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چکیده
مشارکت بهره برداران در طرح هاي آبخیزداري امري ضروري 
امروزه  و  مي شود  سبب  را  پروژه ها  موفقیت  از  مهمي  بخش  و 
مدیریت  براي  روش  کارآمد ترین  به عنوان  جهان  در  مشارکت 
حوزه هاي آبخیز شناخته شده است. هدف اصلي پزوهش حاضر 
نیز تحلیل رگرسیوني عوامل اقتصادي، اجتماعي و سیاسي مؤثر بر 
مشارکت مردمي در طرح هاي آبخیزداري در حوزه آبریز مشکین 
چاي شهرستان مشگین شهر می باشد. جامعه آماري مورد مطالعه 
در این تحقیق شامل روستاییان ساکن در حوزه آبخیز مشکین چاي 
مي باشد، که  تعداد 160 نفر از روستاییان  به عنوان نمونه آماري 
به  تحقیق  اجراي  شیوه  است.  انتخاب شده  پژوهش  انجام  براي 
صورت میداني و با استفاده از پرسش نامه بوده و براي تجزیه و 
تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل 
مشارکت  میزان  بین  که  داد  نشان  پیرسون  همبستگي  آزمون  از 
و  اقتصادي  با عوامل  آبخیزداري  مراحل مختلف طرح  مردم در 
با عوامل سیاسي در سطح 95  اجتماعي در سطح 99 درصد و 
درصد رابطه مثبت به ترتیب با ضرایب رگرسیونی 0/535، 0/207 

و 0/162 وجود دارد. 
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مقدمه
نگاهي سریع به مفاهیم رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي، توسعه 
که  مي شود  مالحظه  پایدار  توسعه  باالخره  و  اجتماعي   - اقتصادي 
در  که  به نوعي  است،  گرفته  خود  به  اساسي تر  مفهومي  مشارکت 
توسعه پایدار، مشارکت را هدف و وسیله توسعه مي دانند. این مفهوم 
از مشارکت همة ابعاد و فعالیت انساني را شامل مي شود، بنابراین، 
حفظ و احیاء منابع طبیعي و به ویژه آب و خاک کشور ایران بدون 
مشارکت فعال روستائیان تحقق پذیر نیست. زیرا اول این که انسان ها 
)بهره برداران( هستند که بیش تر با این منابع ارتباط دارند و دوم این 
موضوع  امروزه   .]17[ دارد،  بستگي  منابع  این  به  آنان  زندگي  که 
مشارکت مورد توجه و عالقه بسیاري از سازمان هاي ملی، منطقه اي 
و بین المللی قرار گرفته است. اعتقاد بر این است که اساسًا توسعه 
میزان  دلیل  به همین  بود  نخواهد  عملی  مردم  آحاد  مشارکت  بدون 
مشارکت مردم در تصمیم گیری ها یک معیار اساسی در توسعه جامعه 
و میزان دموکراسی حاکم بر هر کشور است، رضایی راد و همکاران 
برنامه هاي مدیریت  ]16[. در سال هاي اخیر توسعه چشم گیري در 
مختلفي  عناوین  تحت  که  است  داده  رخ  جهان  سراسر  در  جمعي 
اشتراکي،  مدیریت  مشارکتي،  مدیریت  اجتماعي،  مدیریت  نظیر: 
توصیف  همکارانه  مدیریت  و  بومي  مدیریت  غیرمتمرکز،  مدیریت 
پروژه هاي  موفقیت  اساس  به عنوان  بهره برداران  مشارکت  مي شوند. 
توسعه آبخیزها مطرح است که توسط محققان مختلفي مورد اشاره 

قرار گرفته است، ]9[. 
و  )فیزیکی  سخت افزاری  روش های  مجموع  آبخیزداری 
بیولوژیکی( و نرم افزاری )فرهنگ سازی یا سامانه های هشداردهنده 
و آگاهی دهنده و آموزشی( برای پایش و باالیش منابع طبیعی بازیاب 
اراضی  بهره برداران  که  آن جایی  از   .]11[ می آید،  به شمار  شونده 
آبخیزداران واقعی هستند، ضروری است که در برنامه ریزی ها جایگاه 
اصلی آن ها مد نظر باشد. در مدیریت جامع از مشارکت مردمی با 
سرعت  آینده شناسی،  برای  اهرمی  به عنوان  جدید  شرایط  به  توجه 
سال  در   .]5[ می شود،  استفاده  غذایی  امنیت  ایجاد  برای  نیاز  مورد 
تصمیم  مختلف  دولتی  غیر  سازمان  سه  همکاری  با  دولت   1994
گرفت تا نظام مدیریت مبتنی بر مشارکت مردم محلی را به کار گیرد 
شیوه  این  به کارگیری  که  داد  نشان  ساله  سه  دوره ای  طی  نتایج  و 
مدیریتی نه تنها در بهبود وضعیت تولید و معیشت مردم محلی نقش 
اساسی داشته، بلکه حفاظت از منابع آب حوزه را نیز تضمین نموده 
است، شریفی ]18[. قدرت آبخیزنشینان برای تأثیرگذاری، بیش تر در 
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جهت حفاظت از محیط زیست بوده و حفاظت از آب به مشارکت 
غیردولتی  سازمان های  و  عالقه مند  اشخاص  آبخیزنشینان،  بیش تر 
نیاز خواهد داشت، ]6[. یکی از دالیل شکست برنامه های مدیریتی 
برای آبخیزنشینان می باشد،  فعالیت ها  در سطح آبخیز عدم پذیرش 
به طوری که در رویکرد ارزیابی و مدیریت یکپارچه  آبخیز توجه به 
سالمت اقتصادی و اجتماعی جامعه آبخیزنشین ضروری می باشد. در 
این راستا مطالعه اثرات اجتماعی و اقتصادی از جمله بخش های مهم 
در مطالعات مربوط به مدیریت آبخیز تلقی می گردد، ]15[. تجربه 
و  کره، سریالنکا  تبت،  هند، چین،  در کشورهای  مردمی  مشارکت 
بنگالدش نشان داده که هر چه سطح فقر و نابرابری اقتصادی به ویژه 
آن  دنبال  به  باشد  بیش تر  ناآگاهی های عمومی  و  بی سوادی  مشکل 
آگاهی کم تر و در نهایت برنامه مشارکتی ناموفق تر خواهد بود، ]7[. 
پایدار  انساني   مردم، منابع و مشارکت، سه رکن اساسي توسعه 
را تشکیل مي دهند، با این تفاوت که مشارکت در مقایسه با دو رکن 
منابع در چارچوب  دارد و دو عامل مردم و  دیگر نقش ساختاري 
آن به فعالیت مطلوب در مي آیند. به عبارت دیگر، مشارکت به دلیل 
آن است،  به  براي رسیدن  این که هم هدف توسعه و هم وسیله اي 
ضمن نقش ترکیب کننده دو عامل دیگر، برآیند آن نیز به شمار مي آید. 
مشارکت بیش تر و مؤثر  مردم در صورتی قابل انتظار است که تطابق 
بیش تری بین نیازهای مردم و هدف پروژه وجود داشته باشد، ]15[. 
به  توجه  و  عالقه مندي  اصل  دخالت،  انبازي،  معناي  به  مشارکت 
مسئله است، یکی از جنبه هایی که در اغلب تعاریف مشارکت به آن 
توجه شده است شرکت در عمل تصمیم گیري است، ]16[. مشارکت 
در منابع طبیعي عبارت است از تالش سازمان یافته و تشریک مساعي 
دوجانبه اي که ضمن برطرف نمودن نیازهاي معیشتي بهره برداران در 
آن ها ایجاد انگیزه نموده، تا داوطلبانه در امور بهینه سازي منابع طبیعي 
)حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداري اصولي( همکاري نمایند، ]12[. 
واژه مشارکت برخالف ظاهر ساده در معنایی روان )شرکت دادن و 
شرکت کردن(، از نظر ماهیت یکی از پیچیده ترین الفاظی است که در 
برنامه ریزی توسعه، چه در تئوری و چه در عمل با مشکالت عدیده 
اجتماعی،  مسائل  در  ریشه  که  مشکالتی  است.  روبه رو  ظریفی  و 
برنامه های  شکست  دالیل  از  یکی   .]5[ دارد،  اقتصادی  و  فرهنگی 
آبخیزنشینان  برای  فعالیت ها  پذیرش  آبخیز عدم  مدیریتی در سطح 
می باشد، به طوری که در رویکرد ارزیابی و مدیریت یکپارچه آبخیز 
آبخیزنشین ضروری  اجتماعی جامعه  و  اقتصادی  به سالمت  توجه 

می باشد، ]15[.
طرح های  در  مردم  مشارکت  عدم  عمده  دالیل   ،]1[ علیزاده 
آبخیزداری را عدم شناخت نتایج و اهداف پروژه ها یا عدم اعتقاد به 
اثر بخشي آن ها در عرصه مربوط می داند. آرایش و حسینی ]2[، از بین 
عوامل سیاسي- قانوني، اجتماعي– فرهنگي، اقتصادي، روان شناختي، 
منابع  ترویج  برنامه هاي  محتوي  طبیعي،  منابع  مروجین  قابلیت هاي 
طبیعي و برنامه ریزي ترویجي، فقط عوامل اجتماعی- فرهنگي را بر 
متغیر وابسته مشارکت مردم مؤثر معرفی می کند. بقائی و همکاران 

]3[، نشان دادند که بین متغیرهای سن، میزان منزلت اجتماعی، میزان 
مشارکت اجتماعی، میزان نگرش نسبت به مشارکت، میزان نوگرائی، 
میزان اعتماد به افراد مختلف و میزان تمایل به انجام کارهای جمعی 
رابطه  آبخیزداری  طرح های  در  روستائیان  مشارکت  میزان  متغیر  با 
پژوهشی  در   ،]10[ ژرمن  الاورا  دارد.  وجود  معنی داری  و  مثبت 
آبخیز  حوضه  مدیریت  آبخیزداری،  جامع  مشارکت  عنوان  تحت 
مدیریت  و  مشارکتی  مدیریت  یعنی  آن  کلیدي  اصول  اساس  بر  را 
تعریف  یکپارچه و مدیریت مشارکتی، در سه مرحله مشارکت در 
مسئله، برنامه ریزی و اجرا توصیه می کند. ژینلینگ و همکاران ]8[ 
در پژوهشی تحت عنوان مشارکت عمومی در مدیریت منابع آبی، 
از  بهره وری  بهبود   برای  کلیدی  عامل  را  مؤثر  عمومی  مشارکت 
جامع  مدیریت  در  موفقیت  و  رودخانه  حوضه  آب  منابع  مدیریت 
در  مهمي  عنصر  را  فرهنگي  مسائل   ،]19[ تري  می کند.  عنوان  آن 
مسائل  به  توجه  بدون  دارد  اعتقاد  و  مي داند  مردم  مشارکت  جلب 
به ویژه  مردمي  مشارکت  به  موفقیت آمیز  طور  به  نمي توان  فرهنگي 
در روستاها دست یافت. ]4[، در تحقیقي تحت عنوان وضعیت و 
این  به  آبخیزداري  آن در  بر  جایگاه کنش مشارکتي و عوامل مؤثر 
نتیجه رسیده است که بین متغیر وضعیت کنش مشارکتي مردم در 
پروژه هاي آبخیزداري با متغیرهاي میزان آگاهي از ضرورت اقدامات 
آبخیزداري، ایجاد نهادهاي مشارکتي و تعداد امکانات عمراني محل 
سکونت روستاییان رابطه معني داري وجود داشته است. پرکینز ]14[، 
آبخیزداری«  در  عمومی  »مشارکت  عنوان  تحت  خود  تحقیق  در 
مربوط  مشارکتی  فرآیندهای  درباره  جهان  سراسر  در  را  نمونه های 
به تصمیم گیری برای حوزه های آبریز، و چگونگی کار، دالیل مهم 
بودن آن، پتانسیل های اجتماعی و زیست محیطی آن ها، و جزئیات 
عملی در رابطه با چگونگی شروع، گسترش و توسعه آن ها تشریح 
می کند. موحدی ]13[، در رابطه با عوامل مؤثر در مشارکت مردم که 
باعث فعالیت مردم در کنار یکدیگر می شود را، داشتن منافع و عالیق 

مشترک معرفی می کند.

مواد و روش ها
روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی و 
داده ها  گردآوری  جهت  و  است  کمی  نوع داده ها  است.  همبستگی 
مورد  نمونه  است. حجم  شده  استفاده  میدانی)پرسشنامه(  روش  از 
در  مشکین چاي  رودخانه  اطراف  در  که  است  خانوار   160 مطالعه 
در  آبخیزداری  طرح های  از  و  هستند  ساکن  مشگین شهر  شهرستان 
این حوزه بهره برداری می کنند. پرسش نامه ها به طور تصادفی در بین 
افراد توزیع گردیده است. برای آزمون پایایی سواالت پرسشنامه از 
روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن بیان گر پایایی باالی 

ابزار پژوهش می باشد.
از  پرسش نامه ها،  از  مستخرج  داده های  تحلیل  و  تجزیه  جهت 
روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، درصد، میانگین و جداول و 
نمودار ها و هم چنین برای تحلیل استنباطی داده ها از مدل رگرسیون 
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گام به گام استفاده شده است. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری نیز 
با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.

مکان مورد مطالعه
 23 در  سبالن،  کوه  شمالي  دامنه هاي  از  مشگین چاي  رودخانه 
کیلومتري جنوب غربی مشگین شهر سرچشمه مي گیرد و با شیب تند 
به سوي شمال جریان مي یابد. در یک کیلومتري شمال غربی روستاي 
احمد بیگلو با ریزابة بزرگي که آن نیز از دامنه هاي سبالن سرچشمه 
مي گیرد، مي آمیزد و همچنان رو به سوي شمال غربی روان مي گردد 
و سرانجام در 4/5 کیلومتري غرب کوه ایالني داغ، به اهرچاي وارد 
مي شود. اراضی حاشیه رودخانه مشکین چای از نظر کشاورزی بسیار 
مستعد و حاصل خیز می باشند و بر این اساس حفظ اراضی مذکور از 
خطر تخریب و فرسایش توسط رودخانه، همواره یکی از مشکالت 
ساماندهی  برای  راستا  این  در  است.  بوده  منطقه  کشاورزان  اساسی 
رودخانه مشگین چای سازه های حفاظتی اپی و دایک جهت دستیابی 

به اهداف ذیل احداث شده است: 1- جلوگیری از فرسایش دیواره ها 
اپی  بین دو  و اراضی حاشیه رودخانه، 2- رسوب گذاری در فاصله 
متوالی، 3- کنترل سیالب و احیا و آزادسازی اراضی حاشیه رودخانه.  
با عملیات انجام شده، 478951 مترمربع )47 هکتار( زمین برای کشت 
آزاد شده است و شایان ذکر است که شهرستان مشگین شهر با مساحت 
24  هزار هکتار مراتع غنی و سرسبز، بیش ترین وسعت منابع طبیعی 

استان را به خود اختصاص داده است.

نتایج و بحث 
در این پژوهش به منظور بررسي رابطه بین میزان مشارکت و عوامل 
از  از آمار توصیفي  اقتصادي، اجتماعي و سیاسي عالوه بر استفاده 

آمار تحلیلي به روش رگرسیون گام به گام نیز استفاده شده است.
الف- نتایج توصیفی:

میزان  از  حاصل  اطالعات  اساس  بر  که   )1( به جدول  توجه  با 
تحصیالت پاسخگویان به دست آمده نشان مي دهد که 95 درصد از 

شکل1- موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

جدول 1- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیالت 
)مأخذ: یافته هاي تحقیق( 

درصد فراوانيفراوانیتحصیالت

3220بی سواد

12075زیردیپلم

85دیپلم تا لیسانس

--باالی فوق لیسانس

160100کل

جدول 2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس شغل 
)مأخذ: یافته هاي تحقیق(

درصد فراوانيفراوانیشغل

5635زراعت

4830دامدار

3220باغدار

2415سایر

160100کل
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زیردیپلم  دارای تحصیالت  فراوانی  بیش ترین  با  مطالعه  مورد  افراد 
و بی سواد هستند )75 درصد زیردیپلم و20 درصد بی سواد( و تنها 
5 درصد تحصیالت بین دیپلم تا لیسانس دارند، بنابران نتایج نشان 
مي دهد که اکثر افراد مورد مطالعه تحصیالت زیر دیپلم دارند و یا 

این که بي سواد هستند.
بین روستاییان طرح  در  براساس مشاغل موجود  که  جدول )2( 
به  بهره برداران  از  درصد   35 حدود  که  می دهد  نشان  است  شده 
زراعت مشغول هستند و بعد از زراعت، دامداری بیش ترین درصد 
)30 درصد( مشاغل را شامل می شود؛ هم چنین باغداری 20 درصد 
 15 غیره(  و  زنبورداری  دانشجو،  دولتي،  )کارهاي  مشاغل  سایر  و 
درصد را تشکیل می دهند. در مجموع، زراعت و دامداری بیش ترین 
درصد فراوانی را تشکیل می دهند که باید در برنامه ریزی ها مدیریتی 

و اجرایی توجه زیادی به این موضوع داشته باشیم.
جدول )3( درآمد افراد پاسخ گو را نشان می دهد که بیش تر آن ها 
)55 درصد( درآمد ماهیانه بین 200 تا 300 هزار تومان داشته و 35 
درصد آن ها کم تر از 200 هزار تومان، 10 درصد نیز درآمد بین 300 

تا 400 هزار تومان دارند.
جدول )4( که مربوط به عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان مشارکت 
بوده نشان دهنده این است که 35 درصد بهره برداران اظهار داشتند، 
طرح های آبخیزداری در ایجاد اشتغال و هم چنین افزایش درآمد  آن ها 
کم تر موفق بوده و 30 درصد هم افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را 

در حد متوسط ارزیابی کردند، یعنی در کل 20 درصد بیان داشتند که 
طرح های آبخیزداری باعث ایجاد شغل و افزایش درآمد شده است 
تولید و سطح  افزایش  به ترتیب  آن ها  از  و حدود 45 و 40 درصد 
بهره برداران موفقیت  از  را متوسط و هم چنین 40 درصد  زیرکشت 
و  زیاد  طبیعی  منابع  از  حفاظت  زمینه  در  را  آبخیزداری  طرح های 
25درصد از روستاییان در حد متوسط و بسیار زیاد و 10 درصد هم 

حفاظت از منابع طبیعی را کم تر ارزیابی کردند.
همبستگی  اقتصادی  عوامل  که  می دهد  نشان  جدول4،  هم چنین 
باالیی را با میزان مشارکت داشته و سطح معنی داری آن کم تر از 0/05 
است، بنابرین نتیجه می گیریم که همبستگی بین عوامل اقتصادی و 

میزان مشارکت معنی دار و قابل قبول است.
جدول)5( نیز، نشان دهنده این است که بیش تر بهره برداران )35 
درصد(، به طور متوسط از طرح های آبخیزداری آگاهی داشتند، که 
مي تواند نشان از عدم برگزاري کالس هاي آموزشي و ترویجي کافي 
در منطقه باشد و این امر مي تواند با توجه بیش تر مسئوالن ذي ربط 
به این موضوع و افزایش برگزاري کالس هاي مذکور مي توان انتظار 
داشت که مردم با حضور مستمر در این کالس ها، میزان مشارکت خود 
در این طرح ها را بیش تر خواهند کرد. اما 45 درصد از روستاییان 
در رابطه با اثر طرح های آبخیزداری در کاهش مهاجرت را کم و 30 
درصد نیز بسیار کم تر دانستند و 20 و 5 درصد به ترتیب  اثر طرح ها 
در کاهش مهاجرت را در حد متوسط و بسیار زیاد ارزیابی کردند، 

جدول 3- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس درآمد )مأخذ: یافته هاي تحقیق( 

درصد فراوانيفراوانیدرآمد

5635کم تر از 200 هزار تومان

3008855-200 هزار تومان

4001610-300 هزار تومان

--بیش تر از 300 هزار تومان

160100کل

جدول 4- درصد فراوانی مربوط به عوامل اقتصادی )مأخذ: یافته هاي تحقیق( 

)sig( سطح معنی دارهمبستگیبسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمعوامل اقتصادی

1535301550/6840/000افزایش درآمد

1535301550/6840/005ایجاد شغل

1054530100/5960/000افزایش تولید

5154025150/4730/001افزایش سطح زیر کشت

102540250/6510/000-حفاظت منابع طبیعی
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که نشان می دهد طرح های آبخیزداری در کاهش مهاجرت زیاد مؤثر 
نبوده است و بیش تر روستاییان هم چنان به مهاجرت خود به شهرها 

یا روستاهای دیگر ادامه می دهند. 
بر اساس نظرات روستاییان توجه به دانش جدید در طرح ها زیاد 
)45 درصد( بوده و 35 درصد متوسط و 15 درصد بسیار زیاد و فقط 
5 درصد بیان کردند که در طرح ها  به دانش جدید بسیار کم تر توجه 
شده است. در رابطه با این که در طرح ها با آداب و سنن روستا دقت 
توجه خاصی  که  داشتند  اذعان  نه، حدود 70 درصد  یا  است  شده 
مسئله  این  به  نیز  را  خود  نارضایتی  و  است  نشده  مطلب  این  به 
بیان می کردند. هم چنین در مورد توجه به منزلت اجتماعی، بیش تر 

روستاییان کم و بسیار کم ارزیابی کردند.
جدول )5( هم چنین نشان می دهد که تمام متغیرهای اجتماعی با 
میزان مشارکت همبستگی باالیی داشته و رابطه معنی داری را نشان 

می دهد چون میزان sig در حد کم تر از  0/05 است.
جدول)6(، نشان دهنده این است که بیش تر روستاییان )55 درصد(، 
نظارت بر طرح از طرف دولت را در حد متوسط ارزیابی کردند. در 
متوسط  در حد  روستاییان  نیز 50 درصد  آبخیز  امنیت حوزه  مورد 
امنیت از سوی  نیز اظهار داشتند برقراری  بیان کردند و 30 درصد 
دولت زیاد بوده و 5 درصد نظرات نیز بسیار زیاد و بسیار کم است. 
هم چنین 35 و 30 از آبخیزنشینان بیان داشتند شایستگی مسئولین در 
با اجرای طرح های آبخیزداری به ترتیب کم و متوسط است.  رابطه 
و 25 درصد نیز زیاد ارزیابی کردند، و 5 درصد نیز  بسیار زیاد و 

بسیار  کم دانستند. اما تعیین حدود حوزه آبخیز با همکاری مردم بر 
اساس گفته های آبخیزنشینان در حد کم و متوسط بوده که هر کدام 
45 درصد است. و 16 درصد روستاییان نیز این امر را زیاد دانستند 
و آبخیزنشینان در مورد این که از طرف مسئولین یا کارشناسان در 
شده  داده  آگاهی  میزان  چه  آن ها  به  آن  اهداف  و  طرح ها  با  رابطه 
است، 45 درصد در حد کم و متوسط و فقط 16 درصد بیان کردند، 
که میزان آگاهی آن ها از اهداف طرح زیاد می باشد. عوامل سیاسی را 
می توان این چنین تفسیر کرد که بیش تر این عوامل در حد متوسط 
ارزیابی شدند و دولت می تواند با توجه زیاد به این عوامل مردم را 
به سوی مشارکت تشویق کند. جدول )6( هم چنین نشان می دهد که 
با میزان مشارکت همبستگی باالیی داشته  تمام متغیرهای اجتماعی 
و رابطه معنی داری را  نشان می دهد، چون میزان sig در حد کم تر 

از 0/05 است.
فرایند  در  روستاییان  درصد   45 حدود  که  دارد  بیان  جدول)7( 
برنامه ریزی طرح های آبخیزداری مشارکت متوسط و 25 درصد کم تر 
و 15 درصد نیز در برنامه ریزی طرح های آبخیزداری مشارکت زیاد 
و 10 درصد بسیار کم تر و 5 درصد مشارکت بسیار زیادی داشتند. 
داشتند )45  اکثر روستاییان کم تر دخالت  ارزشیابی طرح ها،  در  اما 
درصد( و فقط 15 و 10 درصد در ارزیابی طرح ها به ترتیب زیاد و 
بسیار زیاد مشارکت داشتند. در مرحله اجرای طرح های آبخیزداری 
نیز می توان گفت روستاییان مشارکت کم تری داشتند چون 40 درصد 
کم تری  مشارکت  طرح ها  اجرای  در  که  داشتند  اذعان  روستائیان 

جدول 5- درصد فراوانی مربوط به عوامل اجتماعي )مأخذ: یافته هاي تحقیق(

سطح معنی دار)sig(              همبستگیبسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمعوامل اجتماعی

10303515100/7250/001آگاهی از اهداف طرح

0/4030/000-3045205کاهش مهاجرت

53545150/6020/000-توجه به دانش جدید

2050151050/4860/004توجه به آداب و سنن

2540201050/6440/000توجه به منزلت اجتماعی

جدول 6- درصد فراوانی مربوط به عوامل سیاسي )مأخذ: یافته هاي تحقیق(

)sig( سطح معنی دارهمبستگیبسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمعوامل سیاسی

205515100/6210/000-نظارت بر طرح

510503050/4510/000امنیت حوزه آبخیز

535302550/5570/000شایستگی مسئولین دولتی

0/5640/000-454516-تعیین حدود حوزه با مشارکت مردم

0/6020/000-304525-آگاهی دادن به مردم
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تنها  و  کم  بسیار  20درصد  و  متوسط  در حد  درصد   25 و  داشتند 
10 درصد به طور زیاد و 5درصد نیز بسیار زیاد مشارکت داشتند. در 
رابطه با میل روستاییان به مشارکت در طرح های آبخیزداری، بیش تر 
به مشارکت در  آن ها  میل  بیان کردند که  آن ها )حدود 80 درصد( 
به  توجه  با  همچنین  می باشد.  باال  به  متوسط  آبخیزداری  طرح های 
نظر پاسخ گویان، بیش تر روستاییان )حدود 45 درصد( در حفاظت 
مشارکت  طرح ها  انجام  از  بعد  مراحل  در  آبخیزداري  طرح هاي  از 
کم تري را نشان مي دهند و 10درصد بسیار کم تر و 20 و 25 درصد 

نیز به ترتیب متوسط و کم تر مشارکت داشتند.
پس می توان گفت میل به مشارکت در بین بیش تر روستاییان در 
حد متوسط، زیاد و بسیار زیاد بوده و تنها باید زمینه را از لحاظ دیگر 
در  روستاییان  مشارکت  برای  سیاسی(  اجتماعی،  عوامل)اقتصادی، 

طرح های آبخیزداری آماده کرد.

ب- نتایج تحلیلی: 
به  گام به گام  رگرسیون  تحلیل  نتایج  و9   8 جدول ها  به  توجه  با 

شرح زیر است:
سه  میان  از  که  مي دهد  نشان   8 جدول  در  مندرج  آمارهاي   -1

متغیر وارد شده در مدل، عوامل اقتصادی بیش ترین تأثیر مستقیم را 
 .)R2=0/652( در مشارکت مردم در طرح های آبخیزداری داشته است
به عبارت دیگر تأثیر عوامل اقتصادی در میزان مشارکت بیش از دیگر 
ضریب  کردیم  مشاهده  چنان چه   9 جدول  در  است.  بوده  عوامل 
معني دار  و   0/535 با  برابر  متغیر  این  شده  استاندارد  رگرسیونی 
 ،)0/000( اقتصادي  متغیر  شده  استاندارد  رگرسیوني  ضریب  شدن 
نشان دهندة تأثیر مثبت آن در میزان مشارکت روستاییان در طرح های 

آبخیزداری است.
2-  بر اساس جدول 8، عوامل اجتماعی دومین متغیري است که 
بیش ترین تأثیر را در میزان مشارکت دارد، مقدار R2 برابر با 0/685 
است، که تفاوت بین ضرایب تعیین مدل در گام های اول و دوم  برابر 
0/034 است. هم چنین جدول 9 نشان می دهد که ضریب رگرسیونی 
استاندارد شده این متغیر برابر 0/207 و معنی دار )0/005( می باشد. 
در  مثبتی  تأثیر  اجتماعی  متغیر  که  است  این  نشان دهنده  نتیجه  این 

میزان مشارکت مردم در طرح ها دارد. 
3- متغیر سومی که در گام سوم رگرسیون در کنار دو متغیر قبلی 
وارد مدل رگرسیونی شد، “عوامل سیاسی” است که مقدار R2 برابر 
0/696 است در واقع سهم آن در تبیین میزان مشارکت روستاییان در 

جدول 7- درصد فراوانی مربوط به میزان مشارکت )مأخذ: یافته هاي تحقیق(

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کممیزان مشارکت
102545155مشارکت در برنامه ریزی

2045201510مشارکت در ارزشیابی
204025105مشارکت در اجرا

25352020-میل کلی به مشارکت
-10452025مشارکت در حفاظت طرح ها

جدول 8- متغیرهاي وارد شده در مدل رگرسیون در گام هاي مختلف )مأخذ: یافته هاي تحقیق(

تغییرات ضریب تعیینضریب تعیین R2ضریب  همبستگی )R(متغیرهاگام های مدل
0/8070/6520/652اقتصادیاول
0/8280/6850/034اجتماعیدوم
0/8340/6960/010سیاسیسوم

جدول متغیر وابسته: میزان مشارکت مردم

جدول 9- ضرایب رگرسیون گام به گام براي بررسي تأثیر متغیرها )مأخذ: یافته هاي تحقیق(

سطح معني دارمقدار tخطاي استانداردضریب رگرسیوني استاندارد شده )β(متغیرهاي وارد شده در مدل
0/5350/0657/4020/000اقتصادی
0/2070/0672/8320/005اجتماعی
0/1620/0762/3080/022سیاسی
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طرح های آبخیزداری برابر با 0/010 بوده و براساس جدول 2 مقدار 
ضریب رگرسیونی این متغیر برابر با 0/162و سطح معنی دار برابر با 
0/022 است که نشان دهنده معنی دار بودن آن و تأثیر مثبت آن در  

میزان مشارکت است.
بر  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  تأثیر  نیز  فوق  نمودار 
و  بیش ترین  اقتصادی  عوامل  که  می دهد  نشان  را   مشارکت  میزان 
عوامل سیاسی کم ترین تأثیر را دارد. به این ترتیب که اگر طرح های 
آبخیزداری موفق به ایجاد درآمد و اشتغال و افزایش سطح زیر کشت 
نقش  مشارکت  به  مردم  رضایت  جلب  در  می تواند  بیش تر  شوند، 
بیش ترین  اجتماعی  عوامل  اقتصادی،  عوامل  از  بعد  و  باشد.  داشته 
از  بیش تری  مشارکت  انتظار  ما  اگر  که  معنی  این  به  دارد،  را  تأثیر 
روستاییان داریم باید برای روستاییان  برنامه هایی را در مورد اهداف 
و فواید طرح داشته باشیم یا این که به آداب و سنن و هم چنین منزلت 

اجتماعی آن ها  باید توجه زیادی را بکنیم.

نتیجه گیری
براي  روش  کارآمدترین  به عنوان  جهان  در  مشارکت  امروزه 
به  توجه  و ضرورت  است  شناخته شده  آبخیز  مدیریت حوزه هاي 
مشارکت روستاییان در طرح هاي آبخیزداري بر کسي پوشیده نیست، 
به  نمود.  شناسایي  باید  را  مشارکت  میزان  بر  مؤثر  عوامل  بنابرین 
خاطر این که بهره برداران واقعي حوزه هاي آبخیز روستاییان هستند، 
باید به طور حتم در طرح های آبخیزداري مشارکت داشته باشند و 
مي توان گفت توسعه اجتماعي، سیاسي و اقتصادي ملت هاي در حال 
توسعه از طریق مشارکت، مداخله و کنترل مردم بهتر تحقق خواهد 

یافت. 
با توجه به یافته هاي پژوهش حاضر، مهم ترین عامل تأثیرگذار در 
میزان مشارکت مردم در طرح هاي آبخیزداري بین عوامل اقتصادي، 
ایجاد  درآمد،  افزایش  شامل  اقتصادي  عوامل  سیاسي،  و  اجتماعي 
منابع طبیعي  افزایش سطح زیرکشت و حفظ  تولید،  افزایش  شغل، 
هستند. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 
متغیرهاي مستقل مورد بررسي در این پژوهش )اقتصادي، اجتماعي 
بررسي ضرایب  و  داشته  مستقیم  اثر  میزان مشارکت  بر  و سیاسي( 
اقتصادي  عوامل  که  مي دهد  نشان  نیز  شده  استاندارد  رگرسیون 
)β=0/535( نسبت به سایر عوامل، سهم و نقش بیش تري در میزان 
مشارکت روستاییان در طرح هاي آبخیزداري دارد. بنابراین مي توان 
گفت در طرح هاي مذکور هر چه به عوامل اقتصادي دقت و اهمیت 
روستاییان  طرف  از  بیش تري  مشارکت  شاهد  شود،  داده  بیش تري 

خواهیم بود. 
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Abstract

  Analyzing effective factors in participation of villagers in the watershed 
management projects (Case Study: Meshkin Chay Watershed Ardabil province)  
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Operators' participation in watershed management projects is essential and important in success of 
the project and Todays, participation in the world as the most efficient method known for watershed 
management. The main objective of the present research was to investigate the effects of economic, Political 
and social factors on people's participation in watershed management projects in the basin is meshkin chay in 
Meshginshahr city using regression analysis. Study population is included residing villagers in the meshkin 
chay basin in Meshginshahr city, and 160 villagers have been selected as research samples. Research method 
was based on field work using questionnaire and SPSS software was used for data analysis. The results of 
the Pearson correlation test, shows that participation of people in different stages of Watershed Management 
Projects with economic and social factors has a significant relation in 99 percent statistical level, and with 
political factors has a significant relation in 95 percent statistical level, with positive regression coefficients 
of 0.535, 0.207 and 0.162 respectively.
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