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 چکیده

درصد نزوالت جوی کشور را  21ستان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن حدود یک درصد مساحت کل کشور، حدود ا

مهار و  برایهای اخیر،  باشد. در سال رود مي سرچشمه دو رودخانه مهم یعني کارون و زاینده ،به خود اختصاص داده

ها از استان، عملیات مختلف آبخیزداری در سطح استان اجرا شده های سطحي و جلوگیری از خارج شدن آنحفظ آب

با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مشارکت آبخیزنشینان  ،پژوهشاین  ریزی شده است. ها برنامهو یا برای اجرای آن

در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. ن لردگان بیدله شهرستا-منج آبخیز  در عملیات آبخیزداری در حوزه

باشد و اطالعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفي و آمار  نامه مي آوری اطالعات در این مطالعه، پرسش ابزار جمع

دهد که بین  ميدست آمده نشان بهنتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. SPSS  افزار استنباطي و به کمک نرم

های  ها در فعالیتو میزان تجربه افراد مورد مطالعه در کشاورزی با میزان مشارکت آن ، شغل اصليمتغیر سن

انسجام مندی، رضایتبین متغیرهای میزان  ،داری وجود دارد. همچنین ، رابطه منفي و غیر معنيهضحوآبخیزداری در 

مورد ه ضحونهادهای عمومي روستا و استفاده از منابع اطالعاتي در  اقتصادی، عضویت در-اجتماعي، پایگاه اجتماعي

دار در سطح یک درصد وجود  ای مثبت و معني های آبخیزداری رابطه گویان در فعالیتپاسخبررسي با میزان مشارکت 

بیانگر آن است که متغیر میزان آگاهي از اهداف و  ،نتایج برآورد رگرسیون چندگانه به روش گام به گامدارد. 

های آبخیزداری فعالیتهای آبخیزداری دارای بیشترین نقش در میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در  طرحخصوصیات 

 است.

 

 SPSS افزار نرم ،نامه پرسشاقتصادی، -پایگاه اجتماعي ،یاریبخت و هارمحالاستان چ ،يسطح آب: ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

ویژه در بحث توسعه پایدار، بهدر فرهنگ توسعه و 

رود.  های کلیدی به شمار مي واژه مشارکت یکي از واژه

ها از مفهوم مشارکت متفاوت  برداشت ،با این وجود

است. به بیان دیگر، مشارکت نزد کارشناسان مختلف 

مشارکت بر  ،توسعه، معاني مختلفي دارد. از نظر لغوی

وزن مفاعله یعني شرکت دو جانبه افراد برای انجام 

کردن با هم و با هم  شرکتامری است. این واژه، 

ها و تعاریف  شریک شدن نیز معنا شده است. برداشت

 ،طور کليبهمتعددی از مشارکت شده است. اما 

___________________________ 
 shamsoddinis@yahoo.comمسئول مکاتبات: * 
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مؤثر و فعال همه افراد مشارکت تقبل آگاهانه و شرکت 

. بر است یک جامعه برای رسیدن به یک هدف خاص

اساس این تعریف، مشارکت دارای اصول و ارکاني است 

ها و  مشارکت مردم در طرحیند افربایست در  که مي

ای مورد توجه واقع شوند. این اصول  های توسعه پروژه

 رندهیگ بر در دیبا مشارکت( 2 .به شرح زیر است

 تیفعال کیمردم در  تیاکثر ایشرکت فعال همه افراد 

 و لیم یرو از و یاراد دیبا مشارکت( 1باشد.  خاص 

. ردیبا زور و اجبار صورت گ کهنینه ا ،باشد رغبت

 افراد يآگاه بر يمبتن دیبا واقع در افراد مشارکت(9

 پروژه، به نسبت دیبا افراد يعنی باشد، کننده مشارکت

 داشته يقبل و کامل يآگاه آن یایمزا و مقاصد اهداف،

 (.Ebrahimpour، 1110) باشند

ستان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن حدود ا

درصد  21یک درصد مساحت کل کشور، حدود 

 ،نزوالت جوی کشور را به خود اختصاص داده

رود  سرچشمه دو رودخانه مهم یعني کارون و زاینده

مهار و حفظ  منظوربههای اخیر،  باشد. در سال مي

ها از های سطحي و جلوگیری از خارج شدن آن آب

استان، عملیات مختلف آبخیزداری در سطح استان 

ریزی شده است.  ها برنامهاجرا شده و یا برای اجرای آن

با مشارکت های آبخیز استان که  مورد از حوزه یک

صورت  بهعمدتا عملیات آبخیزداری  يمحلمردم 

در  بیدله-منجآبخیز   ، حوزهجرا شدهمکانیکي در آن ا

های  فعالیتاز نظر حوضه این است.  لردگانشهرستان 

کشاورزی در سطح شهرستان دارای اهمیت فراواني 

در حوضه دلیل واقع شدن روستاهای این  بهاست. 

 1/11)متوسط شیب  دار مناطق جنگلي و اراضي شیب

های گذشته به دالیل سالبیدله در -درصد(، حوزه منج

مختلف از جمله وضعیت توپوگرافي و کوهستاني بودن، 

شناسي نسبتا زمینسازندهای  ،پوشش گیاهي ضعیف

حساس به فرسایش، عدم تعادل دام و مرتع، عدم 

استفاده صحیح از اراضي کشاورزی و شخم در جهت 

های سنتي در کشاورزی و عدم  روششیب، استفاده از 

کشاورزی با مسائل و مشکالت رعایت اصول صحیح 

تخریب و فرسایش خاک، تخریب  ،مختلفي همچون

پوشش گیاهي، وقوع سیل و امثال آن مواجه شده 

جلوگیری از ادامه این  منظور است. در این راستا و به

روند و بهبود کیفیت زندگي اهالي منطقه، طي 

صورت  بههای اخیر اقدامات آبخیزداری متعددی  سال

چیني  خشکهل احداث بانکت، سکوبندی، مکانیکي شام

های سنگي و مالتي با مشارکت سازهو ایجاد 

آمده  به مرحله اجرا درحوضه روستائیان ساکن در این 

عوامل  لیتحل، پژوهشاین مهمترین اهداف است. 

 اتیدر عمل نانیزنشیمشارکت آبخ زانیموثر بر م

 یهانهیزم نییتب، مطالعه مورد حوضهدر  یزداریآبخ

در  زیآبخ یهاحوزه نیجلب مشارکت ساکن

 یهاوهیشبا استفاده از ابزارها و  یزداریآبخ یها تیفعال

عوامل موثر بر  يهمبستگ لیتحلو  يمشارکت مناسب

 یزداریآبخ اتیدر عمل نانیزنشیمشارکت آبخ زانیم

 .است مطالعه مورد حوضهدر 

Namaki ( با مطالعه عوامل 1122) و همکاران

های مشارکت روستائیان در فعالیت موثر بر جلب

آبخیزداری به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای 

ترویجي، میزان انطباق -های آموزشيدورهشرکت در 

ها با نیازهای روستائیان، میزان درآمد و میزان طرح

مالکیت با میزان مشارکت روستائیان رابطه مثبت و 

 داری وجود داشته است.  معني

Mashreghi در بررسي عوامل  (1121) همکاران و

های موثر بر میزان مشارکت روستائیان در طرح

آبخیزداری شهرستان اهواز نشان دادند که بین متغیر 

های وابسته میزان مشارکت روستائیان در طرح

آبخیزداری با متغیرهای عضویت در نهادهای عمومي 

روستا، مددکار ترویجي، سطح تحصیالت، میزان 

دی، سابقه فعالیت کشاورزی، میزان درآمد از منرضایت

های کشاورزی، سطح زیرکشت زمین طریق فعالیت

کشاورزی و فعالیت شورای اسالمي روستا رابطه مثبت 

 داری وجود دارد.معنيو 

Mohammadi Golrang ( با 1129) و همکاران

بررسي ارتباط بین آگاهي از عملیات مدیریت 

مردمي در توسعه آبخیزداری و سطح مشارکت 

روستایي نشان دادند که بیشتر کشاورزان دانش 

عملیات مدیریت آبخیزداری را دارند و سطح مشارکت 

ای مثبت و رابطه ،در این عملیات متوسط بوده

دار بین دانش کشاورزان از عملیات مدیریت  معني

سطح مشارکت  ،آبخیزداری وجود دارد. همچنین

اجتماعي و  اقتصادی افراد بیش از مشارکت

 .استمحیطي  زیست
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Haydarian ي( در بررس1122) و همکاران 

 تیریدر قالب مد يمشارکت جامعه محل یالگوها

 زانیم یهامشخصهنشان دادند که  زیجامع حوزه آبخ

 آنان ارتباط زانیم و یزداریآبخ از يمحل جامعه يآگاه

و تعداد دام( از  ي)سطح اراض زیآبخ حوزه منابع با

 يمشارکت جامعه محل زانیدر م تیبا اهم یهاشاخص

 .است زهایآبخ تیریدر مد

Mahboubi ( عوامل انگ1120و همکاران )زشی 

 زیمؤثر بر مشارکت کشاورزان را در حوزه آبخ

. دادند قرار يبررس مورد گلستان استان یچا چهل

 هزیانگ نیکه مهمتر دهد يپژوهش نشان م نیا جینتا

 اتیعمل یمشارکت در اجرا یکشاورزان برا

 کننده اجرا کشاورزان ریسا با یهمکار ،يپلکانکشا

 اتیکشاورزان و انجام عمل ریسا قیتشو اتیعمل

 .است بوده مزرعه مجاور گانیهمسا لهیوس به

Parhizkari ( در بررسي عوامل 1121و همکاران )

مؤثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود به این 

نتیجه رسیدند که متغیرهای تحصیالت، شیب اراضي، 

آگاهي از عملیات حفاظتي، درآمد ناخالص ساالنه، 

های  های بالعوض و شرکت در کالس دریافت کمک

دار و متغیرهای سن و  ترویجي اثر مثبت و معني

داری  کشاورزی اثر منفي و معنير یغاشتغال در بخش 

کارگیری اقدامات بهبر احتمال مشارکت کشاورزان در 

 حفاظت آب و خاک دارند.

Perkins (1122 مشارکت عمومي را در مدیریت )

آبخیزداری مورد بررسي قرار داده است. نتایج این 

مشارکت مستلزم یند افرمطالعه حاکي از آن است که 

ها گیریتصمیممعه در آن است که همه اعضای جا

در  ،بایستميها همچنین آن مورد توجه قرار گیرند.

امور اکولوژیکي و سیاسي بلندمدت دخالت داده شوند 

های مختلف با ها و صالحیتو نیز در مقیاس

 . شوندعلمي و زماني مواجه اعتمادی  بي

Swami ( مشارکت را در 1121و همکاران )

های آبخیز شرق آسیا مورد مطالعه قرار دادند.  حوزه

بایست  آنان به این نتیجه رسیدند که بخش مردمي مي

گو باشد و بخش  آگاهي یابد، مشارکت کند و پاسخ

ها و متدولوژی خود تجدید نظر  دولتي باید در روش

، مناسب های بلند مدتي را بیابد که ممکن کند و روش

 و اقتصادی باشند.

Bagherian (1129 مشارکت جامعه محلي را در )

های آبخیزداری در جامعه روستایي ایران مورد برنامه

دهد که سطح ميبررسي قرار داده است. نتایج نشان 

های آبخیزداری، برنامهمشارکت مردم محلي در 

داری بین معنيهای تفاوتمتوسط رو به پایین است و 

های گروهسطح مشارکت از نظر جنسیت، تاهل، 

های گروههای شغلي و تعداد اعضای گروهآموزشي، 

 محلي وجود داشته است.

Bagdi  وKurothe (1122 مشارکت مردم را در )

های آبخیزداری در هند مورد مطالعه قرار دادند. برنامه

نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میزان مشارکت 

درصد، در تکمیل و انجام  6/19ریزی  برنامهردم در م

درصد بوده  2/60ها پروژهدرصد و در نگهداری  6/06

میزان مشارکت مردم در شش مرحله  ،است. همچنین

های آبخیزداری برنامهریزی تا اجرای برنامهمهم 

ای که بیشترین سطح مشارکت گونهمتفاوت است به 

 است.در مرحله نگهداری عنوان شده 

Mireku ( در مطالعه خود در 1120و همکاران )

حوزه آبخیز اینچابان در غرب کشور غنا نشان دادند 

توانند  های آبخیز نمي که نهادهای مدیریت حوزه

های قوی برای استفاده کنندگان محلي به وجود  انگیزه

کنندگان در شرایط اضطرار قرار استفادهزیرا این  ،آورند

شود که جوامع محلي به  توصیه مي ،یناند. بنابرا داشته

های آبخیز با استفاده از برگزاری  حمایت از حوزه

 های آموزشي ترغیب شوند. کارگاه

Jalili Pirani  وMousavi (1121 با استفاده از )

گنج حوضه اجتماعي و بیوفیزیکي -اقتصادیاطالعات 

با در استان چهارمحال و بختیاری نشان دادند که 

های مختلفي تکنیکها، ابهامات و پیچیدگيوجود 

تواند برای شرایط مختلف اقتصادی اجتماعي مي

 ،کار گرفته شود. این رهیافتبههای آبخیزداری برنامه

های اجتماعي و شرایط اقتصادی، زمینهضمن توجه به 

های برنامهجوامع محلي را ترغیب خواهد کرد تا در 

 .کنندآبخیزداری مشارکت 

Cuvelier  وGreenfield (1126 در ارزیابي )

توبا از دهه مانيهای آبخیزداری در برنامهپیشرفت 

تا کنون، نشان دادند که مشارکت عمومي در  2111

های آبخیزداری هنوز هم کمتر از وضعیت  برنامه

 مطلوب است.
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Agidew  وSingh (1121 ) عوامل موثر بر

آبخیزداری های برنامهمشارکت کشاورزان اتیوپي را در 

مورد بررسي قرار دادند. نتایج تجزیه و تحلیل 

دهد که شش ميرگرسیون لجستیک دودویي نشان 

متغیر مستقل توزیع مجدد زمین، جنسیت، نیروی کار 

کشاورزی، خدمات ترویجي، اندازه مزرعه و شیب زمین 

داری بر تصمیم کشاورزان برای مشارکت در معنياثر 

 شته است.های آبخیزداری دابرنامه

 

 ها موادو روش
بیدله شهرستان لردگان با مساحتي -آبخیز منج حوزه

کیلومتری غرب  91هکتار در فاصله  6112حدود 

کیلومتری جنوب  211شهرستان لردگان و در فاصله 

 نجپشهرکرد واقع شده است. در حال حاضر، تعداد 

)بیدله، آب بیدک، تیرسامان، قلعه سمه و  روستا

 092نفر در قالب  1611کلواری( با جمعیتي بالغ بر 

وجود دارد. از نظر تقسیمات ه ضحوخانوار در این 

بیدله جزء -سیاسي، روستاهای واقع در حوزه منج

دهستان منج و بخش منج شهرستان لردگان 

جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای  باشند. مي

دهد. حجم  تشکیل ميه ضحوکن در روستاهای این سا

بیدله شهرستان -آبخیز منجه زحونمونه الزم در 

خانوار  12معادل اساس فرمول کوکران  برلردگان 

برای این حوزه  ،بر این اساسدست آمده است.  به

خانوار مورد پرسش قرار گرفته و  19آبخیز تعداد 

ها  پرسش د نیاز از آنان اخذ شده است.موراطالعات 

صورت بسته و از خیلي کم تا خیلي زیاد با استفاده به

 . اند شدهاز طیف لیکرت طراحي 

متغیر مستقل  26فرضیه،  26دارای  ،این پژوهش

)میزان مشارکت  و یک متغیر وابسته ترکیبي با عنوان

برای  .استهای آبخیزداری( فعالیتآبخیزنشینان در 

اساس مطالعات متعدد  گیری متغیر وابسته براندازه

و  Sharifiصورت گرفته در این زمینه همچون 

و ( 1111) و همکاران Baghaie ،(1121) همکاران

Mousaie سطوح مختلف ( 1121) و همکاران

احساس نیاز به انجام عملیات  ،مشارکت در چهار بعد

گیری، مشارکت در تصمیمآبخیزداری، مشارکت در 

سازی و مشارکت در حفظ و نگهداری پیادهاجرا و 

بندی شده و بر دستههای آبخیزداری اجرا شده، طرح

 0خیلي کم تا  2) ای لیکرتگزینهمبنای طیف پنج 

و میانگین چهار شد ها نآخیلي زیاد( اقدام به سنجش 

عنوان مقدار متغیر ترکیبي در تجزیه و بهبعد مذکور 

ظر قرار گرفته عنوان متغیر وابسته مد نبهها تحلیل

است. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، 

. در بخش استنامه بوده که شامل شش بخش  پرسش

گو همچون سن، سطح  اول، مشخصات فردی پاسخ

تحصیالت، شغل اصلي، تعداد افراد تحت تکفل و غیره 

، میزان نامه شود. در بخش دوم پرسشميپرسیده 

مندی فرد پرسیده شده که شامل چهار گویه  رضایت

باشد. در مياساس طیف لیکرت  بندی شده برطبقه

نامه، میزان انسجام اجتماعي  بخش سوم پرسش

گو با دو گویه مورد سوال قرار گرفته است. در  پاسخ

نامه، میزان استفاده افراد مورد  بخش چهارم پرسش

ویه از منابع اطالعاتي مشتمل بر چهار گ همطالع

 -پرسیده شده است. در بخش پنجم، پایگاه اجتماعي

گویان در قالب پنج گویه مورد ارزیابي  اقتصادی پاسخ

نامه، میزان  قرار گرفته و نهایتا در بخش ششم پرسش

های آبخیزداری فعالیتمشارکت افراد مورد مطالعه در 

ساس طیف لیکرت ا بندی شده برطبقهدر پنج گویه 

های گویهانتخاب  ،ست. بدیهي استگیری شده ااندازه

اساس اطالعات  نامه، بر هر یک از سواالت پرسش

های تکمیل شده آزمایشي  نامه پرسشدست آمده از  به

   و بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ صورت پذیرفته است.

 (Face Validity)اعتبار یا روائي ظاهری 

گروهي از کارشناسان آموزش و  وسیلهبهنامه  پرسش

ترویج کشاورزی، آبخیزداری و منابع طبیعي مورد 

 برایعمل آمد. بهبررسي قرار گرفت و اصالحات الزم 

 (Reliability) بررسي میزان اعتماد یا پایایي

های مختلفي از جمله روش  نامه از روش پرسش

بازآزمایي، روش موازی یا آزمون همتا، روش دو نیمه 

ریچاردسون و -روش ضریب ثبات، روش کودرکردن، 

شود. بسیاری از این  روش آلفای کرونباخ استفاده مي

اما  ،باشند مي SPSSافزار  ها قابل محاسبه با نرم روش

که استفاده از ضریب آلفای کرونباخ دلیل اینبه
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عمومیت بیشتری دارد، در این پژوهش نیز از این 

 11کار تعداد ضریب استفاده شده است. برای این 

صورت آزمایشي تکمیل و ضریب آلفای بهنامه  پرسش

محاسبه  SPSSافزار  کرونباخ مربوطه با استفاده از نرم

 (. 2)جدول  دش

 
 نامه های پرسش ي( مقیاسیمیزان اعتماد )پایا -1 جدول                                       

 کرونباخ یآلفا فیط دامنه ریمتغ

 61/1 قسمتي 0 مندی میزان رضایت

 60/1 قسمتي 0 میزان مشارکت اجتماعي

 19/1 قسمتي 0 میزان انسجام اجتماعي

 61/1 قسمتي 0 استفاده از منابع اطالعاتي

 60/1 قسمتي 0 پایگاه اجتماعي اقتصادی

 

 و بحث نتایج

تجزیه و تحلیل انجام شده بیانگر آن است که 

ه ضحودرصد افراد مورد مطالعه در این  1/21حدود 

دهندگان بیشتر از  درصد پاسخ 1/1سال و  21کمتر از 

که بیشترین فراواني آنضمن  .اند سال سن داشته 61

سال  01تا  22دامنه سني افراد مورد مطالعه، طبقه 

درصد افراد  0/11از نظر تحصیلي نیز حدود بوده است. 

درصد  6/11سواد بودند و  مورد مطالعه بي

دهندگان یا اصالً سواد نداشتند یا سوادی در حد  پاسخ

خواندن و نوشتن داشتند. این در حالي است که فقط 

درصد افراد مورد مطالعه دارای تحصیالت  شش

 کارشناسي و باالتر بودند.

مندی افراد  ین میزان رضایتدر حالت کلي، میانگ

گویه میزان رضایت از  مورد مطالعه بر اساس چهار

محیط زندگي، میزان رضایت از فامیل و آشنایان، 

میزان رضایت از عملکرد شورای اسالمي و میزان 

 پنجو با استفاده از طیف لي غشرضایت از وضعیت 

دست آمده است که به سهای لیکرت، حدود  گزینه

باشد. طبق  حد متوسط مي میزان رضایتي درنشان از 

همین اطالعات، میزان رضایت از فامیل و آشنایان در 

( و میزان رضایت از M=1/9مندی ) اولویت اول رضایت

( در اولویت آخر قرار گرفته M=11/1محیط زندگي )

 (.1 )جدول است

 

 مندی اساس میزان رضایت توزیع فراواني افراد بر -2 جدول
 ادیز يلیخ ادیز متوسط کم خیلي کم گویه

 (2/1)1 (1/6)1 (1/06)21 (9/1)21 (9/29)22 يزندگ طیمح از تیرضا

 (21)21 (1/91)99 (1/21)90 1 (1)0 انیآشنا و لیفام از تیرضا

 (1/21)1 (6/12)21 (2/29)91 (1/21)22 (2/1)1 ياسالم یشورا عملکرد از تیرضا

 (1/2)2 (21)21 (1/01)21 (9/10)12 (1/21)1 يشغل تیوضع از تیرضا

 

گویان بر  در مجموع، میانگین میزان مشارکت پاسخ

گویه احساس نیاز به انجام عملیات   اساس پنج

ریزی و  برنامهیند افرآبخیزداری، مشارکت در 

سازی، مشارکت  گیری، مشارکت در اجرا و پیاده تصمیم

در حفظ و نگهداری و میزان آگاهي از اهداف و 

های آبخیزداری و با استفاده از طیف  خصوصیات طرح

که  شدهمحاسبه  0/9ای لیکرت، حدود  گزینه پنج

از میزان مشارکت افراد مورد مطالعه دهنده نشان

میزان احساس نیاز به  ،همچنین .استزیاد  متوسط تا

در رتبه اول و  M=11/9انجام عملیات آبخیزداری با 

های  میزان آگاهي از اهداف و خصوصیات طرح

 در رتبه پنجم واقع شده است. M=21/1آبخیزداری با 

میانگین میزان انسجام اجتماعي افراد مورد مطالعه 

طبق دو گویه میزان ارتباط دوستانه و صمیمي با 

یل و همسایگان و میزان اعتماد به فامیل، آشنایان فام

ای  گزینه پنجو همسایگان و با استفاده از طیف 

دست آمده و حاکي است که میزان به 01/9لیکرت، 

باشد.  زیاد مي نزدیک بهگویان  انسجام اجتماعي پاسخ
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بر همین اساس، میزان ارتباط دوستانه و صمیمي با 

( و میزان M=12/9اول )فامیل و همسایگان در رتبه 

در  M=00/9اعتماد به فامیل، آشنایان و همسایگان با 

 گیرد. رتبه بعدی قرار مي

 
 مشارکتتوزیع فراواني افراد براساس میزان  -3 جدول

 خیلي زیاد زیاد متوسط کم خیلي کم گویه

 (9/29)22 (9/61)11 (9/29)22 (1/2)2 1 نیاز به انجام عملیات آبخیزداری

 (1)0 (01)21 (2/91)10 (1/2)2 1 گیری مشارکت در تصمیم

 (2/1)1 (6/11)06 (2/12)11 (1/2)2 1 سازی مشارکت در اجرا و پیاده

 (9/29)22 (6/11)01 (0/11)26 (1/9)9 1 مشارکت در حفظ و نگهداری

 1 (2/1)6 (1/91)91 (1/20)91 (1/6)1 آگاهي از اهداف آبخیزداری

 
 اساس انسجام اجتماعي توزیع فراواني افراد بر -4 جدول

 خیلي زیاد زیاد متوسط کم خیلي کم گویه

 (21)21 (1/21)90 (2/29)91 (2/1)1 1 ارتباط دوستانه با فامیل و همسایگان

 (9/29)22 (1/91)91 (1/91)91 (1/1)1 1 اعتماد به فامیل و آشنایان

 های تحقیق یافتهمنبع: 

  

اساس اطالعات موجود، متوسط میزان استفاده  بر

از منابع اطالعاتي توسط افراد مورد مطالعه بر پایه 

چهار گویه میزان استفاده از رادیو، میزان استفاده از 

ها و مجالت و  تلویزیون، میزان استفاده از روزنامه

میزان استفاده از نشریات آموزشي و با استفاده از طیف 

محاسبه شده که  11/2ت، معادل ای لیکر گزینه پنج

دهنده میزان استفاده از منابع اطالعاتي در حد  نشان

که میزان استفاده از تلویزیون آنباشد. ضمن  کم مي

در جایگاه اول  M=09/9افراد مورد مطالعه با  وسیلهبه

در  M=2/2استفاده از نشریات آموزشي با میزان و 

 چهارم قرار دارد.  جایگاه

افراد اقتصادی -انگین پایگاه اجتماعيمی، 1جدول 

گویه میزان مراجعه افراد  پنجمورد مطالعه را بر اساس 

روستا برای حل مسائل کشاورزی، میزان مراجعه افراد 

روستا برای حل مسائل دامداری، میزان مراجعه افراد 

روستا برای حل مشکالت خانوادگي، میزان مشارکت 

های جمعي و میزان  گیری گویان در تصمیم پاسخ

ها و با  ها و عزاداری مشارکت آنان در مراسم شادی

 16/1ای لیکرت، معادل  گزینه پنجاستفاده از طیف 

دهد که نشان از پایگاهي نزدیک به  دست ميبه

متوسط دارد. بر همین اساس، گویه میزان مشارکت 

با  ها ها و عزاداری گویان در مراسم شادی پاسخ

11/9M=  دارای اولویت اول و گویه میزان مراجعه

گویان با  افراد روستا برای حل مسائل دامداری به پاسخ

11/2=M  استدارای اولویت آخر. 

از ضریب همبستگي اسپیرمن  ،در این پژوهش

برای بررسي رابطه بین متغیرهای مورد نظر استفاده 

نگر بیا ،6دست آمده در جدول شده است. اطالعات به

و نیز  شغل اصليگویان،  آن است که بین سن پاسخ

میزان تجربه ایشان در کشاورزی با میزان مشارکت در 

البته  های آبخیزداری رابطه منفي و فعالیت

داری وجود دارد. رابطه بین میزان مشارکت  غیرمعني

های آبخیزداری و سایر متغیرهای مورد  در فعالیت

 .استبررسي مثبت 

 
 اساس منابع اطالعاتي توزیع فراواني افراد بر -5 جدول

 خیلي زیاد زیاد متوسط کم خیلي کم گویه

 (1/2)2 (2/1)1 (1/6)1 (2/91)10 (01)21 میزان استفاده از رادیو

 (1)0 (1/21)21 (1/91)91 (1/6)1 1 میزان استفاده از تلویزیون

 1 (1/2)2 (1/1)1 (6/12)21 (0/16)01 ها و مجالت از روزنامهمیزان استفاده 

 1 1 (21)21 (6/20)29 (9/61)11 میزان استفاده از نشریات آموزشي

 های تحقیق منبع: یافته
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 اقتصادی-پایگاه اجتماعياساس  توزیع فراواني افراد بر -6 جدول

 خیلي زیاد زیاد متوسط کم خیلي کم گویه
 1 (1/9)9 (1/11)12 (2/91)91 (9/92)11 کشاورزیشرکت در حل مسائل 

 1 (1/2)2 (2/21)20 (1/20)91 (9/92)11 شرکت در حل مسائل دامداری
 1 (1/2)2 (0/91)16 (1/91)91 (2/12)11 شرکت در حل مسائل خانوادگي

 (1/9)9 (0/11)11 (1/02)20 (0/22)21 (1/2)2 های جمعي گیری شرکت در تصمیم
 (6/20)29 (6/11)06 (0/22)21 (1/2)2 1 هاو عزاداریها  شرکت در شادی

 های تحقیق یافته :منبع

 
 گویان با میزان مشارکت های فردی و اجتماعي پاسخ همبستگي ویژگي -7جدول 

 داری سطح معني ضریب همبستگي متغیر

 21/1 -202/1 سن

 26/1 201/1 سطح تحصیالت

 11/1 212/1 تعداد افراد تحت تکفل

 16/1 12/1 افراد باسواد خانوادهتعداد 

 22/1 -11/1 شغل اصلي

 10/1 -22/1 میزان تجربه در کشاورزی

 26/1 20/1 میزان وابستگي به دولت

 1** 22/1 میزان انگیزه پیشرفت

 1** 91/1 مندی میزان رضایت

 1** 21/1 میزان انسجام اجتماعي

 1** 92/1 اقتصادی-پایگاه اجتماعي

 111/1** 11/1 نهادهای عمومي روستاعضویت در 

 1** 26/1 استفاده از منابع اطالعاتي

 12/1 29/1 مالکیت اراضي کشاورزی

 121/1* 11/1 میزان مسافرت به خارج از روستا

 21/1 21/1 ترویجي-های آموزشي میزان تشکیل کالس

 1** 11/1 های آبخیزداری میزان آگاهي از اهداف و خصوصیات طرح
 درصد  یکدار در سطح  معني **و  درصد پنجدار در سطح  معني* 

 

رابطه بین میزان مشارکت در  ،بر همین اساس

مسافرت به خارج از های آبخیزداری و میزان  فعالیت

در حالي که  ،دار شده درصد معني پنجدر سطح  روستا

های آبخیزداری و  رابطه بین میزان مشارکت در فعالیت

، میزان انگیزه پیشرفت اعضای خانوادهمیزان 

پایگاه میزان انسجام اجتماعي، ، مندی رضایت

گویان، عضویت در نهادهای  اقتصادی پاسخ-اجتماعي

عمومي روستا، استفاده از منابع اطالعاتي و میزان 

در  های آبخیزداریطرحآگاهي از اهداف و خصوصیات 

 دار شده است. سطح یک درصد معني

برای تعیین سهم مهمترین  ،در این پژوهش

گذار بر میزان مشارکت روستائیان و تاثیرمتغیرهای 

بیني مشارکت آنان از رگرسیون پیشامکان  ،همچنین

چندگانه استفاده شده است. برای برآورد رگرسیون 

 از روش گام به گام SPSS افزار آماری نظر، در نرم مورد

(Stepwise استفاده شده است. روش گام به گام )

 ترین متغیرها یک به یک روشي است که در آن قوی

شوند و این کار تا زماني  مي)گام به گام( وارد معادله 

داری به پنج  معنيیابد که خطای آزمون ميادامه 

(. برای این 1111و همکاران،  Baghaie) درصد برسد

کار، کلیه متغیرهای مستقل دارای ضریب همبستگي 

دار وارد مدل شده و پس از اجرای روش گام به معني

، تنها متغیرهای میزان آگاهي از SPSS افزار نرمگام در 

های آبخیزداری، پایگاه طرحاهداف و خصوصیات 

العاتي اقتصادی و میزان استفاده از منابع اط-اجتماعي

در معادله باقي ماندند. این سه متغیر مستقل حدود 
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)متغیر وابسته( را  درصد تغییرات میزان مشارکت 00

که ضرایب استاندارد شده آنضمن دهند. ميتوضیح 

نگر آن است که متغیر میزان ا( بیBeta) رگرسیون

های آبخیزداری با طرحآگاهي از اهداف و خصوصیات 

سهم و نقش بیشتری در  ،20/1ضریب استاندارد شده 

های فعالیتمیزان مشارکت افراد مورد مطالعه در 

 .(1 )جدول آبخیزداری دارد

 
 ضرایب رگرسیون چندگانه برآورد شده با استفاده از روش گام به گام -8 جدول

 متغیر
 ضریب رگرسیون

(B) 

ضریب استاندارد 

 (β) شده
 tآماره 

سطح 

 (P) داری معني

 عرض از مبدا

 های آبخیزداری آگاهي از اهداف و خصوصیات طرح

 اقتصادی-پایگاه اجتماعي

 استفاده از منابع اطالعاتي

61/2 

11/1 

16/1 

1/1 

- 

20/1 

99/1 

12/1 

61/1 

11/2 

96/9 

92/1 

1/1 

1/1 

112/1 

110/1 
R2 = 1/00, F = 12/2, Sig = 1/1  

 

شده بیانگر آن است  محاسبهضرایب همبستگي 

، بین متغیر سن مورد مطالعه آبخیز حوزهکه در 

های  گویان و میزان مشارکت آنان در فعالیت پاسخ

داری وجود دارد.  آبخیزداری رابطه منفي و غیرمعني

و  Nouri Kamariاین نتیجه منطبق با نتیجه مطالعات 

ای است که نتیجه( و برخالف 1111همکاران )

Baghaie ( به آن دست یافتند. بر 1111و همکاران )

همین اساس، ضریب همبستگي بین میزان تحصیالت 

افراد مورد مطالعه و میزان مشارکت آنان در 

 ، مثبت و غیرهضحوهای آبخیزداری در  فعالیت

تای دست آمده است. این موضوع، در راسبهدار  معني

( و 1121و همکاران ) Mashreghiنتایج مطالعات 

Sharifi ( 1121و همکاران )با  ،. به تعبیر دیگراست

رود که میزان  افزایش سطح تحصیالت، انتظار مي

 . دشوهای آبخیزداری بیشتر  مشارکت افراد در فعالیت

دست آمده بین متغیر تعداد بهضریب همبستگي 

های  افراد تحت تکفل و میزان مشارکت در فعالیت

شهرستان  بیدله-منجآبخیزداری در حوزه آبخیز 

دار است که این نتیجه با  و غیرمعني مثبت، لردگان

به آن ( 1111و همکاران ) Baghaie ای که نتیجه

است. بین متغیر تعداد افراد با سواد  اند، متفاوت رسیده

های  گویان در فعالیت خانواده و میزان مشارکت پاسخ

در حوزه  یدار آبخیزداری، همبستگي مثبت و غیرمعني

 دست آمده است. بهآبخیز مورد مطالعه 

بین متغیر میزان تجربه در کشاورزی و میزان 

 های آبخیزداری مشارکت افراد مورد مطالعه در فعالیت

دار  در حوزه آبخیز مورد بررسي رابطه منفي و غیرمعني

وجود دارد. بدین مفهوم که با افزایش میزان تجربه در 

، میزان سنامر کشاورزی و در نتیجه با افزایش 

های آبخیزداری کمتر خواهد شد.  مشارکت در طرح

کاران مو ه Nouri Kamariای که  این نتیجه با نتیجه

خواني دارد. از نظر ، همدست آوردند به( 1111)

گویان به دولت و تأثیر آن بر میزان  وابستگي پاسخ

دست بههای آبخیزداری، نتایج  مشارکت در فعالیت

دهد که در حوزه آبخیز، این وابستگي  آمده نشان مي

. البته این باشدمي دار معني غیر ودارای اثر مثبت 

و همکاران  Sharifiای است که  نتیجه برخالف نتیجه

دست آوردند. ایشان به  ( در منطقه جیرفت به1121)

که آندار دست یافتند. ضمن  ای منفي و معني رابطه

Jafari ( نیز در استان ایالم به 1122و همکاران )

 اند.  ای مشابه نتیجه این پژوهش نایل شده نتیجه

گویان با میزان  میزان انگیزه پیشرفت پاسخ

های آبخیزداری دارای  مشارکت آنان در فعالیت

دار در سطح یک درصد  معنيای مثبت و  رابطه

( در پژوهش خود 1121و همکاران ) Sharifiباشد.  مي

 مشابهي دست یافتند.   طقه جیرفت به نتیجهندر م

مندی افراد مورد مطالعه و رضایتبین متغیر میزان 

های آبخیزداری در  فعالیت میزان مشارکت آنان در

 وای مثبت  رابطه لردگانحوزه آبخیز شهرستان 

. دست آمده استبهدر سطح یک درصد دار  معني

و  Sharifi( و 1121و همکاران ) Mashreghiمطالعات 

 باشد. ( نیز مؤید این مطلب مي1121همکاران )
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ضریب همبستگي محاسبه شده بین میزان انسجام 

ها در مطالعه و میزان مشارکت آن اجتماعي افراد مورد

مثبت و در ه ضحو اینهای آبخیزداری در  فعالیت

هر  ،دار شده است. به تعبیری سطح یک درصد معني

های آبخیز  قدر میزان انسجام اجتماعي ساکنین حوزه

های آبخیزداری  بیشتر باشد، مشارکت آنان در فعالیت

ای است  نیز بیشتر خواهد بود. این پیامد مشابه نتیجه

( در منطقه جیرفت 1121و همکاران ) Sharifiکه 

 اند.  دست آورده به

گویان و  اقتصادی پاسخ-ارتباط بین پایگاه اجتماعي

های آبخیزداری در  میزان مشارکت ایشان در فعالیت

مورد مطالعه، مثبت و در سطح یک درصد ه ضحو

آن است که هر قدر  دار شده است. این امر بیانگر معني

-های آبخیز دارای پایگاه اجتماعي نین حوزهساک

های  اقتصادی باالتری باشند، مشارکت آنان در فعالیت

 Sharifiآبخیزداری بیشتر خواهد بود. خروجي مطالعه 

 باشد.  ( تأیید کننده این نتیجه مي1121و همکاران )

دست آمده بین عضویت در بهضریب همبستگي 

نهادهای عمومي روستا و میزان مشارکت افراد مورد 

های آبخیزداری در حوزه آبخیز  مطالعه در فعالیت

دار شده است. بدین  مثبت و در سطح یک درصد معني

معني که هر چه عضویت در نهادهای عمومي روستا 

رود که میزان مشارکت  بیشتر باشد، انتظار مي

های آبخیزداری نیز بیشتر باشد.  فعالیتروستائیان در 

( و 1121و همکاران ) Sharifiاین نتیجه را پژوهش 

( نیز تأیید 1111و همکاران ) Baghaieمطالعه 

 نماید.  مي

 وسیلهبهمیزان استفاده از منابع اطالعاتي 

های  ها در فعالیت گویان و میزان مشارکت آن پاسخ

دار در سطح  نيآبخیزداری دارای ارتباطي مثبت و مع

بیدله شهرستان -منجیک درصد در حوزه آبخیز 

( 1111و همکاران ) Nouri Kamariباشد.  مي لردگان

 نیز چنین ارتباط مثبتي را متذکر شدند. 

ارتباط بین میزان مالکیت اراضي کشاورزی افراد 

های  ها در فعالیتمورد مطالعه و میزان مشارکت آن

حوزه آبخیز مثبت است. البته این این آبخیزداری در 

. نیستدار  معني مورد مطالعهضریب در حوزه آبخیز 

( و 1121و همکاران ) Mashreghi وسیلهبهاین امر 

Sharifi ( نیز مورد تأیید قرار گرفته 1121و همکاران )

 است. 

 وسیلهبهمیزان مسافرت به خارج از روستا 

های  الیتگویان با میزان مشارکت آنان در فع پاسخ

در سطح دار معنيو ای مثبت  آبخیزداری دارای رابطه

( نیز 1121و همکاران ) Sharifiباشد.  ميدرصد پنج 

داری بین میزان مسافرت به خارج  مثبت و معني  رابطه

های آبخیزداری  از روستا و میزان مشارکت در طرح

 دست آوردند. بهمنطقه جیرفت 

های  ضریب همبستگي بین میزان تشکیل کالس

ترویجي و میزان مشارکت افراد مورد مطالعه -آموزشي

های آبخیزداری در حوزه آبخیز شهرستان  در فعالیت

در این زمینه، دار است.  معنيغیرمثبت و  لردگان

Namaki ( نشان دادند که بین 1122و همکاران )

میزان  ترویجي و-های آموزشي متغیر شرکت در دوره

های آبخیزداری رابطه  مشارکت روستائیان در فعالیت

 داری وجود دارد. مثبت و معني

دست آمده نشان بهتجزیه و تحلیل اطالعات 

دهد که ضریب همبستگي بین میزان آگاهي از  مي

های آبخیزداری و میزان  اهداف و خصوصیات طرح

های آبخیزداری در  گویان در فعالیت مشارکت پاسخ

مورد مطالعه، مثبت و در سطح یک درصد ه ضحو

اساس مدل رگرسیون چندگانه  بوده و بردار  معني

برازش شده، این متغیر دارای بیشترین سهم در میزان 

های آبخیزداری فعالیتمشارکت افراد مورد مطالعه در 

. این مسئله بیانگر آن است که هر قدر آگاهي است

خیزداری های آب افراد از اهداف و خصوصیات طرح

ها بیشتر  بیشتر باشد، مشارکت آنان در این گونه طرح

( با استفاده 1121و همکاران ) Mousaieخواهد شد. 

از رگرسیون چندگانه نشان دادند که متغیر میزان 

های آبخیزداری نقش  برداران با طرح آشنایي بهره

 های آبخیزداری دارد. مؤثری در مشارکت آنان در طرح

 

 پیشنهادات
حاضر،  پژوهشدست آمده از بهوجه به نتایج با ت

 .دشو ميپیشنهاداتي به شرح زیر ارائه 
در حوزه آبخیز مورد بررسي بین متغیرهای سن و  -2

میزان تجربه در کشاورزی با متغیر میزان مشارکت در 
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دست آمده، بهمنفي   های آبخیزداری، رابطه فعالیت

مشارکت رو به یعني با افزایش سن و تجربه، میزان 

مشارکت  ،رسد به نظر مي ،گذارد. بنابراین کاهش مي

ساالن و جوانان  در بین میان ،بایست مؤثر را مي

 جستجو کرد. 

سطح تحصیالت افراد مورد مطالعه و متغیر بین  -1

های آبخیزداری رابطه میزان مشارکت در فعالیت

رسد که  به نظر مي ،مستقیمي وجود دارد. بنابراین

های آبخیز،  های آبخیزداری در حوزه موفقیت فعالیت

افراد تحصیل کرده روستاها در این  کردندر گرو فعال 

 امر است. 

هر چه انسجام اجتماعي افراد بیشتر باشد، یعني  -9

میزان اعتماد و احترام متقابل بین روستائیان بیشتر 

های آبخیزداری  ها در فعالیت باشد، میزان مشارکت آن

های  ها و فعالیت مجریان طرح ،بیشتر خواهد بود. لذا

ای به مقوله اعتماد و  بایست توجه ویژه آبخیزداری مي

 احترام در بین اهالي روستا داشته باشند. 

 کردن آگاه و يجیترو-يآموزش یها کالس لیتشک -2

 یها طرح اتیخصوص و اهداف از انیروستائ

 ها طرح گونه نیا تیموفق یبرا  گام نیاول ،یزداریآبخ

قبل از  که شود يم شنهادیپ ،نیبنابرا. رود يم شمار به

در محدوده روستاها، اقدام به  يتیهرگونه فعال

 یها حوزه نیو به موقع به ساکن يکاف يرسان اطالع

 .شود زیآبخ
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