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Abstract
Community participation in desertification projects lowers costs and makes projects more
effective. Through strategic policies for the restoration, conservation and sustainability of natural
resources, the government is implementing programs, and individual, cultural, social and
economic factors play an effective role in increasing the participation of villagers in
desertification projects. The objective of this study was to study and prioritise factors affecting
the participation of villagers in Mohammad Shahkaram area of Zahak city, where desertification
projects have been implemented in its northern zone. Data collection tool is a questionnaire.
According to Cochran's formula, the number of samples required was 358 questionnaires and for
questionnaire reliability, 30 questionnaires for the sample were tested in advance. The analysis of
the data was based on descriptive statistics and inferential analysis. Results of the AHP method
and multivariate regression analysis showed that the independent entered variables can predict
57% of the variables related to the village participation rs in desertification projects. Among the
variables studied, age and work experience of individual factors with a Pearson coefficient of
0.216 and local responsibility from social factors have the highest correlation with participation
rate. Maintaining desertification projects in the region puts in the first rank, and sociocultural
index factors have a higher priority than variables dependent on participation in desertification
projects than economic index and planning.
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چکیده
مشارکت مردم در طرح هاي بیايانزدايي ،موجب کاهش هزينهها و اجراي موثرتر آنها ميشود .دولت با اتخاذ سیاستهاي راهبردي
در احیا ،نگهداري و پايداري منابع طبیعي برنامههايي را به اجرا ميگذارد و عوامل فردي ،فرهنگي اجتماعي و اقتصادي نقش موثري
بر مشارکت بیشتر روستايیان در طرحهاي بیابانزدايي دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسي و اولويتبندي عوامل موثر بر مشارکت
روستايیان در طرحهاي بیابانزدايي منطقۀ محمدشاهکرم شهرستان زهک با روش پرسشنامه انجام شد .برپايۀ رابطۀ کوکران تعداد
 358نمونه براي پرسشنامه برآورد شد .براي تعیین پايايي 30 ،پرسشنامه براي نمونۀ پیش آزمون درنظرگرفتهشد و مقدار عدد
ضريب آلفاي کرونباخ براي شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي  -فرهنگي و برنامهريزي به ترتیب  0/87 ،0/70و  0/88محاسبه شد.
واکاوي دادهها با استفاده از آمار توصیفي و تحلیلهاي استنباطي انجام شد .يافتههاي حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبي و تحلیل
رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهاي مستقل ،قابلیت پیشبیني  %57از تغییرات متغیر مشارکت روستايیان در طرحهاي
بیابانزدايي را دارد .از بین متغیرهاي مورد بررسي ،متغیرهاي سن و سابقۀ شغلي از عامل فردي با ضريب همبستگي پیرسون 0/22
و مسئولیت محلي از عامل اجتماعي ،بیشترين مقدار همبستگي را با مشارکت دارند .عامل حفظ و پايداري طرحهاي بیابانزدايي
انجام شده در منطقه در رتبه اول و عوامل شاخص اجتماعي فرهنگي بر متغیرهاي وابستۀ مشارکت در طرحهاي بیابان زدايي نسبت
به شاخص اقتصادي و برنامهريزي در اولويت بیشتري قرار دارد.

واژگان کلیدی :بیابانزايي؛ خشکسالي؛ مشارکت مردمي؛ منابع طبیعي
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◼ مقدمه
بیابانزايي بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب
شیرين به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهاني در قرن
 21محسوب ميگردد به طوري که بر اساس گزارشات
سازمانهاي بینالمللي يک ششم جمعیت ،سه چهارم
اراضي خشک و يک سوم خشکيهاي جهان به مساحت
 5×109haدر  110کشور جهان در معرض پديدۀ بیابانزايي
است ( .)5عاملهاي مؤثر بر بیابانزايي را به دو دستۀ
طبیعي :وجود سازندهاي شور و حساس به فرسايش ،باد،
سیل و ديگر بالياي طبیعي و عامل انساني مانند گسترش
شهرها و روستاها ،بهرهبرداري بیش از حد از منابع آب
زيرزمیني ،چراي بیش از حد دام ،تغییر غیر اصولي کاربري
اراضي جنگلي و مرتعي و ساير فعالیتهاي انسان ساخت
تقسیم ميکنند ( .)23موضوع بیابانزايي در ايران معلول
عوامل متعددي است که با توجه به شرايط ويژه هر منطقه
از جمله ويژگيهاي طبیعي و ساختار اجتماعي و فرهنگي
که رفتار و عملکرد خود را در شیوههاي بهرهبرداري از منابع
آب و خاک بر جاي ميگذارند ،به وجود آمده است در
سالهاي اخیر ،دولتها با اتخاذ سیاستهاي راهبردي جهت
درگیر ساختن مردم و مشارکت هرچه بیشتر آنان و اتخاذ
برنامههاي درازمدت نسبت به احیا ،نگهداري و پايداري
منابع طبیعي ،برنامههايي را به مورد اجرا گذاردهاند و از
آنجا که اصوال بهرهبرداران اراضي ،مردم محلي و کشاورزان
هستند نقش حائز اهمیتي را در حفظ منابع طبیعي و
زيست محیطي دارند و الزم است به مشارکت آنان به عنوان
راه حلي جايگزين ،توجه الزم شود .از اين رو عاملهاي
فردي ،فرهنگي اجتماعي و اقتصادي نقش مؤثري بر
مشارکت هر چه بیشتر روستايیان در فعالیتهاي
بیابانزدايي را در بر خواهد داشت ( .)20شناخت و بررسي
عوامل مؤثر بر پذيرش افراد در فعالیتها و طرحهاي
بیابانزدايي سبب شناخت آن دسته از عاملهايي ميشود
که موجب افزايش انگیزه افراد براي شرکت در انجام
پروژههاي بیابانزدايي ميگردد و از اين طريق ميتوان به
اهدافي همچون مهار بیابان و بیابانزدايي و بهبود اوضاع
اقتصادي و اجتماعي روستايیان دست پیدا کرد (.)3

پژوهشهايي در منطقههاي مختلف در زمینه عاملهاي
مؤثر بر مشارکت روستايیان انجام شدهاست که به منظور
بررسي پیوند پژوهش حاضر با پژوهشهاي قبلي به مواردي
اشاره ميگردد:
نتايج پژوهش بررسي عاملهاي مؤثر در مشارکت
کشاورزان در برنامههاي مديريت جنگل و بیابان نشان داد
که بین درآمد فرد ،عالقه به حفظ منابع طبیعي ،شرکت
در دورههاي آموزشي ،تأمین نهادههاي مورد نیاز با میزان
مشارکت در بیابانزدايي رابطه مثبت اما بین تعداد اعضاي
خانوار با میزان مشارکت رابطه منفي و معنيداري وجود
دارد ( .)6عاملهاي مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در
طرحهاي مرتعداري و آبخیزداري در منطقهي کچیک واقع
در استان گلستان مورد بررسي قرار گرفت که بین سن و
درآمد با میزان مشارکت بهرهبرداران رابطه معنيداري
وجود دارد اما بین سطح سواد ،شناخت از پروژهها و
مالکیت و تمايل به مشارکت ،رابطه معنيداري مشاهده
نمي شود ( .)11نتايج پژوهش بررسي نقش مشارکتهاي
مردمي در طرحهاي آبخیزداري و حوزههاي آبخیز در
منطقه زابل ،نشان داد که کاهش هزينه در گردآوري
دادهها ،تعیین راهکارهاي واقعيتر ،تدوين قوانین
اثربخشتر ،هماهنگي و انسجام بیشتر افراد جامعهي
روستايي و اعمال بهتر قوانین را از مزاياي مشارکت افراد
محلي در طرحها است ( .)14در پژوهشي در منطقۀ
جیرفت مشخص شد که عالوه بر سن و سطح اراضي،
متغیرهاي سطح تحصیالت ،میزان رضايتمندي ،انسجام
اجتماعي ،سطح پايگاه اقتصادي -اجتماعي ،انگیزۀ
پیشرفت ،عضويت در نهادهاي عمومي روستا ،سطح
استفاده از منابع اطالعاتي ،سابقه فعالیت کشاورزي ،مقدار
درآمد از طريق فعالیتهاي کشاورزي ،سطح زيرکشت
زمین کشاورزي و فعالیت شوراي اسالمي روستا با
مشارکت ،همبستگي معنيداري نشان ميدهند (.)25
عاملهاي مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرحهاي
مرتعداري شهرستان تفرش بررسي و نتايج نشان ميدهد
که رابطهي مثبت و معنيداري بین متغیر میزان مشارکت
در طرحهاي مرتعداري با متغیرهاي رضايت و آگاهي از
طرح ،انگیزهي مشارکت ،بهرهگیري از رسانههاي جمعي،
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درک نسبت به اثربخشي روشهاي ترويجي و تعداد واحد
دامي تحت تملک وجود دارد ( .)8عاملهاي مؤثر بر عدم
مشارکت بهرهبرداران در طرحهاي آبخیزداري در حوزه
آبخیز برنجستانک سوادکوه بررسي و نتايج نشان ميدهد
که بین میزان شناخت بهرهبرداران و تمايل به مشارکت آنها
رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .يعني ،هرچه شناخت
بهرهبرداران نسبت به پروژهها بیشتر شود ،تمايل به
مشارکت آنها در طرحهاي آبخیزداري بیشتر ميشود (.)28
عاملهاي مؤثر بر تمايل آبخیزنشینان به مشارکت در
طرحهاي آبخیزداري در حوزه آبخیز هزارخاني بررسي و
نتايج تجزيه و تحلیل همبستگي نشان ميدهد که بین
متغیر وابسته مشارکت عمومي آبخیزنشینان ،با متغیرهاي
سطح تحصیالت ،تعداد دام و مساحت زمین رابطه مثبت و
معنيدار و با سن ذينفع رابطه معنيدار منفي وجود دارد و
نتايج تجزيه و تحلیل مسیر نشان ميدهد که مساحت
زمین ،تحصیالت ،عاملهاي اقتصادي و تعداد دام به ترتیب
بیشترين تأثیر و سن ،عاملهاي اجتماعي و عاملهاي
ارتباطي و منابع اطالعاتي بهترتیب کمترين تأثیر را بر
تمايل آبخیزنشینان به مشارکت داشتند ( .)7ارزيابي اثرات
اجتماعي  -اقتصادي پروژههاي منابع طبیعي اجرا شده از
ديد ذينفعان در حوزه آبخیز اندبیل شهرستان خلخال
بررسي و نتايج نشان ميدهد که کنترل سیالب ،افزايش
حجم آبهاي زيرزمیني و کاهش مهاجرت از مهمترين
دستاوردهاي اين طرحها ميباشد و طرحهاي اجرايي بر
سطح اراضي کشاورزي ،سطح اراضي باغي ،سطح اراضي
ديمي و پوشش گیاهي منطقه تأثیر مثبتي دارد و باعث
افزايش تولیدات دامي ميگردد و میانگین رتبه پاسخهاي به
دست آمده در طیف لیکرت مثبت ارزيابي و تفاوت آن در
سطح  %95معنيدار است ( .)16اثرات طرحهاي منابع
طبیعي و آبخیزداري اجرا شده با مشارکت بهرهبرداران در
حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل در توسعه
روستا بررسي شد و بر اساس نتايج ،در اثر اجراي طرحها
در منطقه ،وضعیت درآمدزايي  ،%35عملکرد و هزينه
محصولهاي آبي ،باغي و تولید علوفه به ترتیب 10 ،10و
 %12افزايش را نشان ميدهد و بیشترين تأثیر اجراي
طرحهاي اجرا شده در منطقه ،بر حل معضل سیل با
میانگین  1/02و بهبود وضعیت اقتصادي بهرهبرداران با
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میانگین  1/70بوده است و تأثیر چنداني بر کاهش مهاجرت
و بیکاري ندارد ( .)17تأثیر شاخصهاي اجتماعي در
ارزيابي پتانسیل بهبودي حوزههاي آبريز مختل شده
بررسي شد و نتايج نشان ميدهد که حوزههاي آبخیز با
شاخصهاي اجتماعي پايین ،داراي امتیاز کمتري هستند
و در حوزههاي ويژه مورد مطالعه ،زيرمجموعه اقتصادي-
اجتماعي بیشترين تأثیر را در پتانسیل بهبود کلي دارد
( .)26در پژوهشي عاملهاي مؤثر بر مشارکت روستايیان
در اجراي طرح بیابانزدايي در گسترۀ اقلیمي خشک و
بیاباني ايران مورد بررسي قرار گرفت که بین متغیرهاي
مستقل عاملهاي روانشناختي ،فرهنگي ،اقتصادي،
آموزشي ،قانوني و متغیر وابسته مشارکت ،ارتباط
معنيداري در سطح  0/01با میزان عالقه و مشارکت جوامع
روستايي در اجراي طرحهاي بیابانزدايي وجود دارد و عامل
اقتصادي و سطح رفاهي در اين مناطق با ضريب نسبي
درجه اهمیت  0/5جزء مهمترين عاملهاي ميباشد و
عاملهاي فرهنگي و اقتصادي %66 ،از تغییرات متغیر
وابسته را تبیین مينمايد .همچنین همبستگي معنيداري
میان عاملهاي چون جنسیت ،سن و تأهل با متغیر وابسته
وجود نداشته و عامل اقتصاد و فرهنگ به عنوان چالش
اصلي روستايیان در اجراي طرحهاي بیابانزدايي ميباشد
( .)27مشارکت بهرهبرداران در برنامههاي زيست محیطي -
کشاورزي دريونان مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان
ميدهد که آموزش کشاورزان ،جايگاه اقتصادي و اجتماعي،
ارتباط با رسانه ها و کارشناسان بخش کشاورزي ،سطح
تحصیالت و ارتباط با همسايگان و همکاران ميتواند
مشارکت کشاورزان در برنام هاي محیطزيستي را تحت
تأثیر قرار دهد (.)4
ارتباط با فاکتورهاي تأثیرگذار روي مشارکت افراد در
مديريت جنگل در هندوستان بررسي و اين نتیجه بهدست
آمد که شاخصهاي اجتماعي و بعد از آن شاخصهاي
اقتصادي بیشترين نقش را در مشارکت ايفا ميکنند.
همچنین وابستگي بیشتر به جنگل باعث افزايش مشارکت
داوطلبانه افراد ميشود ( .)15در پژوهشي همکاري
کشاورزان در کارهاي عمومي مورد بررسي قرار گرفت که
يافتههاي تحقیق نشان داد که آمادگي کشاورزان براي
همکاري در اجراي برنامه هاي مورد توافق ،بیشتر تحت

71

نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره سوم ،پاييز  ،1400صفحات  67تا 86

تأثیر فاکتورهاي اجتماعي مثل ادراک آنها از فوايد اجتماع
براي آنها و اعتماد به اين که ديگر اعضا هم همکاري
خواهند کرد ،ميباشد ( .)18عاملهاي اقتصادي -اجتماعي
مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در اجراي طرحهاي مرتعداري
شهرستان سنندج مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان
ميدهد که میزان مشارکت بهرهبرداران در طرحهاي
مرتعداري در دو متغیر درآمد سالیانه و عضويت در تعاوني،
در سطح اطمینان  ،% 95تفاوت معنيداري با يکديگر دارند
و متغیرهاي میزان درآمد سالیانه از بین عاملهاي
اقتصادي ،تشکیل دورههاي آموزشي ترويجي و حس
مسئولیتپذيري از بین عاملهاي اجتماعي ،بهترتیب با
ضريب همبستگي  0/180، 0/232و  ،0/388با میزان
مشارکت بهرهبرداران در طرحهاي مرتعداري رابطه مثبت و
معنيداري وجود دارد و نتايج رگرسیون چندمتغیره نشان
ميدهد که ،بیشترين مقدار تغییرپذيري متغیر وابسته
مربوط به متغیرهاي اجتماعي با مقدار  11/181است (.)22
عاملهاي مؤثر بر مشارکت زنان در بیابانزدايي در ترکیه
مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که رابطۀ مستقیمي
بین سن و میزان مشارکت در طرحها وجود دارد (.)1
مشارکت عمومي در مديريت منابع آب از حوزه رودخانه
حايهه ،1چین مورد بررسي قرار گرفت که برگزاري
دورههاي آموزشي به منظور بهبود سطح آگاهي افراد در
خصوص طرحهاي آبخیزداري پیشنهاد ميشود (.)12
تحلیل خصوصیات ساختاري شبکه زنان روستايي در
استقرار مديريت مشارکتي مناطق بیاباني بررسي و نتايج
حاصل بیانگر آن است که میزان سرمايه اجتماعي و به تبع
آن سرعت گردش پیوندهاي اعتماد و مشارکت در حد
متوسط ميباشد ( .)8عاملهاي مشارکت بهرهبرداران در
اجراي طرح مرتع در گلستان بررسي و نتايج آنان نشان داد
که در بین بهرهبرداران فعال در اجراي طرحهاي مرتعداري،
متغیرهاي ادراک در مورد تسهیل کنندهها و بازدارندههاي
مشارکت ،آگاهي زيستمحیطي و امکانسنجي فیزيکي-
اکولوژيکي تبیینکننده مشارکت در طرحهاي مرتعداري
است ( .)13عاملهاي مؤثر بر مشارکت روستايي در
فعالیتهاي آبخیزداري در حوزه آبخیز چشمه زينل
1 Haihe

شهرستان بروجن بررسي و نتايج نشان ميدهد که بین سن
افراد با درصد همبستگي  r= -0 /136و تجربه افراد در
کشاورزي با درصد همبستگي  r= -0 /032با مشارکت آنها
در فعالیتهاي حوزه ارتباط منفي و غیر معنيداري وجود
دارد و بین تطبیقپذيري اجتماعي با درصد همبستگي
 ،r= 0/43وضعیت اقتصادي اجتماعي با درصد همبستگي
 ،r= 0/57عضويت در موسسات عمومي روستايي با درصد
همبستگي  r= 0/36و استفاده از منابع اطالعاتي با درصد
همبستگي  r= 0/37با میزان مشارکت پاسخدهندگان
رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .نتايج تجزيه و تحلیل
چند رگرسیوني به روش گام به گام نشان داد که سطح
آگاهي از اهداف و ويژگيهاي پروژههاي حوزه آبخیز ،با
درصد همبستگي  ،0/53بیشترين نقش را در میزان
مشارکت پاسخ دهندگان در فعالیتهاي آبخیزداري دارد
( .)24آثار اقتصادي و اجتماعي عملیات آبخیزداري بر
آبخیزنشینان حوزه حسن ابدال استان زنجان تحلیل و نتايج
نشان ميدهد که اجراي طرحهاي آبخیزداري نتوانسته بر
روي سرمايههاي اجتماعي روستا از قبیل افزايش مشارکت
و اعتماد ،افزايش سطح آگاهي و مهارتهاي مردم ،افزايش
درآمد ،افزايش فرصت شغلي ،افزايش پوشش گیاهي مؤثر
باشد ( .)10در پژوهشي عاملهاي مؤثر بر عدم مشارکت
جوامع روستايي در طرحهاي آبخیزداري حوزه آبخیز نیريج
شناسايي و اولويتبندي شد و نتايج نشان داد که از منظر
خبرگان و مردم ،شاخصهاي مديريتي و اقتصادي نقش
بیشتري را در عدم مشارکت مردم نسبت به شاخصهاي
اجتماعي و آموزشي و ترويجي دارند .نتايج رتبهبندي
زيرشاخصها حاکي از تفاوت اهمیت زيرشاخصها داشته و
از منظر کارشناسان ،زيرشاخصهاي عدم تخصیص کامل
اعتبارات اجرايي در زمان مقرر و اختالفات محلي و قومي،
بهترتیب بیشترين و کمترين اهمیت را دارند در حاليکه
جوامع محلي زيرشاخصهاي عدم نظرخواهي از ذينفعان
در مراحل طراحي و تدوين پروژهها و عدم اعتماد نسبت به
نتايج پروژهها را داراي بیشترين و کمترين رتبه معرفي
نمودهاند و در نظرسنجي از جوامع محلي ،تمرکززدايي
قدرت تصمیمگیري ،فعالیت سمنها و آموزش بهرهبرداران
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بههمراه عاملهاي چون اجراي پروژههاي چندمنظوره و
درنظرداشتن منافع آبخیزنشینان ميتواند زمینهساز اعتماد
و جلب مشارکت فعال مردم در پروژههاي آبخیزداري حوزه
گردد (.)19
با توجه به مرور سوابق تحقیق مشخص شد که پايداري
و اثربخشي فعالیتهاي بیابانزدايي انجام شده در گرو
مشارکت دادن هر چه بیشتر جوامع محلي و ذينفعان
عرصههاي منابع طبیعي در مراحل مختلف انجام آنهاست.
بنابراين بررسي مقوله مشارکت در فعالیتهاي بیابانزدايي
با توجه به شرايط فرهنگي خاص هر منطقه ،ميتواند يکي
از پیشنیازهاي اصلي هرگونه اقدام باشد زيرا بررسي
عاملهاي مؤثر بر مشارکت مردم در طرحهاي بیابانزدايي
براي سیاستگزاران توسعه روستايي و کشاورزي و
بخصوص دستاندرکاران منابع طبیعي به منظور بازانديشي
بر روند تصمیمگیري ،برنامهريزي ،اجرا و ارزشیابي
پروژههاي منابعطبیعي و تعیین جايگاه و نقش مردم در
اين فرآيند ،فرصتي مغتنم و ضرورتي انکارناپذير است
سهیم کردن مردم منطقه در مراحل مختلف پروژهها اعم از
برنامهريزي ،تعیین اولويت ،اجراي پروژه ،بهرهبرداري و
نگهداري و همچنین عاملهاي فردي ،اجتماعي -فرهنگي
و اقتصادي نقش مؤثري بر مشارکت بیشتر روستايیان در
طرحهاي بیابانزدايي دارد .از آنجايي که اهمیت فعالیتهاي
گروهي در زمینههاي مختلف از جمله مديريت منابعطبیعي
و برنامههاي بیابانزدايي و مشارکت باعث ميشود که افراد
در مورد مفاهیم همکاري ،تعاون و تصمیمگیري در حین
مشارکت آموزش ببینند و نقش و تأثیر عامل انساني در
بیابانزدايي و پیامدهاي حاصل از آن ،گوياي اهمیت
مشارکت مردم بخصوص مردم محلي در جهت کنترل
بیابانزايي ميباشد و در اين امر نیاز به داشتن کنترل و
مسئولیت بیشتر مردم محلي بر منابع خود ،مشارکت و
تأثیرگذاري آنها در فرآيندهاي تصمیمگیري و توانايي
سازماندهي را بیشتر آشکار ميسازد و همه اين موارد،
زمینهسازي مشارکت اين افراد را در برنامهريزي ،مديريت و
اجراي پروژههاي بیابانزدايي نشان ميدهد .عاملهاي
مختلفي در مشارکت مردم در طرحهاي مقابله با بیابانزايي
نقش دارند و با وجود اجراي پروژههاي متعدد در زمینۀ
بیابانزدايي در سطح کشور ،تاکنون بررسي در خصوص
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نگرش و ادراک مردم ساکن در اين زيستبومها نسبت به
تأثیر طرحهاي بیابانزدايي انجام نگرفته .لذا شناسايي و
اولويتبندي عاملهاي فردي ،اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي
تاثیرگذار بر مقدار مشارکت مردم در طرحهاي بیابانزدايي
انجام شده در منطقه محمدشاهکرم شهرستان زهک هدف
اصلي اين پژوهش است .اين مجتمع مسکوني تجمیعي از 6
روستاي پراکنده از مناطق مختلف ،با وِيژگيهاي طايفهاي و
خرده فرهنگ متفاوت ميباشد که در سال  1369در اين
منطقه سکونت گزيدهاند و بنابراين ضرورت زيادي دارد.
◼ مواد و روش
موقعیت منطقه مورد بررسی

شهرستان زهک در محدوده جغرافیايي  30˚ 44′تا
 30˚ 59′عرض شمالي و  61˚ 37′تا  61˚ 48′طول شرقي
با مساحت  950km2در شمال استان سیستان و بلوچستان
قرار دارد منطقۀ محمدشاهکرم از توابع شهرستان زهک با
ارتفاع حدود  471mاز سطح دريا ،اقلیم خشک و فراخشک
بوده و میانگین بارندگي ساالنه  ،58/8 mmبیشینه مطلق
دما  ،46/9˚cحداقل رطوبت  ،%15/7باد غالب شهر زهک
شمالغربي به جنوبشرقي و بیشینه سرعت باد غالب در اين
منطقه مقارن با هنگام وزش بادهاي  120روزه سیستان
است که فعالیت آن از اوايل خرداد تا اواخر شهريور ماه ادامه
مي يابد (شکل  .)1اين منطقه از تجمیع تعدادي روستاهاي
متراکم از جمله :گزمه ،حاجي جاللي ،شاهگل،
محمدشاهکرم ،شريف آباد و لجهاي پس از سیل سال 1369
ايجاد شده که بهدلیل جانمايي نادرست در مسیر کريدورهاي
توفان ماسه قرار گرفته است و جمعاً  1187خانوار و 5134
نفر جمعیت داردکه  %51/2زنان و  %48/8آن را مردان
تشکیل ميدهد .اين منطقه بخشي از دشت وسیع سیستان
است که در اواخر دوران دوم زمینشناسي در اثر جنبشهاي
کوهزايي از دريا جداشده و در ابتدا رسوبات آهکي از نوع
دريايي و سپس رسوباتي نسبتاً درشت و نرم رويهم انباشته
شده و سازندهاي زمینشناسي منطقه عموماً متشکل از
نهشتههاي رسوبي زمان نئوژن تا عهد حاضر از جنس فلیش
است .عمده خاکهاي منطقه را سه رده انتيسول،
اريديسول و اينسپتيسول تشکیل دادهاند مساحت کل
زمینهاي قابل کشت  4011/95 haميباشد که طرحهاي
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نشريه مديريت بيابان ،سال نهم ،شماره سوم ،پاييز  ،1400صفحات  67تا 86

بیابانزدايي از جمله :عملیات زيستي نهالکاري ،بادشکن و
پخش سیالب در محدودۀ شمال آن اجرا شده است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردي است که با روش پیمايش
انجام شده و ابزار سنجش ،پرسشنامه با دو نوع متغیر وابسته
و متغیر مستقل بوده که شامل سوالهاي بسته و تعداد
محدودي سوال باز بود و از حالت مقیاس چند درجهاي طیف
لیکرت 1استفاده شد .اين مقیاس از مجموعهاي از گويهها
تدوين شدهاست که به ترتیب خاصي ساخته ميشود .پاسخ
دهنده میزان موافقت خود را با هر يک از عبارات در يک
مقیاس درجهبندي از يک تا پنج درجه نشان ميدهد .سپس
پاسخ آزمودنيها به هر يک از گويهها از نظر عددي
ارزشگذاري و با حاصل جمع عددي اين ارزشها ،نمره
آزمودني در اين مقیاس بهدست آمد ( .)22روايي محتوايي
پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین تصحیح شد و
براي تايید پايايي پرسشنامه ،از ضريب آلفاي کرونباخ (رابطه
 )1استفاده گرديد که هر قدر شاخص آلفاي کرونباخ به عدد
يک نزديکتر باشد همبستگي دروني بین سواالت يک
پرسشنامه بیشتر و در نتیجه پرسشها همگنتر خواهند بود
جامعه آماري پژوهش ،اقشار مختلف کشاورز ،دامدار ،کارگر،

کارمند و  ...ساکن در منطقه ميباشد که بصورت تصادفي
انتخاب شدند و تعداد پرسشنامه مورد نیاز براي انجام
پژوهش حاضر نیز براساس رابطه کوکران (رابطه  )2و با
سطح اطمینان  %95و احتمال خطاي  %5محاسبه شد.
()1

 =jتعداد زير مجموعه سوالهاي پرسشنامه يا آزمونSj2،

واريانس زيرآزمون  jام =S ،واريانس دادهها
()2

𝑞𝑝 𝑡 2
𝑑2
=𝑛
𝑞𝑝 1 𝑡 2
)1 + ( 2 − 1
𝑑 𝑁

 :tدرصد احتمال صحت گفتار برابر با  :p ،%95مقدار نسبت
صفت موجود در جامعه=  :q ،0/5درصد افرادي که فاقد
آن صفت در جامعه هستند=  :d ،0/5مقدار اشتباه مجاز يا
درصد خطا :N ،حجم جمعیت آماري :n ،حجم نمونه
براي استخراج از روش تحلیل محتوا ،دادهها به صورت
طبقه اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم به شرح زير طبقهبندي
شد :طبقه اول :کساني که هیچ مسئولیتي را در روستا بر
عهده نداشتند.

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در کشور ،استان و شهرستان
1 Likert

∑ 𝑆𝑗 2
𝑗
] [1 − 2
𝑗−1
𝑆

= 𝑎𝑟
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طبقه دوم :کساني که متولي مسجد ،مسئول پايگاه بسیج
و يا انجمن مدرسه بودند .طبقه سوم :کساني که در يک دوره
شورا حضور داشتند يا در کاري ديگر به مدت  4سال در
روستا مسئولیت داشتند .طبقه چهارم :کساني که در دو
دوره شورا حضور داشته يا در کاري ديگر به مدت  8سال در
روستا مسئولیت داشتند و طبقه پنجم :کساني که بیش از 8
سال در روستا مسئولیت داشتند .يکي از عاملهايي که
ممکن است روي سطح مشارکت روستايیان در کارهاي
جمعي تأثیر منفي بهگذارد ،وجود تضاد و اختالف در بین
اهالي روستا است .اين دادهها بهصورت طیف  5گزينهاي
لیکرت در قالب سوال مطرح گرديد .اطالعات اولیه
پاسخدهندگان به پرسشنامهها شامل :جنسیت ،سرپرست
خانوار ،سن ،تحصیالت ،سابقه سکونت در روستا ،تعداد
اعضاي خانوار ،شغل ،سابقه شغل ،منبع درآمد ،نوع اراضي
تحت تملک و سطح اراضي زير کشت ،مسئولیت محلي،
اختالف و تضاد بهرهبرداران جمعآوري و فراواني بود و درصد
هر متغیر بهدست آمد.
تجزیه و تحلیل دادهها

تجزيه و تحلیل دادههاي گردآوري شده در قالب
پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفي و تحلیلهاي استنباطي
انجام شد .براي اولويتبندي هر کدام از شاخصهاي
اقتصادي ،اجتماعي فرهنگي ،برنامهريزي ،اجرا ،مراقیت و
نگهداري ،يکسري سواالت يا گويههاي چند گزينهاي طراحي
و پارامترهاي آماري از قبیل :فراواني ،میانگین ،انحراف معیار،
ضريب تغییرات پاسخهاي داده شده به هر سوال ،ضريب
همبستگي پیرسون ،میزان  Fو انحراف معیار در آزمون
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 ANOVAبین متغیرهاي مختلف انواع عاملهاي فردي و
اجتماعي مرتبط با میزان مشارکت برنامهريزي ،مشارکت
اجرا ،مشارکت نگهداري و مراقبت و بصورت تلفیقي از آنها
محاسبه و براي رتبهبندي عاملهاي مؤثر بر مشارکت با روش
تصمیمگیري  AHPو براي اولويتبندي اثرات متغیرهاي
مستقل بر متغیرهاي وابسته در هر کدام از شاخصهاي
مشارکت ،از رگرسیون چند متغیره استفاده شد (شکل .)2
◼ نتایج و بحث
ضريب آلفاي کرونباخ براي ابعاد مختلف مشارکت ،عدد
0/70و بیشتر از آن بدست آمد که نشاندهندهي سازگاري
دروني يا پايايي همگني سواالت پرسشنامه است (جدول
 )1که با توجه به مقدار ضريب آلفاي کرونباخ مشخص شد
که سواالت مربوط به مشارکت اجتماعي فرهنگي و
برنامهريزي از همگني بیشتري نسبت به سواالت اقتصادي
برخوردارند و تعداد پرسشنامه مورد نیاز براي انجام پژوهش
نیز براساس فرمول کوکران ،تعداد  358پرسشنامه محاسبه
شد که  319نفر يا  %89/1مرد و  39نفر يا  %10/9زن از
جامعه آماري موجود در منطقه ،به پرسشنامهها پاسخ دادند
و بیشترين درصد پاسخدهندگان ،معادل  ،% 36داراي سن
 41تا  50سال بودند همچنین در بین پاسخدهندگان،
بیشترين زمان سکونت در روستا ،مربوط به افرادي بود که
حدود  27تا  49سال ،معادل  %52/5است که در اين منطقه
زندگي ميکنند (جدول  .)2گويههاي مربوط به هر بخش
با توجه به شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حاکم بر
منطقه انتخاب شد.

شکل  .2فلوچارت مراحل انجام پژوهش
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جدول  .1مقدار آلفای کرونباخ ابعاد مختلف مشارکت
ردیف

ابعاد

میزان آلفای کرونباخ

1
2
3

اقتصادي
اجتماعي -فرهنگي
برنامهريزي

0/70
0/87
0/87

جدول .2توزیع اطالعات اولیه پاسخ دهندگان به پرسشنامهها
اطالعات پاسخگویان پرسشنامهها
جنسیت
سرپرست خانوار

سن (سال)

تحصیالت

سابقه سکونت در روستا
(سال)

بُعد خانوار (نفر)

شغل

سابقه شغل (سال)

منبع درآمد سالیانه

مرد
زن
مرد
زن
 30سال و کمتر
31-40
41-50
51-60
 61سال و بیشتر
بيسواد
ابتدايي
راهنمايي
ديپلم
دبیرستان
لیسانس و باالتر
 26سال و کمتر
49-27
 50سال و بیشتر
 3و کمتر
6-4
 7و بیشتر
کشاورزي
دامداري
باغداري
کشاورزي -دامداري
ساير
 20سال و کمتر
40-21
 41سال و بیشتر
کشاورزي
دامداري
پرورش طیور
کارگري
کاسبي
دولتي
ساير

فراوانی

درصد

319
39
346
12
18
74
129
80
57
77
73
90
37
67
14
29
188
141
156
159
43
197
14
5
106
39
117
197
44
260
39
9
15
11
21
3

89/1
10/9
96/6
3/4
5
20/7
36
22/4
15/9
21/5
20/5
25/1
10/3
18/7
3/9
8/1
52/5
39/4
43/6
44/4
12
54/2
3/9
1/4
29/6
10/9
32/7
55
12/3
72/6
10/9
2/5
4/2
3/1
5/9
0/8

جمع بندی
جمع358 :

میانگین45/28 :
انحراف معیار13/42 :
کمینه3 :
بیشینه73 :
میانگین4 :
انحراف معیار1/85 :
بیشینه8 :
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ادامۀ جدول .2توزیع اطالعات اولیه پاسخ دهندگان به پرسشنامهها
اطالعات پاسخگویان پرسشنامهها
نوع اراضي تحت تملک

سطح اراضي زير کشت (هکتار)

مسئولیت محلي

تضاد و اختالف بهرهبرداران

فراوانی

درصد

شخصي

356

98/10

دولتي

2

1/90

بدون زمین

33

9/2

2-1

258

72/1

4-3

67

18/7

طبقه 1

333

93

طبقه 2

17

4/7

طبقه 3

4

1/1

طبقه 4

2

0/6

طبقه 5

2

0/6

خیلي کم

104

29

کم

191

53/4

متوسط

63

17/6

نتايج حاصل از مقايسه عاملهاي اقتصادي و اجتماعي-
فرهنگي نشان داد که  57نفر از روستايیان معادل ،%15/9
تمايل به مشارکت اقتصادي زياد دارند يعني حاضرند براي
اجراي اينگونه طرحها هزينه شخصي هم انجام دهند و
 202نفر از آنها معادل  ،%56/4داراي مشارکت اقتصادي
متوسطاند که ميتوان نتیجه گرفت که افراد مورد بررسي
از نظر مقدار مشارکت اقتصادي در حد مطلوبي هستند و
در شرايط لزوم حاضر به هزينه شخصي هم هستند و
همچنین میانگین مشارکت اجتماعي -فرهنگي روستايیان
 82/92ميباشد .حداقل امتیاز بدست آمده برابر با  64و
حداکثر آن برابر با  95است .مشارکت اجتماعي -فرهنگي
 95نفر ،معادل  ،%26/5از افراد مورد مطالعه پايین ميباشد
و  109نفر ،معادل  ،%30/4از روستايیان داراي مشارکت

جمع بندی

اجتماعي -فرهنگي بااليي هستند و حاضر به شرکت در
جلسات و دورههاي آموزشي ،حفاظتي ،مراقبتي و ترويج در
بین ديگر افراد در خصوص طرحهاي بیابانزدايي ميباشند
و آمادگي براي هرگونه همکاري را دارند (جدول .)3
بر پايۀ نتايج جدول ( )4گويه؛ «تا چه میزان حاضر به
حفظ و نگهداري طرحهاي اجراشده در روستا هستید» با
ضريب تغییرات  ،0/165اولويت اول و گويه «آيا بانکها وام
يا تسهیالت مالي را جهت کمک به فعالیتهاي کشاورزي
و ...بعد از اجراي طرحهاي بیابانزدايي در اختیار کشاورزان
قرار دادهاند» با ضريب تغییرات  ،0/365کم اهمیتترين
گويه تبیینکننده مقیاس مشارکت عاملهاي اقتصادي
است.

جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عاملهای یا شاخصهای اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در مشارکت
نوع عامل یا شاخص مشارکت
اقتصادي

اجتماعي  -فرهنگي

میزان

فراوانی

درصد

کم

99

27/7

متوسط

202

56/4

باال

57

15/9

کم

95

26/5

متوسط

154

43/1

باال

109

30/4

اطالعات آماری
انحراف معیار8/142 :
کمینه23 :

انحراف معیار5/34 :
کمینه64 :

بیشینه55 :
میانگین36/81 :

بیشینه95 :
میانگین82/99 :
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بر اساس نتايج جدول ( )5گويه؛ «تالش مجريان طرح
در جلب همکاري روستائیان را چگونه ارزيابي ميکنید» با
ضريب تغییرات  ،0/088اولويت اول و گويه «آيا در تقسیم و
توزيع آب کشاورزي و حفظ و نگهداري نهالها با مسئولین
مربوطه همکاري داشتهايد» با ضريب تغییرات ،0/267

اولويت آخر عاملهاي اجتماعي  -فرهنگي را به خود
اختصاص داد به عبارتي روستايیان معتقد بودند که اينگونه
طرحها بايد به گونهاي تعريف شود که براي جوامع هدف
درآمدزايي نیز داشته باشد و آنها انگیزۀ الزم را براي حضور
در اين طرحها داشته باشند.

جدول  .4اولویتبندی زیرشاخصها یا گویههای تبیینکننده شاخص اقتصادی
اختصار

میانگین

انحرافمعیار

ضریبتغییرات

اولویت

زیرشاخصها یا گویهها
تا چه میزان حاضر به حفظ و نگهداري طرحهاي اجر اشده در روستا هستید.

X1

4/17

0/691

0/165

1

تا چه اندازه عالقمند به مشارکت با ديگران براي تشکیل تعاوني و کارگروهي براي
هزينه اينگونه طرحها داريد

X2

3/67

0/776

0/214

2

شخصا به چه میزان عالقمند به مشارکت مالي در اين طرحها هستید.

X3

3/75

0/817

0/217

3

X4

3/57

0/845

0/236

4

X5

3/53

0/861

0/243

5

X6

3/27

0/870

0/266

6

X7

3/02

0/965

0/319

7

X8

3/06

1/01

0/330

8

X9

3/05

1/02

0/339

9

X10

2/92

1/01

0/345

10

X11

2/82

1/03

0/365

11

توجه مسئولین ارگانهاي مرتبط را به چه میزان در هزينه طرحهاي بیابانزايي مؤثر
ميدانید.
توجه مسئولین ارگانهاي مرتبط را به چه میزان میزان در اشتغالزايي و افزايش
درآمدهاي بهرهبرداران مؤثر ميدانید
عالقه فرزندان /جوانان به انجام مشارکت و همیاري در طرحهاي بیابانزدايي چه میزان
است
میزان اشتغال جوانان از طريق مشارکت در اين طرحها تغییري کرده است
اجراي پروژههاي بیابانزدايي (احداث بادشکن ،قرق حفاظتي ،نهالکاري و )...تا چه
میزان در افزايش درآمدهاي اقتصاديتان اثر داشته است
آيا طرح انجام شده در منطقه باعث افزايش درآمدهاي کشاورزي و دامداري شما شده
است
سطح اقتصادي خانوارها در چند سال اخیر که طرح بیابانزدايي انجام شده در روستا
به چه میزان افزايش پیدا کرده است
آيا بانکها وام يا تسهیالت مالي را جهت کمک به فعالیتهاي کشاورزي و ...بعد از
اجراي طرحهاي بیابانزدايي در اختیار کشاورزان قرار دادهاند

جدول  .5اولویتبندی زیرشاخصها یا گویههای تبیینکننده شاخص اجتماعی -فرهنگی
زیرشاخصها یا گویهها

اختصار

میانگین

انحرافمعیار

ضریبتغییرات

اولویت

تالش مجريان طرح در جلب همکاري روستائیان را چگونه ارزيابي ميکنید

Y1

2/94

0/259

0/088

1

پذيرش روشها و برنامههاي جديد در روستا جهت طرحهاي بیابانزدايي به چه میزان
است

Y2

2/93

0/323

0/110

2

هنگام انجام کارهاي گروهي چه میزان احساس مسئولیت داريد

Y3

4/05

0/442

0/111

3

تخريب اراضي ،بوته کني و...پس از اجراي پروژه چقدر کمتر شده است

Y4

2/95

0/348

0/117

4

میزان رضايت شما از کالسهاي آموزشي ترويجي روستا چه میزان است

Y5

2/90

0/346

0/119

5

نقش دانش بومي را تا چه حد در پیشرفت طرحهاي بیابانزدايي مؤثر ميدانید

Y6

4/45

0/571

0/128

6

میزان مشارکت شما در انجام کارهاي گروهي کشاورزي با اهالي روستا چقدر است

Y7

3/78

0/487

0/129

7

مشارکت و همکاري شما با اعضاي شورا ،دهیاري و اهالي روستا چه میزان است

Y8

3/78

0/540

0/142

8

تا چه حد به قوانین مربوط به طرحهاي بیابانزدايي احترام ميگذاريد

Y9

4/09

0/636

0/155

9

به چه میزان احساس نیاز سواد بیشتر جهت بهتر انجام دادن فعالیتها داريد

Y10

3/51

0/578

0/164

10

چقدر از رسانهها براي افزايش آگاهي در مورد اينگونه طرحها استفاده ميکنید

Y11

3/50

0/578

0/165

11

78

شناسايی و اولويتبندی عاملهای مؤثر بر مشارکت جوامع روستايی...

ادامۀ جدول  .5اولویتبندی زیرشاخصها یا گویههای تبیینکننده شاخص اجتماعی -فرهنگی
زیرشاخصها یا گویهها

اختصار

میانگین

انحرافمعیار

ضریبتغییرات

اولویت

Y12

3/66

0/611

0/166

12

Y13

3/99

0/673

0/168

13

Y14

2/90
4/08

0/504
0/737

0/173
0/180

14
15

Y16

2/72

0/501

0/184

16

Y17

3/61

0/683

0/189

17

Y18

3/63

0/692

0/190

18

Y19

3/27

0/625

0/191

19

Y20

3/49

0/724

0/207

20

Y21

2/55

0/575

0/225

21

Y22

2/43

0/564

0/232

22

Y23

2/49

0/629

0/252

23

Y24

2/69

0/680

0/267

24

آيا مايل به تشويق فرزندان  /جوانان جهت سکونت در روستايتان هستید
چقدر تمايل داريد در کارهاي حفاظتي از طرحهاي بیابانزدايي با ديگران مشارکت
داشته باشید
چه میزان در طرحهاي بیابانزدايي اجرا شده مشارکت داشته ايد
آيا تمايل به مشارکت در طرحهاي بیابانزدايي داريد
پروژۀ بیابانزدايي (محمدشاهکرم) چه مقدار رضايتمندي شما را از جهت اقتصادي و
بهبود شرايط زيست محیطي روستا فراهم ساخته است
چقدر تمايل داريد در صورت برگزاري کالسهاي آموزشي و عملي که از طرف ادارات
مربوطه جهت افزايش اطالعات عمومي شما در زمینه طرحهاي بیابانزدايي و
بهرهبرداري از آنها برگزار شود مشارکت نمايید.
به چه میزان عالقهمند به مشارکت زنان در کالسهاي آموزشي مناسب با اين طرحها
هستید.
میزان آشنايي شما با فعالیتهاي منابع طبیعي در زمینه طرحهاي بیابانزدايي ،چه
حد است.
با وجود شرايط خشکسالي و اجراي طرحهاي بیابانزدايي ،تا چه حد مايل به ماندن
در روستا هستید.
چقدر آموزش براي حفظ و صیانت ازطرحها به شما داده شده است.
بعد از اجراي طرحها به علت بهتر شدن فضاي کار در روستا ،میزان بازگشت و انصراف
از مهاجرت چقدر بوده است.
با مسئولین پروژههاي طرحهاي بیابانزدايي چقدر ديدار و جلسه داشته ايد.
در تقسیم و توزيع آب کشاورزي و حفظ و نگهداري نهالها با مسئولین مربوطه چقدر
همکاري داشتهايد.

اولويتبندي شاخصهاي مؤثر بر مشارکت ،با استفاده
از روش  AHPانجام شد و مقادير نمايههاي نسبت سازگاري
و وزنهاي نرمال شده محاسباتي شاخصها در جدول 6
ارايه شده است .وزن پاياني براي شاخص اجتماعي فرهنگي
از همه بیشتر و معادل  0/436و پس از آن شاخص مديريتي
با وزن  0/402در اولويت دوم و کمترين وزن نرمال ،مربوط
به شاخص اقتصادي و معادل 0/155ميباشد لذا شاخص
اقتصادي کمترين اولويت را دارا است.
حداقل مشارکت در برنامهريزي براي شروع طرحهاي
بیابانزدايي در منطقه  %32/7و حداکثر آن %40/8
ميباشد %32/7 .داراي مشارکت پايین در اجرا%23/7 ،

Y15

متوسط و  %46/6مقادير باالي مشارکت را داشته اند.
 %49/7پاسخگويان مشارکت متوسط در نگهداري و مراقبت
و  %27/9داراي مشارکت باال بودند (جدول .)7
از بین گويههاي بررسي شده براي متغیر مشارکت در
برنامهريزي ،گويه؛ «تا چه حد جلساتي با حضور کارشناسان
مربوطه قبل از اجراي طرحهاي بیابانزدايي داشته ايد» با
ضريب تغییرات  ،0/225اولويت اول و گويه؛ «کارشناسان
و مروجان تا چه حد به نظرات شما در مورد طرحهاي
بیابانزدايي توجه کردهاند» با ضريب تغییرات ،0/255
آخرين اولويت را به خود اختصاص داده است.

جدول  .6نسبت سازگاری و وزن نرمال شده محاسباتی شاخصها
شاخص

CI

اقتصادي
اجتماعي فرهنگي
مديريتي

0/08

RI

0/9

CR

0/088

L

M

U

وزن نرمال

0/18
0/06
0/16

0/31
0/13
0/32

0/76
0/33
1/18

0/155
0/436
0/402

 :CIنمايه سازگاري تصادفي :RI ،نمايه ناسازگاري تصادفي :CR ،نسبت سازگاري M ،L ،و  Uبترتیب مولفههاي اول تا سوم اعداد فازي
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در بحث مشارکت در اجرا ،گويهي «تا چه حد در راهنمايي
و هدايت ديگر روستايیان به مشارکت و همکاري در طرح
بیابانزدايي فعالیت داشتهايد» با ضريب تغییرات ،0/202
اولويت اول و گويهي«چه مقدار از هزينه هاي مربوط به
طرحهاي بیابانزدايي را پرداخت کردهايد» با ضريب تغییرات
 ،0/286آخرين اولويت را به خود اختصاص داده است.

در بحث مشارکت در مراقبت و نگهداري ،گويهي «تا
چه میزان حاضر به حفظ و نگهداري طرحهاي بیابانزدايي
انجام شده در روستا هستید» با ضريب تغییرات ،0/123
اولويت اول و گويهي«به نظر شما ،تخريب منابع طبیعي تا
چه حد کاهش يافته است» با ضريب تغییرات ،0/203
آخرين اولويت را به خود اختصاص داده است (جدول .)8

جدول  .7توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت در برنامهریزی ،اجرا ،مراقبت و نگهداری
نوع مشارکت
مشارکت برنامهريزي

مشارکت در اجرا

مشارکت در نگهداري و
مراقبت

میزان

فراوانی

درصد

پايین
متوسط
باال
پايین
متوسط
باال
پايین
متوسط
باال

117
95
146
117
85
156
80
178
100

32/7
26/5
40/8
32/7
23/7
46/6
22/4
49/7
27/9

اطالعات آماری
انحراف معیار2/28 :
کمینه5 :

بیشینه17 :
میانگین12/56 :

انحراف معیار2/71 :
کمینه9 :

بیشینه23 :
میانگین17/54 :

انحراف معیار2/32 :
کمینه15 :

بیشینه32 :
میانگین25/01 :

جدول  .8اولویتبندی گویههای تبیینکنندۀ مشارکت در برنامهریزی ،اجرا ،مراقبت و نگهداری
نوعمشارکت

گویهها

مشارکت دربرنامهريزي
مشارکت در اجرا
مشارکت در نگهداري و مراقبت

تا چه حد با کارشناسان مربوطه قبل از اجراي طرحهاي بیابانزدايي جلسه داشتهايد
مروجین و کارشناسان قبل از اجراي طرحهاي بیابانزدايي تا چه حد با شما مشورت کردند
تا چه حد از شما در مورد اجراي برنامههاي بیابانزدايي نظرخواهي شد
تا چه حد شما به کارشناسان و مروجان براي مشاوره و راهنمايي به شهر مراجعه کرديد
کارشناسان و مروجان تا چه حد به نظرات شما در مورد طرحهاي بیابانزدايي توجه کرده اند
تا چه حد در راهنمايي و هدايت ديگر روستايیان به مشارکت و همکاري در طرحهاي
بیابانزدايي فعالیت داشتهايد
تا چه حد در اجراي طرح (نهال کاري ،قلمه زني) حضور داشتهايد
دولت تا چه حد به تنهايي از عهده طرحهاي بیابانزدايي برميآيد
در تهیه قلمه ،نهال و يا بذر براي کاشت تا چه حد همکاري داشتهايد
در حمل قلمه يا نهال از محل خزانه تا محل کاشت تا چه حد همکاري داشتهايد
تا چه حد در اجراي طرح (کپه کاري و بذر کاري) حضور داشته ايد
چه مقدار از هزينه هاي مربوط به طرحهاي بیابانزدايي را پرداخت کرده ايد
تا چه میزان حاضر به حفظ و نگهداري طرحهاي بیابانزدايي انجام شده در روستا هستید
عرصه احیا شده تا چه حد موجب کاهش گرد و غبار در موقع طوفان شده است
به نظر شما تا چه حد وجود قرقبان جهت حفاظت از عرصههاي احیاي شده ضروري است
تا چه حد جهت جلوگیري از ورود دام به محدوه طرح بیابانزدايي همکاري داريد
میزان سودمندي و تأثیرگذاري مثبت طرح بیابانزدايي بر زندگي شما
پوشش گیاهي در محدودهي سکونت شما تا چه حدي افزايش يافته است
عرصه احیا شده تا چه حدي تامین کننده علوفه دام شما ميباشد
به نظر شما ،تخريب منابع طبیعي تا چه حد کاهش يافته است

میانگین انحرافمعیار ضریبتغییرات اولویت
2/55
2/55
2/52
2/46
2/46

0/575
0/580
0/558
0/619
0/628

0/225
0/227
0/232
0/251
0/255

1
2
3
4
5

2/72

0/550

0/202

1

2/58
2/43
2/68
2/56
2/47
2/07
4/35
2/83
3/25
2/93
2/78
3/17
2/77
2/91

0/571
0/584
0/663
0/634
0/680
0/594
0/538
0/442
0/536
0/488
0/486
0/564
0/537
0/592

0/221
0/240
0/247
0/248
0/275
0/286
0/123
0/156
0/164
0/166
0/174
0/177
0/193
0/203

2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
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بررسي ضريب همبستگي بین عامل هاي ،متغیرها و
مشارکتهاي مختلف (جدول  )9نشان ميدهد که:
سن افراد براي مشارکت در برنامهريزي ،نگهداري و
مراقبت و مشارکت کل در طرحهاي بیابانزدايي در سطح
 %1داراي همبستگي مثبت و معنيدار و براي مشارکت در
اجرا معنيدار نیست که نتايج پژوهش منطقه چقاکدو
کرمانشاه ( )1با اين يافتهها مطابقت و برخالف نتايج
پژوهش حوزه آبخیز هزارخاني ( )7ميباشد يعني هر چه
سن افراد ،باالتر باشد مشارکت آنها نیز بیشتر ميشود.
جوانان روستا نسبت به افراد مسنتر به دلیل وجود
خشکسالي و تأثیر اقتصادي پايین طرحهاي اجرا شده
رغبتي به مشارکت در مراحل برنامهريزي و نگهداري
طرحهاي بیابانزدايي ندارند .زنان در طرحهاي بیابانزدايي
مشارکت ندارند چون آنها معتقدند که بیابانزدايي يک کار
مردانه است و زنان قادر به مشارکت در اين امر نیستند که
اين يافته با نتايج پژوهش ( )6مطابقت دارد .سطح
تحصیالت افراد همبستگي منفي و معنيدار در سطح %5
با میزان مشارکت آنها داشت ،يعني با افزايش مقدار سواد
و تحصیل افراد ،مشارکت آنها کمتر ميشود زيرا افراد با
سوادتر ،بیشتر جواناني هستند که شغل اصلي آنها کارمند
يا شغل ديگري ميباشد و به همین دلیل در مشارکت
طرحها ،شرکت نميکنند که بايد به دنبال راههاي ترغیب
روستايیان براي حضور در طرحها از طريق راههاي ارتباطي
مقبول و داراي عوايد اقتصادي بود و افراد بيسواد از نظر
مشارکت عالقهمندي بیشتري نشان مـيدهنـد نتیجه اين
پژوهش برخالف نتايج پژوهشهاي حوزه آبخیز چشمه
زينل شهرستان بروجن ( )24و پژوهش ( )6و موافق
پژوهش ( )27ميباشد .سابقه شغلي در دو سطح
برنامهريزي و نگهداري و مراقبت معنيدار است ولي در اجرا
فاقد معني شد يعني هرچه شناخت بهرهبرداران نسبت به
پروژهها بیشتر شود ،تمايل به مشارکت آنها در طرحهاي
بیابانزدايي هم افزايش مييابد که نتايج پژوهش منطقه
برنجستانک سوادکوه ( )27با اين يافتهها مطابقت دارد.
تعداد افراد خانوار داراي همبستگي مثبت و معنيدار در
سطح  %1با مشارکت دارد که تأثیر مثبت تعداد افراد
خانواده روي میزان مشارکت افراد ،به اين علت است که
اين خانوادهها نیروي کار بیشتري دارند و در نتیجه فرصت
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بیشتري براي شرکت در جلسات و ديگر وظايف مورد نیاز
مشارکت دارند که نتیجه اين پژوهش موافق با نتايج
پژوهش ( )6و برخالف نتايج پژوهش حوزه آبخیز چشمه
زينل شهرستان بروجن ( )24ميباشد .سطح اراضي زير
کشت با مشارکت در برنامهريزي و اجرا در سطح %5
معنيدار گرديده ولي با مشارکت نگهداري و مراقبت
معنيدار نشده و در مقايسه همبستگي اين متغیر با
مشارکت کل ،داراي همبستگي معني داري در سطح %1
ميباشد اين نتايج با نتايج يافتههاي پژوهش منطقه
جیرفت ( )25مطابقت دارد يعني هر چه سطح اراضي
بیشتر باشد مقدار مشارکت آنها نیز بیشتر ميباشد و در
آخر موجب منفغت خود بهرهبردار ميشود.
براساس آزمون آماري  ANOVAنوع اراضي با مشارکت
در اجرا و نگهداري و مراقبت و مشارکت کل رابطۀ
معنيداري ندارد و فقط در سطح برنامهريزي معنيدار شده
و کشاورزي و دامداري بیشترين مقدار مشارکت را به خود
اختصاص دادند و در هر سه سطح مشارکت معنيدار
شدهاند .اين نتايج با يافتههاي پژوهش انجام شده در
هندوستان ( )15مطابقت دارد که علت افزايش مشارکت
افراد ،وابستگي نوع اراضي و افزايش سطح درآمد آنها در
اجراي طرحهاي بیابانزدايي است .ارتباط معنيداري بین
شغل اصلي و میزان مشارکت در طرحهاي بیابانزدايي
منطقه مورد مطالعه وجود داشته ،روستايیاني که شغل
اصلي آنان وابستهي به طرحها است مشارکت بیشتري
دارند زيرا منبع درآمد آنها وابسته به اين طرحها است که
با نتايج يافتههاي پژوهش منطقه سنندج ( )22مطابقت
دارد و طرحهايي که با هدف تثبیت ماسههاي روان صورت
گرفته منفعت آن به همه مردم منطقه ميرسد.
در تمام سطوح مشارکت ،تفاوت معنيداري در نوع
مسئولیت محلي در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد و تفاوت
معنيداري در سطوح مختلف مشارکت در زمینه تضاد و
اختالف بهرهبرداران مشاهده نگرديد که نتیجه اين پژوهش
با نتايج پژوهش حوزه آبخیز چشمه زينل شهرستان بروجن
( )24مطابقت دارد .مقدار نسبت سازگاري در روش ،AHP
0/088محاسبه و کمتر از  0/1و مورد قبول ميباشد و اولويت
بندي روش تحلیل سلسله مراتبي نشان ميدهد که شاخص
اجتماعي فرهنگي ،بیشترين و شاخص اقتصادي کمترين
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تحلیل شدند و تأثیرهاي کلیه متغیرهاي مـستقل بـر روي
متغیـر وابـسته مورد بررسي قرار گرفت و به مرور متغیرهـاي
ضـعیفتـر يکـي پس از ديگري از معادله خارج شد ايـن
مراحـل تـا زمـاني ادامه يافت که خطاي آزمون معناداري به
ده درصد رسید.

اولويت را دارد که نتیجه اين پژوهش موافق با نتايج
پژوهشهاي ( )17( ،)15و ( )19و برخالف نتايج
پژوهشهاي( )26و ( )27ميباشد .براي سنجش تأثیر
متغیرهـاي مـستقل بـر متغیر وابسته ،مشارکت مردم از
رگرسیون چند متغیره به روش  Backwardاسـتفاده شد در
اين روش ابتدا کلیـه متغیرهـاي مـستقل ،همزمـان وارد

جدول .9ضریب همبستگی بین عاملهای ،متغیرها و مشارکتهای مختلف
نوع
عامل

متغیر

سن
عاملهاي فردي

تحصیالت
تعداد خانوار
سابقه شغلي
سطح زير کشت

نوع مشارکت

زیر بخش

برنامهريزي
اجرا
نگهداري و مراقبت
کل
برنامهريزي
اجرا
نگهداري و مراقبت
کل
برنامهريزي
اجرا
نگهداري و مراقبت
کل
برنامهريزي
اجرا
نگهداري و مراقبت
کل
برنامهريزي
اجرا
نگهداري و مراقبت
کل

شخصي
دولتي
شخصي
دولتي
شخصي
دولتي
شخصي
دولتي
کشاورزي
دامداري
باغداري
کشاورزي و باغداري
ساير

برنامهريزي

نوع مالکیت

اجرا
نگهداري و مراقبت
کل

شغل

برنامهريزي

سطح

ضریب همبستگی

آمارۀ F

انحراف معیار

معنیداری

پیرسون

ANOVA

آزمون ANOVA

0/000
0/085
0/001
0/000
0/007
0/981
0/013
0/031
0/000
0/246
0/161
0/005
0/000
0/240
0/001
0/000
0/027
0/000
0/295
0/002
0/020
0/020
0/198
0/198
0/403
0/403
0/493
0/493

0/230
0/091
0/179
0/216
-0/149
0/001
-0/131
-0/114
0/211
0/061
0/076
0/149
0/275
0/062
0/167
0/216
0/117
0/191
0/056
0/166
-

5/49
5/49
1/66
1/66
0/702
0/702
4/70
4/70

-

0/000

19/47

1/85

12/1

2/27
2/14
2/70
3/23
2/33
2/13
5/55
2/21
2/01
2/92
1/34
2/05
2/18
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ادامۀ جدول .9ضریب همبستگی بین عاملهای ،متغیرها و مشارکتهای مختلف
نوع
عامل

متغیر

نوع مشارکت

اجرا

نگهداري و مراقبت

کل

برنامهريزي

اجرا

منبع در آمد
نگهداري و مراقبت

کل

زیر بخش
کشاورزي
دامداري
باغداري
کشاورزي و باغداري
ساير
کشاورزي
دامداري
باغداري
کشاورزي و باغداري
ساير
کشاورزي
دامداري
باغداري
کشاورزي و باغداري
ساير
کشاورزي
دامداري
پرورش طیور
کارگر
کاسب
دولتي
ساير
کشاورزي
دامداري
پرورش طیور
کارگر
کاسب
دولتي
ساير
کشاورزي
دامداري
پرورش طیور
کارگر
کاسب
دولتي
ساير
کشاورزي
دامداري
پرورش طیور
کارگر
کاسب
دولتي
ساير

سطح

ضریب همبستگی

آمارۀ F

انحراف معیار

معنیداری

پیرسون

ANOVA

آزمون ANOVA

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

-

7/32

6/95

13/87

5/69

6/33

6/42

9/76

2/46
3/67
1/67
2/32
3/66
2/05
3/09
1/64
2/02
3/30
4/95
7/95
4/18
4/08
7/19
1/99
2/86
3/50
3/08
2/3
2/01
0/57
2/23
2/62
4/78
4/25
3/51
3/60
0/57
1/93
2/29
2/38
4/55
2/98
2/43
4/04
3/95
5/51
10/08
10/73
7/21
7/28
5/19
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ادامۀ جدول .9ضریب همبستگی بین عاملهای ،متغیرها و مشارکتهای مختلف
نوع
عامل

متغیر

زیر بخش

نوع مشارکت

سطح

ضریب همبستگی

آمارۀ F

انحراف معیار

معنیداری

پیرسون

ANOVA

آزمون ANOVA

عاملهاي اجتماعي

مسئولیت محلي

طبقه 1
طبقه 2
طبقه 3
طبقه 4
طبقه 5
طبقه 1
طبقه 2
طبقه 3
طبقه 4
طبقه 5
طبقه 1
طبقه 2
طبقه 3
طبقه 4
طبقه 5
طبقه 1
طبقه 2
طبقه 3
طبقه 4
طبقه 5
-

برنامهريزي

اجرا

نگهداري و مراقبت

کل

بهرهبرداران

تضاد و اختالف

برنامهريزي
اجرا
نگهداري و مراقبت
کل

0/216

0/795

0/189

0/278

0/082
0/979
0/471
0/613

جـدول  10نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره
را نشان ميدهد اگر  sigکوچکتر از  0/05باشد فرض صفر
که بیانگر بي اثر بودن متغیر در مدل است رد ميشود و
هرچه  tبزرگتر باشد بیانگر اين است که نقش آن متغیر در
مدلسازي بیشتر است .نتايج رگرسیون چند متغیره نشان
ميدهد که ضريب استاندارد شده يا  βمتغیرهاي مستقل
شاخص اجتماعي فرهنگي برابر  -0/037و بیشتر از ضرايب
استاندارد متغیرهاي مستقل شاخصهاي برنامهريزي با

0/092
0/001
-0/038
0/027

1/45

0/419

1/54

1/27

-

2/30
1/90
1/29
0/70
1/41
2/70
3/12
2/94
2/12
3/53
2/32
2/31
1/91
0/01
2/82
5/46
6/06
5/35
2/82
7/77
--

 β = -0/067و اقتصادي با  β = -0/315است که بیان
کننده اين است که شاخص اجتماعي فرهنگي نقش مؤثرتر
و بیشتري در پیشبیني متغیر وابسته دارد و متغیرهاي
مستقل وارد شده ،قابلیت پیشبیني  %57از تغییرات
متغیرهاي وابسته به مشارکت روستايیان در طرحهاي
بیابانزدايي در منطقه محمد شاهکرم را دارا ميباشند که
اين نتايج موافق با نتايج پژوهشهاي ( )7و ( )24و مخالف
با نتايج پژوهش ( )26ميباشد.

جدول  .10یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره
متغیرهاي مستقل

( Bضريب رگرسیون)

( SEBخطاي استاندارد)

( βضريب استاندارد شده)

T student

Sig

اقتصادي

0/22

0/458

- 0/315

- 1/890

0/069

اجتماعي فرهنگي

1/97

0/544

- 0/037

- 0/245

0/792

برنامهريزي

0/268

1/41

-0/067

-0/345

0/780

Standard Error =17/52

Adjust R square = 0/53

R square= 0/584

Multiple R = 0/57

شناسايی و اولويتبندی عاملهای مؤثر بر مشارکت جوامع روستايی...

◼ نتیجهگیری
در پژوهش حاضر که با هدف شناسايي و اولويتبندي
عاملهاي مؤثر بر مشارکت جوامع روستايي در اجراي
طرحهاي بیابانزدايي در منطقه محمدشاهکرم شهرستان
زهک ،انجام شد نتايج نشان داد که روستايیان در مرحلۀ
نگهداري و مراقبت از طرحهاي بیابانزدايي انجام شده در
منطقه ،با میانگین  %25/01بیشترين مقدار مشارکت را دارند.
عدم اطالعرساني کافي بـه مـردم منطقـه و عـدم آگاهي
کافي آنها را ميتوان بهعنوان يکي از مهمترين دلیـل عدم
مشارکت مردم در مرحله برنامهريزي ،طرحهاي انجام شده
در منطقه مورد مطالعه ارائه نمود .طـي بررسيهاي انجام
شده ،مشخص شـد تنهـا کسـاني از وجود اين گونه طرحها
در مرحله برنامهريزي مطلـع شـدهانـد کـه داراي مسـئولیت
محلـي بودهاند و اين مسـأله حـاکي از محـدود بودن
اطالعرساني در منطقـه اسـت .يکي ديگر از دلیلهاي عدم
مشارکت مردم در طرحها را مـيتـوان بـهمبهم بودن اهداف
طرح در مراحل اولیه و در نظـر نگـرفتن منـافع درازمدت
مردم نسبت داد .لذا زماني کـه اهـداف عملیـات و مزايـاي
طرح براي مردم شرح داده شود ،زمینه براي ايجاد همدلي و
همکاري فراهم خواهد شد .در منطقـه مـورد بررسي نوع
مالکیت هیچ تأثیري بر مشارکت افراد نداشته و رابطه
معنيداري بین مالکیت و مشارکت در مراحل برنامهريزي،
اجرا  ،مراقبت و نگهداري وجود ندارد .با توجه به نتايج،
مشخص شد که عامل اجتماعي فرهنگي از ديگر عاملها
مهمتر بوده .از اينرو مسئوالن بايد سعي کنند نخست براي
ارتقاء سطح آگاهي جوامع روستايي از عوايد اجراي طرحهاي
بیابانزدايي کوشا باشند و در مرحله دوم طرحها را به گونهاي
اقتصادي طراحي نمايند تا روستايیان مقیم ،از مزاياي
مالينسبتاً خوبي نیز برخوردار شوند تا از مهاجرت به شهرها
منصرف شوند .از آنجايیکه شهرها در حوزه نفوذ مستقیم
خود ،ارتباطهاي مشخص تکرار شونده با روستاهاي پیرامون
برقرار ميکنند برخي از اين ارتباطها نقش برجستهاي دارند،
اين ارتباطات شامل انتقال مازاد روستايي از روستاها به شهر،
جابهجايي ناپايدار نیروي انساني از روستا به شهر ،عرضه
کاالي مصرفي انواع خدمات از شهر به روستا و جابهجايي
محدود و ناپايدار نیروي کار از شهر به روستاست و با توجه
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به نقش راهبردي روستا در رفاه انسان ،نگرانيهاي دولت و
سازمانها و ديگران در مورد گسترش طرحهاي بیابانزدايي
در بهرهوري روستايي راهکاري اساسي براي کاهش هزينهها
و افزايش درآمد روستايیان ميباشد .جامعه روستايي هدف
معتقد است که درآمد سالیانه آنها فاکتور بسیار مهم ديگري
است که در مشارکت آنها در طرحهاي مقابله با بیابان بسیار
تأثیرگذار است ،به اين صورت که هرچه درآمد سالیانه ناشي
از تأثیر اجراي طرحها بیشتر باشد ،میزان مشارکت آنها در
اينگونه طرحها بیشتر است .البته هر چقدر جامعه فقیرتر
باشد ،سعي ميکند نقشي در اين گونه طرحها به عهده
نگیرد ،از اينرو سود مالي و ارتقاي سطح رفاهي جوامع
روستايي در اولويت قراردارد .روستايیان مورد هدف ،معتقدند
که در وهلۀ اول دولت بايد از مشارکت مردم به شکل اصولي
و نظاممند در طرحهاي بیابانزدايي حمايت کند ،در صورتي
که دولت از مشارکت مردم در اينگونه طرحها حمايت الزم
را بهعمل نیاورد ،روستايیان نیز رغبت الزم را براي مشارکت
در اين طرحها از خود نشان نميدهند.
نتايج اولويتبندي پژوهش حاضر حکايت از آن دارد که
انگیزۀ مالي بر افزايش مشارکت جوامع روستايي در طرحهاي
جامع بیابانزدايي نقش اساسي دارد ،زيرا روستايیان مناطق
بیاباني اکثراً از لحاظ مالي فقیراند و به دلیل تفاوت کیفیت
زندگي و امکانات شهري نسبت به روستا ،تمايل به مهاجرت
دارند و بیشتر با ديد اقتصادي به طرحهاي مذکور مينگرند،
از اينرو پیشنهاد ميشود که اين طرحها به گونهاي طراحي
شود که روستايیان مشارکتکننده در اين طرحها،
تشويقهاي مالي و امکانات رفاهي دريافت نمايند تا انگیزه
مشارکت بیشتر را بهدست آورند .با توجه به وجود اعتقاد
جوامع روستايي به مشارکت بیشتر در طرحها در صورت
وجود تسهیالتي مانند کمکهاي مالي ،پیشنهاد ميشود تا
مسئوالن پوشش يکسري کمکهاي مالي را براي آنان در
طرحهاي جامع فراهم نمايند .از بین متغیرهاي مورد بررسي،
متغیرهاي سن و سابقه شغلي از عاملهاي فردي با ضريب
پیرسون  0/216و مسئولیت محلي از عاملهاي اجتماعي،
بیشترين مقدار همبستگي متغیرهاي وابسته در مقدار
مشارکت را دارند و عامل حفظ و نگهداري طرحهاي
بیابانزدايي انجام شده در منطقه در ردۀ بعد قرار ميگیرد.
با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد
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ميشود مجريان طرحها و فعالیتهاي بیابانزدايي قبل از هر
 توجه ويژهاي به مقوله اعتماد و احترام،گونه اقدام در روستا
- تشکیل کالسهاي آموزشي، انسجام اجتماعي،متقابل
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