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چكیده 
منابع اطالعاتی و کانال های ارتباطی مناسب، می توانند با ایفای 
نقش اطالع رسانی و آگاهی دهنده، به عنوان عامل تغییر در دانش، 
ادراک و نگرش افراد نقش مهمی را در اصالح و احیای مراتع 
ایفا کنند. هدف از این پژوهش بررسی نقش منابع و کانال های 
مراتع  احیای  و  اصالح  به  نسبت  مرتعداران  نگرِش  در  ارتباطی 
از مرتعداران در  نفر  ُقروه بود. جامعه آماری 400  در شهرستان 
شش سامان عرفی شهرستان قروه بودند که با استفاده از جدول 
برای  انتخاب شد.  نفر  این تحقیق 196  نمونه در  تعداد  مورگان 
ابزار  شد.  استفاده   22 نسخه   SPSS نرم افزار  از  داده ها  سنجش 
تعیین  برای  بود.  پرسشنامه  تحقیق،  این  اطالعات در  جمع آوری 
منابع  کارشناسان  و  مرتعداری  رشته   اساتید  از  پرسشنامه  روایی 
طبیعی و به منظور برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای 
مّلی، محّلی  نتایج نشان داد که کانال های  استفاده شد.  کرونباخ 
دارند.  مثبت و معنی دار  رابطه  مرتعداران  با نگرش  بین المللی  و 
و  ارتباطی  کانال های  شاخص های  که  داد  نشان  نتایج  به عالوه؛ 
منابع اطالعاتی قادر به تبیین 56 درصد از واریانس کل نگرش 
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع بودند. نتایج حاصل از 
تحقیق نشان می دهد که با بهبود شاخص های منابع و کانال های 
ارتباطی و اطالعاتی، نگرش مثبت و در نهایت مشارکت مرتعداران 

در اصالح و احیای مراتع افزایش خواهد یافت. 
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مقدمه 

مراتع به عنوان یک بوم سازگان طبیعی دارای مؤلفه های طبیعی و 
انسانی بوده که به یکدیگر وابسته هستند ]7، 5[. زندگی و معیشت 
خانوارهای روستایی به طور گسترده ای به منابِع طبیعی پایه همچون 
مراتع وابسته است ]38، 33، 18[. هم چنین، حدود یک سوم از جمعیت 
انسان نیازهای خود را از مراتع و محصوالت و خدمات آن )از جمله؛ 
مواد غذایی، تولید فیبر، حفاظت از منابع آب و تنوع زیستی( تأمین 
می کنند ]28، 24، 15[. از آنجاکه انتظار می رود جمعیت کره زمین در 
سال 2100 به 10/9 میلیارد نفر برسد؛ لذا ارائه این کاالها و خدمات 
به یک چالش اساسی مبّدل خواهد شد ]10، 37، 41[. بنابراین اگر در 
سطح مراتع شاهد تخریب باشیم، خسارت های زیادی به مرتعداران 
اغلب، محققان و سیاست گذاران وظایف دشوار   .]9[ وارد می شود 
این  حال،  این  با  داده اند.  انجام  مرتعداران  معیشت  بهبود  برای  را 
منطبق  معیشتی  استراتژی های  و  ملی  با سیاست های  هنوز  تالش ها 
نامطلوب  پیامدهای  رو،  این  از  اند.  نشده  محیط زیست سازگار  با 
مانند تخریب مراتع و آسیب پذیری معیشت مرتعداران را به دنبال 
مناسب،  ارتباطی  کانال های  و  اطالعاتی  منابع   .]19  ،21  ،22[ دارد 
می توانند با ایفای نقش اطالع رسانی و آگاهی دهنده، به عنوان عامل 
تغییر در دانش، ادراک و نگرش افراد، نقش مهمی را در اصالح و 
احیای مراتع ایفا کنند ]6[. ارتقای آگاهی، اصالح نگرش ها، کمک به 
شبکه بندی و ایجاد تشکل ها، ایجاد انگیزه و مشارکت در فعالیّت ها 
کانال های  اطالعاتی و  منابع  توسعه  مثبت  آثار  از  و تصمیم گیری ها 
ارتباطی و اطالعات در جامعه روستایی هستند ]23[. عواملی که در 
مورد نحوه تغییر نگرش مردم وجود دارد، در سال های اخیر در زمینه 
رشته های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است ]13، 8، 3[. برخی 
از ایده ها، شیوه ها و رویکردهای اطالع رسانی از نظریه های توسعه، 
حکومت، رویکردهای ارتباطی و ادغام اقدامات چند جانبه ای است 
که می تواند به شدت به تحقق مدیریت مراتع پایدار کمک کند ]41، 
21، 19، 27، 14، 4[. علیرغم به کار بردن اصطالحات کانال و منبع به 
صورت مترادف، کانال بیشتر به جنبه های سخت افزاری مثل رادیو 
افراد  به  اشاره  منبع  از  منظور  حالی که  در  دارد؛  اشاره  تلویزیون  و 
اطالعات  انتقال  به  متقابل  ارتباط  یک  در  که  است  سازمان هایی  یا 
را  یا رسانه هایی  این که چه مجرا  به هر حال  و دانش می پردازند. 
از  یکی  کنیم  انتخاب  رفتاری  تغییر  ایجاد  و  پیام  یک  انتقال  برای 
مسئله   .]11[ است  ارتباطات  برنامه ریزی  در  مسایل  پیچیده ترین 
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شیوه  ارتباطی  کانال های  و  اطالعاتی  منابع  اثربخشی  در  اساسی 
دو  این  است.  آگاهی  و  رفتار  در  تغییرات  و  دادن موضوع  پوشش 
و  منابع  تداوم پذیری  و  مدیریت  سهولت  هزینه،  به  توجه  با  مورد 

کانال ها تکمیل می شود ]43[. 
شریعت زاده و همکاران ]39[، در مطالعه ای با عنوان بررسی نقش 
مشخص  سمنان  استان  مراتع  مشارکتی  مدیریّت  بهبود  در  ترویج 
با  اطالعاتی  و  ارتباطی  کانال های  از  استفاده  میزان  بین  که  کردند 
مشارکت در فعالیّت های مدیریتی مرتع رابطه معنی داری وجود دارد. 
میرترابی  و همکاران ]26[، تحت تحقیقی دیگر با عنوان به کارگیری 
منابع اطالعاتی و کانال های ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت جامع 
پسماند روستایی نشان داد که کالس های آموزشی در زمینة بازیافت 
ارتباطی  کانال  و  اطالعاتی  منبع  بهترین  به عنوان  روستایی  پسماند 
شناخته شد. کریمی و شرزی ]17[، در بررسی نقش کشاورزان خرده 
بیان کردند که مهم ترین  استان مرکزی  مالک در حفاظت خاک در 
بکارگیری عملیّات حفاظت  منابع اطالعاتی کشاورزان درخصوص 
برنامه های  آشنایان،  و  دوستان  دیگر،  کشاورزان  به ترتیب  خاک 
محّلی  رهبران  و  نشریات  تلویزیون،  برنامه های  و  مروجین  رادیو، 
بوده است. رضوانفر و سوختانلو ]32[، در پژوهشی با عنوان تحلیل 
ایران  در  دامدار  کشاورزان  ارتباطی  رفتار  بر  تأثیرگذار  متغیرهاي 
مشخص شد که نقش برنامه های رادیو و تلویزیون بر رفتار ارتباطی 
کشاورزان بسیار ناچیز بود و میزان شرکت در دوره های آموزشی و 
ترویجی بیش ترین متغیر تأثیرگذار در عامل ارتباط کشاورزان دامدار 
بررسی  در   ،]36[ همکاران  و  ساوری  بود.  محققان  و  مروجان  با 
نقش منابع و کانال های ارتباطی و اطالعاتی در توانمندسازی زنان 
و  منابع  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  دیواندره  روستایی شهرستان 
مّلی و  کانال های محّلی،  )به ترتیب؛  اطالعاتی  و  ارتباطی  کانال های 
بین المللی( با توانمندسازی زنان رابطه مثبت و معنی داری در سطح 
کانال های  به  اثرگذاری مربوط  بیش ترین  یک درصد وجود دارد و 
محّلی بود. عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد 
که منابع و کانال های ارتباطی و اطالعاتی )محّلی، مّلی و بین المللی( 
قادرند 53 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین 
به بررسی سطح  یزدانی و همکاران ]44[،  کنند. در پژوهشی دیگر 
دانش و آگاهی آبخیزنشینان در تمایل به انجام پروژه های مشارکتی 
)پروژه بین المللی ترسیب کربن( در خراسان جنوبی پرداختند و نتایج 
و  آبخیزنشینان  آگاهی  و  دانش  متغیر  دو  بین  که  بود  آن  از  حاکی 
میزان تمایل به مشارکت در پروژه هم بستگی معنی داری وجود دارد. 
هم چنین احمدی و همکاران ]1[، در بررسی عوامل مؤثر بر استفاده 
برای مشارکت  ارتباطی  کانال های  اطالعاتی و  منابع  از  بهره برداران 
در طرح های اصالح و احیای مراتع شهرستان دهگالن، به این نتیجه 
رسیدند که اکثر بهره برداران از منابع اطالعاتی و کانال های ارتباطی 
به میزان کم استفاده می کردند و نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 
که سه متغیر درآمد، سطح تحصیالت و بعد خانوار قادر به تبیین 54 
درصد از تغییرات متغیر وابسته هستند. محققان دیگری نیز در بررسی 

کانال ها و منابع ارتباطی و اطالعاتی مورد استفاده توسط کشاورزان 
مورد  کشاورزان  از  درصد   81/1 که  رسیدند  نتیجه  این  به  نیجریه 
کردند.  بیان  اطالعاتی  منبع  به عنوان  را  کشاورزی  مروجین  مطالعه 
به عنوان  را  تلویزیون  رادیو و 43/3 درصد کشاورزان  63/2 درصد 
منبع اطالعاتی بیان نمودند ]30[. جانی و همکاران ]16[، در پژوهشی 
در  روستائیان  درآمد  تنوع  در  اجتماعی  شبکه های  نقش  عنوان  با 
روستای کراال در کشور هندوستان به این نتیجه رسیدند که شبکه های 
اجتماعی تأثیر زیادی بر نگرش روستائیان برای انجام چند کار به طور 
همزمان داشت. هم چنین، افرادی که دارای سطح تحصیالت باالتری 
داشت.  آن ها  نگرش  بر  بیش تری  تأثیر  اجتماعی  شبکه های  بودند، 
کشاورزان  نگرش  عنوان  با  پژوهشی  در   ،]29[ همکاران  و  اولیور 
دانمارکی نسبت به امنیّت غذایی بیان کردند که دامپزشکان بهترین 
الزم  علم  که  میتوانند  هستند  دامداران  دسترس  در  اطالعاتی  منابع 
برای شناخت آلودگی ها انواع محصوالت کشاورزی را به دامداران 
انتقال بدهند. هم چنین میلز و همکاران ]25[، در پژوهشی با عنوان 
میزان انگیزه کشاورزان در مباحث زیست محیطی در انگلستان بیان 
وضع  و  گرفته  قرار  کشاورزان  اختیار  در  یارانه  چنانچه  که  کردند 
مباحث  به  توجه  به  کشاورزان  انگیزه  یابد،  بهبود  آن ها  اقتصادی 
 ،]20[ و همکاران  وند  قریب  بیشتر می شود. خدری  زیست محیطی 
سطوح  به  مرتعداران  نگرش  تغییرات  درک  عنوان  با  پژوهشی  در 
ایران اظهار داشتند  پایدار مراتع جنوب غربی  معیشتی در مدیریت 
در  که  داد،  رخ  مرتعداران  نگرش  در  تغییر  یافته ها،  براساس  که 
مدیریت  رویکرد  برای  معیشتی  اولویت های  تعیین  به  منجر  نهایت 
که  مرتعداران،  اطالعات  و  آگاهی  افزایی  هم  و  شد  مراتع  پایدار 
می تواند از طریق یک فرایند به اشتراک گذاری دانش انجام شود، 
می تواند با طراحی یک چارچوب سیاست قابل اجرا برای دستیابی 
به مدیریت پایدار مراتع ادامه یابد. هدف از این پژوهش نقش منابع 
در  بین المللی(  و  مّلی  )محّلی،  اطالعاتی  و  ارتباطی  کانال های  و 
نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع در شهرستان قروه 
منابع  و  کانال ها  اهمیّت  گرفته  انجام  تحقیق های  پیشینه  طبق  بود. 
اطالعاتی مشخص می شود. بنابراین، اهمیّت این موضوع در منطقه 
در  که  میرسد  به نظر  است.  مهم  امری  قروه  مطالعه شهرستان  مورد 
نظر گرفتن طبقات مختلف کانال های ارتباطی و منابع اطالعاتی این 
پژوهش را از سایر پژوهش های مشابه متمایز می کند و نوآوری در 

این طبقه بندی کانال ها و منابع و بررسی مجزای آن ها است.

مواد و روش ها
 ‘10 و   °35 و  جغرافیایي  طول   ‘48 و   °47 بین  قروه  شهرستان 
از  بیجار،  به  شمال  از  شهرستان  این  دارد  قرار  جغرافیایي  عرض 
غرب به دهُگالن، از شرق به همدان و از جنوب به ُسنُقر در استان 
می باشد  کیلومترمربع   4268 آن  مساحت  است.  محدود  کرمانشاه 

)طرح مرتعداری سامان ُعرفی میهم، شهرستان ُقروه، 2010(.
روستای  میهم سفلی،  )َمیهم علیا،  عرفی  سامان   6 آماری  جامعه 
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سنگین آباد، شکوه آباد، َمنتَش و کاُمشَگران( شامل 400 مرتعدار بود. 
روستایی  مرتعدار   196 مورگان  جدول  از  استفاده  با  نمونه  تعداد 
به دست آمد. تحقیق صورت گرفته، از نظر هدف و نحوه گردآوری 
داده ها، یک تحقیق کاربردی و توصیفی )غیرآزمایشی( بود. این تحقیق 
از لحاظ شیوه اجرا، از نوع میدانی است که به روش پیمایشی به اجرا 
تحقیق  یک  متغیرها،  بین  ارتباط  تحلیل  لحاظ  به  هم چنین،  درآمد. 
هم بستگی است. باتوجه به اهداف مورد نظر، معیارها یا مالک هایی 
از  پرسشنامه  روایی  تعیین  برای  شد.  تعیین  پرسشنامه  قالب  در 
اساتید رشته  مرتعداری و کارشناسان منابع طبیعی و به منظور برآورد 
پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای 
اصالح  به  نسبت  مرتعداران  )نگرش  وابسته  متغیر  برای  کرونباخ 
بین المللی  و  محّلی  مّلی،  کانال های  برای  و   0/82 مراتع(  احیای  و 
به ترتیب، 0/72، 0/77 و 0/66 محاسبه شد. شاخص نگرش با پنج 
گویه: 1- با اصالح مراتع، بهره برداری برای آینده را تضمین می کنیم. 
2- اصالح مراتع موجب بهبود وضعیت اقتصادی مرتعدار می شود. 
3- اصالح مراتع موجب حفظ تنوع گیاهی می شود. 4- اصالح و 
احیای مراتع، باعث افزایش نفوذ ریزش های جوی به خاک می شود و 
5- اصالح مراتع، توسعه پایدار را به دنبال دارد(. کانال های ارتباطی و 
منابع اطالعاتی را به سه بخش؛ کانال های مّلی )کالس های آموزشی، 
محّلی  کانال های  آموزشی(،  نشریه  و  روزنامه  مجالت،  تلویزیون، 
)اعضای خانواده، دوستان، همسایگان، رهبران محلی و منابع طبیعی( 
و کانال های بین المللی )رادیو و اینترنت( تقسیم کردیم ] 30،36 ، 1[.
داده ها در پرسشنامه به صورت کّمی یا کیفی با مقیاس رتبه ای و 
بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت ساروخی ]35[، سباتینی ]34[، 
)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( مورد سنجش و ارزیابی 
قرار گرفتند. برای خیلی کم مقدار عددی 1، برای کم مقدار عددی 
2، برای متوسط مقدار عددی 3، برای زیاد مقدار عددی 4 و برای 

خیلی زیاد مقدار عددی 5 در نظر گرفته شد.
نسخه   SPSS نرم افزار  از  اطالعات،  تحلیل  و  تجزیه  بخش  در 
)کانال  مستقل  متغیرهای  بین  رابطه  سنجش  برای  شد.  استفاده   22
ضریب  از  وابسته  متغیر  با  بین المللی(  کانال  و  محّلی  کانال  مّلی، 
سنجش  برای  هم چنین،  شد.  استفاده  اسپیرمن  رتبه ای  هم بستگی 

رابطه بین گویه های هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از 
ضریب هم بستگی رتبه ای کندال تائوb استفاده شد.  برای تعیین مقدار 
مقادیر  از  مرتعداران  نگرش  میزان  در  مستقل  متغیرهای  اثرگذاری 
طبقه بندی  به منظور  شد.  استفاده   )Enter( توأم  روش  به  رگرسیون 
میزان استفاده از کانال های ارتباطی و منابع اطالعاتی مرتعداران در 
معیار  یا  میانگین  از  انحراف معیار  تفاوت  از  مراتع  احیاء  و  اصالح 
در   .]12[ شد  استفاده  است،  آمده  زیر  در  صورتی که  )ISDM( به 
فرمول درج شده،  mean میانگین و Sd انحراف معیار از میانگین را 

نشان می دهد. )رابطه 1(.
  رابطه 1:

A<mean1/2Sd :کم
 mean - 1/2Sd < B < mean + 1/2Sd :متوسط
C > mean + 1/2Sd :زیاد

نتایج
نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان نشان می دهد که متوسط سن 
مرتعداران 48 سال می باشد. جوان ترین آن ها 21 و مسن ترین آن ها 
83 سال سن دارد. طبقه سنی بین 30 تا 50 سال با 46/9 درصد دارای 
بیش ترین فراوانی و طبقه سنی بیش تر از 70 سال با 4/6 درصد دارای 
کم ترین فراوانی بود. هم چنین، نتایج نشان داد که حدود 40 درصد 

مرتعداران هستند )جدول 1(.
مرتعداران  نگرش  گویه های  از  یک  هر  رتبه ای  میانگین  نتایج 
نسبت به اصالح و احیای مراتع نشان داد که آن ها با گویه »اصالح 
مراتع موجب بهبود وضعیّت اقتصادی مرتعدار می شود«، بیش ترین 
نفوذ  افزایش  باعث  مراتع،  احیای  و  »اصالح  با گویه  و  موافق  نظر 
داشتند  را  موافقت  کم ترین  می شود«  خاک  به  جوی  ریزش های 

)جدول 2(.
و  منابع  گویه های  از  یک  هر  رتبه ای  میانگین  از  حاصل  نتایج 
نگرش  بر  آن  اثرگذاری  میزان  و  اطالعاتی  و  ارتباطی  کانال های 
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع نشان داد که مرتعداران در 
بین کانال های محّلی، مّلی و بین المللی به ترتیب گویه های کالس های 
آموزشی، تلویزیون و رادیو را برای کسب اطالعات درمورد اصالح 

و احیای مراتع ترجیح دادند )جدول 3(.

جدول 1: توزیع فراوانی مرتعداران بر حسب ویژگی های فردی
درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی سطوح متغیر متغیر

20/4 20/4 40 > 30 سن
67/3 46/9 92 30 -50
95/4 28/1 55 51 -70
100 4/6 9 < 70

39/8   39/8 78 بی سواد )0( سطح تحصیالت
76/5 36/7 72 ابتدایی )6 - 1 سال(
96/9 20/4 40 راهنمایی )9 - 7 سال(
100 3/1 6 متوسطه و باالتر
- 100 196 جمع
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   (ISDM)نتایج حاصل از تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار
کانال های  از  کم  میزان  به  مرتعداران  از  درصد   54/1 که  داد  نشان 
درصد   9/2 فقط  هم چنین،  می کنند.  استفاده  اطالعاتی  و  ارتباطی 

مرتعداران به میزان زیاد از کانال ها و منابع استفاده می کنند )جدول 
.)4

برای تعیین میزان هم بستگی بین گویه های کانال های مّلی، محّلی 

جدول 2: رتبه بندی گویه های نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع

ف
گویه های نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای ردی

درصد فراوانی نسبیمراتع

ای
تبه 

ن ر
گی

میان
*

یار
 مع

ف
حرا

ان

ت
یرا

تغی
ب 

ضری

---خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

اصالح مراتع موجب بهبود وضعیت اقتصادی مرتعدار 1
4550514283/620/870/24می شود.

3699312732/761/100/40اصالح مراتع موجب حفظ تنوع گیاهی می شود.2
6351404202/560/90/35اصالح مراتع، بهره برداری در آینده را تضمین میکند.3

اصالح و احیای مراتع، باعث افزایش نفوذ ریزش های 4
6648414012/231/150/52جوی به خاک می شود.

7155392292/040/740/36اصالح مراتع، توسعه پایدار را به دنبال دارد.5

*مقیاس: 1. خیلی کم 2. کم 3. متوسط 4. زیاد 5. خیلی زیاد

جدول 3: رتبه بندی منابع و کانال های ارتباطی و اطالعاتی مورد استفاده مرتعداران 

ف
گویه های منابع و کانال های ارتباطی و اطالعاتی و میزان ردی

درصد فراوانی نسبیتأثیر آن بر نگرش مرتعدار

ای
تبه 

ن ر
گی

میان
*

یار
 مع

ف
حرا

ان

ت
یرا

تغی
ب 

ضری

---خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

3950504893/960/830/21کالس های آموزشی1
4190402232/460/250/10دوستان2
7451393202/330/750/32همسایگان3
7638414012/120/650/30رهبران محّلی4
945443502/040/70/34اعضای خانواده5
5454010603/650/420/12تلویزیون1
966533201/880/820/44مجله2
150369011/20/640/53روزنامه3
145451051/070/630/59نشریه آموزشی4
0614072234/140/120/03رادیو1
1006531001/050/140/13اینترنت2

*مقیاس: 1. خیلی کم 2. کم 3. متوسط 4. زیاد 5. خیلی زیاد

جدول 4: گروه بندی میزان استفاده از منابع کانال های ارتباطی و اطالعاتی در بین مرتعداران
درصد تجمعیدرصدفراوانیمیزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانال های ارتباطی

189/29/2زیاد
7236/745/9متوسط

10654/1100کم
-196100جمع
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و بین المللی از ضریب هم بستگی کندال تائوb استفاده کردیم. نتایج 
حاصل از ضریب هم بستگی کندال تائوb نشان داد که بین همه گویه ها 
با نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع رابطه مثبت و 
اعضای  به ترتیب؛  محّلی  کانال های  بین   در  دارد.  وجود  معنی دار 
خانواده، دوستان، همسایگان و رهبران محّلی بیش ترین هم بستگی را 
با نگرش مرتعداران داشتند. در بین گویه های کانال های مّلی به ترتیب؛ 
کالس هاس آموزشی، تلویزیون، مجله، روزنامه و نشریه های آموزشی 
بیش ترین هم بستگی را با نگرش داشتند. هم چنین، در بین گویه های 
است  برخوردار  نگرش  با  بیش تری  هم بستگی  از  رادیو  بین المللی؛ 
)جدول 5(. به عالوه نتایج حاصل از هم بستگی رتبه ای اسپیرمن نشان 
داد که در بین متغیرهای وابسته؛ کانال های محّلی بیش ترین هم بستگی 
را با متغیر وابسته )نگرش نسبت به اصالح و احیای مراتع( دارند. 
بعدی  رتبه های  در  به ترتیب  بین المللی  و  مّلی  کانال های  هم چنین، 

قرار گرفتند )جدول 6(.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی میزان نقش متغیرهای مستقل 
به نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع نشان داد که 
)بر اساس مقدار R2 محاسبه شده( متغیرهای مستقل به کار برده شده 
در مدل تحلیل مسیر قادر به تبیین 56 درصد از واریانس کل نگرش 

مرتعداران بودند )جدول 7(.
بر اساس جدول 9، مقدار t تک تک ضرایب رگرسیون در سطح 
یک درصد معنی دار است؛ که نشان می دهد ابعاد  ارتباطی و منابع 
و  اصالح  به  نسبت  مرتعداران  نگرش  در  قوی  تأثیری  اطالعاتی 
احیای مراتع شهرستان ُقروه دارد )جدول 8(. شکل 1، اهمیت نسبی 
متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای 
مراتع را بر اساس مقادیر استاندارد شده بتا نشان می دهد. نتایج نشان 
داد که متغیر کانال های محّلی دارای بیش ترین و کانال های بین المللی 
دارای کم ترین اهمیت نسبی در بین متغیرهای مستقل است )شکل 

.)1

جدول 5: هم بستگی بین شاخص های کانال های ارتباطی و منابع اطالعاتی با نگرش مرتعداران 
نوع کانال ارتباطی یا منبع 

سطح معنی داریضریب هم بستگی کندال تائوbشاخص هااطالعاتی

محّلی
0/5650/000اعضای خانواده

0/5300/000دوستان
0/5150/000همسایگان

0/5150/000رهبران محّلی

مّلی

0/4600/000کالس های آموزشی
0/3850/000تلویزیون

0/3770/000مجله
0/3720/000روزنامه

0/3140/011نشریه آموزشی
0/5250/000رادیوبین المللی

0/3150/011اینترنت

جدول 6: هم بستگی بین متغیرهای مستقل با نگرش مرتعداران
سطح معنی داریضریب هم بستگی اسپیرمنعوامل مؤثر بر نگرشردیف

0/000**0/585کانال های محّلی1
0/000**0/432کانال های مّلی2

0/000**0/323کانال های بین المللی3

جدول 7: تحلیل رگرسیونی میزان نقش متغیرهای مستقل در نگرش مرتعداران
خطای استانداردR2 تعدیل شدهRR2مدل

0/7500/5620/4206/232توأم

جدول 8: میزان تأثیر ابعاد منابع و کانال های ارتباطی و اطالعاتی بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مرتع
متغیرهای وارد شده به 

ضرایب رگرسیونی ضرایب رگرسیونی )B(مدل
)Beta( خطای استاندارداستانداردt مقدارSig

----43/207ضریب ثابت
0/4620/280/2143/6250/000کانال های محّلی
0/3100/180/1072/0220/000کانال های مّلی

0/2190/120/3152/1850/000کانال های بین المللی
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بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش سعی شد تا عواملی را که بر نگرش مرتعداران 
بررسی شوند؛ چرا  است  اثرگذار  مراتع  احیای  و  به اصالح  نسبت 
می کند  تحمیل  مرتعدار  بر  را  زیادی  منفی  اثرات  مرتع  تخریب  که 
درصد   75 از  بیش  داد؛  نشان  تحقیق  یافته های  که  همان گونه   .]9[
مرتعداران بی سواد و یا در سطح ابتدایی هستند. این سطح سواد پایین 
معین می کند که به صورت تخصصی کار کردن با مرتعداران در زمینه 
این  به  با توجه  بود.  مناسبی نخواهد  احیای مراتع روش  اصالح و 
مسأله استفاده از پتانسیل محّلی )رهبران محّلی، دوستان، همسایگان، 
نگرش  تغییر  برای  مناسبی  راه  می تواند  غیره(  و  رادیو  تلویزیون، 
کالس های  برگزاری  مانند  گزینه هایی  هم چنین،  باشد.  مرتعداران 
مربوطه  ادارات  که  باشد؛  مرتع  مشکل  چاره ساز  می تواند  آموزشی 
باشند. در  اثرگذار  این گزینه  مفیدتر  برگزاری هر چه  می توانند در 
بخش دیگر؛ نتایج حاکی از معنی داری هر سه متغیر مستقل با نگرش 
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع شهرستان ُقروه بود. متغیر 
کانال های محّلی بیش ترین هم بستگی را با نگرش مرتعداران داشت. 
در  شده  مطرح  موضوعات  بودن  منطبق  علت  به  می تواند  امر  این 
کانال های محلی با مسائل، مشکالت و دغدغه های مردم محلی باشد 
و به نظر می رسد افراد محلی آشنایی بیش تری با سازوکارهای محیط 
خود و در نهایت استفاده از کانال های محلی در درک و حل آن ها 
بر  مبنی  یافته های ساروی ]36[  و شارما ]40[   با  یافته  این  دارند. 
است  محلی  مردم  توانمندی  ابزاری جهت  محلی  تشکل های  اینکه 
اعضای  گویه های  محّلی؛  متغیر  گویه های  بین  در  دارد.  مطابقت 
خانواده و دوستان دارای بیش ترین هم بستگی با متغیر وابسته بودند. 
]17[  که  کریمی و چرزی  یافته های  با  بخش  این  از  نتایج حاصل 
دوستان و آشنایان را مهم ترین منابع اطالعاتی کشاورزان درخصوص 
بکارگیری عملیّات حفاظت خاک دانستند، هم خوانی دارد. هر فرد 
به خودی خود از همه اصالحی و احیایی مراتع آگاه نیست؛ بنابراین 
قرار  اختیار  را در  بیش تری  اطالعات  افراد می تواند  با سایر  ارتباط 
دهد. به نظر می رسد که افرادی که بیش ترین رابطه را با هم دارند، به 
میزان بیش تری می توانند در انتقال معلومات و تجربه ها به همدیگر 

کمک کنند. متغیر بعدی که بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و 
احیای مراتع اثرگذار بوده، متغیر کانال های مّلی است. ادارات مربوطه 
با مرتع برای آشنایی مرتعداران با اصالح و احیای مراتع می توانند 
و  تلویزیون  آموزشی،  کالس های  برگزاری  مانند  مّلی  کانال هال  از 
غیره استفاده کنند. نتایج حاصل از این بخش با یافته های میرترابی و 
همکاران ]26[ که بیان کردند برگزاری کالس های آموزشی در زمینه 
ارتباطی  کانال  و  اطالعاتی  منبع  بهترین  روستایی  پسماند  بازیافت 
افراد  آموزشی  کالس های  برگزاری  درواقع  دارد.  هم خوانی  است 
بومی را که همان مرتعداران هستند در یک مکان جمع کرده و از 
می شود  متقل  مرتعداران  سایر  به  تجارب  و  یافته ها  هم  طریق  این 
آموزشی  برگزاری  کالسهای  مسئوالن  از  را  جدیدی  دانش  هم  و 
کسب می کنند. به نظر می رسد که تلویزیون هم یک راه مناسب برای 
از  باشد.  مراتع  موجود  و وضعیت  شرایط  از  مرتعداران  آگاه سازی 
از  استفاده  لذا  نیستند   برخوردار  باالیی  از سواد  مرتعداران  آنجاکه 
تلویزیون می تواند اهرم مناسبی برای ارتقای سطح آگاهی مرتعداران 
مرتعداران  نگرش  بر  اثرگذار  متغیر  پژوهش؛ سومین  این  در  باشد. 
نتایج  بود.  بین المللی  کانال های  مراتع،  احیای  و  اصالح  به  نسبت 
نشان داد که در بین گویه های کانال های بین المللی؛ رادیو از اهمیّت 
دارند که  منطقه معموأل عادت  بومی  افراد  بود.  برخوردار  بیش تری 
بنابراین،  می کنند.  استفاده  اطالعات  و  اخبار  شنیدن  برای  رادیو  از 
اطالعات  میتواند  بین المللی  به عنوان یک شاخص  رادیو  از  استفاده 
مفید و ارزنده ای را در مورد مرتع و عواقب ناشی از تخریب مرتع 
در اختیار مرتعدار قرا دهد. نتایج حاصل از این بخش با یافته های 
اپرا ]30[  و ادگان و همکاران ]1[ که رادیو را به عنوان ابزار مهمی 
در زمینه کشاورزی معرفی کردند، هم خوانی دارد. در نهایت نتایج 
ارتباطی و منابع  تحلیل رگرسیون نشان داد شاخص های کانال های 
اطالعاتی قادر به تبیین و پیش بینی  56 درصد از واریانس کل نگرش 
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع بودند. یافته های تحقیقات 
منابع  داشتند  اظهار  ]41، 29، 27، 26، 23، 21، 20، 14، 6، 4، 2[ که 
نقش  ایفای  با  می توانند  مناسب،  ارتباطی  کانال های  و  اطالعاتی 
اطالع رسانی و آگاهی دهنده، به عنوان عامل تغییر در دانش، ادراک و 

شکل 1- اهمیت نسبی متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مراتع

 
 
 

 
 
 
 

 اهمیت نسبی متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مراتع -1شکل 
 

عنگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مرت  

های ملّیکانال  

81/0  

های محلّیکانال  

81/0  

المللیبینهای کانال  

88/0  
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نگرش افراد باشند؛ از این یافته حمایت میکنند. از آنجاکه محققان 
مانند  برای زمینه های دیگر  را  منابع اطالعاتی  ارتباطی و  کانال های 
کشاورزی بکار می برند و نتایج قابل قبولی از این کانال ها به دست 
آورده اند؛ لذا ضروری است تا این اهرم اثرگذار بر نگرش مرتعدار، 
از  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  هم  مراتع  احیای  و  اصالح  زمینه  در 
آنجاکه این پژوهش هم اثرگذاری کانال ها و منابع را بر نگرش تأیید 
میکند؛ بنابراین امید است تا عمأل شاهد موفقیّت در اصالح و احیای 
مراتع در شهرستان ُقروه باشیم. برای پیشبرد این اهداف استفاده از 
کالس های آموزشی برای بهبود رابطه بین افراد و انتقال تجارب، و 
استفاده از رادیو برای باال بردن سطح آگاهی ضروری به نظر می رسد. 
هم چنین، تالش بیشتر برای افزایش سطح تحصیالت و آگاهی افراد 
به طور قطع در بهبود وضعیّت موجود اثر مطلوبی خواهد داشت و 
این در حالی است که بیشتر مرتعداران این منطقه بی سواد هستند؛ 
بنابراین پیشنهاد می شود کالس های سوادآموزی برای افزایش سطح 
روستاهای  در سطح  موجود  سوادآموزی  نهضت  راه  از  تحصیالت 
وضعیّت  آنجاکه  از  به عالوه؛  شود.  برگزار  مطالعه  مورد  منطقه 
اثرگذار است  فعالیّت در هر زمینه ای  انگیزه  بر  اقتصادی هر فردی 
میلز و همکاران ]25[، لذا پیشنهاد می گردد تسهیالت و مشوق هایی 
انگیزه  تا  داده شود  مرتعداران  اقتصادی  بهبود وضعیّت  راستای  در 

آن ها به فعالیّت در طرح های اصالح و احیای مراتع افزایش یابد.
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Information resources and communication channels, can Informing and notifying role, as an agent of 

change in knowledge, perception and attitude, the most important role to play in preventing the degradation 
of natural resources. The aim of this study was the role of pastoralists resources and communication channels 
in attitude towards the reform and rehabilitation of rangelands in the Qorveh city (Kurdistan), respectively. 
The population of 400 people were pastoralists who are using Morgan table, 196 individuals were selected 
in this study. For data evaluation SPSS version software was used 22. The data collected in this study was by 
a questionnaire. Was used to determine the validity of a panel of experts. In order to estimate the reliability 
of the test Cronbach's alpha coefficient was used. To assess the relationship between independent variables 
(national channels, local channels and international channels) of Spearman's rank correlation coefficient 
was used. Also, to assess the relationship between independent variables and the dependent variable of the 
statements of each of Kendall's tau b rank correlation coefficient was used. The results showed that the 
national channels, local and international pastoralists attitude positive and significant relationship. Also, the 
findings demonstrate that local variable with the most channels and international channels with the lowest 
relative importance of the independent variables. In addition, results showed that the results of the study 
showed that the index of communication channels and information sources to account for 56% of the total 
variance of attitude towards the reform and rehabilitation of rangelands were pastoralists.

Keywords: Local communication, International channels, Local channels, National channels, 

Pastoralists 
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