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اعضاء يدگاهاز ديرازغرب شيعيجامع منابع طبيريتطرح مدياثرات اجتماعيابيارز
منطقهيدارتوسعه پاهاييتعاون

*1ياتيحيوشدارويگيعموبيرضاعل

)1/10/1392:؛ تاريخ پذيرش21/8/1391:تاريخ دريافت(

چكيده
ياوتوسعهيپروژهيكاجراياثردراحتماالًًًًًكهاستاجتماعيهايپيامدبرآوردياارزيابيفراينداجتماعي،اثراتارزيابي

اين پژوهش با هدف ارزيابي اثرات اجتماعي طرح مديريت جامع .پيونددميوقوعبهاستانيومليسطحدرويژهمشيخط
منظور تقويت و ارائه راهكارهايي بهاز ديدگاه ذينفعان و) رود زنگنهزيرحوزه بن(منابع طبيعي و آبخيزداري حوزه غرب شيراز 
ساختارمند اجرا هاي نيمههاي كمي و كيفي و با استفاده از پيمايش و مصاحبهمطلوبيت طرح در جنبة مذكور، با اتخاذ روش

هاي تعاوني طرح مديريت جامع منابع طبيعي نفر از اعضاي شركت268هاي قسمت كمي اين پژوهش شامل نمونه. شده است
در قسمت كيفي پژوهش . بندي شده تصادفي استفاده گرديدگيري طبقهخيزداري بودند كه براي انتخاب آنها از روش نمونهو آب

بندي مورد بازشناسي و طبقهSWOTبرداران و با استفاده از تحليل از ديدگاه بهرهحاضر، عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر طرح 
هاي قسمت يافته. هاي تعاوني طرح جامع بودندنفر از اعضاي شركت20پژوهش شامل هاي قسمت كيفي اين نمونه. قرار گرفت

هاي اجتماعيِ توسعة انساني و شاخص حقوقي مربوط برداران، طرح مذكور بر شاخصكمي پژوهش نشان داد كه از ديدگاه بهره
برداران نشان ليل دروني طرح از ديدگاه بهرهتح. شناختي بدون تأثير بوده استبه اراضي منطقه تأثيرگذار و بر مسائل جمعيت

از مهمترين نقاط قوت اجتماعي طرح و عدم نظارت و كنترل كافي بر داد كه همسويي اهداف طرح با منافع مردم روستايي
شان برداران نهمچنين تحليل محيطي طرح از ديدگاه بهره. اندحسن اجراي قوانين از مهمترين نقاط ضعف اجتماعي طرح بوده

ها نسبت ها و تغيير نگرشهاي تعاوني از مهمترين فرصتهاي تعاوني طرح جامع و مشاركت اعضاي شركتداد كه وجود شركت
منظور تقويت و مطلوبيت طرح در در پايان نيز به. اندبه طرح در نتيجة تغيير مديران از مهمترين تهديدهاي اجتماعي طرح بوده

.ارائه شده استهاي اجتماعي، راهكارهاييجنبه

.SWOTتحليلبرداران، ، ديدگاه بهرهمنابع طبيعي و آبخيزدارياجتماعي، طرح مديريت جامعارزيابي اثرات:كليديهاي واژه

.بخش ترويج و آموزش كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايراندانشياروبه ترتيب دانشجوي سابق كارشناسي ارشد-1
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مقدمه
ة دار و نحواز اوايل انقالب در كشور ما مسئله اراضي شيب

اربري و ساماندهي آنها مدنظر كارشناسان آب و خاك ك
هاي مختلف و تحت كه با ارائه طرحاستقرار گرفته

برداري اصولي از آنها دست زراعت ديم و آبي به نوعي بهره
توان به كاشت نهال در ها مييابند كه از جمله اين طرح

دار، طرح طوبي، كشت گياهان دارويي در اراضي شيب
دار، هاي مرتعداري، كشت علوفه در اراضي شيبقالب طرح

دار به باغات تبديل اراضي شيبوهاي جنگل و مرتعطرح
ه همگي در جهت استفاده صحيح و با كمثمر اشاره كرد

بكارگيري توان مناسب اكولوژيكي مدنظر كارشناسان بوده 
هاي مخرب و وقوع سيلبويژهبا گذشت زمان و .است

گلستان در استان بويژه سيل (هااستانبرخي ويرانگر در 
مبادرت و تدوين طرحي كارشناسان به تهيه ) 1380سال 

،هاي زراعيكه تمامي مشكالت موجود در عرصهنمودند
جنگلي و مرتعي را مرتفع نمايد و در اين ،كوهستاني

ارگيري توان فكري و كراستا كارشناسان خبره با ب
كارشناسي خود، طرح احداث باغ در اراضي شيبدار و كم 

يب هكتار را به تصو200000بازده استان فارس در سطح 
رساندند كه در استان فارس به عنوان دومين استان 

اين . كشور به صورت آزمايشي به اجرا در آمدآهنگيشپ
طرح داراي خصوصياتي از جمله واگذاري قطعي سطح 

هاي منابع طبيعي به مديريت هكتار از عرصه200000
باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان بود كه مجوز 

. كردآنرا به بهره برداران صادر ميواگذاري قطعي مالكانه
در پي تصويب اين طرح، اداره كل منابع طبيعي و 

گيري از نظرات كارشناسان آبخيزداري فارس با بهره
و اساتيد تحقيقات كشاورزي استانباغباني، مركز 

طرح فوق را به طرح مديريت جامع منابع ،دانشگاهي
جوز طبيعي و آبخيزداري تبديل نمود كه طي آن م

برداري بلندمدت از تبديل به مجوز بهره،واگذاري قطعي
از اراضي ،شد و اجراي طرحسهاراضي در قالب ماده 

هاي آبخيز تبديل به حوزه،هاي باغيدار و عرصهشيب
هاي آبخيز ها به حوزهبندي عرصهگرديد كه با تقسيم

اداره (ريزي نمودندمشخص و مجزا، اجراي طرح را برنامه
طرح ).1389نابع طبيعي و آبخيرداري استان فارس، كل م

مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه غرب 
هكتار با هدف كنترل 3000شيراز با سطحي معادل 
هاي سطحي از سال برداري از آبفرسايش و رسوب و بهره

خرد و (هاي مشاركتي آغاز شد و از طريق روش1387
هايي به ام طرح جامع، زمينطي انج).1388همكاران، 

هاي تعاوني مردم محلي واگذار گرديد تا با تشكيل شركت
هاي مشاركتي در راستاي نيل به اهداف و انجام فعاليت

طور كلي در به. طرح جامع، اقدامات الزم صورت گيرد
تعداد چهار ) غرب شيرازحوزه(رود زنگنه زيرحوزه بن

آبخيز بن رود حوزه. شركت تعاوني تشكيل شده است
كيلومتري 46هكتار در 4/34467زنگنه به مساحت 

كازرون قرار -شمال غرب شيراز در مسير جاده شيراز
از ) نورآباد(گرفته و از شمال به منطقه دشمن زياري 

جنوب به روستاي دشت ارژن، از شرق به بخش ارژن 
شهرستان (و از غرب به كوه دوسيران ) شهرستان شيراز(

هاي اين حوزه از زيرشاخه. گرددتهي ميمن) كازرون
است و از نظر ) قير(فارسي سلمانآقاج و سدرودخانه قره

تقسيمات كشوري جزء دهستان ارژن از بخش مركزي 
اداره كل منابع طبيعي و (باشد شهرستان شيراز مي

در مواردي، ارزيابي آثار ).1387(آبخيزداري استان فارس 
Social  Impact(اجتماعي Assessment (SIA)( به عنوان

محيطي ديده ترِ آثار زيستجزيي از يك ارزيابي گسترده
محيطي را شكل شود و بخشي از ارزيابي آثار زيستمي
در مواقع ديگر، ارزيابي آثار اجتماعي به عنوان . دهدمي

عملي جداگانه، چه به موازات يك ارزيابي آثار 
برخي . شودري ميمحيطي و چه مستقل از آن، راهبزيست

نيز ارزيابي اثرات اجتماعي را بررسي آثار و پيامدهاي 
هاي عمومي و خصوصي بر اجتماعي و فرهنگي فعاليت

ها، دانند به طوري كه اين فعاليتجوامع بشري مي
هاي زندگي، كار، برخوردها و تعامالت، سازماندهي روش

تغيير نيازها و در نهايت مشاركت افراد و اعضاي جامعه را 
ارزيابي اثرات ).1382افتخاري،الدينبدري و ركن(دهد 

اجتماعي، فرايند ارزيابي يا برآورد پيامدهاي اجتماعي 
است كه ممكن است در رابطه با پيامدهاي پذيرش يك 

صالحي و همكاران، (نوآوري و يا كاربرد آن صورت گيرد 
اي يك يا احتماالًًًًً در اثر اجر) 1389؛ ناهيد و كرمي، 1389
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ويژه در سطح ملي و مشي بهي توسعه و يا خطپروژه
اثرات اجتماعي شامل كليه . پيوندداستاني به وقوع مي

هاي اجتماعي و فرهنگي يك پروژه خصوصي يا جنبه
دولتي در رابطه با جمعيت انساني است كه موجب تغيير 

گردد در زندگي، كار، نقش، ارتباط و نيازهاي مردم مي
تواند در دو ارزيابي اثرات اجتماعي مي).1384منوري، (

ارزيابي اثرات . نگر انجام شودنگر و پسحالت پيش
اجتماعي زماني كه قبل از طراحي نهايي يا اجراي اقدامات 

انجام –ها ها و طرحها، برنامهاعم از سياست-ايتوسعه
شود و قصد دارد شرايط اجتماعي موفقيت يا تأثيرات مي

نگر خوانده في اين اقدامات را برآورد كند، پيشمثبت و من
اما زماني كه ارزيابي اثرات اجتماعي، بعد از . شودمي

اي و براي ارزيابي تأثيرات محقق شدة آنها اقدامات توسعه
مطالعات ارزيابي اثرات .نگر استشود، پساجرا مي

اي اجتماعي در سه مرحله از دوره عمر اقدامات توسعه
ارزيابي اثرات اجتماعي قبل از اجراي اقدام، . وندشانجام مي

بيني دارد؛ ارزيابي اثرات اجتماعي نگر و پيشجنبة پيش
بيشتر ناظر بر كنترل ،ايدر طول فرايند انجام اقدام توسعه

تأثيرات منفي اقدام و رصد كردن تأثيرات به منظور انجام 
جرا هاست؛ و در مرحلة پس از اواكنش مناسب در برابر آن

اي صورت و اتمام اقدام، ممكن است بنا به نوع اقدام توسعه
هاي زماني متفاوت ارزيابي گرفته، تأثيرات آن را در دوره

ضرورت انجام ارزيابي اثرات اجتماعي در طول دورة . كند
شود كه تغييرات اي از آنجا ناشي ميعمر اقدامات توسعه

گاه . بيني ندارندهمواره ماهيتي خطي و قابل پيش
هاي كوچك در شيوة اجراي اقدامات سبب بروز تفاوت

گذارند و الزاماً از شود كه بر همه چيز اثر ميتغييراتي مي
روچ، (كنند هاي ابتدايي انجام شده تبعيت نميبينيپيش

اي كه به منظور ارزيابي اثرات در مطالعه). 1387
يز هاي آبخيزداري در حوزه آبخاقتصادي فعاليت- اجتماعي

ها حاكي از آن بوده كه رضايت تفتان صورت گرفته، يافته
ها، به مشاركت در فعاليت% 100كامل مردم، تمايل 

و از % 95به بيش از % 65افزايش تمايل به ماندگاري از 
هاي مثبت اين بين رفتن اختالفات محلي از پيامد

نتايج پژوهش تأثير). 1381خوبفكر، (ها بوده است فعاليت
ساكنيناجتماعي-اقتصاديوضعيتبرخوانداريطرح آب

موجباين طرحبم نشان داد كه اجرايباريكآبمنطقة
در روستاهاي منطقهاهاليازبسياريكهاستشده

كامالًطورمهاجرت بهميزانشوند وكاربهمشغولايستگاه
ارزشيابي). 1374اسدي، بني(كند پيداكاهشمحسوسي

پخش(هاي آبخيزداري طرحجتماعيا-اقتصادياثرات
كهدادنشاناصفهاناستاندر،)مصنوعيتغذيهوسيالب

واراضيمالكيتمهاجرت،چونمتغيرهاييبراين پروژه
و مشخص ملموستأثيرمنطقه،فرهنگيهايويژگي
رابطه با متغيرهاييدرهمچنين تأثير آن. استنداشته
استبودهبطئيوناچيزبسياراشتغال و بيكاريچون

هاي آبخيزداري در ارزيابي اجراي طرح).1381صالحي، (
هاي خراسان، مازندران، كرمان، چندين روستا از استان

هرمزگان، لرستان، آذربايجان غربي و فارس نشان داد كه 
ها در رابطه با مهاجرت روستايي، نتايج مثبت و اين طرح

ه مديريت جامع عدم توجه ب. انداي نداشتهقابل مالحظه
برداران در اين نظام مديريتي حوزه و نحوة مشاركت بهره

هاي آبخيزداري در زمينه موجب گرديده كه اجراي طرح
مراتع و پوشش گياهي با موفقيت چنداني مواجه نشوند و 

داراي نقش و بازده ،رودطوري كه انتظار ميآن،در عمل
ت گرفته در هاي صورارزيابي). 1379عفتي، (مثبت نباشد 

آبخيز هاي آبخيزداري در حوزهرابطه با اجراي طرح
خشك منطقه سميرم، نشان داد كه در زمينة افزايش تنگ

برداران و جلوگيري از مهاجرت روستايي اشتغال براي بهره
ها و معضالت مناطق كه در حال حاضر از مهمترين چالش

شود، نقش مثبت و مؤثري را ايفا روستايي محسوب مي
درصد از 76نحوي كه نزديك به نكرده است، به

هاي تأثير بودن اجراي طرحشوندگان معتقد بر بيمصاحبه
قنبري، و قدوسي، (آبخيزداري در اين زمينه بودند 

احداث (ارزيابي اثرات كشاورزي، جنگلداري ).1387
هاي آبخيزداري حوزة اقتصادي پروژه- و اجتماعي) جنگل

كرد مشخصانيري در ماداگاسكارآبخيز منطقة تسيازومپ
كه اين پروژه در سه زمينة كشاورزي، جنگلداري و 

اقتصادي موفق بوده و مهمترين داليل موفقيت - اجتماعي
درگير شدن جمعيت محلي (مشاركت مؤثر : آن عبارتند از
مجاز شدن (، سيستم واگذاري زمين )هادر فعاليت

واگذاري روستاييان به نهال كاري در اراضي دولتي و

1392/ 2شماره / 9جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران 



112

و اعتماد متقابل ميان ) سال5اراضي به آنها پس از 
و مردم ) و متصديانNGOsحاميان پروژه مثل (مسئوالن 

ارزيابي اثرات اجتماعي پروژة . (Drasana, 2002)محلي 
پخش سيالب بر روي دشت گربايگان فسا نشان داد كه، 

هاي اثرات خصوص شاخصهاي معناداري درتفاوت
پاسخگويان در روستاهاي با پروژه و بدون اجتماعي بين

حاليكه داراي اثرات منفي اين پروژه در. پروژه وجود نداشت
درك شده، سرماية اجتماعي و توسعه روي بهروزيِ بر

ساختار اجتماعي بوده داراي اثرات مثبتي بر كيفيت 
زندگي، شرايط اقتصاد روستايي و كشاورزي و حفاظت از 

& Ahmadvand(ستمنابع جامعه بوده ا Karami, 2009.(
محيطي، اجتماعي و اقتصادي ارزيابي تركيبي اثرات زيست

نشان داد كه هلندهاي گزيداري كنترل سيالب در سياست
شناختي ها بر روي تغيير جمعيتاين سياست

& Brouwer(اندتأثير داشته) دموگرافيك( Van, 2004(.
يزداري در منطقه هاي توسعه آبخاثرات اجتماعي برنامه

هند، به صورت زير مشخص گرديدندنادوتاميل
(Palanaisami & Suresh, 2009). ايجاد اشتغال، كاهش

با توجه . سازي اجتماعي، مشاركت مردممهاجرت، توانمند
هاي ذكر شده به اهميت موضوع و در نظر گرفتن ضرورت

در اين نوشتار، هدف كلي اين پژوهش عبارت است از 

بي اثرات اجتماعي طرح مديريت جامع منابع طبيعي ارزيا
) رود زنگنهزيرحوزه بن(و آبخيزداري حوزه غرب شيراز 

“ طرح”كه در ادامه اين نوشتار، بمنظور اختصار از واژه (
از ديدگاه ) جهت اشاره به آن استفاده خواهد شد

منظور تقويت و مطلوبيت برداران و ارائه راهكارهايي بهبهره
اهداف ويژه اين پژوهش .هاي اجتماعيجنبهطرح در
:عبارتند از

اثرات اجتماعي طرح مديريت جامع منابع ارزيابي-
طبيعي و آبخيزداري حوزه غرب شيراز از ديدگاه 

بردارانبهره
هاي اجتماعي ضعفوهاقوتبنديطبقهوبازشناسي-

طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري حوزه غرب 
برداراناز از ديدگاه بهرهشير

تهديدهاي اجتماعي وهافرصتبنديطبقهبازشناسي و-
طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري حوزه غرب 

.بردارانشيراز از ديدگاه بهره
شاخص توسعه : شامل(، متغيرهاي اجتماعي 1طبق نگارة 

انساني، شاخص حقوقي مربوط به اراضي منطقه، مسائل 
هاي مربوط به هر كدام از آنها و گويه) شناختيجمعيت

. اندمشخص شده

)اثرات بر روي(
شناختيمسائل جمعيتهاي انسانيشاخصهاي حقوقي مربوط به اراضي منطقهشاخص

احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي تخريب -
بردارانسنوات به دولت با حفظ حقوق بهره

قانونيجلوگيري از تصرفات غير-

سرمايه اجتماعي-
توانمندي اجتماعي زنان-
كيفيت زندگي-
منابع طبيعي و وري ازفرهنگ بهره-

آبخيزداري
توجه به دانش بومي-
هاي رواني ناشي از اثرات ميزان تنش-

خشكسالي

جمعيت و تغييرات آن-
روند مهاجرت -
تمايل به ماندگاري در روستا-
اها و جاهاي ديگر ورود افراد از روست-

به منطقه
حضور كارگران فصلي در منطقه-

طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري

اثرات احتمالي طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري بر عناصر اجتماعي: پژوهشچارچوب نظري-1نگاره 
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روش پژوهش
جهت دستيابي به اهداف اين پژوهش، روش پژوهش 

. ، مناسب تشخيص داده شد)Mix-Method(تركيبي
هاي كمي و كيفي در ارزيابي كه طبق سنت به طور روش

اند، هر كدام نقاط قوت و ضعفي جداگانه به كار گرفته شده
تركيب اين دو روش، خصوصاً زماني كه . دارند

هايي در طرح مورد مطالعه وجود داشته باشد، محدوديت
در قسمت كمي اين . تواند ارزيابي را مؤثرتر كندمي

پژوهش در راستاي تعيين مهمترين موضوعات براي 
مطالعه در مرحلة تعيين دامنه كار، مروري بر ادبيات 

هاي منابع طبيعي و عي پروژهپژوهش پيرامون اثرات اجتما
سپس با مراجعه به منطقة مورد . آبخيزداري صورت گرفت

برداران و كارشناسان مطالعه و همچنين مشورت با بهره
بيشتري مورد شناسايي قرار گرفتند،هاي مربوطه، شاخص

طوري كه در نهايت فهرستي از عناصر اجتماعي كه طرح به
در . باشد، مشخص شدندتوانست بر آنها تأثيرگذار مي

گري قرار گرفتند و مرحله بعد، اين عناصر مورد غربال
ترين آنها انتخاب شدند و پس از ترين و متناسبمناسب

تبيين تعاريف مفهومي و كاركردي، متغيرهاي گزينش 
شده در دو ُبعد قبل و بعد از اجراي طرح، از ديدگاه 

مت كمي در قس.برداران مورد سنجش قرار گرفتندبهره
منظور ارزيابي اثرات طرح بر عناصر بهاين پژوهش، 

برداران، از از ديدگاه بهرهرود زنگنه،زيرحوزه بناجتماعي ِ
براي تأييد . فن پيمايش و ابزار پرسشنامه استفاده گرديد

روايي صوري، پرسشنامه در اختيار متخصصان قرار گرفت 
شد و سپس اصالحات الزم اعمال،و بر اساس نظرات آنان

يك مطالعه راهنماجهت بررسي پايايي ابزار سنجش انجام 
نفر از اعضاي شركت 32،براي انجام مطالعة راهنما. گرفت

زنيان آقاج روستاي دهنو از زير حوزه خانهتعاوني قره
دهندة ، نشان1جدول . انتخاب شدند) حوزه غرب شيراز(

هش هاي مختلف پژوضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس
در قسمت كيفي اين پژوهش، براي تحليل نقاط .باشدمي

 ,Strength, Weakness(ها و تهديداتقوت، ضعف، فرصت

Opportunity and Threat (SWOT) analysis( طرح از
مند نيمه ساختارةمصاحبفن از،بردارانديدگاه بهره

ها شامل ها و ضعفدر اين پژوهش قوت. استفاده گرديد
هاي عملكردي طرح مديريت جامع منابع ناييبررسي توا

طبيعي و آبخيزداري حوزة غرب شيراز، بر اساس منابع 
ها و تهديدها شامل همة همچنين فرصت. موجود هستند

هاي ها و برنامهنيروها و شرايطي هستند كه بر انتخاب
. طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري تأثير دارند

حيطي طرح مديريت جامع منابع در تحليل دروني و م
طبيعي و آبخيزداري حوزة غرب شيراز، متغيرهاي 
اجتماعي كه در داخل و خارج از فضاي سازمان بر طرح 

برداران مورد شناسايي قرار اثرگذار بودند، از ديدگاه بهره
رود زنگنه چهار شركت تعاوني حوزه بندر زير. گرفتند

يفه نگهداري و توسعه پايدار تشكيل شده است كه وظ
ها محول برداري از باغات احداث شده به اين شركتبهره

براي دسترسي به افراد مورد مطالعه در . گرديده است
بندي شده گيري طبقهاز روش نمونه،قسمت كمي تحقيق

. تصادفي استفاده شده است

هاي اين پژوهشضريب آلفا براي مقياس- 1جدول
ضريب آلفادورة زماني  مقياسموارد

شاخص اجتماعي كل1
82/0قبل از اجراي طرح
92/0پس از اجراي طرح

شاخص توسعه انساني2
80/0قبل از اجراي طرح
82/0پس از اجراي طرح

شاخص حقوقي مربوط به اراضي منطقه3
76/0قبل از اجراي طرح
74/0پس از اجراي طرح

شناختيمسائل جمعيت4
62/0ل از اجراي طرحقب

61/0پس از اجراي طرح
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بدين صورت كه هر شركت تعاوني به عنوان يك طبقه در 
نظر گرفته شد و افراد مورد نظر در هر طبقه به صورت 

با توجه به مجموع تعداد اعضاي .تصادفي انتخاب شدند
و با ) N=885(رود زنگنه حوزة بنهاي تعاوني زيرشركت

نفر 268ول كرجسي و مورگان، حجم نمونه استفاده از جد
سپس با توجه به تعداد اعضاي هر شركت . تعيين شد

تعاوني، حجم نمونه براي هر شركت تعاوني مشخص 
هايهمصاحبدر قسمت كيفي تحقيق، جهت انجام . گرديد
هاي تعاوني، تعداد پنج مند با اعضاي شركتساختارنيمه

عاوني به صورت هدفمند نفر از افراد مطّلع از هر شركت ت
نفر از اعضاي 20ترتيب در مجموع بدين. انتخاب شدند

هاي تعاوني طرح مديريت جامع و آبخيزداري زير شركت
رود زنگنه، در قسمت كيفي تحقيق، مشاركت حوزه بن

. نمودند
SPSSافزار كليه محاسبات اين پژوهش، با استفاده از نرم

.ام گرفته استانج) 9.1نسخة (SASو ) 17نسخة (
منظور ارزيابي اثرات طرح بر عناصر اجتماعيِ زيرحوزه به
عنوان معيارهاي اجتماعي زير به متغيرهاي رود زنگنه، بن

:تعيين گرديدندارزيابي 

هاي انسانيشاخص-
هاي انساني از در اين پژوهش براي سنجش شاخص

هاي هاي، ميزان توجه به دانش بومي، ميزان مشاركتگويه
هاي ناشي از اثرات خشكسالي مردمي و ميزان نگراني

3ها در قالب طيف ليكرت با كه اين گويه،استفاده شد
در دو بعد قبل از اجراي طرح و ) زياد، متوسط، كم(سطح 

سنجيده شده ) پس از اجراي طرح جامع(در حال حاضر 
همچنين جهت سنجش شاخص توسعه انساني از . است

:ه گرديدمتغيرهاي زير استفاد
براي سنجش اين متغير از :سرمايه اجتماعي�

هاي اعتماد، عضويت سازماني، انسجام اجتماعي، مؤلفه
نمرات براي سرمايه . تعاون و مبادلة اطالعات استفاده شد

اجتماعي، در دو بعد قبل از اجراي طرح و در حال حاضر، 
دهنده ، نشان1كه نمره طوريبه. ، بوده است3و 1بين 
دهنده سرمايه ، نشان3يه اجتماعي ضعيف و نمرة سرما

.باشداجتماعي قوي مي

براي سنجش اين متغير از : توانمندي اجتماعي زنان�
ها و گيريگويه مانند مشاركت زنان در تصميم6

ها، دخالت زنان در امور مختلف زندگي گذاريسياست
هاي اجتماعي و دسترسي زنان به خدمات ترويجي و برنامه

نمرات براي متغير توانمندي . وزشي، استفاده شدآم
اجتماعي زنان، در دو بعد قبل از اجراي طرح و در حال 

، 1كه نمرة طوريبه. ، بوده است3و 1حاضر، بين 
، 3دهنده توانمندي اجتماعي ضعيف زنان و نمرة نشان
. باشددهنده توانمندي اجتماعي قوي زنان مينشان

فيت زندگي با استفاده از شاخص كي: كيفيت زندگي�
هاي مربوط به درآمد، تغذيه، مشاركت اجتماعي، داده

دسترسي به امكانات آموزشي و خدماتي، وضعيت مسكن، 
هاي خدماتي و عدالت دسترسي به اعتبارات و بيمه

نمرات براي ،در اين پژوهش. اجتماعي برآورد شده است
در حال كيفيت زندگي، در دو بعد قبل از اجراي طرح و 

، 1كه نمره طوريبه، بوده است؛3و 1حاضر، بين 
، 3دهنده شرايط ضعيف كيفيت زندگي و نمرة نشان
. باشددهنده شرايط مطلوب كيفيت زندگي مينشان

وري از منابع طبيعي و فرهنگ بهره�
گوية ميزان 3براي سنجش اين متغير از : آبخيزداري

ي، ميزان انگيزه مردم برداري خردمندانه از منابع طبيعبهره
هاي منابع طبيعي و ميزان انگيزه در براي حفاظت از عرصه

هاي منابع طبيعي و آبخيزداري، مردم براي تشكيل تعاوني
نمرات ازدر دو بعد قبل از اجراي طرح و در حال حاضر، 

دهنده ، نشان1كه نمرة طوريبه. ، استفاده شد3و 1بين 
دهنده فرهنگ ، نشان3ة وري پايين و نمرفرهنگ بهره

.باشدوري قوي ميبهره

هاي حقوقي مربوط به اراضي منطقهشاخص-
مربوط به اراضي (هاي مربوط به مسائل حقوقي داده

اطالعاتي را در مورد احقاق حقوق دولت و ) منطقه
بازگشت اراضي تخريب سنوات به دولت با حفظ حقوق 

. كندني فراهم ميبرداران و همچنين تصرفات غير قانوبهره
ها با استفاده از سواالتي در قالب طيف ليكرت با اين گويه
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در دو بعد قبل از اجراي طرح ) زياد، متوسط، كم(سطح 3
از ديدگاه ) پس از اجراي طرح جامع(و در حال حاضر 

.نفعان مورد سنجش قرار گرفتندذي

شناختيمسائل جمعيت-
اطالعاتي را در ،ناختيشهاي مربوط به مسائل جمعيتداده

مورد رشد جمعيت و تغييرات آن، روند مهاجرت 
روستاييان از داخل روستا به مناطق ديگر، ورود افراد از 
روستاها و جاهاي ديگر به منطقه، حضور كارگران فصلي 

. كنددر منطقه و تمايل به ماندگاري در روستا، فراهم مي
زياد، (سطح3ها در قالب طيف ليكرت با اين گويه

در دو بعد قبل از اجراي طرح و در حال ) متوسط، كم
نفعان مورد از ديدگاه ذي) پس از اجراي طرح جامع(حاضر 

.سنجش قرار گرفتند

ها و بحثيافته
ارزيابي كمي اثرات اجتماعي طرح از ديدگاه -

برداران بهره
در اين بخش به ارائه نتايج حاصل از بكارگيري آزمون 

هاي وابسته، در خصوص بررسي ودنت براي گروهاستيتي
شامل (هاي اجتماعي كمي اثرات طرح بر روي شاخص

هاي حقوقي مربوط به اراضي هاي انساني، شاخصشاخص
برداران از ديدگاه بهره) شناختيمنطقه و مسائل جمعيت

H0هاي مورد بررسي، در كلية شاخص. پرداخته خواهد شد

دو دورة قبل و پس قادير ميانگيننمايانگر فرضية تساوي م
از اجراي طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري 
به عبارتي عدم تأثير طرح در مقولة مورد بررسي بوده، 

نمايانگر تأثير طرح روي شاخص H1حال آنكه فرضيه 
نتايج به . برداران بوده استمورد مطالعه از ديدگاه بهره

هاي وابسته، ودنت براي گروهاستيدست آمده از آزمون تي
خالصه شده 2هاي اجتماعي در جدول در رابطه با شاخص

هاي نتايج حاصل از آزمون تي استيودنت براي گروه.است
برداران، در رابطه با وابسته، نشان داد كه از ديدگاه بهره

داري در سطح شاخص اجتماعي كل، اختالف معني
بل از اجراي طرح و ، بين دو دورة زماني ق01/0احتمال 

طوري كه ميانگين پس از اجراي طرح وجود دارد، به
بيشتر از ،شاخص اجتماعي كل پس از اجراي طرح

اين . باشدميانگين اين شاخص قبل از اجراي طرح مي
دهندة تأثير طرح مديريت جامع منابع موضوع نشان

طبيعي و آبخيزداري بر روي شاخص اجتماعي كل، از 
در ادامه ،بنابراين). 2جدول (باشد رداران ميبديدگاه بهره

شامل (هاي اجتماعي به ارزيابي اثرات طرح بر شاخص
هاي حقوقي مربوط به اراضي هاي انساني، شاخصشاخص

برداران از ديدگاه بهره) شناختيمنطقه و مسائل جمعيت
.پرداخته خواهد شد

استيودنت براي هاي اجتماعي با استفاده از آزمون تيخصمقايسة قبل و بعد از اجراي طرح از نظر شا-2جدول 
بردارانهاي وابسته، از ديدگاه بهرهگروه

**داريسطح معنيTآماره پس از اجراي طرحقبل از اجراي طرحمتغيرها

انحراف معيارميانگينانحراف معيار*ميانگين
0001/0**- 28/121/035/125/042/5شاخص اجتماعي كل

001/0**- 23/124/027/130/037/3هاي انسانيشاخص
0001/0**-67/145/022/244/069/13هاي حقوقي مربوط به اراضي منطقهشاخص

46/0- 37/131/038/137/073/0شناختيمسائل جمعيت

.  باشدمي1- 3ها شاخصدامنه ميانگين*
01/0داري در سطح احتمال معني** 
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هاي انساني از ارزيابي اثرات طرح بر شاخص-
برداران ديدگاه بهره

هاي نتايج حاصل از آزمون تي استيودنت براي گروه
برداران، در رابطه با وابسته، نشان داد كه از ديدگاه بهره

داري بين دو دورة قبل اختالف معني،هاي انسانيشاخص
وجود دارد، به01/0و بعد از اجراي طرح در سطح احتمال

،هاي انساني پس از اجراي طرحطوري كه ميانگين شاخص
. باشدميبيشتر از ميانگين اين شاخص قبل از اجراي طرح

هاي دهندة تأثير طرح بر روي شاخصاين موضوع نشان
جهت ). 2جدول (باشد برداران ميانساني، از ديدگاه بهره

هاي انساني خصتعيين نوع تأثير طرح بر متغيرهاي شا
شامل سرماية اجتماعي، توانمندي اجتماعي زنان، كيفيت (

) وري از منابع طبيعي و آبخيزداريزندگي و فرهنگ بهره
هاي وابسته، استفاده استيودنت براي گروهاز آزمون تي

نتايج حاصل از آزمون تي استيودنت ).3جدول (گرديد 
برداران، اه بهرههاي وابسته، نشان داد كه از ديدگبراي گروه

در رابطه با متغيرهاي سرماية اجتماعي، توانمندي 
داري، بين اجتماعي زنان و كيفيت زندگي، اختالف معني
اين موضوع . دو دورة قبل و بعد از اجراي طرح وجود ندارد

دهندة عدم تأثير طرح مديريت جامع منابع طبيعي و نشان
برداران بهرهها، از ديدگاهآبخيزداري بر روي اين شاخص

برداران، در رابطه با از ديدگاه بهره).3جدول (باشد مي
وري از منابع طبيعي و آبخيزداري، متغير فرهنگ بهره

، بين دو دورة 01/0داري در سطح احتمالاختالف معني
بنابراين از ديدگاه . قبل و بعد از اجراي طرح وجود دارد

ري از منابع وبرداران اجراي طرح بر فرهنگ بهرهبهره

طبيعي و آبخيزداري مردم محلي اثر افزايشي داشته است 
همچنين جهت تعيين تأثير، نوع تأثير و شدت ).3جدول (

شامل ميزان (هاي انساني هاي شاخصتأثير طرح بر گويه
هاي رواني ناشي از اثرات توجه به دانش بومي و تنش

ب و ضريكاياز جداول توافقي، آزمون مربع) خشكسالي
هاي مورد در ساير گويه. اي استفاده گرديداي رتبهدورشته
نمايانگر فرضية تساوي مقادير فراواني H0،بررسي
اي و تعداد مورد انتظار و به عبارتي عدم تأثير مشاهده

طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري در مقولة 
نمايانگر تأثير طرحH1مورد بررسي بوده حال آنكه فرضية 

برداران بوده مذكور روي گوية مورد مطالعه از ديدگاه بهره
متغير دورة زماني، در دو سطح قبل و بعد از اجراي . است

هاي انساني در سه سطح زياد، هاي شاخصطرح و گويه
برداران در دو دورة از ديدگاه بهره.باشدكم و متوسط مي

ش زماني قبل و بعد از اجراي طرح، ميزان توجه به دان
اين . بومي با شدت كم، داراي بيشترين فراواني بوده است

در حالي است كه درصد در ستون گوية توجه به دانش 
بوده كه % 1/55بومي با شدت كم، قبل از اجراي طرح، 

همچنين . تقليل يافته است% 9/44پس از اجراي طرح به 
كاي نشان داد كه بين دو متغير دورة زماني و آزمون مربع

داري در سطح توجه به دانش بومي، رابطة معنيميزان 
اي البته مقدار ضريب دورشته. وجود دارد01/0احتمال 

اين دو متغير ،دهندة رابطة نسبتاً كمنشان) 24/0(اي رتبه
برداران، تأثير بنابراين از ديدگاه بهره). 4جدول(باشد مي

افزايشي وطرح بر روي ميزان توجه به دانش بومي، از نوع
.شدت آن در حد نسبتاً كم است

استيودنت هاي انساني با استفاده از آزمون تيهاي شاخصمقايسة قبل و بعد از اجراي طرح از نظر مؤلفه- 3جدول 
بردارانهاي وابسته، از ديدگاه بهرهبراي گروه

**داريسطح معنيTآماره پس از اجراي طرحقبل از اجراي طرحمتغيرها

انحراف معيارميانگينانحراف معيار*ميانگين
150/0- 39/154/045/150/044/1سرماية اجتماعي

19/0- 86/024/087/025/030/1توانمندي اجتماعي زنان
31/0-25/132/026/133/01كيفيت زندگي
0001/0**- 29/140/062/154/077/9وري از منابع طبيعي و آبخيزداريفرهنگ بهره

.   باشدمي1-3ها شاخصدامنه ميانگين*
01/0داري در سطح احتمال معني** 
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منظور بررسي رابطة بين دو متغير دورة زماني و ميزان توجه به دانش بوميجدول توافقي به-4جدول 
كم متوسط زياد توجه به دانش بومي دوره
239 23 6 فراواني قبل از اجراي طرح

2/89
1/55

6/8
6/42

2/2
5/12

درصد در رديف
درصد در ستون

195 31 42 فراواني اجراي طرحبعد از
8/72
9/44

6/11
4/57

7/15
5/87

درصد در رديف
درصد در ستون

434 54 48 فراواني جمع
81
100

10
100

9
100

درصد در رديف
درصد در ستون

(Chi-Square= 32.64, Rank biserial coefficient= 0.24, P= 0.000)

بعد از ، در دو دورة زماني قبل و5با توجه به نتايج جدول 
هاي رواني ناشي از اثرات اجراي طرح، ميزان تنش

خشكسالي با شدت زياد، داراي بيشترين فراواني بوده 
اين در حالي است كه درصد در ستون ميزان . است
هاي رواني ناشي از اثرات خشكسالي با شدت زياد، تنش

بوده و پس از اجراي طرح به % 1/38قبل از اجراي طرح، 
كاي نشان داد كه بين دو آزمون مربع. سترسيده ا% 9/61

هاي رواني ناشي از اثرات متغير دورة زماني و ميزان تنش
وجود 01/0داري در سطح احتمال خشكسالي، رابطة معني

دهندة نشان) 71/0(اي اي رتبهمقدار ضريب دورشته. دارد
هاي رواني رابطة قوي دو متغير دورة زماني و ميزان تنش

بنابراين از ديدگاه . باشدات خشكسالي ميناشي از اثر
برداران، تأثير طرح مديريت جامع منابع طبيعي و بهره

هاي رواني ناشي از اثرات آبخيزداري بر روي ميزان تنش

افزايشي و شدت آن در حد قوي بوده خشكسالي، از نوع
. است

هاي حقوقي مربوط بر شاخصارزيابي اثرات طرح-
بردارانز ديدگاه بهرهبه اراضي منطقه ا

هاي وابسته، استيودنت براي گروهنتايج حاصل از آزمون تي
برداران، در رابطه با نشان داد كه از ديدگاه بهره

هاي حقوقي مربوط به اراضي منطقه، اختالف شاخص
ح در سطح داري بين دو دورة قبل و بعد از اجراي طرمعني

يانگين طوري كه مبهوجود دارد،01/0احتمال 
هاي حقوقي مربوط به اراضي منطقه، پس از اجراي شاخص

انگين اين شاخص قبل از اجراي طرحطرح بيشتر از مي
.باشدمي

هاي رواني ناشي از اثرات خشكسالي منظور بررسي رابطة بين دو متغير دورة زماني و ميزان تنشجدول توافقي به-5جدول 
كم متوسط زياد از اثرات خشكساليهاي رواني ناشيتنش دوره
74 68 126 فراواني قبل از اجراي طرح

6/27
5/70

4/24
68

47
1/38

درصد در رديف
درصد در ستون

31 32 205 فراواني بعد از اجراي طرح
6/11
5/29

9/11
32

5/76
9/61

درصد در رديف
درصد در ستون

105 100 331 فراواني جمع
6/19

100
7/18

100
8/61

100
درصد در رديف
درصد در ستون

(Chi-Square= 49.42, Rank biserial coefficient= 0.71, P= 0.000)
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هاي دهندة تأثير طرح بر روي شاخصاين موضوع نشان
).2جدول (باشدقي مربوط به اراضي منطقه ميحقو

بنابراين جهت تعيين تأثير، نوع تأثير و شدت تأثير طرح بر 
هاي حقوقي مربوط به اراضي منطقه هاي شاخصگويه

شامل احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي تخريب (
برداران و ميزان سنوات به دولت با حفظ حقوق بهره

از جداول ) هاي مليتصرفات غيرقانوني افراد به عرصه
اي اي رتبهكاي و ضريب دورشتهتوافقي، آزمون مربع

.استفاده گرديد
نمايانگر فرضية H0،رد بررسيهاي مودر ساير گويه

اي و تعداد مورد انتظار و به تساوي مقادير فراواني مشاهده
عبارتي عدم تأثير طرح بر مقولة مورد بررسي بوده حال 

نمايانگر تأثير طرح مذكور روي گوية مورد ،H1آنكه فرضية 
متغير . برداران بوده استمطالعه بررسي، از ديدگاه بهره

دو سطح قبل و بعد از اجراي طرح و دورة زماني، در 
شاخص حقوقي مربوط به اراضي منطقه، در سه هايگويه

، رابطة بين دو 6جدول .باشدسطح زياد، كم و متوسط مي
متغير دورة زماني و احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي 

برداران، را تخريب سنوات به دولت با حفظ حقوق بهره

ايج اين جدول، در دورة قبل از با توجه به نت. دهدنشان مي
اجراي طرح، ميزان احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي 

برداران با تخريب سنوات به دولت با حفظ حقوق بهره
شدت كم، داراي بيشترين فراواني بوده در حالي كه در 
دورة بعد از اجراي طرح، احقاق حقوق دولت و بازگشت 

برداران قوق بهرهاراضي تخريب سنوات به دولت با حفظ ح
آزمون . با شدت زياد، داراي بيشترين فراواني بوده است

كاي نشان داد كه بين دو متغير دوره زماني و احقاق مربع
حقوق دولت و بازگشت اراضي تخريب سنوات به دولت با 

داري در سطح رابطة معني،بردارانحفظ حقوق بهره
همچنين مقدار ضريب . وجود دارد01/0احتمال 
دهندة رابطة قوي دو نشان) 56/0(اي اي رتبهدورشته

متغير دورة زماني و احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي 
برداران تخريب سنوات به دولت با حفظ حقوق بهره

برداران، تأثير طرح بر روي بنابراين از ديدگاه بهره. باشدمي
احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي تخريب سنوات به 

برداران، از نوع افزايشي و شدت حفظ حقوق بهرهدولت با
. آن در حد قوي بوده است

منظور بررسي رابطة بين دو متغير دورة زماني و احقاق حقوق دولت و بازگشت اراضي جدول توافقي به- 6جدول 
برداران تخريب سنوات به دولت با حفظ حقوق بهره

كم متوسط زياد
تخريب راضياحقاق حقوق دولت و بازگشت ا

بردارانسنوات به دولت با حفظ حقوق بهره
دوره

169 70 27 فراواني قبل از اجراي طرح
5/63
2/78

3/26
6/55

2/10
2/14

درصد در رديف
درصد در ستون

47 56 163 فراواني بعد از اجراي طرح
7/17
8/21

1/21
4/44

3/61
8/85

درصد در رديف
درصد در ستون

216 126 190 فراواني جمع
6/40

100
7/23

100
7/35

100
درصد در رديف
درصد در ستون

(Chi-Square= 167.81, Rank biserial coefficient= 0.56, P= 0.000)
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منظور بررسي رابطة بين دو متغير دورة زماني و احقاق حقوق دولت و ميزان تصرفات جدول توافقي به- 7جدول 
هاي ملي صهغيرقانوني افراد به عر

كم متوسط زياد هاي مليتصرفات غيرقانوني افراد به عرصه دوره
115 46 105 فراواني قبل از اجراي طرح

2/43
2/37

3/17
7/51

5/39
4/78

درصد در رديف
درصد در ستون

194 43 29 فراواني بعد از اجراي طرح
9/72
8/62

2/16
3/48

9/10
6/21

درصد در رديف
ستوندرصد در 

309 89 134 فراواني جمع
1/58

100
7/16

100
2/25

100
درصد در رديف
درصد در ستون

(Chi-Square= 63.40, Rank biserial coefficient= 0.34, P= 0.000)

برداران در دو دورة زماني قبل و بعد از از ديدگاه بهره
هاي اجراي طرح، ميزان تصرفات غيرقانوني افراد به عرصه
اين . ملي با شدت كم، داراي بيشترين فراواني بوده است

در حالي است كه درصد در ستون متغير ميزان تصرفات 
هاي ملي با شدت زياد، قبل از غيرقانوني افراد به عرصه

% 6/21بوده كه پس از اجراي طرح به % 4/78اجراي طرح، 
كاي نشان داد كه بين همچنين آزمون مربع. رسيده است

متغير دورة زماني و ميزان تصرفات غيرقانوني افراد به دو
01/0داري در سطح احتمال هاي ملي، رابطة معنيعرصه

) 34/0(اي اي رتبهمقدار ضريب دورشته. وجود دارد
جدول (باشد دهندة رابطة متوسط اين دو متغير مينشان

برداران، تأثير طرح بر روي بنابراين از ديدگاه بهره).7
هاي ملي، از نوعان تصرفات غيرقانوني افراد به عرصهميز

.كاهشي و شدت آن در حد متوسط است

شناختي از ارزيابي اثرات طرح بر مسائل جمعيت-
برداران ديدگاه بهره

هاي وابسته، استيودنت براي گروهنتايج حاصل از آزمون تي
ل برداران، در رابطه با مسائنشان داد كه از ديدگاه بهره

داري بين دو دورة قبل و اختالف معني،شناختيجمعيت
اين موضوع . بعد از اجراي طرح وجود نداشته است

از شناختيتأثير طرح بر مسائل جمعيتدهندة عدم نشان
).2جدول (باشد برداران ميديدگاه بهره

بندي عوامل داخلي و خارجي بازشناسي و طبقه-
برداران با بهرهاجتماعي مؤثر بر طرح از ديدگاه

SWOTاستفاده از تحليل 

بندي در اين قسمت از پژوهش، جهت بازشناسي و طبقه
عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر طرح از ديدگاه 

. استفاده گرديدSWOTبرداران، از روش تحليلي بهره
، ابزاري براي شناخت تهديدها SWOTتكنيك يا ماتريس 

ك سيستم و هاي موجود در محيط خارجي يو فرصت
منظور سنجش هاي داخلي آن بهها و قوتبازشناسي ضعف

وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن سيستم 
بدين ترتيب در ). 1388زاده، زاده و آقاسيابراهيم(است 

هاي صورت گرفته روي محيط ابتدا با توجه به بررسي
داخلي و محيط خارجي طرح، فهرستي از نقاط قوت، 

برداران مورد ها و تهديدها، از ديدگاه بهرهفرصتضعف،
شناسايي قرار گرفت تا در نهايت جهت برطرف كردن يا 
تقليل نقاط ضعف و تهديدها و تقويت و بهبود نقاط قوت و 

هاي موجود در ارتباط با طرح،  راهكارهاي مناسبي فرصت
. ارائه شود

نيمههايهمصاحبدر قسمت كيفي پژوهش، جهت انجام 
هاي تعاوني توسعه پايدار كه مند با اعضاي شركتساختار

نفر از افراد 4در حين اجراي طرح شكل گرفتند، تعداد 
انتخاب از هر شركت تعاوني به صورت هدفمندمطّلع
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نفر از اعضاي 20ترتيب در مجموع بدين. شدند
هاي تعاوني، در قسمت كيفي پژوهش، مشاركت شركت
. نمودند

ط قوت و ضعف اجتماعي طرح از ديدگاه تحليل نقا-
بردارانبهره

هدف اين مرحلـه، سـنجش محـيط داخلـي طـرح، جهـت       
بـوده  ) بـرداران از ديدگاه بهره(شناسايي نقاط قوت و ضعف 

هايي كه در راه دستيابي به اهداف طـرح،  است؛ يعني جنبه
از . هاي مساعد يا بازدارنده دارد، مـدنظر بـوده اسـت   زمينه

راهبردهـاي موجـود، عملكردهـا و    ،در اين قسـمت ،رواين
بـرداران مـورد توجـه و بررسـي قـرار      منابع، از ديدگاه بهره

بنـدي  گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف تقسيم
بر اساس تحليل نقاط قوت و ضعف اجتماعي طـرح،  .شدند
نقطـة ضـعف اجتمـاعي طـرح، از     17نقطة قوت و 6تعداد 

بندي اولويت. اران مورد شناسايي قرار گرفتبردديدگاه بهره
اجتماعي طرح، بر اساس ) آناليز دروني(نقاط قوت و ضعف 

همسويي اهـداف  "تعداد اشارات افراد نشان داد كه ، مؤلفة 
جلـب  "و پـس از آن مؤلفـة   "طرح با منافع مردم روستايي

مشاركت مردمـي در طـرح و بسترسـازي بـراي مشـاركت      
مترين نقـاط قـوت اجتمـاعي طـرح از     به عنوان مه،"مردم

خلـع  "در مقابل، مؤلفة . اندبرداران معرفي شدهديدگاه بهره
بـا  "هـاي ملّـي و طبيعـي   يد شدن افراد متجاوز به عرصـه 

تـرين نقطـة   كمترين تعداد اشارات، به عنوان كـم اهميـت  
. بـرداران معرفـي شـد   قوت اجتماعي طرح، از ديدگاه بهـره 

تمــاعي طــرح را از ديــدگاه   ، نقــاط قــوت اج 8جــدول 

همچنـين  .دهـد برداران و به ترتيب اولويت نشان مـي بهره
قوانين و اجرايحسنبركافيكنترلونظارتعدم"مؤلفة 

هاي قانوني جهت پيگيري تعهدات مردم و گاهي نبود اهرم
آگاهي كافي اعضـاي  عدم"و پس از آن مؤلفة "كارشناسان

هـاي فعاليـت وجـود و هاي تعـاوني حـوزة طـرح از   شركت
با بيشترين تعداد اشارات، بـه  ،"مرتبطهايدستگاهاجرايي

عنوان مهمترين نقاط ضعف اجتمـاعي طـرح و در مقابـل،    
برداري از اراضي ملّـي، حتـي بـراي    ارائة مجوز بهره"مؤلفة 

با كمترين تعداد اشارات، بـه عنـوان كـم    "گرافراد تخريب
ــرين نقطــة ضــعف اجتمــاعي طــر اهميــت ــدگاه ت ح، از دي

، نقـاط  9جـدول  . برداران مورد شناسايي قرار گرفتنـد بهره
برداران و به ترتيـب  ضعف اجتماعي طرح را از ديدگاه بهره

.دهداولويت نشان مي

ها و تهديـدهاي اجتمـاعي طـرح از    تحليل فرصت-
بردارانديدگاه بهره

هـا و تهديـدهاي اجتمـاعي طـرح،     بر اساس تحليل فرصت
تهديـد اجتمـاعي طـرح، از ديـدگاه     11رصـت و  ف6تعداد 
بنـدي  اولويـت . بـرداران مـورد شناسـايي قـرار گرفـت     بهره

اجتماعي طـرح، بـر   ) آناليز محيطي(ها و تهديدهاي فرصت
جـود  و"اساس تعداد اشارات افـراد نشـان داد كـه، مؤلفـة     

ــركت ــاي   ش ــاركت اعض ــرح و مش ــوزه ط ــاوني ح ــاي تع ه
و پـس از آن  ")روستاييجوانان و زنان(تعاونيهايشركت
بـه  "و تجربيات اهـالي روسـتايي  بوميوجود دانش"مؤلفة 

ــدگاه      ــرح از دي ــاعي ط ــت اجتم ــرين فرص ــوان مهمت عن
.اندبرداران معرفي شدهبهره

نقاط قوت اجتماعي طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري حوزة آبخيز غرب شيراز از ديدگاه -8جدول 
ترتيب اولويتبرداران به بهره

تعداد اشارات نقاط قوت شاخص
16 همسويي اهداف طرح با منافع مردم روستايي

اجتماعي

15 هاي مردمي در طرح و بسترسازي براي مشاركت مردممشاركتجلب 
12 برداران زيست در بين مردم روستايي و بهرهمحيطي و حفاظت از محيطهاي زيستدغدغهايجاد 
9 برداران و دولتختالفات ملكي بين بهرهسعي در حل ا
9 ساماندهي اراضي تخريبي سنواتي با كمترين تنش اجتماعيجهتتالش 
6 هاي ملّي و طبيعيافراد متجاوز به عرصهشدنخلع يد 
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انجـام تحقيقـات كـاربردي در رابطـه بـا      "در مقابل، مؤلفة 
مســائل توليــد و فــرآوري محصــوالت كشــاورزي و تــرويج 

بـا كمتـرين   "تعـاوني هاي هاي آنها به اعضاي شركتفتهيا
ترين فرصـت اجتمـاعي   تعداد اشارات، به عنوان كم اهميت

، 10جــدول . بــرداران معرفــي شــدطــرح، از ديــدگاه بهــره
بـرداران و بـه   اجتماعي طرح را از ديدگاه بهـره يهافرصت

تغييـر  "همچنـين مؤلفـة   .دهـد ترتيب اولويت نشـان مـي  
فقـدان  (به طرح در نتيجة تغييـر مـديران   ها نسبتنگرش

گستردگي سـطوح  "و پس از آن مؤلفة ")ثبات در مديريت

هـاي كارشناسـان   اجرايي و امكان كاهش دقت و رسـيدگي 
مسـاحت  فزاينـده روندباحفاظتيتوانتناسبعدم(طرح 
با بيشـترين تعـداد اشـارات، بـه عنـوان مهمتـرين       ")طرح

ارتبـاط فقـدان "ل، مؤلفـة  تهديد اجتماعي طرح و در مقاب
"اجراييفرآيندهايوموردنيازاربرديكتحقيقاتبينالزم

ترين تهديـد  با كمترين تعداد اشارات، به عنوان كم اهميت
قـرار  برداران مورد شناسـايي اجتماعي طرح، از ديدگاه بهره

تهديدهاي اجتماعي طرح را از ديدگاه ،11جدول . گرفتند
.دهديب اولويت نشان ميبرداران و به ترتبهره

ماتريس نقاط ضعف اجتماعي طرح مديريت جامع منابع طبيعي و آبخيزداري حوزة آبخيز غرب شيراز از -9جدول
برداران به ترتيب اولويتديدگاه بهره

تعداد اشارات نقاط ضعف شاخص
16 وني جهت پيگيري تعهدات مردم و هاي قانقوانين و گاهي نبود اهرماجرايحسنبركافيكنترلونظارتعدم

كارشناسان

اجتماعي

16 مرتبطهايدستگاهاجراييهايفعاليتوجود وهاي تعاوني حوزة غرب شيراز ازآگاهي كافي اعضاي شركتعدم

14 عدم جلب مشاركت واقعي اهالي روستايي و عدم استفاده از تجربيات روستاييان و دانش بومي آنها
14 مل كردن برخي از مسئولين طرحاي عسليقه

14 تغيير متوالي مسئولين اجرايي طرح
12 عدم هماهنگي مناسب بين ادارات منابع طبيعي و جهاد كشاورزي در اجراي طرح
12 هاي اداره كل منابع طبيعي و جهاد كشاورزي در طرحعدم مداخلة تمام بخش
11 هاي طرحاليتفعت ادمهعدم پيگيري مسائل آموزشي الزم جه
10 عشاير صاحب پرونده چرا و روستاييان تحت پوشش (عدم تعيين مرزهاي مشخص بين اراضي عشاير و روستاييان 

و ايجاد تضاد بين آنها در برخي موارد) طرح
8 زدگي در اجراي طرح شتاب
8 هابرنامهاجرايفرآينددرارزيابيونظارتجايگاهضعف
7 بيني شده در طرحهاي پيشر برنامهعدم اجراي ساي
6 مثالً در رابطه با مسائل (مشاركت ضعيف كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي نسبت به كارشناسان منابع طبيعي 

باغباني كه كارشناسان باغباني سازمان جهاد كشاورزي توانايي علمي باالتري نسبت به كارشناسان منابع طبيعي 
.) دارند

5 مردميهايتواناييازگيريبهرهوطرحاجرايمردمي جهتهايمشاركتازاستفادهدرمشخصياستسفقدان
5 هاي طرحاجراي سياستوريزيبرنامهتدوين،درزنان روستاييمشخصمداخلةعدم
3 ،طرحطوري كه در صورت عدم همكاري مردم باوابستگي شديد بخشي از عمليات اجرايي به مشاركت مردم به

.احتمال شكست طرح وجود دارد
3 گربرداري از اراضي ملّي، حتي براي افراد تخريبارائة مجوز بهره
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برداران به ترتيب اولويتهاي اجتماعي طرح از ديدگاه بهرهفرصت-10جدول 
تعداد اشارات هافرصت شاخص

18 )جوانان و زنان روستايي(تعاونيهايتهاي تعاوني حوزه طرح و مشاركت اعضاي شركجود شركتو

اجتماعي

16 و تجربيات اهالي روستاييبوميوجود دانش
14 هاي مختلف منابع طبيعي و آبخيزداريبرداران در زمينههاي عمومي و فني بهرهآگاهييارتقا
11 بهره گيري (هاي منابع طبيعي هعرصازبرداريبهرهوتوسعهاحيا،حفاظت،زمينهدرمتخصصانسانينيرويوجود

)كز پژوهش و اساتيد دانشگاهيااز نظرات كارشناسان، مر

8 طبيعيمنابعوشاورزيكهايرشتهالتحصيالنفارغوآموختگاندانشتوجهقابلتعدادوجود
5 هـاي آنهـا بـه اعضـاي     انجام تحقيقات كاربردي در رابطه با مسائل توليد و فرآوري محصوالت كشاورزي و ترويج يافته

تعاونيهايشركت

برداران به ترتيب اولويتتهديدهاي اجتماعي طرح از ديدگاه بهره- 11جدول 
تعداد اشارات تهديدها شاخص

17 ) فقدان ثبات در مديريت(ها نسبت به طرح در نتيجة تغيير مديران تغيير نگرش

اجتماعي

15 روندباحفاظتيتوانتناسبعدم(هاي كارشناسان طرح ت و رسيدگيگستردگي سطوح اجرايي و امكان كاهش دق
)مساحت طرحفزاينده

14 عدم پيگيري طرح در درازمدت
12 جمعي مردم با طرحهاي اجتماعي و مخالفت دستهبروز تنش
11 آبخيزنشيناننيازهايبادولتهايسياستناهماهنگي
9 اي شدن نظر مسئولين طرحنتيجه سليقههاي اجرايي و درملّي نبودن پروژه
8 هاي عشايريبرداران روستايي به عرفتجاوز بهره
7 توجيه نبودن مردم در خصوص طرح جامع
6 برداريبرداران روستايي و عشايري در مورد نوع بهرهبروز اختالفات بين بهره
4 نندگانكتوليدوردارانببهرهفنيدانشومحيطيزيستهايآگاهيسطح بودنپايين
4 اجراييفرآيندهايونيازمورداربرديكتحقيقاتبينالزمارتباطفقدان

گيري و پيشنهادهانتيجه
هاي وابسته، استيودنت براي گروهنتايج حاصل از آزمون تي

هاي در خصوص بررسي اثرات طرح بر روي شاخص
:د كهبرداران نشان دااجتماعي كل از ديدگاه بهره

هاي هاي انساني و شاخصطرح مديريت جامع بر شاخص-
حقوقي مربوط به اراضي منطقه تأثيرگذار بوده است ولي 

.شناختي تأثيري نداشته استاين طرح بر مسائل جمعيت
در ارتباط با نوع تأثير و شدت تأثيرگذاري طرح، بر 

سرماية اجتماعي، : شامل(هاي انساني هاي شاخصمؤلفه
دي اجتماعي زنان، كيفيت زندگي و فرهنگ توانمن
گيري از با بهره) وري از منابع طبيعي و آبخيزداريبهره

هاي وابسته، نتايج ذيل استيودنت براي گروهآزمون تي
:حاصل گرديد

برداران، طرح بر متغير سرمايه اجتماعي از ديدگاه بهره-
.بدون تأثير بوده است

ندي اجتماعي زنان و در ارتباط با متغيرهاي توانم-
.كيفيت زندگي، طرح بر اين متغيرها تأثيري نداشته است

وري از برداران، تأثير طرح بر فرهنگ بهرهاز ديدگاه بهره-
.منابع طبيعي و آبخيزداري از نوع افزايشي بوده است

در ارتباط با نوع تأثير و شدت تأثيرگذاري طرح، بر 
ميزان توجه به : املش(انساني هايهاي شاخصهايگويه

هاي رواني ناشي از اثرات دانش بومي و ميزان تنش
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گيري از جداول توافقي و آزمون با بهره) خشكسالي
:كاي، نتايج ذيل حاصل گرديدمربع

برداران، تأثير طرح، بر ميزان توجه به از ديدگاه بهره-
البته از ديدگاه . دانش بومي از نوع افزايشي بوده است

اران، شدت تأثير طرح بر ميزان توجه به دانش بردبهره
.بومي در حد نسبتاً كم بوده است

هاي رواني برداران، طرح بر ميزان تنشاز ديدگاه بهره-
داشته ) در حد قوي(ناشي از اثرات خشكسالي اثر افزايشي 

.است
در ارتباط با نوع تأثير و شدت تأثيرگذاري طرح، بر 

ربوط به اراضي منطقه با هاي شاخص حقوقي مهايگويه
كاي، نتايج ذيل گيري از جداول توافقي و آزمون مربعبهره

:حاصل گرديد
برداران، تأثير طرح بر احقاق حقوق دولت و بازگشت بهره-

برداران اراضي تخريب سنوات به دولت با حفظ حقوق بهره
.اندرا از نوع افزايشي و در حد قوي ارزيابي نموده

برداران، تأثير طرح بر جلوگيري از هرهاز ديدگاه ب-
هاي ملي، از نوع افزايشي تصرفات غيرقانوني افراد به عرصه

.و در حد متوسط بوده است
بندي عوامل داخلي و خارجي اجتماعي بازشناسي و طبقه

برداران با استفاده از تحليل مؤثر بر طرح از ديدگاه بهره
SWOTنشان داد كه ،:

اط قوت اجتماعي طرح، بر اسـاس تعـداد   بندي نقاولويت-
همسويي اهداف "برداران نشان داد كه ، مؤلفة اشارات بهره

جلـب  "و پـس از آن مؤلفـة   "طرح با منافع مردم روستايي
مشاركت مردمـي در طـرح و بسترسـازي بـراي مشـاركت      

به عنوان مهمترين نقـاط قـوت اجتمـاعي طـرح از     "مردم
. اندشدهبرداران، معرفي ديدگاه بهره

بندي نقاط ضعف اجتماعي طرح مـديريت جـامع   اولويت-
ــر اســاس تعــداد اشــارات    ــزداري ب ــابع طبيعــي و آبخي من

كنتـرل ونظـارت عـدم "برداران نشان داد كه مؤلفـة  بهره
هاي قـانوني  قوانين و گاهي نبود اهرماجرايحسنبركافي

و پـس از آن  "جهت پيگيري تعهدات مردم و كارشناسـان 
هاي تعاوني حـوزة  آگاهي كافي اعضاي شركتعدم"لفة مؤ

بـا  "مرتبطهايدستگاهاجراييهايفعاليتوجود وطرح از
بيشترين تعداد اشارات، به عنـوان مهمتـرين نقـاط ضـعف     

برداران مورد شناسـايي قـرار   اجتماعي طرح، از ديدگاه بهره
. گرفتند

عـداد  هاي اجتماعي طرح، بر اساس تبندي فرصتاولويت-
هاي جود شركتو"برداران نشان داد كه مؤلفة اشارات بهره

تعـاوني هـاي تعاوني طرح جامع و مشاركت اعضاي شركت
وجــود "و پــس از آن مؤلفـة  ")جوانـان و زنــان روسـتايي  (

به عنوان مهمترين "و تجربيات اهالي روستاييبوميدانش
بـرداران، معرفــي  فرصـت اجتمـاعي طــرح از ديـدگاه بهــره   

. اندشده
هاي اجتماعي طرح، بر اسـاس تعـداد   بندي تهديداولويت-

هـا  تغييـر نگـرش  "برداران نشان داد كه مؤلفة اشارات بهره
فقـدان ثبـات در   (نسبت به طرح در نتيجة تغييـر مـديران   

گستردگي سطوح اجرايي و "و پس از آن مؤلفة ")مديريت
عدم(هاي كارشناسان طرح امكان كاهش دقت و رسيدگي

بـا  ")مسـاحت طـرح  فزاينـده روندباحفاظتيتوانناسبت
ــد    ــرين تهدي ــوان مهمت ــه عن ــداد اشــارات، ب بيشــترين تع

برداران مورد شناسـايي قـرار   اجتماعي طرح، از ديدگاه بهره
.گرفتند

بررسي نتايج قسمت كمي و كيفـي پـژوهش در رابطـه بـا     
:برداران نشان داد كهاثرات اجتماعي طرح از ديدگاه بهره

برداران، طرح بر شاخص سرماية اجتماعي از ديدگاه بهره-
اين در حالي است كه تحليل داخلي . بدون تأثير بوده است

ــره   ــدگاه به ــرح از دي ــب    ط ــه جل ــان داد ك ــرداران نش ب
هاي مردمي در طرح و بسترسازي براي مشـاركت  مشاركت

بـرداران و  مردم، سعي در حل اختالفات ملكـي بـين بهـره   
جهت ساماندهي اراضي تخريبي سـنواتي بـا   دولت و تالش 

كمترين تنش اجتماعي، از مهمترين نقاط قـوت اجتمـاعي   
برداران، در رابطه با سرماية اجتماعي، بهره. طرح بوده است

مردمي هايمشاركتازاستفادهدرمشخصسياستفقدان
مردمـي را  هـاي توانـايي ازگيـري طرح و بهرهاجرايجهت

همچنـين  . دانسـتند جتماعي طرح مييكي از نقاط ضعف ا
جمعي مـردم  هاي اجتماعي و مخالفت دستهآنها بروز تنش

بـرداران روسـتايي و   با طـرح و بـروز اختالفـات بـين بهـره     
بـرداري را از تهديـدهاي طـرح    عشايري در مورد نوع بهـره 

.دانستندمي
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بــرداران، طــرح بــر شــاخص توانمنــدي از ديــدگاه بهــره-
تحليل نقـاط ضـعف   . ن تأثير بوده استاجتماعي زنان، بدو

برداران هم نشان داد كه عدماجتماعي طرح از ديدگاه بهره
وريـزي برنامـه تـدوين، درزنان روستاييمشخصمداخلة

هاي طرح، يكـي از نقـاط ضـعف اجتمـاعي     اجراي سياست
.طرح بوده است

تأثير طـرح بـر شـاخص فرهنـگ     ،برداراناز ديدگاه بهره-
منابع طبيعي و آبخيزداري از نوع افزايشي بوده وري ازبهره
تحليل نقاط قوت اجتماعي طرح هم نشان داد كه از . است

محيطـي و  هـاي زيسـت  برداران، ايجاد دغدغـه ديدگاه بهره
ــيط  ــت از مح ــتايي و   حفاظ ــردم روس ــين م ــت در ب زيس

. برداران، يكي از نقاط قوت اجتماعي طرح بـوده اسـت  بهره
هـاي عمـومي و فنـي    آگـاهي يارتقـا طـوري كـه آنهـا،   به

ــره ــهبه ــرداران در زمين ــي و  ب ــابع طبيع ــف من ــاي مختل ه
پـايين هاي اجتمـاعي طـرح و   آبخيزداري را يكي از فرصت

فنـي دانـش ومحيطـي زيسـت هـاي آگـاهي سـطح  بودن
را به عنوان يكي از تهديدهاي نندگانكتوليدوبردارانبهره

.انداجتماعي طرح، معرفي كرده
تأثير طـرح بـر ميـزان توجـه بـه      ،بردارانديدگاه بهرهاز-

دانش بومي، از نوع افزايشي و شدت آن در حد نسـبتاً كـم   
تحليل داخلـي طـرح نشـان داد كـه از ديـدگاه      . بوده است

عدم جلب مشاركت واقعي اهـالي روسـتايي و   ،بردارانبهره
عدم استفادة از تجربيات روستاييان و دانش بـومي آنهـا از   

ايـن در  . رين نقاط ضعف اجتماعي طـرح بـوده اسـت   مهمت
و تجربيـات اهـالي   بـومي حالي است كه آنها وجود دانـش 
.دانستندهاي طرح ميروستايي را از مهمترين فرصت

هـاي  تأثير طرح بـر ميـزان تـنش   ،برداراناز ديدگاه بهره-
رواني ناشي از اثرات خشكسالي، از نـوع افزايشـي و شـدت    

. ه استآن در حد قوي بود
تــأثير طــرح بــر جلــوگيري از ،بــرداراناز ديــدگاه بهــره-

هاي ملّي، از نوع افزايشي تصرفات غيرقانوني افراد به عرصه
. و شدت آن در حد متوسط بوده است

منظـور تقويـت و   هـاي ايـن مطالعـه و بـه    بر اسـاس يافتـه  
مطلوبيت طرح مديريت جامع منابع طبيعـي و آبخيـزداري   

پيشـنهادهايي بـه   ،ز در جنبـة اجتمـاعي  حوزه غرب شـيرا 
:گرددترتيب زير ارائه مي

هـاي قسـمت كيفـي ايـن پـژوهش      از آنجايي كـه يافتـه  -
هـاي  دهنـدة يافتـه  كننـده و توضـيح  نوعي مؤيد، تكميـل به

شـود كـه ايـن دو روش    اند، پيشنهاد ميقسمت كمي بوده
صورت تركيبي، در مطالعات ارزيابي آتي مـورد اسـتفاده   به

. قرار گيرد
با توجه به ناكافي بودن امكانات حفاظتي و نظارتي طـرح  -

هاي منابع طبيعي و احتمـال  و با توجه به گستردگي عرصه
بـه بهانـة   ،هاي بكر ملّي توسط افراد سودجوتخريب عرصه

اجراي طرح در صورت عدم نظارت دقيق، تشـكيل هسـتة   
ابتكـار  ها بانظارت و كنترل در مناطق تحت پوشش تعاوني

هـا و همكـاري شـوراي اسـالمي، بخشـداري،      عمل تعـاوني 
نيروي انتظامي و ادارات منابع طبيعي از پيشنهادات مؤكـد  

.  اين مطالعه است
همانگونه كه از عنوان طرح مديريت جامع منابع طبيعـي  -

شود، جامعيـت طـرح از اهميـت    و آبخيزداري استنباط مي
ايـن جامعيـت،   منظـور حفـظ  بـه . زيادي برخـوردار اسـت  

ربـط بـا   هاي دولتي ذيضروري است كلية نهادها و دستگاه
با توجـه  . اي هماهنگ و همسو تالش نمايندگونهيكديگر به

ها بـين اداره منـابع   به نتايج اين مطالعه، برخي ناهماهنگي
طبيعي و سازمان جهاد كشـاورزي و حتـي در درون خـود    

لذا پيشنهاد هاي نهاد متولي طرح وجود داشته است،بخش
منظـور حفـظ جامعيـت طـرح، همـاهنگي و      گـردد بـه  مي

.تمهيدات بيشتري در اين رابطه اتخاذ گردد
تغيير متوالي مسـئولين اجرايـي طـرح و متعاقبـاً تغييـر      -

) فقدان ثبـات در مـديريت  (ها نسبت به اهداف طرح نگرش
شود بنابراين پيشنهاد مي. باشدهاي منفي طرح مياز جنبه
اي با زمان ها به صورت فازي و چند مرحلهنوع طرحتا اين

. هاي مديريتي مسئوالن انجام شوندمشخص و برابر با سال
پيشــنهاد ديگــر ايــن اســت كــه ســاختار مــديريتي طــرح 

اي تعريف شود كـه تغييـر و تحـوالت مـديريتي در     گونهبه
ادارة كل منـابع طبيعـي و آبخيـزداري اسـتان، چالشـي را      

در كنار اين مقولـه  . ستمرار طرح، ايجاد نكندبراي تداوم و ا
هاي مربوط به نظارت و پايش طـرح نيـز   بايست ظرفيتمي

.  تقويت شوند
هاي تعاوني حوزة غرب عدم آشنايي كافي اعضاي شركت-

هاي اجرايي مختلف و هاي دستگاهشيراز از وجود و فعاليت

...جامعيريتطرح مدياثرات اجتماعيابيارز
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همچنين عدم توجيه مردم نسبت به اهداف طرح، از نقـاط  
شـود تـا بـا    بنـابراين پيشـنهاد مـي   . باشـد ضعف طرح مـي 

هـا و  برگزاري جلسات توجيهي، نسبت به معرفـي فعاليـت  
هاي اجرايـي مـرتبط بـا طـرح اقـدام      شرح خدمات دستگاه

. شود و مردم را نسبت به اهداف طرح توجيه نمود
هاي پژوهش نشان داد كه در آغـاز طـرح، مجريـان    يافته-

ي در مـردم محلـي جهـت مشـاركت و     خـوب اند بـه توانسته

همكاري، ايجاد انگيزه نمايند و آنها را به همكاري و ايجـاد  
اما تداوم اين انگيزه . تشكل در قالب تعاوني، ترغيب نمايند

منظور ادامة مشـاركت، خـود مقولـة ديگـري اسـت كـه       به
ريزي نداشـته  چنانچه مجريان پروژه براي آن برنامه و طرح

. يندة طرح را با چالش جدي مواجـه كنـد  تواند آباشند، مي
.هاي مؤكد اين مطالعه استلذا توجه به اين امر از توصيه
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Abstract 
Social impact assessment is a process that assesses or estimates social consequences which occur due to
the implementation of a developmental project or special policy in national and provincial level. This 
research was conducted to assess social impact of Natural Resources Management Comprehensive 
Project in west part of Shiraz County (Bunroode Zangeneh sub watershed) as perceived by its 
beneficiaries to provide solutions to enhance the appropriateness of the project by using qualitative and 
quantitative research methods and survey technique and semi-structured interviews. The sample group 
in this study included 268 members of local Natural Resources and Watershed Management 
Cooperatives. Stratified random sampling was used to select the cooperatives members. In qualitative 
part of research, internal and external factors affecting the project were recognized and classified 
according to users’ viewpoint by using SWOT analysis. Twenty persons of the cooperatives members 
were selected as sample group for qualitative part of the research. Findings of this part of the research 
revealed that the project affected the social factors (human development, legal affairs toward land 
ownership). Internal analysis of the project revealed that compatibility of project goals with the 
interests of local people was one of the important social strengths of the project. Also, failure to 
adequately monitoring on the proper execution of the laws was one of the important social weaknesses 
of the project. External analysis of the project from users’ viewpoint revealed that existence of 
cooperatives and members’ participation was recognized as one of the important opportunities of the 
project. Also, changing attitudes towards the project as a result of changing the project managers was 
recognized as one of the important social threats of the project. Several recommendations have been 
presented at the end of the research to more appropriateness of the project execution in the future.

Keywords: Social Impact Assessment, Natural Resources Management Comprehensive Project, 
Users’ Viewpoint, SWOT Analysis.
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