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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و مقدار مشارکت جنگلنشینان و حاشیهنشینان جنگل
در حوزه آبخیز تنگسولک از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد ،انجام شده است .این پژوهش از نوع
توصیفی -کاربردی بوده و بهصورت پیمایشی ،با روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده انجام شد.
جمعیت موردبررسی شامل خانوارهای روستایی ساکن در هشت روستای شهرستان لیکک بود (.)N =754
حجم نمونه با کمک جدول کرجسی مورگان به تعداد  256خانوار برآورد شد که از هر خانوار ،با یک نفر
مصاحبه بهعمل آمد .یافتهها نشان داد بُعد رابطهای از ابعاد سرمایه اجتماعی و بُعد حفاظت از ابعاد
مشارکت در اولویت اول قرار دارند .همچنین ،بین سرمایه اجتماعی و تعداد اعضای خانوار و سطح
تحصیالت رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .بین متغیرهای سن ،مدتزمان سکونت در منطقه ،تعداد
اعضای خانوار ،سابقه دامداری و مقدار سابقه کشاورزی با اندازه مشارکت آنها در طرحهای جنگلداری
رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :جوامع محلی ،حفاظت ،طرح جنگلداری ،مشارکت.
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مقدمه

طبیعی شرکت میکنند که از مرحله تصمیمگیری تا

طرحهای جنگلداری چندمنظوره در چهارچوب

اجرا ،نظارت و ارزشیابی را میتواند شامل شود

صیانت و توسعه جنگلهای ناحیه رویشی زاگرس

( .)Ebrahimzadeh, 2002از نظر

مانند طرحهایی هستند که بر اساس سیاستهای

) Noguchi (2004یکی از بهترین استراتژی مدیریت

اجتماعی -اقتصادی جوامع محلی برنامهریزی شدهاند

جنگلها در کشور بنگالدش ،مدیریت جنگل بر اساس

( .)Rahiminia and Heydari, 2015در گذشته ،موتور

مشارکت جوامع محلی استZibayi and Telikani .

محرک پیشرفت جامعه ،استخراج منابع طبیعی و تراکم

) (2011نیز معتقدند که مهمترین اقدام در بهبود

سرمایه مادی بوده است که در آن ،بر افزایش تولیدات

اثربخشی طرحهای احیاء و حفاظت از جنگلها ،جلب

و درآمد ملی با استفاده از ابزار علم و فناوری تأکید می-

مشارکتهای مردمی و ترویج فرهنگ حفاظت از آنها

شد؛ اما دانشمندان علوم اجتماعی با مقایسه تطبیقی

است .در این ارتباط ،نتایج پژوهش  Salamو همکاران

کشورها و بررسی دقیق ساختار اجتماعی جوامع

( )2005در کشور بنگالدش نشان داد که مشارکت در

پیشرفته به نوع خاصی از سرمایه یا همان سرمایه

طرحهای جنگلداری ،همبستگی معنیداری با اطمینان

اجتماعی پی بردند که میتواند کمک شایانی به توسعه

از رسیدن به درآمد ،فراهم کردن آموزش و همچنین،

سیاسی و اقتصادی جوامع نماید ( Ghasemi et al.,

جبران خسارت در صورت کاهش درآمد افراد دارد،

 .)2014در ارتباط با سرمایه اجتماعی ،یکی از

بهطوریکه در صورت ایجاد اخالل در منافع مردم

مهمترین موضوعات ،مشارکت واقعی در جوامع

محلی از طریق اجرای طرحهای جنگلداری ،مشارکت

پیچیده امروزی است .سرمایه اجتماعی زمینهساز

آنان کاهش مییابد .البته از نظر برخی پژوهشگران

مشارکت مردمی است که با شاخصهایی مانند

مانند  Richardsو همکاران (Ozerol and ،)2004

هنجارها ،قواعد ،تعهدات و اعتماد متقابل سنجیده

) Newig (2008و )،Skutsch and Laake (2008

میشود ( .)Delforouz, 2012این موضوع در حوزه

دخالت و مشارکت روستاییان و گروههای محلی در

مدیریت منابع طبیعی نیز صادق است و به همین دلیل،

پروژهها و طرحها میتواند مزایای فراوانی را به همراه

بر مشارکت روستاییان و جنگلنشینان در اجرای

داشته باشد؛ بنابراین دخالت دادن افراد محلی در تمامی

Fokuyama

مراحل طرحها بهویژه مشارکتدادن آنها در تصمیم-

) (2002نیز معتقد است که وجود سرمایه اجتماعی،

گیریها میتواند به گامی مؤثر در اجرای موفق آن طرح

شرط الزم و نه کافی برای نتیجه بخشی برنامهها و

باشد ( Voinov .)Jinlong et al., 2012و همکاران

اجرای طرحهای جنگلداری بهصورت مشارکتی در

( )2008نیز عقیده دارند که مؤثر بودن عوامل انسانی

عرصههای جنگلی است .بهعبارتدیگر ،به هر اندازه

بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفهها در بهرهبرداری و

که روابط میان افراد گستردهتر ،باثباتتر و عمیقتر

حفاظت از حوزههای آبخیز است .بهطوریکه مشارکت

باشد ،به همان اندازه سرمایه اجتماعی برای آن افراد

سبب حس همبستگی در بین روستاییان شده و همین

بیشتر خواهد بود ( .)Alvani et al., 2008شواهد نشان

امر فشار بهرهبرداری از جنگلها را کاهش میدهد

میدهد که اغلب روستاییان بهطور ارادی و آگاهانه و با

( .)Widayanto et al., 2018پژوهش )Zanini (2013

رضایت خود در پروژهها و طرحهای مرتبط با منابع

نشان داد که اعتماد یکی از عناصر مهم و حیاتی برای

طرحهای جنگلداری تأکید میشود.
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تحقق مشارکت مردمی است و تسهیلکنندۀ فضای

 Zare .)Grootaert, 2004و همکاران ( )2011نیز بیان

رفتار جمعی و ایجادکنندۀ فضای اجتماعی مبتنی بر

کردند که بین تمایل به مشارکت شهروندان در امور

Stern and

پارکهای جنگلی و متغیرهای اعتماد و مشارکت

) Coleman (2014نیز نشان داده است که اعتماد از

رسمی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری

مؤلفههای ضروری بهمنظور تسهیل مشارکت ذینفعان

وجود دارد Albritton (2002) .در پژوهشها خود

در توسعۀ پایدار محلی بهشمار میرودLeigh (2006) .

نشان داده است که شاخص مشارکت در تمامی سطوح

نیز در بررسی رابطۀ بین اعتماد و کنش جمعی به این

سرمایه اجتماعی دارای تفاوت معنیدار است.

مشارکت قلمداد میشود .پژوهش

نتیجه رسید که اعتماد دوسویه بین افراد میتواند عامل

با توجه به اهمیت شایان عرصههای منابع طبیعی

مهمی در انجام کنش جمعی باشد،Mariola (2012) .

بهخصوص جنگلها در جنگلهای زاگرس و تعداد

) Bisung and Elliott (2014و  Nathو همکاران

زیاد روستاها و روستاییان در آن ،نقش سرمایه

( )2010بیان میدارند که مفهوم سرمایه اجتماعی

اجتماعی در مدیریت این عرصهها و مشارکت

بهعنوان چارچوبی برای درک و تحلیل روابط بین

حداکثری مردم ،در کانون توجه سازمان جنگلها و

ذینفعان توسعه اجتماعی است و یک مؤلفه حیاتی به-

مراتع کشور قرارگرفته است .از اینرو آنچه موجب

منظور دستیابی به توسعۀ عادالنه و پایدار و عامل

توجه پژوهشگران منابع طبیعی به سرمایه اجتماعی

اجتماعی مهم مدیریت پایدار سرزمین قلمداد میشود.

شده ،این است که نوع و مقدار تعامالت جوامع محلی

،Yazdanpanah,

در عرصههای منابع طبیعی (جنگل و مرتع) چه

،Nateghpoor

پیامدهای اجتماعی برای این عرصهها دارد .جوامعی

 )Najarzadeh et al., 2014حاکی از آن است که

که دارای این نوع سرمایه میباشند ،بستر مناسبی برای

دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی در میان مردان نسبت

شکلگیری جوامع محلی توانمند ،پاسخگو و کارآمد

به زنان ،افراد متأهل نسبت به مجردها و باسوادان

فراهم میسازند؛ اما در مقابل ،خالیشدن جوامع محلی

نسبت به بیسوادان بیشتر است .همچنین یافتهها نشان

در جنگلها و مراتع از سرمایه اجتماعی به نام

دادند که متغیرهای جنسیت ،تحصیالت ،سن ،شاغل

ناکارآمدی بسیاری از سیاستها و طرحهای پیشنهادی

بودن ،وضعیت تأهل و اندازه مشارکت ،در سرمایه

در حوزه برنامهریزی منجر میشود ( Tavakoli and

اجتماعی تأثیرگذار است (.)Negi et al., 2018

 .)Tajbakhsh, 2009بر این اساس با توجه به

) Cramb (2006و Nateghpoor and Firooz-Abadi

ضرورتهای فوق این پژوهش به واکاوی رابطۀ

) (2006بیان میکند که سرمایه اجتماعی همراه با

سرمایه اجتماعی و مشارکت روستاییان جنگلنشین در

افزایش سن افراد ،ابتدا افزایش و سپس کاهش و با

اجرای طرحهای جنگلداری حوزه آبخیز تنگسولک

افزایش تحصیالت ،افزایش مییابد .همچنین نتایج

در شهرستان لیکک از توابع استان کهگیلویه و

پژوهش ) Bastani (2008نیز نشان داد که افراد شاغل

بویراحمد میپردازد.

نتایج
2007

پژوهشهای

(2003

Firooz-Abadi,

and

و متأهل سرمایه اجتماعی باالتری دارند .ضمن اینکه

مواد و روشها

درآمد خانوارها بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است
(،Off and Fuchs, 2002 ،Onyx and Bullen, 1997
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منطقه مورد بررسی ،حوضه آبخیز تنگسولک با

هکتار مرتع است که بیشترین تراکم جنگلی در مناطق

مساحت  2322هکتار که در حدود  15کیلومتری

سردسیری و بیشترین نوع درخت بلوط است .منطقۀ

شهرستان لیکک در غرب استان کهگیلویه و بویر احمد

مورد بررسی دارای هشت روستا بوده که شغل عمده و

واقع شده است که بین طول جغرافیایی  50° 11′تا

اول مردم دامداری است که در کنار آن به کشاورزی

 50° 17′شرقی و عرض جغرافیایی  30° 35′تا 37′

نیز مشغول هستند .از عمده محصوالت کشاورزی می-

 30°شمالی است (شکل  .)1حوزه آبخیز تنگسولک

توان به گندم ،جو ،چغندرقند ،برنج ،ترهبار ،گردو،

از نظر اقلیمشناسی ،مدیترانهای و نسبتاً خشک است

بادام و انگور اشاره کرد.

که دارای حدود  45060هکتار جنگل و 102000

شکل  -1نقشه منطقه مورد بررسی
Figure 1. The map of study area

روش انجام پژوهش

کردند .این پرسشنامه شامل سؤاالتی برای سنجش

این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی و با

سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص Nahapiet and

فن پیمایش انجام شد .جمعیت مورد بررسی شامل

) Ghoshal (1998و مشارکت بر اساس مرور نتایج

 754خانوار از هشت روستای سیاهشیر ،سیدصفی،

پژوهشها (شکل  )2میشد .شاخص سرمایه اجتماعی

دوپر نظر ،سرلیکک ،کفشکنان ،گچبلند ،گودبن و

با  20گویه در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای خیلی

تنگسولک ،حوزه تنگسولک در شهرستان لیکک

زیاد (با ارزش عددی  ،)5زیاد (با ارزش عددی ،)4

استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که  256خانوار

متوسط (با ارزش عددی  ،)3خیلی کم (با ارزش

بهعنوان حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی-

عددی  )2و کم (با ارزش عددی  )1مورد بررسی قرار

مورگان انتخاب شدند .ابزار جمعآوری داده در این

گرفت .این شاخص شامل بعد رابطهای ( 13گویه)،

پژوهش پرسشنامه بود .الزم به ذکر است از هر

بعد شناختی (دو گویه) و بعد ساختاری (پنج گویه)

خانوار ،یک نفر بهعنوان نمونه پرسشنامهها را تکمیل

میشود .مقدار مشارکت روستاییان در طرحهای
18
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جنگلداری نیز با  23گویه بررسی شد که از مرور

عددی  )2و کامالً مخالفم (با ارزش عددی  )1مورد

ادبیات پژوهش و همچنین مصاحبه با کارشناسان

ارزیابی قرار گرفت .روایی پرسشنامه با استفاده از

جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

نظرات متخصصان و کارشناسان و پایایی آن نیز از

گلستان و همچنین روستاییان جنگلنشین طراحی

طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد

شدند .الزم به ذکر است مقدار مشارکت روستاییان در

(برای سرمایه اجتماعی  0/785و برای مقدار مشارکت

طرحهای جنگلداری در سه بعد شامل بعد حفاظت

 )0/940مورد تأیید قرار گرفت .پس از جمعآوری

( 11گویه) ،بعد احیاء (شش گویه) و بعد بهرهبرداری

دادهها ،از روش آمار توصیفی (فراوانی ،درصد،

ال
(شش گویه) در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای کام ً

میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی

موافقم (با ارزش عددی  ،)5موافقم (با ارزش عددی

پیرسون) در محیط نرمافزار ( SPSSنسخۀ  )20برای

 ،)4نظری ندارم (با ارزش عددی  ،)3مخالفم (با ارزش

تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.

شکل  -2الگوی تابع ساختاری شاخص سرمایه اجتماعی بر مشارکت پاسخگویان
Figure 2. Structural functional pattern of social capital index on participation of respondents

نتایج

که  37/1درصد از آنها سوادی در حد راهنمایی و یا

ویژگیهای فردی پاسخگویان

کمتر از آن داشتند.

همانطور که جدول  2نشان میدهد 58/6 ،درصد از

اولویتبندی ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت

پاسخگویان را مردها و  41/4درصد از آنها را زنها

پاسخگویان

تشکیل دادهاند .نتایج نشان داد که  75/4درصد از

جدول  1وضعیت ابعاد سرمایه اجتماعی در بین افراد

پاسخگویان را افراد متأهل و مابقی را مجردها تشکیل

مورد بررسی را نشان میدهد .نتایج تجزیهوتحلیل آمار

دادهاند .میانگین سنی در بین پاسخگویان  39/68سال

توصیفی نشان میدهد که بُعد رابطهای بیشترین تأثیر و
بُعد ساختاری کمترین اندازه تأثیر را در اجرای طرح-

بوده است که  30/5درصد از آنها با بیشترین فراوانی
در ردۀ سنی  30تا  40سال قرار گرفتهاند .بر اساس

های جنگلداری داشته است .همچنین یافتهها حاکی از

نتایج بهدستآمده 37/9 ،درصد از افراد مورد بررسی

آن است که روستاییان با باالترین مقدار میانگین یعنی

با بیشترین فراوانی در خانوادهای با  4تا  5نفر هستند.

 3/05بیشترین مشارکت را در طرحهای جنگلداری

درحالیکه  8/2درصد از آنها با کمترین فراوانی در

داشتهاند .بهطوریکه مشارکت و همکاری آنها در

خانوادهای بیشتر از  9نفر هستند .ضمن اینکه ،نتایج

بخش احیاء و اصالح نسبت به دیگر ابعاد کمتر مورد

وضعیت تحصیلی افراد مورد بررسی گویای آن است

ارزیابی قرار گرفته است.
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جدول  -1طبقهبندی ابعاد سرمایه اجتماعی و مشارکت در پاسخگویان
Table 1. Social capital and participation dimension classification in respondents
ترکیب خطی غیر
ترکیب خطی
ابعاد سرمایه
انحراف معیار
مشارکت
ابعاد
معیار
انحراف
وزندار
غیروزندار
اجتماعی
رتبه
Social
capital
dimension

Non-weighted
linear
compound

Standard
deviation

Rank

Participation
dimension

رابطهای

4.47

0.59

1

حفاظت

Relational

شناختی

Non-weighted
linear
compound

Standard
deviation

Priority

3.05

0.91

1

Conservation
0.73

4.01

احیاء

2

Cognitive

ساختاری

اولویت

2.62

3

0.91

Rehabilitation
0.63

3.85

بهرهبرداری

3

Structural

2.87

2

0.95

Utilization

رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت با متغیرهای

سطح تحصیالت و مدتزمان سکونت افراد در منطقه

مستقل

با مقدار مشارکت آنها در اجرای طرحهای جنگلداری،

نتایج ارائهشده در جدول  2نشان میدهد که بین

در سطح  99درصد اطمینان رابطۀ مثبت و معنیداری

سرمایه اجتماعی و تعداد اعضای خانوار در سطح 99

وجود دارد .بهطوریکه بین متغیرهای تعداد اعضای

درصد اطمینان رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.

خانوار ،سابقه دامداری و مقدار سابقه کشاورزی با

همچنین در سطح آماری یک درصد بین سطح

مقدار مشارکت افراد در اجرای طرحهای جنگلداری

تحصیالت افراد مورد بررسی و مقدار سرمایه اجتماعی

در سطح  95درصد اطمینان (سطح آماری  5درصد)

رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .این درحالی

رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .این درحالی

است که بین سرمایه اجتماعی و دیگر متغیرها

است که بین مشارکت و دیگر متغیرها هیچگونه رابطۀ

هیچگونه رابطۀ معنیداری یافت نشد .همچنین نتایج

معنیداری یافت نشد.

بهدستآمده گویای آن است که بین متغیرهای سن،
جدول  -2مقدار همبستگی سرمایه اجتماعی و مشارکت با متغیرهای مستقل
Table 2. Correlation between Social capital and participation with independent variables
مشارکت
سرمایه اجتماعی
متغیرها

نوع ضریب همبستگی

Variables

Correlation
coefficient type

سن

پیرسون

Age

تعداد اعضای خانوار

participation

Social capital

ضریب همبستگی

سطح

Correlation
coefficient

معنیداری
P-value

0.099

0.114

ضریب
همبستگی

سطح
معنیداری

Correlation
coefficient

P-value

**0.223

0.000

Pearson

پیرسون

Household
number

Pearson

سطح تحصیالت

اسپیرمن

Education level

Spearman

**0.832

**0.436

20

0.014

0.001

*0.154

**0.411

0.014

0.007
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ادامۀ جدول .2
Continued table 2.
سرمایه اجتماعی
Social capital

نوع ضریب همبستگی

متغیرها
Variables

Correlation
coefficient type

مقدار درآمد

پیرسون

Income level

Pearson

تعداد دام

پیرسون

Livestock type

Pearson

سابقه دامداری
Pastoralism
experience

مقدار اراضی زراعی

پیرسون

Farm lands area

Pearson

سابقه کشاورزی
Farming
experience

Participation

ضریب همبستگی

سطح

Correlation
coefficient

معنیداری
P-value

0.019

0.765

0.044

پیرسون
Pearson

مشارکت

0.487

0.964

0.003

0.052

پیرسون

0.406

0.344

0.059

ضریب
همبستگی

سطح
معنیداری

Correlation
coefficient

P-value

0.109

0.082

0.099

*

0.132

0.091

*

0.127

0.115

0.035

0.145

0.043

Pearson

مقدار اراضی باغی

پیرسون

Horticultural
lands area

Pearson

مدتزمان سکونت

پیرسون

0.497

0.043

0.109

0.100

Pearson
Dwelling span
* در سطح  95درصد اطمینان ** ،در سطح  99درصد اطمینان.

0.101

**0.226

0.106

0.000

* P value < 0.05, ** P value < 0.01

بهرهبرداری اصولی در اجرای طرحهای جنگلداری،

رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت پاسخگویان

رابطه مثبت قوی و معنیدار وجود دارد .بین ابعاد

نتایج ارائه شده در جدول  3نشان میدهد که بین

مشارکت نیز ارتباط مثبت قوی و معنیداری وجود

سرمایه اجتماعی و مقدار مشارکت جنگلنشینان در

دارد.

فعالیتهای حفاظتی ،احیایی و اصالحی و همچنین

جدول  -3ماتریس همبستگی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مشارکت
Table 3- Correlation matrix between social capital and participation dimension
نوع متغیر
Variable type
سرمایه اجتماعی ()1
)Social capital (1
احیاء ()2
)Rehabilitation (2
حفاظت ()3

2

3

4

**0.309

**0.259

**0.228

**0.298

0.000

0.000

0.000

0.000

**0.679

**0.568

**0.826

0.000

0.000

0.000

1

**0.699
0.000

**0.944
0.000

1

**0.842
0.000

1

)Conservation (3
بهرهبرداری ()4
)Utilization (4
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بحث

عبارتی هر چه سطح سواد در افراد باالتر رود ،سطح

توسعه و اجرای موفق طرحهای جنگلداری ،مستلزم

دانش ،آگاهی ،اعتماد ،انسجام و به دنبال آنها مشارکت

توجه به عوامل اساسی مشارکت یعنی سرمایه

نیز بیشتر خواهد شد که همگی میتوانند در مقدار

اجتماعی است؛ بنابراین ،اهمیت سرمایه اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبتی داشته باشند که

ازآنجا آشکار میشود که سرمایه اجتماعی بهعنوان

) Nateghpoor and Firoozabadi (2006یافتۀ مذکور

سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در

را مورد تأیید قرار دادهاند.

طرحهای جنگلداری مورد بررسی قرار گرفته و

همانطور که نتایج نشان داد بین متغیرهایی مانند

اثربخشی دیگر سرمایهها در سایه سرمایه اجتماعی

سن ،تعداد دام ،سابقه دامداری و مقدار اراضی زراعی،

صورت پذیرد .از اینرو ،در همین راستا ،نتایج این

با سرمایه اجتماعی رابطه معنیداری وجود ندارد.

پژوهش با هدف واکاوی رابطه سرمایه اجتماعی و

بهطوریکه

نتیجه

مقدار مشارکت روستاییان جنگلنشین در طرحهای

بهدستآمده ،اظهار کرده است که با افزایش سن،

جنگلداری واقع در حوزه آبخیز تنگسولک در

سرمایه اجتماعی افزایش مییابد .از طرفی Cramb

شهرستان لیکک از استان کهگیلویه و بویراحمد ،به

) (2006معتقد است ،سرمایه اجتماعی همراه با افزایش

شرح ذیل ارائه میشود.

سن افراد ،ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد .با

)(2006

Fahmy

با

تأیید

بهطورکلی نتایج گویای آن است که برای

توجه به عدم وجود رابطۀ معنیدار بین درآمد افراد

روستاییان جنگلنشین و حاشیهنشین جنگل ،بُعد

مورد بررسی و سرمایه اجتماعی در این پژوهش،

رابطهای نسبت به دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی ،از

) Offe and Fuchs (2002و ) Grootaert (2004در

اهمیت بیشتری برخوردار است .نتایج پژوهش Basile

نتایج پژوهشهایشان به رابطۀ مثبت و معنیدار سرمایه

) and Cecchi (2007نیز نشان داد که برای افراد مورد

اجتماعی با درآمد خانوارها اشاره کردهاند.

بررسی ،بُعد رابطهای نسبت به دیگر ابعاد سرمایه

همانطور که نتایج نشان میدهد ،روستاییان با

اجتماعی ،مهمتر است .بهبیاندیگر ،برای افراد مورد

باالترین مقدار میانگین بیشترین مشارکت را در

بررسی ،کیفیت رابطه با دیگران دارای اهمیت بیشتری

حفاظت طرحهای جنگلداری داشتهاند .بهطوریکه

نسبت به مقدار و یا ساختار روابط اجتماعی است.

مشارکت و همکاری آنها در بخش احیاء و اصالح

یافتههای این پژوهش گویای آن است که بین

نسبت به دیگر ابعاد ،کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته

تعداد اعضای خانوار با سرمایه اجتماعی رابطۀ مثبت و

است .بهبیاندیگر ،روستاییان به دلیل وابستگی باالی

معنیداری وجود دارد .از اینرو هر چه اندازۀ بعد

معیشتی به جنگلها در منطقۀ مورد بررسی ،مشارکت

خانوار بیشتر شود ،میتوان شاهد تغییرات افزایشی در

کمتری در بخش حفاظت داشتهاند .این درحالی است

سرمایۀ اجتماعی شد .بهطوریکه یافتۀ بهدستآمده از

که مقدار مشارکت پاسخگویان با  35/9درصد در

پژوهش با نتایج بهدستآمده از پژوهش Najarzadeh

سطح زیاد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

و همکاران ( )2014همسو است .با توجه به نتایج

نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که بین سن

بهدستآمده ،سطح تحصیالت با مقدار سرمایۀ

افراد مورد بررسی و مدتزمان سکونت در منطقه با

اجتماعی رابطۀ مثبت و معنیداری داشته است .به

مقدار مشارکت آنها در اجرای طرحهای جنگلداری،
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در سطح  99درصد اطمینان رابطۀ مثبت و معنیداری

) (2000و  Krauseو همکاران ( )2013در پژوهش-

وجود دارد Atmis .و همکاران ( )2007و

هایشان به رابطۀ مثبت و معنیدار بین سطح سواد و

) Lahestanizadeh and Moradi (2008نیز بر این امر

میزان مشارکت روستاییان جنگلنشین و حاشیهنشین

تأکید دارند و معتقد هستند متغیر سن و مدتزمان

در حفاظت از جنگلها اشاره میکنند .در همین راستا،

سکونت در منطقه رابطۀ مثبت و معنیداری با مقدار

) Singer (2003و  Fallahو همکاران ( )2018بیان

مشارکت جنگلنشینان دارد Zhang .و همکاران

داشتهاند که افرادی که دارای مقدار درآمد باالتری

( )2005نیز در نتایج پژوهشهایشان اذعان کردهاند که

هستند ،مشارکت بیشتری نسبت به افرادی که دارای

افراد مسن تمایل کمتری نسبت به جوانترها به

درآمد کمتری هستند ،دارند.
بهطورکلی ،یافتههای بهدستآمده از این پژوهش

مشارکت در برنامههای اجرایی در جنگل دارند.
همچنین بین متغیرهای سابقه دامداری و مقدار

گویای آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مقدار

سابقه کشاورزی با مقدار مشارکت افراد در اجرای

مشارکت جنگلنشینان در فعالیتهای حفاظتی ،احیایی

طرحهای جنگلداری در سطح  95درصد اطمینان

و اصالحی و همچنین بهرهبرداری اصولی در اجرای

رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .از اینرو با توجه

طرحهای جنگلداری ،رابطهی مثبت قوی و معنیداری

به باالرفتن تجارب و سابقۀ افراد ،دانش و آگاهی آنها

وجود دارد .نتایج پژوهشهای زیادی مانند Chuang

نسبت به مسائل و مشکالت مرتبط با مدیریت عرصه-

)Poomkaew ،Newton and Norris (2000) ،(2008

های جنگلی بیشتر شده و در نتیجه به اهمیت حضور

) Ahn and Ostrom (2002) ،(2006و  Larsenو

و همکاری خود در مباحث حفاظت و احیای جنگلها

همکاران ( ،)2004با یافتههای مذکور همخوانی داشته

پی برده و زمینه را برای مشارکت حداکثری فراهم

و آن را مورد تأیید قرار میدهندOnyx and Bullen .

میکنند .یافتهها حاکی از آن بود ،بین تعداد اعضای

) (2005نیز معتقد هستند که بهوجود آمدن میزانی از

خانوار با مقدار مشارکت افراد در اجرای طرحهای

سرمایه اجتماعی در یک منطقه میتواند به کنش

جنگلداری در سطح  95درصد اطمینان رابطۀ مثبت و

جمعی منجر شده و در آخر فرآیند مشارکت و توسعه

معنیداری وجود دارد .از طرفی Bagdi (2005) ،در

را بهپیش برد Albritton (2002) .در پژوهش خود

نتایج پژوهش خود ،بیان میکند تعداد اعضای خانوار

بیان میکند که شاخص سرمایه اجتماعی در تمامی

از مهمترین عوامل مؤثر در بهبود مشارکت روستاییان

سطوح مشارکت دارای تفاوت معنیدار است ،بنابراین

در طرحهای منابع طبیعی است .الزم به توضیح است

میتوان نتیجه گرفت که روستاها و مناطقی که سرمایه

که بین متغیرهایی مانند تعداد دام ،مقدار اراضی

اجتماعی باالتری نسبت به بقیه مناطق داشته باشند

زراعی ،سابقه کشاورزی ،مقدار اراضی باغی،

دارای مقدار مشارکت بیشتری در اجرای طرحهای

مدتزمان سکونت در منطقه و از همه مهمتر سطح

جنگلداری موجود در آن منطقه هستند.

تحصیالت افراد مورد بررسی و مقدار درآمد آنها با

با توجه به یافتههای پژوهش راهکارهای زیر را

مقدار مشارکتشان در اجرای طرحهای جنگلداری

میتوان بهمنظور بهرهگیری از سرمایه اجتماعی در

رابطۀ معنیداری وجود داشت Shariati .و همکاران

مشارکت حداکثری جنگلنشینان و حاشیهنشینان در

(Carver ،Cramb (2006) ،Uslaner (1998) ،)2008
23

1  شماره،6  جلد،فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل

 به دنبال جلب، احیاء و بهرهبرداری،بخش حفاظت

اجرای موفق طرحهای جنگلداری در داخل و خارج

 چراکه،مشارکت حداکثری روستاییان در طرحها باشند

:منطقۀ مورد بررسی مذکور پیشنهاد کرد

 اجرای این،از این راه عالوه بر تأمین نیروی انسانی

* با توجه به ارتباط مثبت و معنیدار سرمایه اجتماعی

طرحها سبب تأمین بخش زیادی از معیشت زندگی

،و مشارکت روستاییان در اجرای طرحهای جنگلداری

.روستاییان میشود

 با افزایش آگاهی و باالبردن،از اینرو پیشنهاد میشود

-* با توجه به اینکه تحصیالت باالتر یکی از اصلی

 موجب باالبردن،اعتماد و همچنین انسجام اجتماعی

-ترین عناصر سرمایۀ اجتماعی است و همچنین زمینه

.سطح مشارکت در بین روستاییان شد

 از،ساز مشارکت میان اعضای یک گروه کاری است

 بیشترین،* طبق نتایج بهدستآمده از پژوهش

اینرو بهمنظور افزایش کارایی و جلب مشارکت

-مشارکت افراد مورد بررسی در بخش حفاظتی طرح

حداکثری از گروههای با سطح تحصیلی باالتر از راه

 از اینرو پیشنهاد میشود،های جنگلداری بوده است

بهکارگیری آنان در سیاستهای مدیریتی عرصههای

 مقدار،با ایجاد زمینههای مناسب شغلی و درآمدی

جنگلی در سطوح منطقهای و محلی بهره الزم برده

-مشارکت روستاییان را در بخشهای احیایی و بهره

 از طرفی با توجه به این بخش زیادی از.شود

. افزایش دهیم،برداری طرحهای جنگلداری

- می،پاسخگویان افرادی بیسواد و یا کمسواد بودند

* با توجه به غیرقابلانکار بودن مشارکت روستاییان

توان از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی

،جنگلنشین در اجرای موفق طرحهای جنگلداری

کاربردی به باال بردن سواد اطالعاتی آنها گامی مؤثر

توصیه میشود کارشناسان و ناظران طرحهای
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Abstract
The present research aimed to investigate effects of social capital on stakeholder's participation in
Tang-e Sulak watershed in Likakin county of Kohgiluyeh and Boyerahmad province. The research
method was descriptive-applied and conducted using stratified random sampling method. Study
population included rural households in eight villages (N=754). Based on Morgan's sample, 256
persons in selected households have been interviewed as the sample size. Results showed that
relational aspect of social capital and also conservation aspect of participation were at top priority.
There were significant relationships between social capital and number of household members and
education. Furthermore, significant positive relationships were found between age, duration of
residence number of household members, ranching experience and agriculture experience with
participation in forestry plans.
Keywords: Conservation, Forestry planning, Local community, Participation.
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