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 چکیده

شاود. اماروزه هاا  میهای اصالحی و احیایی مرتع و آبخیزداری امری ضروری است و سبب بخش مهمی از موفقیت پروژهبرداران در طرح: مشاركت بهرههدف
كشاورها  زدر بسایاری ا مطالعات اخیارمنابع طبیعی ملموس و از رویکردهای جدید دولت به شمار می رود.  نقش مشاركت مردم در امر اصالح، احیا و مدیریت

. تحقیا  جمعیتای  مندی، دانش، نگرش و دموگرافیا  ممطالعااتچون رضایتهمیعنی عواملی  ؛در سطح مشاركت مردم بوده است عوامل زیادیثیر أن تمبیّ
 های آبخیزداری در روستای كوش  آباد صورت گرفت.ر بر مشاركت روستاییان در طرححاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذا

ی تماام را  یاتحق نیاای آماارة جامعاغیرهای مساتقل و وابساته اسات. بستگی به منظور تعیین رابطة متمه-روش تحقی  پیمایشی و از نوع توصیفی: روش
 سادهی تصادفی ریگنمونه روش  یطر ازها آن از نفر 200 تعداد كوكران، فرمول براساس كه  N:1250م دادندیم لیتشک آباد كوش ی روستا خانوار سرپرستان

ا كساب نظارات متخصصاان و ها بانامه مورد استفاده جهت گردآوری داده. روایی محتوایی پرسششدند انتخاب  یتحق انجامی برا كوكران فرمول از استفاده با
ورت صاد و اصاالحات ززم ، گروه اجتماعی دانشگاه پوترای مالزی و مركز تحقیقات كشاورزی خراسان رضوی بررسای شاچنیناستادان گروه آبخیزداری و هم

 یباز م مناسب حد در نامهشپرسی اصلی هااسیمق از  یهری براگرفت. جهت پایایی نیز از آزمون ضریب اعتبار كرونباخ آلفا استفاده شد كه مقدار متوسط آن 
 و اریامع انحراف ن،یانگیمم یفیتوص آمار املش استفاده موردی آماری هاروش. شد استفاده 18SPSSwinر افزانرم از اطالعات لیتحلوهیتجز منظور به .بود  85/0
 .بودند  ونیورگرس بستگیهمم یاستباط آمار و  راتییتغ بیضر

دار بین متغیرهای مستقل شاامل، داناش، متوسط است و ی  رابطة مثبت و معنی نتایج نشان داد كه میزان مشاركت مردمی روستاییان منطقة طرح،ها: یافته
r = 0.611, p = 0.000, r = 0.303, p = 0.000)محیطی  وجود دارد مندی، نگرش و انتظار با سطوح مختلف مشاركت ماجتماعی، اقتصادی و زیسترضایت  ̧

r = 0.534, p = 0.000  ̧r = 0.587, p = 0.000.) نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد كه ساه متغیار مساتقل نگارش، داناش و انتظاار در  چنین،هم
 كنند.از تغییرات مشاركت را تبین می %33مجموع، 

 نوساتاییان در زمااالعبوربودن بعضای منااط ، عادم اساکان رعواملی از قبیل محدودیت آماربرداری در فصول سرد زمستان، صعببردها: ها/ راهمحدودیت
 رشمرد.بهای ایجادشده در راه این تحقی  توان به عنوان محدودیتگر را میگویی بعضی از روستاییان به پرسشآماربرداری و عدم پاسخ

ای پیشانهادی هاساازه ر جانمااییدهای اجرایی حفاظت خاک و آبخیزداری، قبل ار تهیة آن از نظرات اهالی و شورای روساتا شود در تهیة طرحپیشنهاد میکارهای عملی: راه
 ل خواهد شد.ی آبخیزداری حاصهادر موفقیت طرح راندمان نیبهتر ،كنداستفاده شود. تجربه ثابت كرده است كه اگر دولت در قبل و حین اجرا از نظرات اهالی استفاده 

های آتی ریزیرنامهین ارتباط در باگذاری هر فاكتور بوده كه در نوآوری مقاله در بررسی عوامل تأثیرگذار بر مشاركت و تعیین میزان درصد تاثیراصالت و ارزش:  
 توسط دولت بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

 ی، روستاییان، توسعة روستایی.زداریآبخ یهاطرح ،: مشاركت مردمیهاکلیدواژه
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  مقدمه. 1
 مسأله طرح. 1. 1

از  خصوص فرسایش خااک، یکایبه ،تخریب منابع طبیعی

 .ایاران اسات ویژهو باهترین مشاکالت در سراسار جهاان مهم

 ریمرتع و آبخیازدا ی مدیریتهانظیر پروژهها بسیاری از طرح

شات اماا بعاد از گذ ؛اندهای اخیر انجام شدهدر ایران طی دهه

ین مأها قادر به ترسد كه این پروژهسال به نظر می 40بیش از 

ناد تخریب و روافزایش میزان  ،دلیل آنو اند اهداف خود نبوده

-. از طرف دیگر، مشاركت ماردم یکای از سانگفرسایش است

 .بناهای موفقیات در مادیریت آبخیازداری باه شامار مای رود

یان چنینی برای تشخیص علل اهایی اینبررسی پروژه ،بنابراین

 ،ایان تحقیا عمدة هدف آید. خسارات امری ززم به شمار می

دیریت آبخیزداری اسات. مشااركت بررسی مشاركت افراد در م

ی آبخیز امرة ضحوكاربران در نظارت و بهبود مدیریت مراتع و 

 .شاودرو هپروژه با موفقیات روباشود تا ززم است كه باعث می

 مفهوم مشاركت نیز نظیر توسعه دارای مفاهیم گسترده و كلای

یز كه ماهیت آن وابسته به شرایط اقتصادی و ارتباطی و ن است

پایادار و  ةهای مختلاف اسات و نیااز باه توساعو برنامهاهداف 

. اساتها ی  مفهاوم جاامع و سیساتماتی  مشاركت در طرح

خصاوص به ،اصطالح مشاركت مردمی در طول چند سال اخیر

ی پایدار مناابع طبیعا ةروستا و توسعة های توسعدر مورد طرح

هاای گذشاته تارویج بسیار ماورد توجاه باوده اسات. در دهاه

هاای اخیار و طی ساالشده مردمی در توسعه بیشتر مشاركت 

 .های دولتی واقع شده استبیشتر مورد توجه دستگاه

های آبخیز با توجاه باه ایان امار كاه بساتر اهمیت حوضه

قابال  ،هاای اجتمااعی و انساانی اساتطبیعی حیات و فعالیت

برداری از ایان از سویی، تنوع نیازها و افزایش بهره .توجه است

گذشته موجب شده كاه ساالیانه صادها در مقایسه با ها عرصه

 ،بناابراین .شاودآبخیزها به بیابان تبادیل  ةهزار هکتار از حوض

حفظ وضعیت كنونی آبخیزها و جلاوگیری از تخریاب بیشاتر، 

پاذیر ماردم امکاانة جانباجز در پرتو مشاركت فعازنه و هماه

ی از  . از طرفای، یکا45 .ص ،2000 پاور،اباراهیمنخواهد بود م

مرتاع و آبخیازداری،  هایپروژه اجرای موفقیت در مؤثرعوامل 

 شامار باه آبخیز حوضةدر میان ساكنان  مشاركت انگیزةایجاد 

 جهات در مفیدی و گسترده اقدامات اخیر هایسال در. رودمی

 بارای غیردولتای و دولتای نهادهاای و مردمای مشاركت جلب

 در طبیعای عمنااب احیاای و حفاظات امر در كم  و كاریهم

 .ص، 2008 ،چیاذری و شااهرودیم اسات گرفته صورت ایران

ثر در ؤهااای متعااددی در ارتباااط بااا عواماال مااپااژوهش  .38

  2004م 1وبلار ،برای مثال؛ مشاركت مردم صورت گرفته است

هاای داوطلباناه چاه كسای در فعالیات» در پژوهشی با عنوان

هاای كاه افاراد باا مهاارت كنادبیاان مای « ؟كنادشركت می

اجتماعی خاص، از جمله تواناایی بارای ارتبااط، نفاونكردن و 

كااردن دیگااران، در ایاان زمینااه فعااال بااوده و توصاایه یااا اداره

خواهش دوستان، اقوام و همسایگان دلیل شركت بیشتر افاراد 

 كه كندمیبیان   2001م 2های داوطلبانه است. جرجفعالیتدر 

هدف پروژه وجاود  مشاركت بیشتری بین نیازهای مردم وباید 

موفقیت و  ،دهد  نشان می1997م 3تیچرداشته باشد. مطالعات 

های آبخیزداری به میزان سطح مشااركت یا عدم موفقیت طرح

  2014م 4مردم در آن وابسته است. در پژوهش دیگاری بااجی

در مطالعات خود به این نتیجه دست یافت كه متغیرهای سن، 

عداد اعضاای خاانوار از جملاه بردارن و توضعیت اجتماعی بهره

هاایی ثر در میازان مشااركت ماردم در چناین طارحؤعوامل م

ثر بر مشاركت ؤبررسی عوامل م   به2014م آنر ولیرسهستند. 

های شمال و غرب نشین در حفاظت از جنگلیان جنگلیروستا

دهاد كاه میازان نشان می هاآن تحقی  نتایج كشور پرداختند.

ها در ارتباط نزدیا  فاظت از جنگلیان در حیمشاركت روستا

مین أتا ،با متغیرهای میزان آگاهی از اهمیات و فوایاد جنگال

 اده از تسهیالت حمایتی است. فسوخت توسط دولت و است

  در پژوهشای عوامال 2015م صادقی و واحادی، محمدی

 آگاهی اجتماعی، اعتماد به مجریان طارح، پایگااه اجتمااعی و

-ثر بر مشاركت مردم برمیؤوامل معجزء قومی را های اختالف

بار مؤثر پژوهشی به بررسی عوامل  در  2010م شاعریشمارد. 

 های آبخیزداری پرداخت.شینان در طرحنمیزان مشاركت آبخیز

ن داری بیمثبت و معنی ةین شرح بود كه رابطه انتایج حاصل ب

هاای آبخیازداری و متغیرهاای ساطح میزان مشاركت در طرح

ای هاكانال لکیت زمین زراعی، میزان استفاده ازسواد، میزان ما

ین بارتباطی و مزیت نسبی وجود دارد. در مقابل، ارتباط منفی 

كشااورزی تجربة ها و متغیرهای سن، میزان مشاركت در طرح

 و تعداد دام وجود دارد. 

صارف نظار از چگاونگی تعریاف مشااركت،  ،به هار حاال

ه دخالات و مشااركت نظران بر این باورند كابسیاری از صاحب

-ها و طرحهای محلی در جوامع روستایی در پروژهافراد و گروه
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فراوانای را باه هماراه داشاته تواند مزایای های آبخیزداری می

، رید ؛65ص. ، 2010،پاتریکا؛ 9ص.  ،1989، مم  داول باشند

 وجود دارداعتقاد  این  .5. ص، 2002، پالستر؛ 19ص.  ،2008

های آبخیزداری، بخیزنشینان در انجام پروژهكردن آكه با سهیم

حتی با توجه ، برداران بهبود می یابدمهارت فنی و تحلیلی بهره

سرمایة تواند فراتر از تقویت ها میبه چگونگی اجرا، منافع طرح

اجتمااعی و انساجام  ةانسانی بوده و منجار باه تقویات سارمای

 . 6. ، ص2008، ریااد ؛8ص.  ،2001، مازكیاااشااود اجتماااعی 

مشاركت كشاورزان و كاربران یا    1995( 5گیلز نظراتطب  

ریااازان، برناماااه هاااوم و اساااتراتژی ززم بااارای طراحاااان،مف

برخای  بااوربه دولتی است.  نوزؤو مس دهان اجتماعیسازمان

 ؛10ص.  ،1982، نوریا ؛ 4ص. ، 1982، مهاانتر نظرانصاحب

گار نگیری نشاامشاركت در تصامیم  21ص. ، 1990، سیریل

مندی اسات. رضایت ،نتیجه در و یارذرگیثأتهایی برای فرصت

چه در باز نكر شد، میزان و نیز آن به موضوع مشاركت با توجه

عماده و های توساعه یکای از عوامال مشاركت مردم در برنامه

اماا بسایاری  ؛اساتها پروژهموفقیت یا شکست  بر میزانمؤثر 

كااری ی اشاتیا  و هماندكها برای مشاركت افراد نیز با فرصت

و   4. ص ،2006، منادوزام هساتند یابیندان قابل دساتشهرو

 ،شاوندهایی كه باعث توفی  مشاركت مردمی میمشیاین خط

در ایان مطالعاه ساعی شاده . ندهست هامای از ابهنوز در پرده

بسایاری از شاوند. روشان تاا حادودی تاا ایان ابهاماات  است

هاای فاردی نظیار ت به ویژگینشان دادند كه مشاركن امحقق

 هااال، سااان،أداناااش، درآماااد، تعاااداد خاااانوار، وضاااعیت ت

 ضااةمندی و رضااایت ازعملیااات ماادیریت حورضااایتجنسیت،

، ص. 1978كشورها بستگی دارد مایلبری،  آبخیز در بسیاری از

برخی مطالعات نشان دادند كاه  .  7، ص. 2006 ،؛ دالیسکا11

نظار تواند می بخیزداریعملیات مدیریت آ مندی قبل ازرضایت

ص. ، 1993، مهناین تاری ساو  دهادبه جهت مثبتمردم را 

، انیااباقر ؛34. ، ص1389، طالااب ؛5. ، ص2008، فهااام ؛12

  .9ص. ، 2009

تی باه شارح زاؤمطالعه سا با توجه به موارد مذكور در این

 نیل مطرح است:

 منادی از عملیاات آبخیازداری بار آیا میزان رضاایت

 ثیر دارد؟أمردمی تمیزان مشاركت 

  آیا میزان دانش اهالی نسبت به عملیات آبخیازداری

 ثیر دارد؟أبر میزان مشاركت مردمی ت

  آیا نگرش اهالی باه عملیاات آبخیازداری بار میازان

 ثیر دارد؟أمشاركت مردمی ت

  آیا انتظار از عملیات آبخیزداری بر میازان مشااركت

 ثیر دارد؟أمردمی ت

 میاازان مشاااركت  آیااا خصوصاایات دموگرافیاا  باار

 ثیر دارد؟أمردمی ت

-پژوهش تعریاف مایفرضیة شده، مطرحت زؤاسبراساس 

كاه متغیرهاای كارد تحقیا  توان می ،و بر همین اساسشود 

منادی، داناش، نگارش، انتظاار و خصوصایات مستقل رضاایت

 داریمعنای ةثیر دارد و رابطاأدموگرافی  بر میزان مشاركت ت

 دارد یا خیر.

داری باین مشااركت مردمای و عملیاات یمعن ةرابطالف  

 .آبخیزداری وجود دارد

دار و مثبتی بین خصوصیات دموگرافی  و معنی ةرابطب  

 .مشاركت در عملیات آبخیزداری وجود دارد

منادی، آگااهی و داری بین نگرش، رضاایتمعنی ةرابطج  

 های آبخیزداری با مشاركت وجود دارد.نگرش افراد به طرح

 تحقیق پیشینة. 2. 1
فرسایش خااک و سایل از جملاه علاومی هساتند كاه در 

 ،گاذردچندان دور كه بیش از چند دهه از آن نمیهای نگذشته

 كاه در كشاورهای درایجااد كارده علمی را به نام آبخیزداری 

 ،حال توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگار

زوم مشااركت های آبخیزداری و نیاز لااهمیت طرح با توجه به

ها، مطالعات متعددی در داخل و خاارج از مردمی در این طرح

كشور در این زمینه صورت گرفته است كه در ایان بخاش، باا 

موضوعی تحقی ، باه مارور برخای از محدودة توجه به هدف و 

 این مطالعات پرداخته شده است.

در كنیااا در تحقیقاای بااا افااراد   2000م 6هرناناادزمطالعااه 

حفاظات خااک  ةهای خوداتکاایی كاه در زمیناوهكلیدی و گر

 44فعالیت داشتند، نشاان داد كاه براسااس نگارش و اعتقااد 

لویات وبندی را باه عناوان اولاین اگویان، تراسدرصد از پاسخ

هاا باه ترتیاب اند. آنبرای كنترل فرسایش خاک انتخاب كرده

درصاااد ،  37آزت ممناساااب از ابااازار و ماشااایناساااتفادة 

بااذرهای  ةهااای تهیاادرصااد ، روش 14م مااردم كردنمتشااکل
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های بعادی قارار دادناد. یتودرصد  را در اول 5م مرتعی و غیره

-دهد كه نگارش مثبات پاساخنشان می چنینهماین تحقی  

بندی در كنترل فرسایش خاک باعث شده ثیر تراسأگویان از ت

را در  بندی تمایل پیادا كنناد و آنمردم به تراسهمة است تا 

 از اراضی خود به اجرا در آورند.  قسمتی

هاای مناساب جلاب تحلیل روشوبه تجزیه  1385م بقایی

آبخیاز ة ضاحوهاای آبخیازداری در مشاركت مردمی در طارح

بندی رسیده است كه زرچشمه پرداخته است. وی به این جمع

 فعالیت كشاورزی، پایگااه اجتمااعیسابقة بین متغیرهای سن، 

هااای یان نساابت بااه طاارحیوسااتاافااراد، آگاااهی و نگاارش ر

رابطاة یان یآبخیزداری و متغیر وابسته میزان مشااركت روساتا

 .داری وجود داردمثبت و معنی

 پااوریخساارو و ، شمساااییدیگااری، یعقااوبیمطالعااة در 

، .انادتحقیقاتی انجاام داده رودآبخیز زنجانة ضحودر   2010م

 اده ازنشاان داد كاه باین میازان اساتفها آنهای تحقی  یافته

هاای حفاظات های رادیویی و تلویزیونی مرتبط باا طارحبرنامه

-هاای هامهای اجراشده در حاوزهخاک، میزان بازدید از پروژه

ان ترویجای و میاز-های آموزشیكالس جوار، میزان شركت در

 .شوددار و مثبتی دیده میمعنیرابطة مشاركت مردمی 

ونی باه تحلیال رگرسایة ئااردر   2009م كریمی و چیزری

دار و مثبتای باین معنایرابطاة ند كاه اهبندی رسیداین جمع

ساال،  15میزان مشاركت و متغیرهای سن، جنس، افراد بازی 

-های حفاظت خاک، سواد و میزان عالقاهمیزان آگاهی از طرح

 .هااای حفاظاات خاااک برقاارار اسااتمناادی بااه اجاارای پااروژه

 ةمطالعا در  1388م ، یاارعلی و ماافی غالماینوری ،چنینهم

ثر باار میاازان مشاااركت ؤخااود بااه ارزیااابی فاكتورهااای ماا

ماار اناد. نتاایج آهای آبخیزداری پرداختهآبخیزنشینان در طرح

گویاان سطح مشاركت پاسخ ،كه در مجموع نشان دادتوصیفی 

نشان  بستگیهمنتایج تحلیل  چنین،همها پایین است. در طرح

ی های آبخیزداررحیان در طیداد كه بین میزان مشاركت روستا

میزان مالکیت زماین زراعای، میازان  و متغیرهای سطح سواد،

مثبات و ای رابطاهاستفاده از وسایل ارتباطی و مزیات نسابی، 

متغیار وابساته باا رابطاة در حاالی كاه ، وجاود دارد دارمعنی

 داركشاورزی و تعداد دام منفی و معنای ةمتغیرهای سن، تجرب

 .شده است

آبخیز بانه با ة ضحوتحقی  خود در  در  1389مزاده كیوان

ناماه نسابت باه ارزیاابی و تحلیال نگاارش یا  پرساشارایاة 

هاای آبخیازداری پرداختاه نسبت به اجارای طارحروستاییان 

آبخیاز باناه ة ضاحواست. نتایج انجام كارهاای آبخیازداری در 

نشان داده است كاه مشااركت ماردم نقاش خیلای زیاادی در 

آبخیازداری داشااته اسات و ایاان هاای موفقیات اجارای طاارح

مشاركت باعث بهبود زندگی مردم از نظار افازایش محصاوزت 

زراعی و منابع آب، بهبود وضعیت خاک و كنتارل سایل شاده 

هاا نتوانساته باعاث كااهش سفانه اجارای طارحأولی مت ؛است

 .ان به شهر شودییبیکاری و كنترل مهاجرت روستا

خاود در   یاحقدر ت  2008م ینیحسو  فررضوان، شفیعی

 یریكارگهبا زانیام باارةدر را یقایتحق ،كرخاه زیاآبخ ةضحو

 برابار. انادداده انجاام كشااورزان توسط خاک حفاظت اتیعمل

 حفاظات مطالعاه ماورد كشااورزان شاتریب پژوهش، یهاافتهی

  یتحق جیكه با نتا گرفتندیم كار هب متوسط سطح در را خاک

 .دارد بقتمطا  2004م 8كالیبا  و 2002م 7پالستر

 یبااران و یمحباوب ن،یسعدالد ،یمحمد یگرید  یتحق در

 یاجارا در كشااورزان مشااركت زانیم بر مؤثر عوامل  1389م

 گلساتان استان در چایقره زیآبخ حوزةدر  یزداریآبخ اتیعمل

ل مذكور نشاان داد كاه عواما  یتحق جی. نتااندكرده یبررسرا 

در  یزشاینگا-یمنایا ،یمشاركت-یکیاكولوژ ،یجیترو-یاقتصاد

 را كشاورزان مشاركت بر مؤثرعوامل  انسیدرصد وار 54حدود 

 مشاااركت زانیاام باار را ریثأتاا نیشااتریب و كنناادیماا نیاایتب

 .اندداشته كشاورزان

 سااطح كااه داد نشااان خااود مطالااة در  2008م 9ریااد 

 یهاطرح  یتوف عدم ای  یتوف سبب یمحل مردم یهامشاركت

 نیاا باه  2014م یباج یگرید  یقتح در. شودیم یزداریآبخ

 بردارنبهره مشاركت سطح ،یكل طور به كه افتی دست جهینت

 شاانن هااافتهی ،چنینهم. است نییپا یزداریآبخ یهاطرح در

-بهاره یاجتمااع تیوضاع سان، چونهم ییرهایمتغ كه دادند

 در ماؤثرعوامال  نیتارمهام از خاانوار یاعضاا تعداد و برداران

 شامار باه یزداریآبخ یهاطرح در یمردم یهامشاركت بهبود

مشااركت  یخاود باه بررسا ةمطالع در  2010م 10ویل. ندیآیم

 نیچا یهاارودخاناه زیآبخ ةضحودر منابع آب در  یافراد محل

 مشااركت ساطح كاه نشاان داد  یتحق یهاافتهی. اندپرداخته

 یهااباه مشااركت در طارح هااآن لیتما زانیم از افراد یواقع

 در ییباااز تیااقطع عاادم ،نیبنااابرا .اساات كمتاار یزداریااآبخ

 .مشاركت واقعی وجود دارد به افراد لیتما درآوردنتیفعلبه
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در تحقی  خود در اساتان فاارس باه   1389م پورسلیمان

پایادار در مادیریت توساعة پاذیری و بررسی میازان مشااركت

بنادی تحقیا  جامع منابع طبیعی پرداخته است. وی در جمع

نامه و ارزیابی آن به نتیجه رسیده است ی  پرسشة ئاارخود با 

هااای كااالسة ئاااراهااای آبخیاازداری در صااورت كااه در پااروژه

ترویجی قبل از اجرای عملیات آبخیزداری باه میازان -آموزشی

درصد میزان مشاركت مردمی افزایش خواهد یافات. نتاایج  70

فو  اهاالی آگااهی منطقة این است كه در  دهندةنشانتحقی  

هاای آبخیازداری را داشاته و اجرا و فواید طارحزمینة ززم در 

های حفاظت خاک در بسیاری از اراضی خصوصای اجرای طرح

 .انجام گرفته است

 قیتحق یشناسروش. 2

 جغرافیایی تحقیق قلمرو. 1. 2

 4963 /65در حادود  مساحتی بهره و گوش آبخیز ةضحو

ة ضاحو اتیمطالعامحادودة  از بخشای هضحو این. دارد هکتار

 در سادكارده آبخیازة ضاحو مسااحت. اسات كارده سد آبخیز

 هااینام به روستا دو هضحو این در .هکتار است  54710حدود

 تعاداد 1374 ساال در یا  هار كه اندشده واقع بهره و گوش

 . 1مشکل  اندداشته جمعیت نفر 1332

 
 آبادکوشک زیآبخ حوزة ییایجغراف تیموقع نقشة -1 شکل

 1394، ركز آمار ایران: ممأخذ
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 طرحمنطقة و مشکالت مسأله بیان . 2. 2

 های كشاورزی اهمیت فراوانی دره از نظر فعالیتضاین حو

ز ااقتصاد منطقه و روستاهای اطراف آن دارد و به عنوان یکای 

آبخیاز در ساطح شهرساتان مشاهد ة ضاحوهای مهام شریان

و  زه در اقتصاد منطقهشود. با وجود اهمیت این حوشناخته می

 ،روستاهای پیرامون، در چند سال گذشاتهتوسعة نقش آن در 

 مشاکالتل و ئآبخیز كارده با مسااة ضحوبنا به دزیل مختلف 

چون تخریب و فرساایش خااک، تخریاب پوشاش مختلفی هم

رو بهها روگیاهی و تغییر كاربری اراضی، وقوع سیل و مانند این

 گیری كاهش یافته است.مطور چششده و كیفیت آن به

-سایل كااهش و گیاریسیل مذكوركنترل موارد بر عالوه

-فرصات ایجااد و علوفه تأمین آب، استحصال و تأمین خیزی،

ه، ضادر این حو .است بوده طرح این اهداف دیگر از شغلی های

به منظور جلوگیری از تخریب اراضی بیشاتر و بهباود كیفیات 

آبخیازداری متعاددی باه  اقدامات ،های اخیره، طی سالضحو

 كاری درختان مثمر و غیرمثمار،صورت بیولوژیکی مشامل نهال

چین، ایجاد سازه های سانگی و كاری، سکوبندی، خشکهعلوفه

آبخیاز كاارده از جملاه ة ضاحومالتی  در روستاهای واقاع در 

ای از بخاش عماده .روستای گوش و بهره صورت پذیرفته است

اركت نا به دزیل مختلف از جمله مشها و اقدامات باین فعالیت

 ندادن افراد و گاروه هاای محلای درپایین روستاییان و دخالت

ی طااند و یی ززم بودهآها، فاقد كارمراحل مختلف اجرای طرح

ها، با مشاکالت متعاددی زمان اندكی پس از اجرای طرحمدت

حمیال خود افزون بر ت ةنیز به نوبمسأله اند كه این مواجه شده

منظاور اجارا،  هاای دولتای باههای زیاادی باه ساازمانزینهه

آبخیاز را  ضاةها، اثربخشی مدیریت حوطرحتوسعة داری و نگه

 نیز به طور جدی كاهش داده است.

با درنظرگرفتن لزوم توجه ویژه به منابع طبیعی و اهمیات 

های آبخیزداری به منظور مدیریت صحیح و پایادار اجرای طرح

 اهمیت مشاركت افراد محلی باه ،چنینهم منابع آب و خاک و

های آبخیازداری ها و پروژهترین ركن موفقیت طرحعنوان مهم

 بررسای»در مناط  روستایی، تحقیا  حاضار باا هادف كلای 

 اجارای در مردمای مشااركت میازان بار ثیرگاذارأت متغیرهای

تاا بتاوان از شاد انجام « آبخیزداری و خاک حفاظت هایطرح

-ناخت سطح مشاركت افراد محلی در طارحطری  مطالعه و ش

بار آن و نیاز مواناع اصالی  ثیرگذارأهای آبخیزداری و عوامل ت

ها و بسترهای بهبود ها، زمینهمشاركت روستاییان در این پروژه

یان را در مراحال مختلاف طراحای و تادوین، یمشاركت روستا

هاای آبخیازداری فاراهم آورد و از ایان یابی طرحاجرا و ارزش

 ،  موجبااات افاازایش مشاااركت روسااتاییان و در نتیجااهطریاا

هاای آبخیازداری را طارح تار و پایدارساازیمدیریت اثاربخش

 است:ممکن ساخت. به طور خالصه اهداف تحقی  به شرح زیر 

مراحل طراحی، كلیة یان در یبررسی میزان مشاركت روستا  1

 .های آبخیزداری در روستای كاردهیابی طرحاجرا و ارزش

میازان  :ثیرگذار بر مشااركت از قبیالأمتغیرهای تبررسی   2

 هاای آبخیازداری،نگرش، ساطح آگااهی روساتاییان از طارح

 .انتظار از طرح مندی ورضایت

روساتاییان در بندی موانع اصلی مشاركت بررسی و اولویت  3

  .های آبخیزداریطرح

ثیرگاذار بار میازان مشااركت أتحلیل رگرسیونی عوامال ت  4

 ای آبخیزداری در روستای كوش  آباد.هیان در طرحیروستا

 روش تحقیق .3. 2
روش  كاااربردی و بااه-حاضاار از نااوع توصاایفیمطالعااة 

ای نیاز خانهپیمایشی انجام شده است. با روش اسنادی و كتاب

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش پرداختاه شاد. ابازارمطالعة به 

زیاع های استاندارد است. پس از تونامهها پرسشگردآوری داده

 ناماه آزماوننفر ، پایایی و روایای پرساش 30م مقدماتینمونة 

 نامه از ضاریب آلفاای كرونبااخشد. برای تعیین پایایی پرسش

شده برای متغیرهاای پاژوهش در استفاده شد. ضریب محاسبه

نشان داده شده است. این ضریب در ماورد تماامی   1مجدول 

لاوم در تحقیقاات عبوده كه این مقادار  75/0متغیرها بازتر از 

 بخش است.انسانی رضایت

هادف ایان پاژوهش اسات، شده   اشارهگونه كه قبالًهمان

ر میزان مشاركت مردمای در ثیرگذار بأبررسی عوامل ارتباطی ت

آبخیاز ة ضاحو در های حفاظت خاک و آبخیزداریاجرای طرح

. روش تحقیا  اسات آبااد در اساتان خراساان رضاویكوش 

رابطاة به منظور تعیاین  بستگیهم-صیفیپیمایشی و از نوع تو

یزان تحقی  حاضر از لحاظ م .استمتغیرهای مستقل و وابسته 

گردآوری نحوة كنترل، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر درجة و 
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هاا از به لحاظ قابلیت تعمیم یافتاه ،و در نهایت ها، میدانیداده

 شود.نوع پیمایشی محسوب می

های خااانوار در ، سرپرسااتنمونااه در ایاان مطالعااه ةجامعاا

كاه در ایان طارح باا نهادهاای اسات آبخیز سد كارده ة ضحو

ده در ایان كنناعیت كل شاركت. جماندكاری داشتهدولتی هم

كاه ساه  شاودروستا را شامل مای 8كه  استنفر  1250برنامه

 آباد بیشترین جمعیت را داشته وروستای بهره، گوش و كوش 

براسااس . شاوندمحسوب مای های این منطقههضترین حومهم

ناماه نفار جهات تکمیال پرساش 200فرمول كاوكران تعاداد 

 3در  شده براساس روش مستقیمتهیه ةنامپرسش .شدانتخاب 

ه وش و بهره از ماه خارداد تاا مارداد مااآباد، گروستای كوش 

 است.شده انجام  1393سال 

ناماه باود كاه ها در این تحقی  پرسشابزار گردآوری داده

 ؛دهنادگانپاسخ یفرد مشخصات -1 :مل شش بخش مابزار شا

ت ؤازسگیری این مثل جنسیت، سن و تحصیالت. سطح اندازه

منادی میازان رضاایت -2 ، لؤاسا 16مترتیبی و اسمی اسات 

ل بر مبنای طیاف ؤاس 4های آبخیزداری مافراد نسبت به پروژه

زان میا -3 ، 5موافا    تاا كاامالً 1مخاالف   لیکرت، از كامالً

 2كه ل ؤاس 10های آبخیزداری مآگاهی و آشنایی افراد با طرح

بارای ل ؤاسا 4مربوط به تعیاین داناش عماومی افاراد، ل ؤاس

بارای ل ؤاسا 4استخراج اطالعات مربوط باه اهاداف داناش و 

تاا  0تعیین اجزای دانش بار مبناای طیاف لیکارت، از های   

ت افاراد از میازان انتظاارا -4كار رفته است ، ه ب 5خیلی زیاد 

ی طیاف لیکارت، از بار مبناال ؤاس 17های آبخیزداری مپروژه

میازان انتظاارات زت ؤاساكه در ایان  5تا خیلی زیاد  0هی  

-محیطای، مناافع اقتصاادی: مزایاای زیساتمؤلفه 3براساس 

نگارش افاراد باه  -5عدالت تعریف شاده اسات  ،  اجتماعی و

یکارت، از پرسش بر مبناای طیاف ل 14های آبخیزداری مطرح

میزان مشااركت افاراد  -6  و 5تا كامال مواف   1كامالٌ مخالف 

كاه  های آبخیزداری به عنوان متغیار وابساته تحقیا در طرح

 ، لؤاسا 8. مشاركت اجتمااعی م1شامل:  ؛استدارای سه بعد 

محیطای . مشااركت زیسات3 ، لؤاس 6. مشاركت اقتصادی م2

  2006م 11دالیسکا شده توسطهئ  كه براساس مدل ارالؤاس 4م

از خیلای بر مبناای طیاف لیکارت ل ؤاس 18م استشده تهیه 

ای مثبات طراحای باه شایوهزت ؤاس  .5 تا خیلی زیاد  1كم 

 ،بناابراین. ساتهاهای منفی نیز عکاس آنو ارزش پاسخشده 

مثبات زت ؤاساهاا باه ارزش منفای ثبات و ارزش آنزت ؤاس

 .شدتبدیل 

و در  تحلیلواكتور آنالیز تجزیاهف با استفاده اززت ؤاساین 

ساسس باا اساتفاده از  ،شدها تهیه مقادیر استاندارد آن ،نهایت

، داناش، انتظاارات، نگارش و منادیفرمول زیر مقادیر رضاایت

خصوصیات دموگرافی  به عنوان متغیرهای مساتقل و میازان 

مشااركت بااه عناوان متغیاار وابساته تعریااف و میازان نماارات 

براسااس فرماول  100تاا  0نمرات  ةمحدود استاندارد براساس

وتحلیل براساس تحلیل عاملی تجزیه ،نهایتدر زیر استخراج و 

 است.شده 
   1م

   متغیرهای وابسته یا مستقل  *100

چندین روش آماری مطاب  نیاز و تناسب با تحقیا  بارای 

 لیاتحل ،كار رفته است نظیار آماار توصایفیه تحلیل داده ها ب

  ANOVAم انسیوار لیتحل مستقل، نمونة یآزمون ت ،یعامل

 منظور به  1998، ریها ؛2005 ،لفوردیمگ رسنیپ بستگیهمو 

 متعادد یهاابراسااس پاژوهش  یاتحق ةوابست ریمتغ سنجش

، واحاادی و رضااایی چااونگرفته در ایاان زمینااه همصااورت

 كاااارانهم ، ناااوری و 1385بقاااایی م ، 2012م مهردوسااات

 و  2010م ، لیاو 2014 ، بااجی م1387م هزاد ، كریمی1388م

 مشااركت زانیام: بعد سه در مشاركت مختلف سطوح گرانید

هااای طاارح یطراحاا و نیتاادو ،یریااگمیتصاام در انییروسااتا

ساازی هیان در اجارا و پیاادیآبخیزداری، میزان مشاركت روستا

یابی یان در ارزشیمشاركت روستا زانیم ،یزداریآبخ یهاطرح

بنادی و بار مبناای طیاف لیکارت اری، دستههای آبخیزدطرح

جماع  ،سارانجام ند.شاد  سانجش 5 تا خیلی زیاد  0مهی    

تركیبای در  ةه عنوان متغیر وابستشده، بجبری سه بعد اشاره

نامه باا نظار ری پرسشها مد نظر قرار گرفت. اعتبار صوتحلیل

موضااوع مااورد زمینااة میزگاارد متخصصااان و كارشناسااان در 

علماای دانشااگاه فردوساای و  أتیااه یاعضااایژه وبااه ،پااژوهش

كل منابع طبیعی اساتان خراساان رضاوی و ادارة كارشناسان 

تأیید مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 

 آزماونو برای تعیین قابلیات اعتمااد ابازار تحقیا  پایش شد

اصالی  انجاام  ةنفار خاارج از نمونا 30مشاامل  هاانامهپرسش

-اسشاده بارای مقیاقدار آلفای كرونباخ محاسبهپذیرفت كه م

 درصاد  باود 90مباازی  بنامه در حد مناسهای اصلی پرسش
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با اساتفاده از شده های گردآوریتحلیل دادهوتجزیه . 1جدول م

ورت گرفات و نتاایج تحقیا  در دو بخاش صا SPSSافزار نرم

درصااد فراواناای، درصااد تجمعاای،  توصاایفی مشااامل فراواناای،

انحراف معیار و ضریب تغییرات و استنباطی م شاامل  میانگین،

 .شده ئتحلیل رگرسیون   ارا

 از کی هر یبرا شدهمحاسبه کرونباخ یآلفا زانیم -1 جدول

 نامهپرسش یاصل یهابخش
 1394 پژوهش، یهاافتهی: خذأم

 میزان آلفای كرونباخ N نامههای اصلی پرسشبخش شماره

1 
لیات ان نسبت به عمییدانش روستا

 آبخیزداری
7 73/0 

2 
نگرش افراد نسبت به عملیات 

 آبخیزداری
14 71/0 

3 
ت میزان انتظارات افراد نسبت به عملیا

 آبخیزداری
17 92/0 

4 
مندی افراد نسبت به میزان رضایت

 عملیات آبخیزداری
4 90/0 

 93/0 8 میزان مشاركت ماجتماعی  5

 84/0 4 میزان مشاركت م اقتصادی  6

 80/0 6 محیطی زان مشاركت مزیستمی 7

 92/0 18 میزان كل مشاركت 8

 

 آبخیزداری عملیات در مشاركت اعتبار سطحة محاسب برای

 متغیرهاای در نهاان ابعااد شناساایی و اصالی متغیر عنوان به

. شاد استفاده عاملی تحلیل از مشاركت، سطح در شدهسنجیده

   MSAم وناهنم كفایات مقادار عااملی، تحلیال تفسیر از قبل

 از بایش اعتباار ایان مقادار اگر هایر اظهارات طب . شد لحاظ

 منظور این برای مناسبی روش عاملی تحلیل نتایج ،باشد 0.50

 0.778 تحلیال ایان بارای   KMOم كال مقادار ارزشاست. 

 بارای مناساب تحقی  هایداده كه است معنیبه آن است كه 

  .1998 ،هایرم است عاملی تحلیل انجام

 قیتحق ینظر یمبان .3
، تحقیقات زیادی در دنیاا در ماورد شدنكر گونه كه همان

 ةبر مشاركت صورت گرفته است كه هر ی  به نوبامؤثر عوامل 

ن بار ااناد. بعضای از محققاخود به عوامل مختلفی اشاره كرده

وضاعیت  جنس، مانند سن، ؛شناختیهای جمعیتثیر ویژگیأت

اند. برخی از و درآمد اشاره كردهخانوار اندازة  تحصیالت، هل،أت

ثیر آن بار میازان أفراد و تن نیز از نقش دانش و آگاهی اامحقق

ثیر آن أی نیز بر نقش گرایش و تااند. عدهمشاركت، سخن گفته

-اما در عین حال و با وجاود یافتاه ؛اندبر مشاركت اشاره كرده

گااه ای نپایاه به عنوان عوامالای به این عوامل های فو ، عده

بایاد كنند و معتقدند چون مشاركت امری اجتماعی است، نمی

های اجتماعی مورد بحث قارار گیارد. ایان گاروه از دید تئوری

بار مشااركت ماؤثر عوامال زمیناة در  كنون تا چهآن معتقدند

توصایفی داشاته و كمتار از جنباة گفته شاده اسات، بیشاتر 

بار ثر ماؤهای اجتماعی بارای تحلیال و تبیاین عوامال تئوری

های اخیار ساعی بنابراین در سال .مشاركت استفاده شده است

بر مشاركت از دیاد تئاوری باه مؤثر شده است در بحث عوامل 

گااذار ایاان تئااوری در علااوم له پرداختااه شااود. پایااهأایاان مساا

و بعد از او افاراد   1958م 12اجتماعی، فردی است به نام هومن

-ن تئوری را به شکلای  2011م 13ندیگری نظیر بالو و اندرسو

مطرح كردند. طرفداران این تئاوری كاه اماروزه در  دیگرهای 

فارد رابطاة خیلی از مباحث اجتمااعی كااربرد دارد، معتقدناد 

رابطاة های مشاركتی باا طارح، مانناد كننده در طرحمشاركت

هاای تبادل كاز بین دو نفر است. این تئوری برگرفته از تئوری

براساس این تئوری، افاراد انتظاار  ،یاقتصادی است. به طور كل

متناسب با وقت و  های عمرانی،دارند در ازای مشاركت در طرح

-گذارند، پاداش مناسب و عادزنههایی كه برای طرح میهزینه

. اگار ایان انتظاار متناساب باا كننادای در آخر كاار دریافات 

خدمات افراد و به صورت عادزنه برآورده نشاود، افاراد ناكاام و 

اگر افراد این احساس را داشته باشند  ،بنابراین .شوندناامید می

ها پاداش ززم را نادارد یاا مناافع ها در این طرحكه فعالیت آن

-شود، به طور طبیعی در طرحآن به صورت عادزنه توزیع نمی

پردازان ایان نظریه ،چنینهم، های آتی مشاركت نخواهند كرد

-نهنی مثبتی از اجرای طرح ةقتئوری معتقدند افرادی كه ساب

هاای آیناده، های مشابه قبل داشته باشاند، مطمئنااٌ در طارح

بیشتر مشاركت خواهند كرد. باا توجاه باه ماروری بار مناابع 

فاكتورهای  های فو ، در این تحقی شده و بررسی تئوریانجام

مندی، نگارش، انتظاارات و خصوصایات مستقل دانش، رضایت

دساتة ابسته مشاركت كه خود باه ساه فردی بر روی فاكتور و

ماورد  ،دشاومحیطی و اجتمااعی تقسایم میاقتصادی، زیست

  .2مشکل  سنجش قرار گرفته است
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 پژوهش یمفهوم مدل -2 شکل
 126ص.  ،2006، : دالیسکامأخذ

 

 قیتحق یهاافتهی. 4
 یاجتماع و یفرد یهایژگیو. 1. 4

-دهند كه متوساط سان پاساخنشان می های مطالعهیافته

   مارد%82م هااآنعمادة و  اساتساال  45 قریبااًتهاا دهنده

ی در صد از اهاال 21 وند هستهل أها مت  از آن%79م و هستند

 59عاالوه، ه با ؛دارنادتحصیالت متوسطه، دیاسلم و لیساانس 

-. نیمی از پاساخباشندفره مین 6-4های از خانواده هادرصد آن

ل در مااه درآماد حاصال از میلیون ریا 3-4ن   بی%48گویان م

درصد   30م هاسوم آنكه حدود ی  حالی در ،كشاورزی دارند

هاا ل در ماه درآمد دارند. یافتهمیلیون ریا 2-3از راه شغل دوم 

  %43دهنادگان مساوم پاساخدهند كاه بایش از ی نشان می

 هکتار زمین كشاورزی تحت آبیاری دارند.  2كمتر از 

 یعامل لیتحل جینتا. 2 .4

تحلیل عاملی، سه عامل ماجتمااعی،  شدهآزمون انجام طب 

. در شدمحیطی  برای متغیر مشاركت تعیین اقتصادی و زیست

 1یا بیشاتراز  1با برابر مقادیر ویژه این تحقی ، تنها عواملی با 

كه  ای منمودار صخره scree plotو سسس با آزمون شد آزمون 

تمامی ضرایبی كه بایش از  .شدید أیت ،ده استآم  3مدر شکل 

 در ،اساتهاا بایش از عادد یا  آنویژة و مقادیر  است 40/0

ضارایب حاذف بقیاة و  استید أیتعیین فاكتور مربوطه مورد ت

نتایج تحلیل عاملی چرخش واریمکس نشاان داد كاه  .شودمی

 كننادین مایدرصد از كل واریاانس را تبا 64.5ل این سه عام

  .2مجدول 

دهد كه عامل اول مربوط به مشااركت نشان می  2مدول ج

حضور در جلسات »آیتم است:  8اجتماعی است كه تركیبی از 

اثار بار » ، 0.80باار عااملی  م «داریعملیات مادیریت آبخیاز

 متغیرهای مستقل

خصوصیات 

دموگرافیک

 ی 

 دانش

 متغیرهای وابسته

مندی رضایت انتظار نگرش  

 اجتماعی محیطیزیست اقتصادی
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ورود در مباحااث »  ،0.82بااار عاااملی  م «هاااگیااریتصاامیم

 «در جلسااتپیشانهادها  ارایاة» ، 0.70بار عاملی  م «جلسات

باار م «هاای جدیاد در جلسااتایده ةئارا» ، 0.72بار عاملی  م

باار م «بررسی پیشرفت طرح باا كما  اعضاا» ، 0.69عاملی  

 «میزان پیشرفت طارح باا ماردمة بحث دربار» ، 0.75عاملی  

میازان پیشارفت طارح باا ة بحث درباار»  و 0.76بار عاملی  م

مشااركت  تحت عناوان  1م . عامل 0.75بار عاملی  م «خانواده

 كل واریانس است. %29.91گر اجتماعی نشان

شود، عامال دیده می  2مطور كه در جدول همان ،عالوهه ب

آیاتم  6محیطی است كه شاامل مربوط به مشاركت زیست  2م

بااار عاااملی  كاااری مهااای درختمشاااركت در فعالیاات اساات:

  0.88بااار عاااملی  م  ، مشاااركت در بناادهای گااابیونی0.83

 ، 0.88بااار عاااملی م «هااای بذرپاشاایر فعالیااتمشاااركت د»

  و 0.79بااار عاااملی م ساااحلیدیااوارة  مشاااركت در احاادا 

  . 0.88بااار عاااملی  مشاااركت در تعمیاار و ساااخت جاااده م

درصد كل واریانس را نشان  22.88محیطی مشاركت زیست

 ،شاودداد. عامل سوم نیز كه مشاركت اقتصادی نامیده مای

سات: ساود حاصال از طارح احادا  تركیبی از چهار آیتم ا

 ، 0.84بار عااملی داری مبرای عملیات مدیریت آبخیزجاده 

 ، 0.83بار عاملی م WMPهای فنی به سود حاصل از كم 

 هااای شخصاای در مااورد طاارحز راهنماااییاسااود حاصاال 

ة پروژ ، و سود حاصل از اعتبار 0.82بار عاملی م آبخیزداری

مشااركت ل ساوم یعنای  . عام0.79بار عاملی م آبخیزداری

 .است %11.71اقتصادی دارای كل واریانس 

 WMP در مشارکت سطح. 3. 4

دهد كه سطح كل مشاركت ها نشان میآنالیز توصیفی داده

دهندگان امتیاز متوساط پاسخ %48متوسط است و  WMPدر 

 هاادرصد آن 19برخالف  هادرصد آن 23.5كه  در حالی ،دارند

 ،چناینهم .هستند دارای امتیازی پایین ،كه امتیازشان باز بود

 درصاد 2كاه در حالی ،درصد نیز امتیازی بسیار كم دارند 7.5

  .3مشکل  اندكردهامتیازی بسیار باز كسب ها آن
 

 
 مشارکت یرهایمتغ یهاعامل اینمودار صخره -3 شکل

 1394، های پژوهش: یافتهمأخذ

در  یمردممشارکت  وایماکسعامل چرخش  یالگو -2 جدول

 آبخیزداری عملیات
 1394، : یافته های پژوهشمأخذ
 3 عامل 2 عامل 1 عامل عبارات

   WMP 0.798در جلسات  حضور

   0.816 ماتیتصم بر ریتأث

  0.186 0.701 جلسات در بحث

   0.718 جلسات طول در شنهادیپ ةئارا

  .0691  جلسات طول در دیجد یهادهیا ةئارا

 0.718 0.752  اعضا با پروژه شرفتیپ انزیم مورد در بحث

  0.764  افراد با پروژه شرفتیپ زانیم مورد در بحث

  .718  هخانواد با پروژه شرفتیپ زانیم مورد در بحث

 WMP  0.106 0.8430احدا  جاده پروژه  سود

 WMP  0.147 0.831در  یكم  فن سود

 WMP  0.204 0.821در  یفرد یشنهادهایپ سود

 WMP  0.194 0.79عتبار پروژه ا سود

 0.834   یكاردرخت در مشاركت

 0.152 0.877 0.172 (Gabion) در احدا  سد كنترل  مشاركت

 0.115 0.884  یبذرپاش در مشاركت

  0.768   یدا یهاتیفعال در مشاركت

 0.786  0.121 مراتع در مشاركت

 0.156 0.755   جاده احدا  و ساخت در مشاركت

Eigenvalnes  5.38 4.12 2.11 

 11.71 22.88 29.91 انسیوار درصد
 

 ،مقادیر میانگین و انحراف معیار مشاركت كال باه ترتیاب

دهاد كاه ساطح نشان می  2مجدول  .است %81/20و  80/51

محیطای و افراد بایش از مشااركت زیسات اجتماعیمشاركت 

ت كه مطالعات دالیسکا نشان داده اسا حالی در است،اقتصادی 
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و ساسس مشااركت است لویت اول وكه مشاركت اقتصادی در ا

 گیرد.محیطی قرار میاجتماعی و زیست

-طارح از اهاالی انتظارت متغیر در مشارکت سطح. 4. 4

  آبخیزداری های
 زتؤاسا كاه دهادیما نشاانآنالیز فاكتور از  حاصل جینتا

 ناداعبارت كه دهندیم لیتشک راانتظارات  فاكتور 4 به مربوط

 تیاعار -4 یبرابر -3 یتیجمع منافع -2 یطیمح منافع -1 :زا

-مای مالحظاه  3م جدول در كه طورهمان.  WMPدر انصاف

 معتبرباودنة دهنادنشان كه است KMO  0.820ر مقدا شود

 تزؤاس تنها لیتحل نیا در. است یعامل لیتحل از حاصل جینتا

 انعناو باه 1 از شاتریب ژهیاو ریمقااد و 0.40از بازتر بیضرا با

  3م اینمودار صخره در كه اندشده انتخاب فاكتور هر یهاتمیآ

 انسیاوار زانیام كاه است آن رگانیب جینتا  د.شومالحظه می

 .است 0.69 برابر فاكتور چهار نیا توسط شدهنییتب
 

 
 از مردم انتظار رمستقلیمتغ عامل اینمودار صخره -3 شکل

 آبخیزداری عملیات

 1394، پژوهشهای : یافتهمأخذ
 

  در عملیات آبخیزداری انصاف عامل. 1. 4. 4

 انصاافدهد كه عامل اول مرباوط باه نشان می  3م جدول

. اسات آیتم 7 از تركیبی كه بوده نسبت به عملیات آبخیزداری

 شارایطبراباری » ، 0.54 عاملیمبار  «عمومی خدمات برابری»

مباار  «زنادگی شارایط براباری»  ،0.63  عااملیمبار  «زندگی

مباااار  «اجتمااااعی بساااتگیهم براباااری» ، 0.63 عااااملی

 ، 0.74 عاااملیمبااار  «مااردم باایناختالفااات » ، 0.75 عاااملی

براباری انارژی » ، 0.83مبار عاملی   «شدهصرف وقتبرابری »

مبار « شدهبرابری پول صرف» ، و 0.81مبار عاملی   «شدهصرف

 گارنشاان عادالت عناوان تحات 1 عامل. است  0.73عاملی  

 كل واریانس است. 36.1%

  محیطیزیست منافع عامل .2. 4. 4

ساطح »كه عامل دوم مربوط باه  دهدنشان می  3م جدول

مباار  «افزایش منابع آب روستا» ، 0.83مبار عاملی  «زیر كشت

تولیادات   ، 0.84مباار عااملی  «كااریدرخت» ، 0.83عاملی 

-نشان عامل نای. است  0.81 عاملیمبار  وریو بهره كشاورزی

 است.كل واریانس  %17.13 گر

 در عملیات آبخیزداری  عدالت عامل. 3. 4 4
دهااد عاماال سااوم مربااوط بااه نشااان می  3م جاادول

بودن عادزناه» ، 0.65مبار عاملی  «بودن فرصت شغلیعادزنه»

« کیبودن اعتبارات باانعادزنه» ، 0.79مبار عاملی  «هاآموزش

  0.78مباار عااملی « بودن مناافعناهعادز»  و 0.79مبا عاملی 

 است.كل واریانس  %9.1گر نشان لعام این. است

 اجتماعی -اقتصادی منافع عامل. 4. 4. 4

كاه عامال چهاارم مرباوط باه  دهادنشان مای  3م جدول

مبااار  «مهاااجرت»  و 0.91مبااار عاااملی  «بیکاااری در روسااتا»

 كال واریاانس %6.7گار . این عامال نشااناست  0.81عاملی 

 است.
 

از  یعامل چرخش وایماکس انتظارات مردم یالگو -3 جدول

 آبخیزداری عملیات
 1394 ،پژوهش یهاافتهی: مأخذ

 4 فاكتور 3 فاكتور 2 فاكتور 1 فاكتور عبارات

 0.176 0.031 0.831 0.023 روستا كشت ریز سطح

 0.086 0.040 0.830 0.093 روستا آب منابع

 0.050 0.053 0.844 0.016 درختکاری اراضی سطح

 0.016 0.026 0.814 0.071 وریبهره

 0.911 0.006 0.051 0.067 روستا در یکاریب

 0.814 0.032 0.313 0.220 طرح یاجرا از بعد مهاجرت

 0.403 0.371 0.022 0.543 عمومی خدمات برابری

 0.190 0.372 0.104 0.629 زندگی شرایط برابری

 0.107 0.383 0.014 0.749 اجتماعی همبستگی برابری

 0.055 0.220 0.007 0.744 مردم بین هااختالف برابری

 0.090 0.160 0.025 0.830 شدهصرف وقت برابری

 0.098 0.094 0.153 0.809 شدهصرف انرژی برابری

 0.013 0.198 0.133 0.734 شدهصرف پول برابری

 0.046 0.654 0.05 0.410 شغلی فرصت بودنعادزنه

 0.073 0.787 0.029 0.096 هاآموزش بودنزنهعاد
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 0.047 0.790 0.120 0.315 بانکی اعتبارات بودنعادزنه

 0.001 0.782 0.095 0.398 منافع بودنعادزنه

Eigenvalues 6.14 2.91 1.54 1.37 

 6.7 9.1 17.13 36.1 واریانس درصد
 

 وابسته و مستقل یرهایمتغ نیب ةطراب فیتوص. 5. 4

نگارش و  منادی،رضاایت این تحقی  متغیرهای دانش، در

، عناوان متغیرهاای مساتقل و متغیرهاای اجتمااعی انتظار به

محیطی به عنوان متغیرهای وابساته معرفای اقتصادی و زیست

 .شوندمی

 

 

 

 یزداریآبخ اتیعمل در دانش مختلف سطوح. 1. 5. 4
در ارزیابی میزان سطح داناش اهاالی نسابت باه عملیاات 

طوری طراحی شده است كه موارد زیار را زت ؤاسزداری، آبخی

  عملکارد و 3  اهداف، 2  دانش عمومی، 1پوشش خواهد داد: 

ه نمرات مربوط ب.   اجزای دانش نسبت به عملیات آبخیزداری4

هام تركیاب شاده و دانش از طری  تحلیل عاملی، باا ت زؤاس

و  68/34آمده است. میاانگین نمارات   4م جدولنتایج آن در 

 ایانة دهنادنتایج نشااناست.  47/29انحراف معیار استاندارد 

دهنادگان نسابت باه عملیاات ساطح داناش پاساخاست كاه 

 دهندگان .درصد از پاسخ 67. ماستآبخیزداری بسیار كم 
 

 آبخیزداری عملیات به نسبت دانش مختلف سطوح -4 جدول
 1394، های پژوهش: یافتهمأخذ

 نیانگیم درصد یفراوان دانش
 اریمع انحراف

 استاندارد

   5/37 75 >)20م كم یلیخ

   59 5/29  20-40م  كم

   29 5/14  40-60م متوسط

   31 5/15  60-80م ادیز

   6 3  >80م ادیز یلیخ

 47/29 68/34 100 200 مجموع

 

 اتیاعمل به نسبت یاهال نگرش مختلف سطوح .2. 5. 4

 یزداریآبخ
ش از طریا  تحلیال عااملی، نگرزت ؤاسنمرات مربوط به 

و  1/54میاانگین نمارات شاد مشخص  تجزیه و تحلیل شده و

-اساات. سااطح دانااش پاسااخ 5/21انحااراف معیااار اسااتاندارد 

 8/53م  اساتدهندگان نسبت به عملیات آبخیزداری متوساط 

 دهندگان .درصد از پاسخ

 باه نسابت یاهال یمندتیرضا مختلف سطوح. 3. 5. 4
 یزداریآبخ اتیعمل
منادی از طریا  تحلیال رضاایتت زؤاسرات مربوط به نم

نمارات میاانگین شاد وتحلیل شاده و مشاخص جزیهتعاملی، 

اسات. ساطح داناش  5/34و انحراف معیاار اساتاندارد  02/60

 40م استدهندگان نسبت به عملیات آبخیزداری متوسط پاسخ

 دهندگان .درصد از پاسخ

 

 

 باه تنساب یاهاال مشاارکت مختلاف سطوح .4. 5. 4
 یزداریآبخ اتیعمل

از طریا   ساطح  3م مشااركتت زؤاساه نمرات مربوط با

كاه  شادمشخص تحلیل عاملی، با هم تركیب شده و نتایج آن 

 اسات. 8/20و انحراف معیاار اساتاندارد  8/51میانگین نمرات 

عملیاات آبخیازداری دهندگان نسبت باه سطح مشاركت پاسخ

 .دهندگان درصد از پاسخ 48ماست متوسط 

 بستگیهم تحلیل. 5. 5

 ةوابسات ریامتغ نیبا ةرابطا یبررسا یبرا پژوهش، نیا در

 از یناشا مساتقل یرهاایمتغ و یزداریاآبخ طرح در مشاركت

 جیتاان نیاا. شاد استفاده بستگیهم لیتحل از یاجتماع ةمبادل

 یتئاور هاایهیفرضا باا ،یقبل قاتیتحق یهاافتهی دییتأ ضمن

 .دارد یخوانهم زین یاجتماع ةمبادل

 و دموگرافیاک خصوصیات بین بستگیهم ةرابط .1. 5. 5

  مشارکت
 ةرابطا ایاآ كهنیا یبررس جهت رسونیپ بستگیهم ةرابط 

 اتیخصوصاا بااا یمشاااركت مختلااف سااطوح نیباا یداریمعناا

. گرفات قرار استفاده مورد ،ریخ ای دارد وجود افراد  یدموگراف

 افاراد سان نیب یمثبت و داریمعن ةرابط كه كرد مشخص جینتا

 ،واقاع در .p=0.000)  (r=0.365 دارد وجاود مشااركت باا

 مشااركت زانیام افراد سن شیافزا با كه است نیا دهندةنشان

 یداریمعنا رابطاة شد مشخص ،چنینهم. ابدییم شیافزا زین

 زانیم با سال 15 یباز پسر تعداد و خانواده یاعضا تعداد نیب

 ,r=.276)  و. (r=0.318, p=0.000) است برقرار مشاركت

p=0.00زانیام باا افاراد درآماد نیبا یداریمعن ةرابط یول ؛ 

 . 5 جدولم (r=0.075, p=0.291) ستین برقرار مشاركت
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 و کیدموگراف اتیخصوص نیب بستگیهم رابطة -5 جدول

 مشارکت

 1394، خذ: مطالعات میدانی نگارندگانأم
 R P-Value متغیر
 0.000 0.365 سن افراد

 0.000 0.318 اد خانوادهتعد

 0.000 0.267 سال 15تعداد پسر بازی 

 0.291 0.075 درآمد اصلی

 0.524 0.045 درآمد ثانویه

 0.000 0.347 وسعت اراضی آبی

 0.000 0.262 وسعت اراضی دیم
 

 ریمتغ با مستقل یرهایمتغ نیب بستگیهم ةرابط. 2. 5. 5
 وابسته
داری باین معنای ةطاراببارای بررسای پیرسون  بستگیهم

 متغیرهای مستقل با مشاركت به عنوان متغیر وابساته بررسای

نتاایج نشاان  آماده اسات.  6م جدولو نتایج آن در  شده است

 ,r=-0.088)بااین دانااش  بسااتگیهمداده اساات كااه هاای  

p=0.214 ) منااادی و رضاااایت(r=-0.062, p=0.385)  و

 ةرابطا ،نشاان داد بساتگیهمولای ایان  ؛مشاركت وجود ندارد

و  (r=0.278, p=0.000)داری باین انتظاارات از طارح معنی

 با مشاركت وجود دارد. (r=0.534, p=0.000)نگرش 
 

 با مستقل یرهایمتغ نیب بستگیهم ةرابط -6 جدول

 مشارکت
 1393، های پژوهش: یافتهمأخذ

 R P-Value ریمتغ

 0.214 -0.088 دانش

 0.000 0.534 نگرش

 0.000 0.278 انتظار

 0.385 -0.062 یمندتیرضا

 

 رگرسیون تحلیل. 6. 5
 با مرتبط یرهایمتغ نیب در كه لؤاس نیا پاسخ افتنی یبرا

 مااردم مشاااركت زانیاام باار  یاا كاادام ،یاجتماااع ةمبادلاا

 رهیچنادمتغ ونیرگرسا لیتحل یآمار  یتکن از رگذارترند،یتأث

 زماانهم ریتأث یبررس جهت منظور نیه اب. است شده استفاده

 باا داریمعنا متغیرهاای مشااركت زانیام بر مبادله یرهایتغم

 ونیرگرسا ةمعادلا در  طرح در مشاركت زانیمم وابسته ریمتغ

 ونیرگرسا لیتحل از آمدهدستبه جینتا. شدند وارد رهیچندمتغ

 نیب از كه یطوره ب ؛است داریمعن شدههئارا مدل كه داد نشان

 از ریاغ باه ون،یرسارگ ةمعادلا در واردشده مستقل یرهایمتغ

در این بخش  .است داریمعن رهایمتغ یةبق یمندتیرضا ریمتغ

ثیر متغیرهای مستقل ماورد مطالعاه بار متغیار أبرای بررسی ت

های آبخیزداری  از یان در طرحیوابسته ممیزان مشاركت روستا

گام  بهاره گرفتاه شاد. بهتحلیل رگرسیون چندگانه ممدل گام

ثیر هار كادام از متغیرهاای أیاابی تاهدف از ایان تحلیال، ارز

بینی تغییارات متغیار وابساته و مستقل بر متغیر وابسته، پیش

ی  از متغیرهای مساتقل در تبیاین واریاانس  تعیین سهم هر

 كاه داد نشاان اناهدگچن بستگیهم بیضر متغیر وابسته است.

 باا یداریمعنا و بااز بساتگیهم ،یاجتمااع ةمبادل یرهایمتغ

 لیاتحل از آمدهدساتهب جینتاا. دارناد مشااركت وابسته ریمتغ

 . است شده هئارا  7م جدول در ونیرگرس
 

 یونیرگرس معادله یینها مدل یهامشخصه -7 جدول
 1394، های پژوهش: یافتهمأخذ

 و هامشخصه

 رهایمتغ

 بیضر

 یبستگهم

  Bم

 بیضر

 نییتع

 بیضر

استاندارد

 شده

 tمقدار

 سطح

 یمعن

 یدار

 000. 7.939-  238. 1.888- ثابت مقدار

 دانش زانیم

 انییروستا
.004 .002 .128 2.185 .030 

 یاجرا از انتظار

 طرح
.009 .003 .217 3.662 .000 

 به یاهال نگرش

 یهاطرح

 یزداریآبخ

.023 .003 .504 8.500 .000 

-تیرضا زانیم

 انییروستا یمند
.000 .002 .011 .180 .857 

 

كاه ساه متغیار اسات  شاده مشاخص  7م جدولبراساس 

داری باا مشااركت معنای ةرابطمستقل نگرش، دانش و انتظار 

 .داری نیسااتمعناای ةرابطاامناادی ولاای میاازان رضااایت ؛دارد

كه بیشاترین میازان واریاانس توساط شد مشخص  ،چنینهم

ه بتبیین شده است.  های آبخیزداریمتغیر نگرش افراد با طرح

 عملیات متوقاف پس از ورود چهار متغیر در تحلیل، ،طور كلی

 .شد

 یریگجهینت و بحث. 5
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 مشااركت یریگاندازه یبرا آزمون روش دو  یتحق نیا در

 طاارح جینتااا اول ماادل در. رودیماا كااار بااه مبادلااه عواماال و

 دهادیم نشان و كرده دییتأ  2006م سکایدال توسط كاررفتهبه

 مشااركت زانیام ةمحاساب یبارا مناساب یروش مدل نیا كه

 14لیسار توساط مبادلاه عوامل طرح جینتا مدو مدل در. است

 باا مارتبط ةیفرضا 4 كهند كیم انیب و كرده دأییت را  1990م

 در. شااوندیم شیزماااآ مشاااركت سااطح بااا یاجتماااع ةمبادلاا

-پاسخ مشاركت زانیم كه داد نشان  یتحق یهاافتهی ،مجموع

 و یطیمحساتیز ،یاجتمااع بعاد ساه در مطالعاه مورد انیگو

 یاجتمااع فااكتور كاه دشا مشاخص و شاده لیتحل یاقتصاد

 فاااكتور سااسس و را داشااته اساات ریتااأث نیشااتریب  %91/29م

 ریثتأ نیكمتر ،تینهادر  وقرار دارد    %88/22م یطیمحستیز

 در و اسات داشاته انسیاوار بار  %71/11م یاقتصاد فاكتور را

 كند.می نیتب را انسیوار راتییتغ %5/64 ،مجموع

 یهاااطرح در یاهااال مشاااركت زانیاام بااه طااور كلاای، 

 دیاترد بادون كاه اسات هشد برآورد متوسط تا كم یزداریآبخ

 یهااطرح داریاپا تیریماد توانادیم یتیوضاع نیچن استمرار

 و ساازد مواجاه مشکل با مطالعه مورد ةمنطق در را یزداریآبخ

 هااپروژه و هااطرح ةتوسع و یدارنگه یبرا را یادیز یهانهیهز

 جینتاا با بخش نیا در آمدهدستبه جینتا .دكن لیتحم دولت به

  2011م باقریااان ، 1388م نااوری ، 2010م ویاال قاااتیتحق

 زانیاام بااارةدر  یااتحق از آمدهدسااتبه جینتااا. دارد مطابقاات

 باا كاه نشاان داد یزداریاآبخ یهااطرح با انییروستا ییآشنا

 و ییآشنا سطح ،مجموع در آمده،دستبه یهانیانگیم به توجه

 یهااطرح ابعااد ماورد در مطالعاه ماورد انیاگوپاساخ یآگاه

 گارید ماوارد و آن مراحال اهاداف، ت،یاهم از اعم ؛یزداریآبخ

 لیاادز نیتاارمهم از یکاای مسااأله نیهماا. اساات بااوده اناادک

 یزداریاآبخ یهاطرح در انییروستا مشاركت سطح بودننییپا

 بااه مربااوط یهاافتااهی در كااه طورانهماا رود،یماا شااماره باا

 یآگاااه سااطح بودننییپااا» یااةگو زیاان موانااع یبناادتیلووا

 به نخست تیلووا عنوان به «یزداریآبخ یهاطرح از انییروستا

 نیچنا وجاود لیادز از یکای بادون شا  .اسات آمده دست

 یهابرناماه یاجارا و نیتادو باه یكااف توجاه عادم ،یتیوضع

 منظااور بااه مناسااب یرساااناطااالع نظااام نبااود و یجاایترو

 یزداریاآبخ یهااتیفعال درباارة یمحلا افاراد به یرسانیآگاه

 باا كاه اسات یضارور نکتاه نیاا نكر هرچند. شودیم قلمداد

 یهاااطرح زمینااة در افااراد یآگاااه سااطح بودننییپااا وجااود

 ماورد انیاگوپاساخ آمده،دساتبه جینتاا براسااس ،یزداریآبخ

 از یکای كاه اندداشاته هااطرح نیا به یمساعد نگرش مطالعه

 باارةدر انییروساتا یقبلا اتیاتجرب و ینهنا ةبقسا آن، لیدز

 تاا ،باشاد هااآن دبودنیامف باه اعتقااد و یزداریآبخ یهاطرح

 و هابرناماه بارةدر یمناسب یآگاه سطح به انییروستا كه یزمان

 یادیاز مشااركت انتظار هانآ از توانینم ابند،ین دست هاطرح

 و یتمااعاج طیشارا باه توجاه باا تا است ززم نیبنابرا .داشت

 و یجایترو یهابرناماه مطالعاه، مورد ةمنطق بر حاكم یفرهنگ

 و نیتادو منطقاه ساطح در یمنساجم و هدفمند یرساناطالع

 همچاون مطالعاات یبرخا در بخاش نیا یهاافتهی. شوند اجرا

 است شده دییتأ  2008م فهام و  2012م كارانهم و ییرضا

 داریمعنا یارابطه تبادل عوامل كه دهندیم نشان هاافتهی

 از شاتریب كاه یفارد اسااس، نیاا بار. دارند مشاركت سطح با

. دهادیم نشاان آن در یشاتریب مشااركت ،بردیم بهره برنامه

 از داناش نیبا یداریمعنا بساتگیهم كند كاهیم انیب جینتا

WMP دارد وجود آن در مشاركت و r=0.611, p=0.000به ؛ 

 و مثبات طارح در مشااركت و داناش نیبا ةرابطا گر،ید انیب

 متوساط، طاوره با كاه اسات یمعنا نیه اب نیا. است متوسط

 لیامتما شتریب ،دارند اتیعمل دربارة یشتریب دانش كه یافراد

 نشاان را یخاصا یهاجنباه جینتاا .هساتند آن در شاركت به

 یآتا اتیاعمل یطراحا در دیابا ارانذگاساتیس كاه دهندیم

WMP یفرد آگاهی تیاهم بر مطالعه نیا. دهند قرار نظر مد 

 گاروه مشاركت رفتار فهم برای یزداریآبخ تیریمد اتیعمل از

نیااز  یشاتریب مطالعاات باه چنانهم اما ؛كندیم دیتأك خاص

 ةیفرضا ،رو نیاا از. دكار هئاارا یتاریقطع جینتا بتوان تا است

 مطالعات در یاصل فرض  ی عنوان به تواندیم یاجتماع تبادل

 یامساأله یفارد مشااركت رایاز ؛رود كاار به یمردم مشاركت

 و اناهیگرامثبت یروش از تواندیم یآت قاتیتحق و است دهیچیپ

 .ببرد بهره مشاركت سطح حیتوض یبرا بازتر یدگاهید

پیرسون باین خصوصایات دموگرافیا  و  بستگیهمنتایج 

ن تعاداد مشاركت نشان داد كه بین سن افراد و مشاركت و بای

 15بین تعداد پسر باازی  ،چنینهمو  افراد خانواده و مشاركت

-معنای ةاما رابط ؛داری وجود داردمعنی ةرابط سال و مشاركت

داری بین درآمد اصلی و ثانویه با مشاركت وجاود نادارد. ایان 

نتایج نشان داد كه هرچه سن افراد، تعاداد اعضاای خاانواده و 

میازان  ،سال در ی  خانواده بیشتر باشاد 15تعداد پسر بازی 

ریزی جهت انجاام نیز بیشتر است كه این را در برنامهمشاركت 
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 ،چناینهم .كاردتوان لحاظ های آبخیزداری در آینده میطرح

پیرساون باین متغیرهاای مساتقل باا  بساتگیهم ةنتایج رابط

رابطاة مندی مشاركت نشان داد كه متغیرهای دانش و رضایت

ت و مثبارابطاة  داری ندارند و متغیرهای نگرش و انتظارمعنی

ثیر متغیرهای مستقل بر أبرای تعیین میزان ت .دارند یدارمعنی

. نتاایج شدمتغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده 

-معنی ةكه سه متغیر دانش، نگرش و انتظار رابطكرد مشخص 

داری معنایرابطاة منادی ولی رضاایت ؛داری با مشاركت دارد

 ندارد.

داد كااه بااین متغیاار    نشااانANOVAآنااالیز واریااانس م

 وداری وجود دارد های آموزشی اختالف معنیمشاركت با گروه

. شاداستفاده  LSDها از آزمون برای تعیین اختالف بین گروه

-داری بین گروه بایاین نتایج مشخص كرد كه بیشترین معنی

 هاایریازیركت وجود دارد كه می تواند در برناماهاسواد و مش

 هاای مختلافاین آزمون در مورد گروه آتی مد نظر قرار گیرد.

ه كاشد و مشخص  شده دار، آزاد  نیز انجامشغلی مكشاورز، دام

های آبخیازداری در طرح را گروه كشاورزان بیشترین مشاركت

 دارند.

های آبخیازداری میزان مشاركت اهالی در طرح ،در مجموع

 است كه بدون تردید استمرار چنینشده كم تا متوسط برآورد 

 هاای آبخیازداری را درتواند مدیریت پایدار طارحعیتی میوض

 های زیاادیمورد مطالعه با مشکل مواجه سازد و هزینهمنطقة 

یال ها به دولات تحمها و پروژهطرحتوسعة داری و را برای نگه

 ویالآمده در این بخش باا نتاایج تحقیقاات دست. نتایج بهكند

 و ینور ، 1389م كارانهم و یمحمد ، 2014م یباج ، 2010م

 .دارد مطابقت  2012مكارانهم و ییرضا و  1388م كارانهم

 ییآشاانا زانیاام زمینااة در  یااتحق از آمدهدسااتبه جینتااا

باه  توجاه باا كاه نشاان داد یزداریآبخ یهاطرح با انییروستا

سطح آشنایی و آگااهی  ،آمده، در مجموعدستهای بهمیانگین

 ؛هاای آبخیازدارید ابعاد طرحگویان مورد مطالعه در مورپاسخ

اعم از اهمیت، اهداف، مراحال آن و ماوارد دیگار انادک باوده 

بودن ساطح ینیترین دزیل پاایکی از مهم مسألهاست. همین 

شمار مای رود، ه های آبخیزداری بیان در طرحیمشاركت روستا

بنادی مواناع نیاز لویاتوهای مربوط به اكه در یافته طورانهم

هااای یان از طاارحیودن سااطح آگاااهی روسااتابینیپااا»گویااة 

لویت نخسات باه دسات آماده اسات. وبه عنوان ا «آبخیزداری

 و ییرضااچاون های ایان بخاش در برخای مطالعاات همیافته

 شاده دیایأت  2010م كاارانهم و یعقاوبی و  2012م كارانهم

 .است

 بهباود منظاور باه  یاتحق یاصال یهااافتاهی باه توجه با

ماورد  ةمنطقا در یزداریآبخ یهاطرح رد انییروستا مشاركت

 شود:میه ئی زیر اراشنهادهایمطالعه پ

س با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون و میزان واریاان  1

هااای از طاارحیافتااه بااه متغیاار میاازان آگاااهی اختصاااص

رساانی مناساب باه نظاام اطاالع نباود كهاینآبخیزداری و 

هاای فعالیات باارةرسانی باه افاراد محلای درمنظور آگاهی

یان در یآبخیزداری یکی از موانع مهم عدم مشااركت روساتا

رود. در ایاان زمینااه هااای آبخیاازداری بااه شاامار ماایطاارح

شاود از طریا  پالكاارد، نشاریه و بروشاورهای پیشنهاد می

هااای ترویجای و دیگاار مااواد چاااپی، تهیااه و پخااش برنامااه

هاای آموزشای، رادیویی و تلویزیونی، تدوین و پخاش فایلم

ردی از توجیهی و موا-های آموزشیبرگزاری جلسات و دوره

لف ابعاد مخت مورد یان دریاین قبیل، اطالعات ززم به روستا

ا بارداران بتوانناد باه شاود تاا بهرهئهای آبخیزداری اراطرح

سطح آگاهی و اطالعات مناسب به شکلی مساتمر و پایادار 

 ،ههااا مشاااركت داشااته باشااند. در ایاان زمیناادر ایاان طرح

د توانربط میهای نیكاری سایر سازمانسازمان ترویج با هم

 .كندنقش بسیار مهمی ایفا 

مواناع زمیناة آمده در دساتبه هاایویتلوا بهبا توجه   2

حاظ عادم لهای آبخیزداری به یان در طرحیمشاركت روستا

دسترسی به تسهیالت و اعتبارات مالی از ی  ساو و ضاعف 

-اعت مالی برای مشااركت در طارحمالی و نداشتن بض ةبنی

شاود كاه بانا  های آبخیزداری از سوی دیگر، پیشنهاد می

هاره باه بمهاای كای و واملتساهیالت ماا ةئاكشاورزی با ارا

هااا را افاازایش دهااد تااا یان، امکااان مشاااركت آنیروسااتا

-طرحتوسعة و هداری مشاركت در نگ زمینة یان دریروستا

كنند. هرچند در این  بیشتری یتلؤومسها احساس تعهد و 

تار تساهیالت شرایط ززم به منظور اعطای آسان بایدزمینه 

ن و ویژه در بخش اداری، قوانییان فراهم شود و بهیبه روستا

حاد وپاگیر در ادارات مربوط تاا مقررات غیرضروری و دست

 .شودامکان برطرف 

مرحلاة یان در یبا توجه به اهمیت نظرخواهی از روستا  3

هاا دادن آنهای آبخیزداری و دخالاتتدوین طرحطراحی و 

هااا بااه عنااوان گااام زیربنااایی مشاااركت، گیریدر تصاامیم
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یاابی بارای دقیا  و زمیناهمطالعة ضمن  ،شودپیشنهاد می

ریزی، اجااارا و برناماااهفرآیناااد یان در یمشااااركت روساااتا

یااابی، پاایش از انجااام هاار گونااه اقاادام اجرایاای، بااا ارزش

-د مشورتی برگزار شود و از نظر آنسات متعدلیان جیروستا

سازی برای بهباود مشااركت تا ضمن زمینهشود ها استفاده 

ها و نیز مناافع و دزیل طراحی و اجرای طرح ی،لمح جوامع

مدت و بلندمدت برای ها در كوتاهوردهای حاص از آنآدست

 شود.ان مشخص ییروستا

اقاادام تااا اهااالی منطقااة ترویجاای در مزرعااة احاادا    4

-وستاهای مجااور پاس از بازدیاد از ایان مازارع آموزشایر

های آبخیازداری ترویجی رغبت بیشتری جهت اجرای طرح

 از خود نشان دهند.

 یهاامدل مشاركتی با توجه به تجربیاات اساتانة ئارا  5

 .دیگر

 تشکر و قدردانی

 محتارم ناسااكنة كلی از دانندیم ززم خود بر نویسندگان

 اعضاای نیاز و بهره و آباد كوش  از،ب كارده گوش، روستاهای

 تکمیال در ماا باا كه مذكور روستاهای اسالمی شورای محترم

 قادردانی و تشکر ،كردند كاری هم تحقی  این هاینامهپرسش

 و بیعیط منابع كل ةادار محترم كارشناسان از ،چنینهم. كنند

 بخااش كااارانهم نیااز و رضااوی خراسااان اسااتان آبخیاازداری

 كشاورزی تحقیقات مركز آبخیزداری و خاک تحفاظ تحقیقات

 ایان انجاام مراحل ةكلی در كه رضوی خراسان طبیعی منابع و

 كنیم.می تشکر ،كردند كاریهم ما با پژوهش

 هااداشتی
1. Webler 

2. Georg 

3. Teacher 

4. Bagdi 

5. Gilles 

6. Hernandez 

7. Pelaster 

8. Kaliba 

9. Reed 

10. Liou 

11. Dolisca 

12. Homan 

13. Blau and Anderson 

14. Searl 
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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 
The degree of public participation in development 

programs is a major determinant of success or 

failure of the programs, but the factors which make 

people participate still remain unknown. Many 

studies have developed numerous and sometimes 

different views concerning the dimensions of 

participation. The present study is designed to 

analyze people's participation in soil and water 

resources management programs by using the 

framework of social exchange theory. 

Regarding the importance of the watershed plans 

on one hand and extensive effects of these plans in 

the rural regions on the other hand, the main 

purpose of this descriptive – corrective survey is to 

identify and analyze the effect of watershed plans 

implemented in Kushk-Abad village in Khorasan 

Razavi province. The basic purpose of this study is 

to analyze the factors influencing rural people’s 

participation in National Resource Projects for 

Sustainable Management of Watershed 

Management Program (WMP) in Kardeh Dam 

Basin.   

2. THEORETICAL FRAMEWORK  
 The framework of this study is based on social 

exchange theory. The central idea of social 

exchange theory is that the exchange of social and 

material resources is a fundamental form of human 

interaction. This theory basically asserts that 

people develop attitudes toward other people and 

things in the context of anticipated personal 

benefits and costs to be derived from contacting 

with them. Activities that generate net benefits will 

tend to be perceived positively, while those 

activities that generate net losses will tend to be 

perceived negatively. Social exchange theory poses 

that all human relations are formed by the use of a 

subjective cost-benefit analysis and the comparison 

of alternatives. For social exchange theorists, when 

the costs and benefits are equal in a relationship, 

then, that  relationship is defined as equitable. The 

notion of equity is a core part of social exchange 

theory. 

3. METHODOLOGY: 

The statistical population includes head of 

households who dwell in Kardeh village and 

participated in this project. The statistical 

population of this study consisted of all the heads 

of households of Kushk-Abad village (N= 1250). 

Based on Kerjcie and Morgan Table, a sample of 

200 person was selected using simple random 

sampling. Data were collected from face-to-face 

interviews with respondents based on a structured 

questionnaire. The main instrument of the survey 

was a questionnaire whose validity was established 

by an experts’ panel consisting of specialists in 

natural resources extension. It's reliability was 

established by calculating Coronbach’s alpha 

coefficient for measuring level of rural people’s 

participation in WMP. A pilot study was conducted 

to establish reliability of the questionnaire. 

Cronbach’s alpha coefficient was used for the main 

scale of questionnaire, which scored more than 

0.85, confirming its appropriate reliability. 

Collected data were analyzed using the SPSS 

win18 software.  

4. DISCUSSION: 

The findings of research showed that household 

size, times of traveling to town, level of 

participation in previous projects, awareness of 

plan goals, awareness of degradation impacts of 

natural resources, need to social solidarity, contact 

with technical experts, and visiting sample projects 

are positively and significantly (p<0.01) correlated 

with level of rural people’s participation in WMP. 
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Level of participation in extension-education 

classes and level of contact with extension agents 

are positively and significantly (p<0.05) correlated 

with level of rural people’s participation in WMP. 

The results revealed that the level of the 

participation of WMP is moderate and has a 

significant and positive correlation with between 

independendet variables including knowledge of 

WMP (r = 0.611, p = 0.000), expectation (r = 

0.303, p = 0.000), attitude (r = 0.534, p = 0.000), 

and satisfaction of prior projects and participation 

in WMP (r = 0.587, p = 0.000). However, based on 

the findings, there is no statistical relationship 

between expectation and social participation (r=-

0.043, p=0.548). Moreover, the multiple regression 

analysis indicating three independent variables of 

knowledge, expectation, and attitude explain 33% 

of total variance of participation in WMP.  

The first limitation of this study pertains to the 

survey instruments. Questionnaires were used to 

examine issues and data quantitatively. 

Consequently, the extent and scope of data 

collection were limited to the items identified in 

the questionnaire. The second limitation was the 

population. Population of the study was limited to 

people’s residing in three WMPs at the time of 

study, and the data for the study were gathered 

from three WMPs who were presented at the time 

of data gathering. Lack of suitable roads in 

mountain area is a limitation to survey studying 

area and evaluating all built structures. Snow is the 

most important limitation during cold seasons for 

surveying. And also villagers migrate to urbanized 

area during cold seasons. Hence, the third 

limitation is short-time period for sampling. The 

best time for sampling is in summer. Finally, due 

to time and financial constraints, this study was 

done only in some of the selected WMPs in KAB 

in Iran; therefore, the result of the study may not 

be applicable in the other parts of Iran. 

5. CONCLUSION: 

Results showed that the level of participation of 

WMP was moderate and had a significant and 

positive correlation with independendet variables 

and participation in WMP. However, based on the 

findings, there was no statistical relationship 

between expectation of WMP and social 

participation (r=-0.043, p=0.548). Moreover, the 

multiple regression analysis indicated that three 

independent variables of knowledge, expectation, 

and attitude explained 33% of total variance of 

participation in WMP. Also, regression analysis 

showed that among four predictor variables of 

“satisfaction”, “knowledge”, “attitude”, and 

“expectation”, only satisfaction of WMP had no 

significant effect on the dependent variable.  

The results showed that the overall participation in 

this program was moderete, but social participation 

was relatively higher than economic and 

environmental participation. Correlation analysis 

showed that there were significant relationships 

between exchange factors and level of participation 

in this research (r =0.55).  

Key Words: People participation, watershed 

management project, rural development. 
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