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ABSTRACT
This study examined the role of Carbon Sequestration Project (CSP) in improving the social capital of lo�
cal people in Shahdad area of Kerman Province. The statistical population consisted of the members of
the development groups of 6 rural districts with 456 people, as well as the local people of 6 rural districts
outside of the project with 1428 people. The sample size was determined as 218 people based on Krejcie
and Morgan’s (1970) table. For the purpose of comparison, a similar number of local people that lived out
of project area were selected. The samples were chosen using stratified random sampling method. Ques�
tionnaire was the main tool for collecting data. The agricultural extension and education specialists, as
well as experts of CSP in the Forest, Range and Watershed Management Organization confirmed content
validity of the questionnaire. The Cronbach α coefficient was calculated for determining the reliability of
the questionnaire and its value for different parts were between 0.70 and 0.90. According to the results,
there were significant differences between the local people’s social capital that covered by the project be�
fore and after the implementation of the project. In addition, there were significant differences between
local people’s social capital under and out of coverage of the project. Finally, based on research results,
some suggestions were presented for further strengthening of social capital and development of CSP.

Extended Abstract

T

1. Introduction

he international Carbon Sequestration
Project (CSP) is running with the aim of
developing the rangelands cooperative reviving model, increasing the carbon dioxide absorption capacity in degraded rangeland, improving the environmental indexes, promoting the
economic and social status of farmers, and reducing the
drought and natural disasters. This study examine the role

of CSP in improving the social capital of local people in the
Shahdad area of Kerman Province. To this end, the social
capital and its components (social trust, social cohesion, and
social participation) of local people under the project were
compared before and after implementing the project. Regarding the second objective, the social capital and its components in local people under and out of the project cover
were compared. In addition, the relationships between some
people’s characteristics and their social capital were tested.

2. Methodology
The research was a descriptive-correlational study and
used survey technique for collecting data. The study
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population consisted of the members of the development
groups of 6 rural areas with 456 people, as well as the local people of 6 rural areas outside of the project with 1428
people. The sample size was determined as 218 people
based on Krejcie & Morgan’s (1970) table. To compare,
a similar number of local people that lived out of the
project were selected. The samples were selected using
stratified random sampling method. Questionnaire was
the main tool for collecting data. The agricultural extension and education specialists, as well as experts of CSP
in the Forest, Range and Watershed Management Organization confirmed content validity of the questionnaire.
The Cronbach α coefficient was calculated for determining the reliability of the questionnaire and its value for
different parts were between 0.70 and 0.90. The data were
analyzed using SPSS.

3. Results
According to the ranking of social trust statements, the
item of “my idea is important for other local people" before and after the project were at first ranks. According to
the ranking of the of social cohesion statements, the items
of "absence of conflict between people” was at first rank
after the project. On the whole, the mean social cohesion
(4.28) after the implementation of the project explain the
role of CSP in increasing local people's solidarity. According to the ranking, the statements of social participation
the item of “reduction in the costs of collective activities"
and the item of "participation in meetings related to decision-making on rural problems" were at first ranks before
and after implementing the CSP, respectively. Based on
the results of paired t test, it can be said that there were
significant differences between local people’s social trust,
social cohesion, and social participation as well as between social capital before and after the project. Comparing the means shows that the social capital and its components increased after implementing the project. According
to the results, there were significant differences between
the local people’s social capital that covered by the project
before and after the project implementation. In addition,
there were significant differences between local people’s
social capital under and out of the project cover. Comparing the means shows that the CSP had effects on the social
capital of the people that covered by the project.
Also, the finding revealed no significant correlation between social capital and age, education, or membership
duration in the development groups in local people covered by the projects, but significant relationship between
social capital and the number of education and extension
classes participating.
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4. Discussion
In this paper, local people’s social capital was investigated as one of the important capitals of sustainable
livelihood approach. CSP were successful in increasing
local people’s trust to public institutes and to people themselves. Also, participation in CSP increased the empathy
and interaction between local people and reduced the
conflict between them. Besides, CSP increased the people
participation in decision makings related to the village, in
developmental groups (such as self-help groups of rural
development) and finally participation in projects implementation. In general, CSP had positive effects on local
people’s social capital. Due to the increasing people social capital, there is necessary situation for improving the
project, then it is recommended that relevant authorities
take action in a way that help improve and increase the
social capital during the project.

5. Conclusion
In general, CSP has positive effects on local people’s
social capital. With regard to enhance people’s social
capital, it is necessary to improve the project. Thus, it is
recommended that relevant authorities take measures to
improve social capital during the project.
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مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش پروژه ترسیب کربن در بهبود سرمایه اجتماعی مردم محلی تحت پوشش پروژه در منطقه شهداد
استان کرمان انجام شد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اعضای گروههای توسعه روستاهاي تحت پوشش پروژه ترسيب كربن به تعداد
 456نفر و مردم محلی شش روستای خارج از پروژه ترسیب کربن به تعداد  1428نفر بود .حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان
 218نفر تعیین شد .براي مقایسه ،همین تعداد نمونه از بین مردم محلی خارج از پروژه انتخاب شد .نمونهها به روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند .پرسشنامه ابزار اصلی جمعآوری دادهها بود .روایی محتوایي این پرسشنامه را اساتید رشته
ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان ستادی و صفي طرح ترسیب کربن در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور تأیید کردند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مقدار آن برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین  0/70تا  0/90محاسبه
شد .با توجه به نتایج تحقیق ،بین سرمایه اجتماعی مردم محلی تحت پوشش پروژه در قبل و بعد از اجرای طرح اختالف معنیدار وجود
دارد .همچنین بین سرمایه اجتماعی مردم محلی تحت پوشش پروژه و خارج از پوشش پروژه نیز اختالف معنیدار وجود دارد .در مجموع
میتوان گفت پروژه ترسیب کربن بر سرمایه اجتماعی مردم محلي که شرط الزم برای توسعه اجتماعی محسوب میشود تأثير مثبت
داشته است.

 .1مقدمه
بیش از يکسوم مساحت ايران در معرض پديده بیابانزايي
قرار دارد .سالیانه بیش از يک درصد از مساحت كشور بر گستره
بیابانها افزوده ميشود ) .(Abdollahi, 2007بیابانزایی برخالف
تصور عامه مردم ،گسترش بیابانهای طبیعی نیست ،بلکه
کاهش بارآوری زیستمحیطی را بیابانزایی میگویند .این پدیده
نامحسوس اما بسیار خطرناک است و در صورت استمرار منجر به
تخریب سرزمین بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک میشود.
زیانهای اقتصادی و اجتماعی آن نسبت به پیشروی بیابان
که عمدتاً در حاشیه مناطق بیابانی واقعی اتفاق میافتد بسیار
بیشتر است ) .(Saadi, Kalantari, & Irvani, 2008در ايران تاکنون با

اقدامات گسترده مدیریتی و اجرایی در استانها و مناطق بیابانی
برای جلوگیری از حرکت روبهرشد این پدیده کوشش شده است.
ازجمله اقدامات مدیریتی مثبت میتوان به احیای پوشش گیاهی
از طریق کشت گونههای سازگار و پروژه ترسیب کربن اشاره کرد
).(Jafari, Hayati, Zargham, Azarnivand, & Soufi, 2003
ترﺳﯿﺐ ﮐـﺮﺑﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي رﺳﻮب دادن و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﻮ (اتمسفر) اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ترﺳﯿﺐ ﮐـﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺟﺬب
دياﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻮ بهوسیله اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ و زﯾﺮزمینی
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء ﭘﺪﯾﺪه
ﮔﺮمﺷﺪن زﻣﯿﻦ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .پروژه بینالمللی ترسیب کربن از
اوایل سال  1382در منطقه حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه در
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

استان خراسان جنوبی با همکاري برنامه عمران سازمان ملل متحد
و تسهیالت زیستمحیطی جهانی 2و دولت جمهوري اسالمی ایران
اجرا شده است ).(Hassannejad, Kohansal, & Ghorbani, 2010

1

نتایج پژوهشهای صورتگرفته حاکی از تأثير مثبت این طرح
در افزایش توانمندی مردم محلی ،افزایش مشارکت و سرمایه
اجتماعی و همچنین تعهد روستاییان نسبت به پروژه اس ت �(Has
& sannejad, Kohansal, & Ghorbani, 2011; Saberifar, Falsoleyman,

) .Gheisari, 2012فاز دوم این پروژه بینالمللی در منطقه شهداد و
 17استان كشور در حال اجراست .اساس کار پروژه ترسیب کربن
رویکرد معیشت پایدار است .این الگو چهارچوبی برای توسعه انسانی
پایدار است .رویکرد معیشت پایدار در دهه 1980به عنوان رویکرد
جدیدی در مبحث توسعه روستایی و با هدف کاهش و ریشهکنی فقر
روستایی مطرح شد ) .(Jomepour, 2012ارتباط بین زندگی معیشتی
انسانی و منابع طبیعی در هر شرایط و مکانی سبب طرح این رویکرد
شده است ).(Ferrol-Schulte, Wolff, Ferse, & Glaser, 2013
رویکرد یادشده تالش میکند با دید اجتماعی به مسائل
محیطی بپردازد و یادآور شود که مسائل محیط زیست که
جامعه انسانی با آن روبهرو است مسائلی با بار اجتماعی هستند
) .(Jomepour, 2012رویکرد معیشت پایدار مبتنی بر پنج سرمایه
برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه معیشت است که عبارتند
از :سرمایه اجتماعی ،سرمایه زیرساخت ،سرمایه انسانی ،سرمایه
مالی و سرمایه طبیعی ).(Shafiee, Abdolhosseini, & Yari, 2013
سرمایه اجتماعی یکی از سرمایههای مهم مطرحشده در تحقق
معیشت پایدار است که تقویت آن یکی از اهداف طرح ترسیب
کربن در منطقه شهداد است .پژوهشهای صورتگرفته حاکی
از تأثير مثبت فاز اول پروژه ترسیب کربن در منطقه حسینآباد
غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی در افزایش
توانمندی مردم محلی ،افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و
همچنین تعهد روستاییان نسبت به پروژه است (Hassannejad et
).al., 2011; Saberifar et al., 2012
با توجه به گذشت حدود سه سال از اجراي پروژه بینالمللی
ترسیب کربن در شهداد کرمان و انجام فعاليتهاي آموزشي و
ترويجي مختلف از قبيل برگزاري كالسهاي توجيهي ،بازديد،
كارگاههاي آموزشي و غیره ،اين سؤال مطرح ميشود كه آيا پروژه
ترسیب کربن در افزايش سرمايه اجتماعي مردم تحت پوشش
تأثيري داشته است .ارزيابي نتايج اين فعاليتها به منظور بررسي
نقش پروژه در افزايش سرمايه اجتماعي مردم تحت پوشش پروژه
مسير را براي ادامه فعاليتها هموار خواهد كرد .با توجه به آنچه
گفته شد هدف کلی این تحقیق بررسی نقش پروژه ترسیب کربن
در منطقه شهداد کرمان در افزایش سرمایه اجتماعی مردم محلی
)1. United Nations Development Program (UNDP
)2. Global Environment Facility (GEF
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منطقه است .اهداف فرعی تحقيق عبارتند از :بررسي ويژگيهاي
فردي و حرفهاي مردم محلي تحت پوشش و خارج از پوشش
پروژه ،رتبهبندي گويههاي مربوط به مؤلفههاي تشكيلدهنده
سرمايه اجتماعي مردم محلي تحت پوشش پروژه ،مقايسه سرمايه
اجتماعي (انسجام و اعتماد و مشاركت اجتماعي) مردم محلي
تحت پوشش در قبل و بعد از اجراي پروژه و مقايسه سرمايه
اجتماعي (انسجام و اعتماد و مشاركت اجتماعي) مردم محلي
تحت پوشش و خارج از پوشش پروژه.

 .2مروري بر ادبيات موضوع
مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار شخصی به نام هانیفان
در سال 1920به کار برد .بعد از هانیفان ،سیلورمن ( )1935در
کتاب «جوهر اصلی اقتصادها» این مفهوم را به عرصه مکاتب
دیگر اقتصادی کشاند ) .(Rannani & Moayyedfar, 2011پس از
آن در دهههاي  1950تا  1970اين مفهوم توسط نويسندگان
حيطههاي مختلف جامعهشناسي و مسائل شهري و اقتصاد
دوباره احیا شد ) .(Rannani & Moayyedfar, 2011هیچیک از این
نویسندگان از آثار قبلی که درباره این موضوع نوشته شده بود
سخنی نگفتهاند و همگی اصطالح عام «سرمایه اجتماعی» را به
کار گرفتهاند تا حیاتیبودن و اهمیت پیوندهای اجتماعی را در آن
خالصه کنند .بوردو و سپس در دهه  1990پاتنام از این مفهوم
برای مطالعه نهادهای دموکراتیک در ایتالیا استفاده کردند .بوردو
معتقد است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایههای مادی دیگر
برای منافع سرمایهداری و افراد مرفه عمل میکند و فقرا چندان
منفعتی از آن نمیبرند.
جیمز کلمن با مطالعاتی که درباره وضعیت تحصیلی بعضی
از مناطق پایین شهر و اقلیتنشین آمریکا انجام داد ،بر این باور
است که فقرا و طبقات پایین با بهرهمندی از تحصیالت خوب و
امکان پیشرفت از سرمایه اجتماعی بهرهمند میشون د �(Moham
) .madi, 2005سرمایه اجتماعی کمک افراد به یکدیگر ،به شکل
منابعی است که در اختیار یکدیگر قرار میدهند (Mohammadi,
) .2005پاتنام در تعريفي سرمایه اجتماعی را ویژگیها و عناصر
سازمان اجتماعی مثل اعتماد و هنجارها و شبکههایی ميداند که
قادر به ارتقاي کارکرد جامعه از طریق فراهمکردن زمینه اعمال
هماهنگ باشند ) .(Sharepoor, 2006فوکویاما ( )1997معتقد
است که سرمایه اجتماعی ،شکل و نمونه مملوس از یک هنجار
غیررسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند نفر
میشود ).(Tajbakhsh, 2005
اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعی
ي هستند .اعتماد به
از مهمترين شاخصهاي سرمايه اجتماع 
عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی از عواملی است که زمینهساز
مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است .اهمیت اعتماد در
روابط و پیوندهای اجتماعی به گونهای است که میتوان اعتماد
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را عنصر اساسی زندگی اجتماعی تلقی کرد که زمینه همکاری و
تعامل را در ابعاد مختلف جامعه گسترش میدهد .اعتماد اجتماعی
را داللت بر انتظارها و تعهدهای اکتسابی و تأييدشده تعریف
کردهاند که به لحاظ اجتماعی افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به
سازمانها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی خود دارند و با
رابطه متقابل و تعمیمیافته قرین است ).(Azkia & Ghaffari, 2004
انسجام اجتماعي به عنوان مؤلفه ديگر سرمايه اجتماعي از مفاهيم
جامعهشناسي است كه در آن نيروهاي اعمالشده بر اعضا براي
ماندن در گروه بيش از كل نیروهايي است كه ميكوشد آنها را
به ترك گروه وادارد ).(Davis, Kang, Vincent, & Whittington, 2001
انسجام اجتماعی بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه داللت
دارد .به عبارتی دیگر ،انسجام بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین
کنشگران و گروهها و خردهفرهنگهای تمایزیافته ناظر اس ت �(Af
) .roogh, 1999انسجام اجتماعی حمایت افراد از یکدیگر و احساس
پذیرش از سوی دیگر اعضای جامعه بهواسطه احساس همسانی
و دگرخواهی اعضا و بهطورکلی تعلق جمعی میان اعضای جامعه
محسوب میشود که حاصل پذیرش و درونيکردن نظام ارزشی و
هنجارهای یک جامعه و وجود تعلق جمعی و تعامل میان اعضای
جامعه است ) .(Grootaert, 2004مشاركت اجتماعي مؤلفه ديگر
سرمايه اجتماعي است .مشارکت ،درگیری ذهنی و عاطفی افراد در
موقعیتهای گروهی است که آنها را برمیانگیزد تا برای دستیابی
به اهداف گروهی در تصميمگيريها و اجراي كارها مشاركت کنند
و در مسئوليت کار شریک شوند ).(Tashakor & Moeini, 2002
پیوند بین انسجام اجتماعی و مشارکت حائز اهمیت است ،زیرا
بین مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی نوعی رابطه و تعامل
وجود دارد .یکی از پیششرطهای مشارکت ،ظرفیت متقابل برای
ارتباط و تعامل داشتن با دیگران است ).(Azkia & Ghaffari, 2004
سازمانهای دولتی از سه دهه پیش به طور جدی
مشارکتدادن مردم را در مدیریت منابع طبیعی به عنوان گامی
اساسی در توسعه پایدار آغاز کردهاند و تأکید میکنند که اگر
مردم و تشکلها از مشارکت در این فعالیتها محروم شوند رشد
و توسعه بهشدت بیمعنی خواهد بود ) .(Brown, 1995در همین
راستا پروژه بینالمللی ترسیب کربن از اوایل سال  1382در
منطقه حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه در استان خراسان
جنوبی با همکاري برنامه عمران سازمان ملل متحد و تسهیالت
زیستمحیطی جهانی و دولت جمهوري اسالمی ایران اجرا شده
است ).(Hassannejad et al., 2011
نتایج پژوهشهای صورتگرفته حاکی از تأثیر مثبت طرح
در افزایش توانمندی مردم محلی ،افزایش مشارکت و سرمایه
اجتماعی و همچنین تعهد روستاییان نسبت به پروژه بوده است
) .(Hassannejad et al., 2011; Saberifar et al., 2012فاز دوم این
پروژه بینالمللی در منطقه شهداد کرمان با هدف توسعه مدل
احیای مشارکتی مراتع ،افزایش ظرفیت جذب دیاکسیدکربن
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در مراتع تخریبیافته ،بهبود شاخصهای زیستمحیطی ،بهبود
وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداران و کاهش خشکسالی
و بالیای طبیعی در حال اجراست .هدف جهانی اجرای این طرح
ارائه مدل ترسیب کربن در مناطق خشک و نیمهخشک و هدف
ملی آن احیای مناطق تخریبشده شهداد و هدف محلی آن
بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم محلی است .در راستای
اجرای این پروژه گروههای توسعه روستا و صندوقهای اعتباری
ُخرد به عنوان راهکارهایی برای کاهش فشار بر منابع طبیعی در
روستاهای تحت پوشش این طرح ایجاد شده است.
ارتقاي سرمایه اجتماعی به عنوان يكي از سرمايههاي مهم
مطرح در الگوي معيشت پايدار از اهداف طرح ترسیب کربن در
منطقه شهداد کرمان است .ارتقاي سرمايه اجتماعي مردم محلي
تحت پوشش اين پروژه ميتواند ضامن پيشرفت و تداوم آن به
حساب آيد .بنابراین درصورت فقدان سرمایه اجتماعی ،سایر
سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و پیمودن راه توسعه
در قالب پروژههايي از اين قبيل بسیار دشوار میشود .در زمینه
بررسی مشارکت مردم در فرایند توسعه روستایی و عوامل مؤثر بر
آن در سطح روستاهای کشور تحقیقات متعددی انجام شده است.
در ادامه نتایج برخی از این تحقیقات ارائه خواهد شد.
در مطالعهای با عنوان «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار
محلهای با تأکید بر معناداری ارتباط بین برخی از متغیرهای
سرمایه اجتماعی با پایداری» اظهار شده که توجه به مفهوم ذهنی
سرمایه اجتماعی شرط انکارناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداری
است ) .(Khakpour, Mani, & Bavanpour, 2009در مطالعهای
در ارتباط با پروژه ترسیب کربن در منطقه حسینآباد غیناب
شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی این نتیجه حاصل شد
که متغیرهای سن و وضعیت تأهل و سطح اراضی تحت مالکیت
خانوار به صورت معکوس و متغیرهای درآمد و وضعیت اسکان و
تعداد اعضای خانوار به صورت مستقیم رابطه معنیداری با متغیر
وابسته (احتمال مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در
فعالیتهای ترویجی و حفاظتی اجراشده در منطقه) دارن د �(Has
) .sannejad et al., 2010در مطالعه دیگری از وضعیت تأهل ،اسکان،
سن ،تعداد اعضای خانوار ،درآمد ساالنه خانوار و سطح زمینهای
تحت مالکیت خانوار به عنوان عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان
در گروههای توسعه روستایی پروژه ترسيب كربن در استان
خراسان جنوبي نام برده شده است ).(Hassannejad et al., 2011
نتايج تحقیقی با عنوان «نقش سرمایه اجتماعی در توسعه
روستایی منطقه پشتآب سیستان» حاكي از آن است که میان
سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی رابطه معناداری وجود دارد
) .(Miri, Javan, Afrakhteh, Velayati, & Shayan, 2010فالسلیمان
و حجیپور ( )2011در تحقيقي با عنوان «واکاوی میزان
پایداری سازمانهای مردمنهاد در مناطق روستایی» تجربه پروژه
بینالمللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی را بررسي
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

کردند و به اين نتيجه رسيدند كه گروههای توسعه روستایی
ایجادشده به عللی چون اعتماد به مدیران پروژه و همیاری محلی
آنها ،استقبال از تش ّکلهای سازمانیافته گروهی ،تقویت روحیه
مشارکتی ،بهرهمندی از دورههای آموزشی ،باالرفتن سطح آگاهی
و توانمندیها ،بهرهمندی از اعتبارات صندوقهای مالی خود در
کنار اعتبارات کمکی پروژه در قالب وام ،ایجاد تنوع شغلی ،کاهش
وابستگی به مراتع و درنهایت آشناشدن با سازوکارهاي اداری و
بانكي ،تجربه الزم را برای ادامه فعالیتهای خود به دست آوردهاند.
بنابراین ،میتوان گفت با ایجاد گروهها ،روحیه تعاون و همکاری
بین مردم محلی افزایش یافته و سبب بهکارگیری سرمایههای خرد
آنها در امور تولیدی شده است ) .(Falsoleyman & Hojajipour, 2011
نتايج تحقیق صابریفر و همکاران ( )2012در ارتباط با پروژه
ترسیب کربن در منطقه حسینآباد غیناب شهرستان سربیشه
استان خراسان جنوبی حاكي از آن است که مردم محلی به پروژه
تا حد زیادی اعتماد پیدا کردهاند و حتی به آینده آن نیز امیدوار
هستند .همچنین بیان شده است که این پروژه نهتنها توانسته
ت عمرانی محقق کند،
است مشارکت حداکثری مردم را در فعالی 
بلکه به اهداف اصلی پروژه که حفظ و بهبود مراتع و پوشش
گیاهی منطقه بود نیز دست یافته است ).(Saberifar et al., 2012
بورینی ( )1999در مطالعهای بیان میکند که یکی ازروشهای
ایجاد و افزایش مشارکت وتوانمندسازی مردم محلی هدایت آنان
به سمت ایجاد گروهها و تیمهای مستقل است تا بتوانند در
این قالب از مزایای تشکلها و قدرت جمعی حاصل از آن برای
بهبود وضعیت خود استفاده کنند ) .(Borrini, 1999وارنر ()2001
در مطالعهای از جنسیت به عنوان محرک اصلی مشارکت در
فعالیتهای حفاظت از منابع جنگلی نام برده است .نتایج
بهدستآمده از این مطالعه نشاندهنده وجود رابطه مثبت این
متغیر با فعالیتهای مشارکتی یادشده است .آکابایاشی ()2003
در پژوهش خود به این نتیجه رسید که ویژگیهای فردی نظیر

جنسیت ،سن ،رشد ایدهها ،آشنایی فرد با فرایند مشارکت ،توجه
به مشکالت ،کسب اطالعات از تالشها و فعالیتهای گذشته
افراد و دولتها ازجمله عوامل مهم اثرگذار بر مشارکت هستند
).(Akabayashi, 2003
سانو ( )2008نقش سرمایه اجتماعی را در مدیریت تعاونیهای
تولیدی ،سازمانهای مردمنهاد ،گروههای ماهیگیری و روستاییان
ساحلی در مناطق ساحلی فیجی بررسی کرد ) .(Sono, 2008در
این تحقیق متغیرهای سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت
گروههای اقتصادی اثرگذار بود .در میان متغیرهای ذکرشده ،نبود
مشارکت اجتماعی در افراد یا اعضای گروههای اقتصادی بیشترین
اثر را بر مدیریت اقتصادی در مناطق ساحلی گذاشته است .در
یکی از مطالعات انجامشده در زمینه مبارزه با بیابانزایی در کنیا
بیان شده است که پذیرش پروژه توسط جامعه و مشارکت فعال
در برنامه توسعه مهمترین کلید موفقیت پروژههای بیابانزدایی
است .با توجه به نتايج اين مطالعه ،بهبود دانش زراعی و دسترسی
به منابع آب و تنوع درآمد میتواند سبب تقویت ظرفیت روستایی
کنیا برای مقابله با بیابانزایی در آینده شود .انجام این پروژهها از
طریق فرایند مشارکتی است ).(United Nations, 2013
پژوهش حاضر با نگاهی به تحقیقات پیشین درصدد
است تا اثرگذاری پروژه ترسيب كربن شهداد كرمان بر
شاخصهای سرمایه اجتماعی روستاییان (از قبیل اعتماد و
انسجام و مشارکت) را در فرایند اجرای طرح ترسیب کربن
بررسی کند .وجه تمايز تحقيق حاضر با تحقيقات پيشين،
مطالعه مقايسهاي وضعيت سرمايه اجتماعي در روستاهاي
تحت پوشش و خارج از پروژه است تا از اين طريق بتوان
به ديد كاملتري از نقش پروژه در بهبود سرمايه اجتماعي
مردم محلي دست يافت .با توجه به بررسي مباني نظري و
پيشينه تجربي تحقيق ،مدل مفهومي تحقيق در قالب مدلي
سيستمي شامل درونداد ،فرايند و برونداد به صورت تصویر

ﮔﺮاﯾﺶ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮا
ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در ﮔﺮوه

تصویر  .1چهارچوب مفهومی تحقیق.
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ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
 -ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ -و ﻏﯿﺮه

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺒﻞ
از ﭘﺮوژه
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نقش پروژههاي بيابانزدايي در افزايش سرمايه اجتماعي مردم محلي (مورد مطالعه :پروژه ترسيب كربن شهداد)

جدول  .1جامعه و نمونه تحقیق.
نام روستا

تعداد نمونه انتخابشده

جمعیت کل

تحت پوشش پروژه

خارج از پوشش پروژه

تحت پوشش
1
پروژه

خارج از پوشش پروژه

تحت پوشش پروژه

خارج از پوشش
پروژه

همتآباد

شفیعآباد

79

423

37

70

حجتآباد

ابراهیمآباد

59

374

29

36

اميرآباد

رشیدآباد

38

125

18

28

دهنو

ساالرآباد

150

230

71

35

دهسيف

دولتآباد

70

170

32

31

علي آباد مظفري

شیرینآباد

60

106

31

18

456

1428

218

218

جمع کل

 .1در مورد روستاهاي تحت پوشش ،آمار و اطالعات مربوط به افرادي است كه در قالب گروههاي توسعه روستايي تحت پوشش طرح قرار دارند.

شماره  1ارائه ميشود .با توجه به تصویر شماره  1حين اجراي
پروژه ترسيب كربن و انجام فعاليتهايي از قبيل برگزاري
كالسهاي آموزشي ،بازديد ،جلسات توجيهي ،تشكيل
گروههاي توسعه روستايي و غیره ،در سرمايه اجتماعي مردم
محلي كه از سه مؤلفه انسجام و اعتماد و مشاركت اجتماعي
تشكيل شده است تغيير ايجاد خواهد شد.
تحقيق حاضر از نوع ع ّلي و مقايسهاي است كه به روش
پيمايش انجام شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل
اعضای گروههای توسعه شش روستاي تحت پوشش پروژه
ترسيب كربن به تعداد  456نفر و مردم محلی شش روستای
خارج از پوشش پروژه ترسیب کربن به تعداد  1428نفر است.
در این مطالعه حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان
( )1970از بين مردم محلي تحت پوشش پروژه 218 ،نفر
تعيين شد .برای بخش مقایسهای پژوهش نيز به همین تعداد،
افرادی از شش روستا که تحت پوشش پروژه ترسیب کربن
نبودند انتخاب شدند .نمونههاي هر دو گروه با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب (سهميهاي)
انتخاب شدند (جدول شماره .)1

به منظور جمعآوری دادههای میدانی و دستیابی به اهداف
تحقیق پرسشنامهای شامل دو بخش طراحی شد .این
بخشها عبارتند از :ویژگیهای فردی و حرفهای ،سنجش
سرمایه اجتماعی قبل و بعد از اجرای طرح در زمینه مردم
تحت پوشش پروژه .برای سنجش سرمایه اجتماعی مردم
خارج از پروژه پرسشنامهای شامل دو بخش طراحی شد که
عبارتند از :ویژگیهای فردی و حرفهای و سنجش سرمایه
اجتماعی مردم محلی .در این تحقیق با اقتباس از ازکیا و
همکاران ( )2004سرمایه اجتماعی از طریق سه مؤلفه اعتماد
اجتماعی ( 18گويه) و انسجام اجتماعی ( 12گويه) و مشارکت
اجتماعی ( 6گويه) سنجیده شد و از پاسخگویان خواسته شد
تا پاسخهای خود را در طیف لیکرت (خیلیکم ،کم ،تا حدی،
زیاد و خیلیزیاد) بیان کنند .برای تعیین روایی پرسشنامه از
روش تعیین اعتبار محتوایی استفاده شد .از آنجایی که اعتبار
محتوایی به قضاوت و نظر افراد متخصص و کارشناس بستگی
دارد ،برای تعیین اعتبار و انجام اصطالحات الزم پرسشنامه
در اختیار اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان
ستادی و صفی طرح ترسیب کربن در سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشور قرار گرفت و پس از جمعبندی نظرهای

جدول .2بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق.

مؤلفه

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

اعتماد اجتماعی

18

0/90

انسجام اجتماعی

12

0/70

مشارکت اجتماعی

6

0/87

منبع :یافتههای پژوهش1394 ،
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آنها ،نسبت به تنظیم پرسشنامه نهایی اقدام شد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه طراحیشده ،ابتدا 30
نسخه پرسشنامه در یک تحقیق مقدماتی در شهرستان
مالرد استان تهران (كه طرح ترسيب كربن در اين شهرستان
نيز در حال اجراست) تکمیل و آلفای کرونباخ برای بخشهای
مختلف پرسشنامه بین  0/70تا  0/90محاسبه شد (جدول
شماره  .)2براي تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار SPSS
استفاده شد .براي توصيف متغيرهاي تحقيق از آمارههاي
توصيفي ميانگين ،ميانه ،نما ،فراواني ،درصد و درصد تجمعي

و براي تحليل دادهها از آزمونهاي تی همبسته و مستقل و
ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.

 .3روششناسی تحقیق
هدف اول :بررسي ويژگيهاي فردي و حرفهاي مردم محلي

با توجه به نتايج تحقيق ميانگين سني اعضاي تحت پوشش و
خارج از پوشش طرح حدود  35سال است .آمار توصیفی حاكي
از آن است كه  25نفر از مردم محلي تحت پوشش پروژه ،رؤسای
گروههای توسعه هستند .ميانگين سابقه عضويت در گروههاي

جدول  .3رتبهبندی گویههای مؤلفه اعتماد اجتماعی.
قبل از اجرای طرح
گویه ها

رتبه

ضریب
تغییرات

انحراف
معیار

میانگین

1

0/319

0/76

2/38

10

0/445

1/03

2/33

4

0/388

0/97

2/50

8

0/432

0/93

2/15

12

0/464

0/86

1/85

17

0/518

0/97

1/87

11

0/454

1/21

2/22

6

0/392

1/06

2/70

6

0/392

0/89

2/27

14

0/491

0/87

1/77

7

0/395

0/76

1/92

حل مشكالت مربوط به روستا توسط نمایندگان دولت

13

0/484

0/80

1/65

عملكردن نمایندگان سازمانهاي دولتی به
وظايف خود

3/36

15

0/508

0/87

1/71

رسيدگي عادالنه به کار مردم توسط نمایندگان دولتي

3/24

1/14

16

0/437

0/67

1/53

راهاندازي كار مردم توسط نمایندگان سازمانها

3/05

1/13

0/370

-

0/87

2/12

كل

3/55

1/15

-

5
3
2

9

0/389
0/384
0/353

0/558

0/95
0/92
0/88

1/10

* دامنه میانگین بین  1تا  5است.
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بعد از اجرای طرح
*

2/44
2/39
2/49

1/97

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

3/99

0/46

0/115

*0/13
*0/14
0/156

1
2
3
4

3/84

0/66

0/171

5

3/59

0/68

0/189

6

3/71

0/94

0/253

7

3/33

0/88

0/264

8

3/60

1/00

0/277

9

قبولداشتن روستاييان توسط نمایندگان سازمانها

3/69
3/61

1/07

0/289

10

يكيبودن ظاهر و باطن روستاییان

3/44

1/05

0/305

12

3/50

1/10

0/314

13

3/10

1/00

0/322

14

3/19

1/07

0/335

15

1/14

0/339

16

0/351

17
18
-

مهمبودن نظر من براي روستاييان دیگر

اعتماد به روستاييان دیگر
حسابكردن روي قول و قرار روستاييان دیگر
امكان قرضگرفتن وسایل مورد نیاز کشاورزی
مطلعبودن از وضعیت مالی و اجتماعی و فرهنگی
دیگران

اهميتداشتن وضعیت مالی و اجتماعی و فرهنگی
من برای دیگر روستاییان
برخورد مناسب و گرم نمایندگان سازمانها و
ارگانهای دولتی با مردم
گوشدادن نمایندگان سازمانها و ارگانهای
دولتی به حرفهای روستاییان
تبعيض قائلشدن نمایندگان سازمانها و
ارگانهای دولتی در رسیدگی به کار روستاییان
هزينهكردن از سرمایه خود برای پیشرفت روستا

دلگرمبودن به حمایت روستاییان ازجمله
قرضگرفتن پول در موارد مورد نياز
ايفاي نقش مناسب نمایندگان سازمانها و
ارگانهای دولتی

میانگین

*

3/90
4/14
3/65

0/51
0/58
0/57

1/06

0/293
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جدول  .4رتبهبندی گویههای مؤلفه انسجام و مشاركت اجتماعي.
قبل از اجرای طرح

گویههاي انسجام اجتماعي

بعد از اجرای طرح

رتبه

8

ضریب
تغییرات

0/241

انحراف
معیار

2

0/166

0/69

4/13

1

0/144

0/54

3/73

كمككردن اهالي روستا به يكديگر

4

0/177

0/73

4/11

پايبندی اهالی روستا به آداب و رسوم محلي

4/10

7

0/227

0/79

3/47

گوشدادن اهالي روستا به نصیحتهاي یکدیگر

3/79

0/55

3

0/170

0/63

3/70

كمككردن اهالي روستا به يكديگر در فصل كار

4/04

0/59

0/146

10

0/251

0/90

3/58

رعايت احترام متقابل بین روستاییان

3/75

0/57

0/152

7

5

0/183

0/66

3/60

رفتوآمد اهالي روستا با يكديگر

4/12

0/62

0/152

7

9

0/246

0/87

3/53

به فكر يكديگر بودن

3/80

0/60

0/157

8

11

0/375

1/08

2/88

كمك به حل مشکالت مربوط به روستا

3/71

0/64

0/172

9

6

0/208

0/73

3/50

پرهيز اهالي روستا از بگومگو با يكديگر

3/99

0/72

/180

10

12

0/349

0/66

1/89

روستاییان چشم دیدن یکدیگر را دارند.

1/72

0/58

0/337

11

رتبه

ضريب
تغييرات

انحراف
معيار

ميانگين

گویههاي مشاركت اجتماعي

ميانگين

6

0/471

1/02

2/16

4/07

0/45

0/110

1

4

0/399

1/07

2/68

شركت در در جلسات مربوط به تصمیمگیری در
خصوص مشکالت روستا

انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

رتبه

آمادگی برای شرکت در گروهها و تشکلها

3/88

0/67

0/175

2

2

0/392

0/91

2/32

شرکت در امور مربوط به حفظ منابع طبیعی

3/79

0/67

0/176

3

3

0/398

0/92

2/31

آمادگی برای مشارکت در امور مالی روستا

3/78

0/70

0/185

4

1

0/343

0/80

2/33

كاهش هزينهها بر اثر فعاليتهاي جمعي

3/80

0/75

0/197

5

5

0/425

1/03

2/40

3/52

0/86

0/244

6

0/308

0/85

2/36

3/81

0/64

0/153

1

0/126

0/99

0/91

4/10

عدم وجود نزاع و دستهکشیهای طایفهای

4/37

انحراف
معیار

0/58

ضریب
تغییرات

عدم وجود اختالف سیاسی و فکری بين اهالي

4/27

0/58

0/135

2

4/10

0/57

0/139

3

0/59

0/142

4

0/145

5
6

میانگین

*

3/28

کل

حاضربودن به همكاري برای ساخت امکانات رفاهی
و آموزشی روستا بدون دريافت دستمزد
كل

میانگین

*

4/28

0/40

0/132

0/104

رتبه

1

* دامنه میانگین بین  1تا  5است.

توسعه روستايي  22ماه است .در خصوص جنسيت نمونههاي
مطالعهشده ،با توجه به اينكه نمونهگيري در هر دو گروه تحت
پوشش و خارج از پوشش پروژه بر اساس متغير جنسيت بوده
است ،در هر دو گروه  137نفر ( 62/8درصد) از پاسخگویان را
خانمها و  81نفر ( 37/2درصد) را آقایان تشکیل دادهاند .در نمونه
تحت پوشش پروژه  188نفر متأهل و  13/8درصد افراد با فراوانی
 30نفر مجرد بودند .همچنین در گروه مردم خارج از پوشش طرح
 193نفر مجرد بودند .در مورد وضعیت سکونت ،تمام نمونههاي
تحت پوشش به صورت دائم در روستا سکونت داشتند.

در گروه دوم ،یعنی مردم محلی خارج از پوشش طرح 210 ،نفر
به صورت دائم در روستا سکونت داشتند .اطالعات بهدستآمده از
تحلیل دادهها نشان داد در نمونه تحت پوشش  80نفر سرپرست
خانوار هستند و  138نفر سرپرست خانوار نیستند و در نمونه مردم
خارج از طرح  79نفر سرپرست خانوار هستند .در خصوص سطح
تحصيلي نمونهها 64/7 ،درصد از مردم محلي تحت پوشش تحصيالت
ابتدايي داشتند و  67/4درصد از مردم محلی خارج از پوشش پروژه
بيسواد بودند .دفعات شرکت در کالسهای آموزشی و ترويجي از
ديگر متغيرهاي بررسيشده در تحقيق حاضر بود .با توجه به اطالعات
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جدول .5مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و مؤلفههاي آن قبل و بعد از اجرای طرح ترسیب کربن.
متغیر

اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی
سرمایه اجتماعی

گروهها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

بعد از اجرای طرح

218

64/0

9/93

قبل از اجرای طرح

218

38/2

8/66

بعد از اجرای طرح

218

41/99

4/40

قبل از اجرای طرح

218

38/77

4/91

بعد از اجرای طرح

218

22/87

3/52

قبل از اجرای طرح

218

14/21

4/39

بعد از اجرای طرح

218

128/87

3/52

قبل از اجرای طرح

218

91/21

12/83

مقدار تی

معناداري

29/18

0/00

9/97

0/00

37/57

0/00

36/75

0/00

منبع :یافتههای پژوهش1394 ،

كسبشده ،مردم محلي تحت پوشش پروژه بين يك تا سه مرتبه
در دورههاي آموزشي مرتبط با پروژه ترسيب كربن شركت كردهاند.
ميانگين دفعات شركت در اين دورهها حدود دو مرتبه است .يكي از
تسهيالتي كه پروژه ترسيب كربن در اختيار مردم محلي قرار ميدهد،
گرفتن وام بانكي از صندوقهاي ُخرد است .با توجه به اطالعات ،تا
زمان انجام تحقيق  33/9درصد از مردم از اين وامها استفاده كردهاند.
هدف دوم :رتبهبندی گویههای مؤلفههاي تشكيلدهنده سرمایه
اجتماعی مردم محلی تحت پوشش پروژه

با توجه به رتبهبندی مربوط به مؤلفه اعتماد اجتماعی (جدول
شماره  )3گوی ه «مهمبودن نظر من براي روستاييان دیگر» در هر
دو مقطع زمانی قبل و بعد از اجراي پروژه رتبه اول را کسب کرده
است .گویه «تبعيض قائلشدن نمایندگان سازمانها و ارگانهای
دولتی در رسیدگی به کار روستاییان» کمترین رتبه را در قبل از
اجرای طرح به خود اختصاص داده است .گویه «راهاندازي كار مردم
توسط نمایندگان سازمانها و ارگانهای دولتی در اسرع وقت»
کمترین رتبه را بعد از اجرای طرح به خود اختصاص داده است.
بهطورکلی میتوان گفت که طرح ترسیب کربن در افزایش اعتماد
اجتماعی بین مردم محلی نقش داشته است.
رتبهبندي گويههاي مربوط به مؤلفههاي انسجام و مشاركت
اجتماعي در جدول شماره  4آورده شده است .با توجه به رتبهبندی
مربوط به مؤلفه انسجام اجتماعی گویه «عدم وجود نزاع و
دستهکشیهای طایفهای» رتبه اول را بعد از اجراي طرح به خود
اختصاص داده است .گويه «كمك اهالي به يكديگر» از رتبه اول قبل
از اجراي طرح به رتبه سوم بعد از اجراي طرح تنزل یافته است .در
مجموع ميانگين انسجام اجتماعي بعد از اجراي طرح ( )4/28حاكي
از نقش پروژه ترسيب كربن در افزايش انسجام مردم محلي است.
با توجه به رتبهبندی گویههای مربوط به مؤلفه مشارکت اجتماعی
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گویه «كاهش هزينهها بر اثر فعاليتهاي جمعي» رتبه اول را قبل از
اجرای طرح کسب کرده است .گویه «شركت در جلسات مربوط به
تصمیمگیری در خصوص مشکالت روستا» رتبه اول را بعد از اجرای
طرح به خود اختصاص داده است .گویه «شركت در جلسات مربوط
به تصمیمگیری در خصوص مشکالت روستا» کمترین رتبه را قبل
از اجرای طرح کسب کرده است و گویه «حاضربودن به همكاري
در ساخت امکانات آموزشی و رفاهی روستا بدون دريافت دستمزد»
کمترین رتبه را بعد از اجرای طرح به خود اختصاص داده است .در اين
رابطه ميانگين مؤلفه مشاركت اجتماعي بعد از اجراي طرح ()3/81
حاكي از نقش پروژه ترسيب كربن در افزايش مشاركت اجتماعي مردم
محلي تحت پوشش طرح است.

 .4يافتهها
كمي حاصل از تحليل دادههاي آماري
قبل از ارائه يافتههاي ّ
در خصوص نقش پروژه ترسيب كربن در افزايش سرمايه
اجتماعي مردم محلي ،نقش اين پروژه در بهبود سرمايه
اجتماعي مردم در قالب آمار موجود و همچنين مصاحبههاي
انجامشده با برخي از مردم محلي تحليل شد .از ابتداي شروع
پروژه در منطقه شهداد اقدامات آموزشي و ترويجي مختلفي
در راستاي ايجاد تعامل ،جلب اعتماد و مشاركت مردم در
پروژه انجام شده است .آگاهیبخشی و بسیج و سازماندهی
ذینفعان منطقهای اعم از مردم و مسئوالن محلی و نیازسنجی
و برنامهریزی دورههای آموزشی با هدف توسعه پایدار معاش و
اقتصاد مردم محلی ازجمله اقدامات انجامشده است .در همين
راستا ،از بهمن  1391تا پايان سال  1394بيش از  13دوره و
كارگاه آموزشي و ترويجي در زمينههاي مختلف خياطي ،توليد
نهال ،دامپزشكي و غیره با مشاركت حدود  410نفر از مردم
محلي تحت پوشش پروژه برگزار شده است (Natural Resources
�and Watershed Management Department of Kerman Prov
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جدول .6مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی و مؤلفههاي آن بین دو گروه تحت پوشش و خارج از پوشش پروژه.
متغیر

اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی
سرمایه اجتماعی

گروهها

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

مردم تحت پوشش

218

64/00

9/93

مردم خارج از پوشش

218

39/85

8/98

مردم تحت پوشش

218

41/99

4/40

مردم خارج از پوشش

218

38/92

4/70

مردم تحت پوشش

218

22/87

3/52

مردم خارج از پوشش

218

14/48

4/34

مردم تحت پوشش

218

128/88

15/20

مردم خارج از پوشش

218

93/26

13/41

مقدار t

Sig.

26/62

0/00

7/02

0/00

22/138

0/00

25/94

0/00

منبع :یافتههای پژوهش1394 ،

) .ince, 2016با توجه به مصاحبههاي انجامشده با مردم ،برگزاري
اين كالسها با فراهمآوردن امكان بحث و تبادل نظر مردم با
يكديگر و مردم با نمايندگان نهادهاي مختلف موجبات تعامل
هر چه بيشتر مردم را فراهم كرده است .نتایج تحقیقات مختلف
حاكي از آن است كه دفعات شرکت در کالسهای آموزشی بر
سرمایه اجتماعی مردم محلی مؤثر است (Hassannejad et al.,

;2010; Saberifar et al., 2012; Falsoleyman & Hojajipour, 2011

) .Khakpour et al., 2009برپايي بيش از  40جلسه گفتوشنود با
مردم ،تشكيل  31گروه توسعه روستايي ( 11گروه براي مردان
و  19گروه براي زنان) ،تشكيل صندوقهاي اعتباري ُخرد و
غیره ازجمله ديگر اقدامات پروژه در راستاي افزايش سرمايه
اجتماعي مردم محلي بوده است.
هدف سوم :مقايسه سرمايه اجتماعي (انسجام و اعتماد و
مشاركت اجتماعي) مردم محلي تحت پوشش قبل و بعد از
اجراي پروژه

با توجه به نتایج حاصل از آزمون تی همبسته میتوان گفت که
بین تمامي مؤلفههاي اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی و مشارکت
اجتماعی و همچنین سرمایه اجتماعی مردم محلی قبل و بعد از
اجرای طرح اختالف معناداری وجود دارد .مقايسه ميانگينها حاكي
از آن است كه در تمامي موارد ،مؤلفههاي تشكيلدهنده سرمايه
اجتماعي بعد از اجراي طرح ترسيب كربن بيشتر از قبل از اجراي
طرح بوده است (جدول شماره .)5
هدف چهارم :مقايسه سرمايه اجتماعي (انسجام و اعتماد
و مشاركت اجتماعي) مردم محلي تحت پوشش و خارج از
پوشش پروژه

بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل میتوان گفت

بین اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و
همچنین سرمایه اجتماعی مردم محلی تحت پوشش پروژه و
خارج از پوشش پروژه اختالف معناداری وجود دارد .با توجه
به ميانگين تمامي مؤلفهها در مورد مردم محلي تحت پوشش
پروژه ،میتوان گفت پروژه ترسیب کربن بر میزان سرمايه
اجتماعي مردم محلی تحت پوشش پروژه تأثير بیشتری
داشته است (جدول شماره .)6

 .5بحث و نتیجهگیری
تحقيق حاضر به بررسي نقش پروژه ترسيب كربن منطقه شهداد
كرمان بر سرمايه اجتماعي مردم محلي پرداخت .نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد بین اعتماد اجتماعی مردم محلی قبل و پس از
اجرای طرح ترسیب کربن و اعتماد اجتماعی افراد تحت پوشش
پروژه با مردم محلی خارج از پوشش پروژه تفاوت معنیداری وجود
دارد .اين يافته در تحقيقات ديگر نيز تأييد شده اس ت �(Onyx & Bul
) .len, 2000; Grootaert, 2004در پروژه ترسیب کربن برای مردم
محلی دورههای آموزشی و طرحهای گوناگونی برگزار شده است .این
امر سبب شده است که مردم محلی مدتزمان بیشتری در کنار هم
باشند و اعتماد آنها را به یکدیگر افزایش داده است.
ميانگين گويههاي مربوط به اعتماد مردم به سازمانهاي دولتي و
به یکدیگر در روستاهاي تحت پوشش پروژه به ترتيب  3/35و 3/75
است .اين ميانگين در مردم محلي خارج از پروژه به ترتيب  1/72و
 2/70است .اين يافته مبين اين است كه پروژه ترسيب كربن در هر
دو بُعد افزايش اعتماد مردم به دستگاههاي دولتي و به یکدیگر موفق
عمل كرده است .همچنین بین انسجام اجتماعی مردم محلی قبل
و پس از اجرای طرح ترسیب کربن و انسجام اجتماعی افراد تحت
پوشش پروژه با مردم محلی خارج از پوشش پروژه تفاوت معنیداری
وجود دارد .اين يافته با نتايج تحقيقات ازكيا و همکاران & (Azkia
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 قبل از.( همسو استGrootaert, 2004)  و گروتائرتGhaffari, 2004)
 اما،اجرای طرح روستاها با یکدیگر روابط خيلي دوستانهای نداشتند
مشارکت در پروژه ترسیب کربن همدلی و تعامل را بین مردم محلی
.افزایش داده و باعث كاهش نزاع بين آنها شده است
بخش ديگري از نتایج نشان داد بین مشارکت اجتماعی مردم
محلی قبل و پس از اجرای طرح ترسیب کربن و همچنین بین
میزان مشارکت اجتماعی مردم تحت پوشش پروژه با مردم محلی
 در تحقيقات.خارج از پوشش پروژه تفاوت معنیداری وجود دارد
(Onyx & Bullen, ( و انيكس و بولنAzkia & Ghaffari, 2004) ازكيا
 نيز از مشاركت اجتماعي به عنوان يكي عوامل ايجاد سرمايه2000)
 با توجه به مشارکت مردم محلی در.اجتماعي نام برده شده است
 شناخت مردم محلی از نیازهای یکدیگر،جلسههای گروههای توسعه
 فعالیتهایی برای حل، در همین راستا.و روستا بیشتر شده است
ً مشکالت روستا با مشارکت یکدیگر انجام دادهاند (مث
ال الیهروبی
.)قنات در روستای امیرآباد
رتبهبندي گويههاي مربوط به مشاركت مردم محلي تحت پوشش
پروژه مبين اين است كه پروژه ترسيب كربن باعث افزايش مشاركت
 مشاركت در،مردم به ترتيب در تصميمگيريهاي مربوط به روستا
گروهها (مثل گروههاي خوديار توسعه روستايي) و درنهايت مشاركت
 با توجه به تفاوت معنادار در سرمایه.در اجراي پروژهها شده است
اجتماعی قبل و بعد از اجرای پروژه ترسیب كربن و همچنین
بین مردم تحت پوشش پروژه و خارج از پروژه میتوان گفت که
پروژه ترسیب کربن بر سرمایه اجتماعی که شرط الزم برای توسعه
اجتماعی و یکی از مهمترین سرمایههای معیشت پایدار است تأثير
.مثبت داشته است
با توجه به افزایش سرمایه اجتماعی زمینه الزم برای پیشبرد
 لذا پیشنهاد میشود مسئوالن مربوطه.بهتر اهداف پروژه وجود دارد
به گونهای اقدام کنند که این سرمایه در طول پروژه حفظ شود و
 در اين مقاله تالش شد تا وضعيت سرمايه اجتماعي از.افزایش یابد
.ميان سرمايههاي پنجگانه الگوي رويكرد معيشت پايدار بررسي شود
بررسي و مقايسه ساير سرمايههاي اين الگو و همچنين بررسي عوامل
مؤثر بر پايداري گروههاي توسعه روستايي و صندوقهاي اعتباري
ُخرد ناشي از پروژه ترسيب كربن ازجمله موارد پيشنهادي براي
.مطالعات آتي است
تشکر و قدردانی

این مقاله از پاياننامه مقطع كارشناسي ارشد خانم فهيمه
نژادي در گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس
.گرفته شده است
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