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چکیده 
نوان اصلی سازي به ع امروزه در رویکردهاي جدید توسعه روستایی از ظرفیت

شود و به منظور ارتقاي ها نام برده می اساسی در پذیرش و اجراي برنامه
هاي مردم نهاد تأکید بسیاري  هاي انجمن هاي جامعه نیز بر فعالیت ظرفیت

ها و توسعه روستایی یکی از  زیست به عنوان بسترساز فعالیت گردد. محیط می
ه وضعیت نابسامان هاي مهم توسعه روستایی است که با توجه ب عرصه

توانند با انجام  محیطی، می برداري از آن، نهادهاي مردم نهاد زیست بهره
هاي جامعه محلی  هاي ترویجی و آموزشی، نقش مؤثري در ارتقاي ظرفیت فعالیت

در راستاي حفاظت و پایداري آن ایفا کنند. در این راستا در پژوهش کاربردي 
حیطی چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان م حاضر، نقش انجمن مردم نهاد زیست

 –زیست روستایی با روشی توصیفی  شهرستان مریوان، جهت حفاظت از محیط
تحلیلی، موردسنجش قرار گرفته است تا رهیافت این امر در وهله اول، تبیین 

هاي مردم نهاد در توسعه ظرفیتی روستاییان، جهت حفاظت از  نقش انجمن
امع وضع موجود، جهت ارائه راهکارهاي کاربردي زیست و سپس، شناخت ج محیط

زیست روستایی منطقه به واسطه توسعه ظرفیتی  براي تحقق پایداري محیط
جامعه محلی باشد. گردآوري اطالعات از طریق دو روش اسنادي و میدانی مبتنی 

سرپرست خانوار در گروه  250بر توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی در میان 
سرپرست خانوار (تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران) در  160برخوردار و 

هاي آموزشی و ترویجی انجمن  گروه روستاهاي غیر برخوردار از فعالیت
ها از طریق  محیطی مردم نهاد چیا بوده است. تجزیه و تحلیل داده زیست
اي فریدمن،  زوجی، رتبه tهاي آمار استنباطی (خی دو، ویلکاکسون، آزمون

هاي انجمن مردم نهاد چیا در  ) نشان از نقش مؤثر فعالیتستگی پیرسونهمب
زیست در دو دوره قبل و بعد  توسعه ظرفیتی روستاییان به منظور حفاظت از محیط

از فعالیت دارد. همچنین بین سطح توسعه ظرفیتی روستاهاي برخوردار و
ستاي حفاظت از هاي آموزشی و ترویجی انجمن چیا در را غیربرخودار از فعالیت

 داري وجود دارد. زیست روستایی، تفاوت معنی محیط

زیست، نهادهاي مردم نهاد، انجمن  پایداري و حفاظت از محیط :کلیدي ژگانوا
 زیست محیط سبز چیا، شهرستان مریوان.
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Abstract 
Nowadays, in the modern approaches of rural development, 
capacity building is considered as a basic principle in adop-
tion and implementation of programs, and there is a great 
emphasis on activities of non-governmental associations in 
order to improve community capacities. Environment, as a 
base for the activities and rural development, is one of the 
major fields of rural development which according to the 
unfavorable situation of its exploitation, environmental, non-
governmental organizations, with promotional and education-
al activities scan play an effective role in promoting the ca-
pacities of local community in its conservation and sustaina-
bility. In this regard, the present applied research, “the role of 
environmental NGO association, Chiya”, has been measured 
in development of the capacities of Marivan villagers in a 
descriptive - analytical approach. The result of this approach, 
is to explain the role of NGOs in capacity development of 
rural communities, to protect the environment and then a 
comprehensive understanding of the status quo, in order to 
provide practical solutions for achieving rural environmental 
sustainability through capacity development of the local 
community. Information gathered through documentary 
methods and field-based questionnaires distributed randomly 
among 250 heads of households in the received group and 
160 heads of household (determined through Cochran's sam-
ple size) in the villages which have not received educational 
and promotional activities of non-governmental environmen-
tal association of Chiya. Data analysis indicated the effective 
role of Chiya NGO activities in capacity development of vil-
lagers through inferential statistics (Chi-square, Wilcoxon, t-
test, Friedman, Pearson correlation), in order to protect the 
environment in two periods: before and after the activity. 
Also there is a significant difference between the level of 
capacity development of the villages receiving and not receiv-
ing the educational and promotional activities of Chiya asso-
ciation for protecting the rural environment. 

Keywords: Sustainability and Environmental Protection, NGOs 
Organizations, Chiya Green Association, Marivan City. 
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 مقدمه
و زیست یک رابطه دوسویه است  رابطه بین توسعه پایدار و محیط

گردد  زیست مانع دستیابی به اهداف توسعه می غفلت از محیط
)Azkia, 2008زیست ستون  ). بر این اساس حفاظت از محیط

) UNDP, 2006رود ( اصلی توسعه پایدار روستایی به شمار می
شدن دو بحث اصلی،  مطرحهمچنان که در کنفرانس ریو نیز با 

هاي  فرصت یعنی رسیدن به سطح مطلوب معیشت بدون نابودي
زیست آینده و ساختن یک سیستم سودمند  مردم و محیط

اقتصادي که در آن محافظت مستمر و پایدار از محیط مهم باشد 
)WTO, 2002توان  رو می )، بر این امر تأکید شده است. ازاین

بر تأکید و تمرکز  1990مشی اصلی توسعه روستایی را از دهه  خط
منابع طبیعی روستایی تبیین زیست و حفاظت از  صریح بر محیط

) زیرا توسعه Barimani and Laghmjani, 2010نمود (
هاي  پایدار روستایی از طریق حفاظت و مدیریت مطلوب دارایی

زیست روستایی  گردد و تخریب محیط طبیعی روستایی حاصل می
ما در  .کند هاي دیگر رفاه روستاییان را تهدید می تمامی جنبه

کنیم و در توسعه نیز به دنبال بهبود  یزیست زندگی م محیط
زیست و توسعه  مان هستیم، بنابراین محیط شرایط مکان زندگی

همین امر موجب گشته که  .تفکیک هستند دو امر غیرقابل
زیست را به عنوان  رهبران جهان در قرن حاضر، احترام به محیط

انکار پذیرفته و خواهان نظارت و حفاظت از  ضرورتی غیرقابل
). مؤثرترین گام نیز جهت UNDP, 2006زیست باشند ( یطمح

ها و  زیست، ارزیابی عملکرد و ارتقاي آگاهی حفاظت از محیط
زیست و چگونگی  هاي مردم محلی در ارتباط با محیط ظرفیت

ما از طبیعت بدون «گوید:  آلدو لئوپولد میرفتار و منش با آن است. 
بینیم زمانی که  الکیت خود میکنیم زیرا آن را در م حفاظت استفاده می

خود را جزئی از مایملک طبیعت بدانیم آنگاه رفتاري عاشقانه و 
) و دکتر مایکل Pouyan, 2000(» مسئوالنه خواهیم داشت

کند که تحریفات و  گونه تکمیل می کوهن نیز این گفته را این
کند، موجب از  اشکاالت ایجادشده در طریقی که انسان تفکر می

ارتباط انسان با طبیعت شده است  دست رفتن
)Golkar,2003بنابراین براي رسیدن به پایداري  )؛

بایست تحول و تغییري در فرهنگ زیستی مردم  زیست، می محیط
محلی ایجاد شود تا آنها با آگاهی، رفتاري مسئوالنه در ارتباط با 

 MoharamNejad(زیست اطرافشان داشته باشند  محیط
and Haidari, 2006( این در حالی است که امروزه از .

سازي و توسعه ظرفیتی جوامع به عنوان عامل اصلی که  ظرفیت
هاي توسعه و دستیابی به  راه تغییر و پویایی را جهت تحقق برنامه

شود  می  کند، نام برده اهداف در جوامع تسهیل می
)Greenberg, 2013 .(هاي  سازي و تقویت ظرفیت ظرفیت

ها در اجرا و  گروهو  ها افراد، سازمانمندسازي جامعه، موجب توان

بنابراین   (CDSF, 2009). گردد میها  انجام برنامه
کننده و  هاي جوامع محلی، کاتالیزوري است که تسریع ظرفیت
هاي توسعه  کننده تغییر و تحوالت و تحقق اهداف برنامه تسهیل

 .)DTIE, 2006(باشد  محیطی می هاي زیست ازجمله برنامه
زیستی، جلب  هاي محیط ر این راستا افزایش آگاهید

مشارکت، تقویت سرمایه اجتماعی، رفع فقر که همگی اثرات 
هاي مردم محلی به وسیله فعالیت  مثبت توسعه ظرفیت

زیست هستند  هاي مردم نهاد به منظور حفاظت از محیط انجمن
Vadaon, 2013; Raj, 2010)(،  موجب گشته که حتی در

ترین نهادهاي تحقق  به عنوان مهم 1هاNGOنیز بر  اعالمیه ریو
 ).Konrad, 2008زیست تأکید گردد ( پایداري محیط

زیستی از یک طرف به دلیل  هاي غیردولتی محیط سازمان
اند و نقش آنها در بدو امر  ضرورت جامعه مدنی به وجود آمده

اند، توسعه  ها اعالم داشته همچنان که بسیاري از این سازمان
نوعی  ) و از سویی دیگر نیز بهRaj, 2010یتی جامعه بوده (ظرف

ناظر بر عملکرد دولت و حکومت و جایگزین آنها در کارهاي 
محیطی به ویژه در نواحی روستایی دورافتاده که دولت در  زیست

شوند  )، محسوب میUlleberg, 2009آنها کمتر حضور دارد (
آورند  فراهم میزیستی را  که زمینه مدیریت خردمندانه محیط

)Lahijanian, 2010 گروه محلی  5000). وجود بیش از
میلیون نفر از  5/4زیستی جهان، حضور  فعال در عرصه محیط

زیستی  مردم انگلستان در نهادهاي مردم نهاد غیردولتی محیط
در  بازیگران کلیدي دولتی به هاي غیر سازماندهد که  نشان می

اند  شده جهانی تبدیل حلی تااز سطح م محیطی هاي زیست سیاست
)Manuel, 2005 در ایران نیز با توجه به اینکه مشکالت .(

محیطی، امروزه به بحرانی مبدل شده است و حجم  زیست
تنهایی از  مشکالت و معضالت به حدي است که حل آنها به

هایی داوطلبانه با شور  این مهم که تشکلعهده دولت خارج است، 
بومی در کنار دولت و بخش خصوصی قادر  و اشتیاق و خودآگاهی

محیطی جامعه  هاي زیست به توسعه و ارتقاء فرهنگ و ظرفیت
تردید خواهند  بی امروزي هستند، بر کسی پوشیده نیست و

هایی مؤثر و سازنده در این راه بردارند، از طرفی،  توانست گام
قبول در  کشور هنوز هم براي رسیدن به جایگاه مطلوب و قابل

پذیري و  انداز توسعه، نیازمند تقویت حس مسئولیت مچش
پذیري مردم (توسعه ظرفیتی) نسبت به تخریب طبیعت و  مشارکت

حفاظت از آن است و این موضوع جز به مدد نیروهاي مردمی و 
دو دهه اخیر شاهد  در در این راستا .غیردولتی میسر نخواهد بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Non-governmental organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
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ولتی به عنوان هاي غیرد توجه کمی و کیفی سازمان رشد قابل
ایم. یکی از این نهادهاي  چشمان بیدار جامعه مدنی در کشور بوده

محیطی انجمن سبز چیا، فعال  مردمی و تأثیرگذار در عرصه زیست
باشد. این  در شهرستان مریوان، واقع در استان کردستان می

ند چزیست و طبیعتی بکر و ناب است، در  منطقه که داراي محیط
د شرایط عمومی کشور، دچار بحران و تغییرات ساله اخیر همانن

گیري انجمن  ساز شکل اي گشته است که خود زمینه منفی عمده
گردید. این انجمن نیز که در سال  1381مردمی چیا در سال 

هاي مردم نهاد فعال در عرصه  رتبه اول سازمان 1393
اي را در  هاي گسترده زیستی کشور را کسب کرد، فعالیت محیط
هاي مردمی  هاي اجرایی، آموزشی، توسعه و ترویج همکاري زمینه

زیست انجام داده است. ارتباط نزدیک  براي حفظ محیط
روستاهاي منطقه موردمطالعه (بخش خاو و میرآباد) با 

زیست روستاها  زیست اطرافشان و تخریب و تضعیف محیط محیط
یل از سوي روستاییان به دلیل ناآگاهی و شهرنشینانی که به دل

هاي گردشگري و اقتصادي جذب روستاهاي بخش  پتانسیل
هاي روستایی این بخش به عنوان  اند، موجب شده که حوزه شده

هاي آموزشی و ترویجی این نهاد  هاي عمده فعالیت یکی از کانون
هاي  مطرح شوند. حال در پژوهش حاضر، ارزشیابی اثرات فعالیت

سی دي و بروشور،  هاي آموزشی، توزیع متعدد (برگزاري کالس
هاي مردمی، برگزاري سخنرانی و  عضوگیري و تشکیل گروه

هاي روستاییان  ها) این نهاد تکراري در توسعه ظرفیت گردهمایی
زیست روستایی مورد  در راستاي پایداري و حفاظت از محیط

گیرد تا بدین ترتیب بتوان به شناختی جامع از  بررسی قرار می
کرد این نهاد مردمی در حفاظت از وضع موجود عملکرد و کار

ساز تدوین  زیست روستایی پی برد و این امر زمینه محیط
تقویت نقاط قوت و حل نقاط   راهکارهایی مفید و سازنده در زمینه

زیست روستایی  ضعف احتمالی، جهت پویایی و پایداري محیط
 هایی به شرح زیر مطرح هستند:منطقه گردد. در این راستا سؤال

هاي جامعه محلی در دو دوره قبل و بعد  یا بین سطح ظرفیت. آ1
داري  هاي ترویجی و عملی انجمن سبز چیا، تفاوت معنی از فعالیت

 شود؟ مشاهده می
هاي مردم  داري میان ابعاد چهارگانه ظرفیت . آیا ارتباط معنی2

هاي  زیست، بعد از فعالیت محلی در راستاي حفاظت از محیط
 نجمن چیا وجود دارد؟آموزشی و ترویجی ا

داري میان سطح (میزان) توسعه ظرفیتی  . آیا تفاوت معنی3
زیست و میزان  روستاهاي موردمطالعه در راستاي حفاظت از محیط

 هاي آموزشی و ترویجی انجمن چیا وجود دارد؟ فعالیت
. آیا بین سطح توسعه ظرفیتی روستاییان در ارتباط با حفاظت از 4

تاهایی که انجمن سبز چیا در آن فعالیت زیست، بین روس محیط
ها، تفاوت  داشته است با روستاهاي غیر برخوردار از این فعالیت

 گردد؟ داري مشاهده می معنی
) در NGOاعتقاد بر این است که اولین نهادهاي مردم نهاد (

داري تشکیل شدند، با این حال منشأ اصلی  بر ضد برده 1839سال 
NGO  و در منشور سازمان ملل متحد براي  1945ها را به سال

و  1المللی دولتی تمایزشان با حقوق و عملکرد نهادهاي بین
دانند. بعد از جنگ جهانی دوم و شروع عصر سرد، نیاز  خصوصی می

 ,Potapkinaهاي بزرگ به نفوذ در سایر کشورها ( قدرت
هاي مردم نهاد در همبستگی  و همچنین نقش سازمان )2009

، تأثیر فعاالن 1980ر تحوالت لهستان در سال سیاسی مردم د
گیري نهادهاي  در اجالس ریو و شکل 1992زیست در سال  محیط

شدن و دفاع از حقوق زنان، به  مردمی دفاع از کارگران، ضد جهانی
هاي مردم نهاد محسوب  عنوان نقاط عطف رشد و پویایی سازمان

از سوي به منظور اینکه نهادي ). Manuel, 2005شوند ( می
بایست  سازمان ملل به عنوان نهادي مردم نهاد، شناخته شود می

داراي چند ویژگی باشد: ا. استقالل: مستقل و خارج از نظارت 
. غیرانتفاعی بودن: هدف 2ها و منابع قدرت باشند. مستقیم دولت

فعالیت، به دست آوردن سود و منافع تجاري و تقسیم آن بین اعضا 
سیاسی نبودن: یک نهاد مردم نهاد سیاسی  طرفی و . بی3نباشد. 

. خودجوش و داوطلبانه بودن: 4کند.  نبوده و جناحی عمل نمی
نهادهاي مردم نهاد با توجه به شرایط موجود با شور و اشتیاق اعضا 

گیرند  ها شکل می و بر اساس اصل آزادي اشخاص و سازمان
)Thomas, 2005; Willetts, 2010.( طورکلی با توجه  به

توان گفت  هاي غیردولتی می شده براي سازمان هاي مطرح به مؤلفه
هاي داوطلب، با  هایی رسمی، متشکل از گروه که آنها سازمان

تشکیالت و ساختار سازمانی متنوع هستند که با اهداف بشردوستانه 
در راستاي رفع نیازهاي بخش یا گروهی از افراد خارج از سازمان 

اندیشند. این  از فعالیت خود نمیکوشند و به سود حاصل  می
هاي سازمانی مستقل از  گیري ها اساساً در اهداف و تصمیم سازمان

 هاي ریشه ).Nazari, 2010کنند ( دولت و منابع قدرت عمل می
جغرافیایی و  بافت با توجه به هاي غیردولتی سازمانگیري  شکل

 براي نمونه در آسیا )،Lekorwe, 2007متفاوت است ( تاریخی
عواملی مانند افزایش مبلغان مذهبی، رشد طبقه متوسط 

هاي گاندي و در آمریکاي التین  طلب و گسترش ایده اصالح
ساز  هاي دهقانی جهت اصالح مالکیت زمین، زمینه جنبش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي عضو آنها  المللی به لحاظ بودجه و مسائل مالی از دولت هاي بین . سازمان1

 مستقل نیستند.



 ...هاي مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستاي حفاظتنقش انجمن همکاران، و محمدي

اند  هاي مردم نهاد بوده گیري و گسترش سازمان شکل
(LEWIS, 2010.( هاي مردم نهاد، عاملی در راستاي  سازمان

تبع آن پایداري و حفاظت از  بی کشورها به توسعه پایدار و بهدستیا
زیست به عنوان یکی از عناصر مهم تحقق توسعه پایدار،  محیط

) در راستاي تحقق این امر، اینWerker, 2007هستند (
ها به  ها داراي سه نقش اجراکننده (ارائه خدمات و فعالیت سازمان

هاي  دهنده (بسیج توده ابهایی که نیاز است)، شت افراد و عرصه
مردم با اصالح دید و نگرش آنها) و شریک و همکار (فعالیت 

ها)  هاي خصوصی جهت افزایش ظرفیت مشترك با دولت و سازمان
هاي  نظر از تفاوت صرف). LEWIS, 2010هستند (

شناسی یکی از مفاهیم محوري توسعه پایدار در ارتباط با  اصطالح
است از اینکه: انسان جزئی از ت عبارتزیس اهمیت حفاظت از محیط

اکوسیستم است. به بیانی دیگر، جهت دستیابی به پایداري در امر 
توسعه باید به این بینش دست یافت که انسان جزئی از اکوسیستم 

در  ).Joshi, 2007و وابسته به آن در یک ارتباط متقابل است (
ست زیرا با توجه تر ا هاي روستایی، نمود این امر بسیار واضح عرصه

به وابستگی روستاییان به محیط اطرافشان، اساساً حفاظت از 
زیست روستایی، وجه غالب پایداري توسعه در نواحی  محیط

حفاظت از ). Shahkoohi, 2015شود ( روستایی محسوب می
طور مستقیم  توان هرگونه فعالیتی دانست که به زیست را می محیط

اي محسوس،  گونه زیست را به و غیرمستقیم وضع موجود محیط
گردد زیستی می ساز پایداري محیط بخشد و زمینه بهبود می

)Bahraini,2003 در راستاي تحقق این امر، امروزه تأکید .(
شود. این نهادها به طرق  بسیاري بر نقش نهادهاي مردم نهاد می

زیست و پایداري آنها در  توانند به حفاظت از محیط مختلف، می
ستایی کمک کنند. نمود بسیار واضح آن تأکید سران محیط رو

 1992کشور جهان در اجالس ریو معروف به اجالس سبز در سال 
بر نقش نهادهاي مردم نهاد در تحقق توسعه پایدار و به ویژه 

هاي مربوط به آن، ناشی از  زیست است که نگرانی حفاظت از محیط
ین اجالسی بود هاي نادرست، بانی اصلی تشکیل چن برداري بهره

)Zimmermann, 2008(. 
علت اصلی این تأکید نیز، نقشی است که این نهادها در 

هاي اجرایی  توسعه ظرفیتی جوامع به عنوان هدف اصلی برنامه
ایفا ) UN,WorldBank, UNEPالمللی ( بین  هاي سازمان

) زیرا توسعه ظرفیتی، زمینه را Ulleberg, 2009کنند ( می
زیست مهیا  ري ابعاد اصلی توسعه به ویژه محیطبراي تحقق پایدا

 ).Greenberg, 2013سازد ( می
کننده میزان مهارت، دانش و  هاي جوامع، منعکس ظرفیت 

ها  کننده موفقیت اجراي طرح میزان مشارکت افراد بوده و تضمین
سازي، یکی از  به همین دلیل ظرفیت) UNEP, 2011باشد ( می

هاي سازمان ملل است  برنامههاي اصلی در انجام  اولویت

)UNEP, 2002( .هاي جامعه،  سازي و تقویت ظرفیت ظرفیت
ها در اجرا و انجام  گروهو  ها افراد، سازمانموجب توانمندسازي 

هاي  ) بنابراین ظرفیتCDSF,  2009گردد ( میها  برنامه
کننده تغییر و  کننده و تسهیل جوامع کاتالیزوري است که تسریع

). DTIE, 2006( باشد ها می قق اهداف برنامهتحوالت و تح
هایی بسیار پیچیده و  سازي و توسعه ظرفیتی واژه هاي ظرفیت واژه

) و ظرفیت Horton, 2002متنوع از لحاظ مفهوم هستند (
پایدار  یعنی توانایی انجام کارها به صورت مؤثر، کارآمد و

)Young, 2006ها و ابزار  ). درواقع ظرفیت، راه و روش
وردنیاز براي انجام آنچه باید به صورت مطلوب انجام شود، است م
)UNEP, 2011هاي  تنها به مهارت و توانایی ). ظرفیت نه

ها و  علمی، فناوري و اقتصادي اشاره دارد بلکه روابط، ارزش
). در این Matachi, 2006شود ( ها را نیز شامل می نگرش

رزي و روستایی، توسعه المللی توسعه کشاو ارتباط نیز، سازمان بین
داند که به منظور تقویت دانش،  ها و اقداماتی می ظرفیتی را برنامه

گرفته و  مهارت و تجربه افراد روستایی، جهت تغییر جامعه انجام
شود که یکی از این تغییرات مثبت  سبب ایجاد تغییرات مثبتی می

). به گفته UNEP, 2011توانمندسازي جامعه روستایی است (
هاي  توان افزاینده ظرفیت ر کوهن، توسعه ظرفیتی را میدکت

ها دانست  ها، دانش و مهارت فیزیکی و انسانی مانند زیرساخت
)Young, 2006هاي جامعه روستایی و توسعه آنها  ). ظرفیت

هاي  سبب جلب مشارکت گسترده روستاییان در جریان طرح
). همچنین موجب تقویت Saxby, 2001اي است ( توسعه

نفس و انتخاب آگاهانه و کاهش انزوا گزینی و تمادبهاع
گردد درنتیجه اجتماعات، نقش فعال و تأثیرگذاري  ها می تفاوتی بی

 ,Wendy)در بازسازي اقتصادي و اجتماعی خود خواهند داشت 
تغییر و   این سطح توسعه ظرفیتی جوامع است که زمینه. (2007

له حفاظت از هاي توسعه از جم تحوالت و پذیرش برنامه
هاي مردم نهاد نیز به  آورد. سازمان زیست را فراهم می محیط

سازي در عصر کنونی به  عنوان نهادهاي اصلی و مؤثر ظرفیت
ساز دستیابی به پایداري و حفاظت از  توانند زمینه طرق زیر می

 هاي جوامع محلی گردند. محیط طبیعی با افزایش ظرفیت

مستقیمی بین میزان فقر در ارتباط و همبستگی  کاهش فقر:
زیست وجود دارد زیرا روستاییان  نواحی روستایی و تخریب محیط

کنند  فقیر از طبیعت به عنوان تنها منبع درآمد استفاده می
)Morse, 2013ناچار به دنبال افزایش جمعیت، براي  ) و به

زیست اطرافشان  کسب درآمد مکفی، فشارهاي خود را بر محیط
هاي مردم نهاد با  ). سازمانIFAD, 2011د (دهن افزایش می
ها و نهادهاي خصوصی و دولتی، تقویت  هاي سازمان جلب کمک

۸٦ 
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ها در راستاي ایجاد کارآفرینی و تقویت  ها، آموزش زیرساخت
ساز رفع فقر روستایی  گرایی و روحیه پیشرفت، زمینه آرمان

ت و زیس توان شاهد تخریب کمتر محیط تبع آن می گردند که به می
 ).Vadaon, 2013؛IFAD, 2006 حفاظت از آن بود (

: این نهادها به عنوان بستري براي جلب و هدایت مشارکت
هاي مردمی و نیز مجرایی براي نهادینه کردن این مشارکت

هاي  مشارکت، سهم بزرگی در این زمینه دارند و موفقیت
برانگیزي که در مشارکت مردم براي حفاظت از  تحسین
آمده است، مرهون فعالیت  دست ت در جهان بهزیس محیط
). در این Bahraini, 2003باشد ( هاي مردم نهاد می انجمن

گوید: مسائل  اعالمیه اجالس ریو می 10ارتباط، بنابر اصل 
گردد که در  نفعان حل نمی زیستی جز با جلب مشارکت ذي محیط

هاي  راستاي جلب مشارکت، تأکید اصلی بر روي فعالیت
و از آنها به  )Manuel, 2005هاي مردم نهاد است ( سازمان

 ,Zimmermann)برد  عنوان شرکاي توسعه پایدار نام می
ها به دلیل نداشتن بوروکراسی اداري، داشتن  این سازمان .)2008

مشروعیت مردمی و اعتقاد به این اصل که توسعه با مردم و براي 
 ی را دارند.باشد، توانایی جذب و همراهی مردم محل مردم می
ذکر در اثرگذاري نهادهاي مردم نهاد  نکته قابل سازي: آگاه

کننده و آغازگر  زیست روستایی که تضمین در حفظ محیط
باشد و نقش  زیست می تأثیرگذاري این نهادها بر حفاظت از محیط

محیطی روستاییان است.  هاي زیست این نهادها در ارتقاي آگاهی
سازي  اي توسعه روستایی بر آگاهه امروزه در اغلب پارادایم

زیست با استفاده از رویکردهاي  روستاییان در ارتباط با محیط
 Fazelnya andشود ( ترویجی و آموزشی تأکید بسیار می

Eftekhari, 2005محیطی  هاي زیست ) و افزایش آگاهی
محیطی  روستاییان را کلید حل بسیاري از مشکالت زیست

). قدر مسلم، نقطه Shahkoohi, 2015)دانند روستاییان می
زیستی، افزایش آگاهی و درك  هاي محیط شروع حل چالش

 ).Namiesni, 2000ارتباط متقابل انسان و محیط است (
سرمایه اجتماعی ماده خامی است  تقویت سرمایه اجتماعی:

آید و به ایجاد ارتباطات که از تعامل روزمره مردم به دست می
ماعی مبتنی بر اعتماد، همکاري متقابل و هاي اجت اجتماعی و شبکه

). Hamaneh,et al.,2012پردازد (قواعد کنش اجتماعی می
اند بسیاري از کارشناسان سرمایه اجتماعی را در حکم مالتی دانسته

دهد و یا آن هاي مختلف جامعه را به هم پیوند میکه اجزا و بخش
هاي  دش فعالیتاند که موجب روانی گرمثابه روغنی دانسته را به

گردد که فقدان آن اقتصادي، اجتماعی و سیاسی در یک جامعه می
کند  حیات اجتماعی را سخت، شکننده و کم دوام می

)Tajbakhsh, 2013تواند پویا و  ). اگر بپذیریم که اجتماع نمی
سرمایه اجتماعی الزم را در جهت تغییر و  فعال باشد مگر آنکه

هاي مردم نهاد به عنوان  نقش سازمانآنگاه به  ،حرکت دارا باشد
هاي مشارکت اجتماعی، همکاري و ارتباطات  کنندگان شبکه تقویت

 در ).Boochani, 2006متقابل و اعتماد افراد، پی خواهیم برد (
توانند با  هاي مردم نهاد می توان گفت که سازمان جموع، میم

فزایش هاي آموزشی و ترویجی، به ا سازي از طریق فعالیت ظرفیت
کنند و توسعه ظرفیتی جوامع نیز با توجه  هاي جامعه کمک  ظرفیت

)، Raj, 2010به ارتباط مستقیم با توانمندسازي مردم محلی (
زیست روستایی خواهد گردید.  ساز حفاظت از محیط زمینه

به منظور  یک فرد یا گروه افزایش ظرفیت به معنی توانمندسازي
نتایج  و به اعمال آن انتخاب دیلهدفمند و تب دست زدن به انتخاب

توانمندسازي روستاییان هدف و ابزار در پارادایم  .موردنظر است
). قدر مسلم Sarafizadeh,2010(پایداري) فعلی توسعه است (

هاي آموزشی و  سازي در بین روستاییان در قالب فعالیت ظرفیت
محیطی در محیط روستایی  هاي مردم نهاد زیست ترویجی سازمان

نفس، دانش و آگاهی و گردد که مهارت، اعتمادبه وجب میم
استعدادهاي روستاییان ارتقاء یابد و نتیجه این امر، شوق به 

گیري پیوندهاي مثبت بین روستاییان در ارتباط با  همکاري و شکل
شده  زیست و انجام مطلوب اصول آموزش داده محافظت از محیط

پی دارد و با توجه به ارتباط است که توانمندسازي روستاییان را در 
مستقیم توانمندي روستاییان و رفع موانع توسعه همچون: فقر و 

زیست  بیکاري و ارتباط این دو شاخص با تخریب محیط
)IFAD,2011توان گفت که توانمندسازي ناشی از توسعه )، می

)، کاهش تخریب و حفظRaj,2010ظرفیتی روستاییان (
 داشت.زیست را درپی خواهد  محیط

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 دهد که در در نگاه اول، بررسی سابقه پژوهش، نشان می
هاي کاربردي در  عرصه داخلی، ضعف تئوریک و کمبود پژوهش

وجود دارد که شایسته هاي مردم نهاد  ارتباط با عملکرد سازمان
ها در تحوالت عصر کنونی  به اهمیت این سازماناست با توجه 

هاي بیشتري در این زمینه صورت گیرد. در  تحقیقمطالعه و 
هاي مردم نهاد در دگرگونی و ارتقاي  سازمان ارتباط با نقش

توان به  هاي اقتصادي و اجتماعی عرصه داخل کشور، می شاخص
) با عنوان نقش و عملکرد Haydar Nia,2014مقاله حیدرنیا (

اشاره هاي مردم نهاد در حفظ و ارتقاي سالمت جامعه  سازمان
هاي مردم نهاد) را به عنوان  ها (سازمان کرد. نتایج پژوهش، سمن

دهد که عدم  نظام پنهان سالمت جامعه معرفی کرده و هشدار می
ها به معنی کند شدن  هاي این سازمان استفاده دولت از ظرفیت

 ,Rafieiروند توسعه سالمت جامعه است. همچنین رفیعی (
هاي مردم نهاد در  قش سازماناي دیگر به ن ) در مطالعه2013

ها را عامل  پردازد و این سازمان گسترش امنیت انسانی جامعه می
 داند. ساز تحقق امنیت انسانی جامعه می و زمینه

) در Al-Hassabi, 2011الحسابی ( در عرصه روستایی نیز 
هاي مردم نهاد و رهبران محلی در  اي با عنوان نقش سازمان مقاله

(نمونه موردي: بندر الفت)، به تمرکز بر روي توسعه روستایی 
پردازد و  اي روستایی می هاي توسعه بحث مشارکت در اجراي طرح

هاي محلی  سفیدان روستایی در کنار سازمان از رهبران و ریش
دهندگان مهم جلب مشارکت مردم نهاد به عنوان تحقق

هاي روستایی  کننده اجراي موفق طرح روستاییان که تضمین
 برد. ، نام میاست

اي با عنوان  ) در مقالهShahkoohi, 2015شاهکویی (
محیطی روستاییان  هاي زیست بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی«

پس از بیان این » (مطالعه موردي: دهستان جارجرق بینالود)
محیطی، کلید اصلی بقا و پایداري  هاي زیست مطلب که آگاهی

تحلیلی و به دنبال  –زیست هستند، با رویکردي توصیفی  محیط
هاي  توزیع پرسشنامه در میان روستاییان و تجزیه و تحلیل داده

هاي آمار استنباطی به این نتیجه  حاصله با استفاده از آزمون
محیطی روستاییان منطقه  هاي زیست رسد که آگاهی می

موردمطالعه در حد متوسطی قرار دارد. همچنین بین عوامل 
مشارکت، رضایت از مکان، میزان اجتماعی (جنسیت، تأهل، 

نوع و سطح زیر  انداز، مطالعه و...)، اقتصادي (میزان درآمد و پس
کشت، دسترسی به عوامل تولید و...) و محیطی (موقعیت، شکل، 

زیستی مردم  هاي محیط هاي محیطی) با آگاهی تیپ و ویژگی
 داري وجود دارد. محلی، رابطه معنی

اي تحت  در مطالعه )Mohammadlou, 2013محمدلو (
در حفاظت از (NGO) هاي غیردولتی نقش سازمانعنوان 

گیري  زیست و منابع طبیعی با رویکردي توصیفی و با بهره محیط
رسد که امروزه بازیگران  بندي می از مطالعات اسنادي به این جمع

المللی ایفا  هاي ملی و بین غیردولتی نقش مهمی در عرصه
ی حوزه فعالیت و کارکردهاي متفاوت آنها کنند. تنوع جغرافیای می

سبب شده است تا بازیگران دولتی نتوانند نسبت به نقش این 
هاي غیردولتی در  تفاوت باشند. این سازمان بازیگران جدید بی

زیست،  خصوص مسائلی چون حفاظت از منابع طبیعی و محیط
 شوند. مثابه همکار دولت تلقی می بیشتر به

) نیز، به تبیین نقش توسعه Farahani, 2012فراهانی (
ظرفیتی در مدیریت کاهش خطر زلزله در دهستان سنبل آباد 

پردازد. نتایج پژوهش، نشان از نقش  شهرستان ابهر می
پذیري و  هاي مردم محلی در کاهش آسیب انکار ظرفیت غیرقابل

هاي موجود مناطق روستایی، جهت کاستن از  کافی بودن ظرفیت
 پذیري در برابر زلزله دارد. تأثیرات و آسیب
) در مقاله دیگري با عنوان Bahraini, 2003بحرینی (

محیطی در دستیابی به  هاي غیردولتی زیست نقش سازمان«
پس » زیست در ایران مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط

هاي مردم نهاد، سازوکارها، بسترهاي  از ارائه تعریفی از سازمان
هاي  ها، زمینه ایران براي فعالیت این سازمان اجتماعی -اقتصادي

محیطی در  هاي مردم نهاد زیست فکري و روند تشکیل سازمان
ها پرداخته و  ایران، به مصاحبه با مسئوالن و اعضاي این سازمان

ترین موانع حضور فعال این  موانع سیاسی، قانونی و حقوقی را مهم
 داند. زیست کشور می نهادها در عرصه حفاظت محیط

 ,MoharamNejad & Haidariمحرم نژاد و حیدري (
تدوین الگوي مدیریتی «اي دیگر با عنوان  ) در مطالعه2006

، »زیست براي نسل جوان کشور توسعه پایدار آموزش محیط
محیطی را در کنار نهادهاي دولتی  هاي مردم نهاد زیست سازمان

شده  تدوین هاي اصلی و درگیر در الگوي به عنوان یکی از گروه
 دهد. نهایی قرار می

هاي مردم نهاد  المللی با توجه به اهمیت سازمان در عرصه بین
محیطی،  هاي زیست و حضور فعال و پررنگ آنها در عرصه

مطالعات زیادي صورت گرفته که در جدول زیر شماري از آنها 
 آورده شده است.

۸۸ 
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 هاي خارجی مرتبط اي از پژوهش خالصه. 1جدول 

 شناسی پژوهش روش
تحلیلی و از  –پژوهش کاربردي حاضر به لحاظ روش، توصیفی

و میدانی است. در بخش میدانی حیث روش گردآوري، اسنادي 
سعی شده که از هر سه ابزار این روش، یعنی مشاهده، مصاحبه و 
پرسشنامه جهت گردآوري اطالعات استفاده شود. جامعه آماري 
این پژوهش را روستاییان روستاهاي بخش خاو و میرآباد 

گیرد که به عنوان روستاهاي هدف،  شهرستان مریوان در بر می
هاي  ردم نهاد چیا انتخاب و در آنها فعالیتتوسط انجمن م

گرفته است. تعداد این روستاها که به  آموزشی و ترویجی انجام
 6گیرد،  هاي ترویجی انجام می صورت پیوسته در آنها فعالیت

گیري از فرمول کوکران و اصالح آن تعداد  روستا بودند که با بهره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ludhiana
2. Assam

گیري  خاب و با بهرهنفر از سرپرستان خانوار این روستاها انت 250
ها  اي، سهم هریک از روستاها از کل پرسشنامه از روش طبقه

ها به صوت تصادفی ساده در میان  تعیین و درنهایت پرسشنامه
سرپرستان خانوار آن روستاها، توزیع گردید. گروه بعدي جامعه 

هاي  گیرد که از فعالیت آماري، روستاهایی از بخش را در بر می
اند و با توجه به  شی انجمن چیا برخوردار نبودهترویجی و آموز

درصد کل  15تعداد زیاد روستاهاي بخش و دشواري دسترسی 
کشی  روستا نیز به صورت قرعه 5روستاي بخش، یعنی  30

گیري از فرمول کوکران تعداد جامعه نمونه  انتخاب و با بهره
اي به  ها پس از تقسیم طبقه نفر) و پرسشنامه 160مشخص (

ت تصادفی ساده در میان سرپرستان خانوار این روستاها نیز صور
). با توجه به مبانی نظري و پیشینه پژوهش 2توزیع شد (جدول 

هاي ترویجی و عملی انجمن چیا بر  سعی گردید که تأثیر فعالیت
هاي روستاییان که به حفاظت از  سازي و توسعه ظرفیت ظرفیت
چهار بعد اقتصادي،  زیست روستایی منجر خواهد شد، در محیط

 سنده (گان)،نوی
 سال

 نتایج عنوان

Agarwal 
)2008( 

ــازمان  ــش س ــی  نق ــاي غیردولت در  ه
 زیست محیط حفاظت

انکـار، در پایـداري و حفاظـت از     هاي غیردولتـی از طـرق زیـر عـاملی مهـم و غیرقابـل       سازمان
ایجاد نـوآوري   -هاي آموزشی و آگاهی دادن به شهروندان  تدارك برنامه -زیست هستند:  محیط
ـ ارائـه تخصـص و تجر   -هاي دولتـی دشـوار اسـت.     یر در مناطقی که کار براي سازمانو تغی ه، ب

 اي از بـا شـبکه   اعتماد و قابل اطالعات واقعی ارائه -هاي اجراشده دولتی تجزیه و تحلیل سیاست
براي توسعه ظرفیتی جامعه در جهت حفاظـت   با دولت همکاري -اي  و حرفه کارکنان متخصص

 زیست. از محیط
Ulleberg 

)2009( 
هاي مـردم نهـاد نقش و تأثیر سازمان

 در توسعه ظرفیتی
ها نه رقیب آنها، از طریق آمـوزش و تأثیرگـذاري    هاي مردم نهاد به عنوان شرکاي دولت سازمان

بر نظام آموزشی توانایی بسیاري در توسعه نهادي، مالی، انسانی و اجتماعی جامعه و در مجمـوع  
 فرایندي مداوم و آینده نگرانه دارند. توسعه ظرفیتی جامعه در

Raj 
 )2010( 

ــن ــش انجم ــاد در   نق ــردم نه ــاي م ه
افزایش توانمندي بـراي دسـتیابی بـه    

 توسعه پایدار مشارکتی

پذیري فـردي و سـازمانی و توسـعه ظرفیتـی      هاي مردم نهاد با افزایش قابلیت انعطاف سازمان -
انکاري در تحقق توسعه پایدار مشـارکتی   یرقابلشود؛ نقش غ جوامع که به توانمندي آنها ختم می

جامعه دارند. توسعه ظرفیتی جوامع که پایه توانمندي جامعه و دستیابی به پایداري توسعه اسـت؛  
هاي مردم نهاد و از طریق افزایش آگاهی و آموزش؛  به واسطه فعالیت مستمر و هماهنگ انجمن

نفس و همکاري،  ی و رفاهی، تقویت اعتمادبهافزایش انگیزه و جذب مشارکت، بهبود وضعیت مال
 آید. ارتباط مردم محلی و اعتماد (سرمایه اجتماعی) حاصل می

Gupta 
)2012( 

هـاي مـردم نهـاد در     نقش سازمان
ــیط  ــت مح ــه   حفاظ ــت: مطالع زیس

 در پنجاب 1موردي: شهر لودهیانا

 اند: ردهمحیطی بازي ک هاي غیردولتی سه نقش فعال را در پایداري زیست سازمان
هـاي صـوتی و تصـویري     آماده سازي برنامـه  -نظارت و کنترل بر روند آلودگی و کاهش آنها -

هـا جهـت افـزایش     هـاي عملـی و گردهمـایی    ایجاد کارگاه-محیطی  هاي زیست جهت آموزش
 آگاهی عمومی

Bhattacharjee 
 )2013( 

هاي مردم نهاد و محافظـت   سازمان
 هند 2زیست در آسام از محیط

انـدازي   زیست توسط دولـت هسـتند (راه   ها صداي طبیعت در مبارزه با تخریب محیط ن گروهای-
ها با آموزش، عامل ایجاد انگیزه در عامه مـردم،   این گروه -تظاهرات و اعتراضات و بسیج توده).

هـاي   گـذاري  ها بـا دخالـت در سیاسـت    این گروه -جهت پرهیز از تخریب محیط طبیعی هستند.
 تنوع زیستی،انکاري در  اند و درنهایت نقش غیرقابل زیست تغییر داده ا به نفع محیطدولتی آنها ر

 اند. مردم داشته معیشت پایدار همچنین ارتقاء و زیست کاهش آلودگی محیط
Vadaon 

)2013( 
هـاي مـردم نهـاد در نقش سازمان

 زیست و توسعه حفاظت از محیط
هـاي مـردم نهـاد سـازمان -زیسـت هسـتند.    طهاي غیردولتی ناظران و حافظـان محـی   سازمان -

یافتـه و همـاهنگی بـین     تأثیرگذارترین عامل، جهت ایجاد همگرایی جمعی، مشـارکت سـازمان  
 زیست و تحقق توسعه هستند. بخشی، جهت حفاظت از محیط



 ...هاي مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستاي حفاظتنقش انجمن همکاران، و محمدي

 32محیطی و نهادي ـ مدیریتی در قالب  ـاجتماعی، کالبدي 
اي لیکرت سنجیده شود  گویه و در طیف پنج گزینه 48شاخص و 

هاي آمار  ها با استفاده از شاخص ه ). تجزیه و تحلیل داد3(جدول 
هاي آمار استنباطی (خی دو،  توصیفی (میانگین) و آزمون

اي فریدمن، همبستگی پیرسون)  ، رتبهزوجی tویلکاکسون،

گرفته است. روایی صوري و محتوایی پژوهش نیز در ابتدا  انجام
پرسشنامه به عنوان پیش آزمون و سپس تأیید  20به وسیله توزیع 

اي مشابه را داشتند، مورد  آگاهان و متخصصانی که سابقه مطالعه
ت آمدن مقدار ها نیز با به دس تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه

 مورد تأیید است. 79/0ضریب آلفاي کرونباخ برابر 
 هااي پرسشنامهتوزیع طبقه .2جدول 

ها سهم از تعداد کل پرسشنامه تعداد خانوار روستاهاي منتخب
روستاهاي 
 برخوردار

9015انگیجه
42 244 دره تفی

29 171 کانی سانان
17230کوالن
12822سیف
656112نی

61461250مجموع
روستاهاي 
 غیربرخوردار

5425نچی
5124کیکن
8338خاو

32  70 ده روران
8741سعداباد

5345160مجموع

 ازیست روستاه هاي مردم محلی در راستاي حفاظت از محیط هاي انجمن چیا بر ظرفیت هاي به کار رفته جهت سنجش تأثیر فعالیت شاخص .3جدول 
 ها شاخص مؤلفه بعد
. همکـاري در تـأمین   2زیست با تمامی مردم روسـتا،   پذیري و حفاظت از محیط همکاري جهت کاهش آسیب .1 اجتماعی سازي ظرفیت

. آمادگی جهت ارائه اطالعات مفید در رابطـه بـا حفاظـت از    3محیطی،  تدارکات موردنیاز در صورت بروز بحران زیست
اهمیـت نقـش همکـاري     . اعتقاد به4هنگام مخاطرات محیطی به سایر روستاییان،  زیست و چگونگی عمل در محیط

. اعتقـاد بـه از میـان برداشـتن شـکار      6زیست روسـتاییان،   . انگیزه حفاظت از محیط5زیست،  مردم در حفاظت محیط
یوانـات در مواقـع   هـایی بـراي حفاظـت و نگهـداري از ح     . اعتقاد به ایجاد مکان7حیوانات به عنوان فعالیتی تفریحی، 

هاي مردم نهـاد یـا دولتـی     شده از سوي انجمن هاي اعالم . آمادگی جهت رفتن به مکان8سوزي، سرما)،  بحران (آتش
.آمـادگی  10هاي آموزشی و ترویجی نهادهاي مردم نهـاد،  . اعتقاد به حضور در کالس9هاي محیطی،  در مواقع بحران

. اعتقـاد بـه سـهیم بـودن حیوانـات از      11ی و فعالیـت در آنهـا،   محیطـ  جهت حضور در نهادهاي مـردم نهـاد زیسـت   
زیست اطراف و همکـاري مشـترك    . اعتقاد به مشترك بودن سهم همه مردم روستا از محیط12زیست اطراف،  محیط

 همه آنها در حفاظت از آن.
دم نهـاد جهـت   هـاي مـر   .کمک نقدي به انجمـن 2زیست،  آمادگی جهت کمک نقدي براي حفاظت از محیط .1 اقتصادي

. 4هاي جدیـد در کشـاورزي،    بهره جهت استفاده از فناوري هاي کم . آمادگی جهت دریافت وام3هایشان،  تداوم فعالیت
هـاي الزم بـه    . آمادگی جهت تـأمین هزینـه  5 ها،گذاري براي تهیه کودهاي حیوانی و کمپوزیت آمادگی جهت سرمایه

. کمک مـالی بـه روسـتاییانی    6زیست آسیب وارد نکند،  مکانی که به محیط هاي روستا را به منظور انتقال و دفن زباله
 کنند. زیست اطراف را تخریب می که براي تأمین معاش محیط

 -نهادي
 مدیریتی

محیطی (سبز چیـا) در   هاي زیست اعتقاد به توانایی نهادهاي محلی از قبیل دهیاري و شوراها همراه با انجمن .1
هـاي   هـا و کـالس   . اعتقاد به مطلوب بودن شرکت در گردهمایی2زیست روستا،  ظت از محیطاداره امور مربوط به حفا

آموزشی که توسط دهیاري و شوراها و با همکاري نهادهاي مردم نهاد برگزار شـود بـر ارتقـاي آگـاهی روسـتاییان و      
ط نهادهـاي مسـئول بـراي    . اعتقاد به جریمه سنگین و پیگردهاي قانونی توس3زیست روستا،  بهبود حفاظت از محیط

شده از سوي دولت به عنوان اراضی ملـی   . رعایت محدوده قانونی تعیین4کنند،  زیست را تخریب می کسانی که محیط
محیطی (سـبز   . اعتقاد به گسترش حیطه مدیریت و عملکرد نهادهاي مردم نهاد زیست5ها،  از سوي شوراها و دهیاري

 چیا) به سایر روستاها.
-کالبدي

 یطیمح
. اعتقـاد و آمـادگی در   2هاي روسـتایی،   محیطی در ساخت مساکن و دیگر سازه اعتقاد به رعایت اصول زیست .1

. اعتقاد به 3اند،  شده برداري نادرست روستاییان تخریب جهت ترمیم و بازسازي نواحی و ارضی از روستا که توسط بهره
هـاي   . اعتقـاد بـه حفـظ زمـین    4به محیطـی شـهري،   وسازهاي شهري و تبدیل محیط روستایی  عدم تقلید از ساخت

. 6. اعتقاد به استفاده روستاییان از کودهـاي طبیعـی،   5هاي دوم شهریان،  کشاورزي در برابر تبدیل شدن آنها به خانه
. 8هاي تولیـدي و رهـا کـردن آنهـا در طبیعـت،       . آگاهی از مضر بودن زباله7آگاهی از مضر بودن کودهاي شیمیایی، 

 زیست. هاي حفاظت از محیط . آگاهی از شیوه9زیست در بقاي انسان،  ز اهمیت جنگل و محیطآگاهی ا

۹۰ 



 1396، پاییزاول زیست و توسعه پایدار، سال ششم، شماره آموزش محیط فصلنامه
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 6,  No. 1, Autumn 2017

 معرفی منطقه موردمطالعه و انجمن سبز چیا
شهرستان  10شهرستان مریوان به مرکزیت شهر مریوان یکی از 

استان کردستان در غرب استان و در مجاورت خاك عراق در 
دقیقه  45درجه و  46یقه تا دق 58درجه و  45طول جغرافیایی 
دقیقه  48درجه و  35دقیقه تا  02درجه و  35طول شرقی و 

عرض شمالی واقع گردیده است. این شهرستان داراي سه بخش 
باشد. بخش خاوومیرآباد با  مرکزي، سرشیو و خاوومیرآباد می

کیلومترمربع در منطقه صفر مرزي در  338مساحتی بالغ بر 
 شده است. اقعهمسایگی کشور عراق و

 نمایش موقعیت منطقه موردمطالعه .2شکل 

 انجمن سبز چیا
محیطی چیا به دنبال انجام  جرقه تشکیل انجمن مردم نهاد زیست

هاي اطراف شهرستان مریوان در سال  هاي جنگل سوزي آتش
و دریکی از روستاهاي بخش خاوومیرآباد (ینگیجه) زده شد  1378

فعالیت تعداد اندکی از افراد داوطلب محلی آغاز گردید، پس از  و با
مجوز  1387چند سال فعالیت در نهایت این انجمن در سال 
هاي خود را  فعالیت را به صورت رسمی دریافت و حوزه فعالیت

با اعتقاد به فرایند آموزش و اثرگذاري و تر نمود. گسترده
ا بستن قراردادي با ، ب1390ماندگاري بیشتر آموزش، در سال 

) سازمان ملل متحد در تهران، این UNDP-GEFدفتر (
آموزش جوامع محلی جهت حفاظت «انجمن، اقدام به ارائه طرح 

نمود و در این » ها سوزي جنگل زیست و مقابله با آتش از محیط
راستا انجمن، اقدام به گسیل کمیته آموزش خود در قالب گروه 

دان به روستاهاي مریوان و سروآباد مربیان کودکان، زنان و مر
ها،  محیطی (برگزاري کالس نمود تا ضمن آموزش مسائل زیست

ها،  ها و بروشورهاي تبلیغاتی، تشکیل گردهمایی دي پخش سی

هاي متعدد، عضوگیري) و تأکید بر  ها و سخنرانی راهپیمایی
ها و مراتع، به تأسیس کمیته اطفاي حریق  ضرورت حفظ جنگل

ا از طریق اهالی خود روستا، اقدام نمایند. تأثیر این در روستاه
، از 1393ها به حدي بود که انجمن سبز چیا در خردادماه  آموزش

زیست ایران،  جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط سوي رئیس
زیست ایران را دریافت و بنا به سفارش  مقام اول جایزه ملی محیط
هاي  نجمن برنامهزیست ایران، این ا سازمان حفاظت محیط

ساله ششم توسعه  پیشنهادي و اصالحی خود را براي برنامه پنج
 ).Hosseini, 2015زیست ارائه نمود ( ایران در بخش محیط

 هاي پژوهش یافته
در ابتدا سنجش چگونگی اثرگذاري انجمن چیا بر توسعه ظرفیتی 

ها  روستاهاي مورد مطالعه در دو دوره قبل و بعد این فعالیت
ها با  ظر قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پاسخمدن

دهد که در  نشان می 4استفاده از آزمون ویلکاسون، در جدول 
ها و در مجموع در تمامی ابعاد وضعیت دوره بعد  تمامی شاخص

۹۱ 
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هاي جامعه محلی  نسبت به دوره قبل بهبود یافته و سطح ظرفیت
یافته است.  افزایشزیست طبیعی روستاها  جهت حفاظت از محیط

اعتقاد به مشترك بودن در این بین در بعد اجتماعی، شاخص 
زیست اطراف و همکاري مشترك  سهم همه مردم روستا از محیط

آمادگی همه آنها در حفاظت از آن، در بعد اقتصادي، شاخص 
ها، در  گذاري براي تهیه کودهاي حیوانی و کمپوزیت جهت سرمایه

 اعتقاد به مطلوب بودن شرکت درشاخص بعد نهادي و مدیریتی، 

هاي آموزشی بر ارتقاي آگاهی روستاییان و  ها و کالس گردهمایی
زیست روستا که توسط دهیاري و شوراها  بهبود حفاظت از محیط

شود و در بعد کالبدي، شاخص  و با همکاري انجمن چیا برگزار می
یط وسازهاي شهري و تبدیل مح اعتقاد به عدم تقلید از ساخت

روستایی به محیط شهري، داراي بیشترین افزایش میانگین، 
 اند. نسبت به دوره قبل بوده

 هاي انجمن چیا در توسعه ظرفیتی روستاییان نتایج آزمون ویلکاسون در ارتباط با تأثیرگذاري فعالیت .4جدول  

 0,001داري  معنی **، 0,05داري در سطح  معنی*

میانگین  شاخص
 دوره قبل

میانگین 
 دوره بعد

سطح 
 داري معنی

 شاخص
z 

رتبه 
 ابربر

رتبه  رتبه منفی
 مثبت

اختالف دو 
 میانگین

یت
ظرف

 
زي

سا
 

 X1 87/2 69/3 **000/0 3/12- 70 5 175 82/0 اجتماعی
X2 03/3 38/3 **001/0 23/7- 126 22 102 35/0 
X3 78/2 56/3 **000/0 7/10- 64 18 168 78/0 
X4 96/2 82/3 *003/0 5/11- 33 21 196 86/0 
X5 11/3 05/4 **000/0 8/11- 71 13 166 94/0 
X6 88/2 94/3 **000/0 6/11- 58 12 180 06/1 
X7 01/3 48/3 *002/0 27/7- 101 35 114 47/0 
X8 77/2 82/3 **000/0 9/10- 78 10 162 05/1 
X9 60/2 01/4 **000/0 3/10- 88 18 144 41/1 

X10 48/2 87/3 **000/0 61/9- 73 31 146 39/1 
X11 91/2 27/4 **000/0 75/9- 122 13 115 36/1 
X12 69/2 17/4 **000/0 0/10- 102 20 128 48/1 

X1 56/2 اقتصادي  36/3  002/0 * 3/10-  96 12 142 80/0  
X2 38/2  52/3  001/0 ** 99/9-  98 15 137 14/1  
X3 30/3  88/3  001/0 ** 98/5-  131 35 84 58/0  
X4 59/2  96/3  **000/0 78/9-  97 14 139 37/1  
X5 26/3  32/4  **000/0 52/9-  109 16 125 06/1  
X6 72/2  58/3  **000/0 02/7-  129 32 89 86/0  

-نهادي
 مدیریتی

X1 92/2  12/4  **000/0 99/8-  90 33 127 20/1  
X2 44/2  89/3  **000/0 48/9-  84 24 142 45/1  
X3 90/2  04/4  001/0 ** 38/9-  50 37 163 14/1  
X4 54/2  20/3  **000/0 48/7-  76 45 129 66/0  
X5 87/2  84/3  **000/0 0/10-  82 16 152 97/0  

-محیطی 
 کالبدي

X1 59/2  91/3  **000/0 91/9-  73 29 148 32/1  
X2 70/2  08/4  **000/0 5/10-  61 25 164 38/1  
X3 51/2  14/4  **000/0 8/10-  77 20 153 63/1  
X4 37/3  84/3  001/0 ** 92/9-  101 22 127 47/1  
X5 01/3  18/4  002/0 * 34/9-  108 19 123 17/1  
X6 75/2  87/3  002/0 * 08/9-  78 34 138 12/1  
X7 30/3  25/4  **000/0 88/8-  122 15 113 95/0  
X8 96/2  44/4  **000/0 22/9-  103 13 134 48/1  
X9 88/2  31/4  **000/0 7/11-  65 14 171 43/1  
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هاي مردم  جهت سنجش اثرگذاري و تغییر کلی سطح ظرفیت
هاي آموزشی و ترویجی انجمن  محلی نیز در دوره بعد از فعالیت

گردید.  5زوجی اقدام به تشکیل جدول  tچیا با استفاده از آزمون 
تمامی ابعاد مقدار دهد در  طور که نتایج این جدول نشان می همان

tهاي مثبت بوده تا با توجه به  ، آماره باال و پایین و اختالف زوج
) که کمتر از سطح آلفاي 000/0شده ( داري محاسبه مقدار معنی

هاي آموزشی و ترویجی  است، بتوان گفت که فعالیت 01/0
زیست توانسته است  انجمن چیا، جهت حفاظت و احترام به محیط

هاي چهارگانه  ی جامعه محلی بیانجامد و ظرفیتبه توسعه ظرفیت
زیست اطرافشان، نسبت  جامعه محلی را جهت حفاظت از محیط

ها افزایش دهد. در این بین بیشترین  به دوره قبل از این فعالیت
-تأثیرگذاري و بهبود، نسبت دوره قبل مربوط به بعد کالبدي

و  اختالف میانگین دوره قبل و بعد است 39/1محیطی با 
افزایش میانگین، نسبت به  09/1ازاین بعد نیز، بعد نهادي با  پس

 دوره قبل، قرار دارد.

 هاي آموزشی و ترویجی انجمن چیا هاي ابعاد چهارگانه نسبت به دوره قبل از فعالیت زوجی در ارتباط با تغییر سطح ظرفیت tنتیجه آزمون  .5جدول 

جفت

 اختالف زوج شده

T درجه  آماره
 آزادي

 داري معنی
انحراف معیار  ها اختالف زوج دوگانه

 زوج

خطاي 
 داستاندار
 میانگین

 درصد 95سطح اطمینان 

 کران باال کران پایین

دوره قبل و بعد 
هاي  ظرفیت

 نهادي

72/2 قبل  
90/0  057/0  22/1  996/0  19٫39 249 000/0 80/3 بعد **  

09/1 اختالف  
بعد  دوره قبل و

هاي  ظرفیت
 -محیطی 
 کالبدي

78/2 قبل  

27/1  080/0  55/1  23/1  22/17  249 000/0 بعد** 16/4  

39/1 اختالف  

دوره قبل و بعد 
هاي  ظرفیت

 اجتماعی

85/2 قبل  
62/0  039/0  06/1  904/0  24٫01 249 000/0 84/3 بعد **  

۹۸/۰ اختالف  
دوره قبل و بعد 

هاي  رفیتظ
 اقتصادي

72/2 قبل  
82/0  052/0  38/1  833/0  17٫91 249 000/0 58/3 بعد **  

86/0 اختالف  
 0,001داري در سطح  معنی**

بندي ارتقاي سطح توسعه ظرفیتی مردم محلی در  جهت رتبه
اي  زیست در ابعاد چهارگانه نیز از آزمون رتبه راستاي حفاظت از محیط

دهد، در طور که نتایج آزمون نشان می بهره گرفته شد. همانفریدمن 
هاي چهارگانه روستاییان  بین میانگین ظرفیت 001/0داري  سطح معنی

داري  هاي آموزشی و ترویجی انجمن چیا تفاوت معنی بعد از فعالیت
هاي روستاییان  محیطی ظرفیت -وجود دارد و در این بین بعد کالبدي 

) در رتبه اول قرار دارد که بعد از آن 56/3اي ( رتبه با بیشترین میانگین

طور که  قرارگرفته است. همان 33/2اي  نیز بعد اجتماعی با میانگین رتبه
هاي  زوجی نیز نشان داد، میانگین دو دوره قبل و بعد شاخص t آزمون

در میان ابعاد  926/0هاي روستاییان با افزایش  بعد اقتصادي ظرفیت
هاي انجمن چیا پذیرفته بود.  ن تأثیر مثبت را از فعالیتچهارگانه کمتری
اي  اي فریدمن نیز این بعد در رتبه آخر با میانگین رتبه در آزمون رتبه

 قرار دارد. 94/1

 زیست حیطهاي آموزشی و ترویجی انجمن چیا در راستاي حفاظت از م هاي چهارگانه روستاییان بعد از فعالیت بندي ارتقاي ظرفیت رتبه .6جدول 

 اي فریدمن میانگین رتبه ها ظرفیت
 56/3 کالبدي -محیطی

 33/2 اجتماعی
 16/2 نهادي

 94/1 اقتصادي
 3 درجه آزادي

 001/0 داري سطح معنی

 02/322 آماره خی دو
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 7تحلیل همبستگی میان ابعاد ظرفیتی چهارگانه در جدول 
نها باهم دارد. بدین معنی که دار آ نشان از ارتباط مستقیم و معنی

ها در سایر  با افزایش ظرفیت جامعه محلی در هر بعد، ظرفیت

یابد و کاهش ظرفیت در یک بعد، کاهش  ابعاد نیز افزایش می
ها در سایر ابعاد را به دنبال دارد. در این بین، بیشترین  ظرفیت

 .میزان همبستگی متعلق به دو بعد اقتصادي و اجتماعی است

 هاي جامعه محلی ماتریس همبستگی میان ابعاد چهارگانه ظرفیت. 7جدول 

 0,001داري در سطح  معنی**

گونی کاي دو مبتنی بر تحلیل روابط آماري از طریق آزمون هم
هاي ترویجی و آموزشی انجمن  جدول توافقی، میان میزان فعالیت

مردم نهاد چیا (با دیدگاه مسئولین انجمن چیا) و میزان توسعه 
روستاي موردمطالعه که از طریق  6ظرفیتی روستاها به تفکیک 

طبقه کم، باال و متوسط جاي گرفتند،  اي در سه تحلیل خوشه
) میان متغیر 001/0دار آماري ( وجود تفاوت معنیدهنده  نشان

هاي  وابسته، سطح توسعه ظرفیتی و متغیر مستقل، میزان فعالیت
ترویجی و آموزشی است. جهت رابطه نیز مستقیم و مثبت 

توان گفت که هرچه میزان  )، بنابراین می387/0شده ( محاسبه
وستاها شده از سوي انجمن مردم نهاد چیا در ر هاي داده آموزش

یافته و بیشتر  بیشتر بود، سطح توسعه ظرفیتی روستاها نیز افزایش
 ).8شده است (جدول 

 هاي آموزشی و ترویجی انجمن سبز چیا با توسعه ظرفیتی روستاها جدول توافقی تبیین تفاوت میان تأثیرگذاري میزان فعالیت. 8جدول 
 کل هاي انجمن چیا میزان آموزش ها مؤلفه

 زیاد متوسط کم
میزان توسعه ظرفیتی 

 جامعه محلی
 56 13 15 28 کم

 68 25 31 12 متوسط
 126 78 26 22 زیاد

 250 116 72 62 کل
 داري سطح معنی درجه آزادي ارزش آماره آزمون کاي دو پیرسون

50/42 4 001/0 
 387/0 ضریب همبستگی

شده از  هداري محاسب تر بودن سطح معنی با توجه به کوچک     
در آزمون من ویتنی نیز که جهت مقایسه  001/0سطح آلفاي 

تفاوت سطح توسعه ظرفیتی دو گروه روستاهاي برخوردار و غیر 
هاي ترویجی انجمن چیا انجام  هاي و فعالیت برخوردار از آموزش

هاي  داري میان سطح ظرفیت توان پی برد که تفاوت معنی شد، می

زیست وجود دارد و  حفاظت از محیطاین دو گروه روستاها جهت 
توان گفت سطح  آمده نیز می دست هاي به با توجه به میانگین

زیست در روستاهایی که از  توسعه ظرفیتی جهت حفاظت از محیط
اند  هاي ترویجی انجمن چیا برخوردار بوده ها و فعالیت آموزش

 ) است.59/2)؛ بیشتر از روستاهاي غیربرخودار (88/3(

 ها مؤلفه اجتماعی اقتصادي محیطی -کالبدي دينها

 اجتماعی ضریب همبستگی 1 465/0 393/0 421/0
 سطح معناداري **000/0 **000/0 **000/0
 اقتصادي ضریب همبستگی 465/0 1 311/0 407/0

 سطح معناداري **000/0  **000/0 **000/0

 محیطی -کالبدي ضریب همبستگی 393/0 311/0 1 378/0
 سطح معناداري **000/0 **000/0 **000/0

 نهادي ضریب همبستگی 421/0 407/0 378/0 1

 سطح معناداري **000/0 **000/0 **000/0

۹٤ 
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نتایج آزمون من ویتنی جهت مقایسه تفاوت سطح توسعه ظرفیتی دو گروه روستاهاي برخوردار و غیر برخوردار. 9جدول   
ها گروه میانگین  مجموع 

ها رتبه  
مجموع 

ها رتبه  
آماره من 

 ویتنی
Z 

 شاخص
داري  معنی میانگین

 دوگانه
سطح توسعه 
ظرفیتی جهت 

حفاظت از 
زیست محیط  

روستاهاي 
 برخوردار

250 259/4  6483 542/6  2/11-  88/3  000/0 ** 

روستاهاي غیر 
 برخوردار

160 3/121  1942 59/2  

 410 مجموع
 001/0داري در سطح  معنی**

 گیري بحث و نتیجه
پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش انجمن مردم نهاد سبز 

محیطی کشور  ترین انجمن مردم نهاد زیست چیا، به عنوان موفق
، در توسعه ظرفیتی روستاییان بخش خاوومیرآباد 93در سال 

زیست روستایی  شهرستان مریوان جهت حفاظت از محیط
 پرداخت.
هاي آگراوال  هاي پژوهش، همسو با نتایج پژوهش یافته

)Agarwal, 2008) ولبرگ ،(Ulleberg, 2009 گوپتا ،(
)Gupta, 2012() باهاتاچاري ،Bhattacharjee, 2013( 

هاي آموزشی و ترویجی این انجمن از  ه فعالیتنشان دادند ک
ها و  هاي آموزشی، برگزاري همایش قبیل برگزاري کالس

هاي آموزشی و  دي ها، پخش بروشورها، توزیع سی گردهمایی
ها از طریق ماهنامه تخصصی و آگاهان محلی و  رسانی اطالع

زیست و نظارت  هاي مالی از حامیان مردمی محیط جذب کمک
زیست منطقه، توانسته  ها و وضعیت محیط انجام فعالیتمستمر بر 

هاي  است در روستاهایی که به عنوان روستاهاي هدف فعالیت
شده بودند، به توسعه ظرفیت  آموزشی و ترویجی در نظر گرفته

ها  زیست کمک نماید. یافته این روستاها جهت حفاظت از محیط
آیا  بود که در پاسخ به سؤال اول پژوهش که مبنی براین مطلب

هاي جامعه محلی در دو دوره قبل و بعد از  بین سطح ظرفیت
داري  هاي ترویجی و عملی انجمن سبز چیا تفاوت معنی فعالیت

هاي ابعاد  شود؟ نشان دادند در تمامی شاخص مشاهده می
چهارگانه ظرفیتی موردسنجش، وضعیت نسبت به دوره قبل با 

این بین، در بعد اجتماعی  درصد بهبودیافته است. در 95اطمینان 
اعتقاد به حضور در هاي  هاي جامعه محلی، شاخص ظرفیت
هاي آموزشی و ترویجی نهادهاي مردم نهاد، آمادگی جهت  کالس

محیطی و فعالیت در آنها،  حضور در نهادهاي مردم نهاد زیست
زیست اطراف، اعتقاد به  اعتقاد به سهیم بودن حیوانات از محیط

زیست اطراف و  همه مردم روستا از محیط مشترك بودن سهم

همکاري مشترك همه آنها در حفاظت از آن، داراي بیشترین 
توان  ها می اند. با توجه به این یافته افزایش و تأثیر مثبت بوده

-Alالحسابی (  هاي پژوهش استنباط نمود که مطابق با یافته
Hassabi, 2011،( بحرینی (Bahraini, 2003)  و واداون

)Vadaon, 2013 انجمن چیا به خوبی توانسته است در زمینه (
جذب مردم محلی گام بردارد و از سویی افزایش و تقویت سرمایه 
اجتماعی روستاییان را هم به واسطه افزایش مثبت سایر 

هاي بعد اجتماعی همچون: افزایش روحیه همکاري  شاخص
رك ها و تأمین تدا روستاییان با همدیگر و در ساخت مکان

زیست مشاهده کرد. نمود بسیار  موردنیاز جهت حفاظت از محیط
توان در حضور پررنگ روستاییان در  واضح این امر را می

ها دید. در بعد اقتصادي نیز در تمامی  ها و گردهمایی فراخوان
هاي جامعه محلی نسبت به دوره قبل داراي  ها ظرفیت شاخص

کمک نقدي هاي  خصافزایش مثبتی بوده است. در این بین، شا
هایشان، آمادگی  هاي مردم نهاد، جهت تداوم فعالیت به انجمن

 ها،گذاري براي تهیه کودهاي حیوانی و کمپوزیت جهت سرمایه
هاي الزم جهت انتقال و دفن  آمادگی جهت تأمین هزینه

زیست آسیب وارد نکند  هاي روستا را به مکانی که به محیط زباله
اند. در  ییر مثبت نسبت به دوره قبل بودهنیز، داراي بیشترین تغ

ها تغییر مثبت در شاخص کمک به روستاییانی  کنار این شاخص
زنند و تمایل به  زیست دست می که به خاطر فقر به تخریب محیط

دریافت وام به منظور مدرن نمودن کشاورزي، نیز دالیلی هستند 
یکرد هاي انجمن سبز چیا هرچند با رو تا بتوان گفت فعالیت

سازي جهت رفع  محیطی است اما توانسته است در زمینه زیست
ساز  هایی هرچند کوچک اما مثبت و زمینه فقر روستایی نیز گام

هاي  هاي نهادي و مدیریتی نیز، شاخص بردارد. در بعد ظرفیت
اعتقاد به توانایی نهادهاي محلی از قبیل دهیاري و شوراها همراه 

سبز چیا) در اداره امور مربوط به محیطی ( هاي زیست با انجمن
زیست روستا، اعتقاد به جریمه سنگین و  حفاظت از محیط
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محمدي و همکاران، نقش انجمنهاي مردم نهاد در توسعه ظرفیتی جامعه محلی در راستاي حفاظت... 

پیگردهاي قانونی توسط نهادهاي مسئول براي کسانی که 
کنند دارد و رعایت محدوده قانونی  زیست را تخریب می محیط
شده از سوي دولت به عنوان اراضی ملی از سوي شوراها و  تعیین

هاي عمرانی روستاها، داراي بیشترین تغییر  عالیتها در ف دهیاري
اند. این نتایج، روندي مطلوب است؛  مثبت نسبت به دوره قبل بوده

اي که به دلیل مطلوب بودن وضعیت توپوگرافی جهت  در منطقه
اي بودن روستاها زیر کشت بردن و باغداري و کوهپایه

اري داشت. اي رواج بسی برداري مسکونی از اراضی کوهپایه بهره
هاي کالبدي ـ محیطی نیز اعتقاد به رعایت اصول  در بعد ظرفیت

هاي روستایی،  محیطی در ساخت مساکن و دیگر سازه زیست
اعتقاد و آمادگی در جهت ترمیم و بازسازي نواحی و ارضی از 

اند،  شده برداري نادرست روستاییان تخریب روستا که توسط بهره
وسازهاي شهري و تبدیل محیط  تاعتقاد به عدم تقلید از ساخ

هاي کشاورزي  روستایی به محیطی شهري، اعتقاد به حفظ زمین
هاي دوم شهریان، آگاهی از  در برابر تبدیل شدن آنها به خانه

زیست در بقاي انسان و آگاهی از اهمیت جنگل و محیط
زیست، داراي بیشترین تغییر مثبت  هاي حفاظت از محیط شیوه

ها نشان از  اند. بهبود و ارتقاي این شاخص ل بودهنسبت به دوره قب
هاي  هاي انجمن چیا در افزایش آگاهی تأثیرگذاري آموزش

هاي حفاظت از آن  زیست و شیوه روستاییان در ارتباط با محیط
دهند که در دوره  هاي پژوهش نشان می دارد. در مجموع نیز یافته

کالبدي و  –قبل و بعد در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، محیطی 
یافته و  هاي جامعه محلی افزایش مدیریتی ظرفیت –نهادي 
هاي انجمن سبز چیا به توسعه ظرفیتی روستاییان انجامیده  فعالیت

توجه بعد  است. الزم به ذکر است افزایش و تغییر مثبت قابل
محیطی در میان سایر ابعاد دیگر با توجه به رویکرد  –کالبدي 

کالبدي قابل  –و تمرکز بر ابعاد محیطی زیستی انجمن چیا  محیط
تبیین است. بنابراین چنانچه طبق تعاریف متعدد، توانمندسازي 

گیري  روستاییان را توانایی روستاییان براي انتخاب و تصمیم
صحیح، قابلیت شناخت راهکارها و عمل به آنها جهت پایداري 

پیشرفت  نظام روستایی، توانایی خود روستاییان بر غلبه بر موانع
روستا و در نهات قابلیت خودباوري، آگاهی و مهارت روستاییان 

هاي پژوهش، انجمن چیا توانسته است با  بدانیم بر طبق یافته
سازي جهت  افزایش آگاهی روستاییان، جذب مشارکت آنها، زمینه

رفع فقر روستایی و تقویت سرمایه اجتماعی روستاییان با 
ه توانمندسازي جوامع روستایی سازي و توسعه ظرفیتی ب ظرفیت

هایش دست یابد و با توجه به ارتباط متقابل و نقش  هدف آموزش
تأثیرگذار توانمندسازي در حل مشکالت روستایی و پذیرش و 

هاي این  ها توسط روستاییان، هدف نهایی فعالیت اجراي برنامه
زیست است و  محیطی را که همانا حفاظت از محیط انجمن زیست

یافته است، نمایان سازد و بازتاب  اهاي هدف تحققدر روست
توان در همکاري مردم محلی در  کوچکی از این مطلب را می

هاي مخصوص براي پرندگان مهاجر دریاچه زریوار،  ساخت مکان
هاي منطقه، زباله روبی از سطح  شرکت در اطفاي حریق جنگل

دفع ها و  آوري زباله روستاها، مدرنیزه کردن کشاورزي، جمع
هاي کوچک  زیست روستا، تشکیل گروه ها از محیط فاضالب

زیست در روستاها و... مشاهده نمود. همچنین  حفاظت از محیط
دوم و سوم پژوهش، نشان داد که بین   هايپاسخگویی به سؤال

هاي مردم محلی در راستاي حفاظت از  ابعاد چهارگانۀ ظرفیت
د دارد و افزایش سطح دار و مثبتی وجو زیست، ارتباط معنی محیط

هاي سایر ابعاد را نیز در  توسعه ظرفیتی یک بعد، افزایش ظرفیت
هاي  ها و فعالیت پی دارد. همچنین با افزایش میزان آموزش

محیطی چیا در روستاها، سطح  ترویجی و نظارتی انجمن زیست
زیست  توسعه ظرفیتی روستاها نیز در راستاي حفاظت از محیط

سؤال چهارم پژوهش نیز، مبین  یشتر شده است.یافته و ب افزایش
این مطلب بود که آیا بین سطح توسعه ظرفیتی روستاییان در 

زیست، بین روستاهایی که انجمن سبز  ارتباط با حفاظت از محیط
چیا در آن فعالیت داشته است با روستاهاي غیر برخوردار از این 

درنهایت گردد؟ که  داري مشاهده می ها تفاوت معنی فعالیت
داري  درصد (معنی 99هاي پژوهش در سطح اطمینان  یافته

داري بین این دو گروه روستایی در  )، اختالف و تفاوت معنی01/0
زیست را به نفع روستاهاي برخوردار تأیید کرد.  حفاظت از محیط

هاي میدانی  هاي پژوهش و مصاحبه در نهایت با توجه به یافته
هاي این انجمن  طلوب نمودن فعالیتچند راهکار نیز به منظور م

زیست روستاهاي  مردم نهاد در راستاي حفاظت از محیط
 گردد: موردمطالعه پیشنهاد می

هاي انجمن چیا بر روي روستاهاي  بیشتر تمرکز فعالیت -
پرجمعیت و نزدیک به شهر بوده که نیاز است گستره این

ر از مرکز جمعیت و دو ها بیشتر شده و به روستاهاي کم فعالیت
شهرستان نیز کشیده شود چراکه با توجه به غلبه رویکرد

هاي توسعه، روستاهاي  تمرکزگرایانه در توزیع منافع و برنامه
تر داراي فقر بیشتر و خدمات کمتري  جمعیت دورافتاده و کم

هاي اصلی تخریب و  هستند که خود این عوامل نیز زمینه
در این نواحی روستایی زیست را  توجهی به حفاظت از محیط بی

 آورند. فراهم می
هاي انجمن چیا برخوردار  در روستاهایی که از فعالیت -
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هاي از  اند، نیاز است که در این مرحله، محور و مسیر آموزش بوده
آگاهی دادن و جنبه ارشادي فاصله گرفته و اصول، راهکارها و 

د نه زیست آموزش داده شون محورهاي دیگري در ارتباط با محیط
محیطی  هاي زیست اینکه به وضع موجود قانع بوده و فعالیت

 انجمن در این روستاها به پایان رسد.
اکنون انجمن چیا در آن  از روستاهاي پرجمعیتی که هم -

تواند به عضوگیري  داراي تأثیرات مثبتی بوده، این انجمن، می
وستاهاي پرداخته و از آنها به عنوان مرکز ثقل و حلقه ارتباطی با ر

 تر استفاده نماید. کوچک و دورافتاده
با توجه به جوان بودن جمعیت روستایی منطقه و اینکه  -

سازي بر محور نوجوانان راهکاري، است مطلوب  امروزه فرهنگ
هایی سعی در  گردد که این انجمن با تشکیل گروه پیشنهاد می

دارس واقع جذب نوجوانان روستاها نموده و در این راه بتوانند از م
 اي مطلوب ببرند. در روستاها بهره

انکار نمودهاي فناوري  توان از تأثیر و نفوذ غیرقابل امروزه نمی -
پوشی نمود. بنابراین ضروري است که این  اطالعات و ارتباطات چشم

تري در  انجمن از عرصه مجازي ارتباطات نیز بهره برده و حضور فعال
هاي انتشاریافته  هایی از ماهنامه سخهاین عرصه داشته باشد. همچنین ن

 گردد. این انجمن نیز در سطح روستاها توزیع
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