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عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرحهای منابع طبیعی اجرا شده
در استان خراسان رضوی
 فاطمه محمدآبادی؛ دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد
 مهدی کالهی*؛ استادیار و عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،پژوهشکده آب و
محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
مشارکت اجتمرعی عرملی مهم دک توسعه اجتمرعی ،اقتصردی و فرهنگی جوامع انسرنی اس  .این مشرکت دک بخش منربع طبیعی نیز
نقش بهساازایی دک دسااتیربی به متیری اریتاک اییر میتنت و کویکردی مهم دک تحقق اهتاف و کساایتب به موفقی دک طر هری منربع
طبیعی اس ا  .دکهمین کاسااتر ،این اژوهش بر هتف برکساای عوام موثر بر مشاارکت مردم دک طر هری منربع طبیعی اجرا شاات  ،بر
اساتیرد ا کو ایمریشای و تکمی ارساشانرمه دک شاهرساتربهری سرخس (کوسترهری بزنگرب ،الوغرل و تالته عوض) ،ترب جرم
(کوساترهری موسای ابرد ،تمینع علیر ،تمینع سیلی و تالته قر)ی) و ترشمر (کوسترهری جردوی ،بهرکیه و قوپ الن ) واقع دک استرب
خراساارب ک)ااوی انجرم شاات .جه انجرم نمونهبرداکی ،ا  7733خرنواک موجود دک د کوسااتر ،تعتاد  773خرنواک به کو خوشااه ای و
سایساتمرتیع تصاردفی انتخرب و موکد ارساشگری قراک گرفتنت .داد هری جمعاوکی شت توسط نرم افزاکهری  SPSSو  Amosتحلی
گردیت .متلیربی و متلسار ی معردالت سارخترکی برای تهیه برنرمه دیتاکی و ترسایمی انجرم شت .شرخصهری اصلی و )رایب برا
متل مشخص شتنت .نتریج ا موبهری امرکی نشرب داد ته افراد به مشرکت دک طر هر مشترق بودنت و عواملی مرننت سوداوکی اقتصردی
طر هر ،تحصاایالت ،شاا  ،تضااردهری اجتمرعی و جذابی هری محیطی ترثیر مهمی دک مشاارکت مردم دک منطقه ایجرد ترد اساا
( .)sig<7/70دک نتیجه ،می بریس این عوام موثر بر مشرکت کا تقوی ترد و جه اجرای موفق طر هری منربع طبیعی ،بیشتر مت
نظر قراک داد .دک نهری  ،شنرسریی این عوام دک هر منطقه عرملی مهم دک موفقی طر هری اب منطقه خواهت بود.
واژگان کلیدی :تعرکض اجتمرعی ،حیرظ مشرکتتی ،متیری مشرکتتی تطبیقی ،مشرکت اجتمرعی ،همکرکی محلی.

* نویسنت مسئول :شمرک تمرس70077770333 :

Email: mahdikolahi@um.ac.ir
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 .1مقدمه
مناربع طبیعی یکی ا اکتاارب جااتایینااراااذیر نااتگی
انساااربهار باه شااامرک می کونت ] .[03طر هری مختلیی
همچوب طر هاری ابخیزداکی و مرتعتاکی ،برای متیری
بهیناه مناربع طبیعی تهیاه و اجرا می شاااونات .طر هری
ابخیزداکی باه منظوک حیارظ ا منربع اریه (اب ،خرک و
اوشاااش گیرهی) اجرا شااات ] [06دک حرلی ته طر هری
مرتعتاکی یکی ا ابزاکهری اصلی متیری و بهر برداکی ا
مراتع هساتنت ] .[32بر این حرل ،اتثر صرحب نظراب توسعه
اجتمرعی -اقتصاردی معتقتنت ته مشاارکت عرم اصلی و
تعیین تننات دک فراینت کشااات و توساااعه تمرمی جوامع
توسااعه یرفته و دک حرل توسااعه بود و بر نقش و حضااوک
فعرالنه مردم دک ترکهر و فعرلی هری مربوط به خود به ویژ
دک جوامع کوستریی ترتیت داکنت ] .[72این مو)وع ،اهمی
و )اااروکت توجه به مشااارکت مردمی و الزامرت و عوام
موثر بر اب کا برجسته میسر د.
بر توجه به گستردگی کویشگر هری طبیعی ،متیری و
توساااعاه ااریاتاک انهار نیر منت مشااارکت همه گروداکاب
]23و [20ا جمله نهردهری دولتی ،خصوصی و بهر برداکاب
کوساااتار ی اسااا  .باه عبارکت دیگر ،هر چه مشااارکت
بهر برداکاب دک طراحی ،اجرا و تصمیمگیریهر بیشتر برشت
منجر به حیظ و احیر بهتر و بهر برداکی صاااحیحتر ا این
عرصاااههر خواهت شااات ] .[20حتی می تواب بیرب ترد ته
اگرچااه این طر هاار نقش مهمی دک جلوگیری ا تخریااب
مراتع و بهبود و)ااعی ابهر ممکن اساا اییر تننت ولی
موفقی انهر منوط به مشااارکت ذینیعرب تلیتی اسا ا
] 07 ،27 ،00و  .[62ا طارف دیگر ،اگاارهی ا اثرات
اجتمرعی  -اقتصاااردی طر هر توساااط کوساااترییرب بویژ
تشاروک اب بر میزاب مشرکت ابهر بر فعرلی هری گروهی
تاارثیر میگااذاکد ] .[33بااه عباارکت دیگر ،نگر هاار و
ویژگی هری شااخصاایتی افراد ،می توانت انهر کا به حرمی یر
مخارل طر هار تباتیا نماریت .مثال ] [06دکیرفتنت ته
اکتبارط معنیداکی بین اگارهی مردم ا مارهی طر هری
منربع طبیعی ،سان ،تحصایالت ،دکامت و میزاب مشاارکت

اجتمرعی کوساااتر یرب دک طر هری ابخیزداکی وجود داکد.
همچنین] [20نشااارب دادنت ته ا نظر بهر برداکاب اجرای
اروژ هاری مرتعاتاکی دک افزایش کوابط ،مشااارکتا هار و
هنجارک هاری اجتمارعی برای اقاتامارت گروهی ترثیر قرب
توجهی داشته اس  .بنربراین مشرکت مردم به عنواب یع
نیر و )ااروکت مطر بود و ترتیت بر مشاارکت مردم دک
تصمیمهری ایراموب منربع طبیعی به عنواب نزدیعترین و
اسااربترین کاهکرک این منربع اساا ] .[03به بیرنی دیگر،
مشااارکتا امری مهم دک برناارمااهکیزی ،اجرا و موفقی ا
طر هری توسعه حو)ههری ابخیز تلقی میشود ] . [37دک
نتیجه ،اگر قراک اسا طر هری منربع طبیعی موفق شونت،
مشاارکت گروداکاب بریت اریه و اساارس تصاامیم ساار ی،
تصمیمگیری و اجرای اب طر هر برشت.
تعرک)اارت اجتمرعی نقش مهمی دک اویریی اجتمرعی و
اقتصااردی جوامع اییر میتننت ] .[07ح تضااردهری ایجرد
شاات دک میرب جوامع کوسااتریی دک مواجه بر منربع طبیعی
ال مااه اجرای موثر سااایساااتمهااری مااتیریا منااربع و
سیرس هری توسعهای اس ] .[60این تضردهر ممکن اس
باه کوابط اجتمارعی اسااایب واکد ترد و منجر به ترهش
انساجرم اجتمرعی و تضعی سرمریه اجتمرعی گردد ].[34
تضردهر و تعرک)رت میتواننت ا طریق فراینتهری مشرکتتی
متیری شاونت ] .[07این متیری قردک اس کابطه خوبی
بین افراد یاار طرف هاار برقراک ترد و منجر بااه موفقی ا
اروژ هار شاااود ] .[03دک اینجار منظوک ا تعارک)ااارت یر
تضاااردهری اجتمرعی ،همرب دکگیری بین کوساااتر یرب بر
یکتیگر ،بر اکگرب مجری طر و سریر اکگربهر دولتی اس .
باه هر حارل ،ال ماه موفقیا طر هر ،ترهش تعرک)ااارت
اجتمرعی و افزایش ظرفی هری اجتمرعی اس .
برکسایهر دک ابعرد یبرییشنرسی نشرب می دهت ته دک
دیتگر مردم نسب به محیط و منظر ،جذابی محیطی یر
یبرییشنرسی همواک یکی ا وجو اصلی تیسیر ا محیط
و ماناظار اساااا ] .[22بر طبق تعری ] ،[07منظر
مجموعاهای ا جلو هاری ادکاک محیط ،فرهن  ،بروکهر و
مینهای اسا ته انواع شک هر ،الگوهر و جلو هری حیرت
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کا دک خود جری داد اساا  .یبریی شاانرساای به ادکاک و
احسارس انسرب توجه داکد ] .[30تصویر ذهنی بر چگونگی
سرمرنتهی ترلبتی فضر و دکیرف اسریش ذهنی ا فضر دک
اکتبرط اسا  .به عبرکت دیگر ،خوشرینتی و یبریی بصری
فضااار ،دک جذب مردم به یع قراکگر و دکیرف اساااریش
ذهنی ا فضاار مرثر اساا  .این ویژگی ساابب می گردد ته
مردم اب کا جها توق  ،قتم دب و تجربه حیرت جمعی
انتخارب نمارینات ] .[37به هر حرل ،می بریسااا یکی ا
خروجی هاری موکد انتظاارک ا طر هااری منااربع طبیعی کا
افزایش جذابی یر یبرییشنرسی محیطی قلمتاد ترد.
کوساتر و اقتصارد کوستریی ا بتو ایتایش ترتنوب قراب
یاردی بار تشاااروک ی و یربخش هاری اب بهویژ کاع و
برغتاکی داشاته اس تر جریی ته این نزدیکی کا دک تعرکی
اکا ه شاات ا کوسااتر نیز میتواب شاارهت بود ] .[04ا طرفی،
دک عصار حر)ار توساعه اریتاک تشاروک ی یکی ا )روکیرت
ساار مینی به شاامرک میایت ] . [0براساارس اژوهش]،[00
فعارلی هری بیومکرنیکی ابخیزداکی اثرات مهمی بر نتگی
کوسااتر یرب کوسااتری گو  ،واقع دک  67تیلومتری شاامرل
شاهر مشاهت داشته ،بهطوکی ته سطح یرتش محصوالت
تشااروک ی منطقه کا افزایش داد و موجب تنترل ساای نیز
شت اس  [02].ترتیت تردنت ته سه و نیم برابر شتب سطح
یرتشاا ابی کوسااترهری اریین دساا ابخواب ایسااتگر
تحقیقرتی اخش سیالب دهلراب دک سرل  40نسب به سرل
ااریه ا مزایری اجرای طر اخش سااایالب دک منطقه بود
اس  .همچنین] [77اجرای طر هر کا موجب افزایش دکامت
ساارتنرب کوسااتر و توسااعه اقتصااردی کوسااتر بخرطر افزایش
ساطح اکا)ی کاعی دانسته اس  .دامتاکی نیز سهم مهمی
دک توسااعه کوسااتریی و تشااروک ی اییر مینمریت .این بخش،
تولیاتتننات غاذا ،اکتقارهدهنات ساااطح تولیتات کاعی و
فراهمتننات خاتمرت و ترالهری اقتصاااردی مر اد و دکامت
نقتی اس ] .[00دک اژوهشی ته توسط] [6انجرم شت نتریج
نشرب داد ته اجرای اروژ هری منربع طبیعی موجب افزایش
تولیتات علوفهای و افزایش واحتهری دامی شااات اسااا .
همچنین] [03نیز دکیارفتنات ته اجرای این اروژ هر موجب

افزایش اوشااش گیرهی و افزایش تعتاد دام شاات اسا  .دک
نتیجه ،طر هری منربع طبیعی ،اگر بتکسااتی تعری و اجرا
شاااونت ،اثرات مهمی بویژ دک بعت اجتمرعی -اقتصاااردی دک
منطقه خواهنت گذاشا و توسااعه اقتصااردی کوسااترهر کا به
همرا خواهنت داش .
طبق انچه بیرب گردیت ،عواملی یردی مرننت تضااردهری
اجتمرعی ،جذابی محیطی و مسااری اقتصااردی به دنبرل
اجرای طر هاری مناربع طبیعی دک منطقاه ایجرد خواهنت
شااات و بر مشااارکت مردم دک طر هر موثر هساااتنت .این
اژوهش دک نظر داکد تر به برکسای عوام موثر بر مشرکت
مردم دک طر هاری منربع طبیعی اجراشااات بپردا د .دک
همین کاستر فرض مقرله اب اس ته بین میزاب تضردهری
اجتمارعی ،جاذابیا محیطی ،تولیاتات کاعی و تولیتات
دامی بار مشااارکت اجتمرعی کابطه وجود داکد .همچنین
مت یرهریی مرننت سااان ،جنسا ای  ،دکامت ،انتا خرنواد ،
ش و تحصیالت کوی مشرکت مردمی موثر اس .

 .2روششناسی
محاتود موکد مطرلعه ،کوساااترهری بزنگرب ،الوغرل و
تالته عوض دک شاهرستربهری سرخس ،کوسترهری موسی
ابارد ،تمیناع علیار ،تمینع سااایلی و تالته قر)ااای دک
شاهرساترب ترب جرم و کوسترهری جردوی ،بهرکیه و قوپ
الن دک شاهرسترب ترشمر استرب خراسرب ک)وی انتخرب
شاااتنت (شاااک  .)0برتوجه به اراتنش کوساااترهری موکد
مطرلعه دک سه شهرسترب  ،ابتتا تعتاد خرنواک کوسترهری هر
شاااهرساااترب جتاگرنه بر هم جمع شااات .جمع خرنواکهری
کوساترهری هر شهرسترب دک فرمول توتراب قراک داد شت.
سااپس تعتاد نمونه به دساا امت به صااوکت و نی بین
کوسترهر تقسیم شت و تعتاد نمونه هر کوستر مشخص شت.
بناربراین بار توجاه باه تعاتاد  7733خرنواک موجود دک د
کوسااتر ،تعتاد  773خرنواک موکد ارسااشااگری قراک گرفتنت
(جتول  .)0همرنطوک ته مشااهود اساا برای اینکه تعتاد
داد هاری یاردی جها مقاریساااه باتسااا بیرینت ،هر
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مرحله بعت به کو سیستمرتیع تصردفی تعتاد نمونه هری
موکد نیر انتخرب و ساااپس به تمع  GPSو بر مراجعه به
همرب منر ل مشااخص شاات کوی نقشااه ،تلیه نمونه هر ا
طریق ارسشنرمه موکد امرکبرداکی قراک گرفتنت .استیرد ا
ابزاک  GISو  ،GPSباه اراتنش منظم نموناه هاار و تاارهش
دخرل انسرنی دک انتخرب گزینشی نمونههر تمع نمود.

شااهرسااترب ،جتاگرنه به عنواب یع جرمعه دک نظر گرفته
شاات و به همین دلی  ،تعتاد نمونههر بساایرک افزایش یرف .
این امر ،برای مقریساه شاهرسترب هر بر یکتیگر مییت اس .
برای اراتنش منرسب نمونه هر جه امرکبرداکی ،به تمع
نرمافزاک  ،ArcGIS10.3بر کوی کوساااترهری موکد مطرلعه،
شااابکه ای ا خطوط ( 77دک  77متر) طراحی گردیت .دک

جدول  .1تعداد نمونههای برداشت شده در روستاهای مورد مطالعه
شهرسترب سرخس

شهرسترب ترشمر

شهرسترب ترب جرم

مشخصرت

الوغرل

تالته
عوض

بزنگرب

موسی
ابرد

تیمنع
علیر

تیمنع
سیلی

تالته
قر)ی

جردوی

بهرکیه

قوپ
الن

جمعی

330

0777

7307

467

720

0777

337

477

023

467

07340

خرنواک

000

246

0073

277

073

377

077

264

37

247

7733

تعتاد نمونه

30

37

247

67

34

070

26

30

00

36

773

شکل  .1موقعیت روستاهای مورد مطالعه در استان خراسان رضوی
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ابزاک جمع اوکی اطالعرت دک این اژوهش ،ارسااشاانرمه
محقق سارخته اسا  .عوام مهم و اصاالی اژوهش شرم
مشااارکتا اجتمرعی دک طر هری مرتبط بر منربع طبیعی
(شاارم  4گویه) ،تضااردهری اجتمرعی (شاارم  7گویه)،
جذابی محیطی (شارم  6گویه) ،تولیتات کاعی (شرم
 4گویه) و تولیتات دامی (شارم  3گویه) انتخرب شتنت و
دک طایا لایاکرت انج گزینااه ای طراحی گردیااتناات.
ارساشنرمههری تکمی شت اس ا بر بینی و برکسی دق
و صااح اطالعرت ،بر نرمافزاکهری  SPSS22و AMOS22
موکد اردا  ،تجزیااه و تحلی ا اماارکی قراک گرفتناات .دک
بخش اماارک توصاااییی مت یرهاار ،ا اماارک هااریی همچوب
میارنگین ،میارنه ،مُت ،انحراف معیرک ،بیشاااینه و تمینه ،و
برای مقااریساااه میاارنگینهااری ااارکامترهاار ا ا موبهااری
همبسااتگی ایرساااوب ،لوین ،تیتساا  ،کگرساایوب،F ،
دوکبین -واتسااوب ،و )ااریب تلرانس اسااتیرد شاات .برای
سااانجش اریریی ا )اااریب الیری ترونبرخ برای مت یرهر

اساااتیارد شااات ] 3و  [04ته مقتاک اب برای ارکامترهری
موجود یعنی مشاااارکت ا اجتماارعی دک طر (،)7/42
تضاااردهاری اجتمرعی ( ،)7/70جذابی محیطی (،)7/30
تولیتات کاعی ( ،)7/77تولیتات دامی ( )7/37موکد ترییت
اساا و به طوک تلی این )ااریب برای ت ارسااشاانرمه
طراحی شت  7/42 ،بود.

 .3نتایج و بحث
امارک توصاااییی اارکامترهر و مت یرهری موجود دک این
اژوهش دک جتول  2اکا ه شاات اسا ا  .طبق این جتول،
میرنگین سااان ارساااخگویرب بین  70تر  30سااارل بود و
بیشاترین افراد ارساخگو مرد بودنت .به طوک متوسط ش
اصاالی ارسااخگویرب ا اد بود و سااطح تحص ایالت بیشااتر
ارسخگویرب کاهنمریی بود.

جدول  .2آمار توصیفی پارامترها و متغیرهای موجود
میرنگین
انحراف معیرک

میرنه

مُت

بیشینه

تمینه

مشرکت

0/77 7/33

0/66

0/77

0/77

0/77

جذابی
محیطی

0/37 7/62

0/67

0/67

0/77

0/77

0/43 7/07

0/77

0/74

0/77

0/77

تولیتات دامی

2/72 7/33

2/77

2/77

0/77

0/77

تضردهری
اجتمرعی

2/34 0/00

7/77

0/77

0/77

0/77

مقیرس نسبی :به صوکت ارسخ بر

37/707

77/7

37/7

47/7

00/7

جنسی

مقیرس اسمی :دوتریی مرد ( )0و ب ()2

-

-

0/77

2/77

0/77

انتا خرنواد

مقیرس نسبی :به صوکت ارسخ بر

-

-

3/77

02/7

0/77

2/70 0/74

2/77

0/77

6/77

0/77

-

-

7/77

3/77

0/77

0/04 7/77

0/77

0/77

3/77

0/77

مت یر

تولیتات کاعی

سن

تحصیالت
ش
دکامت (مرهرنه)

تو)یحرت

سواالت دک مقیرس کتبهای ،به صوکت طی لیکرت انج گزینهای یعنی خیلی
تم ( ،)0تم ( ،)2متوسط ( ،)7یرد ( )3و خیلی یرد ()0

مقیرس ترتیبی :ابتتا ی ( ،)0کاهنمریی ( ،)2دبیرسترب ( ،)7دیپلم ( ،)3لیسرنس
( ،)0ترکشنرسی اکشت و برالتر()6
مقیرس اسمی :ترکمنت دول ( ،)0ترکمنت بخش خصوصی ( ،)2ا اد (،)7
بر نشسته ( ،)3بیکرک ( ،)0محص ( ،)6خرنهداک ()3
مقیرس ترتیبی :یر 0میلیوب تومرب( ،)0بین 0-2م ( ،)2بین 2-7م( ،)7بین -3
7م( ،)3بین  3-0م( ،)0برالی 0م()6
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کوساااترهر موجب اثرات مثب دک تولیتات کاعی و دامی و
همچنین جذابی محیطی شاات اساا  ،ولی انرب اجرای
طر هاار کا نیز دک افزایش تضااااردهااری اجتماارعی بین
کوسترییرب و نهردهری اجرایی موثر دانستنت.

جتول  7نشرب میدهت ته بیش ا نیمی ا ارسخگویرب
دک طر هری منربع طبیعی مشاارکت مسااتقیمی داشااتنت.
نکته قرب توجه این اسا ته هر چنت دکصت قرب توجهی
ا اارساااخگویارب ابرا تردنات تاه اجرای این طر هر دک

جدول  .3درصد مقادیر تشکیلدهنده متغیرهای مورد بررسی
مقردیر (دکصت)

عرم

خیلی تم

تم

متوسط

یرد

خیلی یرد

مشرکت دک طر

03

07

07

27

72

تولیتات کاعی

20

06

00

27

26

تولیتات دامی

27

04

27

22

27

جذابی محیطی

22

06

03

22

26

تضردهری اجتمرعی

00

03

20

23

20

دامی و تضردهری اجتمرعی همبستگی وجود داکد .تولیتات
کاعی نیز بر تولیتات دامی و تضردهری اجتمرعی و ا طرف
دیگر ،تولیااتات دامی باار تضااااردهااری اجتماارعی داکای
همبستگیانت.

جاتول  3نشااارب میدهت ته بین مت یرهری جذابی
محیطی ،تولیااتات کاعی ،تولیااتات دامی و تضاااردهااری
اجتمارعی بر مشااارکت دک طر همبساااتگی وجود داکد.
همچنین بین جذابی محیطی بر تولیتات کاعی ،تولیتات

جدول  .4همبستگی بین متغیرها (همبستگی پیرسون)
مت یر
مشرکت دک طر
جذابی محیطی

جذابی محیطی


7/73
-

تولیتات کاعی

تولیتات کاعی

تولیتات دامی







7/70
7/60
-

تولیتات دامی
تضردهریاجتمرعی



7/77

7/73





7/73

-7/72





7/70

-7/73



/73

-/70

-7/70

-/73

7/20
7/07
7/36
-

تضردهری اجتمرعی

سن

تعتاد اعضری خرنواک

7/32
7/07
7/23
7/04
-

 همبستگی دک سطح معنرداکی برالی  44دکصت

نتریج جتول  0نشرب میدهت ته بین دکامت و مشرکت
اجتمرعی افراد کابطه وجود داکد .به عبرکت دیگر ،فر)ااایه
صااایر مبنی بر عتم وجود کابطه بین گرو هری دکامتی بر
مشاارکت اجتمرعی کد شاات و همچنین دک ا موب لوین،
فر)یه عتم نربرابری واکیرنسهر کد شت و واکیرنسهر بر هم
برابرنت.

جتول  6نشااارب میدهت بین گرو هری تحصا ایالت بر
مشااارکتا اجتمارعی افراد کابطه وجود داکد و دک واقع تر
دبیرساترب یع کابطه صاعودی اس و دک مقطع تحصیلی
دیپلم و ترکشاانرس ای این کابطه ترهش ایتا ترد و مجتدا
دک مقطع تحص ایلی ترکشاانرس ای اکشاات و دتترا بر افزایش
قرب توجهی همرا بود اس  .ا موب لوین نیز ترییت تننت
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این کابطه میبرشت.
جدول  .5رابطه بین گروههای درآمدی با رفتار مشارکت اجتماعی

دکامت
(میلیوب کیرل)

گرو

تعتاد

میرنگین

انحراف معیرک

یر 07

364

0/77

7/37

07-27

227

0/47

7/30

27-77

40

0/33

7/60

77-37

23

0/34

7/77

مجموع

773

0/77

7/33

sig

F

**7/77

00/7

ا موب لوین

0/20

sig

7/24ns

**سطح معنی داکی  44دکصت :ns-عتم معنیداکی

جدول  .6رابطه بین تحصیالت با مشارکت اجتماعی
گرو هر

تعتاد

میرنگین

انحراف معیرک

ابتتا ی

777

0/66

7/37

کاهنمریی

060

0/74

7/32

دبیرسترب

44

2/77

7/64

دیپلم

034

0/47

7/60

ترکشنرسی

00

0/42

7/63

ترکشنرسی اکشت و برالتر

4

2/73

7/33

مجموع

773

0/77

7/33

تحصیالت

جاتول  3بیارنگر این اسااا تاه بین شااا افراد بر
مشاارکت اجتمرعی دک سااطح  0دکصاات کابطه وجود داکد.
بتین معنی ته مشاارکت اجتمرعی نشاارب میدهت ته این

F

3/37

sig

7/77

ا موب لوین

7/33

sig

7/77

عارما دک بین مشااارغا تارکمنات دولا  ،ترکمنت بخش
خصوصی ،ا اد ،بر نشسته ،بیکرک ،محص و خرنهداک معنرداک
اس .

جدول  .7رابطه بین شغل افراد با مشارکت اجتماعی

ش

گرو هر

تعتاد

میرنگین

انحراف معیرک

ترکمنتدول

002

0/33

7/30

ترکمنت بخش خصوصی

32

0/47

7/62

ا اد

747

0/74

7/36

بر نشسته

22

0/40

7/60

بیکرک

63

0/43

7/06

محص

37

2/77

7/37

خرنهداک

70

0/42

7/32

مجموع

773

0/77

7/33

F

3/70

sig

7/77

ا موب لوین

7/77

sig

7/77
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همچنین دک ا موب لوین ،فر)اایه عتم نربرابری واکیرنسهر
موکد اذیر اس .

نتاریج جتول  7نشااارب میدهت فر)ااایه عتم برابری
میرنگینهر دک دو جنس کد شااات و دک نتیجه مشااارکت
اجتماارعی دک ناارب و مرداب باار یکااتیگر تیااروت نااتاکد.

جدول  .8آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل جنسیت با مشارکت اجتماعی
جنسی

تعتاد

میرنگین

انحراف معیرک

ا موب لوین

ب

036

0/73

7/32

برابری واکیرنسهر

مرد

660

0/77

7/30

برابری واکیرنسهر

تحلی کگرسایوب دک جتول  4نشرب میدهت ته کابطه
بین مت یرهاری جاذابی محیطی ،تضاااردهری اجتمرعی،
انتا خرنواد  ،جنسای و تحصیالت بر مشرکت اجتمرعی
دک سااطح  0دکصاات موکد قبول واقع شاات و سااریر کوابط
اذیرفته نیستنت .همچنین سطح معنیداکی نشرب میدهت
ته این معردله ا لحرظ امرکی معنیداک بود و همبسااتگی
مت یرهر خطی اسااا  .بر طبق نتریج ،مت یرهری جذابی
محیطی ،تضااردهری اجتمرعی ،انتا خرنواد  ،جنساای و
تحصایالت بر مشرکت اجتمرعی ترثیرگذاک بود و ا لحرظ
امرکی معنیداک اسا ا یرا مقردیر  tو احتمرل خطری انهر

F

Sig

2/36

7/00

t

میرنگین اختالف

sig

-7/02

-7/77

7/74

-7/02

-7/77

7/47

تمتر ا میزاب خطری الیر اسا  .اک اسکو ر متل نیز نشرب
میدهات تاه مت یرهاری موجود تواناریی تبیین حتود 37
دکصااات ا متل کا داکا هساااتنت .همچنین امرک دوکبین-
واتسوب ( )0/034نیز نشرب میدهت این مقتاک بیش ا 0/0
و تمتر ا  2میبرشات ،بنربراین متل منرسبی ا مت یرهری
موجود میبرشت) .ریب تلرانس بین صیر و یع ،دک نوسرب
اسا بنربراین هر چه )اریب تلرانس نزدیع به یع برشت
میزاب هم خطی بودب تمتر اسا ته این مو)ااوع دک این
جتول گویر اس .

جدول  .9آزمون رگرسیون متغیرهای مختلف
مت یر

Beta

T

Sig

تلرانس

)ریب تعیین

جذابی محیطی
تولیتات کاعی
تولیتات دامی
تضردهریاجتمرعی
سن
انتا خرنواد
جنسی
دکامت
تحصیالت

7/70
/77
-7/77
7/72
7/70
7/73
-7/74
-7/73
7/04

3/04
0/37
-7/00
7/23
0/02
2/23
-2/03
-7/47
0/00

7/77
7/00
7/73
7/77
7/02
7/72
7/77
7/72
7/77

7/03
7/24
7/77
7/64
7/73
7/43
7/60
7/07
7/32

7/37

برتوجه به تجزیه و تحلی صاااوکت گرفته دک نرم افزاک
 ،Amos22متل منرساب حرص شت برای این اژوهش به
صاوکت شاک  2اس  .برکسی و)عی برا متل نهریی

)ریب تعیین اصال شت

7/32

Durbin-Watson

0/03

F

37/2

Sig

7/77

(شااک  )2نشاارب دهنت اثر عوام مختل بر مشاارکت
اجتمارعی و دک ای اب موفقیا طر هااری منااربع طبیعی
میبرشات .طبق متل کسم شت  ،عوام یردی بر مشرکت
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دامی بار ترثیرگذاکی  7/07کوی دکامت و  Pتمتر ا 7/70
معنی داک بود و بار افزایش تولیاتات دامی ،دکامت افزایش
مییارباات .تضاااردهااری اجتماارعی ،تحصااایالت ،دکامات و
جذابی هری محیطی بر  Pتمتر ا  ،7/70بر کوی مشرکت
اجتمارعی و باه تبع اب موفقیا طر هار موثر هساااتنت.
مت یرهریی مرننت سان ،محصوالت کاعی ،محصوالت دامی
و تعتاد اعضاری خرنواد بر کوی مشرکت اجتمرعی ترثیری
نتاشااته چوب مقتاک  Pبیشااترا  7/70اس ا  .طبق جتول
 ،07شاارخصهری اصاالی برا متل نشاارب می دهت ته
داد هری اژوهش تقریبر توانسااتهانت متل میهومی اژوهش
کا نمرینتگی تننت یرا تعتاد یردی ا ارکامترهری بتساا
امت دک حت برا مطلوب میبرشنت.

اجتمرعی ترثیرگذاک بود ته شااارم سااان ،انتا خرنواک،
دکامات ،تحصااایالت ،جاذابیا محیطی ،تولیتات کاعی،
تولیتات دامی و تضردهری اجتمرعی هستنت .براسرس شک
 ،2مشرکت اجتمرعی به عنواب مت یر وابسته و مت یرهری
ساان ،تحص ایالت ،تضااردهری اجتمرعی ،جذابی محیطی،
تولیاتات کاعی ،تولیاتات دامی ،دکامت و انتا خرنواد به
عنواب مت یرهری مشارهت شت دکنظرگرفته شت .تولیتات
کاعی بر کوی جذابی محیطی بر میزاب ترثیرگذاکی 7/66
و  Pتمتر ا  7/70معنی داک بود و بر افزایش محصاااوالت
کاعی ،جااذابی ا محیطی افزایش می یاارباات .همچنین
تحصاایالت کوی تضااردهری اجتمرعی بر میزاب ترثیرگذاکی
 7/73و  Pتاماتر ا  7/70معنی داک بود و باار افزایش
تحصاایالت ،تضااردهری اجتمرعی ترهش مییربت .تولیتات

شکل  .2مدل معادله ساختاری

جدول  .11ضرایب مربوط به مدل رسم شده
مو)وع

CMIN/DF

AGFI

GFI

CFI

PRATO

RMSEA

میزاب
مالک

3/77
تمترا 7

7/40
بیشترا 7/47

7/43
بیشترا 7/47

7/43
بیشترا 7/47

7/07
بیشترا 7/67

7/76
تمترا 7/76

مطلوب

مطلوب

مطلوب

تیسیر

برا

نرمطلوب

برا

برا

برا

برا

نرمطلوب

برا

مطلوب
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دک ساوال تشاریحی مطر شات دک انتهری ارسشنرمه
نیز ،اشااات ارل ایی ،دادب وام باار ساااود تم باه اکعارب و
داماتاکاب ،جذب سااارمریهگذاک دک بخش هری کوساااتریی،
بکرکگیری جوانرب دک اجرای طر هری منربعطبیعی و ایجرد
امکرنرت کفرهی ،عوام توسااعه بخشاای به کوسااترهر عنواب
شتنت.

 .4نتیجهگیری و پیشنهادات
طر هری منربع طبیعی مختلیی دک سااراساار تشااوک به
اجرا دکامت انت .دانساتن عوام موثر بر مشرکت مردم دک
این طر هار ،نیار منت برکسااای میتانی می برشااات .طبق
مطارلعارت مختل  ،عواما یردی بر مشااارکت مردم دک
اجرای طر هری منربع طبیعی موثر هساااتنت ته ا جمله
ابهر میتواب به تعرک)رت اجتمرعی ،جذابی هری محیطی
و افزایش تولیااتات کاعی و دامی اشااارک ترد .بر همین
اسارس اژوهش حر)ار به برکسی عوام موثر بر مشرکت
مردم دک طر هری منربع طبیعی اجرا شااات دک اساااترب
خراساارب ک)ااوی ارداخته و ترثیر متقرب مت یرهریی مرننت
مشارکت اجتمرعی ،تعرک)رت اجتمرعی ،جذابی محیطی،
تولیااتات کاعی و تولیااتات دامی کا دک اجرای طر هاار
سنجیت اس .
مشااارکتا اجتمارعی امرو مولیه اصااالی توساااعه
اجتمرعی ،اقتصااردی و فرهنگی جوامع انساارنی بود ] 33و
 [70و حضاااوک افراد دک فعارلی هر و تصااامیم گیری هری
اجتمرعی دک بلنتمتت موجب تعمیق کوابط بین اعضاااری
جرمعه ،افزایش احساارس یگرنگی ،سااعه صااتک و تساارمح و
تساااره گردیت و دک نتیجه به توساااعه نهردهری متنی و
دموتراتیاع خواهت انجرمیت .همچنین مشااارکت موجب
ترهش تعصبرت قومی و قبیلهای شت و سن هری کیشهداک
محلی به ساااوی عرم نگری هتای می شاااونت ] 3و .[07
یارفته هری اژوهش حر)ااار دالل بر اب داکد ته افراد به
مشاارکت دک طر هر مشااترق بودنت .این یرفته هر بر نتریج
اژوهش ] 02و  [00مطاربقا داکنت .ا طرف دیگر ،طبق

یارفته هر ،جذابی محیطی بر کوی مشااارکت مردم موثر
بود و افزایش مشرکت ابهر دک اجرای طر هر کا به همرا
داشاااتاه اسااا تاه این یارفتاه هار بر نتریج ] 20و [36
همکاساااتارسااا  .چنین می تواب تعبیر ترد ته جذابی
محیطی ،فرصاا هریی برای دوبرک انتیشاایتب یر متیروت
انتیشایتب کا به کوسترییرب داد و ایجرد یر تقوی محیطی
ساارشاارک ا انرژی و اکامش ،نقش بساازایی دک مرنتگرکی
کوسترییرب و ترهش مهرجرت داکد ].[73
عارم اقتصاااردی ،همیشاااه معیرک مهمی دک اریریی و
موفقیا طر هاری مناربع طبیعی و همچنین یکپرکچگی
سیستم هری اجتمرعی – اتولوژیکی بود اس ] 27و .[23
دک این بین ،معیرک تولیتات کاعی و دامی به عنواب محرک
اقتصاردی ،نشارب داد ته بر مشرکت همبستگی داشته ته
این یارفتاه بار نتریج اژوهش هری ] 77و  [67همکاساااتر
میبرشاات .دک حقیق  ،تولیتات کاعی و دامی نقش مهمی
کا دک معیشااا کوساااتر یرب اییر میتننت و ا این طریق،
مینااه مشااارکتا دک طر هااری منااربع طبیعی تقویا
می گردد .اژوهش هری ] 70و  [02نشاارب دادنت ته اجرای
طر هری منربع طبیعی بر افزایش ساااطح اکا)ااای کاعی
تاارثیر مثبتی داشاااتااه و افزایش تولیااتات دامی کا نیز
دکبرداشاته اس  .دک همین مینه ،مشخص شت اس ته
ماعاموال اجرای طر هااری ابخیزداکی موجااب افزایش
محصااوالت دامی میشااود ] .[37دک این کاسااتر ،مشااخص
شاات اسا ته بر افزایش تعتاد دام و سااطح دکامت تمری
برای مشااارکتا دکاجرای طر هااری مرتعااتاکی افزایش
خواهت یرف ] . [7دلی این امر اب اس ته افزایش تعتاد
دام ،ساااود و دکامات بیشاااتری کا دک ای داکد .ا اینرو باار
افزایش ساااطح دکامت ،میزاب اکتبرط بهر برداکاب بر دنیری
اطراف بیشاتر شات و تساب اطالعرت کاجع به مو)وعرت
اسربتر می شود و بهر برداکاب به خوبی بر مشرکت دک این
طر هار ،ساااعی دک بهبود دکامات بلناتمتت خود خواهنت
ناماود .دک نتیجااه ،طبق نتااریج اژوهش جاارکی ،میزاب
مشااارکتا مردم بر ساااطح دکامت و تییی نتگی ابهر
اکتبارط تنگارتنگی داکد .بتین صاااوکت ته افزایش دکامت
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موجب افزایش مشرکت اهرلی کوستر شت اس ] 7و .[77
به طوکتلی وقتی مردم مشاکالت مرلی نتاشته برشنت بهتر
فکرترد و تصااامیم دکسااا تری خواهنت گرف و تمری
بیشتری به مشرکت دک طر هر خواهنت داش ].[77
تعرک)رت اجتمرعی نیز یکی ا عوام موثر بر مشرکت
بود ته بر طبق اژوهش حر)ااار ،مشااارکت اجتمرعی بر
تضاردهری اجتمرعی داکای کابطه مثب و معنیداکی اس .
منربع طبیعی دک بیشاااتر مواکد به عنواب ترالی مشاااترک
بهر برداکاب و بر یگراب مختل دک نظر گرفته می شااود ته
هر یاع ممکن اسااا منارفع مختل و اغلاب کقاربتی بر
یکتیگر داشاااته برشااانت .امرو شااانرخ و متیری این
تضاااردهار جز مهمی ا متیری منربع طبیعی به شااامرک
می کود ] 27 ،07 ،07و  .[ 30بنربراین ال م اس نسب به
متیری و حکمروایی صحیح این تضردهر اقتام نمود ].[74
مت یرهاریی مارننات سااان و بعات خرنواک همبساااتگی
معنیداکی بار مشااارکتا نتاشاااتنت ته بر نتریج ] 2و 0
[همخوانی داکد .ا طرف دیگر ،نتریج اژوهش هری ]37 ،2
و  [67نشاارب داد ته سااطح تحصاایالت بر مشاارکت دک
طر هر موثر بود و بر افزایش ساطح تحصایالت ،مشرکت
افزایش می یربت ته دسااتروکد انرب بر نتریج اژوهش حر)اار
همکاساتر میبرشت .دلی افزایش مشرکت مردم بر افزایش
سااطح تحصاایالت کا میتواب اگرهی بیشااتر این افراد ا
مزایاری طر هار عنواب ترد .اس بهبود دانش و اطالعرت
ماردم عاارمالای تااعاایاایاان تنناات دک افزایش ساااطح
مشااارکت اذیری انهر می برشا ات ] 4و  .[67ولی دک نتریج
اژوهشای ] [73مشاخص شت ته سطح تحصیالت موجب
ترهش مشرکت بهر برداکاب دک اجرای طر هری مرتعتاکی
گردیت اسا  .این مقریسه نشرب می دهت ته چقتک جوامع
می تواننت نرمتجرنس برشااانت ] .[24بر طبق نتریج ،شاا
افراد دک مشاارکت مردمی ترثیر داشااته اساا ته بر نتریج
] [67همکاستر میبرشت .بیشتر افراد داکای ش ا اد بودنت
ته می تواب دلی اب کا تمری افراد داکای شاا ا اد برای
تسااب دکامت بیشااتر عنواب ترد .یرا این افراد وق ا اد
بیش تری کا دک اختیرک داکنت .البته بریت همکاساااتر بر ][76
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بیرب ترد ته بین میزاب دام و ساربقه ترک تشروک ی افراد بر
فراینت مشاارکت مردم دک اروژ هر کابطه منیی وجود داکد.
ولی اشات رل موجب بهبود و)ااعی معیشاتی مردم شاات
] [7و مشااارکت انهر کا دک ای می داکد .دک نهری  ،به طوک
تلی عواما یاردی بر مشااارکتا مردم دک طر هر ترثیر
میگاذاکنات تاه دک این اژوهش بر مهمترین انهار تارتیت
گردیت .دک ادامه ،ایشنهرداتی ابرا میگردد:
 -0یکی ا مساار )ااروکی ،نیر ساانجی هر منطقه ا
نظر اجرای طر هااری منااربع طبیعی می باارشااات .دک نظر
گرفتن اتارنسااایا هاری منطقاه برای اجرای این طر هر
)اروکی اسا یرا هر منطقه اترنسی هری خرص خود کا
داکا اساا  .اگر طر هر بر اساارس اترنساای هری منطقه و
براساارس مشاارکت حتاتثری مردمی ایجرد و اجرا شااونت
موفقی یردی کا به همرا خواهنت داش .
 -2مشااارکتا مردم یکی ا عواما موفقیا اجرای
طر هر میبرشات .بنربراین توصیه میشود برنرمه هری منربع
طبیعی دک تشاوک بر کویکرد مشاارکتتی اجرا شونت .دک این
مینه) ،ااروکیساا تر حکمروایی خوب دک منربع طبیعی
اریهکیزی شاود ] 26و  .[33برای موفقی اب ،نیر اس تر
تلیاه گروداکاب شااانرساااریی شااات و طبق ابزاک تحلی
گروداکاب ،گروداکاب تلیتی شااانرساااریی شااات تر بتواننت
نقش هر و مسا ائولی هری حکمروایی منطقه ای کا برعهت
بگیرنت.
 -7کساارنههر نقش بهساازایی دک اطالعکساارنی به مردم
اییار میتننات .بناربراین ایشااانهرد میشاااود ته ترثیرات
اجتمارعی و اقتصاااردی اجرای طر هری منربع طبیعی دک
تشااوک ا طریق کساارنههر اطالعکساارنی شاات تر مشاارکت
بیشتر مردم کا دک بر داشته برشت ].[20
 -3دک اجرای هر طرحی حضاوک افراد متخصص محلی
)روکی اس  .بنربراین ال م اس ته دک صوکت وجود افراد
بومی متخصاااص ،ا ابهر دعوت به همکرکی به عم ایت.
یرا این افراد اشاااناریی تارما بار منطقه موکد مطرلعه و
شرایط فرهنگی محلی داکا میبرشنت.
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