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چکیده
عنوانبهاز این منابع برداري در جهت حفظ و بهرهمشارکتیتدوین راهبردهاي ،با توجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی

با صرف هزینه و زمان آن پروژه و حفاظت اجرا،مشارکت مردم در هر پروژهبا شود. احساس میپیشازشبیضرورتی بنیادي 
به مشارکت آبخیزنشینان بر تمایلمؤثرعواملشناساییحاضرتحقیقهدف؛ بنابراینگیردتر انجام میکمتر و به صورت مطلوب

شاملپژوهشآماريه جامع.استانجام شدهکیفیوی کمدو بخشبه صورتماهیت،نظرازکهاستآبخیزداريهايحطردر
روشبهعنوان نمونه نفر به207فرمول کوکرانطبق).N=450د (بوکرمانشاه آبخیز هزارخانی استانحوزهآبخیزنشینان تمامی
حبه حضوري صورت گرفت. صورت مصاتکمیل آن بهو ها از پرسشنامهآوري دادهشدند. براي گردانتخابگیري تصادفینمونه

براي تعیین پایایی کارشناسان، متخصصین و استادان مجرب آشنا با مفاهیم مشارکت استفاده شد.ازسازي محتوا ربراي معتب
هاي عوامل ، براي گویه93/0هاي متغیر وابسته که مقدار آلفاي کرونباخ براي گویهپژوهش از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد

یر هم مسها محاسبه شد که نشان داد گویه89/0و براي عوامل اقتصادي 85/0هاي عوامل ارتباطی ، براي گویه92/0اجتماعی 
نشان داد که بین متغیر وابسته میزان مشارکت همبستگی. نتایج تحلیل بوده و از هماهنگی درونی باالیی برخوردار هستند

دار و با میزان سن آبخیزنشینان رابطه و مساحت زمین روابط مثبت و معنیآبخیزنشینان با متغیرهاي سطح تحصیالت، تعداد دام 
مساحت زمین، تحصیالت، عوامل اقتصادي و کهدادنشانر تحلیل مسیروشازحاصلنتایج ، همچنیند. داردار وجودمنفی و معنی

اتی به ترتیب کمترین تأثیر را بر تمایل تعداد دام به ترتیب بیشترین و سن، عوامل اجتماعی و عوامل ارتباطی و منابع اطالع
براي جذب مشارکت .میزان مشارکت را تبیین کردنددرصد از 6/68ها این عوامل و گویه،ندآبخیزنشینان به مشارکت داشت

داري برهاي جمعی و بهرهرسانهترویجی، بهبود برنامه-هاي آموزشیشود از طریق برگزاري کالسها، پیشنهاد میعمومی در طرح
و آگاهی آبخیزنشینان بیشتر گردد.هاي اجتماعی، انگیزهاز رسانه

، مهاجرتعوامل اجتماعیعوامل ارتباطی، اشتغال، ضرایب همبستگی،درآمد،لیدي: پرسشنامه، ي کهاواژه

مقدمه
هاي آبخیز ایران در قرن حاضر و بخصوص دهه هزحو

مدیریت و پوشش هاي زیادي در زمینه اخیر، دچار دگرگونی
اند. برآیند نیروهاي مخرب ناشی از مشکالت گذشته و شده

حال موجب شده است که فرسایش و تولید رسوب از سطح 
از سویی، تنوع نیازها و .)11(ها به شدت افزایش یابدحوزه

ها در مقایسه با گذشته برداري از این عرصهافزایش بهره
هاي آبخیز حوزهر از موجب شده که سالیانه صدها هزار هکتا

حفظ وضعیت کنونی آبخیزها و بنابراین؛به بیابان تبدیل گردد
جلوگیري از تخریب بیشتر، جز در پرتو مشارکت فعاالنه و 

هاي. در سال)5،9(پذیر نخواهد بود همه جانبه مردم امکان
جلب مشارکت مردمی و اخیر اقدامات گسترده و مفیدي براي 

ولتی براي همکاري و کمک در امر هاي دولتی و غیردنهاد
حفاظت و احیاي منابع طبیعی در ایران صورت گرفته است 

هاي منابع طبیعی، واگذاري مدیریت . تشکیل تعاونی)35(
هاي شمال ایران به مردم، جلب مشارکت مردم براي جنگل

اشتغال و توسعه جنگل و مرتع از ،گذاري در امر تولیدسرمایه
هاي اخیر بوده ارکتی سازمان در سالهاي مشجمله فعالیت

. این مسئله در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت )29(است 
زیست و بیشتري برخوردار است، زیرا مسائل مربوط به محیط

آمیخته است و توفیق هر نوع منابع طبیعی با زندگی جوامع 
ابراین اي نیازمند مشارکت این جوامع خواهد بود؛ بنبرنامه

ریزي، اجرا، نظارت و گیري، برنامهنقش مردم در تصمیم
. از این )14(ارزشیابی هر برنامه حفاظتی اهمیت حیاتی دارد

ها، باید رو نظام مدیریتی مناسب براي حفاظت از این عرصه
نهاده ت مبتنی بر مشارکت جوامع محلی بنا بر مبناي مدیری

لی کردن توسعه پایدار در دیگر راهبرد اصلی عمبیان شود؛ به 
بخش منابع طبیعی تجدید پذیر تأکید بر عواملی است که 

. مردم، منابع )14(بیشتر جنبه مشارکتی با جوامع محلی دارند
دهند مشارکت و مشارکت سه رکن توسعه پایدار را تشکیل می

هدف توسعه و هم وسیله رسیدن به آن بدین دلیل که هم
در نتیجه استو متغیر به شمار رفتهدکنندهیبترکاست، نقش 

.)16(شود در فرآیند توسعه پایدار تلقی میعنصر کلیدي
اعتقاد بر این است که با مشارکت مردم در مدیریت آبخیزها، 

برداران بهبود یافته و این امر هاي فنی و تحلیلی بهرهمهارت
. )28(تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی گردد تواند موجبمی
عنوان بههاي آبخیزداريو طرحاین میان، آبخیزداريدر

روشی جامع و مناسب در مدیریت پایدار منابع طبیعی و 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است هاي آبخیز حوزهانسانی، در 

هاي انجام شده در کشور، بیانگر حجم مروري بر فعالیت.)4(
ها کاهش نآبخیزداري است که از جمله اثرات آهايطرحزیاد 

هاي سطحی و افزایش کیفیت آب، پیشگیري و آلودگی آب
ها و افزایش منابع کنترل فرسایش خاك، کاهش وقوع سیالب

هايطرح.)30(استها)آب روستا در چشمه قنات و چاه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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260...................................................................................................هاي آبخیزداري در حوزه هزارخانیعوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرح

هايزمینکشتیرزیش سطح افزابری فراوانتأثیر آبخیزداري
کشاورزي داشته است، همچنین کاهش فرسایش خاك، 

آبخیزداري استحکام ساختار افزایش رطوبت خاك و بهبود و 
شریفی و همکاران .)1(خاك از دیگر اثرات آن بوده است

دریافتند که میزان مشارکت منطقه جیرفت ي )، در مطالعه39(
با سطح تحصیالت، تعداد دام، سن، منابع اطالعاتی و میزان 

مهردوست و همکاران .دار دارددرآمد رابطه مثبت و معنی
آباد فرامان و لعلهاي آبخیز درودحوزهاي در )، با مطالعه19(

شهرستان کرمانشاه به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهاي 
عوامل اطالعاتی و ترویجی و تحصیالت با میزان مشارکت 

ارد ولی متغیرهاي دار وجود دبرداران رابطه مثبت و معنیبهره
وضعیت اقتصادي، سن، تعداد افراد تحت تکفل، میزان زمین و 

با سطح مشارکت دارند. دار معنیو منفی ايهتعداد دام رابط
یزآبخحوزهاي در در مطالعه)،41همکاران (زارعی و

که سن برنجستانک شهرستان سوادکوه به این نتیجه رسیدند
برايافرادتمایلبادارعنیو ممنفیارتباطبردارانبهره

)، در 31ها دارند. رضایی و همکاران (پروژهدرمشارکت
ترین جالل مهمآبخیز خمارك روستاي دهحوزهيمطالعه

هاي آبخیزداري پایین بودن موانع مشارکت روستاییان در طرح
هاي آبخیزداري، نگرش افراد سطح آگاهی روستاییان از طرح

تحصیالت افراد و فقدان نظام ها، سطحنسبت به طرح
)، پارامترهایی مثل 11(لیقیچفار. رسانی مناسب دانستنداطالع

برداران، طرز فکر مردم، توجه به عالئق و نیازها و تعهد بهره
.نگرش نسبت به مشارکت را در مشارکت مهم دانسته است

)، آموزش و اشتغال را در مشارکت مؤثر 26(پراگر و پوشوموس
)، عدم آگاهی کشاورزان از 24ي (وپاگ و بلوت.ستدانسته ا

ها براي هاي حفاظتی، نبود اطالعات کافی از برنامهبرنامه
هاي حفاظتی زان در برنامهکشاورزان از موانع مشارکت کشاور

هاي آرنت و نتایج حاصل از پژوهش.دانستندزیست از محیط 
زان در ؤثر بر مشارکت کشاور)، در بررسی عوامل م1همکاران (

اجتماعی اشاره کردند و هاي آبخیزداري به نقش عواملپروژه
به این نتیجه رسیدند که عالقه، دانش بومی کشاورزان و 
رقابت از عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت کشاورزان در 

) و 7و همکاران (بوهنت.هستندهاي آبخیزداري پژوهش
هاي برنامه) به بررسی عوامل مؤثر بر 25پارکز و همکاران (

از دیدگاه اجتماعی و اقتصادي پرداختند طبیعیمنابعمدیریت 
آگاهی، عالقه مثلو به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی 

از عوامل هاو عوامل اقتصادي مثل حمایت مالی از طرح
) در20. مندوزا (دانستندها ار بر روي مشارکت در طرحتأثیرگذ
هايبرنامهدرمشارکتبرمؤثرعواملتعیینهدفباتحقیقی

روابطدرآمد،سن،بینکهدادگزارش زیستمحیطتظاحف
وجودداريمعنیومثبتمشارکت رابطۀمیزانواجتماعی

برداران در مشارکت بهره)، در بررسی23موسائی (.دارد
نتایج که مدل تحلیل مسیر را ارائه کرد،هاي آبخیزداريطرح

ي میزان تحصیالت و مشارکت هامشخص نمود متغیر
اجتماعی بیشترین و نگرش نسبت به مشارکت و سن کمترین 

.دارندمستقیم و غیر مستقیم صورتبهتأثیر را به ترتیب 
اي با عنوان تحلیل)، طی مطالعه33ساالري و همکاران (

منابع آبمشارکتیمدیریتراستايدرمحلینفعانذيشبکه

ن کرمانشاه به این نتیجه رسیدند زریحوزهدر روستاي بوالن 
سرعتافزایشدر جهتروستادر ایناجتماعیکه مشارکت

مقدسی و همکاران است.ارتباطات و منابع اطالعاتیگردش
آبخیز حوزهدر آبخیزداريهايطرحکیفی)، طی ارزیابی22(

سد بوستان شهرستان گلستان به این نتیجه رسیدند که آگاهی
دراهآنمشارکتوآبخیزداريهايطرحبهنسبتروستاییان

آموزشی سبب هايبرنامهاجراياما است،کمها خیلیطرح
)، 34صالحی (باال برود.هاطرحمردمیپذیرشمیزانکهشد

در بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان در 
داري بین ها به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معنیطرح

ها و متغیرهاي سطح سواد، میزان مشارکت در طرحمیزان
مالکیت زمین زراعی و میزان استفاده از عوامل ارتباطی وجود 

هاي مؤثر بر )، در بررسی محرك6بلکمور و دول (دارد.
هاي حفاظت در استرالیا بیان کردند مشارکت در اجراي برنامه
ین و ایجاد رابطه قوي بکشاورزان استفاده از دانش بومی 

از عوامل مؤثر بر مشارکت دانستند.ها و کشاورزان راسازمان
)، در پژوهشی با عنوان مشارکت 17کوهلر و کونتس (

هاي اصالح و احیا در آمریکا، عوامل فردي شهروندان در پروژه
دانش فرد را مورد سنجش قرار ومؤثر بر مشارکت مانند سن

ترین فرد از مهمدادند و به این نتیجه دست یافتند که دانش 
سینگر و فورتمن هانت.استعوامل مؤثر فردي در مشارکت 

و حفاظتیاي با عنوان شیوه مدیریت)، در مطالعه13(
هاي جنگلداران در ایالت کالیفرنیا بیان کردند سطح خواسته

با .استمدیریت مؤثر وو درآمد در میزان مشارکتسواد، سن 
ماعی، عوامل اقتصادي و عوامل اجتتوانمیمرور مطالعات

فرد نسبت به آگاهی عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی مانند 
میزان ،میزان آگاهی، سن،رسانیپروژه، دانش بومی، اطالع

، تجربه شغلی و میزان درآمد،و دانش فردسطح سوادزمین،
در مشارکت آبخیزنشینانبرتأثیرگذار ترین عوامل از مهمغیره
ها به دلیل که مشارکت در طرحییآنجااز.دانستهاطرح

45در حدود (کم رنگ بوده استحوزهمشکالت حاکم بر 
درصد از آبخیزنشینان تمایل به مشارکت متوسط به پایین 

بعضی از حوزهدر بنابر تحقیقات انجام شدهو)داشتند
از مواد و مصالح ي شخصی اي ساخت و سازهابرآبخیزنشینان

به همین کردند میها استفاده چیندر خشکهکار برده شده به
پس،ها تخریب شده بودندچینتعدادي از خشکهدلیل
هزارخانی شهرستان سنقرحوزههاي آبخیزداريطرح

به مشارکت هاي ذخیره آب)و کانالهاچین(خشکه
این بنابراین،دندارنیاز و اجراحفاظتبراي آبخیزنشینان

عوامل تحلیلویهتجزرسی و تحقیق بر آن است که با بر
اجرا آبخیزنشینان در تا ها ارائه دهدهایی براي آنحلاهر،مؤثر

استقبال و مشارکت بیشتري هاي آبخیزداريطرحو حفاظت 
هدف کلی از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر . باشندداشته

هاي آبخیزداري است طرحدر مشارکت بهتمایل آبخیزنشینان 
بررسی عوامل -1اف اختصاصی از قبیل: و شامل اهد

بررسی عوامل -2، ماعی مؤثر بر مشارکت آبخیزنشیناناجت
-3و بر مشارکت آبخیزنشینان ارتباطی و اطالعاتی مؤثر

کننده عدم مشارکت ترین معیار تعیینمشخص کردن مهم
.استهاي آبخیزداري آبخیزنشینان در اجراي طرح
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 261 ..................................................................................................................... 1936 پاییز و زمستان/ 16 شماره/ هشتم سال زیآبخ حوزه تیریمد پژوهشنامه

 هامواد و روش
 العهمط موردمنطقه 

کیلومترمربع،  8855/82آبخیز هزارخانی با مساحت  حوزه     
دقیقه  85درجه و  93دقیقه تا  88درجه و  93با مختصات 

دقیقه  88درجه و  35دقیقه تا  35درجه و  35عرض شمالی و 
متری از سطح دریا  2512تا  1311طول شرقی که در ارتفاع 

ان کرمانشاه، کشوری در است تقسیمات نظر ازو  گرفته قرار
 (. 1 )شکلاست  شده واقعشهرستان سنقر و کلیایی 

به ازای هر نفر در حدود  حوزهنسبت جمعیت به مساحت سطح 
متر مربع است. این منطقه دارای اقلیم نیمه خشک و  115

ی جوی ساالنه به طور هازشیراستپی خنک است و میزان 
و  متر و دارای توپوگرافی کوهستانیمیلی 811متوسط 

دامداری  حوزهماهوری است. شغل اصلی آبخیزنشینان این تپه
مربوط به  و اطالعاتاست )گزارش آمار  و کشاورزی بوده

سرشماری مرکز آمار ایران، جهاد کشاورزی و بخشداری 
 (.1953شهرستان سنقر، 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز هزارخانی شهرستان سنقر -1شکل 

Figure 1. Geographical location of Sonqor Hezarkhani watershed 
 
 
 

 روش تحقیق

 ر این تحقیق، پیمایشی و از نوعد استفاده موردروش      
در این  موردنظرجامعه آماری  بود. 1همبستگی-توصیفی

نفر آبخیزنشینی که در روستاهای  381تحقیق شامل 
قره فلی و چشمهسخزل، هزارخانیعلیا، ن، هزارخانیگدارپه

. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول داشتند سکونت
 نفر تعیین شد.  215، (1)رابطه  2کوکران

 (:1) رابطه

 
ها از روش انتخاب نمونه علمی و قابل قبول بودن منظوربه

اتفاقی با  به صورتدسترسی ساده و  گیری تصادفینمونه
ساکن بودند، استفاده  حوزه آبخیزنشینانی که به صورت دائم در

هر  متناسب با جمعیت و شغل افراد هاشد که تعداد نمونه
در این روش برای گردآوری  استفاده مورد. ابزار بود روستا
ها و اطالعات، پرسشنامه بود که با مصاحبه حضوری داده

 برایتحقیق  صورت گرفت. در این نفر( از آبخیزنشینان 215)
 متخصصین مراجعه مکرر به کارشناسان،سازی محتوا با معتبر

. استفاده شداستادان مجرب و آشنا با مفاهیم مشارکت  و
ای کمی یا کیفی با مقیاس رتبه صورتبهها در پرسشنامه داده

)خیلی کم، کم،  9ای لیکرتو بر اساس طیف پنج گزینه
متوسط، زیاد و خیلی زیاد( مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند 

، برای کم مقدار 1کم مقدار عددی برای خیلی(. 25،98)
، برای زیاد مقدار عددی 9، برای متوسط مقدار عددی 2عددی 

 یهتجزدر نظر گرفته شد.  8یاد مقدار عددی ز یلیخو برای  3
و سطح استنباطی )ضرایب همبستگی و ها در دتحلیل داده و

انجام شد. متغیرهای مستقل این تحقیق عوامل  (تحلیل مسیر
 اقتصادی، اجتماعی و عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی هستند

به صورت استخراج شده و پرسش و پاسخ  پرسشنامه از که
این عوامل با توجه به شرایط حضوری صورت گرفته و 

 هزارخانی حوزهحاکم بر  و فرهنگی اجتماعی ،اقتصادی
طبیعی شهرستان سنقر، طرح اجرا شده  اداره منابع )گزارشات

که تأثیر ، انجام گرفته است( 1953خیزداری هزارخانی، آب
ها بر روی متغیر وابسته )میزان تمایل از آن هرکدام

گیری های آبخیزداری( اندازهآبخیزنشینان به مشارکت در طرح
 گویه درآمد خالص با شود. متغیر عوامل اقتصادیو ارزیابی می

شغل حاصل از  38جمع کل درآمدهای سال ) (19) ساالنه
های کشاورزی، دامداری و شغل فرعی منهای مخارج و هزینه

این مشاغل در این سال برای هر آبخیزنشین پاسخگو به 
)رادیو،  و متغیر عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی (پرسشنامه

و  18)گویه  6با  های موفق دیگر(تلویزیون و بازدید از طرح
، آگاهی و عالقهمیزان ) و متغیر عوامل اجتماعی (92و  21

و  95و  15و  11و  5و  9) گویه 11با  (و غیره تجربه شغلی
متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی  از پرسشنامه (31و  95

محاسبه  منظوربهسنجش قرار گرفتند. تعیین و مورد  حوزه
 انسجام درونی ابزار تحقیق از روش آماری آلفای کرونباخ

  1-Correlational                                                                  2- Cochran                                                                 3- Likert 
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ی عوامل ارتباطی و منابع استفاده شد. آلفای کرونباخ برا
به دست  22/0و برای عوامل اجتماعی هم  58/0اطالعاتی 

مشارکت  گویه برای سنجش متغیر وابسته 4 آمد. همچنین،
)تمایل به مشارکت با دادن دستمزد، تمایل به احداث 

ها، تمایل به ز طرحهای ذخیره آب، تمایل به حفاظت اکانال
ها بنابر این گویه) ته شددر نظر گرف چین(احداث سد خشکه
در طرح آبخیزداری هزارخانی در  اجرا شده اقدامات و عملیات

تدوین و طبیعی شهرستان سنقر،  اداره منابعتوسط  4854سال 
محاسبه  28/0که آلفای کرونباخ برای آن  (28) طراحی شدند(
و از  یرهم مسها نشان داد که گویه آمدهدستبهشد. مقدار آلفا 

. اندبودهو انسجام درونی باالیی برخوردار  هماهنگی
شده پس از بازبینی و کدگذاری در  یلتکمهای پرسشنامه

، آماده و متناسب با سطح سنجش 28نسخه  SPSS افزارنرم
 و تحلیل گردید. یه تجزمتغیرها 

بین عوامل ارتباطی  و تعیین میزان همبستگی برای تحلیل     
اجتماعی با میزان تمایل و منابع اطالعاتی و عوامل 

 4همبستگی اسپیرمن آبخیزنشینان به مشارکت از آزمون
ای و کیفی )چون این عوامل به صورت رتبه استفاده شد

عوامل  تعیین میزان همبستگی بینو برای )ترتیبی( بودند( 
و میزان تمایل  )چون به صورت کمی )عددی( بودند( اقتصادی

 ؛استفاده گردید 2سونپیرهمبستگی  از آزمون به مشارکت
 هایگویههمچنین برای تحلیل ارتباط بین هر یک از 

مشارکت از ضریب تمایل به میزان با  ی مستقلمتغیرها
برای تعیین سهم  سرانجام استفاده شد. b8تائوهمبستگی کندال

و نقش مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر 
 یل به مشارکتتعیین عوامل اثرگذار بر تماوابسته و 
تعیین ضرایب بتا از تکنیک تحلیل مسیر ، بعد از آبخیزنشینان
 استفاده شد.

 

 نتایج و بحث
 آمار توصیفی

سال  8/42 یزنشینانآبخطبق نتایج حاصله، متوسط سن      
درصد دارای  82/42سال با  86تا  42بود. طبقه سنی بین 

درصد  42/2سال با  26بیشترین فراوانی و طبقه سنی کمتر از 
دارای کمترین فراوانی بودند. همچنین، بیشتر آبخیزنشینان 

سواد بودند. نظرات سواد یا کمدرصد( بی 00)بیش از 
 86/88بیش از نیمی از آبخیزنشیان ) کهپاسخگویان نشان داد 

درصد( دارای شغل دامداری و هم کشاورزی بودند. همچنین، 
شغل دامداری و  درصد آبخیزنشینان عالوه بر داشتن 84/45

داری، کشاورزی در مشاغل فرعی کم درآمد مانند مغازه
ها فعالیت داشتند. طبق نظر مسافربری، چوپانی و سایر شغل

درصد( متعلق به  58/08پاسخگویان، بیشترین فراوانی )
نفر و  2و  4ای از آبخیزنشینان بود که دارای بعد خانوار طبقه

نفر با فراوانی  6و  8رای بعد کمترین فراوانی متعلق به طبقه دا
متأهل درصد بودند. اکثر پاسخگویان آبخیزنشین  45/0

درصد  0/5پاسخگویان مرد و درصد  80/24درصد( و  22/50)
 زن بودند.

تجزیه و تحلیل متغیرهای مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان 
 های آبخیزداریبه مشارکت در طرح

های تمایل به خصای هر یک از شانتایج میانگین رتبه     
های آبخیزداری که از نگاه آبخیزنشینان مشارکت در طرح

نشان داد که تمایل به مشارکت  )استخراج شده از پرسشنامه(
آبخیز، بیشترین تأثیر را بر روی میزان  حوزهبا اخذ دستمزد در 

های آبخیزداری تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرح
به احداث کانال ذخیره آب، داشتند. همچنین، شاخص تمایل 

کمترین تأثیر را بر روی تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در 
 (.4های آبخیزداری را داشت )جدول طرح

 
درآمد خالص( با  ارتباط بین عوامل اقتصادی )میزان

 تمایل آبخیزنشینان به مشارکت 
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین عوامل      

اقتصادی )میزان درآمد خالص( با میزان تمایل آبخیزنشینان به 
داری های آبخیزداری رابطه مثبت و معنیمشارکت در طرح

آمد یعنی میزان در ،(> 08/0pو   = 650/0r**وجود دارد )
حاصل از شغل  28سال  )جمع کل درآمدهای ساالنه خالص

های هزینهمخارج و منهای  دامداری و شغل فرعی ،کشاورزی
 پاسخگو بهآبخیزنشین  برای هر سالاین در  این مشاغل

آبخیزنشین به تمایل  بر روی پرسشنامه( آبخیزنشینان
 مشارکت تأثیرگذار است.

  نشینان به مشارکتعوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل آبخیز
های عوامل اجتماعی هر یک از شاخص نتایج میانگین     

های ر تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرحمؤثر ب
ترتیب  ها، بهآبخیزداری نشان داد که بیشترین میانگین گویه

تأثیر ، میزان نیروی انسانیبر  مهاجرتتأثیر مربوط به 
آبخیزنشینان به  عالقه، بر انگیزه مشارکت مهاجرت جوانان
ترین رتبه مربوط به استفاده از های آتی و کممشارکت در طرح

 (.2خدمات آموزشی و ترویجی بوده است )جدول 

 های تمایل آبخیزنشینان به مشارکتای شاخصمیانگین رتبه -4جدول 
Table 1. Average ratings of stakeholders’ willingness indexes’ to participation 

  های تمایل آبخیزنشینان به مشارکتشاخص ردیف

 ایرتبه میانگین
 05/4 کارگیری نیروی انسانی با دادن دستمزدبه 4
 4/8 های ذخیره آبتمایل به احداث کانال 2
 22/8 هاتمایل به حفاظت از طرح 8
 42/8 چینتمایل به احداث سد خشکه 4

1- Spearman                                                                                  2- Pearson                                                       3- Kendall's tau b 
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های آن با میزان رابطه بین عوامل اجتماعی و شاخص
 تمایل آبخیزنشینان به مشارکت 

که بین  دادنتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان      
اجتماعی با تمایل آبخیزنشینان به مشارکت رابطه  عوامل
آزمون  (. نتایجp>00/0و  r=673/0**) داری وجود داردمعنی

اجتماعی  عواملهای هر یک از گویه تائوهمبستگی کندال
که بین همه  دادبا تمایل آبخیزنشینان به مشارکت نشان 

اجتماعی با میزان تمایل آبخیزنشینان  عواملهای شاخص
داری وجود دارد. بیشترین میزان به مشارکت رابطه معنی

همبستگی مربوط به تجربه شغلی آبخیزنشینان و کمترین 
مربوط به تشویق دوستان، آشنایان  هامیزان همبستگی گویه

 (.9 جدول) بودو کارشناسان 

 
ارتباطی و منابع اطالعاتی مؤثر بر تمایل عوامل 

 آبخیزنشینان به مشارکت 
های عوامل ای هریک از شاخصمیانگین رتبه نتایج      

ارتباطی و منابع اطالعاتی مؤثر بر تمایل به مشارکت نشان 
که از دیدگاه آبخیزنشینان میزان تأثیر استفاده از  داد

دیگر و  موفق هایای مثل تلویزیون، بازدید از طرحرسانه
میزان تأثیرگذاری رهبران محلی بیشترین و میزان تأثیر 

های های آموزشی، کالسدی و فیلمه از رادیو، سیاستفاد
رسانی کارشناسان کمترین تأثیر را بر روی آموزشی و اطالع

های آبخیزداری تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرح
 .دارند

رابطه بین عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی و 
 های آن با میزان تمایل به مشارکت شاخص

که بین  دادبستگی اسپیرمن نشان نتایج آزمون هم     
عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی با تمایل آبخیزنشینان به 

 ه استداشت داری وجودمشارکت رابطه مثبت و معنی
(**663/0r=   00/0و <p) نتایج آزمون کندال .b  هر یک از

ایل های مسائل عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی با تمگویه
ها با بین همه شاخصرکت نشان داد آبخیزنشینان به مشا

داری وجود رابطه مثبت و معنیمیزان تمایل به مشارکت 
رسانی کارشناسان های دیگر و اطالع. بازدید از طرحرددا

. داشتندبیشترین همبستگی را با تمایل به مشارکت 
همچنین، کمترین میزان شدت همبستگی، مربوط به میزان 

 و ران محلی )شوراها، دهیاررسانی توسط رهبتأثیر اطالع
 (.4 است )جدول بوده سفیدها( ریش

 
 
 
 

 های عوامل اجتماعی ای شاخصفراوانی نسبی میانگین رتبه -3جدول 
Table 2. Relative frequency of ranking average of social factors indexes  

 عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به مشارکتهای شاخص                                  ردیف

 *میانگین

های آتیطرح به مشارکت درعالقه شما  1  90/9  
63/3 توان شوراهای محلی 3  
40/3 سان(تشویق )دوستان، آشنایان و کارشنا 9  

استفاده از دانش بومی میزان تأثیر 4  70/3  

استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی تأثیر میزان 0  00/1  
79/3 میزان آگاهی آبخیزنشینان 6  

06/3 تمایل به کارهای جمعی 7  
یتجربه شغل 0 79/3 میزان تأثیر   
33/9 تأثیر مهاجرت بر نیروی کار 3  

00/9 تأثیر مهاجرت جوانان بر انگیزه مشارکت 10  

 امل اجتماعی و تمایل آبخیزنشینان به مشارکتهای عوهمبستگی بین شاخص -9جدول 
Table 3. Correlation between social factors indexes and stakeholders’ willingness to participation 

 داری()سطح معنی b Sigضریب همبستگی کندال  عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل آبخیزنشین به مشارکت برحسب اولویت ردیف
ه شغلیتجرب 1  0/073** 000/0  
000/0 **0/090 میزان آگاهی آبخیزنشینان 3  
000/0 **0/093 تمایل به کارهای جمعی 9  
های آیندهآبخیزنشینان برای طرح انگیزه 4  0/030** 000/0  
000/0 **0/963 استفاده از دانش بومی 0  
000/0 **0/916 استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی 6  
بر انگیزه مشارکت رت جوانانمهاجتأثیر  7  0/910** 000/0  
بر نیروی کار مهاجرت 0 000/0 **0/109 تأثیر   
003/0 **0/104 توان شوراهای محلی 3  
(دوستان، آشنایان و کارشناسانها )مشوق 10  0/033* 040/0  
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و اسپیرمن نشان دادند که پیرسونهمبستگینتایج آزمون
عوامل اقتصادي، اجتماعی و عوامل (مستقلمتغیر 3هر 

با مشارکت رابطه مثبت و)ارتباطی و منابع اطالعاتی

عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی، ند.اهداشتداري معنی
کمترین همبستگی و عوامل اقتصادي، بیشترین همبستگی 

).5(جدول داشتندرا با میزان تمایل به مشارکت 

خط بودن متغیرهاي مستقل مورد نظر میزان همبررسی 
عادلۀ رگرسیونبراي وارد کردن در م

میزانخطی،همآزمونازاستفادهبابایدرگرسیونانجامبراي
کردنواردبرايرانظرموردمستقلمتغیرهايبودنخطهم
درمنظور،اینبراي. دادقراربررسیموردرگرسیونمعادلهدر

موردواریانستورمعاملوتولرانسهايآمارهتحقیقاین
مقدار) 6(جدولدرمندرجنتایجبقمطا. گرفتقراربررسی

مقدارویکبهنزدیکمذکورمستقلمتغیرهايتولرانس
) واریانستورمعامل(VIFشاخصهمچنین،. بودمناسبی

.)6جدول(بودقبولیقابلومناسبحددرو2ازکمترهم

تعیین سهم و اهمیت نسبی هر یک از عوامل مؤثر بر 
به مشارکتتمایل آبخیزنشینان

براي 6جدول بقخطی، مطاآزمون همنتایجتوجه بهبا 
بر تمایل و میزان سهم هر یک از عوامل مؤثرتعیین نوع 

هاي آبخیزداري از تحلیل آبخیزنشینان به مشارکت در طرح
به روش گام به گام استفاده شد. براي اجراي این رگرسیون

آبخیزنشینان عوامل مؤثر بر تمایل عنوانبهمتغیر را 7روش 
متغیر مؤثر و 7کرده که به مشارکت وارد معادله رگرسیون

ارتباطی و منابع اطالعاتی، عوامل اقتصاديعواملتأثیرگذار (
د ، عوامل اجتماعی، مساحت زمین و تعدا(درآمد خالص ساالنه)

هر یک از متغیرها بر دام، میزان تحصیالت، سن) و سهم 
متغیر در 7میزان تمایل آبخیزنشینان مشخص شد. این 

یل آبخیزنشینان به مشارکت را درصد از تما6/68مجموع 
.تبیین کردند

عامل که متغیردادنشان 7نتایج به دست آمده از جدول 
زایش عنوان اولین عامل افبه(درآمد خالص ساالنه)اقتصادي

آبخیزداري وارد معادله شده هايتمایل به مشارکت در طرح

محاسبه گردید، به عبارت 47/0) آن2Rاست و ضریب تعیین (
درصد از میزان تمایل آبخیزنشینان بدون لحاظ 47ر دیگ

گام است.بوده کردن سایر متغیرها، مربوط به عامل اقتصادي 
عنوانبهدوم تأثیر عوامل اجتماعی بر روي تمایل به مشارکت 

دومین متغیر مؤثر بر میزان تمایل وارد معادله شد که ضریب 
گام سوم محاسبه شد. در 56/0تعیین این دو عامل با هم 

متغیر عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی وارده معادله شد و 
رساند. در گام چهارم متغیر تعداد دام 58/0ضریب تعیین را به 

درصد شد. در گام پنجم 59وارد معادله شد و ضریب تبیین 
متغیر مساحت زمین وارد معادله شد و ضریب تبیین را به 

یالت وارد رساند. در گام ششم میزان تحص3/60
درصد رسید. سرانجام در 5/65معادله شد و ضریب تبیین به 

درصد رساند به 6/68گام هفتم متغیر سن ضریب تعیین را به 
6/68متغیر در مجموع 7این داد کهطور کلی نتایج نشان 

کردنددرصد از تغییرات میزان تمایل به مشارکت را مشخص 
).7(جدول 

هاي عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی و تمایل آبخیزنشینان به مشارکتهمبستگی بین شاخص- 4جدول 
Table 4. Correlation between indexes of communication factors and information resources and

stakeholders’ willingness to participation
bSigضریب همبستگی کندال ارتباطی و منابع اطالعاتی مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان به مشارکتعواملاولویت

396/0000/0**تلویزیون5
384/0000/0**رادیو6
459/0000/0**هاي آموزشیکالس3
578/0000/0**دیگرهايبازدید از طرح1
421/0000/0**هاي آموزشیدي و فیلمسی4
502/0000/0**کارشناسانرسانیاطالع2
202/0000/0**رهبران محلی7

همبستگی بین متغیرهاي تصادفی منتخب با میزان تمایل به مشارکت- 5جدول
Table 5. Correlation between elected random variables and stakeholders’ willingness to participate

"Sig"داري سطح معنی"r"ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون عوامل مؤثر بر مشارکتردیف

669/0000/0**عوامل ارتباطی و اطالعاتی1
672/0000/0**عوامل اجتماعی2
000/0(پیرسون)687/0***عوامل اقتصادي3

کشاورزي و دامداري و کشاورزي) و درآمد حاصل از شغل فرعیاند (درآمد حاصل از شغل اصلی (دامداري،هاي اقتصادي بکار رفته در پژوهش تبدیل به درآمد خالص شده*: شاخص
مورد))5(

هاي مستقلآزمون هم خطی متغیر- 6جدول 
Table 6. Collinearity test, Independent variables

)VIF(تولرانسمتغیر
760/0316/1ارتباطی و منابع اطالعاتیعوامل

802/0248/1عوامل اجتماعی
877/0140/1عوامل اقتصادي
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براي تعیین اهمیت نسبی هر یک از متغیرهاي مستقل در 
توان از مقادیر استاندارد شده بتا میزان تمایل آبخیزنشینان می

که در ازاي دادمثال این آماره نشان انعنوبهاستفاده کرد. 
یک از عوامل بر میزان تمایل بهیک واحد تغییر در متغیر هر

گذارد. هاي آبخیزداري (متغیر وابسته) اثر میمشارکت در طرح
(درآمد خالص ساالنه)که عوامل اقتصاديشدمشاهده 

به مشارکتبیشترین سهم را در میزان تمایل آبخیزنشینان
).8(جدول استداشته 

ضرایب رگرسیون براي تعیین اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان به مشارکت- 8جدول 
Table 8. Regression coefficients for determination of relative importance of effective factors on stakeholders’

willingness to participation
tSigمقدار خطاي استاندارد)Betaضرایب رگرسیونی استاندارد ()B(ضرایب رگرسیونی وارد شده به مدلمتغیرهاي 

607/2932/10000/0-5/28مقدار ثابت
1X(180/2289/0000/0735/4000/0(اقتصاديعوامل 

2X(069/0058/0085/0809/419/0عوامل اجتماعی (
3X(221/0120/0128/0723/1086/0(امل ارتباطی عو

4X(035/0084/0021/0714/1088/0(تعداد دام 
5X(325/0215/0075/0341/4000/0(زمینمساحت 

6X(415/0173/0162/0559/2011/0(تحصیالتمیزان 
7X(149/0-245/0-033/0481/4-000/0(سن

توجه به حجم نمونه مورد مطالعه از آنجایی که با
پذیر نبود؛ گیري از مدل معادالت ساختاري امکانبهره

بنابراین، براي به دست آوردن ضرایب مسیر از روش 
که مشخص شد طورهماناستفاده شد.زمانهمرگرسیون 

هاي استفاده شده در مدل تحلیل مسیر بین همه شاخص

غیر از شاخص سن که ه،داشتداري وجود رابطه مثبت و معنی
2R. همچنین، براساس مقدار بوددارمعنیداراي رابطه منفی و 

)، متغیرهاي مذکور قادر به تبیین 9محاسبه شده در جدول (
درصد از واریانس کل تمایل آبخیزنشینان به مشارکت 6/68

بودند.

شینان به مشارکتتحلیل رگرسیونی میزان نقش متغیرهاي مستقل در تمایل آبخیزن- 9جدول 
Table 9. Regression analysis of the role of independent variables in stakeholders’ willingness to

participation
خطاي استانداردشدهتعدیلR2R2Rمدل
828/0686/0675/0849/4زمانهم

تمایل به مشارکت و تعیین بعد از تعیین عوامل اثرگذار بر
ضرایب بتا به منظور تعیین نقش مستقیم و غیر مستقیم 
متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از تکنیک تحلیل مسیر 

اي از تحلیل استفاده شد (تکنیک تحلیل مسیر بر پایه مجموعه
رگرسیون و بر اساس فرض ارتباط بین متغیرهاي مستقل و 

است).بودهوابسته استوار

هاي عوامل مؤثر بر تمایل آبخیزنشینان به مشارکت به روش گام به گامیهسهم هر یک از گو- 7جدول 
Table 7. Portion any of indexes of effective factors on stakeholders’ willingness to participation by stepwise

method
عالمت متغیر در مدلR2RFSigمتغیرهاي وارد شده به مدلورود متغیرها به معادله

69/047/0363/183000/01Xعوامل اقتصاديگام اول

63/040/0055/136000/02Xعوامل اجتماعیگام دوم

62/039/0762/131000/03Xارتباطیعواملگام سوم

5/026/0817/71000/04Xمتعداد داگام چهارم

43/019/0799/47000/05Xمساحت زمینگام پنجم

63/039/0847/132000/0میزان تحصیالتگام ششم
6X

53/028/0123/81000/07Xسنگام هفتم
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دهنده تمایل آبخیزنشینان به مشارکتمدل علّی عناصر تشکیل -6شکل 
Figure 2. The causal model constituent elements for stakeholders’ willingness to participate 

 
توان تأثیرات آمدن ضرایب بتا، می دست بهپس از      

قل بر متغیر مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مست
وابسته را محاسبه کرد. از آنجا که در دیاگرام تحلیل مسیر از 

صورت استاندارد و این ضرایب هم به شدهضرایب بتا استفاده 
توان اثرات متغیرهای مختلف را با شده هستند؛ بنابراین، می

 برای ها را تعیین نمود.همدیگر مقایسه کرد و مؤثرترین آن
یم، ضرایب بتای هر مسیر تا رسیدن محاسبه اثرات غیرمستق

ا که هر متغیری . از آنجشوندمیبه متغیر وابسته در هم ضرب 
 مسیرهای متعدد بر متغیر وابسته ممکن است از طریق 

تأثیر بگذارد، بنابراین برای محاسبه کل اثرات غیرمستقیم یک 
متغیر بر متغیر دیگر، اثرات مسیرهای غیرمستقیم آن دو متغیر 

آوردن اثرات علّی  دست به. برای مکنیمیهمدیگر جمع را با 
 با کل، اثرات مستقیم و غیرمستقیم را با همدیگر جمع کردیم.

مساحت زمین،  های( متغیر01توجه به نتایج مندرج در جدول )
میزان تحصیالت، عوامل اقتصادی و تعداد دام به ترتیب 

نابع بیشترین و سن، عوامل اجتماعی و عوامل ارتباطی و م
اطالعاتی به ترتیب کمترین تأثیر را بر تمایل آبخیزنشینان به 

 .دارندمشارکت 
 

 
های پژوهش بیانگر شدت همبستگی و رابطه مثبت یافته     

ارتباطی و منابع  داری بین عوامل اقتصادی، عواملو معنی
اطالعاتی و عوامل اجتماعی با میزان تمایل آبخیزنشینان به 

 بنابراین، هر چه ،استبوده های آبخیزداری مشارکت در طرح
، عوامل ارتباطی )میزان درآمد خالص ساالنه( عوامل اقتصادی

یابد میزان تمایل  بهبودو منابع اطالعاتی و عوامل اجتماعی 

 تجزیه اثرگذاری متغیرهای مستقل بر میزان تمایل آبخیزنشینان -01جدول 
Table 10. Effectiveness analysis independent variables on stakeholders’ willingness to participation 

اثرگذاری  سمقیا ردیف
 مستقیم

بندیاولویت مجموع اثرات مسیرهای اثرگذاری اثرگذاری غیرمستقیم  

 -612/1 -642/1 سن 0

120/1×100/1- 
120/1×206/1×220/1- 

076/1×220/1- 
061/1×276/1×220/1- 

42/1- 7 

 4 616/1 410/1×600/1 000/1 104/1 تعداد دام 6
 0 644/1 442/1×600/1 060/1 602/1 مساحت زمین 6

 06/1 076/1 تحصیالت 4
120/1×206/1 
061/1×276/1 

606/1 6 

 2 061/1 - - 061/1 عوامل ارتباطی 2
 2 120/1 - - 120/1 عوامل اجتماعی 2
 6 600/1 - - 600/1 عوامل اقتصادی 7

 تحصیالت

 مشارکت

061/1 

 عوامل ارتباطی و اطالعاتی

076/0 

276/0 

220/1- 
206/1 

 -100/1 120/0 عوامل اجتماعی

 -642/1 سن

104/1 
 تعداد دام

410/1 
 عوامل اقتصادی

600/1 

442/1 

 مساحت زمین

602/1 
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، دیگرعبارتبه. شدتر خواهد ان بیشبه مشارکت آبخیزنشین
ها مرهون تقویت بنیه تمایل به مشارکت آبخیزنشینان در طرح

مورداجتماعی و اقتصادي و اطالعاتی در بین افراد منطقه 
، مشخص 3با توجه به نتایج مندرج در جدول است.مطالعه

اجتماعی با میزان تمایل عواملهاي شد که بین همه شاخص
. رضایی ارددداري وجودنان به مشارکت رابطه معنیآبخیزنشی

را مانع یعدم آگاه) هم 11)، فارچیلیق (31و همکاران (
) دانش بومی 2اند و آرنت و همکاران (مشارکت دانسته

کشاورزان از عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت کشاورزان در 
)، پارکز 7بوهنت و همکاران (.دانستندهاي آبخیزداري پژوهش

از را هم عوامل اجتماعی )20) و مندوزا (25و همکاران (
. پراگر و ها دانستندعوامل تأثیرگذار بر روي مشارکت در طرح

هاي آموزش و عوامل اجتماعی (کالسرابطه )، 26پوشموس (
. بلکمور و با میزان مشارکت مثبت به شمار آوردنداشتغال)
ارائه )، 22و مقدسی و همکاران () دانش بومی 6دول (
با نتایج کهآموزشی را مؤثر بر مشارکت دانستندهايبرنامه

پس توجه به دانش بومی و نظر ،بودندسو این پژوهش هم
خود باعث افزایش تمایل نانو افزایش آگاهی آآبخیزنشینان

که کارشناسان شودمیبنابراین، پیشنهاد ؛شودبه مشارکت می
هاي آموزشی زاري کالسمنابع طبیعی و ادارات مربوطه با برگ

مشارکت بهو ترویجی، افزایش آگاهی و انگیزه آبخیزنشینان 
ها در زمینه ارزیابی و را افزایش دهند و هم از دانش بومی آن

البته باید در نظر داشت در،کنندها استفاده اجراي طرح
روستامحلیرهبرانازحتماًآموزشی،هايکالسبرگزاري

دانشازاستفادهکهچراشوداستفاده) انسفیدریشوشوراها(
تمایلافزایشبرايقويايوزنهتواندمیهاآننفوذوبومی

از ذکر نیست خالی.نظر گرفتدرآبخیزنشینانمشارکتبه
مطالعه مسئله مهاجرت بودموردحوزهترین معضل در که مهم

بیشترمشارکتباسواد،وترجوانآبخیزنشینانکهآنجااز
بنابراین،بودهزیادحوزهایندرقشراینمهاجرتواندداشته

هاي مناسب وشغلایجادوآفرینیکارباکهشودمیپیشنهاد
دادنبا(اصلیهايشغلازحمایتومورد پسند جوانان

قشراینمهاجرتاز) بهرهکمهايواموبانکیتسهیالت
آتیهايسالردکههستندجواناناینکهچراشودجلوگیري

وبهترهاآنازوشدخواهندمندبهرههاطرحاینمزایاياز
بر گفته خود که بنا؛کنندمینگهداريوحفاظتترصحیح

گونه تفسیر کردند که آبخیزنشینان علت اصلی مهاجرت را این
به صرفه نیست به به عنوان شغل اصلیو کشاورزيدامداري

هايفرآورده،داماصل از فروش این دلیل که میزان درآمد ح
است که خیلی کمتر از مقداريو محصوالت کشاورزي یدام

کننده یعنی دولت از تولیدبرندمیسودگران از آنواسطه
آورد که این موجب مهاجرت نمیعملبهحمایت الزم را 

گردیده که آبخیزنشینان به این عامل حوزهجوانان این 
شود با ایجادبنابراین پیشنهاد می،مهاجرت زیاد تأکید داشتند

محصوالتودامیهايفرآوردهدام،خریدبرايهاییتعاونی
محصوالتودامبتوانندکشاورزانودامدارانتاکشاورزي

بهمناسبقیمتباوواسطهبدونراخودکشاورزيودامی
معضلاصلیعاملبرسانند که بنابر گفته آبخیزنشینانفروش

.شودمینترلکمهاجرت

رسانی و اطالعمیزان تأثیر استفاده از تلویزیون بیشترین
کارشناسان کمترین تأثیر را بر روي تمایل آبخیزنشینان به 

با توجه حالاین با.داشتهاي آبخیزداري مشارکت در طرح
ي عوامل هابین همه شاخص4به نتایج مندرج در جدول 

داري کت رابطه مثبت و معنیبا میزان تمایل به مشارارتباطی
)، مهردوست و همکاران 39وجود دارد. شریفی و همکاران (

)، صالحی 33)، ساالري و همکاران (24، پاگ و بلوتوي ()19(
که اندرسیدهنتیجه این) هم به31و رضایی و همکاران () 34(

مشارکت و عوامل ارتباطی و منابع اطالعاتی رابطه مثبت بین
؛اندبودهسو هماین پژوهشکه با نتایج داشتهود دار وجو معنی

آگاهیوانگیزهافزایشها،طرحازحفاظتبرايبنابراین 
يهاکالسبرگزاريطریقازهاطرحمحاسنازآبخیزنشینان

بازدید از استانی،هايکانالازاستفادهترویجی،وآموزشی
درماعیاجتوجمعیهايرسانهارتقاءهاي موفق ودیگر طرح

هاي امروزه با پیشرفت رسانهچرا که گیردقرارکاردستور
هاي اجتماعی مانند تلگرام و اجتماعی (اینترنت و شبکهجمعی

عوامل ارتباطی )البته براي بخش باسواد)(غیرهو اینستاگرام و 
عنوان یک اهرم کلیدي، بر توانند بهو منابع اطالعاتی می

هاي آبخیزداري ان در طرحتمایل به مشارکت آبخیزنشین
اثرگذار باشد.

میزان عوامل اقتصادي (درآمد خالص ساالنه) با ضریب 
تعیین گردید. پس با توجه به نتایج، 687/0**همبستگی 

مشخص شد که مسائل اقتصادي با میزان تمایل به مشارکت 
هاي آبخیزداري بیشترین همبستگی و رابطه مثبت و در طرح

هاي مهردوست و رد. این بخش با نتایج پژوهشداري دامعنی
اي ) که دریافتند متغیر وضعیت اقتصادي رابطه19همکاران (

با نتایج ما داشته استدار با سطح مشارکت منفی و معنی
، بوهنت و همکاران )39البته شریفی و همکاران (.نبودسو هم

سینگر و) و هانت20)، مندوزا (25)، پارکز و همکاران (7(
بیان داشتند که میزان مشارکت با میزان درآمد )13فورتمن (

پس . بودندسو که با نتایج ما همداشتهدار رابطه مثبت و معنی
اگر درآمد خالص ساالنه افزایش یابد، میزان تمایل 

شود یعنی با توجه به تر میآبخیزنشینان به مشارکت هم بیش
هاي ا کمکهکم بودن درآمد ساکنین منطقه، اگر به آن

هاي مربوطه براي بهبود وضعیت بالعوض از طرف سازمان
کند تا اقتصادي، صورت گیرد انگیزه در آبخیزنشین ایجاد می

در تر فعالیت و مشارکت داشته باشند. ها بیشدر اجراي طرح
ها در یک اقتصاد معیشتی، نداشتن توانایی براي انجام فعالیت

این درکمترث مشارکت دلیل اصلی است که باعپیريزمان
به دلیل مطالعهموردشود. همچنین در منطقه زمان می

بیکاري و نبود منبع درآمد مناسب، مهاجرت جوانان به شهرها 
ه هاي روزمرتر فعالیترا به دنبال داشته است و افراد مسن

وقت وبنابراین،داشتندعهده مانند دامداري و کشاورزي را بر 
و کهولت طوالنی بودن مدت کارعلت انرژي افراد مسن به

و تمایل کمتري به مشارکت صرف کارهاي روزمره گردیده
)، 39شریفی و همکاران (اما اندداشتهترها نسبت به جوان

داشتندبیان که )13سینگر و فورتمن () و هانت20مندوزا (
دارد، خالف نتایج این دارمعنیو سن با مشارکت رابطه مثبت 

زارعی) و 19مهردوست و همکاران (.کردندعالم را اپژوهش 
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که سن با مشارکت رابطه داشتند اظهار ،)41و همکاران (
؛اندبودهسو دار دارد که با نتایج این پژوهش هممنفی و معنی

تر شود که براي مشارکت بیشبنابراین، پیشنهاد می
آنان که به طبع با افزایش سن سطح سواد آبخیزنشینان مسن

آنان در دستور کار متناسب با، آموزش الزم و یابدش میکاه
این آبخیزنشینان کهطوريبههاي مرتبط قرار گیرد، سازمان

ها آگاهی یابند و انگیزه براي صرف به مزایاي اجراي این طرح
8ها پیدا کنند. با توجه به جدول انرژي و وقت در اجراي طرح

(درآمد خالص ديو ضرایب بتا، مشخص شد که عامل اقتصا
ترین تأثیر بر روي میزان تمایل به مشارکت بیشساالنه)

توجه به مسائل اقتصادي بنابراین؛را داردآبخیزنشینان 
هاي آبخیزداري عاملی کلیدي در انجام و اجراي طرحعنوانبه

شود که پیشنهاد می.استناپذیراجتناب امري ضروري و 
غیرهاي تسهیالت، کمکهاي مجري با دادنسازماندولت و

ها دخالت و دستمزد به آبخیزنشینانی که در اجرا طرحنقدي
.دهندداشتند میزان تمایل به مشارکت آبخیزنشینان را بهبود

البته یکی دیگر از موانع مشارکت سطح تحصیالت پایین 
درصد 70بیش از دادآبخیزنشینان است که نتایج نشان 

این حل و راهعلتهستند کهسوادبییا سوادکمآبخیزنشینان 
تحصیلگردد چون قشر جوان و عامل هم به مهاجرت باز می

اند و افراد علت بیکاري و نبود درآمد مهاجرت کردهبهکرده

که به اندشدهساکنحوزهسواد در این یا بیسوادکممسن و 
ها مشارکت خاطر نداشتن سواد و عدم آگاهی از محاسن طرح

هاي مهردوست و همکاران ند که این نتایج با یافتهکمتري دار
)، کوهلر و کونتس 34)، صالحی (32)، رضایی و همکاران (19(
) هم سو است.13سینگر و فورتمن () و هانت17(

با توجه به نتایج وبا استفاده از تکنیک تحلیل مسیر 
متغیرهاي مساحت از بین متغیرها، ) 10مندرج در جدول (

یزان تحصیالت، عوامل اقتصادي و تعداد دام به زمین، م
تأثیر را بر تمایل آبخیزنشینان و سن کمترین ترتیب بیشترین 

. این تکنیک نیز اشاره به این موضوع دارد رندبه مشارکت دا
، عامل اقتصادي زمینمیزاناقتصادي (وضعیتکه با بهبود 

و شغل فرعی) و(درآمد خالص حاصل از کشاورزي، دامداري
توان مشارکت بهتر و میاجتماعیوضعیت تعداد دام) و

هاي مجريو سازماندولتکه؛بیشتري داشته باشیم
و نقديغیرهاي بهره و کمکبا دادن تسهیالت کمدنتوانمی
ها و ارتقا فرهنگ و تمزد به آبخیزنشینان مجري طرحدس

جایگاه دانش در بین آبخیزنشینان میزان مشارکت را افزایش 
سن به کهکرد) اظهار 23موسائی (با همین تکنیک،؛هندد

که با نتایج این داشته صورت غیر مستقیم، کمترین تأثیر را 
.استبوده سو پژوهش هم
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Abstract
Considering importance of natural resources conservation, developing participatory

strategies to protect these resources is necessary and fundamental. With public participation in
each project, the implementation and conservation of the project is done in short period of time
with low cost and more desirable. Main objective of this research is identifying factors
influencing on people tendency to participate in watershed projects, which in its nature
considers two paradigms of quality and quantity. Statistical population in this research in
quantitative part includes all people who live in the Hezarkhani Watershed in Kermanshah
province (N=450). 207 persons were selected based on Cochran formula through random
sampling method. To collect data a questionnaire was used and it was completed by face to face
interview. In this study, content validation was confirmed through counseling with qualified
experts, specialists and professors who were familiar with public participation concepts. To
determine the sustainability, Cronbach's alpha method was used. Cronbach's alpha for
dependent variables was 0.93, for social factors 0.92, for communication factors 0.85 and for
economic factors 0.89, which showed that the variables were in line and had high internal
coordination. The results of the correlation analysis showed that there is a significantly positive
relationship between the dependent variable of public participation in watershed projects with
education level, number of livestock and land area and there is negative significant relationship
with stakeholder’s age. In addition, the results of the path analysis indicated that land area,
education level, economic factors, and number of livestock showed the greatest impact on the
willingness of stakeholders to participate. Age, social factors, relationship factors and
information sources have minimal impact on the willingness of stakeholders to participation.
These factors and items explained 68.6 percent of the participation rate. In order to attract public
participation in the projects, it is suggested to increase the incentives and awareness of the
stakeholders through conducting training classes, improving mass media programs and
exploiting social media.

Keywords: Correlation Coefficients, Communication Factors, Employment, Immigration,
Income, Questionnaire, Social Factors

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jw

m
r.

8.
16

.2
59

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/jwmr.8.16.259
http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-920-en.html
http://www.tcpdf.org

