزرل نشان داد که مدل از کارایی و دقت مناسبی برخوردار

ارزیابی مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد و جدول

بوده و میتواند در راستای سنجش میزان گسترش

بار عاملی به ترتیب در شکل  5و جدول  3در سطح

مشارکت در جوامع محلی در راستای ایجاد تابآوری در

معنیداری  5درصد آورده شدهاند.

شکل  -5مدل محاسبهشده برای گسترش مشارکت در حالت استاندارد
جدول  -3ابعاد و گویههای مدل اندازهگیریشده تحقیق
بعد

اجتماعی

اقتصادی

بار عاملی

t-value

گویه

نماد

نقش و انتظارات مردم روستا در رابطه با مشارکت در طرحها و حفظ و نگهداری آنها واضحتر
از گذشته شده است.

S1

0/88

-

مردم بیشتری در انجام فعالیتهای عمرانی و غیرعمرانی روستا شرکت میکنند.

S2

0/79

6/41

فرد یا افرادی (مانند شورا یا دهیار) از مردم روستا به عنوان تسهیلکننده امور وارد عمل شده
و فعالیتها را رهبری میکنند.

S3

0/57

3/84

مردم بیشتری در کالسهای آموزشی مختلف ادارات دولتی و غیردولتی شرکت میکنند.

S4

0/57

3/93

افراد با نفوذ و با قدرت اجتماعی باالتر روستا نقش اساسی در انجام فعالیتهای مشارکتی
مردم در انجام اقدامات بهسازی روستا دارند.

S5

0/57

3/89

منابع اجتماعی (نیروی کار و غیره) بیشتری نسبت به گذشته جهت انجام فعالیتهای روستا
در دسترس است.

S6

0/36

2/34

انتظار میرود که مردم روستا و مسئولین منابع مالی بیشتری جهت اجرا و حفظ اقدامات در
اختیار قرار دهند.

E1

0/78

-

منابع مالی و ابزاری بیشتری جهت انجام فعالیتهای بهسازی روستا در دسترس قرار میگیرد.

E2

0/76

5/29

بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی.....

سازمانی

زیرساختی

سرمایه
اجتماعی

برای انجام اقدامات بهسازی روستا ،فرد یا افرادی (مانند شورا یا دهیار) بهتر از گذشته منابع
مالی را مدیریت میکنند.

E3

0/62

4/17

منابع مالی بیشتری جهت آموزش مردم و فرهنگسازی حفاظت منابع طبیعی هزینه میشود.

E4

0/73

5/04

افراد دارای قدرت مالی باال در روستا بیشتر از گذشته در انجام فعالیتهای بهسازی روستا
همکاری و مشارکت میکنند.

E5

0/77

5/44

منابع مالی بیشتری نسبت به گذشته جهت انجام فعالیتهای روستا در دسترس است.

E6

0/79

5/59

اهداف و انتظارات از ادارات منابع طبیعی و غیره جهت مشارکت در رفع مشکالت روستا
واضحتر گردیده است.

I1

0/53

-

ادارات منابع طبیعی و غیره بیشتر از گذشته خود را درگیر در انجام فعالیتهای عمرانی و
غیرعمرانی روستا میکنند.

I2

0/63

3/02

ادارات مرتبط نقش مدیریت و رهبری بهتری نسبت به گذشته در انجام فعالیتهای بهسازی
روستا ایفا میکنند.

I3

0/84

3/56

ادارات مختلف کالسهای آموزشی بیشتر و بهتری نسبت به گذشته در روستا اجرا میکنند.

I4

0/66

3/14

ادارات از قدرت و نفوذ خود جهت بهبود در اجرای طرحهای بهسازی روستا بیشتر از گذشته
استفاده مینمایند.

I5

0/57

2/88

منابع تخصصی و کارشناسی بیشتری نسبت به گذشته جهت انجام فعالیتهای روستا در
دسترس است.

I6

0/77

3/39

نقش مردم در مشارکت جهت بهبود در اجرای طرحهای زیرساختی روستا مانند جاده و غیره
پررنگتر گردید.

In1

0/66

-

امکانات زیرساختی روستا نسبت به قبل بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهسازی
آنها اقدام شده است.

In2

0/59

3/53

فعالیتهای بهسازی روستا با رهبری و مدیریت بهتری نسبت به گذشته توسط بزرگان روستا
انجام میپذیرد.

In3

0/76

4/45

جهت اجرای بهسازی زیرساختهای روستا اطالعرسانی و آموزش مردم بیشتر و بهتر از گذشته
صورت میپذیرد.

In4

0/73

4/31

بزرگان روستا جهت بهبود زیرساختهای روستا پیشقدم شده و از قدرت و نفوذ خود جهت
پیشبرد اهداف روستا استفاده میبرند.

In5

0/68

4/05

زیرساختهای روستا نسبت به گذشته بهتر و بهبودیافتهتر هستند.

In6

0/71

4/23

روابط تعاملی بین مردم و مسئولین روشنتر و با اعتماد بیشتری صورت گرفته است.

SC1

0/66

-

روابط بین مردم روستا و مسئولین گرمتر بوده و فعالیتها با مشارکت بیشتری صورت گرفته
است.

SC2

0/74

4/21

روابط اعتماد و مشارکت بین مردم روستا و مسئولین توسط بزرگان روستا بهبود یافته و
فعالیتها با مشارکت بیشتری صورت میپذیرند.

SC3

0/84

4/65

روابط تعاملی بین مردم و ادارات جهت تصمیمگیری در امور مربوط به روستا و آموزش مردم
روستا بیشتر از گذشته شده است.

SC4

0/76

4/33

افراد دارای قدرت و نفوذ اجتماعی باالتر ،بیشتر و بهتر از گذشته وارد عمل شده و نسبت به
حل تعارضات بین مردم و ادارات اقدام میکنند.

SC5

0/68

3/87

روابط تعاملی بین مردم روستا و مسئولین بیشتر گردیده و در نتیجه مشارکت جهت ارائه
منابع مالی و اجتماعی بیشتر گردیده است.

SC6

0/63

3/63
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بر اساس جدول  4یکی از شاخصهای نکویی برازش

برازش مقایسهای ( )CFIمیباشند که هر چه مقادیر این

مدل ،شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

شاخصها به عدد  1نزدیکتر شود ،نشاندهنده برازش

( )RMSEAمیباشد .مقدار توصیهشده این عدد در

مناسب مدل تحقیق میباشد که در این تحقیق هر سه این

مدلسازی معادالت ساختاری اعداد کمتر از  0/08بوده که

شاخصها دارای مقادیر بیشتر از  0/90بوده و برازش

در این مطالعه ،شاخص  RMSEAبرابر با  0/020محاسبه

خوبی را نشان میدهند .همچنین شاخص نسبت Chi-

شده است و نشاندهنده برازش خوب این مدل با هدف

 Squareبه درجه آزادی نیز در این مدل برابر با 2/74

تحقیق یعنی سنجش گسترش مشارکت میباشد.

محاسبه گردیده که عددی کوچکتر از  3میباشد و

شاخصهای دیگر شامل شاخص برازش نرمالشده

نشاندهنده برازش خوب این مدل با هدف تحقیق میباشد.

( ،)NFIشاخص برازش نرمالنشده ( )NNFIو شاخص

جدول  -4شاخصهای نکویی برازش مدل ساختاری گسترش مشارکت
شاخص

x2/df

NFI

NNFI

CFI

RMSEA

مقدار استاندارد

≥3

≤0/90

≤0/90

≤0/90

≥0/08

مقدار محاسبهشده

2/74

0/92

0/97

0/97

0/020

بحث و نتیجهگیری
جلب مشارکت جامعه محلی و گسترش آن همواره یکی

تعیین میزان تأثیر طرح ترسیب کربن بر این مهم در سه
منطقه هدف طرح ترسیب کربن پرداخته شد.

از مهمترین و اساسیترین اهداف اجرای طرح ترسیب

نتایج شاخصهای گسترش مشارکت در بعد اجتماعی سه

کربن و مجریان آن در مناطق مختلف کشور بوده است ،اما

منطقه مورد مطالعه نشان داد که در استان گلستان چهار

این جلب مشارکتها نیازمند پایداری در طول اجرا و پس

شاخص شفاف بودن اهداف و انتظارات ،حضور و درگیر

از اجرای طرح هستند .از این رو وجود پایداری در

ساختن شرکتکنندگان ،تسهیل و رهبری و ظرفیتسازی

مشارکت جامعه محلی در اجرای طرحهایی نظیر طرح

دارای مقادیر نسبتاً مناسبی بودهاند که نشاندهنده تأثیر

ترسیب کربن در کنار عوامل دیگر باعث ایجاد تابآوری

مثبت اجرای طرح ترسیب کربن بر این شاخصها در استان

جامعه محلی و اکوسیستم آنها در مواجهه با تغییرات

گلستان میباشد؛ اما این چهار شاخص در دو استان یزد و

محیطی میشود؛ در نتیجه لزوم تعیین و سنجش تأثیر

خراسان شمالی و دو شاخص دیگر یعنی قدرت و منبعیابی

اجرای طرح ترسیب کربن بر گسترش مشارکت در راستای

در هر سه منطقه دارای مقادیر قابل قبولی نبوده و

ایجاد این تابآوری مورد تأکید مجریان و متصدیان این

نشاندهنده عدم تأثیر طرح ترسیب کربن بر شاخصهای

طرح بوده است .از این رو در این تحقیق به بررسی و

نامبردهشده در مناطق هدف میباشد .در نتیجه میتوان

تعیین میزان گسترش مشارکت در سطح جامعه محلی و

اذعان نمود که در بعد اجتماعی طرح ترسیب کربن به
اندازه کافی نتوانسته باعث افزایش گسترش مشارکت به

بررسی تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر اصل گسترش مشارکت در راستای ایجاد تابآوری نظامهای اجتماعی-اکولوژیکی.....

خصوص در دو استان یزد و خراسان شمالی گردد که با

همچنین بر اساس نتایج آزمون ناپارامتریک کروسکال-

نتایج امامی و همکاران ( )1396مطابقت دارد.

والیس ،در هر پنج بعد مورد بررسی ،بین سه منطقه مطالعه
اختالف معنیدار وجود داشته که در هر پنج بعد ،استان

در بعد اقتصادی ،شاخصهای شفاف بودن اهداف و

گلستان دارای بیشترین رتبه و استان خراسان شمالی دارای

انتظارات ،تسهیل و رهبری و قدرت در استان گلستان

کمترین رتبه بوده است .البته هیچیک از سه منطقه مورد

دارای مقدار قابل قبول ،اما این سه شاخص در این استان

مطالعه در ارزیابی عملکرد تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن

به همراه بقیه شاخصها در دو استان دیگر دارای مقادیر

در آنها در ابعاد پنجگانه مورد بررسی ،نتوانستهاند مقادیر

قابل قبولی نبودهاند .در همچنین این شاخصها در استان

قابل قبولی را کسب نمایند (شکل  ،)4اما به طور کلی نتایج

خراسان شمالی دارای کمترین میزان خود میباشند .از این

نشان میدهد که اجرای طرح ترسیب کربن در راستای

رو در بعد اقتصادی نیز طرح ترسیب کربن در دو استان

گسترش مشارکت جوامع محلی در سه منطقه مورد مطالعه

خراسان شمالی و یزد در سه شاخص منبعیابی،

عملکرد قابل قبولی نداشته ،اما به منظور مقایسه سه منطقه،

ظرفیتسازی و حضور و درگیر ساختن شرکتکنندگان

میتوان اذعان نمود که در استان گلستان ،عملکرد بهتری

نتوانسته به خوبی باعث گسترش مشارکت جامعه محلی

نسبت به دو استان دیگر وجود داشته است.

شود.

نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری مدل مورد

در بعد سازمانی نیز تنها شاخصهای شفاف بودن اهداف

استفاده در این تحقیق جهت ارزیابی کارایی آن نشان داد

و انتظارات و تسهیل و رهبری در استان گلستان دارای

که این مدل توانایی مناسبی جهت سنجش میزان تأثیر

مقادیر قابل قبولی بوده و دیگر شاخصها در این استان و

اجرای طرحها بر گسترش مشارکت جوامع محلی در

دو استان دیگر نتوانستهاند مقادیر قابل قبولی را در سنجش

راستای ایجاد تابآوری را دارا میباشد .در نتیجه میتوان

میزان تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن در گسترش مشارکت

مدل مورد نظر را جهت ارزیابی در اجرای طرحها در

در بعد سازمانی دریافت نمایند .اجرای طرح ترسیب کربن

مناطق دیگر به محققین این زمینه پیشنهاد نمود.

از دیدگاه بعد زیرساختی ،تنها باعث گسترش مشارکت
جامعه محلی در شاخص ظرفیتسازی در دو استان یزد و

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای طرح

گلستان شده است ،اما این شاخص در استان خراسان

ترسیب کربن در سه منطقه حوزه اوغان استان گلستان،

شمالی و دیگر شاخصها در هر سه استان نشاندهنده عدم

شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی و شهرستان خاتم

تأثیر اجرای طرح ترسیب کربن بر گسترش مشارکت در

استان یزد در ابعاد پنجگانه مورد بررسی باعث افزایش

بعد زیرساختی میباشند .در نهایت در بعد سرمایه

گسترش مشارکت به میزان قابل قبولی نگردیده است

اجتماعی ،اجرای طرح ترسیب کربن ،شاخص منبعیابی در

(سیدعلیپور و همکاران .)1395 ،در نتیجه میتوان اذعان

دو استان یزد و گلستان و شاخص قدرت در استان گلستان

کرد که شفافیت اهداف و انتظارات اجرای طرح ترسیب

را افزایش داده و در دیگر شاخصها عملکرد مناسبی را

کربن در بین جامعه محلی به خوبی ارائه نگردیده است،

نمایش نداده است.

ذینفعان به خوبی و به صورت صحیح در طول اجرای
طرح حضور نداشته و درگیر نبودهاند ،رهبری یکدست و
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مناسبی جهت اداره و تسهیل اجرای امور ایجاد نشده است،

از این رو تابآوری خدمات اکوسیستمی موجود در مناطق

ظرفیتسازی در بین ذینفعان جهت افزایش توانمندی

مورد مطالعه به دلیل عدم گسترش مشارکت ذینفعان به

جوامع محلی به منظور شرکت در فرآیندهای مشارکتی

میزان قابل قبول به خطر خواهد افتاد ،زیرا حصول واقعی

صورت نپذیرفته است ،به منظور مدیریت خدمات گروهی

این تابآوری نیازمند توسعه و گسترش مشارکت ذینفعان

و مشارکتی ،قدرت مشخص و معینی پیادهسازی و تعبیه

و بهرهبرداران اکوسیستم در بافت زمینهای مدیریت این

نشده است و در نهایت منبعیابی مناسبی جهت ارائه و

منابع میباشد.

استفاده از تخصصهای بومی در چارچوبهای زمانی
حین اجرای طرح و بعد از اجرای طرح صورت نگرفته
است.
منابع
امامی ،ن ،.احمدپور ،ا ،.عابدی سروستانی ،ا ،.شهرکی ،م.

دیدگاه نهاد و ذینفعان محلی (مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز

( .)1396بررسی تأثیر پروژۀ ترسیب کربن بر توانمندی جوامع

دریاچۀ طشک-بختگان) .مرتع و آبخیزداری.102-81 ،)1(74 ،

محلی (موردمطالعه حوزه آبخیز تیلآباد استان گلستان) .فصلنامه

سیدعلیپور ،س .خ ،.پایدار ،ا ،.صادقی ،خ .)1395( .ارائهی مدل

پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی.36-23 ،)4(10 ،

آمایشی راهکارهای بهبود معیشت روستاییان با تأکید بر امنیت

باسامی ،ا ،.پیش بین ،س .ا ،.علم بیگی ،ا ،.حسینی ،س .م.

پایدار (محدودهی اجرای  CSPجازموریان در جنوب کرمان).

( .)1398شناسایی الگوهای ذهنی مدیران نسبت به

جغرافیا و توسعه.64-45 :)3(44 ،

توانمندسازی روانشناختی کارکنان ترویج کشاورزی :کاربرد

شجاع چاغروند ،ک ،.لشگرآرا ،ف ،.محمودی ،م.)1399( .

روش کیو .پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی,)4(12 ,

بررسی سازه هایی موثر بر توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی

.13-26

زنان روستایی عضو صندوق های اعتبارات خردشهرستان

پروژه بینالمللی ترسیب کربن .)1393( .گزارش سالیانه

فیروزکوه .پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی,)1(13 ,

عملکرد اجرایی سال  .2014سازمان جنگلها ،مراتع و
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