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 دهیچک
 

حفاظت از منابع  یهاطرح در انییروستا مشارکت بر مؤثرحاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل  شپژوه

تبیینی محسوب  -انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی یعیطب

 لیتشک مغان شهرستان در آزادلو دهستان خانوار سرپرستان تمامی را قیتحق نیا آماری ۀجامعشود.  می

 گیرینمونه روش قیطر از آنان از نفر 269 مورگان، -کرجسی جدول اساس بر که( =059N) دادندیم

. روایی شدها از پرسشنامه استفاده  گردآوری داده برای .شدند انتخاب قیتحق انجام برای ساده تصادفی

. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق شد ییدأته تهران دانشگا علمی هیئتپرسشنامه با نظر پانلی از اعضای 

برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل عوامل  شدهمحاسبه کرونباخ آلفای مقدار که گرفت صورتآزمون  پیش

 هیتجز شدهیگردآور یهابود. داده 00/9 یعیمنابع طب از حفاظت یهاطرح در روستاییان مشارکت بر مؤثر

 یهاطرحمشارکت روستاییان در  بر مؤثرنشان داد که عوامل  یعامل لیاز تحل حاصل. نتایج شد لیو تحل

 ،یرساناطالع-یسازیآگاه عامل چهار در یبررساز دیدگاه پاسخگویان مورد  یعیحفاظت از منابع طب

 143/60 حدودمجموع  در که گیرند می قرار یزشیانگ-دولتی و قانونی -یفرهنگ ،یشناختروان -یاجتماع

  .کنند میرا تبیین  یعیحفاظت از منابع طب یهاطرح در مشارکت واریانس کل از درصد

 

  .طبیعی منابع ،مشارکتظت، حفا هایطرح مغان، شهرستان روستایی، ۀجامع :یدیکل یهاواژه

 
 مقدمه

 شمار به هاانسان زندگي ریناپذيیجدا اركان از عيیطب منابع

 یهاعرصه امروزه(. Krywkow & Hare, 2008) روندمي
توسعه در كشورهای  یهایزیربرنامه در يعیطب منابع

در  هیو اركان پا یطب اقتصاداز عوامل اصلي ق یکيمختلف 
حال در اغلب  نی. با اشوند يم محسوب داریپا ۀتوسع ندیفرا

 ت،یجمع ۀندیفزادر حال توسعه به دلیل رشد  یكشورها
 نبودو  بردارانبهره يآگاهنا شهرها، یۀرويبگسترش 

 منابع از پایدار حفاظت و برداریبهره برای ياصول یزیر برنامه
 لیدلو به  افتهیكاهش  شدتبه منابع این سطح طبیعي،

 گرفته قرار ینابود خطر معرض در يفیك و يكم بیتخر
چنین شرایطي،  در (.Shaeri & Sadi, 2003) است

بسیاری از محققان و صاحبنظران بر این باورند كه مشاركت 
 یضرورنگهداری و حفاظت از منابع طبیعي  در انییروستا
(. در خصوص مفهوم مشاركت Fakoya et al., 2007) است

 ,Patricia & Perkins) است شده ارائهتعاریف متعددی 
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( مشاركت را 2003)  Lipchin(. در این زمینه،2010
 ۀهمكه دخالت فعال و برابر  است گرفته ظرن در یندیفرا

 اجرا، ،یزیربرنامه ها،يمشخط میتنظ در را بردارانبهره
 تعریف در. ردیگيم بر در هاتیفعال يابیارزش و نظارت

به  نفعانذی و بردارانبهره دخالت فرایند  ،مشاركت دیگری،
 و هابر نتایج و دستاوردهای طرح هاآن اریتأثیرگذمنظور 

به ( كه CIS, 2003) است شده دانستهمختلف  هایبرنامه
معمول در سه سطح مشاركت در تدوین و طراحي  طور

 نوع تیاولو تعیین و نیازسنجي در مشاركت)شامل  هابرنامه
 در مشاركت و هاطرح ۀدربارآگاهي و كسب اطالع  ها،طرح
 و اجرا در مشاركت(، هاطرح یزیربرنامه و یریگمیتصم
و  یبرداربهره اجرا، در مشاركت)شامل  هابرنامه سازیپیاده

( و در نهایت مشاركت در ارزشیابي هاطرح ۀتوسعو  ینگهدار
و بررسي نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای یک برنامه یا 

 ,CIS, 2003; Stefano) گیردقرار مي نظر مدطرح خاص 

 يگروه یهاتیفعال و مشاركت تیاهم حال هر به(. 2010
 منابع تیریمد ،یكشاورز همچون مختلف یهانهیزم در
در حال  یدر كشورها یيروستا ۀتوسع یهابرنامه و يعیطب

 كه است آن انگریب موجود تجارب و دهیتوسعه به اثبات رس
 و مردم یيتوانا از استفاده مهارت كه يزانیم هر به هادولت
منابع  تیریمد ندیرا در فرا يدولتریغ نفعیذ یهاگروه

 داریپا ۀتوسعبه اهداف  زانیبه همان م باشند، داشته يعیطب
 تیاهم(. Ahnstrom et al., 2009) شونديم ترکینزد

 جهتواخیر  هایسال طي نیز ما كشور در مشاركت
 به ؛است كرده معطوف خود به راسیاستگذاران  و ریزان برنامه
 افق در یزداریآبخ و يعیطب منابع سند در كه یا گونه

 طبیعي، منابع خصوص در اصلي هایشاخص از يکی، 1404

 يعیطب منابع از حفاظت در مردم یریپذمشاركت نسبت
 سال پایان تا گرفته صورت ينیبشیپ اساس بر كه است

 ,Forest) ابدی ارتقا درصدصد به دیبا نسبت نیا ،1404

Range & Watershed Management Organization 

of Iran, 2011.) 
Hernandez (1995 )اهمیت  بر تأكید ضمن

 تیریمد ایاجر منظور به كه كندميبیان  محلي، های مشاركت
 مردمي، هایمشاركت از مناسب بیترك کی به باید اثربخش

 منابع فرهنگ، اطالعات، انساني، نیروی مالي، اعتبارات

 هایگزارش و قاتی. نتایج تحقیافت دست ایحرفه و سازماني
 افراد و مردم دادن مشاركت ضرورت از حاكي زین مختلف
   :است ریشرح ز به  عيیطب عمناب هایبرنامه در محلي

 ای فرد هر كندمي ایجاب اقتصادی و اجتماعي ازهایین -
 دییتول و اقتصادی هاینهیزم در اشتغال به نوعي به گروهي
 حقیذ عرف در كه هاآن از بخشي مشاركت جلب لذا ،بپردازد

 داشته را عيیطب منابع كنترل و اداره واقعي استحقاق و بوده

 (.Naidu & Shivaraja, 1995) است ریناپذ اجتناب باشند،
 زین و كشور عيیطب منابع بیتخر به رو روند به توجه با -
 و اصالح یبرا منابع نیا كه ایگسترده اتیعمل حجم

 نیچند با حتي ولتيد هایدستگاه كنند،مي طلب بازسازی
 از محدودی بخش بود نخواهند قادر زین فعلي تیظرف برابر
 ۀتوسع و گستردگي نکهیاكما ؛كنند ایاح و بازسازی را آن

 ۀده چند طي كشور عيیطب منابع اداری التیتشک روزافزون
. بردارد نهیزم نیا در ایمالحظه قابل قدم نتوانسته اخیر

 در توانمي مردمي میعظ نیروهای از استمداد با تنها بنابراین

 (.Bina, 2003; Nasrabadi, 2001) نهاد گام مسیر نیا

 منابع از حفاظت هایطرح در محلي افراد مشاركت -
 ینیتع اطالعات، گردآوری یهانهیهز كاهش سبب طبیعي

 و هماهنگي تر،اثربخش قوانین نیتدو تر،واقعي راهکارهای
 قوانین بهتر اعمال و يیروستا ۀجامع افراد شتریب انسجام

 (. Karimzade et al., 2008) شود مي
 يیهافرصت آوردن فراهم لیدل به مشاركتي تیریمد -
 و ماتیتصم در انییروستا میمستق مساعي اشتراک برای

 برقراری و برابری حصول سبب منابع، كاربری امور
 ;Blackstock & Richards, 2007) شودمي يدموكراس

Özerol & Newig, 2008 .) 
 يشمال غرب یلومتریك 130 ۀفاصلآزادلو در  دهستان

و  رانی( در مرز ايدر شهرستان مغان )گرم ل،یشهر اردب
 و مراتع وجود به توجه با. داردقرار  جانیآذربا یجمهور
در منطقه،  بایو ز عیبد اریبس یهااندازچشم و يغن یهاجنگل

منابع برای جذب گردشگر و گسترش  نیاستفاده از ا
در تقویت و  یبسیار تیاهم از توانديم یدامپرور یها تیفعال

اقتصاد منطقه برخوردار باشد. اما در چند سال گذشته  شبردیپ
 و لمسائمنطقه با  يعیمختلف، منابع طب لیبنا به دال

 رفتن نیب از و مراتع بیتخر ویژهبه يمختلف مشکالت
طبیعي  هایعرصه سطحنحوی كه  به ؛شده روبهرو ها جنگل
 جلوگیری منظور به .است یافتهتا حدود زیادی كاهش  منطقه

 يعیطب منابع تیفیك بهبود و حفظ و روندی چنین ۀادام از
 لیقب از مختلفي حفاظتي هایطرح اخیر  های سال در منطقه،
 جنگل ۀتوسع منطقه،حفاظتي  هایساختمان مرمت و تکمیل

 يو بذرپاش يبا بذر و نهال، پیشگیری و اطفاء حریق، كودپاش
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 يكخا یمراتع، خروج دام از مراتع، ایجاد بندها قرقدر مراتع، 
 و نهادها سوی ازدیگر  هایطرح برخي وو ساخت بادشکن 

 نیا از ای عمده بخش ولي است شده اجرا ولئمس هایسازمان
 مشاركت ویژهبه مختلف مسائلبه دلیل  اقدامات و هاتیفعال

 و افراد ندادن دخالت و انییروستا ینیپا مشاركت یا نکردن
و  يیكارا فاقد ها،طرح ختلفم مراحل در محلي هایگروه

 اجرای از پس اندكي زمان مدت طي و بوده الزماثربخشي 
 زین مسئله  نیا كه اندشده مواجه متعددی مشکالت با ها،طرح

 به دولتي هایسازمان به ادیز هاینهیهز لیتحم بر افزون
 تیریمد اثربخشي ها،طرح ۀتوسع و نگهداری اجرا، منظور

به طور قابل توجهي كاهش  نیز رامنطقه  در يعیطب منابع
بسترها و  جادیا تردید، يبداده است. در چنین شرایطي 

 در محلي افراد مشاركت بهبود و جلب برای الزم های زمینه
 و راهکارها از کيی ۀمنزلحفاظت از منابع طبیعي به  های طرح
 در زیادی حدود تا تواندمي هاطرح این موفقیت اصلي اركان

 و توسعه و طبیعي منابع تخریب به رو روند از جلوگیری
 نیز زمینه این در چند هر ؛كند نقش یایفا هاآن پایدار حفاظت

ور عام و مختلف به ط یاهطرح در محلي افراد مشاركت
 از متأثرحفاظت از منابع طبیعي به طور خاص،  های طرح

عوامل مختلفي در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی، 
و شناسایي  بررسي دقت به باید كه استانگیزشي و غیره 

پرسش اصلي تحقیق حاضر آن  ،مطالب نیا به توجه با .شوند
 در روستاییان مشاركت بر مؤثرعوامل  نیتر مهمبود كه 

مورد  ۀمنطق سطح در طبیعي منابع از حفاظت های طرح
 . ندا كدام يبررس

 ۀنیزم در فراوان یهاپژوهش وجود از حاكي هابررسي
 و هاطرح در محلي جوامع مشاركت چگونگي و تیماه

 مؤثر عوامل همچنین و عيیطب منابع از حفاظت هایتیفعال

در این بخش، با توجه  كه است نگوناگو ابعاد از مشاركت بر
 پرداخته آنهاتحقیق، به مرور برخي از  موضوعي ۀمحدودبه 

 درHematzade & Khalighi (2006 )شده است. 
 از درصد 88 حدود كه دندیرس جهینت نیا هب خود  پژوهش

 هایطرح در گلستان استان کیكچ ۀحوز بردارانبهره

. بر اساس نتایج اندنکرده مشاركت زدارییآبخ و داری مرتع
 اجرای و وجود از روستاییان از درصد 39 حدودتحقیق، 

. اندكرده اطالعيبي اظهار يبررس مورد ۀمنطقدر  اهطرح
 25 از شیب و هیسرما كمبود پاسخگویان درصد 35همچنین 

 را هاطرح اجرای منافع از كافي آگاهي نداشتن زین آناندرصد

 .اند كرده عنوان خود نکردن مشاركت دلیل نیتر مهم

Araiesh & Hosseini (2010) لیتحل به خود يبررس در 
 و توسعه ا،یاح حفظ، در مردمي مشاركت بر مؤثر عوامل

 المیا استان در شوندهدیتجد عيیطب منابع از برداری بهره
 متغیرهای بین ،قیتحق نیا جینتا  . بر اساساندپرداخته

 هایتیقابل فرهنگي، -اجتماعي قانوني، -استيیس عوامل
 جیترو التیتشک رساختا و زییربرنامه عي،یطب منابع نامروج

 میزان متغیر با شناختيروان و اقتصادی متغیرهای زین و
. داشت وجود داریمعني و مثبت ۀرابط مردمي مشاركت

نشان  Momenichalki et al.  (2011) قیتحق یهاافتهی
 اقدامات مثبت ریتأث به و اطالعات، اعتقاد يداد كه آگاه

تعداد نیروی كار  ،يعیطب منابع از حفاظت در هاطرح
 شركت اراضي، كل مساحت ،یكشاورزخانوادگي شاغل در 

 و طبیعي منابع از حفاظت به مربوط آموزشي هایدوره در
 میتصم بر یداريعنم و مثبت طور به اراضي مالکیت

 در ؛هداشت ریثأت يحفاظت اقدامات رشیپذ یبرا كشاورزان
 مشاركت میزان با التیتحصسطح  نبی ۀرابط كه يحال

. در است بوده دارمعني و منفي هاطرح در پاسخگویان
 دریافتند Naderi mehdi et al. (2011) دیگری، قیتحق
 به ردارانببهره نداشتن اعتماد روستاییان دگاهید از كه

 شروع در آنان به رسانياطالع فقدان مدت،بلند های طرح

 ۀنحوو  ندیفرا با بردارانبهره يیآشنانا و هاطرح اجرای
 سازماندهي در ضعف و ،عوامل نیتر مهم ها،طرح در مشاركت

 در مشاركت به اندک ۀعالق برداران،بهره منطقي و درست

 ریسا عيیطب منابع تیمالک بودن دولتي ای ملي و هاطرح
 از حفاظت هایطرح در بردارانبهره مشاركت ۀبازدارند عوامل

 . شوندمي محسوب عيیطب منابع
Huntsinger & Fortman  (1990 در )نشان يپژوهش 

افراد  میبر تصم يشناختتیجمع یهايژگیو ،شتریب كه دادند
هستند. بر  مؤثر يحفاظت یهاتیفعال در مشاركت ۀنیزمدر 

 ،ياساس نتایج تحقیق، نه تنها منافع بلکه عوامل اجتماع
از جمله سطح سواد، سن، درآمد، محل  هاشیگرا و هاارزش

 مشاركت برای دامداران تصمیمات بر نیز مرتع ۀاندازسکونت و 
  Akabayashi.اندبوده مؤثرحفاظت از مراتع  یهاتیفعال در
 یهايژگیو كه دیرس جهینت نیا به خود قیتحق در( 2003)

 درآمد میزان ت،تحصیال سطح سن، قبیل)از  ایحرفه -یفرد
میزان  و مشاركت ندیافراد با فرا یيو تعداد دام(، میزان آشنا

منابع اطالعاتي، از جمله عوامل مهم در  به آناندسترسي 
مدیریت و  هایطرح در برداران بهرهبهبود میزان مشاركت 

 Vari دیگری، يبررس. در استحفاظت از منابع طبیعي 
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 نیتأمو  يمال یهاتیحما وجود همچون مواردی( 2004)
 عوامل و هامشوق ۀارائ ،يمشاركت یهاطرح ۀبودج
و  ياجتماع یهاسازمان تیفعال و كار نوع زاننده،یبرانگ

 مشاركت میزان بهبود در مهم عوامل از را یفرد یها يژگیو
است.  دانستهع طبیعي حفاظت از مناب هایطرح در روستاییان

 به يقیتحق( در 2010).Stevens et al در همین زمینه، 
یزیربرنامه در يعموم مشاركت جلب هایشیوه بررسي منظور

 و فردی یهايژگیو كه یافتند دست نتیجه این به دولتي یها
 زانیمردم محلي در م هایفرهنگ و هاارزش نوع و يمحل

  .دارند سزایيب ریتأثكت افراد مشار
بر  مؤثرعوامل  تحلیل" كلي هدف با حاضر قیتحق

 "يعیحفاظت از منابع طب یهاطرح در انییروستامشاركت 
 و يبررس قیطر ازتا  پذیرفت انجامدر دهستان آزادلو 

 هایطرح در محلي افراد مشاركت سطح و نوع شناخت
 بهبود بر تأثیرگذارنیز عوامل و متغیرهای  و يحفاظت

تسهیل و  هاینهیزم ها،طرح این در روستاییان مشاركت
 اجرا ن،یتدو و طراحي مختلف مراحل در آنانبهبود مشاركت 

 و كرد مهیا را طبیعي منابع از حفاظت هایطرح ابيیارزش و
اثربخش و حفاظت پایدار از  تیریمد موجبات بیترت نیا به

 ،كلي هدف نیا به توجه با. آوردمنابع طبیعي را فراهم 
  نظر مد  آن به ابيیدست منظور به ریز اختصاصي هایهدف
 : گرفتند قرار

 یهاطرح در انییروستا اركتمش نوع و سطح يبررس. 1
  آزادلو دهستان در يعیطب منابع حفاظت

 مراحل در انییروستا مشاركت زانیم یبندتیاولو. 2
 در دهستان آزادلو  يعیحفاظت از منابع طب یهاطرح مختلف

در  انییبر مشاركت روستا مؤثرعوامل  لیتحل. 3
 دهستان آزادلو. در  يعیاز منابع طب حفاظت یها طرح

 

 هاروش و مواد
متغیرها،  كنترل ۀدرجحاضر از لحاظ میزان و  تحقیق
 ها،داده گردآوری ۀنحو نظر از في،یتوص و شيیغیرآزما

 شيیمایپ نوع از ها،افتهی میتعم تیقابل لحاظ به و دانيیم

 تمامي را قیتحق نیا آماری ۀجامع. شودمي محسوب
 دادنديم لیتشک آزادلو دهستان خانوار رستانسرپ

(850(N= نفر 260 مورگان، -كرجسي جدول اساس بر كه 

 انجام برای ساده تصادفي گیرینمونه روش قیطر از آنان از

 .شدند انتخاب قیتحق

 با كه بود پرسشنامه قیتحق نیا در هاداده گردآوری ابزار

 اهداف گرفتن نظر در با و مختلف هایپژوهش و منابع بررسي

 پرسشنامه نیا.بود شده نیتدو قیتحق اصلي هایپرسش و

 ان،یپاسخگو ایحرفه -فردی هایمشخصه بخش سه شامل
 یهاطرح مختلف مراحل در پاسخگویان مشاركت زانیم

 فیط یحفاظت از منابع طبیعي )شامل هفت پرسش بر مبنا
بر  مؤثر( و عوامل 5= ادیز يلی= صفر تا خچیاز ه کرت،یل

 يعیحفاظت از منابع طب یهامشاركت روستاییان در طرح
= صفر تا چیاز ه کرت،یل فیط یپرسش بر مبنا 31)شامل 

 مشاركت میزان سنجش خصوص در( بود. 5= ادیز يلیخ
مختلف حفاظت از منابع طبیعي  هایطرح در روستاییان

 هایذكر است كه با توجه به گستردگي و تنوع طرح انیشا
 ۀهمدر سطح منطقه و نیز با در نظر گرفتن اینکه  شدهاجرا
 يبررسدر تمامي روستاهای مورد  كامل طوربه  ها،طرح این
 ۀكمیتنظر  باسطح دهستان آزادلو اجرا نشده بودند،  در

 ویژهبه يبررسمورد  موضوع ۀحیطو نیز متخصصان در  تحقیق
 اردبیلمنابع طبیعي و آبخیزداری استان  كل ۀاداركارشناسان 

 هایطرح در روستاییان مشاركت سنجش عملیاتي لحاظ به
 ۀتوسعمختلف حفاظت از منابع طبیعي در قالب چهار طرح 

در مراتع، كنترل و  يو بذرپاش يكودپاش ،نهال و بذر با جنگل
تقریباً تمامي  كه يخاك یبندها تساخخروج دام از مراتع و 

 به. شدتعریف  دادند،مي پوشش را يبررس مورد ۀمنطقسطح 
 كه گرفت صورت آزمونپیش قیتحق ابزار یيایپا نییتعمنظور 

پرسشنامه  ياصل اسیمق یبرا شدهمحاسبه كرونباخ یآلفا
 یهارحبر مشاركت روستاییان در ط مؤثر عواملشامل 
 نشانگر كه آمد دست به 98/0 حدود يعیطب منابع از حفاظت

 با آمدهدست هب یهاداده. بود تحقیق ابزار قبول قابل یيایپا
 برای. شد لیو تحل هیتجز  SPSSیآمار افزارنرم از استفاده
)شامل  استنباطي و توصیفي آمار از ها داده تحلیل و تجزیه
 .شد استفاده( ليعام تحلیل

 

 بحث و جینتا
 زن درصد 26و  مرد يبررسدرصد از پاسخگویان مورد  84

 اریسال )با انحراف مع 80/44 آنان يسن نیانگیم كه بودند
 متوسطسال قرار داشت.  88تا  23 فیدر ط و بود( 51/14

 پاسخگویان ۀانیماهنفر و میانگین درآمد  5تعداد افراد خانوار 
هزار تومان بود. از نظر شغل اصلي،  286حدود  يبررسمورد 
 .داشتند اشتغال یكشاورز بهدرصد از پاسخگویان  80 حدود
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بیش از نیمي از  1اساس نتایج مندرج در جدول  بر
حفاظت  یهاطرح در( درصد 5/53)يبررسپاسخگویان مورد 

بیانگر مشاركت ضعیف  كه اندنکردهمشاركت  يعیاز منابع طب
حفاظت از  هایطرح در يبررس مورد ۀمنطقدر  روستاییان

در صورت استمرار چنین  تردید يب. استمنابع طبیعي 
بهبود سطح مشاركت  یبرا ریزیبرنامه نبودشرایطي و 

و مدیریت  هاطرح اثربخشي به توانروستاییان، چندان نمي
 مدتدراز در ویژهبه لهئامیدوار بود كه این مس هاآنمناسب 

تن منابع طبیعي در منطقه را روند تخریب و از بین رف تواندمي
 . كندتشدید 

 عدم ای مشارکت حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 3 جدول

 یعیطب منابع از حفاظت یهاطرح در مشارکت

 درصد یفراوان طرح در مشارکت

 بله
 ریخ

121 5/46 
139 5/53 

 100 260 جمع
 

 در نآنا مشاركت نوع حسب بر پاسخگویان فراواني توزیع
 با جنگل ۀتوسع)شامل  يعیحفاظت از منابع طب یهاطرح
در مراتع، كنترل و خروج  يو بذرپاش يكودپاش ،نهال و بذر

آورده  2( در جدول يخاك یبندها ساختدام از مراتع و 
 فراواني بیشترین تحقیق، هایشده است. بر اساس یافته

 مشاركت وعن كه است پاسخگویاني به متعلق( درصد 9/26)

فیزیکي  كمکرا  يعیحفاظت از منابع طب یهاطرح در خود
 .انددانسته)نیروی انساني( 

 در مشارکت نوع حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز. 9 جدول

 یعیطب منابع از حفاظت یهاطرح

 درصد یفراوان مشارکت نوع

 10/3 8 يمال كمک
 90/26 80 (يانسان یروی)ن يکیزیف كمک

 40/5 14 یفکر ای يفن كمک
 10/3 8 مکان ای نیزم گذاشتن اریاخت در

 10/8 21 آالتنیماش گذاشتن اریاخت در
 30/53 139 كدامچیه

 100 260 جمع
 

 روستاییان مشاركت میزان بندیاولویت از حاصل نتایج
در  يعیحفاظت از منابع طب یهاطرح مختلف مراحل در

مشاركت " ۀگوی ،نتایج به توجه باآورده شده است.  3جدول 
 ۀگویو  اولویتبیشترین  "هاطرح ۀتوسعو  یدر نگهدار

در  هاطرح نوع تیاولو تعیین و انتخاب درمشاركت "
 نتایجاساس  بررا داشته است.  اولویت نیتركم "منطقه

 ۀگویبرای هفت  آمدهدست هب هایتمامي میانگین 3جدول 
 مشاركتبیانگر  كه هستند( 5)از  2از  ترپایین يبررس مورد

 در يبررسمشاركت بسیار پایین روستاییان مورد  یا نکردن
 است.  حفاظت از منابع طبیعي هایطرح مختلف مراحل

 یعیطب منابع از حفاظت یهاطرح مختلف مراحل در انیپاسخگو مشارکت زانیم یبندتیاولو. 3 جدول

 تیاولو راتییتغ بیضر اریمع انحراف *یارتبه نیانگیم مشارکت سطوح

 1 90/0 38/1 53/1 هاطرح ۀتوسعو  ینگهدار
 2 94/0 48/1 58/1 هاطرح ۀدرباراطالع  كسب
 3 96/0 44/1 50/1 هاطرح یسازادهیپ و اجرا

 4 96/0 34/1 39/1 هاطرح از یبرداربهره
 5 1 42/1 42/1 هاطرح در یریگمیتصم و یزیربرنامه

 6 02/1 41/1 38/1 هاطرح يابیارزش
 8 05/1 25/1 18/1 منطقه در هاطرح نوع تیاولو تعیین و انتخاب

 (ادیز یلیخ= 5 اد،یز= 4 متوسط،= 3 کم،= 9 کم، یلی=خ3 چ،یه= 0) کرتیل طیف مقیاس حسب بر *

 
عوامل "بندی  شناخت و دسته یبراتحقیق حاضر  در

 منابع از حفاظت یهادر طرح انییبر مشاركت روستا مؤثر
 هر ۀلیوس به شدهتبیین واریانس میزان تعیین و "يعیطب

از  شده،بندی دسته های عامل قالب در متغیرها از كدام
تحلیل عاملي استفاده شد. به منظور تشخیص مناسب بودن 

از   ،لیتحلمورد  یمتغیرها ۀمجموعهای مربوط به  داده
داری  . معنيدبهره گرفته ش KMOآزمون بارتلت و شاخص 

درصد و مقدار مناسب  99 اطمینانن بارتلت در سطح وآزم
KMO  اكي از همبستگي و مناسبت (، ح4)جدول

 .بودتحلیل عاملي  انجاممتغیرهای مورد نظر برای 
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  داریو آزمون بارتلت و سطح معنی KMO مقدار. 4 جدول

 داری سطح معنی بارتلت مقدار KMO مقدار تحلیل مورد ۀمجموع

 000/0 830/8423 849/0 يعیطبحفاظت از منابع  یها طرحدر  انییبر مشاركت روستا مؤثر عوامل

 
همراه با  ،مورد تحلیل ۀمجموعشده های استخراج عامل

مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي در 
در  مندرج اطالعاتشده است. با توجه به ه ئارا 5جدول 
 باعامل استخراجي  چهارعامل نخست از بین  5جدول 

به 844/6با مقدار ویژه  "رسانياطالع -سازیآگاهي" عنوان
 ۀمجموعواریانس كل  ازدرصد  856/21 ۀكنندتنهایي تبیین
 -اجتماعي" يعنی. پس از آن، عامل دوم بودمورد تحلیل 

درصد  952/19 توانست 185/6با مقدار ویژه  "شناختيروان

سوم  تركیبيهای  . عاملدكنواریانس مجموعه را تبیین  از
 دارانگیزشي( با مق -دولتيقانوني( و چهارم ) -)فرهنگي

 898/11و  238/16به ترتیب  688/4و  043/5 هایویژه
 چهاركلي، این  به طور. اند هكرددرصد واریانس كل را تبیین 

 نداكردهدرصد واریانس كل را تبیین  843/69 حدودعامل 
 ۀلیوس بهشده تبیین مناسب واریانس میزانكه حاكي از 

 .  است شدهاستخراجهای  عامل

 هاآنشده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی های استخراج عامل. 5دول ج

 عیرصد واریانس تجمد شدهتبیین درصد واریانس مقدار ویژه عوامل

 856/21 856/21 844/6 رسانياطالع -سازیآگاهي

 808/41 952/19 185/6 شناختيروان -اجتماعي

 946/58 238/16 034/5 قانوني -فرهنگي

 843/69 898/11 688/4 انگیزشي -دولتي

 
 عواملمتغیرهای مرتبط با  ۀمجموعوضعیت قرارگیری 

 منابع از حفاظت یهادر طرح انییبر مشاركت روستا مؤثر
شده با فرض واقع شدن راجخ، با توجه به عوامل استيعیطب

پس از چرخش  5/0از  تر بزرگمتغیرهای دارای بار عاملي 
 6در جدول   ها، ها به روش وریماكس و نامگذاری عامل عامل

 شده است. ه ئارا
 

  شنهادهایو پ یریگجهینت
 و سو کی از توسعه هدف ۀمنزل هب انسان تیاهم به توجه با

 سوی از يانسان تیفعال بستر ۀمثاب به ستیز طیمح اهمیت
 برای سالم يستیز طیمح حق از برخورداری موضوع گر،ید

 نیچن در و شد مطرح جدی طور به بشر آتي و يفعل نسل
 از يکی ۀمنزل به يمردم مشاركت نقش كه بود یيفضا
 طیو حفظ مح يانسان ۀابزارها در تحقق توسع نیتر دییكل

 به هاانسان قیطر نیا از تا گرفت قرار توجه كانون در ستیز
 هایتوانمندی كسب ضمن بتوانند توسعه محورهای ۀمنزل
فعال و مؤثر  ينقش فاییناب به ا یو نظرها هادهیا ۀارائ و دیجد

 قیتحقبر روند توسعه بپردازند. با توجه به اهمیت موضوع، 
 انییروستا مشاركت بر مؤثر عوامل لیلتح اصلي هدف با حاضر

 یآزادلو دهستان در يعیطب منابع از حفاظت یهاطرح در
 كه داد نشان تحقیق جینتا. گرفت انجام مغان شهرستان
 از حفاظت هایطرح در يبررس مورد روستاییان مشاركت

)حدود  آنان از نیمي از بیش و بوده ضعیف بسیار طبیعي منابع
 هاییافته. اندنکرده مشاركت اصالً هاطرح این در( درصد 5/53

 & Hematzadeپژوهش  جیاین بخش از تحقیق با نتا

Khalighi (2006)  ،مطابقت دارد. همچنین بر اساس نتایج
 یهاكمکدر قالب  هادر طرح انیینوع مشاركت بیشتر روستا

 ( بوده است. يانسان یروی)ن يکیزیف
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 یافتهآمده از ماتریس چرخشدست ههر یك از عوامل و میزان بارهای عاملی ب متغیرهای مربوط به. 6 جدول

 یعامل بار رهایمتغ عامل نام

اه
آگ

ي
ساز

 و ی
الع

اط
سان

ر
 ي

 882/0 آن اهمیت و يعیطب منابع از حفاظت خصوص در روستاییان اطالعات و يآگاه سطح افزایش

 855/0 يعیطب منابع از حفاظت یهاطرح با مرتبط مقررات و نیقوان مورد در روستاییان اطالعات سطح افزایش

 828/0 يعموم یهامکان در طبیعي منابع از حفاظت با مرتبط ترویجي هایاطالعیه توزیع و تدوین

 821/0 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح در مشاركت برای محلي افراد سازماندهي و تشویق

 668/0 طبیعي منابع با مرتبط مسائل ۀحوز در محلي افراد ركتمشا با مشکل حل جلسات یبرگزار

 656/0 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح با مرتبط یهانشست در شركت برای يمحل رهبران قیتشو

 644/0 منطقه در يطبیع منابع از حفاظت یهاتیفعال مورد در گرفتهصورت اقدامات از روستاییان يآگاه سطح افزایش

 624/0 روستاییان برای طبیعي منابع از حفاظت یهاطرح از دیبازد جلسات برگزاری

 613/0 هاروزنامه در يعیطب منابع از حفاظت یهاروش انواع با مرتبط مطالب چاپ

 610/0 يعیطب منابع از حفاظت با مرتبط موضوعات ۀدربار يجیترو -يآموزش یهاكارگاه یبرگزار

ماع
جت

ا
 -ي

ان
رو

خت
شنا

 ي

 812/0 محلي افراد به يعیطب منابع از حفاظت یهاطرح تیریمد یواگذار

 698/0 يعیطب منابع از حفاظت یهاطرح اجرای از حاصل منافع در روستاییان كردن سهیم

 682/0 روستایي ۀجامع حسط در يعیطب منابع از حفاظت یهاروش و هاطرح با مرتبط یها هشگاینما یبرگزار

 646/0 يعیطب منابع از حفاظت یهاروش انواع مورد در روستایي ۀجامع سطح در يسخنران جلسات یبرگزار

  هایطرح خصوص در انییروستا و كارشناسان بین نظر تبادل منظور به يفرهنگ یهاكارگاه یبرگزار
 طبیعي منابع از حفاظت

643/0 

 و طبیعي منابع از حفاظت هایطرح انمتولی ۀمنزل به ربطذی دولتي هایسازمان سوی از نظارتي نقش ایفای
 محلي افراد به مختلف مراحل در اصلي هایفعالیت واگذاری

642/0 

 634/0 يعیطب منابع از حفاظت هایشیوه و هاتیفعال خصوص در روستاییان به آموزشي یهابرنامه ۀارائ

 632/0 طبیعي منابع مورد در روستاییان در تیمالک حس تقویت و جادیا

 584/0 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح اندركاراندست و انییروستا برای مشترک قیعال جادیا

 588/0 روستایي ۀجامع سطح در یسوادآموز و يفرهنگ مراكز گسترش
نگ

ره
ف

 -ي
ي

نون
قا

 

 885/0 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح در مشاركت تیاهم به انییستارو اعتقاد و باور تقویت

 685/0 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح اندركاراندست ارتباطاتي مهارت و یيتوانا بهبود

 669/0 مرتبط اجرایي هایسازمان با يعیطب منابع قاتیتحق مراكز بین دوسویه تعامل و ارتباط تقویت

 595/0 آغازین مطالعات طریق از مختلف مناطق خاص شرایط با طبیعي منابع از حفاظت هایحطر تناسب افزایش

 532/0 منطقه سطح در طبیعي منابع كنندگانبیتخر و انیخاط با قانوني برخورد

 528/0 عيطبی منابع از حفاظت ۀحوز در فعالیت برای منطقه سطح در يمردم و خودجوش یهاتشکل تقویت و جادیا

ي
ولت

د
- 

نگ
ا

ی
زش

 ي

 810/0 منطقه سطح در طبیعي منابع ۀحوز متخلفان با يعیطب منابع مأموران برخورد و مستمر نظارت

  و طراحي در روستایي مختلف مناطق ياساس یازهاین و شرایط به ربطذی دولتي هایسازمان توجه
 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح ریزیبرنامه

888/0 

 838/0 طبیعي منابع از حفاظت هایطرح با مرتبط هاییریگمیتصم در انییروستا دادن شركت

 566/0 يعیطب منابع از حفاظت یهاطرح مأموران به محلي افراد اعتماد افزایش

 559/0 طبیعي منابع زا حفاظت هایطرح اندركاراندست و زانیربرنامه به روستاییان مشاركت جلب هایشیوه آموزش
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 در متعددی عوامل كه داد نشان تحقیق نتایج مجموع در
از  حفاظت هایطرح در روستاییان مشاركت میزان بهبود

 تحلیل هاییافته اساس بر كه دارند تأثیرمنابع طبیعي 
 -سازیآگاهياین عوامل به ترتیب اهمیت  ،عاملي
قانوني،  -فرهنگي شناختي،روان -اجتماعي ،رساني اطالع
درصد از واریانس  843/69 حدودو  بودندانگیزشي  -دولتي

 مد ياصل عامل ۀمنزل به كهاول  عامل. كردند كل را تبیین
 با كه بود يرساناطالع-یسازيآگاه عاملگرفت،  رقرا نظر
 Momenichelki et al. (2011) ،Naderiتحقیق  جینتا

mehdi et al. (2011) و Akabayashi (2003)  مطابقت
 حدودبود كه  يناختشروان -يدارد. عامل دوم، عامل اجتماع

نیز در  آن اهمیت و كرد نییرا تب انسیدرصد از وار 20
 Huntsingerو Araiesh & Hosseini(2010) تحقیقات 

& Fortman (1990) است. بر اساس نتایج  شده دییأت
تحلیل عاملي، عامل بعدی كه در اولویت سوم قرار گرفت، 

درصد از واریانس را  16 حدودقانوني بود كه  -يعامل فرهنگ
Stevens et al. (2010 ) هایپژوهش جینتا با و كردتبیین 

عامل  زینعامل  نیآخردارد.  يهمخوان Vari (2004) و
 بردرصد بود كه  12با میزان واریانس  يزشیانگ -دولتي
 Araieshهمچون  متعددی یها پژوهش در هم آن اهمیت

& Hosseini (2010)  ،Vari (2004 و )Stevens et al. 
 است. شده كیدأت (2010)

منظور بهبود به  پژوهش،های اصلي  یافته به توجه با
 از مندنظام و گسترده ۀاستفادو  انییمشاركت روستا زانیم

 ۀمنطقدر  يعیحفاظت از منابع طب یهاطرح در بردارانبهره
 :  شود مي ارائهزیر  پیشنهادهای يبررس مورد

 از منطقه سطح در كه هایيطرح و هابرنامه بیشتر. 1
 ،یدارلجنگ ۀنیزم در ولئمس نهادهای و هانسازما یسو

 د،شويم اجرا موارد سایر و حراست حفاظت، ،یدارمرتع

 و هستندپایین  هب باال از و شدهنییتع  شیپ از اهداف دارای
 برای شودمي پیشنهاد رو این از. ندارند مشاركتي ماهیت
حفاظت  هایطرح با مرتبط هایبرنامه ویژهبه هابرنامه تدوین

 هایاولویت و مسائلاز منابع طبیعي، به شرایط، نیازها، 
طور جدی توجه شود؛ تنها در  به يبررس مورد ۀمنطقخاص 

 خواهند لیتما هامشاركت در طرح به روستاییاناین صورت 
 داشت. 

 سطح بودن پایین دلیل به ينگفره مسائل ۀحوز در. 2
 خصوص در منطقه مردم بیشتر يآگاه و اطالعات دانش،
 طریق از شودمي پیشنهاد طبیعي، منابع از حفاظت هایطرح
آموزشي  هایتشکیل كارگاه همچون سازوكارهایي و هاروش
 برگزاری ها،شگاهیبرپایي نما ،يجیترو یهاكالسو 
 عیتوز و هیتهبا حفاظت از منابع طبیعي،  مرتبط یها شیهما

 مواد گرید و ترویجي بروشورهای و هینشر پالكارد، پوستر،

 و هیته وني،یزیتلو و يیویراد هایبرنامه پخش و هیته چاپي،
 هایدوره و جلسات برگزاری ،يآموزش یهالمیف پخش

 كتمشار بهبود هایزمینه موارد، سایر و هيیتوج -آموزشي
 سازمان خصوص. در این آوردرا فراهم  هاطرح در محلي افراد

نقش  تواندمي ربطذی هایسازمان سایر همکاری با ترویج
 . كند ایفابسیار مهمي 

 وهااستیس با مرتبط مسائل و يحقوق عوامل ۀباردر. 3
 جوامع به تراایاخت تفویض قبیل از مواردی به توجه ن،یقوان

 و هایاریده نقش تیتقو ،یيروستا ینهادها و يمحل

در  هاآن ماتیتصم كردن رنگپر و روستاها ياسالم یشوراها
 با یزیربرنامه ،كلي طور به ومنابع طبیعي  مدیریت ۀحوز

 قابل طور به تواندمي ،مردم برای یزیربرنامه یجا به مردم
در جلب و بهبود مشاركت افراد محلي در  ایمالحظه

 . دشو واقع مفید طبیعي منابع از حفاظت های طرح
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