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پروژه هاي توسعه روستایی در آموزشهاي اجرایی توسط عوامل موثر بر مشارکت اعضاي گروه

  المللی ترسیب کربنبین
  

  1 محمد قربانیمحمدرضا کهنسال و مریم حسن نژاد،
  

  چکیده
  

هاي آموزشی اجرایی  ترسیب کربن در دورههاي توسعه روستایی تشکیل شده در راستاي پروژه بین المللی مشارکت اعضاي گروهعوامل موثر بر در این مقاله 
 عضو گروههاي توسعه روستایی در منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی و با استفاده از 122اي به حجم با استفاده از نمونهپروژه 

هاي روستایی در دورههاي توسعه   اثرگذار بر مشارکت اعضاي گروهنتایج نشان داده مهمترین عوامل .مورد بررسی قرار گرفته استمدل اقتصادسنجی لوجیت 
هاي آموزشی آموزشی عبارتند از جنسیت، سطح تحصیالت، نوع شغل اصلی و اکتساب شغل فرعی؛ به عبارت دیگر نتایج نشان داده احتمال مشارکت در دوره

عالیت در شغل فرعی و در میان زنان و افرادي که در مشاغلی غیر از کشاورزي و اجرا شده از سوي پروژه ترسیب کربن با افزایش سطح تحصیالت، تجربه ف
  .ها ارائه شدها، پیشنهاداتی در راستاي بهبود عملکرد این نوع گروهبا توجه به یافته. یابددامداري مشغول به فعالیت هستند، افزایش می

  
 JEL :Q56  ،R59 ،R19  ،Q29  ،C29بندی طبقه

  
 ، الگوي لوجیتآموزشمشارکت، گروه توسعه روستایی، ترسیب کربن،  : ديواژه هاي کلی

 
  مقدمه

عنوان چالش جدي در حوزه توسعه روستایی و اقتصاد کـشاورزي  طی چند دهه اخیر با وجود اینکه رشد مهاجرت روستاییان به شهر، به      
: 1381ازکیـا،  (باشـند  در مناطق روسـتایی سـاکن مـی   اي از مردم جهان باشد، اما هنوز بخش عمده در اکثر کشورهاي جهان مطرح می     

باشند که خود باعـث افـزایش   اکثر روستاییان نسبت به شهرنشینان از منابع درآمدي کمتر و خدمات اجتماعی ناچیز برخوردار می         ). 23
دیگـري نظیـر پراکنـدگی    شود، که بعضاً همـسو بـا عوامـل متعـدد     پذیري این جوامع نسبت به سایر اقشار جامعه میفقر و سطح آسیب 

، )وريپـایین بـودن بهـره   (جغرافیایی روستاها، نبود صرفه اقتصادي براي ارائه خدمات اجتماعی، تخصصی نبـودن فعالیتهـاي کـشاورزي          
محدودیت منابع ارضی در مقابل رشد جمعیت و عدم مدیریت صحیح مسئوالن در اداره این مناطق، منجر به مهـاجرت آنهـا بـه سـمت                 

عنـوان  اي بـه ایـن جوامـع، بـه    این عوامل سبب شده که موضوع زیرساختهاي جوامع روستایی و نوع نگرش توسـعه          . شود می شهرها نیز 
هـاي عمـومی و   تـوان سـرمایه  زیرسـاختهاي روسـتایی را مـی   ). 29: 1381ازکیـا،  (ترین دغدغه حوزه توسعه روستایی مطرح شود  اصلی

 به بهبود شرایط و کیفیت زندگی و معیشت مردم محلی و ارتقاء کارایی زندگی اجتمـاعی  اجتماعی روستاها دانست که توسعه آنها منجر   
                                                

گروه اقتصاد ، عضو گروه اقتصاد جهاددانشگاهی واحد مشهد، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد و دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-  به ترتیب کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي-  1
  کشاورزي

Email: Hasannejad_m@yahoo.com 
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اي وحرفـه هـاي آموزشـی مختلـف نظیـر آموزشـهاي فنـی           در همین راستا اجراي دوره     ).1381استعالجی،  (و اقتصادي آنان خواهد شد      
عضالت مرتبط با ساکنان جوامع روسـتایی بـه عنـوان راهبـرد     توسط نهادهاي ترویجی با هدف افزایش توانمندي، رفاه و رفع م   ) اشتغالزا(

اي در واقع هر جامعـه ). 48: 2003هري و همکاران، (موثر از سوي بسیاري از محققان و سیاستگذاران این بخش پیشنهاد گردیده است        
اسـتین اعـضاي خـود، را وصـول بـه      بایستی راه توسعه خود را از فرهنگ و جامعه درون خویش بیابد و با تحقق بخشیدن به آرمانهـاي ر     

زا بودن توسعه به این معناست که هـر فرهنگـی بایـد خـود     توسعه از درون یا درون  ). 50: 1993لی و همکاران،    (توسعه را هموار نماید     
بـراي  . د گام برداردمسئولیت گزینش راه آینده را برعهده گیرد و با اتکا به نیروهاي خودي و توان آنها، در راه توسعه و آبادانی جامعه خو     

وري نیروي انسانی را در منـاطق روسـتایی افـزایش    دستیابی به این نوع توسعه، آموزشهاي محلی و روستایی که بتواند از یک طرف بهره  
ر د. اي ضروري استهاي درآمدزا و همچنین مشکالت در این منطقه بپردازد، بیش از هر مسئله   داده و از طرف دیگر به شناسایی قابلیت       

اي طراحی گردند که بتوانند با ظرافتی خاص روستاییان را در مواجه با مشکالت و مسائل این بخش           این راستا، آموزشها بایستی به گونه     
  ).52: 1993لی و همکاران، (آماده ساخته و آنها را در زمینه اشتغال، درآمد، رفاه و غیره در مناطق روستایی آگاه نماید 

لیم و تخریب منابع طبیعی تجدیدشونده از جمله مراتع به ویژه در کشورهاي جهان سوم از جمله ایران، پیامدهاي از سوي دیگر تغییر اق
منفی همچون فقر، گرسنگی، سیلهاي ویرانگر، قحطی و خشکسالی را به همراه داشته است که همگی زنگ خطري براي انسان به شمار 

اي و در نتیجه  راستا، مهمترین اثر پدیده تغییر اقلیم، افزایش میزان گازهاي گلخانهدر این). 41: 1383شریعتی و متولی، (آیند می
را در ساختار )  درصد70(اکسیدکربن اتمسفري بیشترین سهم باشد، که براساس پروتکل کیوتو، ديافزایش دماي سطح زمین می

 در همین راستا، یکی از راهکارهاي مدیریت میزان کربن ).IPCC2001, و76: 1385هادربادي و پویافر ، (اي داراست گازهاي گلخانه
هاي کربن دارندهاتمسفر در سطح جهان، افزایش جذب کربن اتمسفر به شیوه ترسیب کربن بوده که از طریق ایجاد یا افزایش میزان نگه

در همین راستا اکثر ). 71: 1383 امیراصالنی،(گیرد انجام می) طی فرآیند فتوسنتز در گیاهان یا از طریق جذب کربن توسط خاك(
اجتماعی در کشور، کاهش در تولید و نیز افزایش در ترسیب گاز - کشورهاي جهان در تالش هستند، تا به تناسب توسعه اقتصادي

کاري  با هم1382در همین راستا اولین پروژه بین المللی ترسیب کربن کشور از اوایل سال . هاي خود بگنجانندکربنیک را در برنامه
آباد غیناب شهرستان در دشت حسین) GFE(محیطی جهانی و تسهیالت زیست) UNDP(سازمانهاي برنامه عمران ملل متحد 

هادربادي و  (سازي آن در مناطق خشک آغاز گردید و مدلیبه منظور افزایش میزان کربن ترسیبسربیشه در استان خراسان جنوبی 
اندرکاران جامعه هاى مشارکتى در بسیج مردمى و توانمندسازى دستاز شیوهنیز   در ایرانپروژه ترسیب کربن). 74 :1385پویافر، 

گروهها بتوانند منابع خودشان را مدیریت کرده و همچنین ظرفیت و این  تا ،گیردپذیر بهره می گروههاى کم درآمد و آسیبمخصوصاً
توسط خود جوامع احیاء یافته  تخریبمناطق و در نهایت بدست آورند ه پروژسیاستهاى اجرایى  خودباورى الزم را براي تاثیرگذارى بر

هاى زنان و مردان در همه سطوح عالیق، نیازها و اولویت، تا بتوان از هدف دیگر اجراى پروژه، بهبود شرایط برابرى جنسیتى است. گردد
ترین روش که به عنوان یک مکانیسم علمی،  اصلیدر این خصوص در کنار سایر روشهاي مشارکتی معمول،. بهره گرفتاجراى برنامه 

سازي و بسیج محلی مورد استفاده قرار گرفته است، تشکیل گروههاي موفق و همگام با ساختار اجتماعی منطقه به منظور ظرفیت
به عبارت . باشد میتوسعه روستایی و صندوقهاي اعتباري خرد با هدف افزایش مشارکت روستاییان در فعالیتهاي اجرایی و مالی پروژه

، ارائه مدلی براي افزایش )هدف جهانی(دیگر پروژه ترسیب کربن سه هدف عمده جذب کربن اتمسفري از طریق احیاي مناطق بیابانی 
و بهبود ) هدف ملی(زدایی از طریق احیاي مراتع تخریب شده با مشارکت مردم خشک و بیابانوري اراضی مناطق خشک و نیمهبهره

را دنبال ) هدف محلی(تماعی، اقتصادي جوامع محلی، کاهش فقر و نهایتاً بهبود شاخص توسعه انسانی منطقه اجراي پروژه وضعیت اج
به بیان دیگر یکی از راهکارهاي اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستاي توانمندسازي جوامع روستایی و افزایش رفاه خانوار در . کندمی
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هاي آموزشی مختلف نظیر آموزشهاي اشتغالزا  به اعضاي گروههاي توسعه روستایی در راستاي ایجاد ورهمنطقه مورد مطالعه، ارائه د
 . باشداشتغال و بهبود وضعیت رفاهی خانوار اعضا می

هـاي  اجتماعی در هر کشوري در گرو ظرفیت و توان تولیدي آن کشور است، دو عامـل انباشـت سـرمایه       -توسعه اقتصادي از سوي دیگر    
گذاري در نیروي انسانی، علت و شرط الزم بـراي  گیري این ظرفیت و توان تولیدي نقش اساسی دارد؛ سرمایه       انی و فیزیکی در شکل    انس

گذاري انـسانی تاکیـد   آدام اسمیت بر بازده قابل توجه سرمایه).  23: 1374کشاورز،  (گیري، تکوین و تکامل سرمایه فیزیکی است        شکل
-گذاري ثابت فرد به شمار آورده و آن را ثروتـی اجتمـاعی مـی   ها از طریق آموزش را به عنوان سرمایه و مهارت داشته و فرا گرفتن فنون    

 کـارپردازان خـود،   جهت بهبود شرایط زندگی تواندنمی کسب و کار کشاورزي که است باور این بر )2005( مور). 1368فر، امینی(داند 
 اسـت،  بهبود رفاه کشاورزان و به تبـع آن توسـعه   و بیشتر محصوالت تولید همانا که مقصود به رسیدن و براي باشد متکی خود بر فقط
هاي ایجاد مشاغل مکمل دارد، به اعتقاد وي از جمله راهکارهاي دسـتیابی  زمینه و انسانی آموزش دیده نیروي بهبود زیرساختها، به نیاز

اي نـشان داده کـه   در مطالعـه  )1997(پینـک نـی   . باشدو ساکنان روستا میبه این مهم، ارائه آموزشهاي مناسب کاربردي به کشاورزان 
نتـایج  . بـراي کـشاورزان شـده اسـت    % 30هاي پایه آموزشی مانند خواندن و نوشتن سبب افزایش توان تولیدي تـا حـدود   کسب مهارت 

نیازهاي افراد باشد در دو شکل رسمی و  کشور، نشان داده آموزشی که بتواند جوابگوي 24در  )2000(هاي تویجنمن حاصل از پژوهش
حسینی . کندغیر رسمی آن از مهمترین متغیرهایی است که در افزایش کارایی افراد و ایجاد درآمد براي آنها بیشترین تاثیر را ایجاد می                 

هـاي  ی ایـن برنامـه  انـد، شـاخص اثربخـش   اي که روي اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت غـذایی صـورت داده  در مطالعه )2001(و ریورا 
تـر باشـد،   نتایج نشان داد که هـر انـدازه مزرعـه فـرد بـزرگ     . اندکننده در برنامه بیان نموده  مندي افراد شرکت  آموزشی را میزان رضایت   

 )1381(شـالی  امینی و صـفري . داري وجود داشته است پذیرش برنامه بیشتر بوده، از سوي دیگر بین نگرش و اندازه مزرعه رابطه معنی             
ي میدانی، تاثیر آموزش اعضاي شرکت تعاونی کشاورزي مرغداران استان تهران را در موفقیت این شرکتها مورد ارزیـابی قـرار           در مطالعه 

دار وجود داشـته و هرچـه ارتبـاط    هاي پژوهش نشان داد که بین دو متغیر آموزش و موفقیت شرکتها رابطه مستقیم و معنی دادند، یافته 
شـوند، همچنـین    شده با شغل یا مسئولیت اعضاي تعاونی بیشتر گردد، این شرکتها از موفقیت بیشتري برخـوردار مـی            هاي ارائه آموزش

از سوي دیگر طبق گزارش انجمن جهانی منـابع      . هاي آموزش دیده بیشتر بوده است     مشارکت اعضا در افزایش میزان سرمایه در شرکت       
گـذاري  توان به دلیل سـرمایه باشد، که این را میعتی از وضعیت بهتري برخوردار می، کشاورزي پایدار در کشورهاي صن   )WRI(طبیعی  

کارهایی را جستجو نمایند تا اتـالف و اسـتفاده   هاي تولیدي و ترویجی باید راه  در آموزش براي بهبود منابع طبیعی دانست؛ بنابراین نظام        
هـاي درسـت   ا انجام یک نظارت مناسب در استفاده از منابع و ارائه آموزشنادرست از منابع طبیعی به حداقل کاهش یابد و اینکار فقط ب       

  ). 1992هابسون و فورگ، ( باشدپذیر میبه افراد امکان
روي و دستیابی به اهداف هاي پیشریزيهاي موجود در پروژه ترسیب کربن ایران، بهبود برنامهحال به منظور اجراي هرچه کاراتر برنامه

ها، ها و بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستایی در این دورهخت مفاهیم مرتبط با این دورهآتی پروژه، شنا
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر نیز به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل موثر بر . باشدامري ضروري می

ریزان و متولیان امر را در هاي آموزشی اجرا شده از سوي پروژه ترسیب کربن، برنامهی در دورههاي توسعه روستایمشارکت اعضاي گروه
  .این خصوص یاري نماید
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  روش پژوهش
از این . ریزي آینده، داراي اهمیت استبینی و برنامهسازي جهت پیشتحلیل رگرسیون به منظور تفکیک نمودن عوامل موثر بر مدل

ر نتیجه تاثیر متغیرهاي مختلف و میزان خطا، با توجه به اطالعات موجود در روابط با یک یا چند متغیر دیگر طریق روابط مختلف و د
در بسیاري از پژوهشها و تحلیلهاي رگرسیونی، متغیر وابسته، یک متغیر کیفی دوتایی ). 707 :1374درخشان، (باشدقابل برآورد می

دهد، که ارزش یک به معناي وقوع حادثه مورد بررسی و ارزش صفر حاکی از عدم  میاست که مقادیر صفر و یک را به خود اختصاص
سه ). 1990هارپر و همکاران، (شود در این گونه موارد، از مدلهاي رگرسیونی با متغیرهاي وابسته کیفی استفاده می. باشدوقوع آن می

و جاج، 706 :1378گجراتی، (باشندل کاربرد در این وضعیت میالگوي احتمال خطی، لوجیت و پروبیت از جمله مهمترین الگوهاي قاب
با فرض اینکه براي تحلیل چنین الگوهایی، از الگوي احتمال خطی استفاده گردد، با مشکالت متعددي در زمینه تصریح الگو ). 1988

  ).1988جاج، (ء اخاللمواجه خواهیم شد، از جمله توزیع غیر نرمال جزء اخالل و نیز وجود واریانس ناهمسانی در جز
طرف سازد، ضروري به نظر  ها را بربا توجه به مشکالت مواجه شده در برآورد الگوي احتمال خطی، استفاده از الگویی که این ضعف

الگوهاي لوجیت و پروبیت، که به ترتیب از تابع توزیع تجمعی . باشند می2 و پروبیت1از جمله این الگوها، الگوي لوجیت. رسدمی
جستیک و تابع توزیع جمعی نرمال براي انتقال مقادیر پیش بینی شده توسط الگوي رگرسیون خطی به درصد احتمال استفاده می لو

همین اساس، براي بررسی اهداف مطالعه حاضر، الگوي لوجیت به  بر). 1988جاج، ( کنند، نتایج بسیار مشابهی را در اختیار میگذارند
  :شود ، رابطه زیر در نظر گرفته می)الگوي لوجیت(اي توضیح الگوي فوق در راست. کار گرفته شده است

  )1(exp(1
1

iiii XXYEP   
در این حالت با توجه به ). 1378گجراتی، (بیانگر آن چیزي است که تحت عنوان تابع تجمعی الجستیک معروف شده است ) 1(رابطه
iXچنانکه ، هم)1(رابطه  کند تغییر می+ ∞ا  ت-∞ بینPi بین صفر و یک مقادیر خود را اختیار خواهد کرد و نیز Pi به طور غیر 

iXخطی به  )  یعنیXاین مطلب به معناي عدم قابلیت کاربرد روش معمول باشد؛ مربوط می) هاOLS  براي تخمین پارامترهاي
وان تکنیکهاي تخمینی غیرخطی را به کار بست، اما بایستی در اینجا به این نکته اشاره تباشد، البته بدیهی است که میمدل مذکور می

توان اثبات کرد که اما به راحتی می .نمود که استفاده از این تکنیکها مستلزم صرف وقت زیاد بوده و کار بسیار پبچیده و مشکلی است
  ):708: 1378گجراتی، (تبدیل نمود ) هاβ(سب پارامترها را به صورت خطی برح) 1 (توان رابطهبرخالف ظاهر قضیه می
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-مـی نسبت احتمال وقوع حادثه مورد نظر بر آلترنـاتیو آن       )

 بلکـه برحـسب پارامترهـا نیـز     Xباشد، نه تنها برحسب تم نسبت برتري یا مزیت بوده و به نام لوجیت معروف می هم که لگاری   Lباشند،  
داري ادر راستاي ارزیابی معن). 1988و جاج،  708 : 1378گجراتی،  (شناسند  خطی است، بنابراین الگوي فوق را با نام الگوي الجیت می          

هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته می شـوند  هاي رگرسیونی، آزمون، نظیر سایر روش   کلی و بررسی خوبی برارزش الگوهاي لوجیت      
  : ها اشاره شده استدر ادامه مطلب به طور اجمالی به برخی از این آمارهاز جمله عبارتند از که 

                                                
1- Logit 
22-Probit  
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ـ    )Likelihood ratio test(آزمون نسبت درستنمایی  . 1 ه منظـور ارزیـابی    این آزمون از جمله آزمونهاي مجـانبی اسـت کـه ب
 و با هدف آزمون فرض صفري که تمامی ضرایب الگو را صفر در نظر اند الگوهایی که به روش حداکثر درستنمایی برآورد شده  داريمعنی

  ).1988جاج، (گرفته است 
 0مقـادیر بـین   (نها باشند، اما به دلیل مشابه بودن مقیاس آ معمولی میR2ها کامالً متفاوت ؛ این آمارهPseudo R2هاي آماره . 2
شوند و در مقایـسه  کار گرفته میهاي متفاوت الگوهاي مشابه بهاند و براي مقایسه ویژگی معمولی، با این عنوان شهرت یافتهR2 با ) 1و 

  .هاي متفاوت قابلیت کاربرد ندارندالگوهایی با مجموعه داده
بینـی، درصـد مـشاهداتی کـه در مجمـوع بـه          جدول موفقیت پیش  ؛ این آماره با استفاده از       1بینی الگو آماره درصد صحت پیش    . 3

تـوان درصـد   با استفاده از این جدول نیز می). 1988جاج، (دهد اند را نشان میبینی شدهپیش) 1 و   0(درستی در طبقات متغیر وابسته      
-کدام نیز مالکی از خوبی بـرازش مـی  صحت پیش بینی در هر یک از طبقات متغیر وابسته را به طور جداگانه نیز محاسبه نمود که هر  

  .باشند
نـشاندهنده میـزان    )(همچنین، پارامترهـاي الگـو      . باشدمی) ML(از جمله روشهاي برآورد الگوي لوجیت روش حداکثر درستنمایی          

 قابل تامل در بحث موجود این است که ایـن  باشد؛ نکته ام میiتغییر در لگاریتم نسبت برتري به ازاي یک واحد تغییر در متغیر مستقل  
اقتـصاددانان در راسـتاي   ). 1990 و ویـستلر،    1988جاج،  (باشد؛  ضرایب تفسیر اقتصادي مستقیمی ندارند و تفسیر آنها امري اشتباه می          

رهـاي مـستقل پیوسـته قابـل     این ضرایب تنها بـراي متغی . دهند و کشش ها را مورد تفسیر قرار می2ارزیابی این نوع الگوها، اثرات نهایی   
را در نتیجه یک درصد تغییر در متغیر مستقل بـا  ) y=1(کشش؛ درصد تغییر در احتمال وقوع حادثه       ). 1990ویستلر،  (باشندکاربرد می 

باشـد، الزم اسـت تـا یـک     ها براي هر یک از مشاهدات متفاوت مـی  اما از آنجایی که کشش    . دهدفرض ثابت بودن سایر عوامل نشان می      
ها براي میانگین هر یـک  روش مرسوم براي انجام این عمل، محاسبه کشش . خالصه براي کشش مربوط به هر یک از متغیرها ارائه شود          

 از آنها 3ها براي هر یک از مشاهدات محاسبه گردیده و سپس یک میانگین وزنی       باشد؛ در این روش ابتدا کشش     از متغیرهاي مستقل می   
همچنـین بـراي تـسهیل در گـزارش نتـایج      ). 1990ویـستلر،  (هـستند  4بینی شدهها احتماالت پیشي که وزنشود، به گونه اگرفته می

بـه ازاي یـک واحـد     را) Pi(اثرنهایی نیز احتمال وقوع حادثـه  . ضریب اثر نهایی، این مقیاس در میانگین متغیر مستقل محاسبه می شود  
 نتـایج  و براسـاس ) 1(بـا اسـتفاده از رابطـه    از سـوي دیگـر،   . دهد نشان میعوامل ، با فرض ثابت بودن سایر   Xiتغییر در متغیر مستقل     

 را مورد بررسـی قـرار   )Pi(توان تاثیر تغییرات سیاستی بر احتمال وقوع حادثه   می) متغیرهاي مستقل معنادار الگو   (برآورد الگوي لوجیت    
قـرار داده  ) 1( را بـه صـورت جداگانـه و نیـز ترکیبـی در رابطـه       داد، به همین منظور میانگین مقادیر متغیرهاي مـستقل معنـادار الگـو            

روش . گیـرد و تغییرات احتمال وقوع حادثـه مـورد ارزیـابی قـرار مـی     ) باشندهاي سیاستی مطرح میمتغیرهاي مستقل به عنوان گزینه (
دانی در قالب ابزارهایی نظیر مصاحبه بـا  هاي میگیري از بررسیاسنادي است؛ به عبارت دیگر، با بهره  -تحقیق در مطالعه حاضر پیمایشی    

گیري از تجربیات جهـانی، اطالعـات مـورد نیـاز در مطالعـه حاضـر       مسئولین و کارشناسان پروژه ترسیب کربن و پرسشنامه و نیز با بهره     
ینـاب شهرسـتان   آبـاد غ  خانوار روسـتایی منطقـه حـسین   800جامعه آماري مورد بررسی مطالعه حاضر متشکل از حدود  . اندفراهم شده 

 نفر از سرپرستان خانوارهـاي منطقـه و بـا    50باشد که با استفاده از یک پیش آزمون در بین سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی می   
 .اند خانوار به صورت کامالً تصادفی انتخاب شده198گیري کوکران، استفاده از روش نمونه

                                                
1- Percentage of right predictions  
2-Marginal Effects 
3- Weighted Aggregate Elasticity 
4- Predicted Probabilities 
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  نتایج و بحث
هاي توسعه روستایی از سوي پـروژه، در ابتـدا بـه بررسـی اجمـالی از      موزشهاي ارائه شده به اعضاي گروهبه منظور ارزیابی هر چه بهتر آ 

وضعیت این آموزشها در میان اعضاي گروههاي توسعه روستایی موجود در نمونه مورد مطالعه پرداختـه شـده اسـت کـه در ادامـه ایـن                
ي ارائه شده در منطقه مورد مطالعه از سوي پروژه توسط محقق در سه گـروه        آموزشها. ها ارائه شده است   اي از این بررسی   بخش خالصه 

دهـد   نشان مـی 1بندي شده است، اطالعات جدول آموزشهاي اشتغالزا، آموزشهاي ترویجی و آموزشهاي حفاظتی و ترکیبی از آنها طبقه      
انـد؛ بـه عبـارت دیگـر     ارائه شده مـشارکت داشـته  هاي آموزشی  درصد اعضاي گروههاي توسعه روستایی نمونه در برنامه34که بیش از    

اند؛ همچنین حـدود   درصد در آموزشهاي ترویجی و حفاظتی شرکت کرده12 درصد این افراد در آموزشهاي اشتغالزا و حدود       16حدود  
هـاي آموزشـی شـرکت     درصد افراد نمونه در هیچ یک از برنامـه 65اند و بیش از ها مشارکت داشته  درصد ایشان در دو نوع از آموزش       7

 درصـد را  33 درصد را زنـان و  67هاي آموزشی، حدود کننده در برنامههمچنین نتایج نشان داده که از مجموع اعضاي شرکت     . اندنکرده
هـاي آموزشـی بـویژه از     حـاکی از اسـتقبال بیـشتر زنـان از برنامـه        1ل  هاي موجـود در جـدو     در مجموع یافته  . دهندمردان تشکیل می  

) براي متغیر نوع آموزشهاي ارائه شده از سوي پـروژه (داري آن  و سطح معنیχ 2مقدار محاسبه شده آماره . باشدآموزشهاي اشتغالزا می
  . به کل جامعه آماري را داراستباشد، بنابراین نتایج حاصل قابلیت تعمیمحاکی از تصادفی بودن نتایج آزمون می

، از میان متغیرهاي مستقل الگو، متغیرهـاي جنـسیت و شـغل اصـلی     )نتایج حاصل از برآورد الگوي لوجیت  (2براساس اطالعات جدول   
 99 درصد و متغیرهاي سطح تحصیالت فرد و تجربـه فعالیـت در شـغل فرعـی در سـطح اطمینـان                 95فرد پاسخگو در سطح اطمینان      

سـایر متغیرهـاي مـستقل الگـو هیچگونـه      . باشـند می) احتمال مشارکت در آموزش(دار مثبت با متغیر وابسته    داراي رابطه معنی  درصد،  
نتایج فوق بیانگر این مطالب است که با افزایش سطح تحصیالت افراد و تجربه فعالیـت آنهـا در             . داري با متغیر وابسته ندارند    رابطه معنی 
رود درك و دیـدگاه ایـشان   با افزایش سطح تحصیالت افـراد، انتظـار مـی   . یابدکت آنها در آموزشها افزایش می    احتمال مشار  ،شغل فرعی 

هاي ایجاد شده توسط آموزشها در فرد بهبود یابد و این امر منجر به افـزایش انگیـزه فـرد جهـت مـشارکت در                ي مهارت نسبت به آینده  
 معموالً درآمد حاصل از شغل فرعـی افـزایش   ،)افزایش سابقه کار(ت افراد در شغل فرعی     همچنین با افزایش تجربه فعالی    . آموزشها گردد 

هـاي ذهنـی و افـزایش    هـا و دغدغـه  یافته که خود منجر به بهبود وضعیت اقتصادي و رفاهی افراد و خانوار آنها و نتیجتاً کاهش درگیري  
نوان ابـزار افـزایش انگیـزه افـراد جهـت مـشارکت در فعالیتهـایی نظیـر         تواند به عگردد؛ قرارگیري در وضعیت فوق میوقت آزاد آنها می 

از سوي دیگر نتایج مطالعه نشان داده که احتمال مشارکت زنان در آموزشهاي ارائه شده از سوي پـروژه         . هاي آموزشی عمل نماید   برنامه
قه حاکی از اجراي سـطح بـاالیی از آموزشـهاي         هاي میدانی صورت گرفته مطالعه حاضر در منط       بررسی. باشدترسیب بیش از مردان می    
 که خود به دلیل یکی از اهداف پروژه ترسیب در راستاي برقراري مساوات و عدالت اجتماعی در میـان زنـان و   مرتبط با زنان در آن بوده     

دان در زمینه تـامین معـاش   از سوي دیگر با توجه به وظایف اجتماعی مر. باشدمردان منطقه و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی زنان می    
گردد، با توجـه بـه فرهنـگ    هاي کاري آنها و نیز کاهش وقت آزادشان نسبت به زنان میخانوار که خود عموماً منجر به افزایش درگیري      

هـاي  هرود زنان از آزادي و وقت بیشتري نسبت به مردان جهت مشارکت در برنامـ   حاکم بر جوامعی نظیر جامعه مورد مطالعه، انتظار می        
 نشان داده که احتمال مشارکت افرادي که در مشاعلی غیـر از کـشاورزي و دامـداري        2همچنین نتایج جدول    . آموزشی برخوردار باشند  

باشد، به عبارت دیگر هرچه افراد از فعالیتهاي کشاورزي و دامداري دور شده و بـه فعالیـت در مـشاغل      فعالیت دارند، بیش از سایرین می     
هـاي  با توجه به آب و هواي منطقـه و نیـز بـروز خشکـسالی        . یابدهاي آموزشی افزایش می   ، احتمال مشارکتشان در برنامه    دیگر بپردازند 

طوالنی مدت در آن، کشاورزان و دامداران منطقه جهت تامین معاش خانوار معموالً مجبور به افزایش تالش و زمان فعالیت خود در ایـن        
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هاي میدانی صورت گرفته در منطقه نشان داده در مشاغلی غیر کشاورزي و دامداري در مدت زمان             سیاز سوي دیگر برر   . باشندامور می 
باشند، که شود، بنابراین از وقت بیشتر و درگیري کمتري نسبت به کشاورزان و دامداران برخوردار می         تر درآمد بیشتر عاید فرد می     کوتاه

در مجموع عالئم موافق اکثر ضرایب برآورد شده الگوي حاضر بـا        . گرددر آموزشها می  خود منجر به افزایش انگیزه آنها جهت مشارکت د        
مقـدار آمـاره نـسبت    . باشـد هاي اقتصادي و منطبق با واقعیتهاي موجـود در منطقـه، حـاکی از مناسـب بـودن الگـوي فـوق مـی                    تئوري

هاي توضیحی الگـو   باشد که حداقل یکی از متغیر  ، حاکی از این مطلب می     )2جدول  (داري آن   و سطح معنی  ) LR=83/25(درستنمایی  
-نتیجه فوق بیـانگر معنـی  . داري بر احتمال مشارکت اعضاي گروههاي توسعه در آموزشهاي اجرا شده توسط پروژه است      داراي اثر معنی  

رصـدهاي صـحت    درصـد و د 73درصد صحت پیش بینی در الگوي حاضر برابر بـا         . باشدداري کلی الگوي حاضر و خوبی برازش آن می        
، بـه ترتیـب   )عدم مـشارکت در آنهـا  (و طبقه دوم ) مشارکت در آموزشها(بینی در هر یک از طبقات متغیر وابسته، شامل طبقه اول  پیش

مقـادیر ضـرایب   . بینـی متغیـر وابـسته هـستند    دهنده توان باالي الگوي فوق در پیش درصد برآرود شده است که نشان     89 و   42معادل  
نتـایج  .   درصـد بـرآورد شـده اسـت    25 تـا  15فادن، بـین   اوهلر، چاو و مک ، کراگ  شامل ضرایب تعیین ماداال   ) R2(ضر  تعیین الگوي حا  

حاصل از آزمون مولفه اصلی در راستاي بررسی همخطی میان متغیرهاي مستقل الگو، حاکی از عدم وجـود همخطـی میـان متغیرهـاي      
بازگو کننده میزان تغییـر احتمـال مـشارکت اعـضاي       ) کشش کل وزن داده شده     (در مدل حاضر کششها   . باشدفوق در الگوي حاضر می    

هاي آموزشی اجرا شده از سوي پروژه به ازاي یک درصد تغییـر در مقـدار متوسـط متغیـر مـستقل                گروههاي توسعه روستایی در برنامه    
، در شرایطی که سـایر  14براساس اطالعات جدول . دباشدار الگو، در شرایطی که سایر عوامل ثابت نگه داشته شوند، میي معنی پیوسته

عوامل ثابت فرض شوند، یک درصد افزایش در متوسط تجربه فعالیت فرد در شغل فرعـی، احتمـال مـشارکت اعـضاي گـروه توسـعه در            
اي و ي طبقـه دار الگـوي حاضـر، از نـوع متغیرهـا      سایر متغیرهاي مـستقل معنـی     .  درصد افزایش خواهد یافت    25/0هاي آموزشی   برنامه

-10×مقدار اثرنهایی براي متغیر تجربه فعالیت در شغل فرعـی برابـر بـا    . باشدباشند که تفسیر کشش براي آنها نامناسب میمجازي می 
 واحـد  45/2دهد یک واحد افزایش در متوسط این متغیر، در شرایط ثبات سایر عوامل، منجر به        برآرود شده است، که نشان می      245/2

 حـاکی از ایـن   2همچنـین نتـایج جـدول    . هاي آموزشی خواهد شدتمال احتمال مشارکت اعضاي گروههاي توسعه در برنامه  افزایش اح 
باشد  درصد بیشتر از مردان عضو می6/39هاي آموزشی مطلب است که احتمال مشارکت زنان عضو گروههاي توسعه روستایی در برنامه        

اي بودن متغیرهاي سطح تحصیالت و نوع شغل اصلی فرد پاسخگو، تفـسیر اثـر نهـایی     ه طبقه با توجه ب  ). تفسیر اثرنهایی متغیر مجازي   (
  . باشدبراي آنها از توجیه کافی برخوردار نمی

در مجموع نتایج حاکی از آن است که متغیرهاي جنسیت، سطح تحصیالت، نـوع شـغل اصـلی و تجربـه فعالیـت در شـغل فرعـی فـرد                 
باشـند،   احتمال مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستایی در آموزشهاي اجرا شده از سوي پروژه دارا مـی پاسخگو، مهمترین تأثیر را بر   

بـر اسـاس   . هاي آتی بهره جستریزيهاي سیاستی در برنامه   عنوان گزینه توان از این متغیرها و نیز ترکیبی از آنها به         به عبارت دیگر می   
ها مورد توجه قرار گیرد، به ترتیـب متغیرهـاي سـطح     یاستی انفرادي بر اساس این متغیرهاي س، در صورتی که گزینه 3اطالعات جدول   

-تحصیالت و تجربه فعالیت در شغل فرعی بیشترین و کمترین تأثیر را بر احتمال مشارکت اعضاي گروههاي توسعه در آموزشها دارا می             
ال مشارکت اعـضاي گروههـاي توسـعه در آموزشـها بـه ترتیـب       باشند، بطوریکه با افزایش یک واحدي در متوسط متغیرهاي فوق، احتم   

هاي تلفیقی دوتایی، گزینه سیاستی افزایش سطح تحـصیالت و نـوع شـغل      در ارتباط با سیاست   . یابد واحد افزایش می   009/0 و   033/0
و گزینه سیاسـتی  ) 112/0ی برابر با  سیاستهاي آموزشی در ازاي تغییر گزینه   تغییر در احتمال مشارکت در برنامه     (اصلی تواماً بیشترین    

افزایش متوسط جنسیت و تجربه فعالیت در شغل فرعی تواماً کمترین تاثیر را بر احتمال مشارکت اعضاي گروههاي توسعه در آموزشـها                
تی افـزایش  گانـه نـشان داده کـه گزینـه سیاسـ     بررسی سیاستهاي تلفیقـی سـه  ). 03/0تغییر در احتمال عضویت برابر با    (باشند  دارا می 
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جنسیت، سطح تحصیالت و نوع شغل اصلی بیشترین تاثیر و گزینه سیاستی افزایش جنسیت، نوع شغل اصلی و تجربه فعالیت در شـغل      
تلفیق کلیه متغیر یـاد شـده بـا یکـدیگر در     . اندفرعی کمترین تاثیر را بر احتمال مشارکت اعضاي گروههاي توسعه در آموزشهاي داشته        

یاستی باعث شده تا در صورت افزایش یک واحدي در متوسط هر یک از آنهـا، احتمـال مـشارکت اعـضاي گروههـاي        قالب یک گزینه س   
این گزینه سیاستی ). 387/0تغییر در احتمال مشارکت برابر با ( واحد افزایش یابد 387/0توسعه در آموزشهاي اجرا شده از سوي پروژه        

، بیـشترین تـأثیر را بـر احتمـال مـشارکت اعـضاي       3لیه سیاستهاي مطرح شده در جدول       از میان ک  ) تلفیق کلیه متغیرهاي اشاره شده    (
گروههاي توسعه در آموزشها داراست، نتیجه فوق حاکی از مکمل بودن متغیرهاي جنسیت، نوع شغل اصلی، سطح تحـصیالت و تجربـه       

 .هاي آتی استسازيها و تصمیمریزيه برنامهباشد، که خود بیانگر ضرورت توجه به این مطلب در زمینفعالیت در شغل فرعی می
  

   وضعیت مشارکت نمونه مورد مطالعه در انواع آموزشهاي ارائه شده از سوي پروژه)1(جدول 
فراوانی) درصد(  نوع آموزش 

 کل مرد زن
 χ2 آماره  

 (65/57)80 (28/69)35 (36/88)45 عدم مشارکت در آموزش
 (15/57)19 (4/1)5 (11/48)14  اشتغالزاآموزش

 (8/2)10 (4/92)6 (3/28)4 آموزش ترویجی
 (4/1)5 (2/46)3 (1/64)2 آموزش حفاظتی

 (4/1)5 0 (4/1)5 آموزش اشتغالزا و ترویجی
 (0/82)1 0 (0/82)1 آموزش اشتغالزا و حفاظتی

 مشارکت در آموزش

 (1/64)2 0 (1/64)2 آموزش حفاظتی و ترویجی
کت کنندگان مشارکل  28(66/67) 14(33/33) 42(100) 

279/7*** 

   درصد1معنی دار در سطح خطاي ***  
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  هاي آموزشی ارائه شده از سوي پروژه ترسیبعوامل موثر بر مشارکت اعضاي گروههاي توسعه در برنامه) 2(جدول 
 اثر نهایی  کشش

  در میانگین داده شده کل وزن
 tآماره 

 ضریب
 نام متغیر برآورد شده

 مقدار ثابت 5/09- 2/2- 3/55- 2/698- 

 هاي فرد پاسخگوویژگی     

 جنسیت 1/18 **2/037 0/499 0/396 0/251
-5/50  -10× 3 -0/511 -0/67 -0/589 -2/61  -10×  سن 2

 سطح تحصیالت 0/856 ***2/905 1/188 0/943 0/18076
6/01  -10×  وضعیت تاهل 0/246 0/265 0/153 0/116 2
-6/71  -10×  سطح تحصیالت همسر 0/318- 1/179- 0/381- 0/284- 2

 وضعیت اسکان 0/733 1/139 0/398 0/312 0/169
9/22  -10×  شغل اصلی 0/437 **2/055 0/836 0/653 2
1/35  -10× 2 0/545 0/704 1/445 6/41  -10×  تجربه فعالیت در کشاورزي ودامداري 2
2/45  -10×   شغل فرعیاکتساب 0/116 ***2/295 0/299 0/25 2
-3/38  -10×  نوع گروه توسعه 0/16- 0/578- 0/242- 0/181- 2

 هاي خانوار فرد پاسخگوویژگی     
3/17  -10× 4 3/94  -10× 3 5/12  -10× 3 1/39  -10× 2 1/50  -10×  تعداد اعضاي خانوار 3
3/50  -10× 3 1/53  -10× 2 2/00  -10× 2 0/177 1/66  -10×  سطح زمینهاي تحت مالکیت خانوار 2
1/48  -10× 3 9/88  -10× 2 0/123 0/496 7/01  -10×   تعداد دامهاي خانوار 3
6/35  -10× 4 2/89  -10× 2 3/71  -10× 2 0/125 3/01  -10×  درآمد ساالنه خانوار 3

MADDALA R2         0/191 

CRAGG-UHLER R2      0/265 
MCFADDEN R2        0/166 
CHOW R2                 0/187 

LIKELIHOOD RATIO TEST  =   25/83**  
 9/88 = متغیر وابسته0رصد صحت پیش بینی در طبقه د

 5/41= ه  متغیر وابست1درصد صحت پیش بینی در طبقه 
 73= بینی الگو درصد صحت پیش

  درصد1 و 5 به ترتیب معنی دار در سطوح ***و **  هاي مطالعه             یافته: ماخذ   
  هاي آموزشیاعضاي گروههاي توسعه در برنامههاي سیاستی بر احتمال مشارکت  اثر گزینه )3(جدول

 تغییر در احتمال گزینه هاي سیاستی 

 تغییر در احتمال گزینه هاي سیاستی 

 x1( 0/02 9 x2+x4 0/05(جنسیت  1

 x2( 0/033 10 x3+x4 0/034(سطح تحصیالت  2

 x3( 0/022 11 x1+x2+x3 0/291(شغل اصلی  3

 x4( 0/009 12 x1+x2+x4 0/145( اکتساب شغل فرعی 4

5 x1+x2 0/1 13 x1+x3+x4 0/102 

6 x1+x3 0/069 14 x2+x3+x4 0/162 

7 x1+x4 0/03 15 x1+x2+x3+x4 0/387 

8 x2+x3 0/112    

  هاي مطالعهیافته: ماخذ
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  پیشنهادات
موزشـی اجـرا شـده از سـوي پـروژه      هـاي آ هاي مطالعه، پیشنهادات ذیل به منظور رفع مشکالت و بهبود عملکرد برنامه    با توجه به یافته   

  : شودترسیب کربن در میان مردم محلی ارائه می
سو از یک، هاي آموزشی با باالترین سطح کارایی   در راستاي ارائه کالسها و دوره      برداري بهینه از امکانات موجود در منطقه      بهرهبه منظور   

 و فرهنگی سـاکنان منطقـه و بـویژه اعـضاي گروههـاي توسـعه توسـط        ها و ساختار اقتصادي، اجتماعیارزیابی و شناسایی دقیق ویژگی    
هاي آموزشی ارائـه شـده، صـورت    هاي آتی در زمینه دورهریزيگردد تا براساس ساختار شناسایی شده برنامه     مسئولین زیربط توصیه می   

یار بـاالي متغیـر تحـصیالت بـر احتمـال      هاي سیاستی که حاکی از سطح اثرگذاري بس    نتایج حاصل از بررسی اثرات گزینه     پذیرد، بویژه   
هـاي  در جهت شناسـایی و ارائـه دوره  ) سطح تحصیالت آنها(مشارکت اعضاي گروههاي توسعه روستایی بوده، توجه به این ویژگی اعضا           

  . نمایدآموزشی کارآمد و متناسب بیش از پیش ضروري می
- توصیه میمنطقهیک در شکوفایی منابع انسانی  به نقش مهم   آنها  از طریق آموزش و آشنا کردن       محلی توانمندسازي مردم در مجموع   

و  هـاي الزم با توجه به مطالب یاد شده، همکاري دو جانبه سـازمانهاي دولتـی و غیردولتـی در راسـتاي شناسـایی و ایجـاد زمینـه           .شود
مـسائل پیرامـون خـود و    ي مربوط به   گیریهاتصمیمبه منظور    آن به منابع قدرت و کنترل بیشتري         محلی  مردم مناسب جهت دسترسی  

انتقال تجربیات حاصل از ارزیابی فرآیندهاي توانمندسازي در سـایر منـاطق و نقـاط جهـان توصـیه           و   طبیعی   منابعنیز مسائل مرتبط با     
 آنهـا بـه   هـاي آموزشـی مـستلزم دسترسـی    با توجه به اینکه مشارکت روستاییان در فعالیتهاي مختلف پروژه از جملـه برنامـه           . گرددمی

شان از یک سـو و  باشد، توانمندسازي روستاییان در خصوص اخذ حقوق مدنی و اجتماعی    امکانات مالی و حمایتهایی جهت مشارکت می      
  .گرددافزایش دسترسی آنها به منابع درامدي مختلف از سوي دیگر توصیه می
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Factor effecting participation of rural development groups members in executive 

educational courses by Carbon Sequestration Project in Iran 
 

Maryam hasannejad, Mohammad Reza Kohansal, Mohammad Gorbani1 
 
 

Abstract 
 
This study investigated factors affecting participation of rural development groups members in executive educational 
courses by Carbon Sequestration Project using sample size of 198 members in Hossein Abad Ghynab plain in 
Sarbisheh city within South Khorasan province and application of Logit models. Results showed that the most 
important factors affecting participation of rural development groups members including sex, education Level, main 
occupation and acquisition of sub-jobs, In other words, probability of participation of rural development groups 
members in executive educational courses by Project would increase whit education Level increasing and among 
people without secondary job, women and the people who Work in other occupations except agriculture and animal 
husbandry. Finally, recommendations to improve groups performance were supplied. 
 
JEL classification: Q56   ،R59  ، R19 ،Q29   ، C29 
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