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 چكیده

ها طرح تیاست که ضامن تحقق اهداف و موفق یيکردهایاز جمله رو ،يعیمنابع طب اتیعمل یدر اجرا يمردم مشارکت

 یهاحوزه در شده اجرا يعیمختلف منابع طب اتیو بر اساس عمل يبر تجارب کارشناس هیبا تک ،پژوهش نیاست. در ا

شاخص و  سهدر قالب  يدر عدم مشارکت مردم ثروم ياجتماع یهاشاخصریها و زشاخصمشرف به شهر تهران،  زیآبخ

 يعدم مشارکت مردم در ثروم ياجتماع یهاشاخص یبندتیاولو از حاصل جینتا .شد نییتع و یيشناسا رشاخصیز 23

بر  يمبتن AHP يسلسله مراتب لیتحل ندیفراآمده از روش  دستهبر اوزان ب يمبتن يعیطب منابع یهادر طرح

 با کیدموگراف تینامطلوب و 319/3 یينها وزن با یرفتار تینامطلوب یهاشاخص که دهديم نشان خبرگان نامه پرسش

 هاشاخص یبندرتبه که یطوربه اند،داده اختصاص خودبه را تیاولو نهیکم و نهیشیب بیترتبه ،293/3 یينها وزن

 مشکالت ،یرفتار تینامطلوب شاخص صورتبه نهیکم به نهیشیب از تیاهم بیترتبه آمده، دستبه اوزان بر يمبتن

 یهارتبه آزمون اساس برها شاخصریز یبندرتبه از حاصل جینتا ن،یهمچن .است کیدموگراف تینامطلوب و يفرهنگ

 يعیطب منابع یهادر طرح يبر عدم مشارکت مردم مؤثر ياجتماع یهارشاخصیدهنده تفاوت نقش زنشان کندال ویدبل

 نییپا رشاخصیز و 83/3 رتبه نیانگیم با نظراتشان ياثربخش در مردم نانیاطم عدم رشاخصیز که یطوربه .است

 .است داده اختصاص خود به را رتبه نیانگیم نهیکم و نهیشیب بیترتبه 23/9 رتبه نیانگیم با يآگاه و سواد سطح بودن

بر عدم مشارکت  مؤثرشاخص  نیترمرجح عنوانبه يشاخص عدم اعتماد مردم ينقش اصل دهنده نشان ،پژوهش جینتا

 تداوم به نسبت اعتماد عدم و نظراتشان ياثربخش در مردم نانیاطم عدم یهاشاخصریز ،که یطوربه .است يمردم

 کمبود رشاخصیز ،نیهمچن. اند داده اختصاص خودبه را نخست تیاولو دو هاطرح کاره مهین یاجرا علتبه هاپروژه

 ای نبود رشاخصیز زین و کیدموگراف تینامطلوب شاخص از شهرها به مهاجرت جهینت در روستاها در جوان یروین

 عدم در مؤثر ياجتماع یهارشاخصیز نیمهمتر نوانعبه يفرهنگ مشکالت شاخص از مشارکت فرهنگ بودن رنگ کم

 .شدند یبند رتبه يمردم مشارکت
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 مقدمه

در  مؤثر یکردیرو عنوانبه يمشارکت مردم امروزه

 یاز سو يعیمنابع طب يتیریمد اتیعمل یاجرا

 اتیعمل یمتماد یاجراشود. يم يکارشناسان تلق

 اتیعمل گریو د یيزداابانیب ،یدار مرتع ،یزداریآبخ

 فاقد کشور، زیآبخ یهادر حوزه يعیمنابع طب يتیریمد

سنوات  ينفعان طیذ انیم ،مشارکت محور یاپشتوانه

در  يمردم توجه به مشارکت عدم .است بوده نیشیپ

و  يعیمنابع طب یها پروژهاز  یاریبس یاجرا

و  يعیمنابع طب يحافظان اصل یسبب انزوا ،یزداریآبخ

و دانش  یياجرا ،یفکر یها لیپتانساز  یعدم برخوردار

و  يمراحل مختلف مطالعات يط هاآن نهاد مردمو  يبوم

کاهش  ،نیهمچن مسئله نی. ااست شدهطرح  یياجرا

 یرا در مراحل پس از اجرا یيجوامع روستا يآت زهیانگ

 داشته دنبالبه هااز پروژه طرح، در خصوص حفاظت

 .(1328همکاران،  و Salehpour Jam) است

خصوص  های آبخیز در کشور بهبهبود سالمت حوزه

تخریب تغییر اقلیم، رخداد وقایعي چون با حضور 

و سیالب، نیازمند مقوله مشارکت  زایياراضي، بیابان

های آبخیز  مردمي در اعمال مدیریت جامع در حوزه

 ؛1331، و همکاران  Karimpour Reihanکشور است )

Salehpour Jam ؛1325، همکاران و Salehpour Jam 

 ؛1328، و همکاران Mosaffaie ؛1321 ،همکاران و

Mosaffaie؛1321، و همکاران Salehpour Jam و 

-يم يزمان یزداریآبخ یهاپروژه (.1321، همکاران

که  باشندمنطقه  کی داریتوسعه پا یبنارید زنتوان

همراه به زین، مشارکت آنان را يمردم رشیبر پذ عالوه

 یهاطرح در نفعان یمشارکت ذ ،رو نیاداشته باشد. از 

و  یضرور یامر يعیو منابع طب یزداریآبخ

 (.Asadi، 1321و  Zakizadeh) است ریناپذ اجتناب

 ها تیفعال که است آن از حاکي متعدد کشورهای تجربه

 و دنندار را الزم یکارآمد تنهایي به هادولت اقدامات و

 و نیتر ياساس بتواند که راهبردی ریزیبرنامه تدوین

 و فراگیر عبارتي به و دهد قرار مبنا را نیازها نیتر عام

 بود خواهد نیاز باشد، دموکراتیک و سیستمي

(Clayton، 1335). که اگر در  دهد يمنشان  جینتا

 یشتریب تیاهم یاقتصاد يبه عوامل اجتماع ها طرح

تر کیخود نزد نظر موردها به اهداف پروژه ،داده شود

عنوان بهنقش مردم  رشیبا پذ ،گرید عبارت به ،شده

 یزدارینقش دولت در آبخ ها،حوضه ياصل برداران بهره

 است يتیو هدا یاهیحاش ينقش ،يمشارکت و مدرن

(Rasooli  وTahmasebi Pour، 1321همچن .)ن،ی 

در  هاهزینه کاهش ،سو کیاز  جامعه مشارکت

 تعیین سازسبب ،گرید یاطالعات از سو یآور جمع

 اعضای هماهنگي تدوین قوانین، توافق، راهکارها،

 شود يم قوانین بهتر اعمال و نظارت جامعه،

(Singleton 2111 همکاران، و). 

 يبررس با ارتباط در های متعددیپژوهش ،کنون تا

است   گرفته صورت يمردم مشارکت در مؤثر عوامل

 Salehi (1331 ،)Baghaei به توانيم آن جملهکه از 

 Prokopy (1335 ،)Mendoza(، 1331و همکاران )

(1333)، Mahmoudi ( 1324و همکاران)  و

Salehpour Jam کرداشاره  (1328) همکاران و .

Salehi (1331) معني مثبت و رابطه که داد نشان-

 و های آبخیزداریطرح در مشارکت میزان بین داری

 زراعي، مالکیت زمین میزان سواد، سطح متغیرهای

 نسبي و مزیت ارتباطي یها کانال از استفاده میزان

 مشارکت بین میزان منفي ارتباط مقابل، در دارد. وجود

 تعداد و تجربه کشاورزی سن، متغیرهای و هاطرح در

 يبررس به اقدامOnagh (1331 ) .دارد وجود دام

های طرح از کشاورزان تمندییرضا و مشارکت زانیم

 گلستان استان در محلهغاز زیحوزه آبخ در زدارییآبخ

 به همتغیر چند رگرسیون تحلیل از حاصل . نتایجنمود

 نسبت نگرش متغیرهای که داد نشان گام به گام شیوه

 و غیرزراعي درآمد اجتماعي، منزلت مشارکت، به

 آبخیزداری، هایطرح در مشارکت در مؤثر عوامل

 روستائیان دیدگاه تغییرات درصد 5/11 کننده تبیین

 های آبخیزداریطرح در های مشارکتروش به نسبت

 بررسي در( 1331) همکاران و Abdolmaleki .است

 میزان مشارکت بین را داریمعني و مثبت رابطه خود

 در حضور متغیرهای با آبخیزداری یها تیفعال در

 یها رسانه از استفاده میزان ترویجي، آموزشي هایدوره

 ارتباط میزان تحصیالت، سطح درآمد، جمعي، ارتباط

 و عمومي نهادهای در عضویت و ترویج با کارگزاران

 همکاران و Bagherian کردند. اجتماعي گزارش

 از رضایت عوامل بین که دادند نشان( 1331)

 درآمد، ها،برنامه از میزان آگاهي قبلي، یها برنامه

 از برداران بهره مشارکت و ها برنامه به مثبت نگرش
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وجود دارد.  یدار يمعن رابطه آبخیزداری هایطرح

Hematzadeh  وKhalighi (1333اقدام به بررس )ي 

 یهابرداران در طرحعوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره

واقع در  کیمعرف کچ هضحو در یزداریمرتع و آبخ

 ،يعیعوامل طب ،پژوهش نی. در اکردنداستان گلستان 

 يبررس جینتا. ندشد گرفته نظر در ياجتماع و یاقتصاد

 که داد نشان رهیمتغ چند ونیرگرس روش بر يمبتن

 نیاند، از انداشته يمشارکت بردارانبهره درصد 1/81

درصد  95ها اطالع نداشته، پروژه از درصد 91 ،تعداد

 از الزم يآگاه عدم زیچهارم نکی از شیب و هیسرما

اند. در رابطه با ها را عنوان کردهپروژه یاجرا محاسن

-برداران، وجود کمکبهره ندهیآ یهامشارکت در طرح

-کردهرا مطرح  یادوات کشاورز ،نیو همچن يمال یها

 يابی( اقدام به ارز1329) Aminiو  Jamshidi. اند

کارشناسان  دگاهیمراتع از د بیبر تخر مؤثرعوامل 

 ،حاصل از پژوهش جی. نتاکردند المیا يعیمنابع طب

 يطی(، مح85/93) يانسان مینشان داد که عامل مستق

 ی( و اجرا13/23) يانسان میمستقری(، غ39/23)

درصد  31حدود  ،( در مجموع12/8) یمواز یها برنامه

مراتع را در منطقه  بیکننده تخر نییعوامل تع انسیوار

 و  Moghadam کنند.يم نییمورد مطالعه تب

-تیفعال ،دادند نشان خود قیتحق ( در1329) همکاران

 سطح ها،رسانه از استفاده ،يجیترو و يآموزش های

 ،يعیطب منابع هایدر طرح حضور و کشت تحت ياراض

 هایطرح در مشارکت کشاورزان بر يمثبت ریتأث

 ،(1324و همکاران ) Mahmoudi .دارند زدارییآبخ

عدم  ،يو اجتماع یکه فقر اقتصاد کردند مشخص

و  يعیدولت از مردم، فقر دانش منابع طب يمال تیحما

-کالس لیو مقررات، عدم تشک نیاز قوان يعدم آگاه

 يبوم دانش یریکارگ بهعدم  ،يجیو ترو يآموزش یها

از جمله عوامل  يو دولت یدار مرتع یهاطرح یاجرا در

 Salehpour است. برداران بهرهمؤثر بر عدم مشارکت 

Jam ( نشان دادند که نادیده 1328همکاران ) و

عنوان انگیزه اقتصادی مستقیم با بهگرفتن درآمد مردم 

بودن سطح سواد و  پایینو  11/23میانگین رتبه 

ترتیب بیشینه و کمینه  به 83/2آگاهي با میانگین رتبه 

به خود  مندیفربر آزمون  يمبتنمیانگین رتبه را 

، زیرشاخص پژوهش اختصاص داده است. در این

عنوان انگیزه اقتصادی  بهنادیده گرفتن درآمد مردم 

مستقیم از شاخص اقتصادی، زیرشاخص تمرکز قدرت 

، یزیر برنامهدر مرکز از شاخص  یریگ میتصم

از  ها پروژهنتایج  بهزیرشاخص عدم اعتماد نسبت 

شاخص اجتماعي و نیز زیرشاخص عدم آموزش 

و اهداف مربوطه از  ها طرحساکنان حوضه در خصوص 

ها عنوان مهمترین زیرشاخصبهشاخص انساني 

 شدند. یبند رتبه
 عدم البرز، يجنوب دامنه در تهران یشهر توسعه

 زیمربوطه و ن يها و ساماندهراهلیس تیظرف به توجه

مشرف به آن،  زیآبخ یهاحوزه يخروج کردنمسدود 

را  زیآم فاجعهمخرب و  يالبیمقدمات رخداد محتمل س

مخرب  یهاالبیرقم زده است. س شهر کالن نیا یبرا

)کل شهر تهران(،  2941، 2941، 2999 یهاسال

 ،کن 2914 رماهیت البیس زین و( شی)تجر 2933

 یهاحوزه جامع تیریمد يستمیس نگرش ضرورت

. سازد يم ریناپذ اجتنابمشرف به شهر تهران را  زیآبخ

 یهاتر طرحنهیو کم هز مؤثر یاجرا رو، نیااز 

-سازه يآت مرمت زیها و نپروژه از حفاظت ،یزداریآبخ

 مراحل يتمام در يمردم مشارکت ازمندیها ن

 و يمرمت اتیعمل و يابیارز ش،یپا ،یياجرا ،يمطالعات

ها و شاخص يبررس راستا، نیا در. است يآت داشت نگه

در عدم مشارکت  مؤثر ياجتماع یهارشاخصیز

موجبات  ها، آن يو معرف یبندرتبه زیو ن يمردم

منابع  یهاطرح یدر اجرا يمردم مؤثرمشارکت 

 يرا مبتن زیجامع آبخ تیریو تحقق اهداف مد يعیطب

 .کند يم نییتب یبر مرتفع نمودن موانع جار
 

 هاروش و مواد

مشرف به  زیآبخ  یها حوزهپژوهش:  مورد منطقه

 يتیجمع با زیحوزه آبخ 21شهر تهران، مشتمل بر 

 به ها حوضه نیا استقرار نحوه. است نفر 83333 حدود

 زیآبخ حوزه آن هیناح نیتر يغرب در که است  یا گونه

 زیبخش آن حوزه آبخ نیتر يو در شرق شیوار-جیورد

شهر تهران از  دستباالسوهانک واقع شده است. در 

 ،شیوار-جیورد زیآبخ یها حوزه بیترتبهغرب به شرق 

 درکه،)فرحزاد(،  زار ونجهی ران،یشم حصارک کن،

 دره دارآباد، اوران،ین حصارک گالبدره، دربند، ولنجک،

 درمحدوده  نیا .اند شده واقع سوهانک و وردی چشمه

 طول 52˚ 94ˊ 9 ̋تا  52˚ 5ˊ 15 ̋موقعیت جغرافیایي 
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شمالي  عرض 95˚ 51ˊ 2 ̋  تا  95˚ 43ˊ 9 ̋ و شرقي

 نیدر ا (.2)شکل  است واقع البرز يجنوب دامنه در

 ش،یوار ج،یورد لیقب از يمهم يتیمراکز جمع ها حوضه

 امامزاده گاه،یک طالون، رندان، سنگان، کشار، اس،یهر

 شنگزار و چالکلک رپال،یش قلعه، پس زار،ونجهی داوود،

 زیآبخ  یها حوزه  يکیمورفولوژ  يژگیو .دارند حضور

  يتوپوگراف از عمدتااست که   یا گونهبهمورد مطالعه 

. شدت کنند يم تیتبع  یماهور و تپه  يکوهستان

با کاهش ارتفاع از شمال به جنوب   يعوارض کوهستان

و   ی. وجود بافت شهرشود يها کاسته م حوضه نیا

ها، ضرورت  حوضه نیا دستنییپامختلف در  ساتیتاس

 يو سامانده زیآبخ جامع تیریمدتوجه به مقوله 

 ریناپذاجتناب  یامر به را ها حوضه نیا دستباال  ياراض 

منطقه  یهاحوضه هیکل ن،یهمچن .است کرده لیتبد

انواع  ،بوده یزداریآبخ یياجرا-يلیمطالعات تفص یدارا

 ،يکیولوژیب اتیعمل لیاز قب یياجرا اتیعمل

 البیکنترل س يبا هدف اصل يکیو مکان يکیومکانیب

با  زیمناطق و حفاظت کالن شهر تهران و ن نیدر ا

و رسوب در  شیاهداف حفاظت خاک و کنترل فرسا

 ها صورت گرفته است.حوضه نیا

 

 
 تهران شهر به مشرف زیآبخ یهاحوزه -1 شكل

 

 یهارشاخصیز و هاشاخص: تحقیق انجام روش

 در مردم مشارکت عدم بر توانند مي متعددی ياجتماع

 این در که باشند داشته دخالت يعیطب منابع یها طرح

-طبقه رشاخصیز 23 و شاخص سه قالب در ،پژوهش

 و هاشاخص یبندتیاولو ،پژوهش نیا در. شدند یبند

 يمردم مشارکت عدم بر مؤثر ياجتماع یهارشاخصیز

 ندیفرا روش اساس بر يعیطب منابع یهاطرح در

 يمبتن کیناپارامتر یهاآزمون و يمراتب سلسله لیتحل

 .گرفت صورت ریز مراحل بر

 اوزان کردنمنظور مشخص به مرحله، نینخست در
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 سلسااله لیااتحل ناادیفرامختلااف، از روش  یارهااایمع

 .شد استفاده ریز مراحل قرار به AHP يمراتب

 ساتیمقا :یزوج ساتیمقا سیماتر جادیا .2

 یریگاندازه اسیمق از استفاده با شاخص هر انیم

-به گرفت، صورتSaaty (2183 ) لهیوسبه شده ارائه

 تیاهم به بسته نه تا کی یعدد ریمقاد که یطور

 نیا در. است شده برده کاربه هاشاخص ينسب

 سلسله لیتحل ندیفرا نامه پرسش نخست ،پژوهش

 و هیته هاشاخص يزوج ساتیمقا بر يمبتن يمراتب

 .گرفت صورت ينظرسنج کارشناس 48 از سرانجام

 يعلم اتیه یاعضا از پژوهش نیا در که،نیا حیتوض

 خاک، و آب حفاظت يمهندس يپژوهش یهاگروه

 منابع توسعه و یدرولوژیه ز،یآبخ یهاحوزه تیریمد

 رودخانه يمهندس زین و میاقل رییتغ و يخشکسال آب،

 و خاک حفاظت پژوهشکده سواحل حفاظت و

 یهابخش يعلم اتیه یاعضا از زین و یزداریآبخ

 و تیحما زین و ابانیب مرتع، جنگل، يقاتیتحق

 هاجنگل قاتیتحق موسسه مراتع و هاجنگل حفاظت

 يعلم اتیه یاعضا از ،نیهمچن و کشور مراتع و

 صورت ينظرسنج ابانیب يالمللنیب قاتیتحق مرکز

 .گرفت

 نیا در :(CR) 1یسازگار نسبت محاسبه .1

 سیماتر زین و هاقضاوت یسازگار نسبت مرحله

 یفاز یبند رتبه امکان يبررس هدف با میتصم يبیترک

 .(2 رابطه) شوديم محاسبه هانهیگز يبیترک

 
CI

RICR                                          (2)  

 از که است يتصادف یناسازگار هینما RI، آن در که

 کاه  اسات  یسازگار هینما CI و آمده دستبه 2 جدول

 .است محاسبه قابل (1) رابطه از

(1)                                                   

 میتصام  سیمااتر  در هاا نهیگز تعداد N، آن در که

 .است يندگیپا بردار نیانگیم λmax و( سیماتر رتبه)

 یبند رتبه و یيشناسا به اقدام ،بعد مرحله در

 در يمردم مشارکت عدم بر مؤثر یها شاخصریز

 یهاآزمون بر يمبتن يعیطب منابع یها طرح

 .شد ریز مراحل قرار به کیناپارامتر

                                                           
1 
Consistency Ratio 

 در :یریگاندازه ابزار عنوانبه نامه پرسش هیته. 1

 بر مؤثر ياجتماع یها رشاخصیز نخست ،مرحله نیا

 يعیطب منابع یها طرح در يمردم مشارکت عدم

 و کارشناسان از پرسش ،یاکتابخانه مطالعات بر يمبتن

 و ساکنان با یحضور مصاحبه و منطقه به مراجعه زین

 یيروا تینها در و شد جادیا منطقه برداران بهره

 نظرات اعمال و خبرگان نظرات بر يمبتن نامه پرسش

 مشکالت ،پژوهش نیا در .دیرس یينها دییتا به شانیا

 گرفته نظر در رشاخصیز عنوانبه شاخص هر با مرتبط

 ،يپاسخچند یکدگذار روش بر يمبتن و شد

 يفیک يبیترت یرهایمتغ نوع از نامه پرسش یرهایمتغ

 ،(1) کم ،(2) کم يلیخ) کرتیل فیط با منطبق و

 یطورهب بوده،(( 5) ادیز يلیخ و( 4) ادیز ،(9) متوسط

 کارشناس 48 از يسنجنظر به اقدام مرحله، نیا در که

 یهاگروه يعلم أتیه یاعضا از کار، برای این. شد

 تیریمد خاک، و آب حفاظت يمهندس يپژوهش

 آب، منابع توسعه و یدرولوژیه ز،یآبخ یهاحوزه

 و رودخانه يمهندس زین و میاقل رییتغ و يخشکسال

 و خاک حفاظت پژوهشکده سواحل حفاظت

 یهابخش يعلم اتیه یاعضا از زین و یزداریآبخ

 حفاظت و تیحما زین و ابانیب مرتع، جنگل، يقاتیتحق

 مراتع و هاجنگل قاتیتحق موسسه مراتع و هاجنگل

 مرکز يعلم اتیه یاعضا از ،نیهمچن و کشور

 .گرفت صورت ينظرسنج ابانیب يالمللنیب قاتیتحق

 ،پژوهش نیا در: یریگ اندازه ابزار ییایپا یبررس. 2

 یيایپا زانیم محاسبه منظوربه 1کرونباخ یآلفا روش از

 مقدار .شد استفاده یریگاندازه ابزار اعتماد تیقابل ای

 افزارنرم کاربرد با (9) رابطه بر يمبتن کرونباخ یآلفا

SPSS شد محاسبه (Mansourfar، 1333). 

(9)                           
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شاخص، کی سواالت ای هاهیگو تعداد K، آن در که
2
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 (Saaty، 2183) يتصادف یناسازگار یها هینما -1 جدول

N 2 1 9 4 5 3 1 8 1 23 

RI 33/3 33/3 58/3 13/3 21/2 14/2 91/2 42/2 43/2 41/2 

 

3

 و کندالویدبل یهارتبه آزمون یاجرا. 

-رتبه آزمون از ،مرحله نیا در :رهایمتغ یبند رتبه

 دمنیفر آزمون شدهنرمال شکل که کندالویدبل یها

 سنجش منظوربه ،توافق بیضر کی عنوانبه است،

 با انیپاسخگو نیب در هایبندرتبه توافق زانیم

 آزمون، نیا در. شد استفاده SPSS افزار نرم کاربرد

 دهندهرتبه ای کنندهقضاوت کی عنوانبه پاسخگو هر

 در و شده يتلق ریمتغ کی عنوانبه زین هیگو هر و

 هارتبه نیانگیم رها،یمتغ نیا از کی هر یبرا ادامه

 نیانگیم سهیمقا با آزمون نیا. شوديم محاسبه

 يبررس را هانیانگیم تفاوت رها،یمتغ نیب در هارتبه

 ،Safari Shali و Habibpour Gatabi) کنديم

1322). 
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(3)                                     2 ( 1)X N K W  

X آماره F ،توافق بیضر W، آن در که
، دمنیفر 2

K و  سواالت ای هاستون تعدادN است سطرها تعداد. 

 .است k-1 صورتبه یآزاد درجه حالت، نیا در
 

 و بحث نتایج

 عدم بر مؤثر ياجتماع یهارشاخصیز و هاشاخص

 جدول در يعیطب منابع هایطرح در يمردم مشارکت

 .اند شده ارائه 1

 
 يمردم مشارکت عدم بر مؤثر ياجتماع یها شاخصریز و ها شاخص -2 جدول

 شاخص رشاخصیز اختصار

X1 مشکالت شاخص مشارکت فرهنگ بودن کمرنگ ای نبود 

 حاکم ینهادها به يوابستگ فرهنگ حضور X2 يفرهنگ

X3 هاطرح کاره مهین یاجرا علت به هاپروژه تداوم به نسبت اعتماد عدم 

 تینامطلوب شاخص

 یرفتار

X4 يجمع ارتباط لیوسا به نسبت اعتماد عدم 

X5 نظراتشان ياثربخش در مردم نانیاطم عدم 

X6 هاطرح جینتا به نسبت اعتماد عدم 

X7 يمحل و يقوم اختالفات 

X8 شهرها به مهاجرت جهینت در روستاها در جوان یروین کمبود 
 تینامطلوب شاخص

 کیدموگراف
X9 يآگاه و سواد سطح بودن نییپا 

X10 زنان جامعه تعدادکم مشارکت 

 
 ن،یهمچن و هاشاخص شدهنرمال میتصم سیماتر

 ندیفرا روش بر يمبتن ارهایمع یسازگار نسبت و اوزان

 4 و 9 یهاجدول در بیترتبه يمراتب سلسله لیتحل

 پژوهش نیا در کهنیا به توجه با. است شده ارائه

 ،(CR ≤ 0.1) بوده 2/3 از کمتر یسازگار نسبت

 یينها وزن ،نیهمچن .است قبول مورد یسازگار

 يمراتب سلسله لیتحل ندیفرا روش بر يمبتن هاشاخص

 .است شده ارائه 4 جدول در
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 هاشاخص شده نرمال میتصم سیماتر -3 جدول

يفرهنگ مشکالت شاخص شاخص یرفتار تینامطلوب شاخص  کیدموگراف تینامطلوب شاخص   

يفرهنگ مشکالت شاخص  12/3 21/3  95/3  

یرفتار تینامطلوب شاخص  12/3  34/3  51/3  

کیدموگراف تینامطلوب شاخص  38/3  21/3  24/3  

 

 هاشاخص یينها وزن و یسازگار نسبت -4 جدول

 یسازگار نسبت وزن
(CR) 

 يتصادف یناسازگار هینما
 (RI) 

 یسازگار هینما
(CI) 

 شاخص

148/3  

338/3 58/3 391/3 

يفرهنگ مشکالت شاخص  

319/3 یرفتار تینامطلوب شاخص   

293/3 کیدموگراف تینامطلوب شاخص   

 

 بر يمبتن ها شاخص یبندتیاولو از حاصل جینتا

 که دهد يم نشان ،يمراتب سلسله ندیفرا روش

 و 319/3 یينها وزن با یرفتار تینامطلوب یها شاخص

 بیترتبه ،293/3 یينها وزن با کیدموگراف تینامطلوب

 .اندداده اختصاص خودبه را تیاولو نهیکم و نهیشیب

 اوزان بر يمبتن هاشاخص یبندرتبه که یطور به

 نهیکم به نهیشیب از تیاهم بیترتبه آمده، دست به

 مشکالت ،یرفتار تینامطلوب شاخص صورت به

 .است کیدموگراف تینامطلوب و يفرهنگ

 138/3 کرونباخ یآلفا مقدار ،پژوهش نیا در

 ،بیضر نیا 1/3 از باالتر زانیم به توجه با. آمد دست به

 ،بوده برخودار یيباال یيایپا از یریگاندازه ابزار

 یيایپا از شده گرفته نظر در یهاهیگو گر،ید عبارت به

و  George) برخوردارند یيباال يدرون یسازگار و

Mallery، 1339). آزمون یاجرا از حاصل جینتا 

 در هارتبه نیانگیم ریمقاد و کندالویدبل یها رتبه

 .است شده ارائه 5 جدول

 
 کندالویدبل یهارتبه آزمون جینتا -5 جدول

 اختصار شاخص
 نیانگیم

 رتبه
 تعداد

 یکا

 اسکوئر

 درجه

 یآزاد

 توافق بیضر

 کندال
Asymp. 

Sig. 

 فرهنگ بودن کمرنگ ای نبود

 مشارکت
X1 31/3 

48 219/91 1 255/3 333/3 

 ینهادها به يوابستگ فرهنگ حضور

 حاکم
X2 54/9 

 هاپروژه تداوم به نسبت اعتماد عدم

 هاطرح کاره مهین یاجرا علت به
X3 14/3 

 ارتباط لیوسا به نسبت اعتماد عدم

 يجمع
X4 39/4 

 ياثربخش در مردم نانیاطم عدم

 نظراتشان
X5 83/3 

 X6 49/3 هاطرح جینتا به نسبت اعتماد عدم

 X7 51/4 يمحل و يقوم اختالفات

 در روستاها در جوان یروین کمبود

 شهرها به مهاجرت جهینت
X8 11/3 

 X9 23/9 يآگاه و سواد سطح بودن نییپا

 X10 29/5 زنان جامعه تعدادکم مشارکت
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یکا آزمون مقدار از حاصل جینتا به استناد با

 از تر کوچک یخطا سطح در که ،(219/91) اسکوئر

 یبندرتبه درصد 11 نانیاطم با است، داريمعن 32/3

 در يمردم مشارکت عدم بر مؤثر عوامل از کارشناسان

 گر،ید عبارت به ،بوده متفاوت يعیطب منابع یها طرح

 به قادر شیخو رتبه نیانگیم بر يمبتن هاشاخصریز

 یبندرتبه اساس، نیا بر. هستند یبندرتبه

-طرح در يمردم مشارکت عدم بر مؤثر یهارشاخصیز

-ویدبل یهارتبه آزمون بر يمبتن يعیطب منابع یها

 صورتبه نهیکم به نهیشیب از تیاهم بیترت به کندال

 و X5، X3، X6 ،X8، X1، X10، X4، X7 ،X2 رشاخصیز
X9  مردم نانیاطم عدم رشاخصیز که یطوربه ،است 

 و 83/3 رتبه نیانگیم با( X5) نظراتشان ياثربخش در

 با( X9) يآگاه و سواد سطح بودن نییپا رشاخصیز

 نیانگیم نهیکم و نهیشیب بیترت به 23/9 رتبه نیانگیم

 .است داده اختصاص خود به را رتبه

 

 یگیر نتیجه

 يگام عنوانبه تواند يم هاشاخص یبنداولویت

 در مردم مشارکت عدم در مؤثر مشکالت حل در مؤثر

 حاصل جینتا .شود گرفته کاربه يعیطب منابع یها طرح

 در مؤثر یهارشاخصیز و هاشاخص یبندتیاولو از

 يعیطب منابع یهاطرح در يمردم مشارکت عدم

 لیتحل ندیفرا روش از آمده دستبه اوزان بر يمبتن

 آزمون از حاصل یهارتبه نیانگیم زین و يمراتب سلسله

 و هاشاخص نقش تفاوت دهندهنشان ،کندالویدبل

 يمردم مشارکت عدم بر مؤثر ياجتماع یهارشاخصیز

 از حاصل جینتا. است يعیطب منابع یهاطرح در

 نشان AHP روش بر يمبتن ها شاخص یبندتیاولو

 و یرفتار تینامطلوب یهاشاخص که دهد يم

 نهیکم و نهیشیب بیترت به کیدموگراف تینامطلوب

-رتبه که یطوربه .اندداده اختصاص خودبه را تیاولو

 بیترتبه ،آمده دستبه ناوزا بر يمبتن هاشاخص یبند

 شاخص صورت به نهیکم به نهیشیب از تیاهم

 تینامطلوب و يفرهنگ مشکالت ،یرفتار تینامطلوب

 زین( 1331) همکاران و Baghaei .است کیدموگراف

 عنوانبه را (یرفتار تینامطلوب) يمردم اعتماد زانیم

 در يمردم مشارکت بر مؤثر عوامل نیمهمتر از يکی

 يمعرف زیآبخ ساکنان یفرد یهايژگیو گرید کنار

 Salehpour و( 1333) همکاران وFeiznia . کردند

Jam از بعد را ياجتماع عوامل زین( 1321) همکاران و 

 بر مؤثر عوامل نیمهمتر عنوانبه یاقتصاد عوامل

 .اندکرده یبند رتبه يمردم مشارکت

 مشارکت عدم در مؤثر یهارشاخصیز یبند رتبه

 آزمون بر يمبتن يعیطب منابع یهاطرح در يمردم

 به نهیشیب از ،تیاهم بیترت به کندال ویدبل یهارتبه

 ،X5، X3، X6 ،X8، X1، X10 رشاخصیز صورتبه نهیکم
X4، X7 ،X2 و X9  دهندهنشان ،پژوهش جینتا. است 

 عنوانبه یرفتار تینامطلوب شاخص ياصل نقش

 يمردم مشارکت عدم در مؤثر شاخص نیتر مرجح

 مردم نانیاطم عدم یهاشاخصریز که یطوربه است،

 به نسبت اعتماد عدم و( X5) نظراتشان ياثربخش در

 دو (X3) هاطرح کارهمهین یاجرا علت به هاپروژه تداوم

 ،نیهمچن. اند داده اختصاص خودبه را نخست تیاولو

 جهینت در روستاها در جوان یروین کمبود رشاخصیز

 و کیدموگراف تینامطلوب شاخص از شهرها به مهاجرت

 مشارکت فرهنگ بودن کمرنگ ای نبود رشاخصیز زین

 نیمهمتر عنوانبه يفرهنگ مشکالت شاخص از

 مشارکت عدم در مؤثر ياجتماع یهارشاخصیز

. شدند یبند رتبه يعیطب منابع یهاطرح در يمردم

Mann (1335 )زین و Salehi (1331 )که دادند نشان 

 و سواد سطح ریمتغ انیم یدار يمعن و مثبت رابطه

 و Salehpour Jam .دارد وجود يمردم مشارکت

 جینتا از اعتماد عدم رشاخصی( ز1328همکاران )

 مؤثر ياجتماع شاخصریز نیمهمتر عنوانبه راها پروژه

 از یزداریآبخ یهاپروژه در يدر عدم مشارکت مردم

 .اندکرده يکارشناسان معرف دگاهید

و نقش  يعیروز افزون منابع طب بیتخربا توجه به 

کننده عنوان عامل برهم زننده تعادل و عملبهانسان 

که با شود يم شنهادیپ نده،یعامل فرسا کیعنوان به

 یهاحوزه و مناطق گرید در مشابه قاتیانجام تحق

ها شاخص یبندتیاولو ن،یمحقق ریسا لهیوسبه زیآبخ

بر جذب نظرات  يها و مناطق مبتنحوضه گریدر د

 و يقاتیتحق مراکز ،یياجرا یهاکارشناسان دستگاه

 بر يمبتن زیآبخ حوزه ساکنان نظرات زین و يآموزش
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 .ردیپذ صورت ارهیمع چند یریگمیتصم یهاروش گریو د یآمار یبندرتبه نینو یهاروش
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