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129-148صفحات / 91بهار/ پنجمشماره / سال دوم/ فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

اجتماعیؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی م-بررسی نقش عوامل اقتصادي
*)ساله شهرستان نور39تا 15مطالعه موردي دامداران(

1جالل محمودي

2پورسید حکمت حکیم

:چکیده
ارکت ثر بـر میـزان مشـ   ؤاجتمـاعی مـ  -هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل اقتصـادي 

روش تحقیـق، پیمایشـی بـوده    . باشـد هاي مرتعداري در مراتع شهرستان نور میدامداران در طرح
ها انتخاب و اطالعات بـا  اي و تصادفی سیستماتیک نمونهگیري چند مرحلهاست و با روش نمونه
ز ، آزمـون آنـالی  tبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون . آوري شدتکنیک پرسشنامه جمع

نتایج . مورد آزمون قرار گرفتSpssواریانس و رگرسیون چندمتغیره فرضیات از طریق نرم افزار 
هـاي مرتعـداري بـا    دهد که همبسـتگی و رابطـه بـین میـزان مشـارکت در طـرح      تحقیق نشان می

متغیرهاي آموزش دامداران، برنامه ریزي و سیاستگذاري، درآمد و میزان مخـارج ماهیانـه منفـی و    
بین متغیر میزان آگاهی و اطالعات، سن و سابقه دامداري با میزان مشارکت رابطـه  . س استمعکو

میانگین میزان مشـارکت بـر حسـب پایگـاه اقتصـادي اجتمـاعی و میـزان        . معناداري وجود ندارد
تحلیل رگرسیون نشانگر آن است که متغیرهـاي مسـتقل   . تحصیالت تفاوت معناداري داشته است

-ن آموزش دامداران و میـزان برنامـه  ییرات میزان مشارکت را تبیین نموده و میزادرصد از تغ5/49
-یافتـه . دارندریزي و سیاستگذاري نقش بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها در تبیین متغیر وابسته

هـاي  ثر بر میزان مشـارکت دامـداران در طـرح   ؤدهد که یکی از عوامل مهاي این تحقیق نشان می
به طوري که با افزایش میزان آموزش دامداران، به میـزان  . یزان آموزش دامداران استمرتعداري، م

.شودشود و با کاهش میزان آموزش دامداران، از میزان مشارکت کاسته میمشارکت افزوده می

هـاي مرتعـداري،   اجتمـاعی، آگـاهی از طـرح   -میزان مشارکت، عوامل اقتصادي:کلید واژه
.اقتصادي و اجتماعیمیزان آموزش، پایگاه

20/1/91:تاریخ پذیرش5/9/90: تاریخ وصول* 
مرتع و جنگلگروه استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور، -1
کارشناس منابع طبیعی-2
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مقدمه- 1
در بیشـتر  . کشور ایران از جمله کشورهایی است که از رشد جمعیتـی نسـبتاً بـاال برخـوردار اسـت     

کشورهاي در حال توسعه به دالیل مختلفی از جمله میزان رشد باالي جمعیت، گسترش شهرنشینی، کـم  
وجود برنامه ریـزي دقیـق از سـطح و کیفیـت     اطالعی یا عدم آگاهی بهره برداران از منابع طبیعی و عدم 

کاهش سطح نسبی منابع طبیعی در حدي است کـه ایـن منـابع    . منابع به طور محسوسی کاسته شده است
رویه از مراتـع، شـاهد فرسـایش بیشـتر     در حال حاضر به دلیل استفاده بی. انددر خطر نابودي قرار گرفته

ل این مشـکل از نظـر بسـیاري از صـاحب نظـران و      ح. خاك و همچنین گسترش کویر در کشور هستیم
. دست اندرکاران منابع طبیعی، بحث مشارکت و جلب همکاري و بسیج همگانی است

هاي ویرانگر، خشکسالی و غیره را بـه  تهدید و تخریب مراتع پیامدهاي حادي مانند فرسایش، سیل
-آید که با بهرهدترین منابع به شمار میبنابراین مراتع در هر کشوري یکی از ارزشمن. دنبال خواهد داشت

هـاي مردمـی   برداري اصولی توأم با عملیات اصالح و احیاي آنها و در عین حال با اسـتفاده از مشـارکت  
طرح .هاي غذایی کشور ایفا کندتواند نقش مهمی را در جهت حفاظت آب و خاك و تأمین نیازمنديمی

افع حاصل از یک کار جمعی یا عضویت در گروه خاص و مشارکت اجتماعی به معناي سهیم شدن در من
.)1370،254بیرو، (باشدمیفعالیت در یک عمل گروهی، تاریخی به اندازه زندگی اجتماعی بشر 

در جهت حفظ و توسعه منابع طبیعی و مراتع کشور، اولین قدم توجه به مشـارکت مـردم بـه ویـژه     
اجتماعی معتقدند که مشارکت عامـل اصـلی و   –قتصادي اکثر صاحب نظران توسعه ا. بهره برداران است

بـه عبـارتی   . باشـد تعیین کننده در فرآیند رشد و توسعه تمامی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه مـی 
هاي عمرانی و مرتعداري عمالً توسعه اي به صورت ها و پروژهدیگر بدون جلب مشارکت مردم در طرح

ي بر این اعتقادند که حیات کشورهاي در حال توسعه در رقابـت بـا   عده ا. کامل صورت نخواهد گرفت
کشورهاي پیشرفته اقتصادي بستگی به شناخت و درك اهمیت مشارکت مردمی و به کارگیري درست آن 

.در رسیدن به سطح زندگی مناسب، شایسته و دسترسی داشتن به منابع مورد نیاز دارد
و صـرف  مازنـدران هاي مرتعداري در استان ین و اجراي طرحاز تهیه و تدوچندین سالبعد از گذشت 

هاي قابل توجه جهت انجام عملیات اصالحی در مراتع و با توجه به نقش اساسی مشـارکت مـردم   هزینه
ضرورت تعیین میزان نقش مشارکت بهـره  -هاي مرتعداريخصوصاً طرح-هاي توسعه روستاییدر طرح

باید دید که مشارکت بهره برداران در کدام قسمت . آشکار می باشدبرداران در موفقیت طرح هاي مذکور
بوده یا ناآگاهانه و اجباري؟ مشارکت بهـره  آیا مشارکت آگاهانه و داوطلبانه. از طیف مشارکت قرار دارد

بعـدي بـوده و مرتعـداران    یـا مشـارکت چند  -رکت مـالی و انسـانی  یعنی مشـا -برداران یک بعدي بوده
هـاي  اند؟ کیفیت، میزان تولید،گرایش و سـایر ویژگـی  در مراحل مختلف طرح داشتهمشارکت فکري نیز

مشارکت بهره برداران بوده است؟فنی مراتع چگونه تحت تأثیر میزان 
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به طور کلی سه عامل مردم، منابع و مشارکت از ارکان اصلی توسعه پایدار انسـانی هسـتند و نقـش    
بنابراین شناخت عوامل اقتصادي و اجتماعی بـر مشـارکت افـراد    . مشارکت در این زمینه بسیار مهم است

اهمیت داشته و باید دید که این عوامل تا چه اندازه بر میـزان مشـارکت   ) بهره برداران از مراتع(در مراتع 
ثر است؟ؤهاي مرتعداري مذهنی و عینی آنها در طرح

اهمیت و ضرورت - 2
هاي کنونی و آینده است که نقـش بسـیار   یت براي نسلهاي بسیار با اهممنابع طبیعی یکی از ثروت

-دالیل مختلف از جمله استفاده بـی امروزه به. در آمدزایی و توسعه روستایی داردشناختی،در تعادل بوم
بـرداري بسـیار بیشـتر از رونـد تجدیـد و      هاي طبیعی، سرعت تخریب و بهـره برنامه از عرصهرویه و بی

تـر  هاي وسـیع اي از منابع و شکنندگی عرصهباعث نابودي سطوح گستردهلهأبازسازي است و همین مس
امـا  . باشـد ي مـی بنابراین تدوین راهبردهاي حفاظت و بهره برداري پایدار از این منابع ضرور. شده است

هـر  مشارکت مـردم در . شوندنقش اصلی با مردم است که ذینفع اصلی این منابع در جوامع محسوب می
. له در حفاظت از منابع طبیعی اهمیت بیشـتر دارد أه است و این مسژاجرا و پایداري آن پروضامن ،پروژه

زیرا مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی با زندگی جوامع محلی آمیخته است و توفیق هر نـوع  
اجرا، ریزي،هگیري، برنامبنابراین نقش مردم در تصمیم. اي نیازمند مشارکت این جوامع خواهد بودبرنامه

منابع طبیعی تجدید شونده در ابعاد اقتصادي و . نظارت و ارزشیابی هر برنامه حفاظتی اهمیت حیاتی دارد
ایـن منـابع الهـی و    . اي برخـوردار هسـتند  اجتماعی به خصوص در امر زیست محیطی از اهمیـت ویـژه  

توان به موادي چـون تصـفیه   خدادادي در زندگی امروز از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است که می
هاي تفرجگاهی، ایجاد اشتغال، جلوگیري از فرسایش خـاك و تولیـد   هوا، جلوگیري از بروز سیل، ارزش

. علوفه اشاره کرد

پیشینه تحقیق- 3
. هاي مرتعداري در کشور انجام شده استتحقیقات مختلفی در زمینه مشارکت و میزان آن در طرح

هـاي مرتعـداري پرداختـه    در زمینه مشارکت دامداران در طرحات و نتایج آنها در ادامه به برخی از مطالع
گیـرد کـه بـین ناآگـاهی از محتـواي برنامـه و عـدم        نتیجه می) 1372(به عنوان مثال حسین پور. شودمی

گیرد که متغیرهـاي  نتیجه می) 1380(عابدینی. هاي آبخیزداري رابطه وجود داردمشارکت مردم در فعالیت
. هاي مرتعداري رابطـه دارنـد  ه اجتماعی، رفتار عقالنی و پروانه چرا با میزان مشارکت مردم در طرحپایگا

بین رفتار عقالنی و انگیزش دامداران رابطه مثبت و معنادار وجود داشته و همچنین بین پایگـاه اجتمـاعی   
به بررسی ) 2011(رولیو پ)1380(خاتون آبادي و دیگران. و انگیزش دامداران رابطه معکوس وجود دارد
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بررسـی بـه ) 1381(تحقیق حسینی، فهام و درویشعوامل بازدارنده مشارکت دامداران در احیاي مراتع، 
رود،حبلـه آبخیـز حـوزه درخـاك وآبمدیریت پایدار منابعدرمحلیجوامعمشارکتبرمؤثرعوامل

ادراك مرتعداران نسبت به اثربخشی ن با عنوا)1388(ملکی پورو مریدالسادات ، فتاحی، فهام، فمیتحقیق 
، )1378(خـاتون آبــادي ومرتعــداراي شهرسـتان تفــرش يهـا هـاي ترویجـی بــراي بهبـود طــرح   روش
-هاي مشارکتی شده میبه عواملی که موجب عدم موفقیت طرح)  2006(و پریمر و کیلونن) 2011(انجو

.پردازد
و اجتماعی بر میزان مشارکت دامداران در در بررسی تأثیر مسائل اقتصادي ) 1383(خلیقی و قاسمی

ثر در مشـارکت  ؤهاي مرتعداري معتقدند که دو عامـل مالکیـت و زمـین دیـم مهمتـرین فـاکتور مـ       طرح
. باشددامداران می

هـاي مرتعـداري   تحقیقات دیگري نیز وجود داشته که به بررسی عوامل تأثیرگذار در مشارکت طرح
-، )1390(بهزادفـر واسـدي ،رضایی راد، )2005(، الم و دیگران)1389(حسینیو آرایش . پرداخته است
، )1386(ســـلیمان پـــور، )1385(، صـــابونچی)1380(مصـــطفی زاده، )1389(چیـــذري وشـــاهرودي 

، مطیعـی  )1378(، شـکوري )2008(، شـورتال )1379(، جاللـی )1388(رفیعـی  د و امیرنژا، )2000(توسان
هایی هستند که در بررسی مشارکت در طرح هـا بـه عوامـل    ژوهشاز جمله پ) 1388(لنگرودي و سخایی

.اندهاي مرتعداري دست یافتهجمله طرحهاي مختلف از ثر بر طرحؤمختلف اجتماعی و اقتصادي م

ادبیات نظري- 4
هاي مختلـف زنـدگی اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی و فرهنگـی و       با توجه به ابعاد توسعه در زمینه

دستیابی به وضع مطلوب و تـالش در جهـت تحقـق آن، ضـروري اسـت لـوازم و       ریزي در جهت برنامه
تبعات رسیدن به توسعه همه جانبه در رسیدن به وضع مطلوب را پذیرفت و از تمامی منـابع و امکانـات   

اي برد و بـراي تمـامی منـابع ارزش ویـژه    طبیعی و انسانی بالقوه به صورت مطلوب و حساب شده بهره
.قائل گردید
ریزي در دنیاي جدید، توجه به مشـارکت فعـال و اثـربخش همـه جانبـه افـراد       از لوازم برنامهیکی

هاي فـردي گروهـی بـه    انواع کنشيهدر برگیرندمشارکت . باشدجامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه می
امـور  يهگیري دربـار منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیرنهادن بر فرآیندهاي تصمیم

بعد ذهنی مشارکت که همان تمایـل بـه   -الف: تواند در دو سطح مطرح باشدمشارکت می. عمومی است
صورت عضـویت، نظـارت،   بعد عینی و رفتاري مشارکت اجتماعی که به-مشارکت اجتماعی است و ب

هاي اع کنشبه عبارت دیگر مشارکت فرآیندي است که دربرگیرنده انو.کندگیري بروز میاجراء و تصمیم
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گیـري  فردي و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خـود و جامعـه و تأثیرگـذاردن بـر تصـمیم     
بنابراین مشارکت وانگیزش اجتماعی در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بـر بـاال بـردن    . درباره امور عمومی است

دایـی، تغذیـه، بهداشـت،    هـاي فقرز سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه
باشـد و از ایـن جهـت مقدمـه ضـروري      مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذاران اوقات فراغت مـی 

.باشدتوسعه اجتماعی می
بنابراین الزمه توسعه پایا و همه جانبه، بسط روزافزون انگیـزش و مشـارکت اجتمـاعی، سیاسـی و     

تئـوري سـرمایه   . مرتبط با زندگی اجتماعی آنهاستها و تعیین خط مشی گیرياقتصادي مردم در تصمیم
هـاي  کند و معتقد است که این ویژگـی هاي کالن اجتماعی میاجتماعی که تحلیل خود متمرکز بر ویژگی
بنـابراین عـدم   . شودکند که عامل مشارکت و توسعه جامعه میکالن اجتماعی انگیزشی در افراد ایجاد می

هـاي  در افـراد سـبب عـدم مشـارکت آنهـا در فعالیـت      ) شبکه پیوندهااعتماد و(وجود سرمایه اجتماعی 
.گردداجتماعی می

کند و معتقد اسـت  هاي کالن اجتماعی میتئوري سرمایه اجتماعی تحلیل خود را متمرکز بر ویژگی
کند که عامـل مشـارکت و توسـعه جامعـه     هاي کالن اجتماعی انگیزشی در افراد ایجاد میکه این ویژگی

در افراد، سبب عدم مشارکت آنهـا  ) اعتماد و شبکه پیوندها(بنابراین عدم وجود سرمایه اجتماعی. شودمی
). 1386حیدرآبادي و رحمانی، (شودهاي اجتماعی میدر فعالیت

که (تالکوت پارسونز در مورد تبیین مشارکت اجتماعی معتقد است باید اثرنظام فرهنگی غالب را 
در ساختن شخصیت افراد، از طریق فرآیند اجتماعی ) سطح اطالعات را دارددر نظریه پارسونز باالترین

کردن در خانواده و مدرسه و غیره بررسی کرد، که آیا در فرهنگ غالب و خرده فرهنگ یک خانواده، 
- مثالً شخصیت افراد خاص. یا خیربلهشود هاي اجتماعی به افراد منتقل میهاي مناسب مشارکتارزش

گرایی و همسو هستند یا خیر؟ براساس نظریه پارسونز هرچه عامگرا؟ آیا افراد باهمامگراست یا ع
لذا اگر . همسویی در فرهنگ و شخصیت مردم بیشتر باشد باید انتظار مشارکت اجتماعی بیشتري داشت

داشتن توانیم در انتظارها و قوانین و باورهاي عام داشته باشیم، میاي از ارزشما بتوانیم مجموعه
بنابراین براي باال بردن سطح مشارکت افراد باید قوانینی بوجود آید و تعمیم . گرا نیز باشیمشخصیت عام

پیدا کند تا سبب پیوند افراد گردد، هرچه همفکري، همدلی و همگامی افراد در خانواده بیشتر باشد، 
).83- 87ر، ؛ اسکیدمو242-244، 1382توسلی،(مشارکت اجتماعی بیشتر خواهد بود

اساس جوامع روستایی ایران مبتنی بر نظام ایلی و قومی است لذا مشارکت افراد روسـتایی در امـور   
از . گروه گرایـی و قبیلـه گرایـی اسـت    يههاي فردي بلکه عمیقاً تحت سیطراجتماعی نه به خاطر انگیزه

مشـارکت اجتمـاعی ناشـی از    يهتوان به این نتیجه رسید که حضور مداوم روستائیان در عرصـ اینجا می
.تالش آنان براي حفظ گروه، قوم، قبیله و ایل و حفظ موجودیت و حریم مادي و معنوي آن است
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دامداري که ادامـه حیـات ایـل    نیازهاي زیربنایی چون حفظ امنیت ایل، امور مربوط به کشاورزي و
گونـه  اي افـراد بـراي ایـن   هـ سـبب تقویـت انگیـزه   غیـره  هاي محیطی و وابسته به آن است، محدودیت

میـزان  . هـاي اجتمـاعی اسـت   مشارکت اجتماعی عامـل تقویـت همبسـتگی در شـبکه    . ها استمشارکت
مشـارکت  . موفقیت مشارکت در گرو مهیا بودن شرایط اقتصادي قـانونی، فرهنگـی و روانشـناختی اسـت    

ختلف و در شـکل گیـري و   زمانی ارزشمند است که برمبناي آن مردم احساس کنند در ارتباط با مسایل م
. )125: 1385، پـورفر نقـی پالوج و (اي کشورشان از نقش مؤثري برخوردار هستندیا تحول فضاي توسعه

یعنـی در تصـمیم سـازي، تصـمیم گیـري، اجـرا،       .مشارکتی اصیل است که خصلت فرآیندي داشته باشد
در همه مراحل شرکت کننـد آن  گرانبنابراین چنانچه کنش. نظارت و نهایت امر مشارکت در منافع است

). 1380،42غفاري، (مشارکت واقعی و اصیل است 
یعنـی بـا دخالـت    . شـود مشارکت به عنوان هدف، خود به عنوان جزعی از فرآیند توسعه قلمداد می

افـراد جامعـه از انفعـال    . شودتبدیل به جامعه فعال و مشارکتی میدادن دیگران در فرآیند توسعه، جامعه
شـوند  رسد که خودشان متولی توسعه میکند و به جایی میشان گسترش پیدا میده شعاع تعاملخارج ش

.)1385،122، پورفرنقیپالوج و (و توسعه را خلق و ایجاد کنند
مشارکت به معناي شرکت در تصـمیم  -1:توان چنین برشمرداز یک دیدگاه دو بعد مشارکت را می

شـود کـه مسـتقیم    ها میاز این نظر مشارکت شامل تمام فعالیت. یگیري، تصمیم سازي و نظارت اجتماع
چنـین برداشـتی از   . یا غیر مستقیم منجر به تصمیم گیري در امور مربوط به جامعـه انسـانی خواهـد شـد    

مشـارکت بـه معنـاي    -2.مشارکت ریشه در مفهوم شهروندي و دموکراسی حاکم بر یونـان باسـتان دارد  
ي دسته جمعی براي رفع نیازهاي روزمره چـون تـأمین امنیـت، جمـع آوري     هاتشریک مساعی و فعالیت
اي طـوالنی دارد کـه عمـر آن بـه انـدازه عمـر       از این منظر مشارکت سابقه. غیرهمحصوالت کشاورزي و 

.زندگی اجتماعی بشر است

روش تحقیق- 5
قیق هدف از روش، شناخت و تشخیص چگونگی انجام کار و پژوهش و واردشدن به میدان تح

به عبارت دیگر هدف از این فصل، شناخت روش پژوهش در تحقیقات انسانی است که از مراحل . است
روش .گیردپژوهش حاضر به روش پیمایش انجام می. رودمهم و اساسی یک تحقیق به شمار می

بدین صورت که اطالعات نظري و . باشداي و میدانی میگردآوري اطالعات به دو صورت کتابخانه
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هاي مربوط به اي بدست خواهد آمد و در گردآوري دادهئوري از طریق مطالعه اسنادي و کتابخانهت
. استفاده شده است1جامعه آماري نیز از روش میدانی یا پیمایش

هاي مرتعـداري سـاکن در شهرسـتان    به عبارت دیگر میزان مشارکت دامداران و روستائیان در طرح
روش . گیـرد ي اطالعات در میدان و بـا مصـاحبه بـا افـراد صـورت مـی      شود و جمع آورنور بررسی می

اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه، مشـاهده     (و میـدانی ) اسـنادي (ايگردآوري اطالعات به دو صورت کتابخانه
جامعه آماري دامداران بخش بلـده شهرسـتان نـور    . پذیردصورت می) عمیقهاي ساخت یافته و مصاحبه

هاي دهستان اوزرود، دهستان تتارسـتاق و دهسـتان شـیخ    سه دهستان به نامشاملبخش بلده . بوده است
هـاي تتارسـتاق، اوزرود و شـیخ فضـل اهللا    بر اساس میزان توسعه یافتگی دهسـتان . فضل اله نوري است

توسـعه یـافتگی قـرار    70و 52، 24دهستان کشور به ترتیب در رده هـاي  112نوري بخش بلده در بین 
فرمول کوکران انتخـاب  نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس 172تعداد).1387،85حیدرآبادي، (اندداشته
الزم از آنهـا اخـذ   العـات  اي و تصادفی سیسـتماتیک اط هاي نمونه گیري چند مرحلهاند که با روششده
، ضـریب  f، آزمـون  tهاي آماري مناسب مثـل آزمـون   ها از آزمونبراي بررسی ارتباط بین متغیر.شودمی

. همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد
ایـن اعتبـار مبتنـی بـر داوري و     . ، از اعتبار صوري اتفاده شـده اسـت  ابزار تحقیق2در بحث اعتبار

هاي پژوهش از طریق مراجعه به ها یا معرفمنظور آن است که اعتبار شاخص. ان استقضاوت متخصص
هـاي  هـا یـا معـرف   منظور آن است کـه اعتبـار شـاخص   . )1377،139ساروخانی، (شودداوران تعیین می

.)1382،142رفیع پور، (شودپژوهش از طریق مراجعه به داوران تعیین می
ترین روش آلفاي کرونباخ ها، مناسباالت و گویهؤا توجه به نوع سنامه بپرسش3براي تعیین پایایی

نامه بـه طـور مقـدماتی بـین افـراد نمونـه       پرسش20براي تحقیق، این امر ابتدا . تشخیص داده شده است
ها پایـایی و قابلیـت اعتمـاد پرسشـنامه محاسـبه      آوري دادهتوزیع و پس از انجام آزمون مقدماتی و جمع

83/0هاي مرتعداري برابـر بـا   آلفاي کرونباخ متغیر وابسته میزان مشارکت دامداران در طرحمیزان . گردید
میـزان آلفـاي کرونبـاخ بـراي     . هـا اسـت  دهنده همبستگی درونی شدید و قـوي بـین گویـه   بوده که نشان

بـه  ریزي، میزان آموزش دامـداران هاي سیاستگذاري و برنامهمتغیرهاي میزان آگاهی و اطالعات، شاخص
. باشدمی75/0و 77/0، 61/0ترتیب برابر با 

1 - Survey
2 -validity
3 -Reliability
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ها و مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي مستقل و وابستهتعداد گویه: 1جدول شماره
ضریب آلفاي کرنباختعداد گویه هامتغیرها

461/0میزان آگاهی و اطالعات

1283/0میزان مشارکت

977/0هاي برنامه ریزي و سیاستگذاريشاخص

375/0میزان آموزش

فرضیات- 6
چه پایگاه اقتصادي و اجتماعی افراد ارتقا پیدا کند به همان نسبت از میزان مشارکت آنهـا در  هر-1

.شودهاي مرتعداري کاسته میطرح
هـا  هاي مرتعداري با میزان مشارکت آنرسد بین میزان آگاهی و اطالعات افراد از طرحبه نظر می-2

.اداري وجود داردرابطه معن
.هاي مرتعداري رابطه وجود داردبین سابقه دامداري دامداران با میزان مشارکت در طرح-3
هاي مرتعداري ریزي و سیاستگذاري و میزان مشارکت دامداران در طرحهاي برنامهبین شاخص-4

.رابطه وجود دارد
.اي مرتعداري رابطه وجود داردههاي فردي دامداران و میزان مشارکت در طرحبین ویژگی-5
هـاي مرتعـداري   رسد آموزش دامداران نقش مهمی در میزان مشارکت آنهـا در طـرح  به نظر می-6

.دارد

ها و نتایجیافته- 7
هاي پاسخگویانویژگی-7-1

میـانگین سـن   . سـال بـوده اسـت   85و حداکثر برابر بـا  26سنین افراد مورد مطالعه حداقل برابر با 
میـزان تحصـیالت در بـین پاسـخگویان حـداقل بیسـواد و حـداکثر        .سال بوده است41/53پاسخگویان

اکثریـت آنهـا   . گیرددرصد کل پاسخگویان را در بر می9/96اکثر افراد متأهل بوده و .لیسانس بوده است
ر تعـداد اعضـاي سـاکن د   . کشاورز و مغـازه دار هسـتند  -اند و دامدار، دامدارشاغل بوده) درصد7/93(

تعـداد  میـانگین  . خانوارها بین دو تا نه نفر است و سهم قابل توجهی از خانوارها تقریباً پرجمعیت هستند
درصـد  60از نظر میزان رضایت شـغلی، حـدود   .نفر بوده است81/4اعضاي ساکن در خانوارها برابر با 

میـزان رضـایت   . نـد اپاسخگویان به طور متوسط و تاحدودي از کار و فعالیت خودشـان رضـایت داشـته   
. باشدشغلی در بین افراد مورد مطالعه بسیار پایین و یا متوسط رو به پایین می
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میانگین درآمد افراد . هزار تومان در ماه بوده است650هزار تا 100میزان درآمد ماهیانه خانوار بین
200و شاخص نما یا مد برابر بـا  هزار تومان 250هزار تومان، میانه برابر با 62/265مورد مطالعه برابر با 

هزار تومان در ماه بـوده  700تا 150حداقل و حداکثر متوسط مخارج ماهیانه بین . هزار تومان بوده است
متوسـط ماهیانـه هزینـه    . انـد هزار تومان هزینه داشته400درصد به طور متوسط ماهیانه 25تقریباً . است

دهد که به مشاغلی دیگر به غیر از دامداري و بوده و این نشان میافراد بیشتر از درآمد افراد مورد مطالعه
. هـزار تومـان بـوده اسـت    19/367متوسط مخارج ماهیانه برابر با میانگین .کشاورزي نیز مشغول هستند

در طبقه اجتماعی ) درصد50(دهد که نیمی از افراد بررسی وضعیت طبقه اجتماعی پاسحگویان نشان می
در مجموع افراد مورد مطالعه در طبقه اجتمـاعی پـایین و متوسـط رو بـه     . یین قرار دارندمتوسط رو به پا
.پایین قرار دارند

حـدود  . وده اسـت رأس ب400و 30حداقل و حداکثر تعداد دام افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 
-راد مورد مطالعـه در طـرح  دام افتعدادمیانگین . رأس بوده است50هایشان کمتر از درصد افراد دام4/9

حـدود . هکتار بوده است9/1زمین دیم برابر با میانگین . رأس بوده است06/118هاي مرتعداري برابر با 
. هکتار بوده است75/1زمین آبی برابر با میانگین . درصد یک و کمتر از یک هکتار زمین آبی دارند4/34

آزمون فرضیات- 8
گاه اقتصادي اجتماعی افراد دامدار ارتقا پیدا کند، به همان نسبت از چه پایردهد که هنتایج نشان می

به عبارت دیگر هـر چـه طبقـه اجتمـاعی یـا      . شودهاي مرتعداري کاسته میمیزان مشارکت آنها در طرح
تر است و پایگاه اقتصادي و اجتماعی دامداران باالتر باشد، میزان مشارکت در طرح هاي مرتعداري پایین

چه طبقه اجتماعی یا پایگاه اقتصادي و اجتماعی دامداران پایین تر باشد، میزان مشـارکت در  برعکس هر
.هاي مرتعداري بیشتر استطرح

هاي مرتعـداري در بـین دامـداران در چهـار طبقـه اجتمـاعی بـا        میانگین میزان مشارکت در طرح
میـانگین میـزان مشـارکت در    .باشـد همدیگر متفاوت است و این تفاوت بر اساس شانس و تصادف نمی

، در طبقـه متوسـط رو بـه پـایین برابـر بـا       27/37هاي مرتعداري به ترتیب در طبقات پایین برابر با طرح
.باشدمی24و در طبقه متوسط رو به باال برابر با 50/26، در طبقه متوسط برابر با 44/37

هاي مرتعـداري و  ن در طرحاکت دامداردهد که بین سن افراد و میزان مشارها نشان مینتایج آزمون
هـاي مرتعـداري   ن در طـرح ابا میـزان مشـارکت دامـدار   ) بعد خانواده(همچنین بین تعداد اعضاي خانوار

رابطه معناداري بین دو متغیر میزان آگاهی و اطالعات با میزان مشـارکت  . همبستگی و رابطه وجود ندارد
هاي دامداران با میزان مشارکت در طرحین سابقه دامداري همچنین ب. هاي مرتعداري وجود ندارددر طرح

.مرتعداري رابطه معناداري وجود ندارد
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گـذاري و  ریـزي و سیاسـت  ضریب همبستگی پیرسون نشانگر وجود رابطـه بـین دو متغیـر برنامـه    
. اسـت 034/0داري آن و سـطح معنـا  -375/0همچنین میزان مشارکت دامداران بوده چرا کـه مقـدار آن   

هـاي مرتعـداري   ریزي و سیاست گذاري و میزان مشـارکت در طـرح  هاي برنامهابطه بین متغیر شاخصر
هـاي  گذاري، از میزان مشـارکت در طـرح  ریزي و سیاستمتوسط و منفی است که با افزایش میزان برنامه

در طرح هاي گذاري، به میزان مشارکت ریزي و سیاستشود و با کاهش میزان برنامهمرتعداري کاسته می
.شودمرتعداري افزوده می
هـاي مرتعـداري بـا متغیـر میـزان مخـارج       ن در طرحادهد که میزان مشارکت دامدارنتایج نشان می

همبسـتگی بـین میـزان مخـارج ماهیانـه و      . دارد05/0ماهیانه افراد همبستگی منفی و معناداري در سطح 
-در طـرح میزان مخارج ماهیانه، از میـزان مشـارکت   با افزایش. میزان مشارکت منفی و معنادار بوده است

ن در طرح هاي اشود و با کاهش میزان مخارج ماهیانه، به میزان مشارکت دامدارهاي مرتعداري کاسته می
ن در ادهد که میزان مشـارکت دامـدار  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می. شودمرتعداري افزوده می

با افزایش میزان درآمـد،  . یزان درآمد افراد همبستگی منفی و معناداري داردهاي مرتعداري با متغیر مطرح
-ان در طـرح شود و با کاهش میزان درآمد، به میزان مشارکت دامداراز میزان مشارکت دامدارن کاسته می

. شودهاي مرتعداري افزوده می
رتعـداري بـر حسـب    هـاي م ن در طـرح اها، میزان مشـارکت دامـدار  براساس آزمون تفاوت میانگین

میانگین میزان مشـارکت  . وضعیت تأهل، محل تولد و وضعیت اشتغال تفاوت معنادار مشاهده نشده است
هاي مرتعداري در بین متأهلین بیشتر از مجردان بوده و این نسبت در بـین متـأهلین بـا    ن در طرحادامدار
ن در طـرح هـاي   اارکت دامـدار حـال میـانگین میـزان مشـ    . بیشتر از مجردان اسـت 0/32به 7/35نسبت 

میـانگین میـزان مشـارکت    . تقریباً برابر اسـت 35به 6/35مرتعداري در افراد شاغل و بازنشسته با نسبت 
بیشتر از افراد متولـد  5/35به 7/35ن در طرح هاي مرتعداري در افراد متولد شده شهري با نسبت ادامدار

دار میـانگین  ست که علیرغم عدم وجـود تفـاوت معنـی   نتایج حاکی از آن ا. شده در نقاط روستایی است
با توجه به میزان رضایت شغلی، میانگین میزان مشارکت هاي مرتعدارين در طرحامیزان مشارکت دامدار

تر از سایر دامداران با رضایت شـغلی کـم   با میزان رضایت متوسط پایینهاي مرتعدارين در طرحادامدار
.و خیلی پایین است
با توجه به میزان تحصیالت هاي مرتعدارين در طرحامیانگین میزان مشارکت دامدارجهت سنجش

نتیجه حاکی از آن است که تفاوت معناداري بـین میـزان   . از آزمون واریانس یک طرفه استفاده شده است
وجود دارد و این تفـاوت  هاي مرتعداريتحصیالت دامداران و میانگین میزان مشارکت دامدارن در طرح

دهد که افراد مـورد مطالعـه بـر حسـب     نتایج آزمون دانکن نشان می. باشدناشی از شانس و تصادف نمی
هـاي  ن در طـرح اگیرند که در طبقه اول میانگین میـزان مشـارکت دامـدار   تحصیالت در دو طبقه قرار می
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32هاي مرتعداري بـین  ن در طرحات دامدارو در طبقه دوم میانگین میزان مشارک5/18مرتعداري برابر با 
.می باشد39تا 

ضریب همبستگی پیرسون نشانگر وجود رابطه بین دو متغیر آموزش دامداران و میزان مشـارکت در  
رابطـه بـین متغیـر    . اسـت 001/0داري آن و سطح معنا560/0هاي مرتعداري بوده چرا که مقدار آن طرح

ت اسـت کـه بـا افـزایش میـزان      هاي مرتعداري نسبتاً باال و مثبـ طرحو میزان مشارکت درمیزان آموزش
شود و بـا کـاهش میـزان آمـوزش     هاي مرتعداري افزوده می، به میزان مشارکت دامداران در طرحآموزش

.شودهاي مرتعداري کاسته میدامداران، از میزان مشارکت دامداران در طرح
با متغیر میزان مشارکت در طرح هاي مرتعداريهمبستگی بین متغیرهاي مستقل: 2جدول شماره

مقدار نوع آزمونسطح سنجشمتغیرهاي مستقل
آزمون

سطح 
معناداري

نتیجه آزمون

همبستگی و رابطه معنادارf46/3030/0آزمون ترتیبیپایگاه اقتصادي اجتماعی

همبستگی منفی و معکوس034/0-375/0پیرسونايفاصلهآموزش دامداران

عدم همبستگی954/0-011/0پیرسونايفاصلهیزان آگاهی و اطالعاتم

همبستگی منفی و معکوس034/0-375/0پیرسونايفاصلهبرنامه ریزي و سیاستگذاري

عدم همبستگی096/0-304/0پیرسونايفاصلهسابقه دامداري

عدم همبستگی206/0258/0پیرسونايفاصلهسن

همبستگی منفی و معکوس035/0-374/0رسونپیايفاصلهدرآمد

همبستگی منفی و معکوس046/0-355/0پیرسونايفاصلهمیزان مخارج ماهیانه

عدم همبستگی020/0914/0پیرسونايفاصلهتعداد اعضاي خانوار

دارعدم وجود تفاوت معنیt090/0929/0آزمون اسمیمحل تولد

دارعدم وجود تفاوت معنیt105/0917/0آزمون اسمیوضعیت اشتغال

دارعدم وجود تفاوت معنیf445/0660/0آزمون اسمیوضعیت تأهل

داروجود تفاوت معنیf57/2050/0آزمون ترتیبیمیزان تحصیالت

دارعدم وجود تفاوت معنیf473/0628/0آزمون ترتیبیمیزان رضایت شغلی

باشد کـه ایـن   می703/0ه مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با دهد کنتایج رگرسیون نشان می
هاي مرتعداري و متغیرهاي مستقل را ضریب شدت باالي رابطه بین متغیر وابسته میزان مشارکت در طرح
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هاي میزان مشارکت در طرحدرصد از تغییرات 5/49دهد که مقدار ضریب تعیین نشان می. دهدنشان می
درصد به عوامل دیگري بستگی دارد 5/50شود و بقیه آن یعنی رهاي مستقل مربوط میمرتعداري به متغی

هـاي  تقریباً نیمی از تغییرات متغیر میزان مشـارکت در طـرح  . که در این پژوهش به آنها اشاره نشده است
تحلیـل واریـانس نشـان    . مرتعداري  توسط متغیرهاي مستقل انتخاب شده توسط محقق تبیین شده است

هاي میزان مشارکت در طرحاند اکثر تغییرات متغیر وابسته دهد که متغیرهاي مستقل وارد شده توانستهمی
قـق  هـاي پرسشـنامه مح  دهـد کـه داده  به عبارت دیگر این آزمون نشـان مـی  . بینی کنندرا پیشمرتعداري 

دامـداران و میـزان   متغیرهـاي میـزان آمـوزش    . باشندمتغیره مناسب میساخته، براي انجام رگرسیون چند
ریزي و سیاستگذاري نقش بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها در تبیین متغیـر میـزان مشـارکت در    برنامه
در سطح ریزي و سیاستگذاري میزان آموزش دامداران و میزان برنامهدو متغیر . هاي مرتعداري دارندطرح

برخوردارند و رابطـه  05/0قدار خطایی بیش از اما متغیرهاي دیگر از م. درصد معنادار هستند95بیش از 
.ندارندهاي مرتعداري میزان مشارکت در طرحمعناداري با 

ضرایب رگرسیونی متغیرهاي مستقل با میزان مشارکت در طرح هاي مرتعداري  : 3جدول شماره
ســـــــطح tآزمون ضریب بتاخطاي استانداردضریب رگرسیونمتغیرهاي مستقل

معناداري
856/0401/0--- 246/10967/11ثابتمقدار 

523/0491/0209/0066/1298/0میزان آگاهی
برنامه ریزي و 
سیاستگذاري

645/0-285/0486/0-262/2-034/0

540/1516/0518/0985/2007/0میزان آموزش دامداران
189/0100/0353/0891/1072/0سن

184/2436/1325/0521/1143/0تحصیالت
309/2899/1220/0216/1237/0میزان رضایت شغلی

307/0-046/1-759/1194/0-840/1طبقه اجتماعی
141/0-528/1-013/0261/0-020/0سابقه دامداري

Sig= 031/0F= 69/22R = 495/0R= 703/0

گیريبحث و نتیجه- 9
مشارکت اجتمـاعی  . اي برخوردار استاعات بشري از جایگاه ویژهمشارکت مردمی امروزه در اجتم

هـاي  گیـري هـا و تصـمیم  حضور افـراد در فعالیـت  . هاي اجتماعی استعامل تقویت همبستگی در شبکه
.شودمیافزایش احساس یگانگیومدت موجب تعمیق روابط بین اعضاي جامعه اجتماعی در بلند
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هاي مشارکت این است که عالوه بر تشویق به حداکثر تالش بهترین جنترین و با ارزشیکی از مهم
شوق به انجـام کـار گروهـی و    . کندو کوشش، نیروي ابتکار، خالقیت و سازندگی افراد را نیز شکوفا می

طـرح  .ها را پیدا کننـد لمشکلی، بهترین و عملی ترین راه حکند که براي هر مسؤوالنه، افراد را وادار می
ی به مفهوم عمومی آن یعنی بنا به قول بیرو به معناي سـهیم شـدن در منـافع حاصـل از     مشارکت اجتماع

یک کار جمعی یا عضویت در گروه خاص و فعالیت در یک عمل گروهی، تـاریخی بـه انـدازه زنـدگی     
هاي اولیه تشکیل شده است را یک توان نخستین گروهی که از انساناز این جهت می. اجتماعی بشر دارد

جمعـی و گروهـی   هـاي دسـته  شدن آنها در فعالیت، زیرا زندگی انسانی بدون سهیممشارکتی نامیدجامعه 
هـاي جمعـی   کـردن در فعالیـت  بشر موجودي اجتماعی است و بـدون شـرکت  . ناپذیر استخاص امکان
ـ    زندگی او بی وجـود  همعنی است انسان از آغازین روز زندگی خود بر کره خاکی نـوعی تقسـیم کـار را ب

رده است که این تقسیم کار در کنار این که او را براي به فعلیت در آوردن استعدادهایش توانـا سـاخته   آو
این شکل از مشارکت را که بـه طـور   . امر مشارکت افراد را در امور زندگی انسانی نیز میسر ساخته است

ها در صـورتی کـه   انتوان مشارکت از روي ضرورت دانست زیرا انسکلی بدان اشاره کردیم به نوعی می
. شودبه آن دست نزنند حیات جمعی آنان تهدید می

هـاي مرتعـداري در   ثر بر میزان مشارکت در طرحؤدر این پژوهش به عوامل اقتصادي و اجتماعی م
یکـی از  . شهرستان نور پرداخته شد و مهمترین عوامل تأثیرگذار مورد شناسـایی و بررسـی قـرار گرفتنـد    

هاي مرتعداري در شهرستان نور امر آمـوزش  ثر بر میزان مشارکت در طرحؤتماعی معوامل اقتصادي و اج
هـاي مرتعـداري بـه روسـتائیان و     به عبارت دیگر تعلیم و آموزش امور مربوط بـه طـرح  . دامداران است

نتـایج ایـن   .هـاي مرتعـداري داشـته اسـت    دامداران منطقه نقش بارزي در افزایش مشارکت آنها در طرح
هـاي  انگر آن است که رابطه بین متغیر میزان آمـوزش دامـداران و میـزان مشـارکت در طـرح     پژوهش نش

مرتعداري نسبتاً باال و مثبت است که با افزایش میزان آموزش دامداران، به میـزان مشـارکت دامـداران در    
اران در شود و با کاهش میزان آموزش دامداران، از میـزان مشـارکت دامـد   هاي مرتعداري افزوده میطرح
.شودهاي مرتعداري کاسته میطرح

اقتصادي یک جامعه به ویژه درجوامع روسـتایی،  ومهمترین عوامل رشد وتوسعه اجتماعی یکی از
بـدون همیـاري و  . هاي مربوط بـه روسـتاي خـود اسـت    فعالیتکارها وحضور فعاالنه مردم درنقش و

-توسـعه برداشـته مـی   راه رشد وگامی که درمشارکت مردم، توسعه مفهومی نخواهد داشت، چرا که هر
جهـت ایـن کـار آمـوزش و بـاال بـردن سـطح دانـش، آگـاهی و          . شود، باید با همراهی مردم انجام گیرد

اطالعات دامداران نقش زیادي در افزایش مشارکت و بهبود روند توسعه اقتصادي و اجتمـاعی روسـتاها   
همسـو و  ) 1376(و شـیرانی ) 1380(اتون آبـادي و دیگـران  ، خـ )1380(ها با نتایج عابدینیاین یافته. دارد

هـاي  پس براي افزایش مشـارکت مـردم و دامـداران در طـرح    . کنندهماهنگ بوده و همدیگر را تأیید می
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چرا که مرتعداران با سواد بـاالتر و دامـداران   . مرتعداري بایستی آموزش دامداران سرلوحه کار قرار گیرد
سواد باسواد براي جلب مشارکت افراد بیها دارند و همچنین اگر از افراد سساکن مشارکت بهتري در کال
ها با مشارکت دامداران انجام شـود و  ریزي کالسعالوه بر این باید برنامه. استفاده شود، بهتر خواهد بود

.به نظرات کارشناس طرح در منطقه اهمیت داده شود
هاي مرتعـداري، برنامـه ریـزي و    دامداران در طرحیکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان مشارکت 

ریزي و سیاست ضریب همبستگی پیرسون نشانگر وجود رابطه بین دو متغیر برنامه.ها استسیاستگذاري
034/0داري آن و سـطح معنـا  -375/0گذاري و همچنین میزان مشارکت دامداران بوده چرا که مقدار آن 

ایـن نتـایج بـا    . مشـارکت دارد ریزي نقش مهمی در افزایش میـزان  امهدهد که برنیافته ها نشان می. است
همسو بوده چرا که در هـر دو پـژوهش دریافتـه    ) 1389(و آرایش و حسینی) 1386(پورهاي سلیمانیافته

رابطـه بـین   .ریزي تشکیالت ترویج با متغیر مشارکت مردمـی رابطـه وجـود دارد   ساختار و برنامهشد که 
هـاي مرتعـداري متوسـط و    گذاري و میزان مشارکت در طـرح نامه ریزي و سیاستهاي برمتغیر شاخص

هاي مرتعـداري  ت گذاري، از میزان مشارکت در طرحریزي و سیاسمنفی است که با افزایش میزان برنامه
هـاي  ت گـذاري، بـه میـزان مشـارکت در طـرح     کاسته می شود و با کاهش میزان برنامـه ریـزي و سیاسـ   

.شودمیمرتعداري افزوده
هاي مرتعداري، میزان تحصیالت و سطح ثر در امر مشارکت در طرحؤیکی دیگر از عوامل مهم و م

هاي تخصصی اکثریت روستاییان با مشکل نداشتن سواد و یا کم سوادي و مهارت. باشدسواد و دانش می
و فرصت فراگیري آن ترین آنان اغلب از نهضت سواد ویژه محرومه روستاییان ب.دست به گریبان هستند

ها را ندارنـد و  این افراد به دلیل این امر اغلب انگیزه مشارکت در طرح. اندبه دالیل مختلف محروم مانده
.مانندهاي توسعه باز میاز شرکت در برنامه

بودن نقـش  در میـزان تحصـیالت و یـا کـم و زیـاد     دهد که تفاوت هاي این پژوهش نشان مییافته
هاي مرتعداري دارد و اکثراً افراد بـا تحصـیالت   مینه میزان مشارکت دامداران در طرحجالب توجهی در ز

نتـایج پـژوهش بـا یافتـه هـاي مطیعـی لنگـرودي و        . باالتر از میـانگین مشـارکت بـاالتري برخوردارنـد    
و فمــی، فهــام و ) 1379(، جاللــی)1380(، خــاتون آبــادي و دیگــران)1380(، عابــدینی)1388(ســخایی
.نمایندهمسو و هماهنگ می باشد و همدیگر را تأیید می) 1388(دیگران

در میـزان مشـارکت دامـداران در    پایگاه اقتصادي و اجتماعی از جمله عواملی اسـت کـه نقـش آن    
هـاي  دهـد کـه میـانگین میـزان مشـارکت در طـرح      نتایج نشان مـی . هاي مرتعداري بارز بوده استطرح

قه اجتماعی با همدیگر متفاوت اسـت و ایـن تفـاوت بـر اسـاس      مرتعداري در بین دامداران در چهار طب
بر حسب پایگاه اقتصادي و اجتماعی، میانگین میزان مشارکت در طرح هـاي  . باشدشانس و تصادف نمی

، در طبقه 44/37، در طبقه متوسط رو به پایین برابر با 27/37مرتعداري به ترتیب در طبقات پایین برابر با 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

143/ ...کت اجتماعی مؤثر بر میزان مشار-بررسی نقش عوامل اقتصادي

به عبـارت دیگـر هـر چـه طبقـه      . باشدمی24و در طبقه متوسط رو به باال برابر با 50/26متوسط برابر با 
هـاي مرتعـداري   اجتماعی یا پایگاه اقتصادي و اجتماعی دامداران باالتر باشد، میـزان مشـارکت در طـرح   

شـد،  تـر با تر است و برعکس هر چه طبقه اجتماعی یا پایگاه اقتصادي و اجتمـاعی دامـداران پـایین   پایین
هـاي مطیعـی لنگـرودي و    ها با نتـایج پـژوهش  یافته. هاي مرتعداري بیشتر استمیزان مشارکت در طرح

مـدیگر را بـه   هماهنـگ و همسـو بـوده و ه   ) 1379(و رسـتمی و فمـی  ) 1380(، عابدینی)1388(سخایی
. نمایندصورت تجربی تأیید می

أثیرگـذار بـر میـزان    از جملـه عوامـل ت  هاي سالیانه دامـداران نیـز   درآمد و مخارج و همچنین هزینه
دهـد کـه میـزان    نتایج آزمون همبستگی پیرسـون نشـان مـی   . هاي مرتعداري بوده استمشارکت در طرح

هاي مرتعداري با متغیر میزان مخارج ماهیانه افراد همبستگی منفی و معنـاداري  مشارکت دامدارن در طرح
شود و هاي مرتعداري کاسته مین مشارکت دامدارن در طرحبا افزایش میزان مخارج ماهیانه، از میزا. دارد

. شـود هـاي مرتعـداري افـزوده مـی    با کاهش میزان مخارج ماهیانه، به میزان مشارکت دامـدارن در طـرح  
هاي مرتعـداري بـا متغیـر میـزان     دهد که میزان مشارکت دامدارن در طرحهمچنین نتایج آزمون نشان می
داري و سطح معنا-374/0مقدار ضریب همبستگی پیرسون . معناداري دارددرآمد افراد همبستگی منفی و

-رن در طرح هاي مرتعداري کاسـته مـی  با افزایش میزان درآمد، از میزان مشارکت دامدا. است035/0آن 
نتـایج  . شـود هاي مرتعداري افزوده مـی شود و با کاهش میزان درآمد، به میزان مشارکت دامدارن در طرح

هاي سایر محققینی که در فصل دوم و در قسمت ادبیـات و سـوابق تحقیـق بـه آنهـا      با یافتهاین پژوهش
، شــاهرودي و )1381(هــاي حســینی، فهــام و درویــشمــثالً یافتــه. باشــدپرداختــه شــد، هماهنــگ مــی

.از آن جمله هستند) 1385(و صابونچی) 1389(چیذري

پیشنهادات-10
:توان موارد زیر را به عنوان پیشنهاد مطرح نمودمیها و نتایج این پژوهش با توجه به یافته

-بر میزان مشارکت دامداران در طرحثر ؤهاي این تحقیق نشان می دهد که یکی از عوامل میافته-1
گسـترش  پس بایسـتی بـه   . هاي مرتعداري، میزان آموزش دامداران و افراد ساکن در نقاط روستایی است

.و غیره پرداختهاي اجرائیائه شده از سوي سازمانهاي ترویجی ارکمی و کیفی برنامه
ثر بر میـزان مشـارکت دامـداران در    ؤثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مأشود موضوع تپیشنهاد می-2

یگر مقایسه شـود  ها و مناطق مرتعی مشابه مورد بررسی و با هم دهاي مرتعداري در دیگر شهرستانطرح
هـا  هاي کشور و یا حتـی اسـتان  در این شهرستان با سایر شهرستانهاي این پدیده تا مشخص گردد علت

تفاوت ماهوي دارد یا خیر؟
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ثر بر میزان ؤثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی مأهاي پژوهشی که در رابطه با موضوع تکلیه فعالیت-3
حلیـل  ا تهاي مرتعداري انجام شده، به وسیله محققین در آینده از تکنیـک فـر  مشارکت دامداران در طرح
. ولین مربوطه ارجاع دهندبهره جسته و آنها را به مسؤ

شود در تحقیقات آتـی  پیشنهاد می. در این پژوهش سنجش بسیاري از متغیرهاي مهم میسر نشد-4
هـاي سـرمایه اجتمـاعی و شـبکه     لفـه ؤسنجش متغیرهایی همچون قومیت، رضایت از زندگی، هویـت، م 

اي، ایـن موضـوع در   همچنین با انجام تحقیقی به شیوه مقایسـه . ردروابط اجتماعی مورد سنجش قرار گی
.سایر شهرستانها مورد بررسی قرار گیرد

چـرا کـه بـا    که سطح سواد مرتعداران را ارتقا دهد، اتخاذ گردد هایی سیاستبایستی سعی شود -5
.گرددزوده میافزایش سطح دانش و آگاهی روستائیان و دامداران منطقه بر میزان مشارکت آنها اف

هـاي  است در این زمینه دولـت و سـازمان  ها و سیاستگذاري، الزمریزيبا توجه به نقش برنامه-6
.مرتبط تمام تالش خود را به کار گیرند

منابعفهرست 
ثر بر مشارکت مـردم  ؤتحلیل رگرسیونی عوامل م، 1389، سیدجمالفرج اله حسینیر و آرایش محمدباق.1

برداري منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استانسعه و بهرهدر حفظ، احیا، تو
.58-49):1(24;1389بهار )کشاورزيعلوم و صنایع(اقتصاد و توسعه کشاورزي ، ایالم

-اجتماعی بـر مشـارکت بهـره   -قتصادي ثیر عوامل اأتبررسی ، 1388،، حامدرفیعید، حمید و امیرنژا.2

.722-710):4(1388،3زمستان ، مجله مرتع، هاي مرتعدارياجراي طرحبرداران در 
.، چاپ اولفرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، تهران، 1370، بیرو، آلن.3
نقـش فرهنـگ و مـدیریت جهـادي در تقویـت و توسـعه      ،1385، ، مجتبی و نقی پـورفر، ولـی اهللا  پالوج.4

، وزارت مجموعه مقاالت همایش فرهنـگ و مـدیریت جهـادي   ،و مشارکت مردمیهاي اجتماعی سرمایه
.مدیریت و منابع انسانیمعاونت توسعه،کشاورزيجهاد

وسسـه چـاپ و انتشـارات    ؤم،جامعـه آنومیـک  مشارکت اجتماعی در شرایط،1382، توسلی، غالمعباس.5
.دانشگاه تهران، تهران

عوامـل بازدارنـده مشـارکت    ،1380، الطاهرخاتون آبادي، سید احمد، امینی، امیر مظفر و میرزاعلـی، عبـد  . 6
دامداران در احیاي مراتع آق قال در استان گلستان، فصلنامه علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، جلـد  

.39-54پنجم، شماره اول، صص 
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هـاي  چارچوبی براي تشـکیل گـروه  : دوسویهمشارکت انسانی و ارتباط ،1378، خاتون آبادي، سید احمد. 7
منابع طبیعی و توسعه پایدار، مجموعه مقاالت همایش منابع طبیعی، مشـارکت و توسـعه، سـازمان    حافظ 

.جنگل ها و مراتع کشور
بررسی تأثیر مسائل اقتصادي و اجتمـاعی بـر میـزان    ،1383، خلیقی، نعمت اهللا و قاسمی، تاج محمدحسن. 8

له علـوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی،     مشارکت دامداران در طرح هاي مرتعداري شمال استان تهران، مج
.181-189، صص سال یازدهم، شماره اول

هـاي مـؤثر بـر مشـارکت     سـازه : هـاي مرتعـداري اسـتان کردسـتان    واکاوي تعاونی،1379، جاللی، محمد. 9
.مرتعداران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز

هاي کشاورزي و منابع طبیعی، فصـلنامه  موختگان رشتهآنشساماندهی اشتغال دا، 1382، جاللی، خداکرم.10
.22-19، ص 1نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، شماره 

سمینار جامعه شناسـی توسـعه،  مشارکت و توسعه روستایی، مجموعه مقاالت، 1370،احمدحامد مقدم، . 11
.انتشارات سمت، تهرانجلد دوم، 

ررسی ضرورت مشارکت و تعیین نیازهـاي آموزشـی روسـتائیان دامـدار و     ب،1372، پور، ابوطالبحسین.12
جنگل نشینان براي حفاظت خاك و آبخیزداري در حوزه رودخانه هراز آمل، پایان نامه کارشناسی ارشـد،  

.دانشگاه تربیت مدرس تهران
مایه اجتمـاعی،  رویکردي نظري بـر مفهـوم سـر   ،1386، حیدرآبادي، ابوالقاسم و رحمانی فیروزجاه، علی.13

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي سرمایه اجتماعی چالش ها و راهکارها، معاونـت پژوهشـی دانشـگاه    
.163-180صص.آزاد دهاقان

بررسی ارزش هاي اجتمـاعی مـوثر بـر توسـعه     ،1388، حیدرآبادي، ابوالقاسم و رحمانی فیروزجاه، علی.14
، دانشـگاه  1404راهبردهاي توسعه منطقه اي نور در افـق  فرهنگی در استان مازندران، همایش منطقه اي 

.215-235صص .آزاد اسالمی نور
ها؛ مقدمه اي بر روش هـاي شـناخت جامعـه و تحقیقـات     کندوکاوها و پنداشته،1382،پور، فرامرزرفیع.15

.اجتماعی، شرکت سهامی انتشار، تهران
جتمـاعی، جلـد دوم، انتشـارات پژوهشـگاه علـوم      هاي تحقیق در علـوم ا روش،1377، ساروخانی، باقر.16

.، چاپ چهارمانسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
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، منـابع طبیعـی  جامعپذیري و توسعه پایدار در مدیریتبررسی مشارکت،1386، پور، سیدمسعودسلیمان.17
.هارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران مدیریت حوزه هاي آبخیزچ

عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت بـه مشـارکت   ،1386، اصغر، چیذري محمدرودي علیشاه. 18
علـوم و فنـون   -مجله علوم آب و خـاك  ،)مطالعه موردي در استان خراسان رضوي(بران آبدر تعاونی

.312-299) :42(11، دانشگاه اصفهانکشاورزي و منابع طبیعی 
بررسی ، 1388، پورملکی،فتاحی، پگاه مریدالسادات،راحیل،م فهام، رجبعلی، الها، حسینشعبانعلی فمی. 19

مجله ، )مراتع شهرستان تفرش: مطالعه موردي(هاي مرتعداريعوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح
.)16پیاپی (4مرتع، سال چهارم، شماره 

، 1388، راحیـل ،ملکـی پـور  ،پگـاه ،اتمریدالسـاد ، فتـاحی رجبعلـی  ،فهام الهام،فمی حسینشعبانعلی. 20
مرتعـداراي شهرسـتان   ادراك مرتعداران نسبت به اثربخشی روش هاي ترویجی براي بهبـود طـرح هـاي   

.403-389):3(62،منابع طبیعی ایران(آبخیزداري مرتع و، تفرش
، استان آذربایجـان شـرقی  هروستاهاي برگزیدپژوهشی در توسعه و مشارکت در، 1378، شکوري، علی.  21

. 89-104صص ، 37: هشمار،هاي جغرافیاییپژوهشمجله 
داري هاي مرتـع هاي جلب مشارکت دامداران در بخش آموزشی طرحبررسی راه، 1376، شیرانی، ماهان-22

.، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات تهران1375-1376در منطقه ساوه در سال 
هـاي احیـاء مراتـع    ؤثر در مشـارکت مرتعـداران روسـتایی در طـرح    عوامل مـ ،1385، صابونچی، افروز.23

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    ،کارشناسـی ارشـد  نامه ، پایان1384-1385شهرستان کرمانشاه سال زراعی
.علوم و تحقیقات تهران

نطقه داري مهاي مرتعثر بر مشارکت دامداران در طرحؤبررسی عوامل اجتماعی م،1380، عابدینی، خلیل.24
.44-52، صص 53مجله جنگل و مرتع شماره ) استان تهران(دماوند حوزه آبخیز الر

.فصلنامه اقتصاد توسعه. یانئدولت و مشارکت اجتماعی روستا،1380، غالمرضاغفاري، -25
هـاي مشـارکت روسـتائیان و ارتبـاط آن بـا تـرویج کشـاورزي،       بررسی زمینه،1374، محسنی، منوچهر-26

.وزارت جهاد سازندگییج و مشارکت مردمیمعاونت ترو
.1385و 1375، 1365هاي نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن، سال،1385، مرکز آمار ایران.27
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