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چكيده
ارزيابي نگرش آبخيزنشينان به طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري از پيشنيازهاي موفقيت اين طرحها است .پژوهش حاضر
بررسي مقطعي با هدف شناخت ابعاد نگرش آبخيزنشينان به عمليات آبخيزداري در استان خراسان رضوي طرحريزي شده است.
دادههاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامهی ساختاريافته جمعآوري شد که با مصاحبهی حضوري با  60پاسخگوبا کاربرد
نمونهبرداري تصادفي از دو حوزهی آبخيز سد شهيد يعقوبي و عمارت انتخاب شده بودند .اطالعات با آمار توصيفي و تحليل
عاملي بررسي شد .نتايج نشان داد كه دانش افراد به عمليات آبخيزداري زیاد است .نتایج نشاندهندهی نگرش متوسط ساكنان
آبخيزهاي برگزیدهشده به آبخيزداري بود .نتايج تحليل عاملي نیز مؤيد آن بود كه ابعاد نگرش افراد به عمليات آبخيزداري
بهترتيب و بر اساس تأثيرگذاري در چهار عامل اقتصادي ،اجتماعي ،خدماتي و آموزشي قابلبيان است .تحليل عاملي نشان داد
كه  % 66تغييرات نگرشپاسخگو ،بهوسیلهی چهار عامل یادشده صورت ميپذيرد.
واژههاي کلیدی :تحليل عاملي ،دانش بومي ،عوامل اقتصادی-اجتماعی ،مشاركت
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Abstract
The success of soil conservation and watershed management programs requires the
understanding of individuals’ attitudes towards these programs. Therefore, the goal of the
current study was evaluation of the attitude of the residents towards watershed management
practices in the rural areas in the Khorasan Razavi Province using a cross sectional survey.
The required data were collected from 60 respondents who were randomly selected in two
watersheds through personal interviews by a questionnaire. Descriptive and factor analysis
were used to analyze the data. Findings showed that the knowledge level of the respondents
about watershed management practices were satisfactory. Also, the acceptance level of
watershed residents was moderate. Factor analysis showed that priorities of the residents
towards watershed management programs were the economic, social, and educational
service items. Data analysis discovered that these factors explained 66% of the variation
of reactions to the programs.
Keywords: factor analysis, indigenous knowledge, participation, socio-economic factors

) ارزيابي مشاركت2014  اثرات اجتماعي (باقريان و همكاران،)2007
؛2017 ؛ باقريان و همكاران2012 آبخيزنشينان (رضايي و همكاران
.) پرداختهاند2010 ؛ ليو و همكاران2009 باقريان و همكاران
پژوهشها و آزمودههای چندسالهی اخیر نشان داده است که اجرای
طرحهای آبخيزداري بیمشارکت و همراهی پایدار مردم بهعنوان
 رهیافت مشارکتی،سرمايههاي اجتماعي كشور موفق نیست؛ بنابراین
 از دههی، بهعنوان یک راهکار پایدار،در اجرای طرحهای آبخيزداري
 برای توسعهی فعالیتهای آبخيزداري مدنظر قرار گرفته1370
)؛ از2017 ؛ صالحپورجم و همكاران2014 است (باقريان و همكاران
 مشارکت مردم در اجرای طرحهای آبخيزداري به عوامل،طرف دیگر
متعددی بستگی دارد که نوع نگرش مردم به فعاليتهاي آبخيزداري
، در مدیریت یکپارچهی آبخیز،يکی از عوامل مهم است؛ بههمین دلیل
؛2015 توجه به نگرش آبخیزنشینان ضروري است (راعي و همراز
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:مقدمه
 از،فرسايش خاك و افزايش سيلخيزي و زیانهاي ناشي از آنها
 به آبخيزداري، در اين ميان.موانع توسعهی پايدار در سطح جهان است
بهعنوان روشي جامع و مناسب در مديريت پايدار منابع طبيعي در
 در سالهای گذشته طرحهای.حوزههاي آبخيز بيشتر توجه شده است
متعددی در حوزه های آبخیز و نقاط مختلف روستایی کشور به اجرا
درآمده است که هدف اساسی آنها ایجاد تغييرات مثبت و زمینههای
مناسب برای توسعهی اقتصادی و اجتماعی این نواحی بوده است
.)2017  و2014 (باقريان و همكاران
با توجه به اهميت طرحهاي آبخيزداري در توسعهی اقتصادي و
 حفظ منابع آب و خاك و كاهش زیانها در مناطق،اجتماعي روستاها
كمي اقدامات حفاظت
ّ  پژوهشهای پرشماری به ارزيابي،پاييندست
؛ نيسين و همكاران2006 خاك و آبخيزداري (سرد وي و همكاران
)(پژوهشوسازندگی
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مقدسي و همكاران 2015؛ باقريان و همكاران 2009؛ آشوري و
همكاران .)2016
گرايش يا نگرش در روانشناسي اجتماعي به نوعي حالت آمادگي
گفته ميشود و بهمعني تمايل به کنش يا واکنش خاص در مقابل
محركي ویژه است؛ پس ،گرايشها زماني خود را بروز ميدهند كه
برخوردی عيني و رفتاري با موضوع خاصیصورتگیرد .گرايش به امر
يا رفتار ،درواقع متغيری فردي و شخصي است كه طي آن فرد براي
ن را با شاخصها و هنجارهاي ذهني
دست زدن به يك رفتار ابتدا آ 
ن را ارزيابي ميكند؛ بههمین دلیل،
خود میسنجد و خوب يا بد بودن آ 
نگرشها با خالصه کردن ارزیابی از پدیدهها ،هدایت اعمال یا رفتارهای
انسان را در دست میگیرند .برخی اعتقاد دارند که نوع نگرش به
محیط ،ریشه در نظام ارزشی اشخاص دارد ،و اگر نگرش افراد تغییر
یابد ،رفتار آنها نیز تغییر خواهد کرد .دیدگاه دوم بر این عقیده است
که تغییر رفتار نیز باعث تغییر نگرش در افراد خواهد شد .درمجموع،
نگرش فرد دربارهی موضوع میتواند بر رفتار وی به موضوع مورد نظر
تأثیرگذار باشد (خاكسار مقدم و همكاران .)2017
در اين راستا پژوهشهای متعددی ،رابطهی نوع نگرش روستانشينان
به موضوعهای مختلف كشاورزي و اقتصادي را مدنظر داشتهاند.
ی بین نگرش مثبت
پژوهشگران بسياري رابطهی مثبت و معنیدار 
مردم به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی و میزان مشارکت زیاد
آنها در اجرای طرحها گزارش کردهاند (اديب و روستا 2014؛ فلسفي
و همكاران )2017؛ بدینمعنی که هرچه مردم به یک طرح دید مثبتی
ی خواهند داشت.
داشته باشند ،در اجرای آن هم مشارکت بیشتر 
همتزاده و خليقي ( )2006عوامل مؤثر بر مشارکتنکردن بهرهبرداران
ِ
کچیک استان گلستان بررسی
ی
را در طرحهای آبخيزداري در حوزه 
کردند .در این پژوهش عوامل طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی در نظر
گرفته شد .نتایج بررسی نشان داد که  % 87/7بهرهبرداران مشارکتی
نداشتهاند؛ از این تعداد  % 39از طرحها اطالع نداشتهاند% 35 ،سرمایه
و بیش از یکچهارم نیز دليل مشاركتنکردن را نداشتن آگاهی الزم از
محاسن اجرای طرحها گفتهاند .شفيعي و همكاران ( ،)2008به ارزيابي
نگرش كشاورزان دربارهی عمليات حفاظت خاك در حوزههاي آبخيز
كرخه و دز پرداختند .ايشان  82نفر از ساكنان روستاهاي منطقه
را بهصورت تصادفي انتخاب کردند .یافتههاي ايشان نشان داد که
بیشتر کشاورزان نگرش مثبتی به عملیات حفاظت خاک دارند .نتایج
تحلیل همبستگی حاکی از آن بود که رابطهی مثبت و معنیداری بین
متغیر وابستهی «نگرش به عملیات حفاظت خاک» و متغیرهای میزان
استفاده از راههای ارتباطی ،منابع اطالعاتی و ویژگی جهانشهری وجود
دارد .راعي و همراز ( ،)2015با استفاده از مدل تحلیل تمايزي ،عوامل
مؤثر بر نگرش بهرهبرداران به فعالیتهاي آبخیزداري در حوزهی آبخیز
کلستان استان فارس را بررسی کردند .نتایج پژوهش ايشان نشان داد
كه افزایش بازدهی و عملکرد تولیدات زراعی ،افزایش میزان آبدهی
چاههاي کشاورزي ،افزایش اشتغال ،افزایش بازدهی و عملکرد تولیدات
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باغی و افزایش میزان آبدهی چشمهها در سطح  ،% 1و متغیرهاي
افزایش درآمد بهرهبردار ،جلوگیري از سیل در راهها و افزایش قیمت
زمینهای باغها در سطح  ،% 5اثر معنیداري بر نگرش بهرهبرداران به
فعالیت آبخیزداري دارد.
يوسفيحاجيوند و همكاران ( )2015به تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش
خانوارهای روستایی تاالب شادگان دربارهی تنوع زیستی کشاورزی
پرداختند .در یک نمونهی آماري با استفاده از جدول مورگان253 ،
خانواربه روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب انتخاب شدند.
يافتهها نشان داد که % 49/1از روستاييان دربارهی تنوع زيستي
كشاورزي ،نگرشي نسبتاً منفي دارند؛ متغير دانش ،با ضريب 0/548
توانسته بود بيشترين واريانس نگرش را تبيين کند .مقدسی و همكاران
( )2015به ارزیابی اثرات اجتماعی اجراي فعالیتهاي آبخیزداري در
حوزهی آبخيز سد بوستان استان گلستان پرداختند .نتایج ايشان نشان
داد که آگاهی روستاییان به طرحهاي آبخیزداري و مشارکت آنان در
طرحها خیلی کم است؛ از طرف دیگر ،طرحهاي آبخیزداري اجراشده
در زمینهی مهمترین مشکل حوزهی سد بوستان ،یعنی کمبود اشتغال
و درآمد کم روستاییان ،که به مهاجرت آنها منجر شده است ،تأثیر
نداشته است .محمديگلرنگ و همكاران ( )2017به ارزيابي رابطهی
بين متغير مستقل آگاهي از عمليات حفاظت خاك و آبخيزداري با
مشاركت مردمي در حوزهی آبخيز كوشكآباد استان خراسان رضوي
پرداختند .براساس يافتههاي ايشان فقط حدود نيمي از كشاورزان،
دانش عمليات آبخيزداري را دارند و سطح مشاركت در اين عمليات
متوسط بود.
خاكسارمقدم و همكاران ( )2017نگرش به آب را بین زنان روستایی
شهرستان شیروان ارزيابي کردند .جمعیت مورد مطالعهی ايشان ،تمام
خانوارهای روستایی ساکن در  521روستای شهرستان شیروان بود که
آب لولهکشی داشتند .حجم نمونهی مورد نیاز برابر با  222نفر برآورد
گردید که با کاربرد نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند.
نتايج ايشان نشان داد که نگرش زنان روستایی به آب در حد متوسط
قابلارزیابی است؛ همچنین بین سن ،سطح تحصيالت و هزینهی آب
مصرفی و نگرش به آب رابطهی معنیداری وجود ندارد؛ اما افراد با
درآمد بیشتر ،نگرش نامساعدتری به آب دارند .باقريان و همکاران
( )2017عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در طرحهای آبخيزداري در
حوزهی حبلهرود را بررسی کردند .نتایج نشان داد که مشارکت مردم
در این طرح متوسط است و آنها بیشتر به مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی تمایل دارند.
گارسيا و همكاران ( )2013نگرش ساكنان منطقهی جيروناي اسپانيا
را به حفاظت از منابع آب و اثر خصوصيات فردي و محيطي بر آن
پرداختند .ايشان براي اين منظور  240فرد بهرهبردار را انتخاب کردند.
نتايج ايشان نشان داد كه بين خصوصيات فردي و وابسته به محيط،
ارتباط معنيداري با نوع نگرش آنها به حفاظت از منابع آب وجود
ندارد .آشوري و همكاران ( )2016نگرش كشاورزان برنجكار را به
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ارزيابي نگرش ساكنان مناطق روستايي به...
برنامههاي حفاظت آب و خاك در بخشي از شمال ايران مورد توجه
قرار دادند .در اين پژوهش از بين حدود  52000نفر ساكن منطقه،
نظرات  400نفر از روستاييان منطقهی فومنات از طريق پرسشنامهی
ساختاريافته بررسي شد .نتايج نشان داد که  % 44/8و  % 41/2از
پاسخدهندگان بهترتيب نگرش خوب و متوسط دارند؛ نتايج ايشان
داللت بر رابطهی مثبت و معنيدار بين درآمد كشاورزان و نگرش آنها
داشت .واروا و همكاران ( )2017نگرش روستاييانرا در برخي مناطق
ايالتهاي راجستان و گوجرات كشور هند به مديريت و حفاظت منابع
آب زيرزميني بررسي کردند .ايشان براي اين منظور  759كشاورز را
انتخاب کرده و پس از مصاحبه ،پرسشنامههاي مورد نظر را تكميل
کردند .نتايج ايشان داللت بر نگرش مثبت كشاورزان به مسئلهی
حفاظت از آبهاي زيرزميني داشت .در اين ميان  % 45از كشاورزان
از برنامههاي مديريت آبهاي زيرزميني راضي بودهاند؛ حدود % 70
از پرسش شوندگان بر اين اعتقاد بودند كه كاهش تعداد چاههاي
فعال موجب باقيماندن آب براي فرزندانشان ميشود؛ بااينحال تعداد
اندكي از آنها اقدامات حفاظتي آب را انجام ميدادند.
بهطور کلی ،جمعبندی پژوهشهاي پيشين نشان میدهد که رابطهی
معنیدار و مثبتی بین نوع نگرش افراد به طرح و میزان مشارکت آنها
در طرحهاي مختلف وجود دارد؛ بدینمعنی که نگرش مثبت به طرح،
موجب مشارکت بیشتر در اجرای آن است؛ ازاينرو ،پژوهش حاضر با
هدف سنجش نگرش روستاييان به عمليات آبخيزداري و تعيين ابعاد
آن با استفاده از تحليل عاملي در دو آبخيز استان خراسان رضوي
طرحريزي شده است.
مواد و روش
بهمنظور انجام پژوهش حاضر ،روستانشينان دو حوزه آبخيز سد
شهيد يعقوبي شهرستان تربيت حيدريه و عمارت شهرستان قوچان
واقع در استان خراسان رضوي انتخاب شدند .در روستاهاي یادشده،
ادارهكل منابع طبيعي استان خراسان رضوي طي سالهاي گذشته
اقدامات آبخيزداري را انجام داده است .روش بهکاررفته در این پژوهش
ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری اطالعات ،میدانی
است و به روش تحقیق توصیفی و با فن پیمایش به انجام رسیده
است .ابزار اندازهگيري و جمعآوري دادهها در اين پژوهش ،پرسشنامه
بود .در اين راستا ،پرسشنامهی ساختاریافته 1حاوي ويژگيهاي
فردي پاسخگويان ،ارزيابي دانش آبخيزداري افراد و بررسي نگرش
به آبخيزداري ،طراحي شد .براي اين منظور  7گويه براي سنجش
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دانش روستاييان و  18گويه براي ارزيابي نگرش آنها به آبخيزداري
تهيه و براي سنجش نوع نگرش افراد با توجه به گويهها ،از يك طيف
پنجگزينهاي ليكرت استفاده شد .در اين روش امتيازها از خيلي كم
( )1تا خيلي زياد ( )5رتبهبندي شد و درنهايت حاصلجمع پاسخهاي
دادهشده ،نشاندهندهی نوع نگرش پاسخگويان بود (گارسيا و همكاران
2013؛ آشوري و همكاران )2016؛ بدين ترتيب کمینه و بیشینهی
امتيازها با توجه به  18گويهی مطرحشده ،بهترتيب  18و  90است.
سؤاالت به شيوهاي مثبت طراحي شد و ارزش پاسخهاي منفي نيز
عكس آنهاست؛ بنابراين سؤاالت منفي ،ثبت و ارزش آنها به ارزش
سؤاالت مثبت تبديل شد (باقريان و همكاران .)2017
بهدليل گستردگي جامعهی آماري ،و نيز صرفهجويي در وقت و هزينه،
با استفاده از رابطهی کوکران و جدول مورگان تعداد  60خانوار بهعنوان
حجم نمونه تعیین شد .قبل از جمعآوري اطالعات ،روايي 2و اعتبار
پرسشنامه آزمون شد (باقريان و همكاران 2009؛ صالحپور جم و
همكاران )2017؛ بدينصورت كه بهمنظور بررسي اعتبار پرسشنامه از
نظرهای كارشناسان ب تجربه و آشنا با طرحهاي آبخيزداري استفاده
شد؛ برای آزمون پایایی مقياسها و شاخصها از آزمون آلفاي كرونباخ
بهره برده شد (آشوري و همكاران2016 ،؛ واروا و همكاران.)2017 ،
نگرش پاسخگويان ،از روش انحراف
بهمنظور توصيف پراكندگي
ِ
معیار از میانگین  ISDMاستفاده شد .این روش از جمله
روشهای مطرح بهمنظور توصیف کیفی متغیر نگرش به شمار
میآید .امتيازهای كسبشده در چهار طبقهی نگرش نسبتاً مثبت
( ،)Mean ≤ C ‹ Mean+Sdنگرش مثبت (Mean+Sd
 ،)≤ Dنگرش منفي ( )A<Mean-Sdو نگرش نسبتاً منفي
( )Mean-Sd ≤ B < Meanقرار گرفتند .الزم به ذکر است که
 Meanو  Sdبهترتيب میانگین و انحراف معیار از میانگین هستند.
تحليل عاملي
تحليل عاملي 3به بررسي همبستگي دروني تعداد زيادي از متغيرها
ميپردازد و در نهايت آنها را در قالب عاملهاي عمومي محدودي
تبيين ميكند .در اين روش تمام متغيرها در گروه متغير وابسته قرار
ميگيرند .دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتریس همبستگی بین
متغیرهاست.
ارزيابي كفايت دادهها ،اولين مرحله در انجام تحليل عاملي است .براي
اين منظور از شاخص کفایت نمونه KMO 4و آزمون كرويت بارتلت5
استفاده ميشود (زار ع چاهوكي  .)2010مقدار  KMOهمواره بين
1- structured
2-questionnaire
3- reliability
4- factor analysis
5- Bartlett’s Test of Sphericity

(پژوهشوسازندگی)
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صفر و يك ،در نوسان است ،مقادير بزرگ  KMOبر رضايتبخشبودن
تحليل عاملي داللت ميكند .درصورتيكه مقدار اين ضريب از 0/5
كمتر باشد ،دادهها براي تحليل عاملي مناسب نخواهند بود؛ اما اگر
مقدار آن بزرگتر از  0/7باشد ،همبستگيهاي موجود در بين دادهها
براي تحليل عاملي مناسب خواهد بود (زارعچاهوكي  .)2010آزمون
كرويت بارتلت نيز فرض يكه بودن ماتريس ضرايب همبستگي را
میآزماید؛ بهطوريكه اگر آزمون بارتلت معنيدار نباشد ،اين امكان
براي ماتريس همبستگي وجود دارد كه يك ماتريس يكه باشد؛
بهعبارتي ،ماتريس یادشده ،براي تحليلهاي بعدي مناسب نيست
(زار ع چاهوكي  .)2010گام بعدي بهمنظور انجام تحليل عاملي تشكیل
ماتريس دادههاست .در اين پژوهش ،يك ماتريس  18در  60تهيه شد
كه ستونهاي آن 18 ،شاخص ارزيابي نگرش روستاييان به آبخيزداري
پاسخگويان مورد مطالعه در اين
و سطرهاي آن ،نظرات  60نفر از
ِ
پژوهش بود .قدم بعدي در انجام تحليل عاملي ،محاسبهی ماتريس
همبستگي بهمنظور انجام محاسبات در مراحل بعدي و ارتباط دروني
بين شاخصها است .استخراج عاملها با استفاده از ماتريس همبستگي
صورت ميگيرد .با استفاده از ماتريس عاملي ،عوامل مشترك و اهميت
نسبي هر يك از شاخصهاي ارزيابي ،مشخص ميشود؛ سپس
بردارهاي ويژه براي تمامي مقادير ويژه غير صفر محاسبه میشود.
بردارهاي ويژه در حقيقت مقدار بارگذاري متناظر با هر شاخص براي
عامل مربوطه است كه اصطالحاً بار عاملي تعريف ميشوند .در تحليل
عاملي در اتصال شاخصها با هم در عوامل ،شاخصهايي استفاده
شدهاند كه ضريب همبستگي آنها بیشتر از  0/5است (باقريان و
همكاران  .)2009استخراج عوامل با توجه به مقدار ويژه بارگذاري شده
براي هر عامل صورت پذيرفت؛ معيار انتخاب عوامل ،داشتن مقدار
ويژهی بیشتر از يك بود كه به روش چرخش واريماكس انتخاب شد.
چرخش واريماكس معمولترين روش براي اين منظور است (زارع
چاهوكي .)1389
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نتايج و بحث
در این پژوهش ،مقدار آلفای کرونباخ  0/87به دست آمد .با توجه به
میزان بیشتر از  0/7اين ضریب ،ابزار اندازهگیری پایایي زیادی دارد و
بهعبارت-دیگر ،گویههای در نظر گرفتهشده ،پایایي و سازگاری دروني
زیادي دارند .يافتههاي آمار توصيفي نشان ميدهند كه میانگین سن
ساكنان مورد بررسي و مدت سكونت آنها بهترتيب  43/6و  43/4سال
است .از نظر جنسيت و وضعيت تأهل بهترتيب  57نفر مرد و  55نفر
متأهل بودند .از نظر تحصيالت بيشترين و كمترين فراواني ،بهترتيب
مربوط به دورهی ابتدايي ( 24نفر) و دبيرستان ( 5نفر) بود.
نتايج نشان داد كه بيشتر مردم ( )% 88شناخت اوليهای دربارهی
آبخيزداري دارند .نتايج بهدستآمده درخصوص نحوهی اطالع
روستاييان از آبخيزداري ،داللت بر آن داشت كه كمترين و بيشترين
اطالعات كسبشده ،از دورههاي آموزشي و مشاهدهی عيني حاصل
شده است (شكل )1؛ ارزيابي دادهها نشاندهندهی آن است كه
حدود  % 80از افراد بررسيشده هيچگونه مشاركتي در تصميمگيري،
طراحي ،اجرا و پايش طرحهاي آبخيزداري منطقه نداشتهاند .بايد توجه
داشت كه مشاركت روستاييان در طرحهاي آبخيزداري سبب افزايش
توانمنديها و بهرهوري بهينه از امكانات و منابع موجود در حوزه
خواهد شد؛ درحاليكه مشاركتنکردن و حضورنداشتن مردم محلي در
اين طرحها موجب كاهش مسئوليت-پذيري افراد در حفظ و نگهداري
طرحها ميشود؛ بهعبارتي مردم با درگيرشدن در طرحها و برنامههاي
آبخيزداري ،تا حدود زيادي كارايي آنها را افزايش ميدهند (مقدسي
و همكاران  .)2015با اين حال نتايج بسياري از پژوهشهاي پيشين
نيز داللت بر مشاركت پايين مردم در اجراي طرح هاي آبخيزداري
دارد (رضايي و همكاران 2012؛ مقدسي و همكاران 2015؛ صالحپور
جم و همكاران  .)2017با وجود همهی مشكالت و موانع موجود بر
سر راه مشاركت روستاييان بهنظر ميرسد مهمترين اقدامي كه قبل
از اجراي طرحهاي آبخيزداري در روستاها بايد صورت گيرد افزايش
آگاهي آنها از اين طرحها و دخالت دادن ايشان در مراحل اوليهی
اجراي طرح است.

خ
ب
ی
ا
ژپوهش اهی آ زد ری

(پژوهشوسازندگی)

ميدهند (مقدسي و همكاران  .)4662با این حال نتایج بسياری از پژوهشهای پيشين نيز داللت بر مشارکت پایين مردم در اجرای طرحهای
آبخيزداری دارد (رضایي و همكاران 4664؛ مقدسي و همكاران 4662؛ صالحپور جم و همكاران  .)4661با وجود همهی مشكالت و موانع موجود بر
سر راه مشارکت روستایيان بهنظر ميرسد مهمترین اقدامي که قبل از اجرای طرحهای آبخيزداری در روستاها باید صورت گيرد افزایش آگاهي آنها
از این طرحها و دخالت دادن ایشان در مراحل اوليهی اجرای طرح است.
ارزيابي نگرش ساكنان مناطق روستايي به...

رسانه های گروهي
دوستان و شوراهای محلي
شرکت در کالس های آموزشي

مشاهده اجرای طرحهای
آبخيزداری

شكل  - 1نحوهی اطالع روستاييان از آبخيزداری در مطالعهی حاضر.

تعداد پاسخها را نشان ميدهد.

جدول  1گويههاي استفادهشده در اين تحقيق را ،بهمنظور ارزيابي
منظوراهداف
آبخيزداري و
اینحهاي
به طر
مناطق
آن ونگرش ساکنان مناطق روستایي به طرحهای آبخيزداری و اهداف آن و تعداد
ارزیابي
تحقيق را ،به
روستايي در
استفادهشده
ساكنانهای
نگرش 6گویه
جدول
پاسخها را نشان ميدهد.
جدول  - 1گويههای بهكاررفته بهمنظور ارزيابي نگرش افراد به طرحهای آبخيزداری.
گويهها
طرحهای آبخيزداری برای روستای ما سودمند بوده است
این طرحها براساس نياز اهالي روستا اجرا شده است
طرحهای آبخيزداری خيلي جامع هستند
مردم در اجرای برنامههای طرح سهيم بودند
این طرحها باعث تشویق مردم به همكاری شده است
اجرای طرحهای آبخيزداری باید متوقف شود
امكانات ایجادشده در پي طرح باعث افزایش توليدات کشاورزی شد
این طرح دورههای آموزشي کافي را برای ما تدارك دیده بود
من چيز زیادی از اجرای طرحهای آبخيزداری یاد نگرفتم
وامهایي که در قالب این طرح داده شد ،کشاورزی را بهبود داد
من از امكانات فنيِ این طرح ،زیاد راضي نبودم
من از امكانات جادهای که این طرح ایجاد کرد ،خيلي بهرهمند شدم
من از خدمات و ماشينآالتي که طرح داشت ،زیاد راضي نبودم
برنامههای آموزشي و ترویجي طرح ،خيلي از مشكالت ما را برطرف کرد
درآمد کشاورزی من ،بعد از اجرای طرح خيلي افزایش پيدا کرد
این طرح باعث شد تا مدیریت محلي در روستا توسعه پيدا کند

اجرای این طرح باعث افزایش منابع آب کشاورزی در روستا شد
اجرای این طرح باعث افزایش سطح زیرکشت کشاورزی ما شد

خيلي

5

مخالفم

1
2
1
1
4
7
3
46
61
42
42
66
7
64
3
1
2
3

تعداد پاسخها

خيلي

مخالفم

بيطرف

موافقم

1
62
7
9
66
3
61
42
1
62
4
64
2
46
46

69
61
41
1
7
1
46
66
67
62
46
49
61
62
61

46
61
61
94
41
1
66
2
66
1
66
66
64
66
66

62
66
4
64
62
96
9
6
1
6
9
9
67
4
4

63
63

46
66

3
62

1
1

61

69

موافقم

مخالفم

2

1

46

ارزيابي نگرش به فعاليتهای آبخيزداری

در جدول  ،4نگرش روستایيان مورد مطالعه در استان خراسان رضوی به عمليات آبخيزداری و اهداف آن ارائه شده است.
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جدول  -2نگرش به عمليات آبخيزداری بين روستاييان در پژوهش حاضر.

نوع نگرش(پژوهشوسازندگی)

نگرش منفي
نگرش نسبتاً منفي
نگرش نسبتاً مثبت

امتياز طبقه
67–24
24–29
29–12

درصد 22
پاسخگويان
64/9
96/2
29/3

خيلي
1
2
1
1
4
7
3
46
61
42
42
66
7
64
3
2
3

برنامههای آموزشي و ترویجي طرح ،خيلي از مشكالت ما را برطرف کرد
درآمد کشاورزی من ،بعد از اجرای طرح خيلي افزایش پيدا کرد

64
3

46
46

اجرای این طرح باعث افزایش منابع آب کشاورزی در روستا شد
اجرای این طرح باعث افزایش سطح زیرکشت کشاورزی ما شد

2
3

2
1
3
46
63
3
1
62
66
63
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این طرح باعث شد تا مدیریت محلي در روستا توسعه پيدا کند

61

1

62
61
69

66
66

4
4

46

64
3
1

2

ارزيابي نگرش به فعاليتهای آبخيزداری
به عمليات آبخيزداري و اهداف آن ارائه شده است.
ارزيابي نگرش به فعاليتهاي آبخيزداري
رضويبه عمليات آبخيزداری و اهداف آن ارائه شده است.
خراسانرضوی
استانخراسان
مطالعهدردراستان
موردمطالعه
روستاييانمورد
روستایيان
نگرش
جدول 4
نگرش
جدول،2 ،
در در

نوع نگرش

جدول  -2نگرش به عمليات آبخيزداری بين روستاييان در پژوهش حاضر.

نگرش منفي
نگرش نسبتاً منفي
نگرش نسبتاً مثبت
نگرش مثبت

امتياز طبقه
67–24
24–29
29–12
12–36

درصد پاسخگويان
64/9
96/2
29/3
64/9

راستام الزم
دارد.به در اين
وجود
واقعي
مشاركت
امتيازهای افراد
درآوردن تمايل
منطقیهی5329به به
توسط
آبخيزداری
مردم
نگرش
،)36
ممكنبه ( 67و
کمینهو بيشينهی
درنظرگرفتنکمينه
آمد.با بادرنظرگرفتن
دستآمد.
دست
امتيازهادردرمنطقه
ميانگينامتيازها
ميانگين
مشكالت
تا
شود
فراهم
مالي
منابع
ايجاد
و
نهادي
هاي
ت
حماي
است
آبخيزداري
به
مردم
نگرش
،)90
و
(18
ممكن
امتيازهاي
ی
ه
بیشین
و
است .همانگونه که در جدول  4ارائه شده است ،کمترین فراواني پاسخگویان در طبقهی «نگرش منفي» و «نگرش مثبت» قرار داشته است؛
مربوط به سطح پايين درآمدي روستاييان و سبك معيشتي آنها
متوسط است .همانگونه كه در جدول  2ارائه شده است ،كمترين
درحالي که «نگرش نسبتاً مثبت» بيشترین فراواني را دارد.
جبران گردد؛ از سوي ديگر ،الزم استکه برنامههاي آموزشي مناسب
فراواني پاسخگويان در طبقهی «نگرش منفي» و «نگرش مثبت» قرار
نگرش
است
مدنظرنكته
ذکر این
آبخيزداری
روستایيان مورد
نسبتاً مثبت
دهندهی
است؛ 4نشان
داشتهجدول
ارزیابي
نگرشنسبتاً
وجودتبديل
اينکهراه در
ضروریتا از
قرار گيرد،
است.نها
رساني به آ
عمليات اطالع
بررسي بهبهمنظور
فراواني را
مثبت» بيشترين
«نگرش
درحالي كه
همكاران
هايليو و
تحقيق
زمينه یافته
ايجاداین
شود .در
نمي
دارد.به اهداف آبخيزداری ،ضرورتاً به پذیرش و مشارکت در بخشهای مختلف
مثبت
آبخيزداري
هایبرنامه
پذيرش
انگيزه و
ها به
منجر آن
نگرشآنمثبت
(شفيعي و
كمكکهشود
نسبتاً مثبت
ی) ونگرش
دهنده
جدول  2نشا
.)2008ميزان تمایل آنان به مشارکت در
همكارانافراد از
مشارکت واقعي
سطح
مورداز آن است
روستاييانحاکي
همكاران ()4667
شفيعي و
4661
همكارانن (
ارزيابي واروا و
(،)4666
است
ضروري
نكته
اين
ذكر
است.
آبخيزداري
عمليات
به
بررسي
مثبتراستا
در این
تبدیلدارد.
واقعيدروجود
افراد به
وردنها تمایل
فعليت
منظور به
زیادی در
قطعيت
بنابراین عدم
الزمکمتر
خاك
آب و
حفاظت
طرحهای
نگرش
مشارکتاین راه
گيرد ،تا از
مدنظر قرار
رسانيدرآبه آن
اطالع
مناسب به
آموزشي
است؛برنامههای
است که
دیگر،
سوی
گردد؛ از
ارزيابي عوامل مؤثر بر نگرش با استفاده از تحليل عاملي
كه وجود نگرش مثبت به اهداف آبخيزداري ،ضرورتاً به پذيرش و
.)4667پایين درآمدی روستایيان و سبک معيشتي آنها جبران
همكاران سطح
(شفيعي ومربوط به
شودمشكالت
کمک تا
فراهم شود
هایمالي
منابع
ایجاد
نهادی و
ایجادهای
حمایت
آبخيزداری
برنامه
پذیرش
انگيزه و
استها به
الزم آن
مطابق نتايج ارائهشده در جدول  ،3مقدار  KMOدر اين تحقيق،
مشاركت در بخشهاي مختلف آن منجر نميشود .در اين زمينه
 0/822است و داللت بر آن دارد كه دادهها براي تحليل عاملي
يافتههاي تحقيق ليو و همكاران ( ،)2010واروا و همكاران ()2017
6
ارزيابي عوامل مؤثر بر نگرش با استفاده از تحليل عاملي
مناسباند؛ نتايج آزمون كرويت بارتلت نيز معنيدار است؛ پس بين
و شفيعي و همكاران ( )2008حاكي از آن است كه سطح مشاركت
مطابق نتایج ارائهشده در جدول  ،9مقدار  KMOدر این تحقيق 6/744 ،است و داللت بر آن دارد که دادهها برای تحليل عاملي مناسباند؛ نتایج
متغيرها همبستگي معنيداری وجود دارد.
واقعي افراد از ميزان تمايل آنان به مشاركت در طرحهاي حفاظت
فعليت معنيداری وجود دارد.
همبستگي
متغيرها
است؛ پس
است؛نيز معني
کمتربارتلت
خاكکرویت
آب وآزمون
در به
قطعيتبينزیادی
بنابرايندارعدم
جدول  - 3نتايج آزمون بارتلت برای كافي بودن اندازهی نمونه در تحليل عاملي.
آزمون

کافي بودن اندازهی نمونه KMO

مقدار آماره
6/744

293/416
629
6/666

Approx. Chi-Square

آزمون کرویت بارتلت

df.
Sig.

نتيجهی
براينگرش
واریانس
11ه %از
حدود
است که
تحليلبوده
چهار عامل
تحقيق،
کاررفته در این
گویهه
عاملي
تحليل
بررسي
کاررفته
هاي ب
شاخص
عاملي و
بخشبه بودن
رضايت
ای بهبهکاررفته
هاي
یعنيگويه
شاخص،یعنی
تقليل6718شاخص،
تقليل
عاملي
تحليل
نتيجهی
به
نگرش
بررسي
برای
کاررفته
به
های
شاخص
و
عاملي
تحليل
بودن
بخش
رضایت
نشانگر
خود
که
دهد
مي
پوشش
را
آبخيزداری
به
روستایيان
نگرش به آبخيزداري در اين تحقيق است .جدول  4مقدار ويژه و درصد
در اين تحقيق ،به چهار عامل بوده است كه حدود  % 66از واريانس
نشانیميدهد.
ذکرشده را
نشانگرهرکدام از
خودواریانس
ویژه وكهدرصد
مقدار
است .راجدول 2
این تحقيق
آبخيزداری در
ذكرشده را نشان ميدهد.
چهارگانه
چهارگانهازیعوامل
عواملهركدام
واريانس
يدهد
پوشش م
آبخيزداري
روستاييان به
نگرش
جدول  - 4مقدار ويژه و درصد واريانس عوامل نگرش مردم به طرحهای آبخيزداری.

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

2

9/17

46/21

29/11

1

3
4

9/79
4/66
6/32

49/43
66/12
66/11

49/43
22/26
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ب
ی
ا
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11/47

آخرین مرحلهی انجام تحليل عاملي ،نامگذاری عوامل است که با توجه به ماهيت و نوع شاخصهای اندازهگيری نگرش و با توجه به دیدگاه
(پژوهشوسازندگی)
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کارشناسي ،شاخصها متناسب با ماهيت آنها نامگذاری شدند .در این حالت چهار عامل برای نگرش به عمليات و اهداف آبخيزداری مشخص شد که
بهترتيب شامل عامل اقتصادی (عامل  ،)6اجتماعي (عامل  ،)4خدماتي (عامل  )9و آموزشي (عامل  )2ميشوند.
نتایج تحليل عاملي جزئيات عوامل مؤثر بر نگرش مردم را بهخوبي نشان داده است .نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی ،اجتماعي،

6/666

Sig.

نتيجهی تحليل عاملي تقليل  67شاخص ،یعني گویههای بهکاررفته در این تحقيق ،به چهار عامل بوده است که حدود  %11از واریانس نگرش
روستایيان به آبخيزداری را پوشش ميدهد که خود نشانگر رضایتبخش بودن تحليل عاملي و شاخصهای بهکاررفته برای بررسي نگرش به
روستايي به...
ساكنان
نگرش
درصد واریانس هرکدام از عوامل چهارگانهی ذکرشده را نشان ميدهد.
مناطقمقدار ویژه و
جدول 2
تحقيق است.
ارزيابياین
آبخيزداری در
جدول  - 4مقدار ويژه و درصد واريانس عوامل نگرش مردم به طرحهای آبخيزداری.

عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

2

9/17

46/21

29/11

1

3
4

49/43

9/79

66/12

4/66

66/11

6/32

49/43
22/26
11/47

توجهتوجه بهخواهد
عوامل
گذاري
عاملي ،نا
تحليل
مرحلهی
آخرين
شد .نوع شاخصهای اندازهگيری نگرش و با توجه به دیدگاه
ماهيت و
كه باکه با
استاست
عوامل
گذاری
عاملي،م نام
تحليل
انجامانجام
مرحلهی
آخرین
تغييرات
آبخيزداری20/47
اهداف اجتماعي
عملياتكهو عوامل
نشان داد
براینتايج
عاملديگر
سوي
ديدگاه حالت از
توجه
نگرش و با
اندازباهگيري
صهاي
کارشناسي،نوع شاخ
به ماهيت و
مشخص%شد که
نگرش به
چهار
به .در این
شدند
نامگذاری
ماهيت آنها
متناسب
شاخصها
آبخيزداري شامل میشود؛ بنابراين ،توجه به
روستاييان را
شدند .در
نامگذاري
ماهيت 6آ)،نها
عاملمتناسب
شاملصها
ترتيب شاخ
كارشناسي،
(عامل 2به) ميشوند.
نگرش آموزشي
اين (عامل  )9و
خدماتي
(عامل ،)4
اجتماعي
اقتصادیبا (عامل
به
نگرش
باعث
ها
ن
آ
اجتماعي
مشاركت
و
آبخيز
هاي
ه
حوز
ساكنان
نظر
مشخص
آبخيزداري
اهداف
و
عمليات
به
نگرش
براي
عامل
چهار
حالتنتایج تحليل عاملي جزئيات عوامل مؤثر بر نگرش مردم را بهخوبي نشان داده است .نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی ،اجتماعي،
هاي
مثبت در آنها میشود؛ درنتيجه مشاركت آنها را در طرح
شد كه بهترتيب شامل عامل اقتصادي (عامل  ،)1اجتماعي (عامل ،)2
خدماتي و آموزشي بهترتيب  66/12 ،46/21 ،46/93و  %66/11از واریانس نگرش را شامل ميشوند .د نهایت این چهار عامل  %11/47از واریانس
آبخيزداري تسهيل ميکند .در اين زمينه باقريان و همكاران ()2017
خدماتي (عامل  )3و آموزشي (عامل  )4ميشوند.
ابعاد مختلف نگرش را به خود اختصاص دادهاند .نتایج این تحقيق نشان داد که عوامل اقتصادی و سپس اجتماعي بيش از  %29تغييرات نگرش مردم
بيان ميدارند كه مردم تمايل زيادي به مشاركت در بعد اجتماعي نظير
نتايج تحليل عاملي جزئيات عوامل مؤثر بر نگرش مردم را بهخوبي
به اقدامات آبخيزداری را شامل ميشوند .با توجه به سهم  %11کل عوامل ،به نظر ميرسد که این رقم بسيار شایان توجه است و اهميت عوامل
تصميمگيريها بهمنظور برنامهريزي و اجراي طرحهاي آبخيزداري
نشان داده است .نتايج اين پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادي،
اجتماعي
اقتصادی
مسائل
آبخيزداری
ترویج
،20/47عالوهبر
،21/39بهعبارتي
ترتيبميدهد؛
خوبيهنشان
اجتماعي را به
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حضور
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يهابایدو بهتصميم
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افراد در
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 11/75و
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ها
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نظر
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منافع
و
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نداشته باشند ،قطعاً حاضر به مشاركت در بخشهاي ديگر نيز نخواهند
طرح %از واريانس نگرش را شامل ميشوند .د نهايت اين چهار عامل
10/77
بود .نظر مردم اجرای این طرحها در برطرفکردن مشكالت و افزایش
اند.عبارتي ،از
دارند؛ به
را
امتياز
کمترین
مردم،
معيشت
بر
ها
طرح
اقتصادی
اثرات
 % 66/28از واريانس ابعاد مختلف نگرش را بهخود اختصاص داده
بيش در این زمينه پژوهشگران پيشين (راعي و همراز 4662؛ مقدسي و همكاران
اجتماعي است.
چنداني نداشته
کشاورزی ایشان
تأثيرسپس
اقتصادي و
هایكه عوامل
زمينداد
سطحنشان
مد وتحقيق
نتايجدرآاين
پيشنهادها
و
گيري
ه
نتيج
ند.
و
ش
ي
م
شامل
را
آبخيزداري
اقدامات
به

م
مرد
نگرش
تغييرات
از % 43
 ،4662محمدی گلرنگ و همكاران  )4661همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،اثربخشي اقدامات آبخيزداری را بر وضعيت اقتصادی بهرهبرداران
کشاورزان
منابعازبرای
نیست.ایناين
متعددیکسی
اثراتخاک بر
دارایآب و
اهمیت
آبخيزداری،بسيار
که اين رقم
نظر مکهيرسد
66ده%اند.كلبایدعوامل،
توجه
نظر بازدهي
طرحها
پوشیده حال
است؛ با این
چندهدفه و
اقدامات
توجه ب هداشت
سهم کر
کم»به عنوان
با «
ارائهآینها
خواستار از
یالً خود را
سرمایه
درآمد و
باید تمام
چراكه
گاهي حياتي
خوبيو حتيبسيار
دیدهرا به
اجتماعي
شایان
اصو
که مردم
توجه داشت
اند؛است؛
ناملموس
ميشود
اقتصاديهاوبهتدریج
عواملو اثرات آن
اهميتهستند
استاً ودیربازده
توجه عموم
اقتصادی
روستاييانپاسخگو،
بهدست می آورند .نتايج اين پژوهش نشان داد كه
نشان ميدهد؛ بهعبارتي عالوهبر آموزش روستاييان و ترويج مباحث
ِ
7
نگرش نسبتاً خوبي به حفاظت خاك و آبخيزداري دارند؛ بااينحال
آبخيزداري بايد به مسائل اقتصادي و اجتماعي طرحهاي آبخيزداري
عدمقطعيت زیادي در به فعليت درآوردن تمايل افراد به مشاركت
و منافع مردم از آنها نيز توجه شود .با اين حال يافتههاي پژوهش
واقعي مشاهده میشود .بايد توجه داشت كه نگرش افراد به يك پديده
نشان ميدهد كه از نظر روستاييان ،گويهها در زمينهی اثرات اقتصادي
از عوامل مختلفي متأثر است؛ بهعبارتي ،نگرش ابعادي دارد كه در هر
طرحها بر معيشت مردم ،كمترين امتياز را دارند؛ بهعبارتي ،از نظر
منطقه تقدم و تأخر آنها متفاوت است؛ بنابراين الزم است بهمنظور
مردم اجراي اين طرحها در برطرفكردن مشكالت و افزايش درآمد و
شناخت بهتر افراد و بهبود مشاركت آنها در طرحهاي آبخيزداري ،به
سطح زمینهای كشاورزي ايشان تأثير چنداني نداشته است .در اين
مطالعهی نگرش ذينفعان مختلف پرداخت .نتايج اين تحقيق نشان
زمينه پژوهشگران پيشين (راعي و همراز 2015؛ مقدسي و همكاران
داد كه نگرش روستاييان مورد بررسي ،چهار بعد دارد .عامل يك ،بر
 ،2015محمدي گلرنگ و همكاران  )2017همسو با يافتههاي پژوهش
نقش اثرات اقتصادي طرحهاي آبخيزداري بر نوع نگرش روستاييان
حاضر ،اثربخشي اقدامات آبخيزداريرا بر وضعيت اقتصادي بهرهبرداران
داللت دارد؛ مانند افزايش درآمد و افزايش سطح زيركشت .عامل دو،
«كم» عنوان کردهاند .بايد توجه داشت كه اقدامات آبخيزداري،
اهميت بعد اجتماعي طرحهاي آبخيزداري در ايجاد نگرش مثبت را
چندهدفه و داراي اثرات متعددی است؛ با اين حال اين طرحها از نظر
نشان ميدهد؛ مانند درنظرگرفتن نياز اهالي ،تشويق مردم به همكاري
بازدهي اقتصادي عموماً ديربازده هستند و اثرات آنها بهتدريج ديده
ميشود و حتیگاهی ناملموس است؛ بايد توجه داشت كه مردم اصوالً
و بهبود مديريت محلي .عامل سه نشان ميدهد كه خدمات دادهشده با
اجراي طرحهاي آبخيزداري ،مانند جاده و ماشينآالت در نگرش آنها
خواستار ارائه ی خدمات دولتي بهويژه طرحهاي آبخيزداري هستند
اثرگذار است .درنهايت عامل چهار ،نشاندهندهی جايگاه دورههاي
كه درصورت مشاركت آنها در تمامي مراحل تصميمگيري ،اجرا و
آموزشي و ترويجي در نوع نگرش روستاييان است.
پايش و بهرهمندی از اثرات مثبت اقتصادي ،نگرش آنها بهمراتب بهتر
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