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چکيده
بهمنظور جلب مشاركت ساكنان يک حوزه آبخيز برای شركت در طرحهای آبخيزداری ،عوامل تأثيرگقذار بايقد مقورد توجقه ققرار گيقرد.
تحقيق حاضر به منظور بررسی نقش نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيزداری بر مشاركت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخيز سعيدآباد
كياسر) صورت گرفته است .مطالعه حاضر از نوع تحقيقات كاربردی بوده كه به روش همبستگی -توصيفی انجام گرفته است .جامعه آمقاری
تحقيق حاضر را تمامی سرپرستان خانوار حوزه آبخيز سعيدآباد ) (N= 343تشکيل دادهاند .اندازه نمونه به وسقيله فرمقول كقوكران محاسقبه
گرديد .تعداد  007نفر برای انجام تحقيق انتخاب شدند .نمونهها با اسقتفاده از روش نمونقهگيقری تصقادفی طبققهای انتخقاب شقدند .بقرای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديد كه روايی آن توسط اساتيد فن و صاحبنظران تاييد شد .مقدار آلفا كرونباخ محاسبه شده بين
 1/70تا  1/25بود .ميانگين تعداد دفعات شركت در دورههای آموزشی  0بار بوده است .ميانگين ميزان مشاركت پاسقخگويان در طقرحهقای
آبخيزداری و نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيزداری در حد زياد بودند .نتايج بدست آمقده از تحليقل رگرسقيون نشقان داد كقه 05
درصد واريانس مشاركت به وسيله نگرش تبيين گرديد .با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق ،توصيه میگردد بقا برنامقهريقزی دقيقق و
ايجاد نگرش مطلوب در روستاييان میتوان از مشاركت آنها در طراحی و تدوين ،اجرا و ارزشيابی طرحهای آبخيزداری استفاده نمود.
كلمات كليدی :برنامه آموزشی ،توسعه ،روستا ،مشوّق
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كنققونی آبخيزهققا و جلققوگيری از تخريققب بيشققتر ،جققز در پرتققو

مقدمه
بیشک آب و خا از عوامل مهم در توسعه پايدار به حساب
میآيند كه به منظقور بهقرهبقرداری هقر چقه بهتقر در راسقتای

مشاركت فعا نه و همهجانبه مردم امکانپذير نخواهد بود (بينقا،
.)0320

شکوفايی كشاورزی بايستی تحت كنترل و مديريت مناسب ققرار

امروزه مشاركت مردم در رونقد توسقعه ،نقزد صقاحبنظقران

بگيرند .مهار فرسايش خا  ،تنظيم و كنترل جريانهای سيالبی

چنان جايگاهی يافته است كه گاه توسعه را معادل بقا مشقاركت

و رسوبگذاری ،اصالح پوشش گياهی ،جمعآوری آب و بسقياری

دانستهاند و يا مشاركت را وسيله و هدف توسقعه ذكقر كقردهانقد

از موارد ديگر ،ضرورت توجقه بقه آبخيقزداری را بقيش از پقيش

(طالب و نجفیاصل .)0325 ،مفهوم مشاركت نيقز ماننقد توسقعه

نمايققان مققیسققازند (مققو ننققژاد و همکققاران .)0350 ،پالسققتر

مفهومی مبهم و چندپهلو است كه تفسير و برداشتهای مختلفی

آبخيزداری را به عنوان علمی تعريف میكند كه ضمن توجقه بقه

از آن وجود دارد ،اما بطوركلی مشاركت را میتقوان رونقد درگيقر

مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه ،منجر به اسقتفاده صقحيح از

ساختن مردم در تعيين سرنوشت خود و احساس مسئوليت نسبت

اراضی حوزه آبخيز طبق برنامههای طرحريزی شده مقیگقردد و

به ايقن سرنوشقت تعريقف نمقود (محمقدی .)0321 ،بقه اعتققاد

شامل فرسايش خا  ،تنظقيم جريقانهقای سقيالبی و رسقوب-

بسياری از نظريهپردازان معاصر توسعه ،مفهقوم واقعقی و تحققق

گذاری ،و اصالح پوشش گياهی منطقه اسقت (پالسقتر.)0110 ،0

اهداف توسعه در گروه مشاركتهای وسيع مردمی تجلی میيابد

آبخيزداری ،برنامهريزی و مديريت آبخيز بقرای جلقوگيری از بقه

(شيخحسنی و مهماندوست0325 ،؛ شريفی و همکاران.)0325 ،

همخوردگی وضعيت حوزه و حفظ آن از طريق اجرای طرحهقای

وابستگی با ی روستاييان به دولت سبب شده كه آنها مشقاركت

مختلف میباشد (عابدی و طباطبايی.)0320 ،

خود را بيشتر معطوف به بيان ديدگاههقايی در ارتبقاط بقا پقروژه
در

نمايند و حداقل مشقاركت را در سقطح عملقی و اجرايقی داشقته

ايران درسال  0550معادل  04درصد توليد ناخالص داخلقی بقوده

باشند .تقويت اعتماد از دست رفته روستاييان به مجريقان پقروژه

است ،همچنين فرسايش  3ميليارد تنی خقا در ايقران درسقال

كه بهدليل ناكارآمدی پروژههقای پيشقين اتفقاق افتقاده اسقت و

 0111به  4/0ميليارد تقن در سقال  0101افقزايش يافتقه اسقت

همچنين توانمندسازی آنها مقیتوانقد زمينقه تقويقت مشقاركت

(كرمی دهکقردی .)0101 ،0براسقاس پقيشبينقی سقازمان ملقل

روستاييان را در پروژههای آتی فراهم سازد (كريمی و دانشمهر،

متحد ،تا سال  0100ميالدی نام ايران در سياهه كشورهای دچار

 .)0357با افزايش توان اقتصقادی روسقتاييان ،ميقزان مشقاركت

كمبققود آب قققرار خواهققد گرفققت (كوشققکی و موسققوی.)0321 ،

مردم در طرحها و پروژههای توسعهای روسقتاها افقزوده خواهقد

و آبخيزداری ،بقا

شد .بیشک انگيزهی مشاركت در بقين روسقتاييان بقيش از هقر

در نظر گرفتن زيانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرسقايش

چيزی به اقدامات فرهنگی و آگاهیبخشی به آنها بسقتگی دارد

خا و وقوع سيالبها بقه دليقل تخريقب آبخيزهقا ،ضقروری و

(اسدی و همکاران.)0350 ،

برآوردهای فائو حاكی است هزينههقای فرسقايش خقا

بنابراين اجرای فعاليتهای حفاظت آب و خا

اجتنابناپذير مینمايد(صادقی و همکاران .)0324 ،حفظ وضعيت

ضرورت اعمال آبخيزداری و مديريت آب و خقا در سقطح
وسيع و هزينههای با ی عمليات در اين زمينه به ويژه نگهداری

1 - Plaster
2 - KaramiDehkordi

پروژههای اجرا شده دو ويژگی فعاليتهقای آبخيقزداری هسقتند.
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اين دو ويژگی اين مسئله را روشن ساخته است كقه رسقيدن بقه

تبيين نمايند .اعظمی و همکاران ( )0327به اين نتيجقه رسقيدند

هدف در اين زمينه تنها بر عهده بخش دولتی نيست و مشاركت

كه مشاركت به عنوان فرآيند مداخلقه مقردم محلقی و كاركنقان

مردمی برای رسيدن به آن ضرورت دارد .در ايقن راسقتا طقرح و

دولتی در فعاليتهايی با هدف بهبقود امقور اقتصقادی روسقتائيان

اجرای پقروژههقای مشقاركتی بخقش عمقدهای از فعاليقتهقای

است .رد )0112( 3مشاركت را فرايندی میداند كه از طريقق آن

آبخيزداری را تشکيل میدهد (محسنی و همکاران .)0321 ،يکی

افراد ،گقروههقا و سقازمانها نققش فعقالی را در اتخقاذ و اجقرای

از اقدامات اساسی برای جلب مشاركت روستاييان ،ايجاد نگقرش

تصميماتی ايفا میكنند كه به طور مستقيم بر روی آنها تأثيرگذار

ملبت در آنها است (عزيقزیخقالخيلی و زمقانی .)0325 ،نگقرش

است.

نسبت به رفتار اشاره دارد به درجهای كه يک فرد دارای ارزيقابی

در زمينه نگرش ،نور و همکاران ( )0357دريافتند كه نگرش

مطلوب يا نامطلوب از رفتار مورد نظر است (انچسی .)0100 ،0به

ساكنان آبخيزهای برگزيده شده متوسط بود و نگقرش افقراد بقه

عبارت ديگر ،نگرش احساس كلی افراد در مورد مطلوب بودن يا

عمليات آبخيزداری به ترتيقب و براسقاس تأثيرگقذاری در چهقار

مطلوب نبودن يک موضوع يا رفتار خقاص مقیباشقد (اليسقون،0

عامل اقتصادی ،اجتماعی ،خدماتی و آموزشی قابقل بيقان اسقت.

.)0113

واروا و همکاران )0107( 4گزارش كردند كه نگرش روستاييان به
0

تحقيقاتی در داخل و خارج كشور درباره چگقونگی مشقاركت

مسئله حفاظت از آبهای زيرزمينقی ملبقت اسقت .در سيسقای

بهره برداران صورت گرفته است .ملکی و همکاران ( )0357نبود

( )0100دريافت كه بيشتر پاسخگويان نگرش ملبتی نسقبت بقه

اطالعرسانی مناسب به منظور آگاهیرسانی بقه افقراد محلقی در

توسعه برنامههای آبخيزداری دارند .افزايش ظرفيت يقادگيری در

خصوص فعاليتهقای آبخيقزداری را يکقی از موانقع مهقم عقدم

جوامع محلی ،اهميت ويژهای در دستيابی به مديريت آبخيزداری

مشاركت روستاييان در طرحهای آبخيزداری میدانند .باقريقان و

مشاركتی پايدار دارد .علیپور )0551( 1اظهار میدارد كه بايقد از

همکاران ( )0351به اين نتيجه رسيدند كه ميزان مشاركت مردم

تأكيد روی پروژههايی كه با منافع مقردم در تقابقل مقیباشقند و

در طرحهای آبخيزداری متوسط بوده و مشاركت مردم در اجرای

احساس بیتفاوتی نسبت به اجرای آن مینمايند ،پرهيقز نمقود و

طرحهای آبخيزداری در سه بعد اجتمقاعی ،ميقدانی و اقتصقادی

روی پروژههايی سرمايهگذاری كرد كه عالوه بقر حفاظقت آب و

بوده است كه اين عوامل مجموعا  10درصد از واريانس مشاركت

خا  ،مورد تمايل روستاييان نيز باشند.

را تبيين میكنند .برقی و همکاران ( )0350گقزارش كردنقد كقه

تحقيقاتی درباره عوامل مؤثر بر مشقاركت بهقره بقرداران (از

ميزان مشاركت مردم در توسعه روستا ،از سقطح متوسقط بيشقتر

جمله نگرش) صورت گرفته است .محمقدیگلرنقگ و همکقاران

است .يعقوبی ( )0351به اين نتيجه رسقيد كقه موانقع مشقاركت

( )0351دريافتند كه ميزان مشاركت مردمقی روسقتاييان منطققه

روستاييان به ترتيب اهميت شقامل سقه عامقل ضقعف ققوانين و

طرح ،متوسقط اسقت و سقه متغيقر نگقرش ،دانقش و انتظقار در

مقررات مربوط به مشاركت ،موانع فرهنگی و آموزشی و تجقارب

مجموع  33درصد از تغييرات مشاركت را تبيين میكنند .مقدسی

منفی قبلی بودند كه در مجموع سه عامل فوق توانستهاند 13/00

و همکاران ( )0354گزارش كردند كه ميزان مشقاركت مقردم در

درصد از كل واريانس موانع مشاركت بهر بقرداران در منطققه را
1 - Nchise
2 - Ellison

3 - Reed
4 - Varua et al
5 - Sisay
6- Alipour
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طرح ها بيشتقر بقه رضقايتمندی آنهقا بسقتگی دارد و پقذيرش

منزلت اجتماعی ،ميزان نوگرايی ،ميزان اعتماد به افراد مختلف و

عمومی طرحهايی كه مردم در آن مشاركت دارند بيشتر اسقت.

ميزان تمايل برای انجام كارها به صورت جمعی هستند .ولیزاده

عنابستانی ( )0353به اين نتيجه رسيد كه ارتباط معنیدار و نسبتا

و همکاران )0102( 0دريافتند كقه هنجارهقای اخالققی حفاظقت

قابل مالحظهای بين نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشاركت و

آب ،فشار اجتماعی ،وابستگی به محقل ،مسقئوليت اجتمقاعی در

فرايند اجرای طرحهای هادی روستايی وجود دارد .مهردوسقت و

برابر عواقب ناشی ازفعاليتها ،كيفيت خدمات ترويج كشاورزی و

همکاران ( )0350دريافتند كه بين متغيرهای عوامل اطالعقاتی و

رضايت از مديريت منابع آب ،اثرات قابقل تقوجهی بقر مشقاركت

ترويجی ،نگرش به مشاركت ،تحصقيالت و روابقط اجتمقاعی بقا

فعققال كشققاورزان در حفاظققت آب داشققتند .داداشققی و شققريفی

0

سطوح مشاركت بهره برداران رابطه ملبقت و معنقیداری وجقود

( )0100بققه ايققن نتيجققه رسققيدند كققه ميققان نگققرش و آگققاهی

دارد .رضائی و مهردوست ( ،)0350به ايقن نتيجقه رسقيدند كقه

روستاييان ،سن ،ميزان استفاده از برنامههقای آموزشقی و ميقزان

چهار متغير ميزان آشنايی افراد با طرحهای آبخيقزداری ،نگقرش

درآمد پروژه با نقرخ عمليقات آبخيقزداری زيسقتی رابطقه ملبقت

افراد نسبت به طرح های آبخيزداری ،سقطح تحصقيالت افقراد و

معنیداری وجقود دارد .آرايقش )0100( 3در تحقيققی بقا عنقوان

سابقه فعاليت كشاورزی ،در حقدود  13درصقد از تغييقرات متغيقر

تحليل رگرسيونی عوامل مؤثر بر مشاركت مردم در حفقظ ،احيقا،

وابسته ميزان مشاركت در طرحهای آبخيزداری را تبيين میكنند.

توسعه و بهرهبرداری از منابع طبيعقی تجديقد شقونده در اسقتان

عزيزیخالخيلی و زمانی ( )0325دريافتند كه نگرش نسقبت بقه

ايالم به اين نتيجه رسيد كه بقين متغيرهقای عوامقل سياسقی-

مشکالت موجقود بيشقترين

قانونی ،اجتماعی -فرهنگی ،قابليت های مروجين منابع طبيعقی،

تأثير مسقتقيم را روی ميقزان مشقاركت كشقاورزان در مقديريت

ساختار و برنامه ريزی تشکيالت ترويج ،متغيرهقای اقتصقادی و

آبياری داشتند .شريفی و همکاران ( )0325بيان نمودند كقه بقين

روان شققناختی بققا متغيققر مشققاركت مردمققی رابطققه وجققود دارد.

متغير وابسته ميزان مشاركت روستاييان در طرحهای آبخيقزداری

باقريان 4و همکاران ( )0115دريافتند كه بين عوامقل رضقايت از

با متغيرهای سطح تحصيالت ،ميزان رضامندی ،ميقزان انسقجام

برنامههای قبلی ،ميزان آگاهی از برنامهها ،درآمد ،نگرش ملبقت

اجتمققاعی ،سققطح پايگققاه اقتصققادی -اجتمققاعی ،ميققزان انگيققزه

به برنامهها و مشاركت بهرهبرداران از طرحهای آبخيزداری رابطه

پيشرفت ،كشاورز نمونه ،عضقويت در نهادهقای عمقومی روسقتا،

معنیداری وجود دارد.

مشاركت در مديريت آبياری و در

ميزان مسافرت به خارج از روستا ،مددكار ترويجی ،ميزان استفاده

با بررسی تحقيقات صورت گرفته میتوان گفت كه موفقيقت

از منابع اطالعاتی ،سابقه فعاليت كشاورزی ،ميزان مالکيت بقاغ و

هر طرح عالوه بر مسائل فنی -اجرايی ،بقه مسقائل اجتمقاعی-

زمين كشاورزی ،ميزان درآمد از طريق فعاليقتهقای كشقاورزی،

فرهنگی نيز بستگی دارد و به ويقژه در طقرحهقای آبخيقزداری،

ميزان برخورداری از مشوقها ،سطح زير كشت زمين كشقاورزی،

مشاركت فعا نه مردم بسيار تأثيرگذار است .تحقيقق حاضقر بقه

فعاليت شورای اسالمی روستا ،رابطه ملبت و معنی دار و با متغير

منظور بررسی نققش نگقرش روسقتائيان نسقبت بقه طقرحهقای

ميزان وابستگی به دولت رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .بقايی

آبخيزداری بر مشاركت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخيز سعيدآباد

و همکقاران ( )0320دريافتنقد كقه مهقمتقرين عوامقل فققردی و
اجتماعی تأثيرگذار بر مشقاركت روسقتائيان شقامل سقن ،ميقزان

1- Valizadeh et al
2- Dadashe and Sharifi
3- Arayesh
4- Bagherian

نقش نگرش روستائیان نسبت به طرحهای آبخیزداری بر مشارکت آنها...
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كياسر) صورت گرفته است.

سعيدآباد) (N=343تشکيل دادهاند .حجم نمونه براساس فرمقول

مواد و روشها

كوكران  007نفر انتخاب شقد و جهقت انتخقاب نمونقه از روش

از لحاظ هدف تحقيق حاضر ،كاربردی است و از بعقد جمقع-

نمونهگيری تصادفی طبقه ای با انتسقاب متناسقب اسقتفاده شقد.

آوری اطالعات ،روش تحقيقق توصقيفی -همبسقتگی و از نظقر

جدول  0تعداد خقانوار و تعقداد پرسشقنامه تکميقل شقده در هقر

روششناسی تحقيق از نوع پسرويدادی میباشد .جامعه آمقاری

روستا را با انتساب متناسب نشان میدهد.

تحقيققق حاضققر را تمققامی سرپرسققتان خققانوار حققوزه آبخيققز
جدول  .1تعداد خانوار و تعداد پرسشنامه تکميل شده در هر روستا
شهرستان

دهستان

ساری

چهاردان
گه

آبادی
آتنی
عقه خيل
با ده
تيله بن
سعيدآباد
قلعه
كمركال
گل خواران
ميرافضل
واوسر
گل باغ
آغوزگله
سواسره

جمع

خانوار
30
00
00
00
05
00
7
0
40
1
1
73
41
343

تعداد پرسشنامه تکميل شده در هر روستا
04
01
01
00
07
1
3
0
02
3
3
33
02
007

حوزه سعيدآباد در جنوب شرقی شهرستان ساری واققع شقده

در ايقن تحقيقق بقرای گقردآوری دادههقای مقورد نيقاز از

است .اين حوزه دارای مساحتی بالغ بر  033/040كيلقومتر مربقع

پرسشنامه استفاده شد .برای سنجش روايی پرسشنامه از نظقرات

میباشد .اين حوزه در واقع از سرشاخههای اصلی رودخانه تجقن

متخصصين و صاحبنظران در امر تقرويج و آمقوزش كشقاورزی

شهرستان ساری بقوده و جقزء حقوزه پشقت سقد شقهيد رجقائی

استفاده شد و نظرات ايشان اعمال شقد .بقرای سقنجش پايقايی

(سليمان تنگه) میباشد كه در نهايت به دريای خزر مقیريقزد .از

پرسشنامه از ضريب آلفا كرونباخ پس از انجام آزمقون مققدماتی

لحاظ تقسيمات كشوری حوزه سعيدآباد جقزء شهرسقتان سقاری

استفاده شد .بدين صورت كه  31پرسشنامه به منظور پيشآزمون

بخش چهاردانگه میباشد .حقوزه سقعيدآباد دارای  04روسقتا بقه

تکميل و پس از استخراج دادهها ضريب كرونباخ آلفا بقرای هقر

نامهای سعيدآباد ،كمقركال ،تيلقه بقن ،ميقان دشقت ،گقل بقاغ،

يک از متغيرها محاسبه شد .مقدار آلفقا كرونبقاخ محاسقبه شقده

آغوزگلقه ،سواسقره ،گقل خقواران ،آتنقی ،واوسقر ،بقا ده ،قلعققه،

برای سوالهای پرسشنامه بين  1/70تا  1/25بود.

ميرافضل و عقه خيل میباشقد (متقانی و فقالح ميقری.)0323 ،
شکل  0موقعيت مکانی حوزه سعيدآباد را نشان میدهد.

در ايقن تحقيقق متغيقر وابسقته عبقارت اسقت از مشقاركت
روستائيان كه با  02گويه (بر مبنای طيف ليکرت از هي تا خيلی
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زياد) سنجيده شد .متغير مستقل تحقيق ،نگرش روستائيان نسبت

مخالفم ،كامالً مخالفم) سنجيده شقد .دادههقا از طريقق نرم افزار

به طرحهای آبخيزداری بود .نگرش در اين تحقيقق بقا 04گويقه

 SPSSWin16تحليققل شققدند و از آمققارههققای توصققيفی و

(برمبنای طيف ليکرت از كامالً مقوافقم ،مقوافقم ،نظقری نقدارم،

استنباطی برای گزارش تحقيق استفاده شد.

شکل .1موقعيت مکانی حوزه سعيدآباد

های آبخيزداری شركت نکردهاند .ميانگين تعداد دفعقات شقركت

نتايج
با توجه به نتايج بدست آمده  51/0درصد پاسخگويان مقرد و
 3/2درصد آنها زن بودند .ميانگين اعضای خانواده نيز  0نفر بود.

در دورههای آموزشی  0بار بوده است.
ميزان نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيقزداری بقا

44/1درصد پاسقخگويان شقغل شقان را كشقاورز بيقان نمودنقد.

04گويه كه دارای طيف 0گزينه ای ليکرت میباشند ،اندازهگيری

ميانگين ميزان شناخت از طرحهای آبخيزداری در حد زيقاد بقود.

شد .بر اساس جدول  ،0روستاييان نگقرش مطلقوبی نسقبت بقه

حدود  07درصد پاسخگويان بيان داشتند در هي كقالس طقرح-

اجرای طرحهای آبخيزداری داشتند.

جدول  .7توزيع روستائيان حوزه سعيدآباد برحسب نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيزداری
درصد تجمعی
0/0
50/4
011

درصد معتبر
فراوانی
سطح
0/0
4
بینظرم
25/2
040
موافقم
7/1
00
كامال موافقم
011
007
مجموع
طیف لیکرت  :کامال مخالفم ( ،)6مخالفم ( ،)2بینظرم ( ،)9موافقم ( ،)4کامال موافقم ()3
انحراف معیار0 /92:
میانه :موافقم
میانگین :موافقم

نقش نگرش روستائیان نسبت به طرحهای آبخیزداری بر مشارکت آنها...

با توجه به جدول ،3مفيد بودن اجرای طرحهقای آبخيقزداری
برای روستائيان ،تأثير طرحهای آبخيزداری در جلوگيری از سقيل
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منابع آب و خا در رتبه های اول تقا سقوم نگقرش روسقتائيان
نسبت به طرحهای آبخيزداری قرار دارند.

و كنترل آن و مفيد بودن اجرای طرحهای آبخيقزداری در حفقظ
جدول  .3رتبه بندی ميزان نگرش روستائيان نسبت به طرح های آبخيزداری (تعداد= )152
گويه
اجرای طرحهای آبخيزداری برای روستائيان مفيد است.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی جلوگيری از سيل و كنترل آن میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی حفظ منابع آب و خا میشود.
محاسن طرحهای آبخيزداری بيش از معايب آنها است.
تخريب طرحهای آبخيزداری به ضرر اهالی روستا است.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی افزايش محصو ت كشاورزی میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی كاهش هزينه های كشاورزی میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی كاهش تخريب مراتع میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی بهبود شرايط دامداری میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی افزايش حاصلخيزی زمينهای زراعی میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی افزايش پوشش گياهی میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری نيازمند مشاركت روستائيان است.
اجرای طرحهای آبخيزداری باعی افزايش قيمت زمينهای زراعی میشود.
اجرای طرحهای آبخيزداری كمبود آب را تا حد زيادی كاهش میدهد.

ميانگين
4/05
4/00
4/00
3/53
4/05
3/54
4/00
3/55
4/14
4/17
4/10
3/54
4/13
3/57

انحراف معيار
1/42
1/01
1/17
1/10
1/7
1/11
1/70
1/12
1/7
1/70
1/70
1/7
1/74
1/71

ضريب تغييرات
00/00
03/00
01/0
01/02
01/12
01/15
07/10
07/03
07/33
07/4
07/7
07/25
02/43
05/0

رتبه بندی
0
0
3
4
0
1
7
2
5
01
00
00
03
04

ميزان مشاركت روستائيان در طرحهای آبخيزداری با02گويه

مشاركت دارند .نتايج حاصل از (ميانگين=  )3/05بيانگر آن است

كه دارای طيف1گزينه ای ليکرت میباشند ،اندازهگيری شقد .بقر

كه ميزان مشاركت روستائيان در طراحی و تدوين ،اجرا و پيقاده-

اساس جدول  ،4حدود  15درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين

سازی و ارزشيابی طرحهای آبخيزداری در حد زياد است.

فراوانی اظهار داشتهانقد در حقد زيقاد در طقرحهقای آبخيقزداری
جدول  .4توزيع روستائيان حوزه سعيدآباد برحسب ميزان مشاركت روستائيان در طرحهای آبخيزداری
درصد تجمعی
1/1
05/0
27/5
011

درصد معتبر
فراوانی
سطح
1/1
0
كم
02/0
05
متوسط
12/2
012
زياد
00/0
05
خيلیزياد
011
007
مجموع
طیف لیکرت  :هیچ ( ،).خیلیکم( ،)6کم( ،)2متوسط( ،)9زیاد( ،)4خیلیزیاد()3
انحراف معیار0/31 :
میانه :زیاد
میانگین :زیاد

با توجه به جدول  ،0ميزان مراجعه بقه مسقؤلين مربوطقه در

حاصققل از سققيالب و ميققزان مراجعققه بققه مسققئولين مربوطققه در

خصوص پايين آمدن سطح آب چاهها و خشک شدن چشقمههقا،

خصوص پايين آمدن كيفيت خا زراعی در رتبقههقای اول تقا

ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص بيقان مشقکالت

سوم و ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در زمانبندی اجرای
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عمليات آبخيزداری در رتبه آخر مشاركت روستائيان در طرحهای

آبخيزداری قرار دارند.

جدول  .5رتبهبندی ميزان مشاركت روستائيان در طرحهای آبخيزداری(تعداد= )152
گويه
ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص پايين آمدن سطح آب چاهها و خشک شدن چشمهها
ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص بيان مشکالت حاصل از سيالب
ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص پايين آمدن كيفيت خا زراعی
ميزان تأثير اجرای عمليات آبخيزداری در با آمدن سطح آب چاهها و افزايش آب چشمهها
ميزان تأثير اجرای عمليات آبخيزداری در كنترل رانش زمين
ميزان تأثير اجرای عمليات آبخيزداری در بهبود كيفيت خا زراعی
ميزان تأثير اجرای عمليات آبخيزداری در كنترل سيالب
ميزان مشاركت در اجرای عمليات بيولوژيک (بوتهكاری ،قرق و شخم صحيح)
ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در ساخت سازههای آبخيزداری
ميزان مشاركت در حفاظت و مراقبت از طرحهای آبخيزداری
ميزان مشاركت در تعمير و نگهداری طرحهای آبخيزداری
ميزان مشاركت در بهره برداری از طرحهای آبخيزداری
ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه در خصوص رانش زمين و تخريب اراضی
ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در تأمين منابع مالی
ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در انتخاب نوع عمليات آبخيزداری
ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در مکانيابی عمليات آبخيزداری
ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در تدوين منابع مالی
ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در زمانبندی اجرای عمليات آبخيزداری

با توجه به اينکه نوع مقياس متغير نگرش روستائيان نسقبت
به طقرحهقای آبخيقزداری رتبقهای و مقيقاس متغيقر مشقاركت

ميانگين
4/12
4/11
3/51
4/10
4/14
3/51
3/57
3/20
3/72
3/77
3/25
3/70
3/27
3/70
0/10
0/00
0/03
0/44

انحراف معيار
1/73
1/75
1/71
1/72
1/75
1/75
1/20
1/25
1/22
1/50
1/50
1/50
1/51
0/01
0/10
0/05
0/12
0/70

ضريب تغييرات
07/50
05/32
05/40
05/42
05/05
01/03
01/47
03/04
03/34
04/07
04/43
04/04
04/71
05/31
13/00
13/40
11/40
15/50

رتبه بندی
0
0
3
4
0
1
7
2
5
01
00
00
03
04
00
01
07
02

روستائيان در طرح های آبخيزداری نيز رتبهای میباشد ،بنابراين
از ضريب همبستگی اسپيرمن استفاده گرديد.

جدول  .6ضريب همبستگی اسپيرمن نگرش با مشاركت روستائيان در طرحهای آبخيزداری
متغير اول
نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيزداری

متغير دوم
مشاركت روستائيان در طرحهای آبخيزداری
معناداری در سطح  6درصد**

rs

p

**1/000

1/111

با توجه به جدول  1و مققدار ضقرايب همبسقتگی مشقخص

متغير نگرش  05درصد واريقانس مشقاركت روسقتائيان در

گرديد كه بين نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيقزداری

طرحهای آبخيقزداری را تبيقين كقرد و مقابقی واريقانس توسقط

با مشاركت روسقتائيان در طقرحهقای آبخيقزداری رابطقه ملبقت

متغيرهای ديگری كه در اين تحقيقق بقه آنهقا پرداختقه نشقده

معنیداری وجود دارد .به طوری كه كسقانی كقه نگقرش ملبتقی

است ،تبيين میگردد .يعنقی  05درصقد مشقاركت روسقتائيان در

نسبت به طرحهای آبخيزداری دارند مشاركت بيشتری در طقرح-

طرحهای آبخيزداری بستگی به نگرش مطلوب آنهقا نسقبت بقه

های آبخيزداری دارند .جهت بررسی نقش نگقرش بقر مشقاركت

اين طرحها دارد .با توجه به نتايج جدول  7معادله خطی حاصقل

روستائيان در طرحهای آبخيقزداری ،از رگرسقيون گقام بقه گقام

از رگرسيون به شکل زير است:

استفاده گرديد (جدول .)7

Y= 1/6+0/53X1
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جدول  .2نقش نگرش بر مشاركت روستائيان در طرحهای آبخيزداری در رگرسيون گام به گام
ضريب )(B

متغير مستقل
0/1
ضريب ثابت
1/03
نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيزداری )(X1
R=0/34
R2=0/23
Adjusted R2=0/23

بحث و نتيجهگيری

ضريب استاندارد )(Beta
-

1/04
Sig F=0/000

آماره T

01/30
7/52
F= 19/11

سطح معنیداری
1/111
1/111

توجه آن بر كنترل سيل بوده ،به طوری كه اكلريت افراد به ايقن

هدف اصلی تحقيق حاضر ،بررسی نقش نگقرش روسقتائيان

امر آگاهی داشته و از اهميت اجرای چنين طرحهايی مطلع بودند

نسبت به طرحهای آبخيزداری بر مشاركت آنها (مطالعه موردی

(مقدسی و همکاران .)0354 ،اين موضوع در تغيير نگرش افراد و

حوزه آبخيز سعيدآباد كياسر) اسقت .ميقانگين ميقزان شقناخت از

در نتيجه افزايش مشاركت روستاييان در طقرحهقای آبخيقزداری

طققرحهققای آبخيققزداری در حققد زيققاد بققود .حققدود  07درصققد

تأثير دارد.

پاسخگويان بيان داشتند كالسی در زمينه طرحهقای آبخيقزداری

ميزان مشاركت روستائيان در طراحی و تدوين ،اجرا و پياده-

برگزار نشده است .ميانگين تعقداد دفعقات شقركت در دورههقای

سازی و ارزشيابی طرحهای آبخيزداری در حد زياد اسقت كقه بقا

آموزشی  0بار بقوده اسقت كقه بسقياركم مقیباشقد .مسقئو ن،

نتايج مقدسی و همکاران ( )0354مطابقت ندارد .محمدی گلرنگ

كارشناسان و عوامل اجرايی بايقد شقرايطی را ايجقاد كننقد كقه

و همکاران ( )0351نيز در تحقيقی دريافتند كه ميزان مشقاركت

آبخيزنشينان امکان مشقاركت فعقال در برنامقهريقزی و اجقرای

مردمی روستاييان ،متوسط اسقت .ميقزان مراجعقه بقه مسقئولين

طرحها را داشته باشند و نيز با برگقزاری دورههقا و كقالسهقای

مربوطه در خصوص پايين آمدن سطح آب چاهها و خشک شقدن

آموزشی ميزان اطالعات و دانش كشاورزان را در اين زمينه بقا

چشمهها ،ميزان مراجعه به مسئولين مربوطقه در خصقوص بيقان

ببرند .ملکی و همکاران ( )0357نبود اطقالعرسقانی مناسقب بقه

مشکالت حاصل از سيالب و ميزان مراجعه به مسئولين مربوطه

منظور آگاهیرسانی به افقراد محلقی در خصقوص فعاليقتهقای

در خصوص پايين آمدن كيفيت خا زراعی در رتبههای اول تقا

آبخيزداری را يکی از موانع مهقم عقدم مشقاركت روسقتاييان در

سوم و ميزان همکاری با مسئولين مربوطه در تدوين منابع مالی

طرحهای آبخيزداری میدانند.

و ميزان همکاری با مسقئولين مربوطقه در زمقانبنقدی اجقرای

ميانگين نگرش روستائيان نسبت به طرحهای آبخيزداری در

عمليات آبخيزداری در رتبقههقای آخقر مشقاركت روسقتائيان در

حد زياد است و روستاييان نگقرش مطلقوبی نسقبت بقه اجقرای

طرحهای آبخيزداری قرار داشتند .مشاركت نکردن روستاييان در

طرحهای آبخيزداری داشتند .نور و همکاران ( )0357دريافتند كه

حفاظت ،نگهداری و اجقرای طقرحهقای آبخيقزداری جقز اينکقه

نگرش ساكنان آبخيزهای برگزيده شده متوسط بود .مفيد بقودن

هزينههای زيادی را صرف اجرای اين طرحهقا مقیكنقد ،نتيجقه

اجرای طرحهای آبخيزداری برای روسقتائيان ،تقأثير طقرحهقای

ديگری ندارد (بقايی و همکاران .)0320 ،جهقت افقزايش ميقزان

آبخيزداری در جلوگيری از سيل و كنترل آن و مفيد بودن اجرای

مشاركت روستائيان در طرح هقای آبخيقزداری ضقرورت دارد در

طرحهای آبخيزداری در حفظ منابع آب و خا در رتبههقای اول

زمان بندی اجرای عمليقات آبخيقزداری از همکقاری روسقتائيان

تا سوم نگرش روستائيان نسبت به طقرحهقای آبخيقزداری ققرار

استفاده گردد .جهت افزايش ميزان مشاركت روستائيان در طرح-

دارند .يکی از اثرات مهم اجرای طرحهای آبخيزداری ،تأثير قابل

های آبخيزداری ،پيشنهاد میشود افراد خوشنام و صاحب نفوذ را
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در روستا شناسايی نموده و توجيحات زم و همچنين فايدههقای

با توجه به مقدار ضرايب همبستگی مشخص گرديد كه بقين

طرحهای آبخيزداری به آنها تبيين شود تا ديگر روستائيان جهت

نگرش روستائيان نسبت به طرحهقای آبخيقزداری بقا مشقاركت

رفع مشکالت به آنها مراجعه نمايند.

روستائيان در طرحهای آبخيزداری رابطه ملبت معنیداری وجقود

با بررسی نتايج و مطالعات مختلف انجام شده میتوان گفقت

دارد .به طوری كه كسانی كه نگرش ملبتی نسبت به طرحهقای

مديريت حوزههای آبخيز كشور و توسعه منابع آب و خا بقدون

آبخيزداری دارند مشقاركت بيشقتری در طقرحهقای آبخيقزداری

توجه به نقش بهرهبرداران محلی ،تصميمگيریهقا را بقا ناكقامی

دارند .نتيجه بدست آمده بقا نتقايج مطالعقه محمقدی گلرنقگ و

مواجه خواهد نمود و اگر روستاييان در برنامهريزیها و تصقميم-

همکقققاران ( ،)0351رضقققائی و مهردوسقققت ( ،)0350عزيقققزی

گيری های اوليه حضور نداشته باشند قطعا حاضر به مشقاركت در

خالخيلی و زمانی ( ،)0325داداشی و شريفی )0100( 0و باقريقان

بخشهای ديگر نخواهند بقود .بنقابراين ضقرورت دارد پقيش از

و همکاران )0115( 0همسو است.

هرگونه اقدام اجرايی با روستاييان ،جلسات متعدد مشورتی برگزار

به منظور تعيين نققش نگقرش بقر مشقاركت روسقتائيان در

شده و از نظرات آنها استفاده گردد تا ضمن زمينقهسقازی بقرای

طرحهای آبخيزداری از رگرسيون خطی گام به گام استفاده شقد.

بهبود مشاركت جوامع محلی ،د يل طراحی و اجرای طقرحهقا و

متغير نگرش  05درصد واريانس مشاركت روسقتائيان در طقرح-

نيز منافع و دستاوردهای حاصل از آنها در كوتاهمدت و بلندمدت

های آبخيزداری را تبيين كرد و مابقی واريانس توسط متغيرهای

برای روستاييان مشخص گردد .با توجه به اينکه روستاييان غالبا

ديگری كه در اين تحقيق به آنها پرداخته نشقده اسقت ،تبيقين

كشاورزان خردهپا هستند و توان مالی كمتری دارند ،كمتقر مقی-

میگردد .لقذا يکقی از اققدامات اساسقی بقرای جلقب مشقاركت

توان از آنها انتظار مشاركت مالی را داشت .ناديده گرفتن انگيقزه

روستاييان در طرحهای آبخيزداری ،ايجاد نگرش ملبقت در آنهقا

و تمايل مردم محلی بر روی ميقزان همکقاری و مشقاركت آنهقا

نسبت به مشاركت است .برای اين كار ،برطرف كردن مشقکالت

تأثير منفی خواهد داشت ،زيرا مشاركت امری است كقه بقا زور و

موجود ،ارائه برنامههای آموزشی و تبليغی مناسب خصوصا توسط

تحميل قابل تزريق نبوده و در چنين حالتی نتيجه مطلوب را بقه

رسانههای عمومی و مراكز كشقاورزی ،افقزايش ميقزان آگقاهی

همراه نخواهد داشت .ارايه مشقوقهقای مقادی (همچقون دادن

روستاييان در خصوص فايدههای طرحهای آبخيزداری ،برگزاری

دستمزد در قبال مشاركت افقراد) و مشقوقهقای معنقوی (ماننقد

جلسات و تماس مستقيم بقا روسقتاييان بقه وسقيله مسقئو ن و

معرفی آبخيزداران نمونه و بازديد از طرح های موفق) مقیتوانقد

كارشناسان و مشاركت روسقتائيان در طراحقی و تقدوين ،اجقرا و

حايز اهميت باشد.

ارزشيابی طرحهای آبخيزداری ضرورت دارد.

0 0

1 -Dadashe and Sharifi
2 -Bagherian et al
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Abstract
Abstract: The factors that affect watershed plans must be considered in order to
increase participation is these plans. The present study is aimed at investigating the role
of villagers' attitudes toward watershed plans on their participation (Case study: Saeed
abad Kiasar Watershed). This study is a practical research that is done in the form of
correlation-descriptive method. The statistical population comprised of all heads of
families (N= 343) from the Saeed abad watershed basin. The sample size was calculated
using the Cochran formula and 157 individuals were selected as prospective participants.
Stratified random sampling was employed in this study. A questionnaire whose validity
was confirmed by experts and scholars was used to collect data. Cronbach's alpha was
reported to be between 0.75-0.89 for the questionnaire. The average number of times of
attending training courses was one. The average participation and attitude of villagers in
watershed plans were at a high level. The regression analysis showed that participation by
attitude has 29 percent variance. According to the achieved results of this study, it is
recommended that villagers’ participation in design, implementation and evaluation of
watershed plans be used by carefully planning and creating a favorable attitude in
villagers.
Keywords: Training program, Development, Rural, Incentive.
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