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چکیده
میزان مشارکت جوامع محلي در طرحهای آبخیزداری عامل مهمي در موفقیت و یا شکست این پروژهها ميباشد .با این
حال ،عوامل موثر در مشارکت مردم از دیدگاه بهرهبرداران و کارشناسان در حوزههای آبخیز مختلف ،متفاوت است و تا
کنون ،بهصورت همزمان مطالعه نشده است .هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابي مقایسهای عوامل موثر بر مشارکت مردم در
آبخیز عمارت از دیدگاه آبخیزنشینان و همچنین ،کارشناسان است .در این تحقیق ،عوامل موثر بر عدم مشارکت مردم
در طرحهای آبخیزداری در قالب چهار شاخص اقتصادی ،اجتماعي ،آموزش و ترویج و طراحي-اجرا و  41زیر شاخص
طبقهبندی شدند .در ادامه ،با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی و نیز آزمون فریدمن ،شاخصها و
زیرشاخصهای موثر بر عدم مشارکت مردمي در طرحهای آبخیزداری اولویتبندی شد .در نهایت ،برای بررسي
همسویي دو دیدگاه در میزان اهمیت زیرشاخصها ،آزمون کلموگروف-اسمیرنف دو نمونهای بهکار برده شد .نتایج نشان
داد که در حوزه آبخیز عمارت از منظر خبرگان و بهرهبرداران ،شاخص اقتصادی نقش بیشتری را در عدم مشارکت مردم
نسبت به سایر شاخصها دارد .نتایج رتبهبندی زیرشاخصها از منظر جوامع محلي و کارشناسان نشان داد ،بهترتیب
زیرشاخصهای "نادیده گرفتن منافع مردم بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم" و "عدم آموزش ساکنان حوضه در
خصوص طرحها" بیشترین اهمیت در عدم مشارکت مردم را دارند .با این حال ،بیشترین اختالف میزان اهمیت عوامل
از منظر دو گروه کارشناسان و جوامع محلي ،مربوط به زیرشاخصهای "نادیده گرفتن منافع مردم بهعنوان انگیزه
اقتصادی مستقیم" و " عدم مشورت با جوامع محلي (شورای روستا) در نیازسنجي پروژه" است .نتیجه کلي ،اینکه
اجرای پروژههای چند منظوره و درنظر داشتن منافع آبخیزنشینان و نظرسنجي از جوامع محلي ،به همراه آموزش
بهرهبرداران ميتواند زمینهساز جلب مشارکت فعال مردم در پروژههای آبخیزداری حوضه شود.
واژههای کلیدی :انگیزه اقتصادی ،تمرکز قدرت تصمیمگیری ،تحلیل سلسله مراتبي فازی ،تصمیمگیری چند معیاره،
سازمانهای مردم نهاد
مقدمه
افزایش تقاضا برای بهرهبرداری از منابع طبیعي در
___________________________
* مسئول مکاتباتh.noor@areeo.ac.ir :

کنار وضعیت حوزههای آبخیز کشور از نظر ضعف
پوشش گیاهي ،سازندهای حساس به فرسایش و وجود
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بارشهای شدید ،باعث تخریب روز افزون منابع اصلي
حیات انسان ،یعني آب و خاک شده است .نتیجه
بهرهبردرای غیراصولي از منابع طبیعي افزایش تعداد و
بزرگي سیالبها و همچنین ،فرسایش خاک است .در
این میان ،آبخیزداری بهعنوان روشي جامع و مناسب
در مدیریت پایدار منابع طبیعي در حوزههای آبخیز
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( Noorو همکاران،
 .)2446طي سالهای گذشته پروژههای متعددی در
حوزههای آبخیز و نقاط مختلف روستایي کشور به اجرا
درآمده است که هدف اساسي آنها ایجاد تغییرات
مثبت و زمینههای مناسب برای توسعه اقتصادی و
اجتماعي این نواحي بوده است ( Bagherianو
همکاران.)2441 ،
تحقیقات و تجربیات چند ساله اخیر نشان داده
است که اجرای طرحهای آبخیزداری بدون مشارکت و
همراهي پایدار مردم بهعنوان سرمایههای اجتماعي
موفق نبوده و لذا ،رهیافت مشارکتي در اجرای
طرحهای آبخیزداری بهعنوان یک راهکار پایدار از دهه
 4304برای توسعه فعالیتهای آبخیزداری مد نظر قرار
گرفته است ( Bagherianو همکاران2441 ،؛  Noorو
همکاران .)2442 ،موضوع مشارکت مردمي در منابع
طبیعي از کنفرانس جهاني محیط و توسعه در سال
 4820بیشتر مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفت .از
اینرو ،موضوع مشارکت مردمي در کنفرانس
ریودوژانیرو برزیل در سال  4882مورد تأکید قرار
گرفت و در بند  24فصل  23این کنفرانس یکي از
پیشنیازهای اساسي برای دستیابي به توسعه پایدار
مشارکت مردم در فرایند تصمیمگیری برای برنامههای
محیط و توسعه عنوان شده است ( Bagherianو
همکاران.)2440 ،
تعاریف متعددی در زمینه مشارکت جوامع محلي
در برنامههای توسعهای وجود دارد .با این حال،
ميتوان مشارکت را بهعنوان فرایند دخالت دادن مردم
بهمنظور تأثیرگذاری آنها بر نتایج و دستاوردهای
طرحها و برنامههای مختلف بیان کرد .در این حالت،
سه سطح مشارکت در تدوین و طراحي ،اجرا و
پیادهسازی برنامهها و در نهایت مشارکت در ارزشیابي
و بررسي نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای یک طرح
مد نظر است ( Rezaeiو همکاران .)2442 ،با این
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حال ،عدم توجه به مشارکت جوامع محلي در اجرای
بسیاری از پروژههای منابع طبیعي و آبخیزداری کشور
سبب انزوای ذینفعان و حافظان اصلي منابع طبیعي و
عدم برخورداری از پتانسیلهای فکری ،اجرایي و دانش
بومي آنها طي مراحل مختلف مطالعاتي و اجرایي
طرح شده است ( Salehpour Jamو همکاران.)2424 ،
این مساله همچنین ،کاهش انگیزه آتي جوامع
روستایي را در مراحل پس از اجرای طرح ،در خصوص
حفاظت از پروژهها به دنبال داشته است .تجربه
کشورهای متعدد حاکي از آن است که فعالیت دولتها
به تنهایي کارآمدی الزم را نداشته و لذا ،تدوین یک
برنامه راهبردی فراگیر و سیستمي ضروری است
( Mohammadi Golrangو همکاران.)2440 ،
مطالعات اخیر در بسیاری از کشورها مبین تأثیر
عوامل زیادی در تعیین سطح مشارکت مردم بوده
است .بعضي از محققین بر تأثیر ویژگيهای فردی بر
میزان مشارکت افراد اشاره کردند ( Atmistو همکاران،
2440؛  Bagherianو همکاران .)2441 ،برخي دیگر از
پژوهشها نیز بر نقش سطح اطالعات و آگاهي و
اثرگذاری آن در مشارکت سخن گفتهاند ( Haidariو
 .)2444 ،Wtightاین افراد معتقدند که باال بودن
سطح اطالعات و آگاهي فرد از اهداف طرح ،باعث
افزایش مشارکت آنها در طرح ميشود .از طرفي،
برخي از پژوهشها بهتبع تئوری مبادله اجتماعي
معتقدند که رابطه مشارکت مانند رابطه تبادل کاال
بین دو نفر است ( Bagherianو همکاران.)2440 ،
بدین مفهوم که فرد مشارکت کننده در ازای مشارکت
در یک طرح انتظار برآورد نیازهایش و دریافت حقوق
دارد .در نهایت ،نگرش و سابقه ذهني نیز از عوامل
موثر در مشارکت افراد در طرحها ميباشند
( Bagherianو همکاران .)2448 ،در این راستا،
شناسایي عوامل بازدارنده مشارکت مردمي در
طرحهای آبخیزداری و تعیین وزن و اهمیت آنها در
یک سامانه آبخیز ،اولین گام در تحقق مشارکت مؤثر
مردمي و دستیابي به اهداف مدیریت یکپارچه
حوزههای آبخیز است ( Salehpour Jamو همکاران،
.)2424
 Hematzadehو  ،)2446( Khalighiاقدام به
بررسي عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهرهبرداران در
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طرحهای آبخیزداری در حوضه معرف کچیک واقع در
استان گلستان کردند .نتایج بررسي ایشان نشان داد
که  20/0درصد بهرهبرداران مشارکتي در طرحهای
آبخیزداری نداشتهاند ،از این تعداد  38درصد عدم
اطالع از پروژه 33 ،درصد نداشتن سرمایه و بیش از
 23درصد نیز عدم آگاهي از محاسن طرحها را عامل
عدم مشارکت خود اعالم کردهاند Garcia .و همکاران
( )2443به ارزیابي نگرش و رفتار ساکنین مناطق
سواحل مدیترانه به حفاظت از منابع آب و اثر
خصوصیات فردی و محیطي بر آن پرداختند .نتایج
ایشان نشان داد که بین خصوصیات فردی و وابسته به
محیط ارتباط معنيداری با نوع نگرش آنها به
حفاظت از منابع آب وجود ندارد Bagherian .و
همکاران ( ،)2441نشان دادند که بین عوامل رضایت
از برنامههای قبلي ،میزان آگاهي از برنامهها ،درآمد،
نگرش مثبت به برنامهها و مشارکت بهرهبرداران در
طرحهای آبخیزداری رابطۀ معنيداری وجود دارد.
 Bagdiو  ،)2441( Kurotheدر پژوهشي اقدام به
بررسي مشارکت مردم و جوامع محلي در برنامههای
مدیریت آبخیز در منطقه ویداربها واقع در ایالت
ماهاراشترا هند پرداختند .یافتههای این مطالعه مؤید
آن بود که میزان مشارکت مردم در مراحل برنامهریزی
و اجرای برنامه حوضه در حد متوسط بود؛ در حاليکه،
سطح باالیي از مشارکت در مراحل تعمیر و نگهداری
به نمایش گذاشتند Ashoori .و همکاران (،)2446
نگرش کشاورزان برنجکار به برنامههای حفاظت آب و
خاک در بخشي از شمال ایران را مورد توجه قرار
دادند .نتایج نشان داد 11/2 ،درصد از پاسخدهندگان
نگرش خوب داشتهاند .همچنین ،نتایج ایشان داللت
بر رابطه مثبت و معنيدار بین درآمد کشاورزان و
نگرش آنها داشت Varua .و همکاران (،)2440
نگرش روستاییان در برخي مناطق ایالتهای راجستان
و گوجرات کشور هند به مدیریت و حفاظت منابع آب
زیرزمیني را مورد بررسي قرار دادند .نتایج ایشان
داللت بر نگرش مثبت کشاورزان به مسئله حفاظت
آبهای زیرزمیني داشته است .همچنین ،حدود 04
درصد از پرسششوندگان بر این اعتقاد بودند که
کاهش تعداد چاههای فعال موجب باقي ماندن آب
برای فرزندانشان ميشود ،با این حال تعداد اندکي از
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آنها اقدامات حفاظتي آب را انجام ميدادند.
 Bagherianو همکاران ( ،)2440اقدام به بررسي
عوامل موثر بر مشارکت مردمي در طرحهای
آبخیزداری در حوزه آبخیز حبلهرود کردند .نتایج
ایشان نشان داد که مشارکت مردم در این طرح
متوسط بوده و آنها بیشتر تمایل به مشارکت در
فعالیتهای اجتماعي دارند Elyasi .و همکاران
( ،)2440به بررسي ارتباط بین خصوصیات فردی بر
تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرحهای
آبخیزداری در حوضه هزارخاني استان کرمانشاه
پرداختند .نتایج تحلیل همبستگي این پژوهش نشان
داد که بین میزان مشارکت آبخیزنشینان با متغیرهای
سطح تحصیالت ،تعداد دام و مساحت زمین روابط
مثبت و معنيدار و با میزان سن آبخیزنشینان رابطه
منفي و معنيدار وجود داردMohammadi Golrang .
و همکاران ( ،)2440به ارزیابي رابطه بین متغیر
مستقل آگاهي از عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری
با مشارکت مردمي در در حوزه آبخیز کوشک آباد واقع
در استان خراسان رضوی پرداختند .یافتههای ایشان
نشان داد که سطح مشارکت اجتماعي افراد بیش از
مشارکت اقتصادی و زیستمحیطي استSalehpour .
 Jamو همکاران ( ،)2442در پژوهشي نسبت به
اولویتبندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت ذینفعان در
طرحهای آبخیزداری بر اساس دیدگاه کارشناسان در
حوزههای آبخیز مشرف به شهر تهران اقدام کردند.
نتایج ایشان نشان داد که شاخصهای اقتصادی و
انساني بهترتیب بیشینه و کمینه اولویت را به خود
اختصاص دادهاند Salehpour Jam .و همکاران
( ،)2424دیدگاههای متفاوت از موانع عدم مشارکت
مردم در طرحهای آبخیزداری در بخشي از شهر ری را
بررسي کردند .نتایج ایشان نشان داد که معیارهای
اقتصادی و برنامهریزی دارای اولویت باالیي در عدم
مشارکت جوامع محلي داشتهاند.
بررسي و جمعبندی پژوهشهای پیشین
نشاندهنده تنوع عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلي
در پروژههای آبخیزداری دارد .دلیل این امر نیز تنوع
شرایط محیطي ،اقتصادی ،اجتماعي و مدیریتي و
پیچیدگي روابط آنها با یکدیگر ميباشد .پژوهشهای
پیشین بیانگر آن است که در هر حوزه آبخیز،
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بهمنظور اتخاذ تدابیری مفید و اثرگذار ،در رفع موانع
مشارکتي مردم ،الزم است ،نسبت به شناسایي عوامل
مؤثر بر عدم مشارکت آنها مطالعه دقیق و علمي
صورت گیرد .از سوی دیگر ،بررسي همزمان نظرات
کارشناسان و ساکنین مناطق روستایي ،ميتواند در
شناسایي اولویتها و اطالع هرچه بهتر از موانع
مشارکت در طرحهای آبخیزداری کمک نماید ،این
مسأله ضمن کاهش هزینههای اجرایي ،ضامن موفقیت
و اجرای مؤثرتر طرحها خواهد بود .برای این منظور،
پژوهش حاضر با هدف اولویتبندی عوامل مؤثر بر عدم
مشارکت پایدار جوامع روستایي در طرحهای
آبخیزداری از دیدگاه کارشناسان و جوامع محلي در
حوزه آبخیز عمارت شهرستان قوچان در استان
خراسان رضوی ،طرحریزی شده است .انتخاب این
آبخیز بهدلیل وجود تحقیقات پیشین در منطقه ،اتمام
بخشهای مختلف پروژه آبخیزداری پیشنهادی و انجام
پروژه آبخیزداری طي یک دهه اخیر ،ميباشد .نتایج
پژوهش پیشین  Noorو همکاران ( ،)2442در حوزه
آبخیز عمارت نشان داد که حدود  24درصد از افراد
مورد بررسي هیچگونه مشارکتي در تصمیمگیری،
طراحي ،اجرا و پایش طرحهای آبخیزداری منطقه
نداشتهاند .از سوی دیگر ،نتایج پژوهش پیشین
نشاندهنده نگرش نسبتاً مثبت روستاییان مورد
بررسي به عملیات آبخیزداری داشت .بنابراین ،با وجود
نگرش مثبت به آبخیزداری ،این امر ضرورتاً منجر به
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پذیرش و مشارکت مردم در بخشهای مختلف پروژه
آبخیزداری حوضه عمارت نشده است و ضروری است،
مطالعه علمي در زمینه موانع مشارکت مردم در
طرحهای آبخیزداری از نظر کارشناسان و همچنین،
ساکنین حوضه صورت پذیرد.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :بهمنظور انجام تحقیق حاضر
حوزه آبخیز عمارت در استان خراسان رضوی و
شهرستان قوچان انتخاب شده است .این حوزه آبخیز
کوهستاني با مساحت و محیط بهترتیب  6428هکتار
و  32/8کیلومتر مربع در طول جغرافیایي ʹ 32˚ 32تا
ʹ 32˚ 32شرقي و عرض جغرافیایي ˚ 30تا ʹ30˚ 2
شمالي قرار دارد (شکل  .)4بر اساس سرشماری سال
 ،4383جمعیت روستای عمارت  4423نفر است که
در  326خانوار قرار دارند .این آبخیز کوهستاني بهطور
متوسط ساالنه  303میليمتر بارندگي دریافت ميکند.
عملیات آبخیزداری در این حوضه طي سالهای -22
 4322انجام شده است .در این پروژه جمعا 4434
هکتار عملیات بذرپاشي و کپهکاری بههمراه بندهای
گابیونبي و خاکي با ارتفاع مفید بین  4/3الي  1/3متر
انجام شد .در این بین  46بند گابیوني با ارتفاع بین
 4/3الي  2/3و هفت بند با ارتفاع بین چهار و  1/3متر
وجود دارد.

شکل  -1موقعیت حوزه آبخیز و روستای عمارت قوچان
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آبخیزداری دخالت داشته باشند که در این تحقیق این
عوامل بر اساس مطالعات کتابخانهای ،پرسش از
کارشناسان و نیز مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری
با ساکنان و بهرهبرداران منطقه شناسایي ،و سپس ،در
قالب شاخصها و زیرشاخصها طبقهبندی شدند
(جدول  .)4با توجه به اهداف ،در ادامه ،روش تحقیق
برای ارزیابي نظرات کارشناسان و جوامع محلي در
زمینه عوامل موثر بر عدم مشارکت جوامع روستایي
بیان ميشود.

روش پژوهش :روش مورد استفاده در این پژوهش از
لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات،
میداني است و به روش تحقیق توصیفي و با فن
پیمایش به انجام رسید .ابزار اندازهگیری و جمعآوری
دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه بود .در این راستا،
پرسشنامه ساختار یافته حاوی ویژگيهای فردی پاسخ
گویان و ارزیابي شاخصهای موثر در مشارکت در
پروژههای آبخیزداری ،طراحي شد .عوامل متعددی
ميتوانند بر عدم مشارکت پایدار مردمي در طرحهای

جدول  -1شاخصها و زیرشاخصهای موثر بر عدم مشارکت مردم در پروژههای آبخیزداری در پژوهش حاضر
شاخص

اقتصادی

اجتماعي

طراحي -اجرا

آموزش و ترویج

کد اختصاری

زیرشاخص
عدم توجه به درآمدکم خانوار روستایي ساکنان حوضه

X1

دیر بازده بودن طرحهای آبخیزداری

X2

عدم امکان صدور مجوز خرید و فروش و حق بهرهبرداری

X3

نادیده گرفتن منافع مردم بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم

X4

اختالفات محلي و قومي

X5

عدم اعتماد نسبت به طرحهای مشارکتي

X6

عدم اعتماد نسبت به اهداف پروژه

X7

عدم احساس تعلق (مسئولیت) به عرصههای اجرای پروژه

X8

عدم وجود دانش بومي افراد محلي در زمینه حفاظت خاک و آبخیزداری

X9

عدم توجه به نیروی محلي در اجرای پروژهها

X10

عدم مشورت با جوامع محلي (شورای روستا) در نیازسنجي پروژه

X11

تمرکز قدرت تصمیمگیری در مرکز

X12

عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرحها و اهداف مربوطه
عدم وجود گروه مروج بومي

X13

اولویتبندی عوامل از دیدگاه کارشناسان:
پرسشنامه تهیه شده برای کارشناسان دارای چهار
بخش شامل اطالعات فردی ،شش گویه در زمینه
تعاریف مشارکت 41 ،گویه در زمینه زیرشاخصهای
موثر بر عدم مشارکت جوامع روستایي در طرحهای
آبخیزداری و جدول مقایسات زوجي شاخصها
ميباشد .ارزیابي نظرات کارشناسان در زمینه سطح
مشارکت مردم در پروژههای آبخیزداری بهشکل یک
طیف از کمینه مشارکت تا بیشینه مشارکت مطرح
شد -4 :مردم محلي هیچگونه دخالتي در طرحها
نداشته باشند -2 ،مردم از طریق عرصه نیروی کار
مشارکت داشته باشند -3 ،مردم از طرف دستگاه
اجرایي مورد مشورت قرار گیرند (تصمیمگیری با
دستگاه اجرایي است) -1 ،مردم محلي گروه کاری

X14

تشکیل داده و نماینده آگاه نیز در طراحي مشارکت
دارد ،ولي اجرا با بخش دولتي باشد و  -3مردم تمام
تصمیمگیریها ،طراحي و اجرا را انجام ميدهند و
دولت بهعنوان مشاور باشد .کارشناسان به هر یک از
سواالت مطرحشده در این بخش بر اساس طیف
لیکرت (خیلي کم ( ،)4کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ()1
و خیلي زیاد ( ))3نظر خود را مشخص ميکردند
( Bagherianو همکاران2441 ،؛  Salehpour Jamو
همکاران .)2442 ،همچنین ،شاخصها و
زیرشاخصهای موثر در عدم مشارکت ساکنین مناطق
روستایي در طرحهای آبخیزداری در جدول  4ارائه
شده است .سپس ،با استفاده از آزمون فریدمن ،این
گویهها اولویتبندی شد.
در ادامه ،برای تعیین وزن شاخصها
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پرسشنامههای مقایسات زوجي و برای تعیین وزن
زیرشاخصها پرسشنامههای طیف لیکرت (خیلي کم
( ،)4کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( )1و خیلي زیاد ())3
بهعنوان ابزار اندازهگیری تهیه و روایي پرسشنامهها
مبتني بر نظرات خبرگان تایید شد .در ادامه ،از
کارشناسان مختلف اداره کل منابع طبیعي و
آبخیزداری استان ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعي و نیز کارشناسان مربوطه در اداره
منابع طبیعي و آبخیزداری شهرستان که حوضه در آن
قرار دارد با سابقه باالی  44سال نظرسنجي بهعمل
آمده و تعداد  33پرسشنامهها تکمیل و 20
پرسشنامه نهایي شد .سپس ،بهترتیب با استفاده از
فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی و آزمون فریدمن،
شاخصها و زیرشاخصهای موثر بر عدم مشارکت
پایدار مردمي اولویتبندی شد.
اولویتبندی عوامل از دیدگاه ساکنان حوضه:
پرسشنامه تهیه شده برای ساکنان حوزه آبخیز
عمارت نیز دارای سه بخش شامل مشخصههای فردی،
نگرش و مشارکت افراد در پروژههای آبخیزداری و
زیرشاخص موثر بر عدم مشارکت جوامع روستایي در
طرحهای آبخیزداری (جدول )4ميباشد .بهمنظور
اولویتبندی زیرشاخصهای موثر بر عدم مشارکت
پایدار مردمي در طرحهای آبخیزداری از پرسشنامه با
طیف لیکرت بهعنوان ابزار اندازهگیری و آزمون
فریدمن استفاده شد .الزم بهذکر است که در این
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تحقیق ،خانوار روستایي بهعنوان واحد نمونه در نظر
گرفته شد و به منظور محاسبه حجم نمونه از فرمول
کوکران (رابطه  )4استفاده شد ( Bagherianو
همکاران.)2440 ،
()4

Nt 2 s 2
Nd 2  t 2 s 2

n

که در آن N ،جامعه آماری (خانوارهای ساکن در
حوزه آبخیز) t ،آماره  tاستیودنت برای سطح اطمینان
پنج درصد ( S2 ،)t=4/86واریانس برآوردی جامعه
مورد نظر( d ،)S2 =4/23درجه دقت احتمالي مطلوب
( )d =4/43و  nحجم نمونه (خانوارهای انتخاب شده)
از جامعه آماری حوزه آبخیز ميباشد.
نتایج و بحث
اولویتبندی عوامل موثر از دیدگاه کارشناسان :با
توجه به روش تحقیق و بهمنظور بهرهگیری از نظر
کارشناسان در خصوص عوامل مؤثر بر عدم مشارکت
جوامع روستایي در طرحهای آبخیزداری در حوزه
آبخیز عمارت قوچان تعداد  20نفر از کارشناسان
متخصص و مرتبط به مباحث آبخیزداری انتخاب و
مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند .نتایج نظرسنجي
از کارشناسان در زمینه تعریف ایشان از مشارکت و
سطح مطلوب مشارکت جوامع محلي در طرحهای
آبخیزداری در جدول  2ارائه شده است.

جدول  -2رتبهبندی نظر کارشناسان درباره سطح مطلوب دخالت ساکنین مناطق روستایي در یک پروژه مشارکتي
میانگین رتبه

رتبه

مردم محلي هیچگونه دخالتي در طرحها نداشته باشند.

4/31

3

مردم از طریق عرصه نیروی کار مشارکت داشته باشند.

1/41

4

مردم از طرف دستگاه اجرایي مورد مشورت قرار گیرند (تصمیمگیری با دستگاه اجرایي است).

3/13

2

مردم محلي گروه کاری تشکیل داده و نماینده آگاه نیز در طراحي مشارکت دارد .ولي اجرا با بخش دولتي باشد.

3/24

3

مردم تمام تصمیمگیریها ،طراحي و اجرا را انجام ميدهند و دولت بهعنوان مشاور باشد.

2/08

1

گویه

در ادامه ،پس از تکمیل پرسشنامههای تحلیل
سلسله مراتبي بهوسیله تیم کارشناس خبره ،برای
اولویتبندی شاخصهای موثر بر عدم مشارکت مردمي
در پروژههای آبخیزداری از فرایند تحلیل سلسله

مراتبي فازی استفاده شد .مقادیر نمایههای نسبت
سازگاری و اوزان نرمال شده محاسباتي شاخصها در
فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازی در جدول  3ارائه
شده است.
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جدول  -3نسبت سازگاری و وزن نرمال شده محاسباتي شاخصهای موثر بر عدم مشارکت ساکنین حوزه آبخیز عمارت در پروژههای
آبخیزداری
شاخص

CI

RI

نسبت سازگاری

اقتصادی
اجتماعي
آموزش و ترویج

4/410

4/84

طراحي -اجرا

نتایج پرسشنامههای تکمیل شده بهوسیله 20
کارشناس خبره و اجرای آزمون فریدمن برای
اولویتبندی زیرشاخصها و تعیین اهمیت نسبي
عوامل موثر بر عدم مشارکت مردم در پروژههای
آبخیزداری حوضه عمارت ،در جدول  1ارائه شده است.
الزم به توضیح است که مقدار سطح معنيداری کمتر
از  )Sig=4( 4/44در آزمون فریدمن ،بیانگر تفاوت
معنيدار اهمیت نسبي عوامل موثر بر عدم مشارکت
مردم در سطح یک درصد است.
مقادیر نمایههای نسبت سازگاری و اوزان نرمال
شده محاسباتي شاخصها در جدول  3ارایه شده است.
مقدار متوسط نسبت سازگاری محاسبه شده  4/433با
تغییرات بین  4/43تا  4/48بهدست آمد که در دامنه
قابل قبول آن ( )CR ≤ 0.1قرار دارد .اولویتبندی
شاخصهای موثر بر عدم مشارکت مردم در پروژههای
آبخیزداری نشان ميدهد که شاخصهای اقتصادی،
اجتماعي ،آموزش و ترویج و طراحي-اجرا بهترتیب
دارای بیشینه و کمینه اولویت هستند .در این زمینه،
محققین پیشین ( Moghaddasiو همکاران2443 ،؛
 Mohammadi Golrangو همکاران2440 ،؛
 Salehpour Jamو همکاران )2442 ،همسو با
یافتههای تحیق حاضر اثربخشي اقدامات آبخیزداری بر
وضعیت اقتصادی بهرهبرداران را کم عنوان کردهاند .از
سوی دیگر ،تحقیقات پیشین ( Salehpour Jamو
همکاران2442 ،؛  Mosaffaieو ،Salehpour Jam
 )2424نیز اهمیت شاخص " طراحي-اجرا " را در
مشارکت مردم تایید کردند .بهعبارتي ،در این شاخص
قوانین و مقررات و نحوه مطالعات ،طراحي ،اجرا و
نگهداری پروژه ،قرار دارند.
اولویتبندی عوامل موثر از دیدگاه آبخیزنشینان:
نتایج تحلیل پرسشنامههای لیکرت تکمیل شده

4/433

L

M

U

وزن نرمال

4/42

4/33

2/30

4/342

4/43

4/42

4/31

4/218

4/43

4/42

4/11

4/216

4/00

4/42

4/42

4/483

بهوسیله جوامع محلي و اجرای آزمون فریدمن برای
اولویتبندی شاخصهای موثر بر عدم مشارکت مردم
در پروژههای آبخیزداری حوضه عمارت داللت بر
اولویت شاخص اقتصادی داشته است .ترتیب اهمیت
شاخصها از نظر جوامع روستایي بهترتیب اقتصادی
(میانگین رتبه ،)2/63 :طراحي-اجرا (میانگین رتبه:
 ،)2/64آموزش و ترویج (میانگین رتبه )2/13 :و
اجتماعي (میانگین رتبه )2/28 :ميباشد.
نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبهبندی
شاخصهای موثر بر عدم مشارکت مردم از دیدگاه
جوامع محلي نیز تا حد زیادی شبیه به رتبهبندی
کارشناسان خبره بوده است .همچنین ،اولویت باالی
شاخصهای اقتصادی و طراحي-اجرا از نگاه ساکنین
محلي و کارشناسان ،نشاندهنده آن است که از
دیدگاه هر دو گروه الزم است ،تجدید نظر در نحوه
پیشنهاد و اجرای پروژههای آبخیزداری صورت گیرد.
اهمیت
تفاوت
معنيداری
همچنین،
زیرشاخصهای موثر بر عدم مشارکت ،از دیدگاه
خبرگان و ساکنین محلي در جدول  3ارائه شده است.
نتایج تحلیل پرسشنامههای تکمیل شده بهوسیله
جوامع محلي و اجرای آزمون فریدمن برای
اولویتبندی زیرشاخصها و تعیین اهمیت نسبي آنها
بر عدم مشارکت مردم در پروژههای آبخیزداری حوضه
عمارت ،در جدول  1ارائه شده است .بر این اساس
دامنه مقادیر میانگین رتبهها بین  8/28تا  1/42متغیر
است.
از منظر خبرگان" ،آموزش ساکنان حوضه در
خصوص طرحها و اهداف مربوطه" با میانگین رتبه
 8/20دارای بیشترین اولویت نسبي در مشارکت
جوامع روستایي در طرحهای آبخیزداری دارد .این
درحالي است که زیرشاخص "دیربازده بودن طرحهای
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آبخیزداری" با میانگین رتبه  3/10دارای کمترین
اولویت نسبي در عدم مشارکت مردم در پروژههای
آبخیزداری حوضه هستند .از سوی دیگر ،از منظر
جوامع محلي ،زیرشاخصهای "نادیده گرفتن منافع
مردم بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم"با میانگین

رتبه  8/28دارای بیشترین اولویت نسبي و زیرشاخص
"اختالفات قومي و محلي" با میانگین رتبه 1/42
دارای کمترین اولویت نسبي در عدم مشارکت مردم
در پروژههای آبخیزداری حوضه هستند.

جدول  -4رتبهبندی عوامل موثر بر عدم مشارکت مردم در فعالیتهای آبخیزداری حوضه عمارت از دیدگاه کارشناسان و ساکنین حوضه
نطرات کارشناسان
زیرشاخص
عدم توجه به درآمدکم خانوار روستایي ساکنان حوضه
دیر بازده بودن طرحهای آبخیزداری
عدم امکان صدور مجوز خرید و فروش و حق بهرهبرداری
نادیده گرفتن منافع مردم بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم
اختالفات محلي و قومي
عدم اعتماد نسبت به طرحهای مشارکتي
عدم اعتماد نسبت به اهداف پروژه
عدم احساس تعلق (مسئولیت) به عرصههای اجرای پروژه
عدم وجود دانش بومي افراد محلي در زمینه آبخیزداری
عدم توجه به نیروی محلي در اجرای پروژهها
عدم مشورت با جوامع محلي (شورای روستا) در نیازسنجي
پروژه
تمرکز قدرت تصمیمگیری در مرکز
عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرحها و اهداف
مربوطه

نظرات جوامع محلي

کد
اختصاری

رتبه

میانگین رتبه

رتبه

میانگین
رتبه

3
41
44
44
0
2
6
2
42
1

0/34
3/10
3/30
6/34
6/24
6/60
6/84
8/33
3/20
2/03

8
42
44
4
41
44
2
3
43
6

0/64
3/24
0/14
8/28
1/42
6/26
2/41
2/22
3/82
2/48

X10

8

6/33

2

2/28

X11

43

3/44

2

0/01

X12

4

8/20

1

2/18

X13

3

2/24

3

2/33

X14

عدم وجود گروه مروج بومي

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9

جدول  -5آزمون معنيداری تفاوت اهمیت زیرشاخصها از دیدگاه خبرگان و ساکنان محلي
زیرشاخص
عدم توجه به درآمدکم خانوار روستایي ساکنان حوضه
دیر بازده بودن طرحهای آبخیزداری
عدم امکان صدور مجوز خرید و فروش و حق بهرهبرداری

Sig

زیرشاخص

Sig

4/60
4/34
4/12

عدم احساس تعلق (مسئولیت) به عرصههای اجرای پروژه
عدم وجود دانش بومي افراد محلي در زمینه آبخیزداری
عدم توجه به نیروی محلي در اجرای پروژهها
عدم مشورت با جوامع محلي (شورای روستا) در
نیازسنجي پروژه
تمرکز قدرت تصمیمگیری در مرکز
عدم آموزش ساکنان حوضه در خصوص طرحها و اهداف
مربوطه
عدم وجود گروه مروج بومي

4/10
4/01
4/63

نادیده گرفتن منافع مردم بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم

**4/44

اختالفات محلي و قومي

**4/44

عدم اعتماد نسبت به طرحهای مشارکتي

4/28

عدم اعتماد نسبت به اهداف پروژه

4/33

*4/42
4/21
4/42
4/40

* سطح معنيداری پنج درصد و ** سطح معنيداری یک درصد

بررسي دقیق نظرات خبرگان و جوامع محلي نشان
داد که زیرشاخصهای "نادیده گرفتن منافع مردم
بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم" و "عدم مشورت با
جوامع محلي (شورای روستا) در نیازسنجي پروژه" از

دیدگاه ساکنین حوضه دارای اولویت باالیي (بهترتیب
رتبههای  4و  )2در عدم مشارکت ایشان در طرحهای
آبخیزداری هستند ،در حاليکه از دیدگاه کارشناسان
این زیرشاخصها دارای اثرگذاری بسیار کمي
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(بهترتیب رتبههای  44و  )8در میزان مشارکت جوامع
محلي دارند .علت این اختالف را باید در تدوین و
طراحي پروژههای حوضه بهوسیله شرکت مهندسین
مشاور جستجو کرد که احتماال بدون نظرخواهي از
اهالي حوضه اقدام به طراحي و تدوین پروژههایي برای
حوضه کرده است ،در حاليکه کارشناسان استان بر
این باورند که از آبخیزنشینان در این خصوص
نظرسنجي بهعمل آمده است ( Mosaffaieو همکاران،
 .)2424از سوی دیگر ،برگزاری دورههای آموزشي
برای جوامع محلي بهمنظور آشنایي با محدودیتهای
فني و مالي طرحها به همراه اهداف و نتایج آنها
ميتواند باعث تعدیل نظرات ایشان در این زمینه شود.
در این زمینه Bagherian ،و همکاران ( )2440بیان
ميدارند که مردم تمایل زیادی به مشارکت در بعد
تصمیمگیریها بهمنظور برنامهریزی و اجرای طرحهای
آبخیزداری دارند و اگر افراد در برنامهریزیها و
تصمیمگیریهای اولیه حضور نداشته باشند ،قطعاً
حاضر به مشارکت در بخشهای دیگر نیز نخواهند بود.
همچنین ،بر اساس نتایج مندرج در جدولهای 1
و  3برخي نظرات کارشناسان و جوامع محلي در زمینه
عوامل موثر بر عدم مشارکت در یک راستا و همسو
هستند .در این زمینه ،ميتوان به "عدم وجود دانش
بومي افراد محلي در زمینه حفاظت خاک و
آبخیزداری"" ،عدم امکان صدور حق بهرهبرداری" و
"دیربازده بودن طرحهای آبخیزداری" اشاره کرد .این
زیرشاخصها از نظر هر دو گروه خبرگان و جوامع
محلي دارای اولویت پایین در مشارکت هستند .در این
زمینه ميتوان بیان کرد که اصوالً در اقدامات
آبخیزداری و بهویژه اقدامات سازهای که مردم عموماً
با آنها آشنایي بیشتری دارند ،حق بهرهبرداری از
سازهها به شورای روستا داده ميشود و از سوی دیگر،
پروژههای سازهای آبخیزداری در فصل زمستان و بهار
آبگیری شده و نتایج آن کامالً قابل مشاهده ميباشد.
بنابراین ،زیرشاخصهای فوق از نظر هر دو گروه مورد
بررسي ،تأثیر چنداني بر میزان مشارکت در پروژههای
آبخیزداری ندارند.
از سوی دیگر ،گویههای "عدم آموزش ساکنان
حوضه در خصوص طرحها و اهداف مربوطه"" ،وجود
گروه مروج بومي"" ،توجه به نیروهای محلي در اجرای
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طرحها" و "عدم احساس تعلق (مسئولیت) به
عرصههای اجرا" از مواردی بود که خبرگان و
بهرهبرداران بر اهمیت آنها در مشارکتهای مردمي
اشاره داشتند .در این زمینه ميتوان بیان کرد که یکي
از عوامل مؤثر در موفقیت اجرای پروژههای آبخیزداری،
ایجاد انگیزه مشارکت در میان ساکنان حوزه آبخیز با
استفاده از تبیین اهداف و منافع به شمار ميرود
( Mohammadi Golrangو همکاران .)2440 ،نتایج
بهدست آمده در خصوص نحوه اطالع ساکنین حوزه
آبخیز عمارت از برنامههای آبخیزداری داللت بر آن
داشت که کمترین و بیشترین اطالعات کسب شده از
طریق دورههای آموزشي (سه درصد) و مشاهده
پروژههای در حال اجرا حاصل شده است ( Noorو
همکاران .)2442 ،بنابراین ،ميتوان بیان کرد که با
وجود همه مشکالت و موانع موجود بر سر راه مشارکت
روستاییان بهنظر ميرسد ،یکي از نیازهای ضروری که
قبل از اجرای طرحهای آبخیزداری در روستاها باید
صورت گیرد ،افزایش آگاهي آنها از این طرحها و
دخالت دادن ایشان از مراحل اولیه اجرای طرح
ميباشد .تا زماني که روستائیان به سطح آگاهي
مناسبي درباره برنامهها و طرحها دست بیابند،
نميتوان از آنها انتظار مشارکت زیادی داشت.
بنابراین ،الزم است تا با توجه به شرایط اجتماعي و
فرهنگي حاکم بر هر منطقه ،برنامههای ترویجي و
اطالعرساني هدفمند و منسجم تدوین و اجرا شود .در
این زمینه  Shafieeو همکاران ( Rezaei ،)2442و
همکاران ( Elyasi ،)2442و همکاران (،)2440
 Mohammadi Golrangو همکاران ( )2440بر
اهمیت آموزش ساکنین مناطق روستایي پیش از
اجرای پروژههای آبخیزداری تأکید داشتهاند.
نتیجهگیری
در این تحقیق ،پس از شناسایي  41زیرشاخصي
که سبب عدم مشارکت اهالي حوضه عمارت در
پروژههای آبخیزداری شده است ،این عوامل در چهار
شاخص اصلي اقتصادی ،اجتماعي ،طراحي-اجرا و در
نهایت ،آموزشي و ترویجي دستهبندی شدند .نتایج
بررسي نظرات کارشناسان در زمینه سطح مطلوب
مشارکت جوامع روستایي در یک پروژه مشارکتي
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آبخیزداری ،داللت بر اولویت مشارکت مردم در مرحله
اجرای پروژهها و بهصورت عرضه نیروی کار دارد .در
این زمینه با افزایش سطح مشارکت جوامع محلي در
زمینه تصمیمگیری ،طراحي و اجرای پروژهها بهتدریج
امتیازهای کسب شده کاهش یافته است .نتایج
بهخوبي نشان ميدهد که از دیدگاه کارشناسان،
ساکنین حوزههای آبخیز باید در طرحها مشارکت
داشته باشند .با این حال ،نگاه ایشان به مشارکت تنها
در عرضه نیروی کار در اجرای پروژهها محدود شده
است .بنابراین الزم است ،از طریق طرحهای مدیریت
جامع و بهصورت عیني برای کارشناسان ،اهمیت
مشارکت ساکنین آبخیز در سایر بخشهای یک پروژه
شامل طراحي ،اجرا و ارزیابي مشخص شود .همچنین،
نتایج این پژوهش مبین آن است که کارشناسان و
بهرهبرداران پاسخگو عوامل اقتصادی و طراحي–اجرا را
بهعنوان مهمترین معضل فعلي در عدم ترغیب
آبخیزنشینان به مشارکت پایدار در طرحهای
آبخیزداری مطرح کردهاند .با این حال ،از نظر جزئیات
تفاوتهایي در نظرات کارشناسان و بهرهبرداران وجود
دارد .در این زمینه زیرشاخصهای "نادیده گرفتن
منافع مردم بهعنوان انگیزه اقتصادی مستقیم" و "عدم
مشورت با جوامع محلي (شورای روستا) در نیازسنجي
پروژه" از دیدگاه ساکنین حوضه دارای اولویت باالیي
بوده ،در حاليکه این زیرشاخصها از نظر کارشناسان
اهمیت کمي دارند.
در مجموع ،ذکر این نکته ضروریست که باید
کارشناسان به عوامل موثر در عدم مشارکت جوامع
روستایي در پروژههای آبخیزداری توجه داشته باشند،
تا در اجرای پروژههای آتي این مسائل موجب عدم
مشارکت جوامع روستایي نشود .از سوی دیگر ،الزم
است تا همانند طرحهای مشارکتي آبیاری ،قوانین و
دستورالعملهای خاص برای نحوه مشارکتهای
مردمي در مطالعات ،اجرا و نگهداری پروژهها تصویب و
ابالغ شود تا از این طریق بهصورت نظاممند نحوه
همکاری ساکنین محلي و اداره کل منابع طبیعي
مشخص شود .باید توجه داشت که مشکل کارهای
مشارکتي در نگهداری از پروژهها دوچندان ميباشد،
برای مثال ،در روستای عمارت با توجه به سیالب
شدید اوایل سال  ،4382سازههای آبخیزداری
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باالدست روستا پس از سالها آبگیری شده و
اثراتشان بر زندگي (نجات روستا از سیل) و اقتصاد
مردم (حفظ دامها و باغهای روستا) مشخص شد .در
این حالت ،مردم عالقمند به مشارکت در نگهداری
پروژهها هستند و با این حال ،هیچگونه برنامهای در
ادارات کل منابع طبیعي و آبخیزداری استانها برای
این منظور وجود ندارد .بنابراین ،ميتوان مانند
طرحهای آبیاری در کشاورزی ،قوانین مشخص برای
حمایت مالي دولت در زمینه اجرای اقدامات حفاظت
آب و خاک بهوسیله اهالي تحت نظارت فني
شرکتهای مشاور و یا اداره کل منابع طبیعي تصویب
کرد .همچنین ،ضروریست نگاه ویژهای به مشارکت
مردم در نگهداری از پروژههای آبخیزداری ایجاد شود.
بنابراین ،ميتوان بیان کرد که با وجود همه
مشکالت و موانع موجود بر سر راه مشارکت روستاییان
بهنظر ميرسد ،یکي از نیازهای ضروری که قبل از
اجرای طرحهای آبخیزداری در روستاها باید صورت
گیرد ،افزایش آگاهي آنها از این طرحها و دخالت
دادن ایشان از مراحل اولیه اجرای طرح ميباشد .تا
زماني که روستائیان به سطح آگاهي مناسبي درباره
برنامهها و طرحها دست بیابند ،نميتوان از آنها انتظار
مشارکت زیادی داشت.
در نهایت ،ذکر این نکته ضروری است که طبق
یافتههای تحقیق  Liuو همکاران ( Varua ،)2444و
همکاران ( )2440و  Shafieeو همکاران ()2442
سطح مشارکت واقعي افراد از میزان تمایل آنان به
مشارکت در طرحهای حفاظت آب و خاک کمتر است،
بنابراین ،عدم قطعیت باالیي در فعلیت درآوردن تمایل
افراد به مشارکت واقعي وجود دارد .در این راستا ،با
توجه به نتایج پژوهش حاضر الزم است ،در اجرای
پروژههای آبخیزداری منافع آبخیزنشینان در نظر
گرفته شود که این امر از طریق دخالت دادن جوامع
محلي از مراحل مقدماتي تصمیمگیری تا اجرا و بهره-
بردای یک طرح میسر است .این اقدامات باید در کنار
برنامههای آموزشي مناسب بهمنظور اطالعرساني به
جوامع روستایي مد نظر قرار گیرد ،تا از این طریق در
تبدیل نگرش مثبت آنها به ایجاد انگیزه و پذیرش
برنامههای آبخیزداری کمک کند.
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