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بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در اصالح و احیای مراتع
(مورد مطالعه :مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه)
 روناک احمدی؛ دانشجوی دکترای مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
 قدرت اله حیدری*؛ دانشیار گروه مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری
 غالمرضا خوشفر؛ دانشیار دانشگاه گلستان ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،گروه علوم اجتماعی ،گرگان ،ایران

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در عملیات اصالح و احیای مرتع چقاکدو در شهرستان سرپلذهاب-
استان کرمانشاه است .تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش تحقیق ،علی -همبستگی است .برای دادهپرردازی عرالوه برر رمرار
توصیفی و ضریب همبستگی ،از رمارههای استنباطی نظیر رگرسیون چندگانه و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج حاصرل
از ضریب همبستگی نشان داد که متغیرهای حضور در جلسات عمومی ،روابط صمیمانه با همسایگان ،تسلط مروجین بر مباحث فنری،
ارئه خدمات ترویجی در زمینه اصالح و احیای مرتع ،واگذاری مسئولیت بخشی از برنامهها به بهرهبررداران ،عضرویت در سرازمانهرای
محلی ،رشنایی بهرهبرداران با برنامهها و شررکت در دورههرای رموزشری و ترویجری دارای بیشرترین همبسرتگی برا میر ان مشرارکت
بهره برداران در اصالح و احیای مرتع هستند .نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه  Enterبر روی متغیرهرای زمینرهای نشراندهنرده رن
است که متغیر سطح تحصیالت ،بیشترین اثر مثبت و مستقیم ( )0/182و بیشترین اثر مثبت و کرل ( )0/753را برر میر ان مشرارکت
بهره برداران دارد ،همچنین تعداد دام ،تعداد افراد تحت تکفل و دررمد در اولویتهای بعدی قرار دارند .در بین متغیرهای زمینهای سن
و سابقه بهرهبرداری دارای اثر منفی ( -0/281و  )-0/268بر مشارکت بهرهبرداران در اصالح و احیرای مرترع هسرتند .بنرابراین توجره
خاص به عوامل مذکور میتواند در دستورکار مدیران و برنامهری ان قرار گیرد و زمینههای مشارکت هر چه بیشرتر بهررهبررداران را در
اصالح و احیای مراتع ،در هر منطقه فراهم رورد.
کلید واژگان :مشارکت ،بهرهبرداران ،اصالح و احیای مرتع ،مرتع چقاکدو ،استان کرمانشاه
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 .1مقدمه
منابع طبیعی به طرور اعرم و مراترع بره طرور اخر ،
خمیرمایههای اساسی برای توسعه و رشد بخش کشاورزی
و توسعه و رفاه جامعه بشری به شرمار مریرونرد ] .[7هرر
گونه کم توجهی به این منبع مهم موجب کاهش امکانرات
توسررعه و تولیررد منررایع طبیعرری و در نهایررت کاسررتن از
کیفیت زنردگی در دراز مردت خواهرد شرد ] .[1تخریرب
مراتع و کاهش محصوالت کشاورزی نره تنهرا بره صرورت
مستقیم موجب کمبود مواد غذایی میشرود ،بلکره عامرل
کاهش تولیدات دامی که تامینکننده بخش مهمی از مواد
غذایی کشور میباشد نی میگردد ] .[2فرهنگ خاص هرر
جامعه شکلدهنده شیوههای تصرمیمگیرری و ارتبرا رن
جامعه است .فعالیتهایی باید از سطح محلی شروع شرود
اما گاهی الزم است کاری کنیم که مرردم احسراس کننرد
که رنها واقعا در این فررینرد شرریک و سرهیم هسرتند.
سازمانهای غیر دولتی در این مورد میتوانند نقش مهمی
داشته باشند .گاهی نی ضرورت دارد که تشکیالت دولتری
اختیارات تصمیمگیری بیشتری را به مردم محلری واگرذار
نمایند ] .[17امروزه نقش مشارکت مرردم در امرر اصرالح،
احیا و مدیریت منرابع طبیعری ملمروس و از رویکردهرای
جدید سازمان جنگلهرا ،مراترع و ربخیر داری کشرور بره
شمار میرود ] .[25تجرارب موجرود بیرانگر رن اسرت کره
دولتها به هر می انی که مهارت استفاده از توانرایی مرردم
در فرریند مدیریت منابع طبیعی را دارا باشرند ،بره همران
می ان به اهداف توسعه پایدار ن دیرکترر مریشروند ].[22
مشارکت به معنی بر انگیختن حساسیت مردم و درنتیجره
اف ایش درک و توان رنها برای پاسخگویی بره طررحهرای
توسعه است .به تعبیر دیگر مشارکت شامل دخالت مرردم
در فرریند تصمیمگیری ،اجررای طررحهرا و سرهیم شردن
رنها از منرافع طررحهرای توسرعه و مداخلره در ارزیرابی
طرحها است ] .[15به همین دلیل ،یکی از مفاهیم اساسی
در توسعه منرابع طبیعری و جلروگیری از تخریرب مراترع،
مشارکت دادن مرتعداران در تمام مراحرل کرار اسرت ].[3
گارفوسو همکراران و گر ن ] 3و  ،[8بیران مریکننرد کره

موفقیت فعالیتهای حفاظتی تنها به طراحی یرک برنامره
خوب منو نیست ،بلکه وجرود سرازمانی برا ارتباطرات و
انعطافپذیری باال در سرطح محلری بره منظرور مشرارکت
ساکنین محلی ضروری است .بررسیهرا نشرانگر رن اسرت
که برای مدیریت منرابع طبیعری ،اسرتفاده بره تنهرایی از
سیستمهای اداری نمیتواند کرارایی الزم را داشرته باشرد
بلکه نیازمند شناسایی مشارکت و فرررهم نمرودن الگرویی
مناسب و پایدار در حفر ،،احیرا و بهررهبررداری از مراترع
است .امروزه به رهیافتهای مشارکتی در منابع طبیعی به
عنوان رهیافتهرای اثرر بخشری نگریسرته مریشرود کره
میتوانند با جلب مشرارکت همگران زمینرهسراز موفقیرت
طرحهای مختلف در زمینه حف ،،احیا و بهررهوری پایردار
منرایع طبیعرری باشرند ] .[11اصررالح و احیرای مراتررع برره
مجموعه اقداماتی گفته میشود که ضمن برقرراری تعرادل
منطقی بین تولید و بهرهبرداری از علوفه مرتعی منجر بره
ارتقای کمی و کیفی مرتع و جلروگیری از اترالف سررمایه
شود .اجرای صحیح ضوابط اصالح و احیای مراتع با توجره
به شرایط اکولوژیکی هر منطقره نره تنهرا برا عرث بهبرود
پوشش گیراهی در سرطح مراترع مریشرود بلکره موجرب
میشود سطح خاک از خطرات فرسایش ربی و بادی حف،
شررود ] .[1حیرردری و همکرراران ] ،[20در بررسرری عوامررل
اقتصادی– اجتماعی مؤثر بر مشرارکت جوامرع محلری در
مدیریت پایردار مراترع در مراترع ییالقری دشرت بهرار در
همدان به ایرن نتیجره دسرت یافتنرد کره حمایرت مرالی
دولترری ،افر ایش دررمررد سرراالنه ،رگرراهی از فعالیررتهررای
مرتعررداری و پیامرردهای تخریررب مرتررع ،اثررر مثبررت و
معنیداری بر مشارکت بهرهبرداران دارند .رنها همچنرین
نشان دادند که با افر ایش یرک درصرد در میر ان رگراهی
بهرهبرداران ،احتمال اف ایش مشرارکت  1/76درصرد و برا
اف ایش هرسراله بره میر ان اعتبرارات ،احتمرال مشرارکت
 0/23واحد اف ایش مییابد .خانلری و همکراران ] ،[26در
پژوهشی برا عنروان بررسری عوامرل اجتمراعی برر تمایرل
بهرررهبرررداران برره تجدیرردنظر طرررحهررای مرتعررداری در
شهرستان سوادکوه نشان دادند که بین مسرائل اجتمراعی
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با می ان تمایل بهرهبررداران بره تجدیرد نظرر طررحهرای
مرتعداری رابطه معنیداری وجود دارد .همچنرین ضرریب
همبستگی بین شراخ هرای عوامرل اجتمراعی و میر ان
تمایل به تجدیدنظر طرح مرتعداری نشان داد بین تمایرل
با این شراخ هرا (بری ثبراتی در ادامره شرغل دامرداری،
مشکل مالکیت گروهی با شیوه بهرهبرداری گروهی ،ترثثیر
میرر ان تحصرریالت و )...ارتبررا معنرریدار وجررود دارد.
خرراتونربررادی و همکرراران ] [23نی ر برره ترتیررب عوامررل
رموزشی ،اقتصادی ،برنامهری ی و اجتمراعی را مهرمتررین
موانع تثثیرگذار دامداران در احیای مراتع معرفری کردنرد.
در کنار م ایای اقتصادی ،حتی منفعرت برردن از جلسرات
گروهی میتواند در مشارکت مرردم ترثثیر گرذار باشرد ،از
دیدگاه فردی ،سطح تحصیالت ،دررمد ،جنسریت و انردازه
خانوار از مهمترین عوامل تثثیرگرذار برر میر ان مشرارکت
میباشند ( .)10افراد دارای اراضری کشراورزی ب رگترر یرا
سطح رفاه باالتر ممکن است به دلیل عدم نیاز بره م ایرای
اقتصادی ،تمایلی به مشارکت در مردیریت مرترع نداشرته
باشند ( .)12شریعتی و همکاران ] [13در بررسری عوامرل
مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگرل نشرین در حفاظرت از
جنگلهای شمال و غرب کشرور بیران کردنرد کره سرطح
سواد ،شرکت در کالسهای رموزشی– ترویجری ،اسرتفاده
از نشریات و مجلرههرای ترویجری ،اسرتفاده از فریلمهرای
رموزشی ،استفاده از جلسههای سخنرانی و تعرداد دفعرات
تماس با مروجین را از عوامرل اصرلی مرؤثر برر مشرارکت
روسرتاییان و بهررهبررداران در طررحهرای منرابع طبیعرری
میدانند .موسایی و همکاران ] ،[12در تحقیقی برا عنروان
ویژگیهای مؤثر بر مشارکت بهررهبررداران در طررحهرای
ربخیرر داری اعررالم کردنررد متغیرهررای میرر ان دررمررد
بهرهبرداران ،شغل اصلی بهرهبرداران ،نوع مالکیت ،شرکت
در دورههررای رموزشرری و ترویجرری ،مشررارکت اجتمرراعی،
مشورت با بهرهبرداران قبل از اجررای طررحهرا ،واگرذاری
مسئولیت بخشی از طررحهرا بره بهررهبررداران و دخالرت
بهرهبرداران در تعیین نوع و مشخصات طررحهرا از جملره
عوامررل مررؤثر بررر مشررارکت بهرررهبرررداران در طرررحهررای
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ربخی داری هستند .جاللی و کرمی ] ،[21در تعیین عوامل
مؤثر بر مشرارکت مرتعرداران در تعراونیهرای مرتعرداری
استان کردستان به این نتیجه رسیدند که موقعیتمداری،
دانش فنی فرد ،سطح سواد و خردمات ترویجری و ترثمین
نهادههرا دارای همبسرتگی معنریداری برا متغیرر میر ان
مشارکت افراد هستند .لوبل و همکراران ] ،[21در بررسری
مشارکت مردم در برنامرههرای حفراظتی مراترع در ایالرت
کالیفرنیررای رمریکررا برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره تررثثیر
متغیرهای شبکه اجتماعی و ارزش اجتماعی در مشرارکت
دامرداران در برنامررههرای حفرراظتی مراترع زمررانی بیشررتر
خواهد شد که دامردار سرهم بیشرتری از مراترع را داشرته
باشند .روحی و همکراران ] ،[15برا بررسری نقرش عوامرل
اجتماعی بهرهبرداران بر می ان مشرارکت رنران در اجررای
طرحهای مرتعداری به این نتیجه رسیدند کره برا افر ایش
رگاهی از طرحهای مرتعداری ،احتمال مشرارکت افر ایش
خواهررد داشررت و متغیررر سررن اثررر منفری معنرریداری بررر
مشارکت بهرهبردران بررای اجررای طررحهرای مرتعرداری
دارد .رودگررر و همکرراران ] ،[16در بررسرری رابطرره بررین
ویژگیهای فردی بهرهبرداران و می ان مشرارکت رنهرا در
اجرای طرحهای مرتعداری در دهستان نمارسرتا ،،نشران
دادند که بین متغیرهای سن ،تحصریالت ،شرغل فرعری و
مشارکت در طرحهای مرتعداری رابطه معنریداری وجرود
داشته اما بین متغیرهای تعداد اعضای خانواده با مشارکت
در طرحهای مرتعرداری رابطره معنریداری وجرود نردارد.
همتخواه و خلیقی ] ،[27در تحقیرق خرود در رابطره برا
عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهررهبررداران در طررحهرای
مرتع و ربخی داری در استان گلستان نتیجره گرفتنرد کره
بین سن ،دررمد و می ان مشارکت بهرره بررداران رابطرهی
معنیداری مشاهده گردید .اما بین سطح سواد ،شناخت از
پروژهها و مالکیت و تمایل به مشارکت رابطره معنریداری
مشاهده نشد .اسدی و همکاران ] ،[2در تحقیقی با عنروان
بررسی انگارههرای مررتبط برا مشرارکت مرردم محلری در
فرریند توسعه ی جنگل های حرا در جنوب ایرران نتیجره
گرفتند کره متغیرهرایی ماننرد شرغل ،سرطح تحصریالت،
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عضویت در تشکل های محلی ،نوع بهرهبررداری بره عمرل
رمده با مشارکت مردم محلی رابطرهی معنریداری دارنرد.
بنابراین ،توجه بره اجررای صرحیح و اصرولی طررح هرای
ربخی دری و توصل جستن به همیاری و همفکری جوامرع
روستایی ساکن در حوزههای ربخیر (مشرارکت مرردم در
طرحها) تا حدود زیادی می تواند خطرات ناشی از تخریب
منررابع رب و خرراک کشررور را کرراهش دهررد.هانسررتینگر و
فورتمن ] ،[22در مطالعهای برا عنروان شریوه مردیریت و
خواستههای جنگلداران در ایالت کالیفرنیا بیان کردند کره
نهتنها منفعت اجتماعی ،بلکه ارزشها و گرایشها از جمله
سن ،دررمرد ،محرل سرکونت و انردازه مرترع برر تصرمیم
دامداران در می ان مشارکت رنها در مدیریت مؤثر اسرت.
فینستربوش و ویکلین ] ،[6در تحقیقی با عنوان مشرارکت
بهرهبرداران در پروژههای توسعه؛ دریافتند هر چره کشرور
توسررعهیافتررهتررر ،سررطح مهررارت فرررد بیشررتر ،و رهبررری
اجتماعی کاراتر باشد ،می ان مشارکت بیشتر خواهرد شرد.
سوری و ایمانی ] ،[18در بررسی تثثیر عوامرل اقتصرادی-
اجتماعی مؤثر بر می ان مشارکت بهررهبررداران در اجررای
طرحهای مرتعداری و توسعه پایدار مراتع بره ایرن نتیجره
رسیدند که از بین متغیرهای مورد بررسی ،متغیر سن اثرر
معنیدار منفی و متغیرهای سطح سواد و دررمد ماهانه اثر
معنیدار مثبتی بر روی مشارکت بهرهبرداران در طرحهای
مرتعداری داشتند ،در حالیکه تعداد واحرد دامری و شرغل
دامررداران ،هرری رابطرره معنرریداری بررا می ر ان مشررارکت
بهرهبرداران نداشرت .دامیرانوس و گیانراکوپولوس ] ،[5در
بررسررری مشرررارکت بهررررهبررررداران در برنامرررههرررای
زیستمحیطی -کشاورزی در یونان دریافتند کره رمروزش
کشاورزان ،جایگاه اقتصادی و اجتماعی ،ارتبا با رسانههرا
و کارشناسان بخش کشاورزی ،سطح تحصیل و ارتبرا برا
همسایگان و همکاران میتواند مشرارکت کشراورزان را در
برنامههای زیست محیطی تحت تاثیر قرار دهرد .کروپن و
همکاران ] ،[28در تحقیقی در ایالت گجررات هنرد ،بیران

میدارد اندازه م رعه ،می ان دررمد و سطح تحصریالت برر
مشارکت کشاورزان اثر مثبت دارد.
باتوجه به پیشنه تحقیقهای بیان شرده؛ پژوهشرگران
مهمترررین پارامترهررای تخریررب مرتررع و یررا احیررای رن را
مرهون عوامل فردی و اجتماعی بهرهبرداران میدانند؛ لرذا
بررسی این فاکتور در منراطق مختلرف ضرروری بره نظرر
میرسد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی عوامل فرردی
و اجتماعی مؤثر برر مشرارکت بهررهبررداران در اصرالح و
احیای مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه است.

 .2مواد و روش
مرتع چقاکدو بین طول جغرافیایی ˝ 26°27ˊ 72تا ˝18
ˊ 26° 1و عرض جغرافیایی ˝ 72°27ˊ 72ترا ˝ 72° 3ˊ28و
در ارتفرراع  500متررری از سررطح دریررا واقررع شرردهاسررت
(شکل .)2تحقیق حاضرر از نروع کراربردی و از نظرر روش
تحقیق علی -همبستگی است .بهرهبرداران مرتع چقاکردو
در شهرستان سرپل ذهاب به عنوان جامعه رماری در نظرر
گرفته شردند ،کره در سرال  2710تعرداد رنهرا  38نفرر
بررورده شده است .با استفاده از فرمرول کروکران  63نفرر
بررورد شد .اب ار گردروری دادههرا پرسشرنامه برود کره برا
بررسی منرابع مختلرف و برر اسراس فرضریات و سرؤاالت
تحقیق تردوین شرد .روایری پرسشرنامه مرذکور از طریرق
نظرات متخصصان به صورت نظرخواهی انجام شد .اعتبرار
پرسشنامه از طریق رزمون راهنما تعیین و ضرریب رلفرای
کرونباخ کل پرسشنامه  0/81محاسبه شد .برای تج یره و
تحلیل دادهها از شراخ هرای رمرار توصریفی (میرانگین،
انحراف معیار و واریانس) و ضریب همبستگی اسرییرمن و
در بخش رمار تحلیلی عرالوه برر رگرسریون چندگانره بره
شیوه  ،Enterاز تکنیک تحلیل مسیر نی برای متغیرهرای
زمینهای استفاده شد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه

 .3نتایج
یافتههای توصیفی حاصل از تحقیق نشان داد کره 62
درصررد از بهرررهبرررداران در سررن برراالتر از  60سررال قرررار
داشتند .به طوری که دامنه سنی رنها از  76تا  82سرال
و مینگین سن  63سال بود .نتایج همچنین نشان میدهد
که  36درصد از بهرهبرداران بریسرواد یرا دارای سرواد در
سطح ابتدایی بودند .میانگین سرالهرای تجربره و سرابقه
بهرهبرداری افراد در مرتعداری  28/62سال با دامنه  12تا
 61سال بود .میانگین می ان دررمرد سراالنه بهررهبررداران
 12/06میلیون تومان بود .به طوری که کمترین رن  1/5و
بیشترین دررمرد رنهرا  50میلیرون تومران در سرال برود
(جدول .)2
نتایج جدول دو نشان میدهد که از نظر بهررهبررداران
پاسررخگو ،متغیرهررای روابررط صررمیمانه بررا همسررایگان،
معاشرت با اکثرر مرردم روسرتا ،تمایرل بررای شررکت در
مراسم ع اداری ،جلب اعتماد بهرهبرداران نسبت به اجرای
برنامهها و تمایل برای شرکت در مراسرم جشرن و شرادی
پنج اولویت اول مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در اصرالح و
احیا مرتع است( .جدول.)1

همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که اکثر متغیرهرا
به ج می ان معاشرت با اکثر مردم روسرتا ،میر ان روابرط
صمیمانه با همسایگان ،می ان مشورت با بهرهبرداران قبرل
از شروع برنامهها ،می ان توجه به نیازهای اقتصادی بهرره-
برداران در طراحی پروژههای اصرالحی و احیرایی ،میر ان
قابلیت مروجین در برقراری ارتبا با بهرهبررداران ،میر ان
مشارکت اجتماعی بهرهبرداران ،زمینهسرازی دولرت بررای
مشارکت بهررهبررداران و میر ان تمایرل بهررهبررداران بره
مشارکت بدون دریافرت دسرتم د (رابطره معنریداری برا
مشارکت ندارند) ،بقیه متغیرها رابطه مثبت و معنریداری
با مشارکت بهرهبرداران در اصالح و احیای مرتع دارنرد .برا
توجه به نتایج ،تسرلط مرروجین بره مباحرث فنری ،ارائره
خدمات ترویجی در زمینه برنامههرای اصرالحی و احیرایی
مرتع ،عضویت بهرهبرداران در سازمانهای محلی ،شررکت
بهرهبرداران در دورههای رموزشی -ترویجری در رابطره برا
برنامههای اصالحی و احیایی و واگذاری مسئولیت بخشری
از برنامهها بره بهررهبررداران دارای بیشرترین همبسرتگی
مثبت با سطح اطمینران  11درصرد برا میر ان مشرارکت
هستند (جدول .)7
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مریتروان
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نقررش متغیرهررای مسررتقل زمینررهای بررر متغیررر وابسررته
(مشارکت در اصالح و احیای مرترع) را مشرخ کررد .برا
توجه به این که 0/278است ،میتوان نتیجه گرفرت
که  27/8درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از تثثیرات
متغیرهای زمینهای مستقل مطرح شده (سن ،تحصریالت،
تعداد دام ،تعداد افراد تحت تکفل ،دررمد سراالنه و سرابقه
بهرهبرداری) است (جدول  .)2براساس یافتههای حاصل از

تحقیق میتوان معادله رگرسیونی زیر را برای نشران دادن
ترراثیر متغیرهررای مسررتقل زمینررهای بررر متغیررر وابسررته
(مشارکت) پیشنهاد کرد (رابطه .)2
رابطه 2

(- 0/052)X1( + 0/812 )X2( + 0/025 )X3
(+ 0/717 )X4( + 0/227 )X5( - 0/221 )X6

Y = 71/831

جدول  .1توزیع فراوانی بهرهبرداران بر حسب ویژگیهای فردی
متغیر

سن

تحصیالت (سال)

سابقه بهرهبرداری

تعداد افراد تحت تکفل

می ان دررمد ساالنه
(میلیون تومان)

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

<20

1

7

7

21-20

3

20/5

27/5

51-50

25

11/5

76

61-60

17

72/5

35/5

>30

10

11/5

200

جمع

63

200

-

بی سواد

12

72/7

72/7

ابتدایی

72

22/8

36/2

راهنمایی

1

27/2

81/6

متوسطه

2

6

15/5

دییلم

1

7

18/5

کارشناسی و باالتر

2

2/5

200

جمع

63

200

-

>75

3

20/5

20/5

25-75

27

21/5

70

55-26

11

27/5

37/5

<55

28

16/5

200

جمع

63

200

-

7-2

21

23/1

23/1

6-2

25

63/26

85/06

>6

1

27/2

200

جمع

63

200

-

>15

73

55/11

55/11

75-15

17

72/71

81/52

<75

3

20/22

200

جمع

63

200

-
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جدول .2اولویتبندی نظرات پاسخگویان در رابطه با عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران دراصالح و احیا مرتع ()N =76
شاخ های مشارکت بهرهبرداران

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

روابط با همسایگان

2/63

0/62

0/270

2

معاشرت با مردم روستا

2/62

0/63

0/225

1

تمایل برای شرکت در مراسم ع اداری

2/27

0/65

0/266

7

می ان جلب اعتماد بهرهبرداران

2/05

0/33

0/255

2

تمایل برای شرکت در مراسم جشن

2/55

0/32

0/261

5

کمک کردن به همسایگان

2/26

0/30

0/268

6

تسلط مروجین به مباحث فنی

2/81

0/35

0/210

3

توجه به عالیق و نیازهای بهرهبرداران

2/75

0/17

0/127

8

مشورت با همسایگان

2/20

0/88

0/122

1

حضور در جلسات عمومی

2/05

0/12

0/112

20

احساس لذت از کار کردن با دیگران

2/08

2/01

0/152

22

واگذاری بخشی از برنامهها به بهرهبرداران

7/30

0/15

0/156

21

مشورت با بهرهبرداران قبل از شروع برنامهها

2/05

0/17

0/151

27

رگاهی بهرهبرداران از اهمیت برنامهها

7/85

2/22

0/161

22

عضویت بهرهبرداران در سازمانهای محلی

7/63

0/17

0/162

25

بکارگیری دانش بومی بهرهبرداران

7/61

0/13

0/132

26

قرض گرفتن وسایل نقلیه از همسایگان

2/10

0/83

0/131

23

توجه به نیازهای اقتصادی

2/02

2/05

0/182

28

مشارکت اجتماعی بهرهبرداران

7/21

2/02

0/186

21

ارائه خدمات ترویجی

7/31

2/21

0/111

10

رشنایی بهرهبرداران با برنامههای اصالحی و احیایی

7/22

2/00

0/112

12

قابلیت مروجین در برقراری ارتبا با بهرهبرداران

7/50

2/13

0/118

11

شرکت بهرهبرداران در دورههای رموزشی -ترویجی

7/22

2/02

0/702

17

زمینه سازی دولت برای مشارکت بهرهبرداران

7/31

2/00

0/750

12

تمایل بهرهبرداران به مشارکت بدون دستم د

7/15

2/22

0/758

15

پس از به دست رمدن ضررایب بترا مریتروان ترثثیرات
مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مسرتقل را برر
متغیر وابسته محاسبه کرد .در جدول  5اثرات مسرتقیم و
غیر مستقیم و اثر کلی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
مشارکت در اصالح و احیای مرتع نشان داده شرده اسرت.
در شکل یک ،اثرات مسرتقیم و غیرر مسرتقیم متغیرهرای
مستقل بر متغیر وابسته (می ان مشارکت بهررهبررداران در
اصالح و احیا مرتع) نشان داده شده است .همانگونره کره

در جدول شماره پنج نشان داده شده است ،متغیرر سرطح
تحصیالت ،بیشترین اثر مثبت مستقیم و بیشترین اثر کل
مثبت را بر می ان مشارکت بهررهبررداران دارد ،همچنرین
تعداد دام و تعداد افراد خانواده در اولویتهای بعدی قررار
دارند .در بین متغیرهای زمینهای سابقه بهرهبرداری و سن
دارای اثر منفری برر مشرارکت بهررهبررداران در اصرالح و
احیای مرتع هستند ،یعنی با اف ایش سابقه بررهبررداری و
سن می ان مشارکت کاهش یافتهاست.
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جدول .3رابطه بین متغیرهای تحقیق با مشارکت بهرهبرداران در اصالح و احیا مرتع()N =76
متغیرها

R

P

معاشرت با مردم روستا

0/207

0/208

تمایل برای شرکت در مراسم جشن

**0/736

0/001

تمایل برای شرکت در مراسم ع اداری

**0/223

0/000

حضور در جلسات عمومی

**0/626

0/000

احساس لذت از کار کردن با دیگران

**0/610

0/000

کمک کردن به همسایگان

**0/762

0/007

مشورت با همسایگان

**0/685

0/000

روابط با همسایگان

0/227

0/761

قرض گرفتن وسایل نقلیه از همسایگان

**0/006

0/000

توجه به عالیق و نیازهای بهرهبرداران

0/175

0/056

تسلط مروجین به مباحث فنی

**0/782

0/002

مشورت با بهرهبرداران قبل از شروع برنامهها

0/261

0/281

می ان جلب اعتماد بهرهبرداران

*0/111

0/023

توجه به نیازهای اقتصادی بهرهبرداران

0/262

0/211

رگاهی بهرهبرداران از اهمیت برنامهها

*0/122

0/050

ارائه خدمات ترویجی

**0/228

0/000

واگذاری بخشی از برنامهها به بهرهبرداران

**0/732

0/001

بکارگیری دانش بومی بهرهبرداران

*0/161

0/071

عضویت بهرهبرداران در سازمانهای محلی

**0/712

0/008

قابلیت مروجین در برقراری ارتبا با بهرهبرداران

0/215

0/227

رشنایی بهرهبرداران با برنامههای اصالحی و احیایی

**0/775

0/006

شرکت بهرهبرداران در دورههای رموزشی -ترویجی

**0/768

0/001

مشارکت اجتماعی بهرهبرداران

0/227

0/762

زمینه سازی دولت برای مشارکت بهرهبرداران

0/037

0/553

تمایل بهرهبرداران به مشارکت بدون دستم د

0/011

0/260

جدول  .4تحل یل رگرسیون چندگانه به منظور تعیین متغیرهای مستقل در تبیین میزان مشارکت در اصالح و احیا مرتع()N=76
متغیرهای وارد شده به مدل
مقدار ثابت
 X1سن (سال)
 X2سطح تحصیالت
 X3تعداد دام (راس)
 X4تعداد افراد تحت تکفل
 X5دررمد ساالنه (میلیون تومان)
 X6سابقه بهرهبرداری (سال)

ضرایب رگرسیونی

ضرایب رگرسیونی استاندارد

)(B

)(Beta

خطای استاندارد

مقدار

71/831
-0/025
0/812
0/025
0/717
0/227
-0/221

-0/255
0/182
0/232
0/261
0/727
-0/133

25/767
0/185
0/876
0/077
0/128
0/266
0/133

1/220
-0/212
2/066
0/252
2/581
0/862
-0/578

t

سطح معنیداری
0/016
0/021
0/002
0/022
0/023
0/007
0/001
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-0/625
سطح
تحصیالت

تعداد دام
سن
0/255

-0/232

-0/182

0/111

-0/701
0/261

مشارکت

تعداد افراد
تحت تکفل

0/121
-0/217
0/228
-0/228

دررمد

سابقه بهره-
برداری

شکل  .2نقش مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل زمینهای بر متغیر وابسته تحقیق (مشارکت در اصالح و احیای مرتع)

جدول  .5مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

مجموع اثر

اولویت

سطح تحصیالت

0/182

0/036

0/753

2

تعداد دام

0/232

-

0/223

1

تعداد افراد تحت تکفل

0/261

-

0/261

7

دررمد ساالنه (میلیون تومان)

0/228

-

0/228

2

سابقه بهرهبرداری (سال)

-0/217

-0/025

-0/268

5

سن (سال)

0/255

-0/673

-0/281

6

 .4بحث و نتیجهگیری
ضمن توجه به جایگاه مشاکت بهرهبررداران در توفیرق
برنامههای اصالح و احیای مراترع و همچنرین حفاظرت و
نگهررداری طرررحهررای انجررامشررده ،مشررارکت و همکرراری
بهرهبرداران باید همواره با استقبال و رضایت بهررهبررداران
مناطق مورد مطالعه قرین باشد .بنابراین باید عوامل مرؤثر
بر اف ایش مشارکت بهررهبررداران را شرناخت و بره رنهرا
توجه کرد.

نتایج به دست رمده در این تحقیق بیانگر رن است که
عوامل گوناگونی بر اندازه مشارکت بهرهبرداران در اصرالح
و احیررای مرتررع چقاکرردو در اسررتان کرمانشرراه تثثیرگررذار
است.از جمله مهمترین این ویژگیها ،خصوصریات فرردی
بهرهبرداران میباشد .مطابق با نتایج به دست رمده در این
مطالعه مالحظه شد ،متغیرهایی مانند سرطح تحصریالت،
تعداد دام ،تعداد افراد تحت تکفل ،دررمرد ،سرن و سرابقه
بهرررهبرررداری دارای اثرررات معنرریداری بررر مشررارکت
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بهرهبرداران در اصالح و احیای مراتع مریباشرند و قادرنرد
 27درصررد از تغییرررات مشررارکت بهرررهبرررداران را تبیررین
نماینررد .جمعرری از محققررین ،28 ،27 ،21 ،22 ،6 ،5 ،2
 17و  16از ترررثثیر متغیرهرررای مرررذکور در مشرررارکت
بهرهبرداران طرفداری میکنند .طبق نتایج ،سرن و سرابقه
بهرهبرداری دارای اثرات منفی بر مشارکت بهرهبررداران در
اصررالح و احیررای مراتررع هسررتند ،یعنرری هررر چرره سررن
بهرهبرداران بیشتر شود ،مشارکت رنها کاهش مییابد ،در
نتیجه بهرهبرداران جوانتر مشارکت بیشتری در اصرالح و
احیای مراتع دارند .اثر منفی سن بر مشارکت را مریتروان
ناشی از ضعف ،فرسودگی و کاهش قدرت و تروان بردنی و
ذهنی برای مشارکت در اجرای برنامهها ،کراهش تمایرل و
عالقه به مشارکت در اجرای فعالیتها و دیردگاه سرنتی و
قدیمی مرتعداران مسن و راضی نشدن به روشهای جدید
و فنروریهرای نرو دانسرت کره باعرث کراهش مشرارکت
میگردد .به این ترتیب شرایط سنی بهرهبرداران فاکتوری
اساسرری در اجرررای برنامررههررای اصررالح و احیررای مراتررع
میباشد و تالش در بکارگیری بهررهبررداران برا سرن کرم
جهرت مشرارکت در اصرالح و احیرای مریتوانرد در رونررد
عملیررات مررؤثرتر باشررد .متغیررر تثثیرگررذار دیگررر ،سررطح
تحصیالت بهرهبرداران است که دارای بیشترین اثرگرذاری
مثبررت برره طررور مسررتقیم و غیررر مسررتقیم بررر مشررارکت
بهرهبرداران است ،بهنظر میرید که با افر ایش تحصریالت،
زمینه فهم سودهای ناشی از اجرای برنامرههرای اصرالح و
احیاء مراتع بیشتر رمراده خواهرد شرد و بهررهبررداران برا
مشارکت در پروژهها تالش در ارتقاء دررمد طوالنی مردت
خود خواهد نمود.از رنجا که می ان تحصیالت بهرهبررداران
در منطقه مورد مطالعه بسیار کم است ،میتوان بیان کررد
که افراد باسواد کمتر میل به بیشره مرتعرداری و چوپرانی
داشته و بیشتر بره سرایر مشراغل متمایرلانرد ،در چنرین
وضعی بره نظرر مریرسرد همرراه اسرتفاده دانرش برومی،
زمینههای الزم جهت کاهش نرخ بیسروادی مرورد توجره
مدیران قرارگیرد تا تغییررات مثبرت در زمینره مشرارکت
بهرهبرداران در اصالح و احیای مراتع ایجاد شود .در رابطه

با اثر مستقیم و اف اینده تعداد دام نیر برهنظرر مریرسرد
بهرهبردارانی که دارای دام بیشتری هستند برای اصرالح و
احیای مرتع تمایل بیشرتری دارنرد زیررا کره افر ایش دام
اف ایش دررمد را در پی دارد و برا افر ایش دررمرد میر ان
روابط بهرهبرداران با جهان پیرامرون افر ایش یافتره و بره
دست روردن داده و دانسته در مورد بره م ایرای عملیرات
مذکور زیادتر است .این امر نشان میدهد که بهرهبردارانی
که تعداد دام زیادتری دارند بیشتر بر دررمدهرای طروالنی
مدت اصرار داشتهاند .بنابراین یک پیشنهاد خروب جهرت
تجدید مشارکت رنان میتواند ایجاد تعاونیهرای دامرداری
در بین مرتعداران است .همچنرین در مرورد اثرر مثبرت و
مستقیم تعرداد افرراد تحرت تکفرل در افر ایش مشرارکت
بهرهبرداران ،میتوان چنین بیان کرد که با اف ایش تعرداد
افراد تحت تکفرل ،خانوارهرا از قردرت فرردی بره صرورت
رایگان و موجود برای اجرای ابرنامههای اصالحی و احیایی
مراتع ،بیشتر استفاده میکنند ،بنابراین با افر ایش تعرداد
افراد تحت تکفل ،مشارکت بهرهبرداران اف ایش مییابد.
همچنین نتایج رتبهبندی ایدههای بهرهبرداران مربرو
به فاکتورهای تثثیرگذار بر مشارکت نشان میدهد عواملی
که باعث ارتبا بهرهبردار با یکدیگر میشود نظیر روابط با
همسایگان ،معاشرت با مرردم روسرتا ،شررکت در مراسرم
ع اداری و جشن؛ رتبههای نخست را بره خرود اختصراص
دادهاند ،این نتیجه در راستای مطالعرات برخری محققرین
 3 ،5و 8است .بهنظر میرسد که وجود روابط اجتمراعی
متناسب با التفات به اثری که در افر ایش مشرارکت دارد،
اف ایش توسعه ،دررمد و سود را در پی دارد و نیرو و رغبت
بهرهبرداران در مشارکت در اصالح و احیای مراتع ،بر پایره
ارتباطاتی که با دیگر اشخاص دارند شکل مریگیررد و برا
کسب اطالعات و امکانات بیشتر ،مشارکت خود را قروی و
همجهت با رن رسیدن به موفقیرت را مقردور مریسرازند.
بنابراین رمرادهسرازی زمینره بحرث و گفتگرو و برگر اری
کالسها و سخنرانیها ،جشنها و مراسمها کره در نهایرت
به ایجاد همبستگی ،اعتماد و رغبتهای مشترک در برین
مرتعداران منتهری شرود ،مریتوانرد بره عنروان راهکراری
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بنررابراین مررؤثرترین رویکرررد جهررت افرر ایش مشررارکت
 اسررتفاده از، شرررکت در جلسررات گروهرری،بهرررهبرررداران
 ارتبرا برا، مالقات برا رهبرران محلری،فیلمهای رموزشی
 براال برردن سرطح علرم،مروجان و سخنرانیهای ترویجی
رنرران از راه تشررکیل دورههررای رموزشرری در زمینرره فوایررد
 دیدن مرتب پرروژههرای،برنامههای اصالح و احیای مراتع
 بکارگیری مروجان با تجربره و برا تخصر در،انجام شده
 احتررام بره بهررهبررداران و،زمینه اصالح و احیای مراترع
ارتبا با رنها و نظرخواهی از رنها هم در وهله مطالعرات
اولیه و هم در وهله اجرا و دادن توان تصمیمگیری به رنان
.است

...بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بهرهبرداران در

مناسب برای باال بردن مشارکت بهرهبررداران در اصرالح و
.احیای مراتع باشد
 نترایج حاصرل از ضرریب همبسرتگی،در بخش دیگرر
 روابرط،نشان داد که متغیرهای حضور در جلسات عمومی
، تسلط مروجین برر مباحرث فنری،صمیمانه با همسایگان
،ارائه خدمات ترویجری در زمینره اصرالح و احیرای مرترع
،واگذاری مسئولیت بخشی از برنامرههرا بره بهررهبررداران
 رشرنایی بهررهبررداران برا،عضویت در سازمانهای محلری
برنامهها و شرکت در دورههای رموزشری و ترویجری دارای
بیشترین همبستگی با میر ان مشرارکت بهررهبررداران در
 مطالعرات برخری محققرین.اصالح و احیای مرتع هسرتند
. مؤیررد ایررن بخررش از پررژوهش اسررت15  و11 ،21 ،2
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