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بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهرهبرداران
از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی برای مشارکت در
طرحهای اصالح و احیای مراتع شهرستان دهگالن
 فرزاد احمدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
 قدرتاله حیدری؛ دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
 فاطمه شفیعی*؛ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده علوم زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.
چکیده
هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهرهبرداران شهرستان دهگالن از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی برای مشاارک
در طرحهای اصالحی و احیایی مرتع بود .جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به تعداد  08نفر از مرتعداران شهرستان دهگالن بود.
حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان 80 ،بهرهبردار تعیین شد .بهمنظاور انتخاا
نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این روش برای گردآوری دادهها و اطالعاات ،پرسشانامه باود.
روایی پرسشنامه را نظر متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کرد (آلفا بزرگتر از  .)8/7تجزیهوتحلیل دادهها بهوسیله
نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد .نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشتر بهرهبرداران بیسواد بودند .بیشتر آنها از منابع اطالعاتی و
کانالهای ارتباطی به میزان کم استفاده میکردند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر درآمد ،سطح تحصیالت و بعد خانوار
در حدود  45درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

واژگان کلیدی:

کانالهای ارتباطی ،منابع اطالعاتی ،طرحهای مرتعداری ،اصالح و احیا ،بهرهبرداران ،شهرستان دهگالن.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+808820728528 :

Email: f.shafiee@sanru.ac.ir
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 .1مقدمه
منابع طبیعی بهعنوان بساتر حیاات و توساعه پایادار،
متعادل کنناده اکوسیساتم هاای حیااتی و پشاتوانه کلیاه
فعالیا هااای بخااا کشاااورزی اسا  .ایاان منااابع دارای
نقا های مهم و مختلفی از جملاه کنتارل هارز آ هاای
سطحی ،حفظ منابع پایه ،سالم جامعه و امنی غااایی
هستند .همچنین ،نقاا تعیاین کناده مناابع طبیعای از
جمله مراتع در برنامهها توسعه اقتصادی اجتمااعی فاراهم
کردن شرایط زیس محیطای و جلاوگیری از باروز تغییار
اساسی در اکوسیستمهای مختلف اس که درنهای منجر
به ایجاد محیط امن برای زیس موجودات زناده باهویاژه
انسان میشود کاه بسایاری از کشاورهای توساعهیافتاه و
حتی بعضی کشورهای درحال توسعه باا محاور قارار دادن
منابع طبیعی مثل مراتع اقتصااد کشاور خاود را بار پایاه
درآمدهای ناشی از محصوالت آنها مثل دام بنا نهاادهاناد
] .[80بیا از  42درصد از سطح کشور را مراتاع تشايیل
می دهند که بیا از  7888گونه گیاهی در قلمرو آن رشد
می یابند .مراتع در حفظ خاا و جلاوگیری از فرساایا،
تنظیم گردش آ در طبیع  ،تأمین علوفه مورد نیاز دام،
تولید محصوالت دارویی و صنعتی ،حفاظ ذخاایر ژنتیا
گیاهی و جانوری نقا اساسی دارند .در حال حاضر سرانه
مرتااع در کشااور  8/32هيتااار و ساارانه جهااانی آن 8/02
هيتار اس  24 .درصد ارزش هر هيتار مرتاع مرباو باه
تولیااد علوفااه و  74درصااد آن مربااو بااه ارزشهااای
زیس محیطی اس ]  .[8در حال حاضر از  825میلیون از
جمعی دامی کشور حدود  03میلیون واحد دامی وابسته
به مراتع هستند .درحالیکه ظرفی مراتع توان تألیف 37
میلیون واحد دامی در مدت هفا مااه یاا  8/25میلیاون
واحد دامی در مدت ی ساال را بیشاتر نادارد؛ بناابراین
بهرهبرداری بیا از دو برابار ( 2/2برابار) ظرفا مجااز از
مراتع کشور یيای از عوامال تخریاب سارزمین و تشادید
فرسایا خا اس [ .]80برآورد شده اسا کاه حادود
 88/7میلیون تن علوفه در شرایط بارش نرماال در مراتاع
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کشور تولید شاود .همچناین مراتاع محال تولیاد و رشاد
گیاهان دارویی و صنعتی اس که ارزش باازاری آن بایا
از  2میلیارد دالر در ساال اسا  .بناابراین حفاظ ،احیاا،،
توسعه و بهاره بارداری از مراتاع بایا از آنياه از دیادگاه
تعلیااف دام دارای اهمی ا باشااد از نظاار زیس ا محیطاای
ارزشمند اس ].[8
از طرفی امروزه سراسر دنیا با مشايل تخریاب مراتاع
مواجهاند ولی باید توجه داش تخریب مراتاع در ایاران از
وضاااعی حاااادتری برخاااوردار اسااا  .کارشناساااان و
صاحبنظران سازمان جنگلها و مراتع بیان کردند سااالنه
هزاران هيتار از مراتع کشور به سم بیابانی شدن پایا
میروند .اگرچه تاکنون تالشهایی برای کاها این روناد
بهوسیله دول برداشته شده اس اما به نظر میرساد کاه
این گونه تالش های بدون مشارک بهره برداران این مراتاع
نتایج چندانی باه هماراه نخواهاد داشا ][87؛ بناابراین،
مشارک مرتعداران در پایرش و اجرای طرح های ملای و
منطقهای بهویژه طرحهای اصالح و احیا مراتع دارای نقا
کلیدی بوده و حائز اهمی اس بناابراین ،یاافتن نظارات
بهرهبارداران مراتاع بارای حفاظ و اصاالح و احیاا مراتاع
ضروری اس .
بااا توجااه بااه وسااع جنگاالهااا و مراتااع ،مشااارک
بهرهبرداران این عرصهها بهترین راهياار بارای حفاظا و
احیای آن ها به شمار میرود] .[2به همین دلیال ،یيای از
مفاهیم اساسی در توساعه مناابع طبیعای و جلاوگیری از
تخریب مراتع مشارک دادن مرتاعداران در تماام مراحال
اساا ]  ،[0مشااارک مااردم در رونااد توسااعه ،ناازد
صاحبنظران چنان جایگاهی یافته اس که گاهی توساعه
را معادل با مشارک دانستهاند و یا مشاارک را وسایله و
هدف توسعه بیان کردهاناد]  [88و ازآنجااییکاه برقاراری
ارتباطات صحیح و بهکارگیری رسانه های مناسب بهمنظور
مشارک بهره برداران در طرحهاای اصاالح و احیاا مراتاع
تأثیر بسزایی دارد ،توجه به منابع اطالعااتی و کاناالهاای
ارتباطی مؤثر در این زمینه ضرورتی اجتنا ناپاایر اسا .
امروزه ارتباطات نقا بسیار گستردهای در انتقال پیامهای
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ترویجی برای تغییر ،متقاعدسازی و بهبود مشاارک هماه
کنشگران روستایی در عرصاه حفاظا از مناابع طبیعای
دارد که توجاه باه ایان نقاا باا اساتفاده از کاناالهاای
ارتباطی مناسب از اهمی شایانی برخوردار اس ]. [85
منابع اطالعاتی و کانال های ارتباطی مناسب ،می توانند
با ایفای نقا اطالع رسانی و آگاهی دهنده ،به عنوان عامال
تغییر در دانا ،ادرا و نگرش افراد ،مهام تارین نقاا را
در پیشااگیری از تخریااب منااابع طبیعاای ایفااا کننااد] .[5
ارتقای آگاهی ،اصالح نگرش ها ،کما باه شابيه بنادی و
ایجاد تشايل هاا ،ایجااد انگیازه و تحار و مشاارک در
فعالی ها و تصمیمگیریهاا از آثاار مثبا توساعه مناابع
اطالعاااتی و کانااالهااای ارتباااطی و اطالعااات در جامعااه
روسااتایی هسااتند] .[88انتقااال توص ایههااای الزم باارای
مشارک در طرحهای اصالح و احیا مراتع باید از راه منابع
و کانالهای مختلفی به دس بهرهبرداران برسد .علیرغام
به کار بردن اصطالحات کانال و منبع بهصاورت متارادف،
کانال بیشتر باه جنباههاای ساخ افازاری مثال رادیاو و
تلویزیون به کار میبرند درحالیکه منظور از منباع اشااره
به افراد یا سازمانهایی اس که در یا ارتباا رو در رو
به انتقال اطالعات ،دانا و توصایه فنااوری مایپردازناد.
بههرحال اینکه چه مجرا یا رسانههای را برای انتقال یا
پیااام و ایجاااد تغییاار رفتاااری انتخااا کناایم یياای از
پیچیدهتارین و بحا انگیزتارین مساائل در برناماهریازی
ارتباطات اس ] [3؛ بناابراین ،بررسای مناابع اطالعااتی و
کانالهای ارتباطی بهعنوان متغیرهای ارتبااطی مایتواناد
راهگشای مشيالت و تنگناهای موجود برای مشاارک در
طرح های اصالح و احیا مراتع بوده و مناسب ترین منباع و
کانال را برای ایان منظاور معرفای کناد .در ایان قسام
برخی پژوها های مربو در این زمینه بررسی شده اس
تا با تحلیل نتایج و روششناسیهای به کاار گرفتاهشاده،
چارچو مفهومی پژوها سازماندهی شود.
بررسی عوامل ارتباطی تأثیرگاار بر نگارش کشااورزان
نسب به بهکاارگیری عملیاات حفاظا خاا در حاوزه
آبخیز کرخه و دز مشخص کارد کاه بیشاتر کشااورزان از
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منابع اطالعاتی و ارتباطی به میزان کم استفاده میکردناد
و مهمترین عوامال ارتبااطی ماؤثر بار نگارش کشااورزان
درباره باه کاارگیری عملیاات حفاظا خاا باه ترتیاب
اهمی  ،مناابع یاا کاناال هاای جهاان شاهری ،مناابع یاا
کانالهای سازمانی ،محلی و ارتبا جمعی بودند].[88
مطالعه نقا ترویج در بهبود مدیری مشارکتی مراتع
اسااتان ساامنان نشااان داد کااه بااین میاازان اسااتفاده از
کانال های ارتباطی و اطالعاتی با مشارک در فعالی هاای
مدیریتی مرتع رابطه وجود داش ].[87
مطالعااه بااهکااارگیری منااابع اطالعاااتی و کانااالهااای
ارتباااطی در فراینااد پااایرش ماادیری جااامع پسااماند
روستایی نشاان داد کاه کاالسهاای آموزشای در زمیناه
بازیاف پسماند روستایی به عنوان بهترین منبع اطالعااتی
و کانال ارتباطی شناختهشده بود].[88
مطالعهای دیگر نشان داد که مهمترین منابع اطالعاتی
کشاورزان در خصوص بهکارگیری عملیات حفاظ خاا
به ترتیب کشاورزان دیگر ،دوستان و آشنایان ،برنامههاای
رادیو ،مروجان و برنامههای تلویزیون ،نشاریات و رهباران
محلی بوده اس ] .[8در پژوهشی دیگار نتاایج نشاان داد
نقاا برنامااههااای رادیااو و تلویزیاون باار رفتااار ارتباااطی
کشاورزان بسیار ناچیز بود و میازان شارک در دورههاای
آموزشی و ترویجی بیشاترین متغیار تأثیرگااار در عامال
ارتبا کشاورزان دامدار با مروجان و محققان بود] .[83در
مطالعه ای در خصوص نقا منابع و کانالهای ارتبااطی و
اطالعاااتی در توانمندسااازی زنااان روسااتایی شهرسااتان
دیواندره مشخص شد بین منابع و کاناالهاای ارتبااطی و
اطالعاتی (محلی ،ملی و بینالمللی) با توانمندسازی زناان
رابطه مثب و معنیداری در سطح  8درصد وجود داشا .
همچنین ،نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشاان داد کاه
منابع و کانالهاای ارتبااطی و اطالعااتی (محلای ،ملای و
بین المللی) قاادر بودناد  43درصاد از تغییارات واریاان
متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند] .[84مطالعهای دیگار
درباره کانالها و منابع ارتباطی و اطالعاتی ماورد اساتفاده
توسط کشااورزان نیجریاه نشاان داد کاه  08/8درصاد از
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کشاورزان مورد مطالعاه مروجاان کشااورزی را باهعناوان
منبع اطالعاتی بیاان کردناد 83/2 .درصاد رادیاو و 53/3
درصد کشاورزان تلویزیون را بهعنوان منبع اطالعاتی بیاان
کردند]  .[82نتایج مطالعهای هام در خصاوص اساتفاده از
کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی بهعناوان فنای بارای
تمایل کشاورزان در نیجریه برای روشهای نوسازی کش
کاکائو نشان داد که منبع اصلی کشاورزان کاکائو کار برای
روشهای نوسازی کش کاکائو ،رادیو بوده اس ].[8
در این باین باا توجاه باه ایان کاه اساتان کردساتان
بااهطااورکلی دارای  8585888هيتااار مرتااع و 323370
هيتار جنگل اس  ،میتوان گف کاه معاادل  8/8درصاد
کل مراتاع کشاور و  2/83درصاد جنگال هاای کشاور در
استان کردستان وجاود دارد .مراتاع اساتان کردساتان باا
توجه به سطح ویژگیهاای کمای و کیفای در ساه ساطح
متراکم ،نیمه متراکم و کم تراکم تقسیمبنادی مایشاوند.
در این بین وسع مراتع کم تراکم در سطح استان حادود
 382888هيتار اس  ،این نوع از مراتاع از تاوان تولیادی
علوفه قابل برداش به میازان کمتار از  248کیلاوگرم در
هيتار برخوردار هستند و حدود  20درصاد از کال ساطح
مراتااع اسااتان کردسااتان را شااامل ماایشااود .شهرسااتان
دهگالن جز ،این گروه از مراتع محساو شاده اسا  .در
مراتع این شهرستان آثار چرای مفر و فرساایا خاا ،
کاااها تنااوع گونااهای و غالبی ا گونااههااای خشاابی و
غیرخوشخورا و هجاوم گوناههاای یا سااله و کااها
حاصلخیزی خا باه خاوبی مشاهود اسا و ایان مراتاع
به شدت دچار تخریب گشته و سیر نزولی گرایا به خاود
گرفته اس ].[4
با توجه باه اهمیا موضاوع ،ایان پاژوها باا هادف
بررساای عواماال مااؤثر باار اسااتفاده از منااابع اطالعاااتی و
کانال های ارتباطی بارای بهباود مشاارک در طارح هاای
اصالح و احیا مراتع بهوسیله بهرهبرداران مراتع شهرساتان
دهگالن در استان کردستان که بهطور مستقیم و ملموسی
با این منبع طبیعی ارزشامند (مرتاع) در ارتباا باوده و
نقااا اساساای در حفاظ ا از مراتااع دارنااد ،انجااام شااد.
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بهمنظور دستیابی به هدف کلی اشااره شاده ،هادفهاای
اختصاصی زیر مدنظر قرار گرفتند:
 .8بررسی و رتبه بندی منابع اطالعاتی و کانالهاای
ارتباطی بهرهبرداران منطقه ماورد مطالعاه بارای
کساااب اطالعاااات در خصاااوص مشاااارک در
طرحهای اصالح و احیای مراتع
 .2بررساای همبسااتگی بااین ویژگایهااای فااردی و
حرفه ای بهاره بارداران ماورد مطالعاه باا میازان
استفاده از کانالهای ارتباطی و اطالعاتی،
 .3بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از منابع اطالعاتی
و کانااالهااای ارتباااطی بااهوس ایله بهاارهباارداران
موردمطالعه در خصوص مشارک در طارحهاای
اصالح و احیای مراتع.

 .2روششناسی
ایاان پااژوها از نظاار ماهی ا کمّاای و از نظاار هاادف
جماعآوری شاد و

دادهها به شیوه میادانی
کاربردی اس  .
روش آن توصیفی – همبستگی اس  .جامعه آمااری ایان
تحقیااق را مرتااعداران شهرسااتان دهگااالن در اسااتان
کردستان تشيیل دادناد باه تعاداد  08نفار بودناد .روش
نمونه گیری تصادفی بود و حجم نمونه با استفاده از جدول
کرجساای و مورگااان 80 ،مرتااعدار تعیااین شااد .اباازار
دادههااا و
مورداسااتفاده در ایاان روش باارای گااردآوری 
اطالعات ،پرسشنامه بود .پرسشانامه مااکور ساه قسام
گویههای مشاارک  ،قسام
داش  .قسم اول مربو به 
ویژگیهاای فاردی و اجتمااعی و اقتصاادی و

دوم درباره
قسم سوم شامل ده گویه برای سنجا میازان اساتفاده
کانالهای ارتباطی و اطالعاتی بود .برای تعیاین

از منابع و
روایی پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شد که شاامل
اسااتادان و متخصصااان مرتااعداری و تاارویج و آمااوزش
باهمنظاور بارآورد پایاایی پرسشانامه از
کشاورزی بودناد .
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شاد کاه مقادار آلفاا بارای
کانالهای ارتبااطی 8/03

میزان استفاده منابع اطالعاتی و
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طبقاهبنادی میازان

بهمنظاور
بود که در حد مناسبی بود .
کانالها و منابع اطالعاتی و ارتبااطی

استفاده مرتعداران از
در خصوص مشارک در طرحهای اصالح و احیا ،مراتاع از
تفاوت انحاراف معیاار از میاانگین یاا معیاار ) (ISDMباه
صورتی که در زیر آمده اس  ،استفاده شد].[7
: A < mean - 1/2 Sdکم
: mean - 1/2 Sd < B < mean + 1/2 Sdمتوسط
: C > mean + 1/2 Sdزیاد
در فرمااول درجشااده mean ،میااانگین و  Sdانحااراف
دادههاا ،از
میدهد .برای تحلیل 
معیار از میانگین را نشان 
نرمافزار SPSSنسخه  22استفاده شد .به ایان منظاور در
بخا آمار توصیفی از فراوانی ،درصاد ،میاانگین ،انحاراف
معیار و ضاریب تغییارات و در بخاا آماار اساتنباطی از
تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شد.

 .3نتایج
 .1.3ویژگیهاای فاردی اتتمااعی و اقتداادی
بهرهبرداران مورد مطالعه
با توجه به نتایج آمار توصیفی متوسط سن مرتاعداران
 48سال به دس آماد .جاوانتارین مرتاعدار  20ساال و
مسنترین آنها  04سال سن داش  .طبقه سنی باین 34
تا  48سال باا  38/0درصاد دارای بایا تارین فراوانای و
طبقااه ساانی کاامتاار از  34سااال بااا  85/7درصااد دارای
کاامتاارین فراواناای اساا  .همچنااین ،متوسااط سااابقه
بهرهبرداری مرتعداران از مرتع  22/48سال به دس آماد.
کمترین سابقه بهرهبرداری  2سال و بیشترین آن  78سال
بود .بیشترین فراوانی متعلق به طبقهای از پاسخگویان بود

34

که کمتر از  84سال سابقه مرتعداری داشاتند و کمتارین
فراوانی متعلق به طبقه بااالتر  48ساال باا فراوانای 88/8
درصد بود .همچنین ،بیشتر بهارهبارداران ( 78/8درصاد)
مورد مطالعه بیسواد بودند .کمترین فراوانی ( 8/4درصاد)
متعلق به طبقهای از مرتعداران بود کاه دارای تحصایالت
دیپلم و باالتر بودند 88/0 .درصد مرتعداران دارای ساطح
تحصیالت ابتدایی 83/2 ،درصاد دارای ساطح تحصایالت
راهنمایی و  2/8درصد مرتعداران دارای سطح تحصایالت
متوسطه بودند .از نظر شغل هم  44/8درصد دارای شاغل
دامداری بودند 55/8 .درصد مرتاعداران هام دارای شاغل
کشاورزی و دامداری بودند .همچناین ،بیشاترین فراوانای
( 57/8درصد) متعلق به طبقاهای از مرتاعداران باود کاه
دارای بعد خانوار سه و چهار نفر بودند و کمتارین فراوانای
متعلق به طبقه باالتر از شا نفار باا فراوانای  7/5درصاد
بود .بیشتر مرتعداران (38/7
درصد) دارای درآمد ساالنه کمتر از  8میلیاون توماان
بودند .کم ترین فراوانی متعلق به طبقهای با متوسط درآمد
ساالنه کمتر از  88میلیون تومان بود.
نتااایج میااانگین رتبااهای هاار یاا از شاااخصهااای
(گویه های) تمایال باه مشاارک در طارحهاای اصاالح و
احیای مراتع که از دیدگاه مرتعداران نشان داد کاه آنهاا
با گویههای "
تمایل در باهکاارگیری نیاروی انساانی (نیاروی کاار)
موجود در ساامان عرفای"" ،تمایال باه احادا و نصاب
آبشخور فلزی" و "تمایل به حفاظا از پاروژههاا بعاد از
اجرا" موافق بیشتری داشاته اناد .همچناین ،گویاههاای
"تمایل به رعای زمان ورود دام باه مرتاع"" ،تمایال باه
رعای خروج دام از مرتع" و "تمایل به رعایا تعاداد دام
مجاز" موافق کمتری داشتند( .جدول .)8
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جدول  .1رتبهبندی عناصر تشکیل دهند مشارکت بهرهبرداران مورد مطالعه در اصالح و احیا مراتع

ردیف

شاخصهای تمایل بهرهبرداران به مشارک در
طرحهای اصالح و احیا

فراوانی نسبی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین
رتبهای*

ضریب
تغییرات

8

تمایل در بهکارگیری نیروی انسانی

8

88

22

27

0

3/57

8/288

2

تمایل به احدا و نصب آبشخور فلزی

5

80

23

88

7

3/88

8/348

3

تمایل به حفاظ از پروژهها بعد از اجرا

8

80

38

88

3

2/08

8/353

5

تمایل به اجرای برنامه بارپاشی

27

8

28

88

8

2/24

8/423

4

تمایل به اجرای برنامه کپه کاری

84

20

22

8

2

2/22

8/353

8

تمایل به اجرای نظامهای چرایی

88

28

88

4

2

2/88

8/580

7

تمایل به اجرای برنامه قرق

32

0

84

88

2

2/88

8/404

0

تمایل به رعای زمان ورود دام به مرتع

22

28

83

7

8

2/87

8/587

8

تمایل به رعای زمان خروج دام از مرتع

37

7

84

0

8

8/88

8/888

88

تمایل به رعای تعداد دام مجاز

33

88

88

8

2

8/85

8/402

* مقیاس  .8خیلی کم  .2کم  .3متوسط  .5زیاد  .4خیلی زیاد

 .2 .3استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتبااطی
برای کسب اطالعات در خدوص مشاارکت مرتاعداران
مورد مطالعه در طرحهای اصالح و احیای مراتع
نتایج حاصل از میازان اساتفاده از مناابع اطالعااتی و
کانال های ارتبااطی در خصاوص مشاارک مرتاعداران در
طرح های اصالح و احیای مراتع ،در جدول ( )2آورده شده
اس  .با توجه به نتایج مشخص شد که بیشاتر مرتاعداران
مورد مطالعه از منابع اطالعاتی و کانالهاای ارتبااطی باه

میزان کم استفاده میکردند (جدول  .)2همچناین ،طباق
نتایج مندرج در جدول ( )3مشخص شاد کاه مرتاعداران
مورد مطالعه به ترتیب؛ مرکز خادمات کشااورزی ،کاالس
آموزشی و ترویجی و مروجان را برای کساب اطالعاات در
مورد مشارک در طرح های اصالح و احیای مراتع تارجیح
دادند و نشریه ،ت برگ ترویجای و اینترنا در ردههاای
آخر قرار گرفتند (جدول .)3

جدول  .2توزیع فراوانی مرتعداران مورد مطالعه برحسب میزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی
برای مشارکت در طرحهای اصالح و احیای مراتع
میزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

زیاد

28

88/58

88/58

متوسط

23

33/03

83/25

کم

24

38/78

888

جمع

80

888
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جدول  .3رتبهبندی منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی مورد استفاده مرتعداران مورد مطالعه
برای مشارکت در طرحهای اصالح و احیای مراتع
*

گویه

میانگین رتبهای

مرکز خدمات کشاورزی

2/85

8/842

کالس آموزشی و ترویجی

8/88

8/884

2

مروجان

8/78

8/857

3

دوستان و آشنایان

8/78

8/783

5

رهبران محلی

8/88

8/724

4

تلویزیون

8/48

8/43

8

رادیو

8/25

8/888

7

8/82

8/484

0

ت برگ ترویجی

8/88

8/582

8

نشریه

8/83

8/253

88

اینترن

انحراف معیار

رتبه
8

* مقیاس  .8خیلی کم  .2کم  .3متوسط  .5زیاد  .4خیلی زیاد

ی درصد) با میزان استفاده از کانالها و منابع اطالعااتی
و ارتباطی در خصوص مشاارک در طارح هاای اصاالح و
احیااا ،مراتااع رابطااه مثبا و معناایداری وجااود داشا .
همچنااین ،بااین سااطح تحصاایالت بااا میاازان اسااتفاده از
کانالهای ارتباطی و اطالعااتی در خصاوص مشاارک در
طرح های اصالح و احیا ،مراتع رابطه منفای و معنایداری
(در سطح  4درصد) وجود داش که با نتایج ] [2مطابقا
داش (جدول .)5

 .3.3تحلیل همبستگی متغیرهاای منتخاب و میااان
اساتفاده از منااابع اطالعاااتی و کانااالهااای ارتباااطی در
خدوص مشارکت در طرحهای اصالح و احیای مراتع
با توجه به شااخصهاا و باا توجاه باه ناوع و ماهیا
مقیاس اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه در این قسم
که از نوع که از نوع فاصلهای بودند ،بارای بررسای رابطاه
بین متغیرها از تحلیل همبستگی پیرساون اساتفاده شاد.
یافتهها حاکی از آن بود که بین سن و سابقه بهرهبارداری
(در سطح  4درصد) و بعد خانوار ،شغل و درآمد (در سطح

جدول  .4تحلیل همبستگی متغیرها و میزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی
در خصوص مشارکت در طرحهای اصالح و احیاء مراتع
r

متغیر تصادفی منتخب
سن (سال)

*

8/240

سابقه بهرهبرداری (سال)

*

8/248

سطح تحصیالت (سال)

*

بعد خانوار (نفر)
درآمد
*و

**

سطح معنیداری
8/835
8/830

-8/255

8/854

**8/353

8/885

**

8/882

8/373

به ترتیب معنیدار در سطح  4درصد و ی

درصد خطا
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 .4.3تحلیل رگرسایونی عوامال ماؤثر بار میااان
استفاده مرتعداران مورد مطالعه از منابع اطالعااتی و
کانالهای ارتباطی در خدوص مشارکت مرتاعداران
در طرحهای اصالح و احیای مراتع
باارای انجااام رگرساایون ابتاادا بااا اسااتفاده از آزمااون
همخطی ،میزان همخط باودن متغیرهاای مساتقل ماورد
نظر برای وارد کردن در معادلاه رگرسایون ماورد بررسای

قرار گرفتند .برای این منظور ،در این تحقیاق آماارههاای
تولران و عامل تورم واریان مورد بررسای قارار گرفا .
مطااابق نتااایج مناادرج در جاادول ( )4مقاادار تااولران
متغیرهای مستقل ماکور نزدی به ی و مقدار مناسابی
بود .همچنین ،شاخص ( VIFعامال تاورم واریاان ) هام
کمتر از  2و در حد مناسب و قابل قبولی بود (جادول )4؛
بنابراین ،تحلیل رگرسیون انجام شد.

جدول  .5آزمون هم خطی متغیرهای مستقل مورد نظر برای انجام تحلیل رگرسیون
تولران

()VIF

متغیر
سن (سال)

8/477

8/808

سابقه بهرهبرداری (سال)

8/487

8/850

سطح تحصیالت (سال)

8/088

8/228

بعد خانوار (نفر)

8/785

8/238

درآمد

8/858

8/882

در این تحقیق بهمنظور بررسای عوامال تأثیرگااار بار
میزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهاای ارتبااطی از
رگرسیون چندگانه (روش گامبهگام) اساتفادهشاده اسا .
پ ا از ورود کلیااه متغیرهااای مسااتقل نتااایج حاصاال از
جدول شماره ( )8و ( )7بهدس آمده آمد .نتایج نشاان داد
که در گام اول؛ متغیر درآمد ،بهعناوان مهامتارین متغیار
اثرگاار بر میزان استفاده از کاناالهاای ارتبااطی و مناابع
اطالعاتی وارد مدل شده اس  .در گاام دوم متغیار ساطح
تحصیالت و در گام سوم متغیار بعاد خاانوار وارد معادلاه
شااده اس ا  .باار ایاان اساااس تنهااا سااه متغیاار در ماادل

رگرسیونی وارد شدهاند و پ از استاندارد کاردن ضارایب
رگرسیون مدل نهایی بهصورت زیر ارائه شد:
Y= 11/794 + 0/591 X1 + 1/216 X2 + 0/624 X3

بر اسااس نتاایج منادرج در جادول ( ،)7ساه متغیار
درآمد ،سطح تحصیالت و بعد خانوار قاادر باه تبیاین 45
درصد از تغییرات متغیر وابسته هستند .با توجه به مقادیر
بتا مشخص شد کاه درآماد مرتاعداران نساب باه ساایر
عوامل ،سهم و نقا بیشتری در تبیین میازان اساتفاده از
منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی دارد.

جدول  .6ضرایب تعیین متغیرهای اثرگذار بر میزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی
گام

متغیر

ضریب همبستگی چندگانه ()R2

ضریب تبیین ()R

8

درآمد

8/882

8/538

2

سطح تحصیالت (سال)

8/282

8/482

3

بعد خانوار (نفر)

8/328

8/475
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جدول  .7عوامل مؤثر بر میزان استفاده مرتعداران مورد مطالعه از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی در مشارکت آنها
در طرحهای اصالح و احیای مراتع
متغیر

B

Beta

ضریب ثاب ()b0
درآمد ()x1
سطح تحصیالت (سال) ()x2
بعد خانوار (نفر) ()x3

88/785
8/488
8/288
8/825

8/373
8/278
8/283

t

Sig

7/488
3/278
2/542
2/320

8/888
8/882
8/887
8/822

R2 = 0/547و F= 14/116

 .4بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصال از پاژوها نشاان داد کاه بایا از 78
درصد بهره برداران بیسوادند بنابراین ،همان طور که انتظار
رتبهای منابع اطالعاتی مثال اساتفاده از
می رف میانگین 
شبيههای اجتمااعی

ت برگ ترویجی ،نشریه و استفاده از
کاالسهاای آموزشای –

کم بود .به نظر می رسد برگزاری
ترویجی در خصوص اثرات مثب مشاارک در طارحهاای
شابيههاای تلویزیاونی و

اصالح و احیای مراتاع و ایجااد
باهعناوان یيای از
رادیویی با پشتوانه دانا بومی منطقه ،
مؤلفههای اثرگاار با فراهم کردن زمینه تارویج و آماوزش

بهرهبرداران ،اثرات مفید و
حفاظ از مراتع و آگاه ساختن 
مناسبی برای اصالح و احیای مراتع باشد .نتایج این بخا
رساانههاای جمعای مثال

با یافته های ][8کاه اساتفاده از
میدانند،

تلویزیون و رادیو را از عوامل اثرگاار بر مشارک
همخوانی دارد .پیشانهاد مایشاود کاه جهااد کشااورزی
منطقه باا برگازاری کاالسهاای ترویجای و آموزشای در
خصوص اثرات مثب مشارک در طرحهای اصالح و احیاا
مراتع و همچنین ارتبا بیشتر مروجان با بهارهبارداران را
در صدر کار خود قرار دهند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان داد که درآمد،
سطح تحصیالت و بعد خانوار بهره برداران از عوامال مهام
در استفاده آن ها از کانال های ارتباطی و مناابع اطالعااتی
برای مشارک در طرحهای اصالح و احیاای مراتاع اسا

بوده اس به طاوریکاه آن دساته از بهاره بارداران ماورد
مطالعه که میزان درآمد بیشتر ،سطح تحصایالت بااالتر و
بعد خانوار (تعاداد اعضاا خاانوار) آنهاا بازرگتار باود از
کانالهای ارتباطی و مناابع اطالعااتی بارای مشاارک در
طرح های اصالح و احیا مراتع بیشتر استفاده میکردند که
با نتایج تحقیاق [85و  [2مطابقا دارد؛ بناابراین ،اگار از
بهارهبارداران باا درآماد کمتار حمایا بیشاتری شاود و
برنامه هاا و سیاسا هاای بارای افازایا تاوان معیشاتی
بهرهبرداران ماکور متمرکاز شاود نتاایج مفیاد و رضاای
بخشی به همراه خواهد داش  ،چراکه فقر عامل مهمی در
تخریب منابع طبیعای از جملاه مراتاع اسا  .همچناین،
تالش بیشتر برای افزایا سطح تحصیالت و آگاهی افاراد
بهطورقطع در بهبود وضعی موجود اثار مطلاوبی خواهاد
داش و این در حالی اس که بیشاتر بهاره بارداران ایان
منطقااه بایسااواد هسااتند؛ بنااابراین ،پیشاانهاد مایشااود
کالسهای سوادآموزی برای افازایا ساطح تحصایالت از
راه نهض سوادآموزی موجود در سطح روستاهای منطقاه
مورد مطالعه برگازار شاوند .بعاد خاانوار (تعاداد اعضاای
خانوار) هم یيی دیگر از متغیرهاای تأثیرگااار در میازان
اسااتفاده از کانااالهااای ارتباااطی و منااابع اطالعاااتی در
خصوص مشارک در طرحهای اصالح و احیا مراتاع اسا
به نظر میرسد چراکه در حقیق خانواده زیربناای اصالی
جامعه روستایی اس و در سلسله مراتب تمرکز اجتمااعی
و روابط گروههای خویشاوندان همخاون عاالوه بار حفاظ
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خانوارها) و در ادامه با ایجاد اشتغال مناساب و جلاوگیری
 کما مطلاوبی بارای،از مهاجرت نسل جدیاد در آیناده
استفاده از کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی در راستای
مشااارک بیشااتر در طاارحهااای ماااکور خواهااد بااود
به طوریکه نسل جوان با استفاده از اطالعات دریاف شده
از کانااالهااای ارتباااطی و منااابع اطالعاااتی باارای بهبااود
مشارک در طرح های اصاالح و احیاای مراتاع گاامهاای
. ارزندهای بر خواهند داش

 کارکردهاای تولیاد،نسل و ادامه بقای جامعه باا زادوولاد
اقتصادی و دیگر کارکردهایی چون کارکردهای آموزشی و
 خانواده بیشترین نقاا،کارکردهای مثب زیس محیطی
را دارد و باعاا همیاااری و پااایرش افيااار و عقایااد و
روشهای نوین کشاورزی و حفاظ از منابع میشاود کاه
)در خانوارهااای گسااترده (تعااداد بیشااتر اعضااای خااانوار
 امروزه بعد خاانوار کااها یافتاه اسا کاه. مشهود اس
میتوان با تدوین سیاس های جمعیتای در منطقاه ماورد
مطالعه و افزایا بعد خانوار (با توجه به شرایط اقتصاادی
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