تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،3پاییز  ،3329ص ()463-473

تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی
سیدرضا اسحاقی ،*3روحاهلل رضایی ،9سیدیوسف حجازی ،3نعمتاهلل شیری ،4سیدعلیرضا قدیمی

5

 .3 ،1دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
 .2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
 .4دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -09/11/11 :تاریخ تصویب)01/6/14 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع
طبیعی انجام گرفت .به لحاظ روش پژوهش ،این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی -تبیینی محسوب
میشود .جامعۀ آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار دهستان آزادلو در شهرستان مغان تشکیل
میدادند ( )N=059که بر اساس جدول کرجسی -مورگان 269 ،نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری
تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .روایی
پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران تأیید شد .برای تعیین پایایی ابزار تحقیق
پیشآزمون صورت گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل عوامل
مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی  9/00بود .دادههای گردآوریشده تجزیه
و تحلیل شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای
حفاظت از منابع طبیعی از دیدگاه پاسخگویان مورد بررسی در چهار عامل آگاهیسازی-اطالعرسانی،
اجتماعی -روانشناختی ،فرهنگی -قانونی و دولتی-انگیزشی قرار میگیرند که در مجموع حدود 60/143
درصد از کل واریانس مشارکت در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی را تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :جامعۀ روستایی ،شهرستان مغان ،طرحهای حفاظت ،مشارکت ،منابع طبیعی.
مقدمه
منابع طبیعي از اركان جدایيناپذیر زندگي انسانها به شمار
ميروند ( .)Krywkow & Hare, 2008امروزه عرصههای
منابع طبیعي در برنامهریزیهای توسعه در كشورهای
مختلف یکي از عوامل اصلي قطب اقتصادی و اركان پایه در
فرایند توسعۀ پایدار محسوب ميشوند .با این حال در اغلب
كشورهای در حال توسعه به دلیل رشد فزایندۀ جمعیت،
گسترش بيرویۀ شهرها ،ناآگاهي بهرهبرداران و نبود
* نویسنده مسئول:

برنامهریزی اصولي برای بهرهبرداری و حفاظت پایدار از منابع
طبیعي ،سطح این منابع بهشدت كاهش یافته و به دلیل
تخریب كمي و كیفي در معرض خطر نابودی قرار گرفته
است ( .)Shaeri & Sadi, 2003در چنین شرایطي،
بسیاری از محققان و صاحبنظران بر این باورند كه مشاركت
روستاییان در نگهداری و حفاظت از منابع طبیعي ضروری
است ( .)Fakoya et al., 2007در خصوص مفهوم مشاركت
تعاریف متعددی ارائه شده است ( Patricia & Perkins,
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 .)2010در این زمینه )2003( Lipchin ،مشاركت را
فرایندی در نظر گرفته است كه دخالت فعال و برابر همۀ
بهرهبرداران را در تنظیم خطمشيها ،برنامهریزی ،اجرا،
نظارت و ارزشیابي فعالیتها در بر ميگیرد .در تعریف
دیگری ،مشاركت ،فرایند دخالت بهرهبرداران و ذینفعان به
منظور تأثیرگذاری آنها بر نتایج و دستاوردهای طرحها و
برنامههای مختلف دانسته شده است ( )CIS, 2003كه به
طور معمول در سه سطح مشاركت در تدوین و طراحي
برنامهها (شامل مشاركت در نیازسنجي و تعیین اولویت نوع
طرحها ،آگاهي و كسب اطالع دربارۀ طرحها و مشاركت در
تصمیمگیری و برنامهریزی طرحها) ،مشاركت در اجرا و
پیادهسازی برنامهها (شامل مشاركت در اجرا ،بهرهبرداری و
نگهداری و توسعۀ طرحها) و در نهایت مشاركت در ارزشیابي
و بررسي نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای یک برنامه یا
طرح خاص مد نظر قرار ميگیرد ( CIS, 2003; Stefano,
 .)2010به هر حال اهمیت مشاركت و فعالیتهای گروهي
در زمینههای مختلف همچون كشاورزی ،مدیریت منابع
طبیعي و برنامههای توسعۀ روستایي در كشورهای در حال
توسعه به اثبات رسیده و تجارب موجود بیانگر آن است كه
دولتها به هر میزاني كه مهارت استفاده از توانایي مردم و
گروههای ذینفع غیردولتي را در فرایند مدیریت منابع
طبیعي داشته باشند ،به همان میزان به اهداف توسعۀ پایدار
نزدیکتر ميشوند ( .)Ahnstrom et al., 2009اهمیت
مشاركت در كشور ما نیز طي سالهای اخیر توجه
برنامهریزان و سیاستگذاران را به خود معطوف كرده است؛ به
گونهای كه در سند منابع طبیعي و آبخیزداری در افق
 ،1404یکي از شاخصهای اصلي در خصوص منابع طبیعي،
نسبت مشاركتپذیری مردم در حفاظت از منابع طبیعي
است كه بر اساس پیشبیني صورت گرفته تا پایان سال
 ،1404این نسبت باید به صددرصد ارتقا یابد ( Forest,
Range & Watershed Management Organization

.)of Iran, 2011
 )1995( Hernandezضمن تأكید بر اهمیت
مشاركتهای محلي ،بیان ميكند كه به منظور اجرای مدیریت
اثربخش باید به یک تركیب مناسب از مشاركتهای مردمي،
اعتبارات مالي ،نیروی انساني ،اطالعات ،فرهنگ ،منابع
سازماني و حرفهای دست یافت .نتایج تحقیقات و گزارشهای
مختلف نیز حاكي از ضرورت مشاركت دادن مردم و افراد
محلي در برنامههای منابع طبیعي به شرح زیر است:

 نیازهای اجتماعي و اقتصادی ایجاب ميكند هر فرد یاگروهي به نوعي به اشتغال در زمینههای اقتصادی و تولیدی
بپردازد ،لذا جلب مشاركت بخشي از آنها كه در عرف ذیحق
بوده و استحقاق واقعي اداره و كنترل منابع طبیعي را داشته
باشند ،اجتناب ناپذیر است (.)Naidu & Shivaraja, 1995
 با توجه به روند رو به تخریب منابع طبیعي كشور و نیزحجم عملیات گستردهای كه این منابع برای اصالح و
بازسازی طلب ميكنند ،دستگاههای دولتي حتي با چندین
برابر ظرفیت فعلي نیز قادر نخواهند بود بخش محدودی از
آن را بازسازی و احیا كنند؛ كمااینکه گستردگي و توسعۀ
روزافزون تشکیالت اداری منابع طبیعي كشور طي چند دهۀ
اخیر نتوانسته قدم قابل مالحظهای در این زمینه بردارد.
بنابراین تنها با استمداد از نیروهای عظیم مردمي ميتوان در
این مسیر گام نهاد (.)Bina, 2003; Nasrabadi, 2001
 مشاركت افراد محلي در طرحهای حفاظت از منابعطبیعي سبب كاهش هزینههای گردآوری اطالعات ،تعیین
راهکارهای واقعيتر ،تدوین قوانین اثربخشتر ،هماهنگي و
انسجام بیشتر افراد جامعۀ روستایي و اعمال بهتر قوانین
ميشود (.)Karimzade et al., 2008
 مدیریت مشاركتي به دلیل فراهم آوردن فرصتهایيبرای اشتراک مساعي مستقیم روستاییان در تصمیمات و
امور كاربری منابع ،سبب حصول برابری و برقراری
دموكراسي ميشود ( ;Blackstock & Richards, 2007
.)Özerol & Newig, 2008
دهستان آزادلو در فاصلۀ  130كیلومتری شمال غربي
شهر اردبیل ،در شهرستان مغان (گرمي) در مرز ایران و
جمهوری آذربایجان قرار دارد .با توجه به وجود مراتع و
جنگلهای غني و چشماندازهای بسیار بدیع و زیبا در منطقه،
استفاده از این منابع برای جذب گردشگر و گسترش
فعالیتهای دامپروری ميتواند از اهمیت بسیاری در تقویت و
پیشبرد اقتصاد منطقه برخوردار باشد .اما در چند سال گذشته
بنا به دالیل مختلف ،منابع طبیعي منطقه با مسائل و
مشکالت مختلفي بهویژه تخریب مراتع و از بین رفتن
جنگلها روبهرو شده؛ به نحوی كه سطح عرصههای طبیعي
منطقه تا حدود زیادی كاهش یافته است .به منظور جلوگیری
از ادامۀ چنین روندی و حفظ و بهبود كیفیت منابع طبیعي
منطقه ،در سالهای اخیر طرحهای حفاظتي مختلفي از قبیل
تکمیل و مرمت ساختمانهای حفاظتي منطقه ،توسعۀ جنگل
با بذر و نهال ،پیشگیری و اطفاء حریق ،كودپاشي و بذرپاشي
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در مراتع ،قرق مراتع ،خروج دام از مراتع ،ایجاد بندهای خاكي
و ساخت بادشکن و برخي طرحهای دیگر از سوی نهادها و
سازمانهای مسئول اجرا شده است ولي بخش عمدهای از این
فعالیتها و اقدامات به دلیل مسائل مختلف بهویژه مشاركت
نکردن یا مشاركت پایین روستاییان و دخالت ندادن افراد و
گروههای محلي در مراحل مختلف طرحها ،فاقد كارایي و
اثربخشي الزم بوده و طي مدت زمان اندكي پس از اجرای
طرحها ،با مشکالت متعددی مواجه شدهاند كه این مسئله نیز
افزون بر تحمیل هزینههای زیاد به سازمانهای دولتي به
منظور اجرا ،نگهداری و توسعۀ طرحها ،اثربخشي مدیریت
منابع طبیعي در منطقه را نیز به طور قابل توجهي كاهش
داده است .در چنین شرایطي بيتردید ،ایجاد بسترها و
زمینههای الزم برای جلب و بهبود مشاركت افراد محلي در
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي به منزلۀ یکي از راهکارها و
اركان اصلي موفقیت این طرحها ميتواند تا حدود زیادی در
جلوگیری از روند رو به تخریب منابع طبیعي و توسعه و
حفاظت پایدار آنها ایفای نقش كند؛ هر چند در این زمینه نیز
مشاركت افراد محلي در طرحهای مختلف به طور عام و
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي به طور خاص ،متأثر از
عوامل مختلفي در ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی،
انگیزشي و غیره است كه باید بهدقت بررسي و شناسایي
شوند .با توجه به این مطالب ،پرسش اصلي تحقیق حاضر آن
بود كه مهمترین عوامل مؤثر بر مشاركت روستاییان در
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در سطح منطقۀ مورد
بررسي كداماند.
بررسيها حاكي از وجود پژوهشهای فراوان در زمینۀ
اهمیت و چگونگي مشاركت جوامع محلي در طرحها و
فعالیتهای حفاظت از منابع طبیعي و همچنین عوامل مؤثر
بر مشاركت از ابعاد گوناگون است كه در این بخش ،با توجه
به محدودۀ موضوعي تحقیق ،به مرور برخي از آنها پرداخته
شده است )2006( Hematzade & Khalighi .در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه حدود  88درصد از
بهرهبرداران حوزۀ كچیک استان گلستان در طرحهای
مرتعداری و آبخیزداری مشاركت نکردهاند .بر اساس نتایج
تحقیق ،حدود  39درصد از روستاییان از وجود و اجرای
طرحها در منطقۀ مورد بررسي اظهار بياطالعي كردهاند.
همچنین  35درصد پاسخگویان كمبود سرمایه و بیش از 25
درصدآنان نیز نداشتن آگاهي كافي از منافع اجرای طرحها را
مهمترین دلیل مشاركت نکردن خود عنوان كردهاند.
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 )2010( Araiesh & Hosseiniدر بررسي خود به تحلیل
عوامل مؤثر بر مشاركت مردمي در حفظ ،احیا ،توسعه و
بهرهبرداری از منابع طبیعي تجدیدشونده در استان ایالم
پرداختهاند .بر اساس نتایج این تحقیق ،بین متغیرهای
عوامل سیاستي -قانوني ،اجتماعي -فرهنگي ،قابلیتهای
مروجان منابع طبیعي ،برنامهریزی و ساختار تشکیالت ترویج
و نیز متغیرهای اقتصادی و روانشناختي با متغیر میزان
مشاركت مردمي رابطۀ مثبت و معنيداری وجود داشت.
یافتههای تحقیق  )2011( Momenichalki et al.نشان
داد كه آگاهي و اطالعات ،اعتقاد به تأثیر مثبت اقدامات
طرحها در حفاظت از منابع طبیعي ،تعداد نیروی كار
خانوادگي شاغل در كشاورزی ،مساحت كل اراضي ،شركت
در دورههای آموزشي مربوط به حفاظت از منابع طبیعي و
مالکیت اراضي به طور مثبت و معنيداری بر تصمیم
كشاورزان برای پذیرش اقدامات حفاظتي تأثیر داشته؛ در
حالي كه رابطۀ بین سطح تحصیالت با میزان مشاركت
پاسخگویان در طرحها منفي و معنيدار بوده است .در
تحقیق دیگری )2011( Naderi mehdi et al. ،دریافتند
كه از دیدگاه روستاییان اعتماد نداشتن بهرهبرداران به
طرحهای بلندمدت ،فقدان اطالعرساني به آنان در شروع
اجرای طرحها و ناآشنایي بهرهبرداران با فرایند و نحوۀ
مشاركت در طرحها ،مهمترین عوامل ،و ضعف در سازماندهي
درست و منطقي بهرهبرداران ،عالقۀ اندک به مشاركت در
طرحها و ملي یا دولتي بودن مالکیت منابع طبیعي سایر
عوامل بازدارندۀ مشاركت بهرهبرداران در طرحهای حفاظت از
منابع طبیعي محسوب ميشوند.
 )1990( Huntsinger & Fortmanدر پژوهشي نشان
دادند كه بیشتر ،ویژگيهای جمعیتشناختي بر تصمیم افراد
در زمینۀ مشاركت در فعالیتهای حفاظتي مؤثر هستند .بر
اساس نتایج تحقیق ،نه تنها منافع بلکه عوامل اجتماعي،
ارزشها و گرایشها از جمله سطح سواد ،سن ،درآمد ،محل
سکونت و اندازۀ مرتع نیز بر تصمیمات دامداران برای مشاركت
در فعالیتهای حفاظت از مراتع مؤثر بودهاندAkabayashi .
( )2003در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه ویژگيهای
فردی -حرفهای (از قبیل سن ،سطح تحصیالت ،میزان درآمد
و تعداد دام) ،میزان آشنایي افراد با فرایند مشاركت و میزان
دسترسي آنان به منابع اطالعاتي ،از جمله عوامل مهم در
بهبود میزان مشاركت بهرهبرداران در طرحهای مدیریت و
حفاظت از منابع طبیعي است .در بررسي دیگریVari ،
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( )2004مواردی همچون وجود حمایتهای مالي و تأمین
بودجۀ طرحهای مشاركتي ،ارائۀ مشوقها و عوامل
برانگیزاننده ،نوع كار و فعالیت سازمانهای اجتماعي و
ویژگيهای فردی را از عوامل مهم در بهبود میزان مشاركت
روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي دانسته است.
در همین زمینه )2010( Stevens et al. ،در تحقیقي به
منظور بررسي شیوههای جلب مشاركت عمومي در برنامهریزی
های دولتي به این نتیجه دست یافتند كه ویژگيهای فردی و
محلي و نوع ارزشها و فرهنگهای مردم محلي در میزان
مشاركت افراد تأثیر بسزایي دارند.
تحقیق حاضر با هدف كلي "تحلیل عوامل مؤثر بر
مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي"
در دهستان آزادلو انجام پذیرفت تا از طریق بررسي و
شناخت نوع و سطح مشاركت افراد محلي در طرحهای
حفاظتي و نیز عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بهبود
مشاركت روستاییان در این طرحها ،زمینههای تسهیل و
بهبود مشاركت آنان در مراحل مختلف طراحي و تدوین ،اجرا
و ارزشیابي طرحهای حفاظت از منابع طبیعي را مهیا كرد و
به این ترتیب موجبات مدیریت اثربخش و حفاظت پایدار از
منابع طبیعي را فراهم آورد .با توجه به این هدف كلي،
هدفهای اختصاصي زیر به منظور دستیابي به آن مد نظر
قرار گرفتند:
 .1بررسي سطح و نوع مشاركت روستاییان در طرحهای
حفاظت منابع طبیعي در دهستان آزادلو
 .2اولویتبندی میزان مشاركت روستاییان در مراحل
مختلف طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در دهستان آزادلو
 .3تحلیل عوامل مؤثر بر مشاركت روستاییان در
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در دهستان آزادلو.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجۀ كنترل متغیرها،
غیرآزمایشي و توصیفي ،از نظر نحوۀ گردآوری دادهها،
میداني و به لحاظ قابلیت تعمیم یافتهها ،از نوع پیمایشي
محسوب ميشود .جامعۀ آماری این تحقیق را تمامي
سرپرستان خانوار دهستان آزادلو تشکیل ميدادند
( (N=850كه بر اساس جدول كرجسي -مورگان 260 ،نفر
از آنان از طریق روش نمونهگیری تصادفي ساده برای انجام
تحقیق انتخاب شدند.

ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه بود كه با
بررسي منابع و پژوهشهای مختلف و با در نظر گرفتن اهداف
و پرسشهای اصلي تحقیق تدوین شده بود.این پرسشنامه
شامل سه بخش مشخصههای فردی -حرفهای پاسخگویان،
میزان مشاركت پاسخگویان در مراحل مختلف طرحهای
حفاظت از منابع طبیعي (شامل هفت پرسش بر مبنای طیف
لیکرت ،از هیچ= صفر تا خیلي زیاد=  )5و عوامل مؤثر بر
مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي
(شامل  31پرسش بر مبنای طیف لیکرت ،از هیچ= صفر تا
خیلي زیاد=  )5بود .در خصوص سنجش میزان مشاركت
روستاییان در طرحهای مختلف حفاظت از منابع طبیعي
شایان ذكر است كه با توجه به گستردگي و تنوع طرحهای
اجراشده در سطح منطقه و نیز با در نظر گرفتن اینکه همۀ
این طرحها ،به طور كامل در تمامي روستاهای مورد بررسي
در سطح دهستان آزادلو اجرا نشده بودند ،با نظر كمیتۀ
تحقیق و نیز متخصصان در حیطۀ موضوع مورد بررسي بهویژه
كارشناسان ادارۀ كل منابع طبیعي و آبخیزداری استان اردبیل
به لحاظ عملیاتي سنجش مشاركت روستاییان در طرحهای
مختلف حفاظت از منابع طبیعي در قالب چهار طرح توسعۀ
جنگل با بذر و نهال ،كودپاشي و بذرپاشي در مراتع ،كنترل و
خروج دام از مراتع و ساخت بندهای خاكي كه تقریباً تمامي
سطح منطقۀ مورد بررسي را پوشش ميدادند ،تعریف شد .به
منظور تعیین پایایي ابزار تحقیق پیشآزمون صورت گرفت كه
آلفای كرونباخ محاسبهشده برای مقیاس اصلي پرسشنامه
شامل عوامل مؤثر بر مشاركت روستاییان در طرحهای
حفاظت از منابع طبیعي حدود  0/98به دست آمد كه نشانگر
پایایي قابل قبول ابزار تحقیق بود .دادههای بهدستآمده با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل شد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و استنباطي (شامل
تحلیل عاملي) استفاده شد.
نتایج و بحث
 84درصد از پاسخگویان مورد بررسي مرد و  26درصد زن
بودند كه میانگین سني آنان  44/80سال (با انحراف معیار
 )14/51بود و در طیف  23تا  88سال قرار داشت .متوسط
تعداد افراد خانوار  5نفر و میانگین درآمد ماهیانۀ پاسخگویان
مورد بررسي حدود  286هزار تومان بود .از نظر شغل اصلي،
حدود  80درصد از پاسخگویان به كشاورزی اشتغال داشتند.
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بر اساس نتایج مندرج در جدول  1بیش از نیمي از
پاسخگویان مورد بررسي( 53/5درصد) در طرحهای حفاظت
از منابع طبیعي مشاركت نکردهاند كه بیانگر مشاركت ضعیف
روستاییان در منطقۀ مورد بررسي در طرحهای حفاظت از
منابع طبیعي است .بيتردید در صورت استمرار چنین
شرایطي و نبود برنامهریزی برای بهبود سطح مشاركت
روستاییان ،چندان نميتوان به اثربخشي طرحها و مدیریت
مناسب آنها امیدوار بود كه این مسئله بهویژه در درازمدت
ميتواند روند تخریب و از بین رفتن منابع طبیعي در منطقه را
تشدید كند.
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت یا عدم

خود در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي را كمک فیزیکي
(نیروی انساني) دانستهاند.
جدول  .9توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع مشارکت در
طرحهای حفاظت از منابع طبیعی
نوع مشارکت

فراوانی

درصد

كمک مالي
كمک فیزیکي (نیروی انساني)
كمک فني یا فکری
در اختیار گذاشتن زمین یا مکان
در اختیار گذاشتن ماشینآالت
هیچكدام

8
80
14
8
21
139

3/10
26/90
5/40
3/10
8/10
53/30

جمع

260

100

مشارکت در طرحهای حفاظت از منابع طبیعی
مشارکت در طرح

فراوانی

درصد

بله
خیر

121
139

46/5
53/5

جمع

260

100

توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب نوع مشاركت آنان در
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي (شامل توسعۀ جنگل با
بذر و نهال ،كودپاشي و بذرپاشي در مراتع ،كنترل و خروج
دام از مراتع و ساخت بندهای خاكي) در جدول  2آورده
شده است .بر اساس یافتههای تحقیق ،بیشترین فراواني
( 26/9درصد) متعلق به پاسخگویاني است كه نوع مشاركت
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نتایج حاصل از اولویتبندی میزان مشاركت روستاییان
در مراحل مختلف طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در
جدول  3آورده شده است .با توجه به نتایج ،گویۀ "مشاركت
در نگهداری و توسعۀ طرحها" بیشترین اولویت و گویۀ
"مشاركت در انتخاب و تعیین اولویت نوع طرحها در
منطقه" كمترین اولویت را داشته است .بر اساس نتایج
جدول  3تمامي میانگینهای بهدستآمده برای هفت گویۀ
مورد بررسي پایینتر از ( 2از  )5هستند كه بیانگر مشاركت
نکردن یا مشاركت بسیار پایین روستاییان مورد بررسي در
مراحل مختلف طرحهای حفاظت از منابع طبیعي است.

جدول  .3اولویتبندی میزان مشارکت پاسخگویان در مراحل مختلف طرحهای حفاظت از منابع طبیعی
سطوح مشارکت

میانگین رتبهای

نگهداری و توسعۀ طرحها
كسب اطالع دربارۀ طرحها
اجرا و پیادهسازی طرحها
بهرهبرداری از طرحها
برنامهریزی و تصمیمگیری در طرحها
ارزشیابي طرحها
انتخاب و تعیین اولویت نوع طرحها در منطقه

1/53
1/58
1/50
1/39
1/42
1/38
1/18

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

1/38
1/48
1/44
1/34
1/42
1/41
1/25

0/90
0/94
0/96
0/96
1
1/02
1/05

1
2
3
4
5
6
8

* بر حسب مقیاس طیف لیکرت ( =0هیچ=3 ،خیلی کم =9 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد)

در تحقیق حاضر برای شناخت و دستهبندی "عوامل
مؤثر بر مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع
طبیعي" و تعیین میزان واریانس تبیینشده به وسیلۀ هر
كدام از متغیرها در قالب عاملهای دستهبندیشده ،از
تحلیل عاملي استفاده شد .به منظور تشخیص مناسب بودن

دادههای مربوط به مجموعۀ متغیرهای مورد تحلیل ،از
آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته شد .معنيداری
آزمون بارتلت در سطح اطمینان  99درصد و مقدار مناسب
( KMOجدول  ،)4حاكي از همبستگي و مناسبت
متغیرهای مورد نظر برای انجام تحلیل عاملي بود.
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جدول  .4مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
مجموعۀ مورد تحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنیداری

عوامل مؤثر بر مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/849

8423/830

0/000

عاملهای استخراجشده مجموعۀ مورد تحلیل ،همراه با
مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي در
جدول  5ارائه شده است .با توجه به اطالعات مندرج در
جدول  5عامل نخست از بین چهار عامل استخراجي با
عنوان "آگاهيسازی -اطالعرساني" با مقدار ویژه  6/844به
تنهایي تبیینكنندۀ  21/856درصد از واریانس كل مجموعۀ
مورد تحلیل بود .پس از آن ،عامل دوم یعني "اجتماعي-
روانشناختي" با مقدار ویژه  6/185توانست  19/952درصد

از واریانس مجموعه را تبیین كند .عاملهای تركیبي سوم
(فرهنگي -قانوني) و چهارم (دولتي -انگیزشي) با مقدار
ویژههای  5/043و  4/688به ترتیب  16/238و 11/898
درصد واریانس كل را تبیین كردهاند .به طور كلي ،این چهار
عامل حدود  69/843درصد واریانس كل را تبیین كردهاند
كه حاكي از میزان واریانس مناسب تبیینشده به وسیلۀ
عاملهای استخراجشده است.

جدول  .5عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها
عوامل

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیینشده

درصد واریانس تجمعی

آگاهيسازی -اطالعرساني
اجتماعي -روانشناختي
فرهنگي -قانوني
دولتي -انگیزشي

6/844
6/185
5/034
4/688

21/856
19/952
16/238
11/898

21/856
41/808
58/946
69/843

وضعیت قرارگیری مجموعۀ متغیرهای مرتبط با عوامل
مؤثر بر مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت از منابع
طبیعي ،با توجه به عوامل استخراجشده با فرض واقع شدن
متغیرهای دارای بار عاملي بزرگتر از  0/5پس از چرخش
عاملها به روش وریماكس و نامگذاری عاملها ،در جدول 6
ارائه شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به اهمیت انسان به منزلۀ هدف توسعه از یک سو و
اهمیت محیط زیست به مثابۀ بستر فعالیت انساني از سوی
دیگر ،موضوع برخورداری از حق محیط زیستي سالم برای
نسل فعلي و آتي بشر به طور جدی مطرح شد و در چنین
فضایي بود كه نقش مشاركت مردمي به منزلۀ یکي از
كلیدیترین ابزارها در تحقق توسعۀ انساني و حفظ محیط

زیست در كانون توجه قرار گرفت تا از این طریق انسانها به
منزلۀ محورهای توسعه بتوانند ضمن كسب توانمندیهای
جدید و ارائۀ ایدهها و نظرهای ناب به ایفای نقشي فعال و مؤثر
بر روند توسعه بپردازند .با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیق
حاضر با هدف اصلي تحلیل عوامل مؤثر بر مشاركت روستاییان
در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در دهستان آزادلوی
شهرستان مغان انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد كه
مشاركت روستاییان مورد بررسي در طرحهای حفاظت از
منابع طبیعي بسیار ضعیف بوده و بیش از نیمي از آنان (حدود
 53/5درصد) در این طرحها اصالً مشاركت نکردهاند .یافتههای
این بخش از تحقیق با نتایج پژوهش & Hematzade
 )2006( Khalighiمطابقت دارد .همچنین بر اساس نتایج،
نوع مشاركت بیشتر روستاییان در طرحها در قالب كمکهای
فیزیکي (نیروی انساني) بوده است.
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جدول  .6متغیرهای مربوط به هر یك از عوامل و میزان بارهای عاملی بهدستآمده از ماتریس چرخشیافته
نام عامل

آگاهيسازی و اطالعرساني
اجتماعي -روانشناختي
فرهنگي -قانوني
دولتي -انگیزشي

متغیرها

بار عاملی

افزایش سطح آگاهي و اطالعات روستاییان در خصوص حفاظت از منابع طبیعي و اهمیت آن
افزایش سطح اطالعات روستاییان در مورد قوانین و مقررات مرتبط با طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/882
0/855

تدوین و توزیع اطالعیههای ترویجي مرتبط با حفاظت از منابع طبیعي در مکانهای عمومي

0/828

تشویق و سازماندهي افراد محلي برای مشاركت در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/821

برگزاری جلسات حل مشکل با مشاركت افراد محلي در حوزۀ مسائل مرتبط با منابع طبیعي

0/668

تشویق رهبران محلي برای شركت در نشستهای مرتبط با طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/656

افزایش سطح آگاهي روستاییان از اقدامات صورتگرفته در مورد فعالیتهای حفاظت از منابع طبیعي در منطقه

0/644

برگزاری جلسات بازدید از طرحهای حفاظت از منابع طبیعي برای روستاییان

0/624

چاپ مطالب مرتبط با انواع روشهای حفاظت از منابع طبیعي در روزنامهها

0/613

برگزاری كارگاههای آموزشي -ترویجي دربارۀ موضوعات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعي

0/610

واگذاری مدیریت طرحهای حفاظت از منابع طبیعي به افراد محلي

0/812

سهیم كردن روستاییان در منافع حاصل از اجرای طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/698

برگزاری نمایشگاههای مرتبط با طرحها و روشهای حفاظت از منابع طبیعي در سطح جامعۀ روستایي

0/682

برگزاری جلسات سخنراني در سطح جامعۀ روستایي در مورد انواع روشهای حفاظت از منابع طبیعي

0/646

برگزاری كارگاههای فرهنگي به منظور تبادل نظر بین كارشناسان و روستاییان در خصوص طرحهای
حفاظت از منابع طبیعي

0/643

ایفای نقش نظارتي از سوی سازمانهای دولتي ذیربط به منزلۀ متولیان طرحهای حفاظت از منابع طبیعي و
واگذاری فعالیتهای اصلي در مراحل مختلف به افراد محلي

0/642

ارائۀ برنامههای آموزشي به روستاییان در خصوص فعالیتها و شیوههای حفاظت از منابع طبیعي

0/634

ایجاد و تقویت حس مالکیت در روستاییان در مورد منابع طبیعي

0/632

ایجاد عالیق مشترک برای روستاییان و دستاندركاران طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/584

گسترش مراكز فرهنگي و سوادآموزی در سطح جامعۀ روستایي

0/588

تقویت باور و اعتقاد روستاییان به اهمیت مشاركت در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/885

بهبود توانایي و مهارت ارتباطاتي دستاندركاران طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/685

تقویت ارتباط و تعامل دوسویه بین مراكز تحقیقات منابع طبیعي با سازمانهای اجرایي مرتبط

0/669

افزایش تناسب طرحهای حفاظت از منابع طبیعي با شرایط خاص مناطق مختلف از طریق مطالعات آغازین

0/595

برخورد قانوني با خاطیان و تخریبكنندگان منابع طبیعي در سطح منطقه

0/532

ایجاد و تقویت تشکلهای خودجوش و مردمي در سطح منطقه برای فعالیت در حوزۀ حفاظت از منابع طبیعي

0/528

نظارت مستمر و برخورد مأموران منابع طبیعي با متخلفان حوزۀ منابع طبیعي در سطح منطقه

0/810

توجه سازمانهای دولتي ذیربط به شرایط و نیازهای اساسي مناطق مختلف روستایي در طراحي و
برنامهریزی طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/888

شركت دادن روستاییان در تصمیمگیریهای مرتبط با طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/838

افزایش اعتماد افراد محلي به مأموران طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/566

آموزش شیوههای جلب مشاركت روستاییان به برنامهریزان و دستاندركاران طرحهای حفاظت از منابع طبیعي

0/559
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در مجموع نتایج تحقیق نشان داد كه عوامل متعددی در
بهبود میزان مشاركت روستاییان در طرحهای حفاظت از
منابع طبیعي تأثیر دارند كه بر اساس یافتههای تحلیل
عاملي ،این عوامل به ترتیب اهمیت آگاهيسازی-
اطالعرساني ،اجتماعي -روانشناختي ،فرهنگي -قانوني،
دولتي -انگیزشي بودند و حدود  69/843درصد از واریانس
كل را تبیین كردند .عامل اول كه به منزلۀ عامل اصلي مد
نظر قرار گرفت ،عامل آگاهيسازی-اطالعرساني بود كه با
نتایج تحقیق Naderi ،)2011( Momenichelki et al.
 )2011( mehdi et al.و  )2003( Akabayashiمطابقت
دارد .عامل دوم ،عامل اجتماعي -روانشناختي بود كه حدود
 20درصد از واریانس را تبیین كرد و اهمیت آن نیز در
تحقیقات  )2010( Araiesh & Hosseiniو Huntsinger
 )1990( & Fortmanتأیید شده است .بر اساس نتایج
تحلیل عاملي ،عامل بعدی كه در اولویت سوم قرار گرفت،
عامل فرهنگي -قانوني بود كه حدود  16درصد از واریانس را
تبیین كرد و با نتایج پژوهشهای )2010( Stevens et al.
و  )2004( Variهمخواني دارد .آخرین عامل نیز عامل
دولتي -انگیزشي با میزان واریانس  12درصد بود كه بر
اهمیت آن هم در پژوهشهای متعددی همچون Araiesh
 )2004( Vari ، )2010( & Hosseiniو Stevens et al.
( )2010تأكید شده است.
با توجه به یافتههای اصلي پژوهش ،به منظور بهبود
میزان مشاركت روستاییان و استفادۀ گسترده و نظاممند از
بهرهبرداران در طرحهای حفاظت از منابع طبیعي در منطقۀ
مورد بررسي پیشنهادهای زیر ارائه ميشود:
 .1بیشتر برنامهها و طرحهایي كه در سطح منطقه از
سوی سازمانها و نهادهای مسئول در زمینۀ جنگلداری،
مرتعداری ،حفاظت ،حراست و سایر موارد اجرا ميشود،

دارای اهداف از پیش تعیینشده و از باال به پایین هستند و
ماهیت مشاركتي ندارند .از این رو پیشنهاد ميشود برای
تدوین برنامهها بهویژه برنامههای مرتبط با طرحهای حفاظت
از منابع طبیعي ،به شرایط ،نیازها ،مسائل و اولویتهای
خاص منطقۀ مورد بررسي به طور جدی توجه شود؛ تنها در
این صورت روستاییان به مشاركت در طرحها تمایل خواهند
داشت.
 .2در حوزۀ مسائل فرهنگي به دلیل پایین بودن سطح
دانش ،اطالعات و آگاهي بیشتر مردم منطقه در خصوص
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي ،پیشنهاد ميشود از طریق
روشها و سازوكارهایي همچون تشکیل كارگاههای آموزشي
و كالسهای ترویجي ،برپایي نمایشگاهها ،برگزاری
همایشهای مرتبط با حفاظت از منابع طبیعي ،تهیه و توزیع
پوستر ،پالكارد ،نشریه و بروشورهای ترویجي و دیگر مواد
چاپي ،تهیه و پخش برنامههای رادیویي و تلویزیوني ،تهیه و
پخش فیلمهای آموزشي ،برگزاری جلسات و دورههای
آموزشي -توجیهي و سایر موارد ،زمینههای بهبود مشاركت
افراد محلي در طرحها را فراهم آورد .در این خصوص سازمان
ترویج با همکاری سایر سازمانهای ذیربط ميتواند نقش
بسیار مهمي ایفا كند.
 .3دربارۀ عوامل حقوقي و مسائل مرتبط با سیاستهاو
قوانین ،توجه به مواردی از قبیل تفویض اختیارات به جوامع
محلي و نهادهای روستایي ،تقویت نقش دهیاریها و
شوراهای اسالمي روستاها و پررنگ كردن تصمیمات آنها در
حوزۀ مدیریت منابع طبیعي و به طور كلي ،برنامهریزی با
مردم به جای برنامهریزی برای مردم ،ميتواند به طور قابل
مالحظهای در جلب و بهبود مشاركت افراد محلي در
طرحهای حفاظت از منابع طبیعي مفید واقع شود.
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