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مح ّلی ،کانالهای ملی ،مرتعداران.
مقدمه
مراتع بهعنوان یک بومسازگان طبیعی دارای مؤلفههای طبیعی و
انسانی بوده که به یکدیگر وابسته هستند [ .]5 ،7زندگی و معیشت
خانوارهای روستایی بهطور گستردهای به مناب ِع طبیعی پایه همچون
مراتع وابسته است [ .]18 ،33 ،38همچنین ،حدود یکسوم 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
میکنند [ .]15 ،24 ،28از آنجاکه انتظار میرود جمعیت کرهزمین در
سال  2100به  10/9میلیارد نفر برسد؛ لذا ارائه این کاالها و خدمات
به یک چالش اساسی مبدّ ل خواهد شد [ .]41 ،37 ،10بنابراین اگر در
سطح مراتع شاهد تخریب باشیم ،خسارتهای زیادی به مرتعداران
وارد میشود [ .]9اغلب ،محققان و سیاستگذاران وظایف دشوار
را برای بهبود معیشت مرتعداران انجام دادهاند .با این حال ،این
تالشها هنوز با سیاستهای ملی و استراتژیهای معیشتی منطبق
با محیط زیست سازگار نشده اند .از این رو ،پیامدهای نامطلوب
مانند تخریب مراتع و آسیب پذیری معیشت مرتعداران را به دنبال
دارد [ .]19 ،21 ،22منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی مناسب،
میتوانند با ایفای نقش اطالعرسانی و آگاهیدهنده ،بهعنوان عامل
تغییر در دانش ،ادراک و نگرش افراد ،نقش مهمی را در اصالح و
احیای مراتع ایفا کنند [ .]6ارتقای آگاهی ،اصالح نگرشها ،کمک به
شبکهبندی و ایجاد تشکلها ،ایجاد انگیزه و مشارکت در فعالیّتها
و تصمیمگیریها از آثار مثبت توسعه منابع اطالعاتی و کانالهای
ارتباطی و اطالعات در جامعه روستایی هستند [ .]23عواملی که در
مورد نحوه تغییر نگرش مردم وجود دارد ،در سالهای اخیر در زمینه
رشتههای مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاست [ .]3 ،8 ،13برخی
از ایدهها ،شیوهها و رویکردهای اطالعرسانی از نظریههای توسعه،
حکومت ،رویکردهای ارتباطی و ادغام اقدامات چند جانبهای است
که میتواند به شدت به تحقق مدیریت مراتع پایدار کمک کند [،41
 .]4 ،14 ،27 ،19 ،21علیرغم به کار بردن اصطالحات کانال و منبع به
صورت مترادف ،کانال بیشتر به جنبههای سخت افزاری مثل رادیو
و تلویزیون اشاره دارد؛ در حالیکه منظور از منبع اشاره به افراد
یا سازمانهایی است که در یک ارتباط متقابل به انتقال اطالعات
و دانش میپردازند .به هر حال این که چه مجرا یا رسانههایی را
برای انتقال یک پیام و ایجاد تغییر رفتاری انتخاب کنیم یکی از
پیچیدهترین مسایل در برنامهریزی ارتباطات است [ .]11مسئله

نقش منابع و کانالهای ارتباطی  -اطالعاتی در
ِ
نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع
(منطقه مورد مطالعه :استان ُکردستان ،شهرستان
ُقروه)
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چكيده
منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی مناسب ،میتوانند با ایفای
نقش اطالعرسانی و آگاهیدهنده ،بهعنوان 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 کانالهای
ِ
نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع
ارتباطی در
در شهرستان ُقروه بود .جامعه آماری  400نفر از مرتعداران در
شش سامان عرفی شهرستان قروه بودند که با استفاده از جدول
مورگان تعداد نمونه در این تحقیق  196نفر انتخاب شد .برای
سنجش دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  22استفاده شد .ابزار
جمعآوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه بود .برای تعیین
روایی پرسشنامه از اساتید رشته مرتعداری و کارشناسان منابع
طبیعی و بهمنظور برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .نتایج نشان داد که کانالهای م ّلی ،مح ّلی
و بینالمللی با نگرش مرتعداران رابطه مثبت و معنیدار دارند.
بهعالوه؛ نتایج نشان داد که شاخصهای کانالهای ارتباطی و
منابع اطالعاتی قادر به تبیین  56درصد از واریانس کل نگرش
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع بودند .نتایج حاصل از
تحقیق نشان میدهد که با بهبود شاخصهای منابع و کانالهای
ارتباطی و اطالعاتی ،نگرش مثبت و در نهایت مشارکت مرتعداران
در اصالح و احیای مراتع افزایش خواهد یافت.

واژههاي کليدي :جوامع محلی ،کانالهای بینالمللی ،کانالهای
 -1فارغالتحصیل دکترای دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری،

Email: Farzadahmadigh@gmail.com

 -2عضو هیئت علمی گروه مرتع ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 -3فارغالتحصیل گرایش آبخیزداری ،دانشگاه شهرکرد
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کانالها و منابع ارتباطی و اطالعاتی مورد استفاده توسط کشاورزان
نیجریه به این نتیجه رسیدند که  81/1درصد از کشاورزان مورد
مطالعه مروجین کشاورزی را بهعنوان منبع اطالعاتی بیان کردند.
 63/2درصد رادیو و  43/3درصد کشاورزان تلویزیون را بهعنوان
منبع اطالعاتی بیان نمودند [ .]30جانی و همکاران [ ،]16در پژوهشی
با عنوان نقش شبکههای اجتماعی در تنوع درآمد روستائیان در
روستای کراال در کشور هندوستان به این نتیجه رسیدند که شبکههای
اجتماعی تأثیر زیادی بر نگرش روستائیان برای انجام چند کار بهطور
همزمان داشت .همچنین ،افرادی که دارای سطح تحصیالت باالتری
بودند ،شبکههای اجتماعی تأثیر بیشتری بر نگرش آنها داشت.
اولیور و همکاران [ ،]29در پژوهشی با عنوان نگرش کشاورزان
دانمارکی نسبت به امنیّت غذایی بیان کردند که دامپزشکان بهترین
منابع اطالعاتی در دسترس دامداران هستند که میتوانند علم الزم
برای شناخت آلودگیها انواع محصوالت کشاورزی را به دامداران
انتقال بدهند .همچنین میلز و همکاران [ ،]25در پژوهشی با عنوان
میزان انگیزه کشاورزان در مباحث زیستمحیطی در انگلستان بیان
کردند که چنانچه یارانه در اختیار کشاورزان قرار گرفته و وضع
اقتصادی آنها بهبود یابد ،انگیزه کشاورزان به توجه به مباحث
زیستمحیطی بیشتر میشود .خدری قریب وند و همکاران [،]20
در پژوهشی با عنوان درک تغییرات نگرش مرتعداران به سطوح
معیشتی در مدیریت پایدار مراتع جنوب غربی ایران اظهار داشتند
که براساس یافتهها ،تغییر در نگرش مرتعداران رخ داد ،که در
نهایت منجر به تعیین اولویتهای معیشتی برای رویکرد مدیریت
پایدار مراتع شد و هم افزایی آگاهی و اطالعات مرتعداران ،که
می تواند از طریق یک فرایند به اشتراک گذاری دانش انجام شود،
میتواند با طراحی یک چارچوب سیاست قابل اجرا برای دستیابی
به مدیریت پایدار مراتع ادامه یابد .هدف از این پژوهش نقش منابع
و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی (مح ّلی ،م ّلی و بینالمللی) در
نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع در شهرستان قروه
بود .طبق پیشینه تحقیقهای انجام گرفته اهمیّت کانالها و منابع
اطالعاتی مشخص میشود .بنابراین ،اهمیّت این موضوع در منطقه
مورد مطالعه شهرستان قروه امری مهم است .بهنظر میرسد که در
نظر گرفتن طبقات مختلف کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی این
پژوهش را از سایر پژوهشهای مشابه متمایز میکند و نوآوری در
این طبقهبندی کانالها و منابع و بررسی مجزای آنها است.

اساسی در اثربخشی منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی شیوه
پوشش دادن موضوع و تغییرات در رفتار و آگاهی است .این دو
مورد با توجه به هزینه ،سهولت مدیریت و تداومپذیری منابع و
کانالها تکمیل میشود [.]43
شریعتزاده و همکاران [ ،]39در مطالعهای با عنوان بررسی نقش
ترویج در بهبود مدیریّت مشارکتی مراتع استان سمنان مشخص
کردند که بین میزان استفاده از کانالهای ارتباطی و اطالعاتی با
مشارکت در فعالیّتهای مدیریتی مرتع رابطه معنیداری وجود دارد.
میرترابی و همکاران [ ،]26تحت تحقیقی دیگر با عنوان به کارگیری
منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت جامع
پسماند روستایی نشان داد که کالسهای آموزشی در زمینة بازیافت
پسماند روستایی بهعنوان بهترین منبع اطالعاتی و کانال ارتباطی
شناخته شد .کریمی و شرزی [ ،]17در بررسی نقش کشاورزان خرده
مالک در حفاظت خاک در استان مرکزی بیان کردند که مهمترین
منابع اطالعاتی کشاورزان درخصوص بکارگیری عملیّات حفاظت
خاک بهترتیب کشاورزان دیگر ،دوستان و آشنایان ،برنامههای
رادیو ،مروجین و برنامههای تلویزیون ،نشریات و رهبران مح ّلی
بودهاست .رضوانفر و سوختانلو [ ،]32در پژوهشی با عنوان ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ تأثیرگذار بر رفتار ارتباطی کشاورزان دامدار در ایران
مشخص شد که نقش برنامههای رادیو و تلویزیون بر رفتار ارتباطی
کشاورزان بسیار ناچیز بود و میزان شرکت در دورههای آموزشی و
ترویجی بیشترین متغیر تأثیرگذار در عامل ارتباط کشاورزان دامدار
با مروجان و محققان بود .ساوری و همکاران [ ،]36در بررسی
نقش منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی در توانمندسازی زنان
روستایی شهرستان دیواندره به این نتیجه رسیدند که بین منابع و
کانالهای ارتباطی و اطالعاتی (بهترتیب؛ کانالهای مح ّلی ،م ّلی و
بینالمللی) با توانمندسازی زنان رابطه مثبت و معنیداری در سطح
یک درصد وجود دارد و بیشترین اثرگذاری مربوط به کانالهای
مح ّلی بود .عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد
که منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی (مح ّلی ،م ّلی و بینالمللی)
قادرند  53درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین
کنند .در پژوهشی دیگر یزدانی و همکاران [ ،]44به بررسی سطح
دانش و آگاهی آبخیزنشینان در تمایل به انجام پروژههای مشارکتی
(پروژه بینالمللی ترسیب کربن) در خراسان جنوبی پرداختند و نتایج
حاکی از آن بود که بین دو متغیر دانش و آگاهی آبخیزنشینان و
میزان تمایل به مشارکت در پروژه همبستگی معنیداری وجود دارد.
همچنین احمدی و همکاران [ ،]1در بررسی عوامل مؤثر بر استفاده
بهرهبرداران از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی برای مشارکت
در طرحهای اصالح و احیای مراتع شهرستان دهگالن ،به این نتیجه
رسیدند که اکثر بهرهبرداران از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی
به میزان کم استفاده میکردند 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
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مواد و روشها
شهرستان قروه بين  °47و  ‘48طول جغرافيايي و  °35و ‘10
عرض جغرافيايي قرار دارد اين شهرستان از شمال به بيجار ،از
غرب به ُ
دهگالن ،از شرق به همدان و از جنوب به ُسن ُقر در استان
کرمانشاه محدود است .مساحت آن  4268كيلومترمربع میباشد
(طرح مرتعداری سامان ُعرفی میهم ،شهرستان ُقروه.)2010 ،
جامعه آماری  6سامان عرفی ( َمیهمعلیا ،میهمسفلی ،روستای
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سنگینآباد ،شکوهآبادَ ،منتَش و کا ُم َ
شگران) شامل  400مرتعدار بود.
تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  196مرتعدار روستایی
بهدست آمد .تحقیق صورت گرفته ،از نظر هدف و نحوه گردآوری
دادهها ،یک تحقیق کاربردی و توصیفی (غیرآزمایشی) بود .این تحقیق
از لحاظ شیوه اجرا ،از نوع میدانی است که به روش پیمایشی به اجرا
درآمد .همچنین ،به لحاظ تحلیل ارتباط بین متغیرها ،یک تحقیق
همبستگی است .باتوجه به اهداف مورد نظر ،معیارها یا مالکهایی
در قالب پرسشنامه تعیین شد .برای تعیین روایی پرسشنامه از
اساتید رشت ه مرتعداری و کارشناسان منابعطبیعی و بهمنظور برآورد
پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای
کرونباخ برای متغیر وابسته (نگرش مرتعداران نسبت به اصالح
و احیای مراتع)  0/82و برای کانالهای م ّلی ،مح ّلی و بینالمللی
بهترتیب 0/77 ،0/72 ،و  0/66محاسبه شد .شاخص نگرش با پنج
گویه -1 :با اصالح مراتع ،بهرهبرداری برای آینده را تضمین میکنیم.
 -2اصالح مراتع موجب بهبود وضعیت اقتصادی مرتعدار میشود.
 -3اصالح مراتع موجب حفظ تنوع گیاهی میشود -4 .اصالح و
احیای مراتع ،باعث افزایش نفوذ ریزشهای جوی به خاک میشود و
 -5اصالح مراتع ،توسعه پایدار را بهدنبال دارد) .کانالهای ارتباطی و
منابع اطالعاتی را به سه بخش؛ کانالهای م ّلی (کالسهای آموزشی،
تلویزیون ،مجالت ،روزنامه و نشریه آموزشی) ،کانالهای مح ّلی
(اعضای خانواده ،دوستان ،همسایگان ،رهبران محلی و منابعطبیعی)
و کانالهای بینالمللی (رادیو و اینترنت) تقسیم کردیم [ .]1 ، 30،36
دادهها در پرسشنامه به صورت ک ّمی یا کیفی با مقیاس رتبهای و
بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت ساروخی [ ،]35سباتینی [،]34
(خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) مورد سنجش و ارزیابی
قرار گرفتند .برای خیلیکم مقدار عددی  ،1برای کم مقدار عددی
 ،2برای متوسط مقدار عددی  ،3برای زیاد مقدار عددی  4و برای
خیلیزیاد مقدار عددی  5در نظر گرفته شد.
در بخش تجزیه و تحلیل اطالعات ،از نرمافزار  SPSSنسخه
 22استفاده شد .برای سنجش رابطه بین متغیرهای مستقل (کانال
م ّلی ،کانال مح ّلی و کانال بینالمللی) با متغیر وابسته از ضریب
همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده شد .همچنین ،برای سنجش

متغیر
سن

سطح تحصیالت

جمع

نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

رابطه بین گویههای هر یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته از
ضریب همبستگی رتبهای کندالتائو bاستفاده شد .برای تعیین مقدار
اثرگذاری متغیرهای مستقل در میزان نگرش مرتعداران از مقادیر
رگرسیون به روش توأم ( )Enterاستفاده شد .بهمنظور طبقهبندی
میزان استفاده از کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی مرتعداران در
اصالح و احیاء مراتع از تفاوت انحرافمعیار از میانگین یا معیار
( )ISDMبه صورتیکه در زیر آمده است ،استفاده شد [ .]12در
فرمول درج شده mean ،میانگین و  Sdانحرافمعیار از میانگین را
نشان میدهد( .رابطه .)1
رابطه :1
: A<mean1/2Sdکم

: mean - 1/2Sd < B < mean + 1/2Sdمتوسط
: C > mean + 1/2Sdزیاد

نتایج
نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان نشان میدهد که متوسط سن
مرتعداران  48سال میباشد .جوانترين آنها  21و مسنترين آنها
 83سال سن دارد .طبقه سنی بین  30تا  50سال با  46/9درصد دارای
بیشترین فراوانی و طبقه سنی بیشتر از  70سال با  4/6درصد دارای
کمترین فراوانی بود .همچنین ،نتایج نشان داد که حدود  40درصد
مرتعداران هستند (جدول .)1
نتایج میانگین رتبهای هر یک از گویههای نگرش مرتعداران
نسبت به اصالح و احیای مراتع نشان داد که آنها با گویه «اصالح
مراتع موجب بهبود وضعیّت اقتصادی مرتعدار میشود» ،بیشترین
نظر موافق و با گویه «اصالح و احیای مراتع ،باعث افزایش نفوذ
ریزشهای جوی به خاک میشود» کمترین موافقت را داشتند
(جدول .)2
نتایج حاصل از میانگین رتبهای هر یک از گویههای منابع و
کانالهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان اثرگذاری آن بر نگرش
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع نشان داد که مرتعداران در
بین کانالهای مح ّلی ،م ّلی و بینالمللی بهترتیب گویههای کالسهای
آموزشی ،تلویزیون و رادیو را برای کسب اطالعات درمورد اصالح
و احیای مراتع ترجیح دادند (جدول .)3

جدول  :1توزیع فراوانی مرتعداران بر حسب ویژگیهای فردی
سطوح متغیر

> 30
30 -50
51 -70
< 70
بی سواد ()0
ابتدایی ( 1 - 6سال)
راهنمایی ( 7 - 9سال)
متوسطه و باالتر

فراوانی
40
92
55
9

78
72
40
6
196

20

درصد فراوانی نسبی
20/4
46/9
28/1
4/6
39/8
36/7
20/4
3/1
100

درصد فراوانی تجمعی
20/4
67/3
95/4
100
39/8
76/5
96/9
100
-
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جدول  :2رتبهبندی گویههای نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع
ردیف

*میانگین رتبهای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

-

-

-

45

50

51

42

8

3/62

0/87

0/24

36

99

31

27

3

2/76

1/10

0/40

51

40

42

0

2/56

0/9

0/35

41

40

1

2/23

1/15

0/52

39

22

9

2/04

0/74

0/36

گویههای نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای
مراتع

اصالح مراتع موجب بهبود وضعیت اقتصادی مرتعدار
میشود.

درصد فراوانی نسبی

2

اصالح مراتع موجب حفظ تنوع گیاهی میشود.

3

اصالح مراتع ،بهرهبرداری در آینده را تضمین میکند.

63

4

اصالح و احیای مراتع ،باعث افزایش نفوذ ریزشهای
جوی به خاک میشود.

66

48

5

اصالح مراتع ،توسعه پایدار را بهدنبال دارد.

71

55

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

جدول  :3رتبهبندی منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی مورد استفاده مرتعداران

1

کالسهای آموزشی

39

50

50

48

9

3/96

0/83

0/21

2
3
4
5
1
2
3
4
1

دوستان
همسایگان
رهبران مح ّلی
اعضای خانواده
تلویزیون
مجله
روزنامه
نشریه آموزشی
رادیو

41
74
76
94
5
96
150
145
0

90
51
38
54
45
65
36
45
61

40
39
41
43
40
33
9
1
40

22
32
40
5
106
2
0
0
72

3
0
1
0
0
0
1
5
23

2/46
2/33
2/12
2/04
3/65
1/88
1/2
1/07
4/14

0/25
0/75
0/65
0/7
0/42
0/82
0/64
0/63
0/12

0/10
0/32
0/30
0/34
0/12
0/44
0/53
0/59
0/03

ردیف

*میانگین رتبهای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

-

-

-

2

گویههای منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی و میزان
تأثیر آن بر نگرش مرتعدار

اینترنت

درصد فراوانی نسبی

65

100

31

0

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

1/05

0

جدول  :4گروهبندی میزان استفاده از منابع کانالهای ارتباطی و اطالعاتی در بین مرتعداران
فراوانی
18
72
106

میزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانالهای ارتباطی
زیاد
متوسط
کم

196

جمع

100

درصد تجمعی
9/2
45/9
100
-

مرتعداران به میزان زیاد از کانالها و منابع استفاده میکنند (جدول
.)4
ّ
ّ
برای تعیین میزان همبستگی بین گویههای کانالهای ملی ،محلی

نتایج حاصل از تفاوت انحرافمعیار از میانگین یا معیار)(ISDM

نشان داد که  54/1درصد از مرتعداران به میزان کم از کانالهای
ارتباطی و اطالعاتی استفاده میکنند .همچنین ،فقط  9/2درصد
نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

درصد
9/2
36/7
54/1

0/14

0/13

21
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نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی میزان نقش متغیرهای مستقل
به نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع نشان داد که
(بر اساس مقدار  R2محاسبه شده) متغیرهای مستقل بهکار برده شده
در مدل تحلیل مسیر قادر به تبیین  56درصد از واریانس کل نگرش
مرتعداران بودند (جدول .)7
بر اساس جدول  ،9مقدار  tتکتک ضرایب رگرسیون در سطح
یک درصد معنیدار است؛ که نشان میدهد ابعاد ارتباطی و منابع
اطالعاتی تأثیری قوی در نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و
احیای مراتع شهرستان ُقروه دارد (جدول  .)8شکل  ،1اهمیت نسبی
متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای
مراتع را بر اساس مقادیر استاندارد شده بتا نشان میدهد .نتایج نشان
داد که متغیر کانالهای مح ّلی دارای بیشترین و کانالهای بینالمللی
دارای کمترین اهمیت نسبی در بین متغیرهای مستقل است (شکل
.)1

و بینالمللی از ضریب همبستگی کندالتائو bاستفاده کردیم .نتایج
حاصل از ضریب همبستگی کندالتائو bنشان داد که بین همه گویهها
با نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد .در بین کانالهای مح ّلی بهترتیب؛ اعضای
خانواده ،دوستان ،همسایگان و رهبران مح ّلی بیشترین همبستگی را
با نگرش مرتعداران داشتند .در بین گویههای کانالهای م ّلی بهترتیب؛
کالسهاس آموزشی ،تلویزیون ،مجله ،روزنامه و نشریههای آموزشی
بیشترین همبستگی را با نگرش داشتند .همچنین ،در بین گویههای
بینالمللی؛ رادیو از همبستگی بیشتری با نگرش برخوردار است
(جدول  .)5بهعالوه نتایج حاصل از همبستگی رتبهای اسپیرمن نشان
داد که در بین متغیرهای وابسته؛ کانالهای مح ّلی بیشترین همبستگی
را با متغیر وابسته (نگرش نسبت به اصالح و احیای مراتع) دارند.
همچنین ،کانالهای م ّلی و بینالمللی بهترتیب در رتبههای بعدی
قرار گرفتند (جدول .)6

جدول  :5همبستگی بین شاخصهای کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی با نگرش مرتعداران

نوع کانال ارتباطی یا منبع
اطالعاتی
مح ّلی

م ّلی
بینالمللی

شاخصها

ضریب همبستگی کندالتائوb

سطح معنیداری

اعضای خانواده
دوستان
همسایگان
رهبران مح ّلی
کالسهای آموزشی
تلویزیون
مجله
روزنامه
نشریه آموزشی
رادیو
اینترنت

0/565
0/530
0/515
0/515
0/460
0/385
0/377
0/372
0/314
0/525
0/315

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/011
0/000
0/011

جدول  :6همبستگی بین متغیرهای مستقل با نگرش مرتعداران
عوامل مؤثر بر نگرش

ردیف
2

کانالهای مح ّلی
کانالهای م ّلی

3

کانالهای بینالمللی

1

سطح معنیداری

ضریب همبستگی اسپیرمن
0/585

0/000

**

0/432

0/000

**0/323

0/000

**

جدول  :7تحلیل رگرسیونی میزان نقش متغیرهای مستقل در نگرش مرتعداران
مدل

R

توأم

0/750

R2

 R2تعدیل شده

0/562

0/420

خطای استاندارد
6/232

جدول  :8میزان تأثیر ابعاد منابع و کانالهای ارتباطی و اطالعاتی بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مرتع

متغیرهای وارد شده به
مدل
ضریب ثابت
کانالهای مح ّلی
کانالهای م ّلی
کانالهای بینالمللی

ضرایب رگرسیونی ()B

نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

43/207
0/462
0/310
0/219

ضرایب رگرسیونی
استاندارد ()Beta
0/28
0/18
0/12

22

خطای استاندارد

مقدار t

Sig

0/214
0/107
0/315

3/625
2/022
2/185

0/000
0/000
0/000
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نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مرتع

0/81

0/88
کانالهای بینالمللی

کانالهای محلّی

0/81
کانالهای ملّی

شکل  -1اهمیت نسبی متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و احیا مراتع
اصالح و احیا مراتع
شکل  -1اهمیت نسبی متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش مرتعداران نسبت به
کمک کنند .متغیر بعدی که بر نگرش مرتعداران نسبت به اصالح و
احیای مراتع اثرگذار بوده ،متغیر کانالهای م ّلی است .ادارات مربوطه
با مرتع برای آشنایی مرتعداران با اصالح و احیای مراتع میتوانند
از کانالهال م ّلی مانند برگزاری کالسهای آموزشی ،تلویزیون و
غیره استفاده کنند .نتایج حاصل از این بخش با یافتههای میرترابی و
همکاران [ ]26که بیان کردند برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه
بازیافت پسماند روستایی بهترین منبع اطالعاتی و کانال ارتباطی
است همخوانی دارد .درواقع برگزاری کالسهای آموزشی افراد
بومی را که همان مرتعداران هستند در یک مکان جمع کرده و از
این طریق هم یافتهها و تجارب به سایر مرتعداران متقل میشود
و هم دانش جدیدی را از مسئوالن برگزاری کالسهای آموزشی
کسب میکنند .بهنظر میرسد که تلویزیون هم یک راه مناسب برای
آگاهسازی مرتعداران از شرایط و وضعیت موجود مراتع باشد .از
آنجاکه مرتعداران از سواد باالیی برخوردار نیستند لذا استفاده از
تلویزیون میتواند اهرم مناسبی برای ارتقای سطح آگاهی مرتعداران
باشد .در این پژوهش؛ سومین متغیر اثرگذار بر نگرش مرتعداران
نسبت به اصالح و احیای مراتع ،کانالهای بینالمللی بود .نتایج
نشان داد که در بین گویههای کانالهای بینالمللی؛ رادیو از اهمیّت
بیشتری برخوردار بود .افراد بومی منطقه معموأل عادت دارند که
از رادیو برای شنیدن اخبار و اطالعات استفاده میکنند .بنابراین،
استفاده از رادیو بهعنوان یک شاخص بینالمللی میتواند اطالعات
مفید و ارزندهای را در مورد مرتع و عواقب ناشی از تخریب مرتع
در اختیار مرتعدار قرا دهد .نتایج حاصل از این بخش با یافتههای
اپرا [ ]30و ادگان و همکاران [ ]1که رادیو را بهعنوان ابزار مهمی
در زمینه کشاورزی معرفی کردند ،همخوانی دارد .در نهایت نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد شاخصهای کانالهای ارتباطی و منابع
اطالعاتی قادر به تبیین و پیشبینی  56درصد از واریانس کل نگرش
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع بودند .یافتههای تحقیقات
[ ]2 ،4 ،6 ،14 ،20 ،21 ،23 ،26 ،27 ،29 ،41که اظهار داشتند منابع
اطالعاتی و کانالهای ارتباطی مناسب ،میتوانند با ایفای نقش
اطالعرسانی و آگاهیدهنده ،بهعنوان عامل تغییر در دانش ،ادراک و

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شد تا عواملی را که بر نگرش مرتعداران
نسبت به اصالح و احیای مراتع اثرگذار است بررسی شوند؛ چرا
که تخریب مرتع اثرات منفی زیادی را بر مرتعدار تحمیل میکند
[ .]9همانگونه که یافتههای تحقیق نشان داد؛ بیش از  75درصد
مرتعداران بیسواد و یا در سطح ابتدایی هستند .این سطح سواد پایین
معین میکند که بهصورت تخصصی کار کردن با مرتعداران در زمینه
اصالح و احیای مراتع روش مناسبی نخواهد بود .با توجه به این
مسأله استفاده از پتانسیل مح ّلی (رهبران مح ّلی ،دوستان ،همسایگان،
تلویزیون ،رادیو و غیره) میتواند راه مناسبی برای تغییر نگرش
مرتعداران باشد .همچنین ،گزینههایی مانند برگزاری کالسهای
آموزشی میتواند چارهساز مشکل مرتع باشد؛ که ادارات مربوطه
میتوانند در برگزاری هر چه مفیدتر این گزینه اثرگذار باشند .در
بخش دیگر؛ نتایج حاکی از معنیداری هر سه متغیر مستقل با نگرش
مرتعداران نسبت به اصالح و احیای مراتع شهرستان ُقروه بود .متغیر
کانالهای مح ّلی بیشترین همبستگی را با نگرش مرتعداران داشت.
این امر میتواند به علت منطبق بودن موضوعات مطرح شده در
کانالهای محلی با مسائل ،مشکالت و دغدغههای مردم محلی باشد
و بهنظر میرسد افراد محلی آشنایی بیشتری با سازوکارهای محیط
خود و در نهایت استفاده از کانالهای محلی در درک و حل آنها
دارند .این یافته با یافتههای ساروی [ ]36و شارما [ ]40مبنی بر
اینکه تشکلهای محلی ابزاری جهت توانمندی مردم محلی است
مطابقت دارد .در بین گویههای متغیر مح ّلی؛ گویههای اعضای
خانواده و دوستان دارای بیشترین همبستگی با متغیر وابسته بودند.
نتایج حاصل از این بخش با یافتههای کریمی و چرزی [ ]17که
دوستان و آشنایان را مهمترین منابع اطالعاتی کشاورزان درخصوص
بکارگیری عملیّات حفاظت خاک دانستند ،همخوانی دارد .هر فرد
بهخودی خود از همه اصالحی و احیایی مراتع آگاه نیست؛ بنابراین
ارتباط با سایر افراد میتواند اطالعات بیشتری را در اختیار قرار
دهد .بهنظر میرسد که افرادی که بیشترین رابطه را با هم دارند ،به
میزان بیشتری میتوانند در انتقال معلومات و تجربهها به همدیگر
نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری
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 از آنجاکه محققان.نگرش افراد باشند؛ از این یافته حمایت میکنند
کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی را برای زمینههای دیگر مانند
کشاورزی بکار میبرند و نتایج قابل قبولی از این کانالها بهدست
،آوردهاند؛ لذا ضروری است تا این اهرم اثرگذار بر نگرش مرتعدار
 از.در زمینه اصالح و احیای مراتع هم مورد استفاده قرار گیرد
آنجاکه این پژوهش هم اثرگذاری کانالها و منابع را بر نگرش تأیید
میکند؛ بنابراین امید است تا عمأل شاهد موفقیّت در اصالح و احیای
 برای پیشبرد این اهداف استفاده از.مراتع در شهرستان ُقروه باشیم
 و،کالسهای آموزشی برای بهبود رابطه بین افراد و انتقال تجارب
.استفاده از رادیو برای باال بردن سطح آگاهی ضروری بهنظر میرسد
 تالش بیشتر برای افزایش سطح تحصیالت و آگاهی افراد،همچنین
به طور قطع در بهبود وضعیّت موجود اثر مطلوبی خواهد داشت و
این در حالی است که بیشتر مرتعداران این منطقه بیسواد هستند؛
بنابراین پیشنهاد میشود کالسهای سوادآموزی برای افزایش سطح
تحصیالت از راه نهضت سوادآموزی موجود در سطح روستاهای
 بهعالوه؛ از آنجاکه وضعیّت.منطقه مورد مطالعه برگزار شود
اقتصادی هر فردی بر انگیزه فعالیّت در هر زمینهای اثرگذار است
 لذا پیشنهاد میگردد تسهیالت و مشوقهایی،]25[ میلز و همکاران
در راستای بهبود وضعیّت اقتصادی مرتعداران داده شود تا انگیزه
.آنها به فعالیّت در طرحهای اصالح و احیای مراتع افزایش یابد
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Abstract

The role of Information and Communication Sources and Channels of Pastoralists in
Attitude Towards the Restoration and Rehabilitation of Rangelands
(Case Study: Kurdistan Province, City Qorveh)
F. Ahmadi1*, H. Mirzaee2 and E. Fathi3
Received: 2021/05/04 Accepted: 2022/02/23

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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