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چکيده
اجراي  اخیر،  دهه هاي  طي  آبخیزداری  برنامه هاي  از  یکی 
طرح های مشارکتی بوده است که انجام آنها از برنامه پنج ساله 
منابع آب وخاک  پایدار  مدیریت  توسعه شروع شد. طرح  سوم 
فاز  که  است  مشارکتی  طرح های  این  از  یکی  رود  حبله  حوزه 
اول آن توسط معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی وقت 
در سال 1377 با همکاری دفتر توسعه سازمان ملل متحد به اجرا 
درآمد. با توجه به اینکه تاکنون کمتر به جزئیات و ابعاد مشارکت 
مردمي در طرح هاي آبخیزداري پرداخته شده است. لذا در این 
طرح هاي  در  مردم  مشارکت  ابعاد  تا  است  شده  سعي  تحقیق 
از روش تحلیل عاملي مورد بررسي قرار  استفاده  با  آبخیزداري 
رود  آبخیزحبله  ساکنین حوزه  پژوهش  این  آماری  گیرد. جامعه 
در  ساکن  روستاییان  نفراز   200 شامل  نمونه  جامعه  باشند.  می 
حوزه مي باشند که درطرح مشارکت داشته اند. ابزارجمع آوری 
داده ها دراین پژوهش پرسشنامه هاي محقق ساخته بوده است که 
اطالعات الزم بصورت حضوري از طریق این پرسشنامه ها جمع 
آوري شد. براي سنجش پایایی ابزار جمع آوري اطالعات ازآزمون 
آلفاي کرونباخ و براي سنجش روایی متغیرهاي مورد آزمون، از 
روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج بدست آمده موید اعتماد 
داد  نشان  تحقیق  نتایج  است.  بوده  پرسشنامه  به  باال  اطمینان  و 
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بوده  متوسط  آبخیزداري  طرح هاي  در  مردم  مشارکت  میزان  که 
و مشارکت مردم دراجراي طرح هاي آبخیزداري در سه بعد: بعد 
اجتماعي )37 درصد( بعد میداني )16 درصد( و بعد  اقتصادي )8 
درصد( بوده است که این عوامل مجموعا 61 درصد از واریانس 

مشارکت را تبیین مي کنند.

کليد واژه ها: آبخیزداري، ابعاد مشارکت، اجتماعی، اقتصادی، 
تحلیل عاملي  

مقدمه  
منابع طبیعي هر کشور بخش مهمي از سرمایه اصلي آن کشور را 
به کیفیت  تا حد زیادي  نیز  پایدار کشور  تشکیل مي دهد و توسعه 
منابع طبیعي و چگونگي استفاده از آن بستگي دارد. رشد جمعیت 
پیشرفت  غذایي،  مواد  براي  تقاضا  افزون  روز  افزایش  و  جهان 
فناوري و استفاده بي رویه از آن در طبیعت به منظور افزایش بازده 
اقتصادي اراضي کشاورزي و منابع طبیعي در نیمه دوم قرن بیستم 
چالش هایي را براي منابع طبیعي بوجود آورده است ]17[،  بررسي ها 
نشان مي دهد طی دهه هاي گذشته طرح های زیادی توسط نهادهای 
به  روستائیان  و  طبیعي  منابع  شرایط  بهبود  برای  بین المللی  و  ملی 
و  اند  نبوده  موفق  زیاد،  هزینه های  علیرغم  که  است  آمده  اجرادر 
این  اجراي  جهاني،  بار  و  خوار  المللي  بین  سازمان  گزارش  به  بنا 
نکرده اند  ایجاد  روستائیان  وضعیت  بهبود  در  چندانی  تاثیر  طرح ها 
]14[، بدنبال این موضوع تحقیقات زیادی توسط نهادهای بین المللی 
درمورد علل عدم موفقیت این طرح ها در سطح جهان انجام شد که 
نهایتا دولت های جهان در کنفرانس سال 1357 به این نتیجه رسیدند 
مشارکت  و  دادن  دخالت  عدم  این طرح ها  موفقیت  عدم  عامل  که 
منابع  در  مردمي  مشارکت  موضوع  می باشد.  آنها  اجرای  در  مردم 
طبیعی نیز از کنفرانس جهانی محیط و توسعه در سال 1365 بیشتر 
مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت که طی آن دولت ها دریافتند 
شده  طبیعی  منابع  رفتن  بین  از  باعث  شتابان  اقتصادی  توسعه  که 
است. از اینرو موضوع مشارکت مردمی در کنفرانس سازمان ملل در 
مورد محیط و توسعه در برنامه کاری کنفرانس ریو دو ژانیرو برزیل 
در سال 1370 مورد تاکید قرار گرفت و در بند 21 فصل 23 به این 
موضوع اشاره شد که »یکی از پیش نیازهای اساسی برای دستیابی به 
توسعه پایدار مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری براي برنامه هاي 
مفهوم مشارکت  بعد  به  آن  از  لذا   ،]21[ باشد  توسعه می  و  محیط 
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و  توسعه روستایی  اجرای طرح های  در  مختلف خصوصا  ابعاد  در 
یافت  روزافزونی  طبیعي گسترش  منابع  و  کشاورزی  نیز طرح های 
تصمیم  محلی  دولت های  نیز  و  توسعه  امر  بین المللی  نهادهای  و 
بهره مند  مختلف  طرح هاي  اجرای  در  مردم  مشارکت  از  تا  گرفتند 
شوند. همان طور که عنوان شد عمده فقرا در روستاها زندگی می 
کنند و از خصوصیات بارز زندگی آنها، وابستگی اقتصاد و معیشت 
به  کمک  نیز  و  فقر  کاهش  برای  اینرو  از  است.  کشاورزی  به  آنها 
روستائیان فقیر، توسعه کشاورزی یکی از راه های توسعه روستایی 
است. از طرف دیگر منابع آب و خاک یکی از پارامترهای مهم در 
منابع آب و خاک، کشاورزی  امر کشاورزی است که بدون وجود 
امکان ندارد. براساس آمارهای موجود منابع آب وخاک در سطح کره 
خاکی بدلیل استفاده ناصحیح و عدم مدیریت اصولی رو به تخریب 
است. بنا به مطالعات انجام شده منابع آب وخاک کشور ما نیز در 
طی سال های اخیر بشدت رو به تخریب گذاشته است و در وضعیت 
بحرانی بسر می برد و علیرغم اقدامات صورت گرفته این تخریب 
کماکان ادامه دارد]1[. از طرفی دولت ها به تنهایی قادر به مدیریت 
مشارکت  لذا  و  باشند  نمی  آبخیز  حوزه های  در  وخاک  آب  منابع 

مردمی امروزه نقش بسیار مهمی در مدیریت منابع طبیعی دارند. 
گرچه به هنگام مطرح شدن موضوع مشارکت در اواخر دهه 50 
شمسی در سطح بین المللی کشور عزیز ما در گیر انقالب اسالمی 
و سپس جنگ تحمیلي و مشکالت ناشی از آن بود  و لیکن موضوع 
مشارکت از بعد از انقالب اسالمی باالخص بعد از جنگ تحمیلی 
به  نیز  کشورمان  اساسی  قانون  در  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
موضوع شورا توجه ویژه ای شده است.  امروزه همچنین در اجرای 
طرح های توسعه ای و عمرانی نیز بحث مشارکت مردمی در کشور 
است.  شده  تبدیل  اجرایی  دستگاه های  و  مجریان  اول  موضوع  به 
یکی از طرح های مشارکتی که بعد از جنگ و در زمان وزارت جهاد 
سازندگی وقت انجام شد طرح مدیریت پایدار منابع آب وخاک در 
حوزه حبله رود بود که فاز اول آن در سال 1377 با همکاری دفتر 

توسعه سازمان ملل متحد )UNDP)  شروع شد.  
با توجه به بررسی های انجام شده در این حوزه، فاز اول این طرح 
علیرغم مشکالت اجرایی فواید بی شماری در منطقه داشته است و 
بنا به مشاهدات نگارنده، این طرح با ایجاد پتانسیل هایی باعث کار 
آفرینی و ایجاد شغل بخصوص برای زنان در بعضی روستاهای منطقه 
مانند حصاربن شده است. نمونه هایی از دستاوردها و موفقیت های 
این طرح را میتوان در گزارش ها و مطالعات سایر محققین کشور نیز 
لیکن بررسي ها  ابعاد مختلفي دارد و  دید ]3،4،5،6،7،2[، مشارکت 
حاکي از آن است که مردم تمایل به مشارکت در جنبه هاي خاصي 
بررسی  به  تا  این تحقیق درصدد است  دارند.  از کارهاي مشارکتي 
ابعاد مشارکت مردم در اجرای طرح های آبخیزداری پرداخته و تعیین 
نماید که مردم بیشتر به مشارکت در چه بعد از طرح هاي مشارکتي 
مردمی  مشارکت  مفهوم  مورد  در  دهند.  نشان مي  عالقه  آبخیزداري 
ملل  سازمان  دارد،  وجود  متفاوتی  نظرات  آن،  اهداف  به  توجه  با 

مشارکت مردمی را یکی از عناصر اساسی جریان توسعه بحساب می 
آورد. عده اي مشارکت را در درگیر کردن تعداد زیادی از مردم در 
انجام طرح ها و فعالیت ها بمنظور باال بردن وضعیت زندگی آنها می 
دانند.پاول    ]18[، مشارکت را  یک جریان فعال میداند که از طریق 
آن گروه های بهره بردار یا ذینفعان با تحت تاثیر قراردادن مدیریت 
و اجرای طرح های توسعه،  بدنبال باال بردن شرایط زندگی و درآمد  
 ،]20[ باشند.  شومان  بنفس خود می   اعتماد  و  فردی  نیز رشد  و 
 ،]21[ آپهوف  داند.   می  توسعه  برای  نیاز  پیش  اولین  را  مشارکت 
به  افراد  دستیابی  برای  را  برابری  شرایط  مشارکت  که  است  معتقد 
مشارکت  است  معتقد  جهانی]23[،  بانک  کند.  می  فراهم  امکانات 
مهارت سازمانی  باالرفتن  باعث  و  آنها  توانمند شدن  باعث  مردمی 
همکاران  و  باوم  شود.  می  جامعه  یک  در  مردم  مدیریت  توان  و 
معتقدند  و  دانسته  مهم  توانمندسازی  دید  از  را  مشارکت  نیز   ]10[
انور ]13[ معتقد  آنها می شود.  توانمندي  باعث  که مشارکت مردم 
است که مشارکت مردم در قالب گروه های محلی در اجرای طرح ها 
باعث  غلبه بر  انزوای اجتماعی و عدم اعتماد بنفس آنها مي گردد 
بنا به عقیده  که از  مظاهر محرومیت اجتماعی  شمرده می شود.  
پالت ]11[ مشارکت اندک مردم یک جامعه نشاندهنده فقر آن جامعه 
است.  ایروین و استنسبری ]15[ معتقدند مشارکت مردمی باعث می 
مورد  موضوعات  مورد  در  تری  قبول  قابل  و  بهتر  تصمیمات  شود 
ارتباط نزدیک با  بحث گرفته شود. بر طبق نظر آیی ]9[ مشارکت 
فقر و انزوای اجتماعی دارد، زیرا مشارکت اجتماعی از فعالیت های 
فرد درحمایت از خودش پشتیبانی می کند تا فرد خودش را از فقر 
نجات دهد. بنظر او این موضوع  باعث توسعه نهادهای دموکراتیک 
جامعه  در  که  گروه هایی  برای  را  سیاسی  فضای  و  جامعه شده  در 
جایگاه مناسبی در تصمیم گیری ها ندارند و در جامعه منزوی هستند 
باز می کند. وان رایت و ورمیر ]22[، معتقدند با مشارکت شهروندان 
برنامه ریزان  برای  استراتژیکی  ایده های مهم و  در تصمیم گیری ها 
از طرفی  ایجاد می شود.  ماموران دولت  نیز سازمان دهندگان و  و 
با مشارکت مردم  از دانشمندان علوم اجتماعی معقدند که  عده ای 
در تصمیم گیری ها فرصت هایی برای مردم  ایجاد می شود که این 
امر باعث نوعی رضایت اجتماعی می شود. در مورد فواید مشارکت 
مشارکت  فواید  براي   ،]11[ کالیتون  دارد.  وجود  زیادي  نظرات 
موارد زیر را یاد آور مي شود: 1- کارایی فعالیت ها با مشارکت افراد 
محلی و منابع محلی باال می رود.2-  اثر گذاری فعالیت ها با توجه 
انها  نیاز  وبراساس  مردم  فهم  و  دانش  براساس  فعالیت ها  اینکه  به 
انجام می شود بیشتر می شود. 3- پتانسیل های محلی برای مدیریت 
می  کمک  مردم  مشارکت  شود.4-   می  ایجاد  فعالیت ها  توسعه  و 
منافع   -5 شود.  افزوده  فعالیت ها  دامنه  و  پوشش  سطح  به  تا  کند 
تامین  بیشتر  فعالیت ها  در  ذینفع  افراد  شناسایی  با  هدف  جامعه 
پایداری  به  مردم  مشارکت  با  است  معتقد  او  نهایت  در  شود.  می 
شود.   افزوده  محلی  افراد  به  طرح  منابع  مالکیت  دادن  با  فعالیت ها 
در مورد ابعاد و جنبه هاي مختلف مشارکت مردمي نظرات مختلفي 
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 وجود دارد که در اینجا به دو مورد از آنها اشاره مي شود. لیز ]16[
معتقد است مردم به دو روش در طرح هاي منابع طبیعي مشارکت مي 
و  مشارکت  و  او عضویت  منظور  که  اجتماعي  مشارکت  کنند. 1- 
طرح هاي  اجراي  براي  که  است  محلي  گروه هاي  در  همکاري 
مذکور تشکیل مي شوند مي باشد و 2- مشارکت اقتصادي که منظور 
حمایت هاي مالي و نیز بهره مندي مردم از منافع حاصل از اجراي 
اینگونه طرح ها مي باشد. عالوه بر این دولیسکا ]12[ به سه نوع  از 
ابعاد و روش هاي مشارکت مردمي در تحقیق خود اشاره کرده است 
 : منابع طبیعي شامل  او معتقد است مشارکت مردم در طرح هاي   .
1- مشارکت ذینفعان در فعالیت هاي محیطي و یا میداني مربوط طرح 
2- مشارکت ذینفعان در جنبه هاي مالي و منافع اقتصادي طرح ها و 
3- مشارکت مردم در عضویت گروه هاي محلي و تصمیم گیري هاي 
انجام شده در گروه هاي محلي و ارزیابي طرح هاي مذکور مي داند. 
مشارکت  ابعاد  بررسي  به  عاملي  تحلیل  از  استفاده  با  محققین  این 
اند که مردم به  اند و در تحقیق خود به این نتیجه رسیده  پرداخته 
فعالیت هاي اجتماعي در اجراي طرح هاي مشارکتي آبخیزداري بیشتر 
ابعاد و مسائل مالي اجراي طرح هاي  راغب هستند تا مشارکت در 

آبخیزداري. 

مواد و روش ها
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجه 
کنترل و نظارت میدانی بوده و از نظرروش پژوهش و نحوه گرداوري 
اطالعات نیز از جمله تحقیقات توصیفي  پیمایشي محسوب شده که 
با استفاده از روش هاي کیفي داده هاي آن بررسي شده است. قلمرو 
جغرافیایي پژوهش حوزه آبخز حبله رود مي باشد و جامعه آماری 
آبخیز  حوزه  دست  باال  روستاهای  ساکنین  کلیه  شامل  تحقیق  این 
حبله رود در استان تهران است که طرح آبخیزداری در آن روستاها 
به جهت صرفه  و  موجود  محدودیت های  بدلیل  است.  شده  انجام 
جویی در وقت و هزینه اجرای این تحقیق، داده های این طرح از سه 
روستای این حوزه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. حجم 
از  استفاده  با  نیز  و  این روستاها  تعداد جمعیت  به  توجه   با  نمونه 
فرمول کوکران 200 نفر بدست آمد که از هر روستا متناسب با حجم 
جمعیت آن روستا  تعداد نمونه مورد نظر انتخاب و بصورت تصادفي 
پرسشنامه هاي مربوطه از آنها تکمیل گردید. ابزار اندازه گیری در این 
پژوهش پرسشنامه بوده است. برای این منظور پرسشنامه ساختار یافته 
ای حاوي ویژگی های فردی پاسخگویان و نیزشاخص هاي مشارکت 
ابعاد مختلف اجراي طرح هاي آبخیزداری در حوزه حبله  مردم در 
رود تهیه گردید. جهت  ارزیابی متغیر مشارکت از مدل ارائه شده 
توسط کوهن و آبهوف که ترکیبی حاصل از چهار بعد مشارکت: 1- 
مشارکت در تصمیم گیری، 2- مشارکت در اجرا، 3- مشارکت در 
منافع و 4- مشارکت در ارزیابی استفاده گردید. لذا براي این منظور 
از 21 گویه براي بررسي و ارزیابي ابعاد مشارکت استفاده شد. براي 
سنجش ابعاد مشارکت، یک طیف پنج گزینه اي لیکرت بکار گرفته 

شد که از خیلي کم )یک( تا خیلي زیاد)پنج( رتبه بندي و امتیاز دهي 
شد و در نهایت عدد مربوط در مقیاس فاصله اي بدست آمد. بمنظور 
از تکمیل  متغیرهاي مورد سنجش در پرسشنامه پیش  بهبود روایی 
امور مشارکت استفاده شد.  از نظرات کارشناسان و صاحب نظران 
همچنین براي اطمینان از روایي متغیرهاي مورد ازمون در پرسشنامه 
از روش تحلیل عاملي  و محاسبه ضریب KMO استفاده شد. برای 
استفاده  باخ  آلفای کرون  از  نیز  پرسشنامه مشارکت  پایایی  سنجش 
پایایي پرسشنامه نشان  براي روایي و  آمده  گردید. ضرایب بدست 
دهنده همبستگي دروني بین متغیرها براي سنجش مفاهیم بکار رفته 
و موید تناسب مجموعه متغیرها در مانریس همبستگي تحلیل عاملي 

است )جدول شماره 1(. 

نتایج 
براي انجام تحلیل عاملي بر روي داده ها مراحل مختلفي طي شد. 
اولین قدم انجام شده براي انجام تحلیل عاملي آزمون مناسب بودن 
افزارهاي  نرم  از  استفاده  با  عاملي  تحلیل  انجام روش  براي  داده ها 
بارتلت است.  آزمون  ازمون ها  این  از  باشد. یکي  آماري موجود مي 
تحقیق  داده هاي  که  داد  نشان  تحقیق  این  در  بارتلت  آزمون  نتایج 
حاضر براي انجام تحلیل عاملي مناسب مي باشند. دومین قدم براي 
انجام تحلیل عاملي تشکیل ماتریس داده ها مي باشد. ماتریس تشکیل 
شده براي داده ها در این تحقیق عبارتست از ماتریسي که ستون هاي 
آن شامل بیست و یک شاخص ارزیابي مشارکت و سطرهاي آن شامل 
دویست نفر از پاسخگویان مورد مطالعه در این پژوهش مي باشند. 
همبستگي مي  ماتریس  محاسبه  عاملي،  تحلیل  انجام  در  بعدي  قدم 
دروني  ارتباط  و  بعدي  مراحل  در  محاسبات  انجام  براي  که  باشد 
همه  اگر  شود.  استفاده مي  همبستگي  ماتریس  از  شاخص ها  بین 
مثبت  همبستگي ها  باشند،  شده  مرتب  مثبت  جهت  در  شاخص ها 
افزایش  با  شاخص ها  از  هریک  مقادیر  افزایش  یعني  بود.  خواهند 
انجام  مرحله  بود. چهارمین  توام خواهد  دیگر  مقادیر شاخص هاي 
تحلیل عاملي استخراج عامل هاست. استخراج عامل ها با استفاده از 
عاملي،  ماتریس  از  استفاده  با  گیرد.  همبستگي صورت مي  ماتریس 
ارزیابي  شاخص هاي  از  یک  هر  نسبي  اهمیت  و  مشترک  عوامل 
ویژه ي  مقادیر  تمامي  براي  ویژۀ  بردارهاي  گردد. سپس  معلوم مي 
بار  مقدار  حقیقت  در  ویژه  بردارهاي  گردد.  محاسبه مي  صفر  غیر 
گذاري متناظر با هر شاخص براي عامل مربوطه است که اصطالحا 
بار عاملي تعریف مي شوند. در تحلیل عاملي در اتصال شاخص ها با 
هم در عوامل، شاخص هایي مورد استفاده قرار گرفته اند که ضریب 
توجه  با  عوامل  استخراج  باشد]8[،  5/.0 مي  باالي  آنها  همبستگي 
به مقدار ویژه بارگذاري شده براي هر فاکتور بوده است که معیار 
انتخاب عوامل داشتن مقدار ویژه باالي یک بوده است که به روش 
چرخش واریماکس انتخاب شده است )شکل 1(. نتیجه ي حاصل در 
این تحقیق، تقلیل 21 شاخص به سه عامل بوده است که  حدود60 
درصد از واریانس مشارکت را مي پوشاند و نشانگر رضایت بخش 
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بودن تحلیل عاملي و شاخص هاي مورد استفاده براي بررسي ابعاد 
مشارکت در این تحقیق است. جدول شماره 2 مقدار ویژه و درصد 
از عوامل سه گانه ذکر شده را نشان مي دهد. در  واریانس هرکدام 
نهایت آخرین مرحله انجام تحلیل عاملي نامگذاري عوامل مي باشد 
که با توجه به ماهیت و نوع شاخص هاي اندازه گیري مشارکت و 
با توجه به دیدگاه کارشناسي اقدام به نامگذاري شاخص ها متناسب 
با ماهیت آنها گرديد. بر این اساس سه عامل: اجتماعي، میداني و 

اقتصادي بعنوان ابعاد مشارکت مشخص شد.
نتایج توصیفي تحقیق نشان داد که میزان مشارکت مردم در اجراي 
طرح هاي آبخیزداري در حوزه حبله رود متوسط بوده است و مردم 
تحلیل  نتایج  بودند.  اجتماعي  کارهاي  در  مشارکت  به  مایل  بیشتر 
عاملي جزئیات ابعاد مشارکت مردم در طرح هاي آبخیزداري را بخوبي 
نشان داده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد مشارکت مردم 
در قالب سه عامل اجتماعي، محیطي )میداني( و اقتصادي بوده است 

جدول 1 – نتایج آزمون بارتلت براي کافی بودن اندازه نمونه براي تحلیل عاملي
Table 1: KMO and Bartlett’s Test of sample size for participation

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
کافی بودن اندازه نمونه

.885

Bartlett›s Test of Sphericity
آزمون بارتلت

Approx. Chi-Square 250.8

df. 210
Sig. .000

شکل 1- نمودار سنگریزه اي ابعاد متغیرمشارکت مردم در طرح  هاي آبخیزداري
Figure 1. Scree plot of factors for participation variable

جدول2- مقدار ویژه و درصد واریانس هریک از عوامل مشارکت مردم در طرح هاي آبخیزداري
Table 2: Variance and igenvalue of factors of people participation in Watershed Management Programs

 عامل
Factor

مقدار ویژه
Eigenvalues

درصد واریانس
Percentage of Variance

درصد واریانس تجمعي
Cumulated variance Percentage of 

17.8537.4037.40

23.2815.6253.02
31.698.0461.05
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که با توجه به ماهیت آنها نام گذاري گردیدند. عامل شماره یک با 
توجه به نوع شاخص هاي در نظر گرفته شده و ماهیت فعالیت ها که 
بیشتر جنبه اجتماعي داشت بنام عامل” اجتماعي” نامگذاري گردید. 
عامل اجتماعي به تنهایي حدود 37 درصد از واریانس مشارکت را 
بخود اختصاص داده است که مهمترین بعد فعالیت مردم در کارهاي 

و  محیطي  جنبه  بیشتر  که  دوم  عامل  شود.  محسوب مي  مشارکتي 
“میداني”  عامل  بنام  شد  شامل مي  را  میداني  کارهاي  در  مشارکت 
را  مشارکت  میزان  تغییرات  از  که حدود 16 درصد  نامگذاري شد 
بیشتر جنبه  نهایت عامل سوم که  بخود اختصاص داده است و در 
مالي و اقتصادي داشت بنام عامل” اقتصادي “ نامگذاري گردید که 

جدول  3 – الگوی عوامل بار گذاري شده چرخشی واریماکس براي هریک از ابعاد مشارکت مردم در طرح هاي آبخیزداري 
Table 3: Varimax rotation factor pattern of people participation dimensions in watershed management programs

شاخص هاي اندازه گیري مشارکت
  Measuring Indices  of participation

عامل1
Factor1

عامل2
Factor2

عامل3
Factor3

شرکت در جلسات گروه
Attendance in group meetings

مشارکت در اداره جلسات گروه
Involvement in managing group meetings

تاثیر بر تصمیم گیري هاي گروه
Influencing group decision making

ارائه پیشنهاد جدید در جلسات گروه
Suggesting new idea in group meetings

همسو کردن جلسات گروه با ایده جدید
Confirming the new idea in group meetings

تشویق اعضاي گروه به مشارکت در جلسات گروه
Encouraging group members to join in meetings

مباحثه در مورد روند پیشرفت برنامه ها در جلسات گروه
Discussing program progress in group meetings

مباحثه در مورد روند پیشرفت برنامه ها با اعضاي گروه
Discussing program progress with group members

حساس کردن مردم در مورد پیشرفت طرح هاي آبخیزداري
Sensitizing people on importance of program
همکاري کردن در مطالعات مربوط به طرح هاي آبخیزداري

Contributing in survey conducting for program
همکاري کردن در اجراي طرح هاي  گابیون بندي
Contributing in gabion construction

همکاري کردن در فعالیت هاي مربوط به احیاي مراتع
Contributing in rangeland preservation
همکاري کردن در عملیات بذر کاري و نهال کاري

Contributing in seed and tree plantation
همکاري کردن در احداث جاده و  سازه هاي ساختماني

Contributing in road construction
همکاري کردن در ساخت مخازن و حوضچه هايْ آبگیر

Contributing in water reservoir construction
همکاري در طرح حفاظت کناره رودخانه ها و مسیل ها
Contributing in river protection activities

بهره مند شدن از مزایاي فني و تکنیکي طرح ها
Benefiting from technical assistance of program

بهره مند شدن از مشاوره هاي شخصي طرح ها
Benefiting from personnel advices of program

بهره مند شدن از مزایاي وام و اعتبارات طرح ها
Benefiting from bank credit of program

بهره مند شدن از یارانه هاي مربوطه به طرح ها
Benefiting from material subsidize of program

بهره مند شدن از خدمات عمومي مربوط به طرح ها
Benefiting from general services of program

.703

.642

.634

.766

.710

.753

.780

.715

.713

.578

.164

.099

.020

.158

.173

.121

.029

.339

.220

.228

.049

-.082

.125

.064

.040

.132

.186

-.005

.214

.275

.318

.737

.808

.835

.652

.776

.839

.231

.082

.234

.167

.361

.309

.527

.510

.241

.395

.184

.091

-.014

-.095

.219

.242

.216

.135

.361

.113

.093

.707

.510

.764

.760

.789

             Eigenvaluesمقدار ویژه
        Percentage of Varianceدرصد واریانس

7.85
37.40

3.28
15.62

1.69
8.04
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هشت  درصد از تغییرات مشارکت را بخود اختصاص داده است. 
در نهایت این سه عامل حدود 61 درصد از واریانس ابعاد مختلف 
با  تجقیق  این  در  براین  بنا  اند.  داده  اختصاص  بخود  را  مشارکت 
استفاده از 21 شاخص و با پرسش از 200 نفر از ساکنین حوزه حبله 
رود در جهت تشخیص ابعاد مشارکت با استفاده از تحلیل عاملي و 
با بهره گیري از نرم افزار آماري SPSS مجموع شاخص هاي مورد 
استفاده در این تحقیق عامل سازي گردیدند که نتیجه حاصل تقلیل 
21 شاخص به سه عامل اجتماعي، میداني و اقتصادي بوده است که 
جزئیات آن در جدول شماره سه آمده است. همانطور که در جدول 
است  بوده  متغیر  ده  اجتماعي شامل  عامل  مذکور مالحظه مي شود 
که بیشتر معطوف به فعالیت هاي جمعي نظیر عضویت در گروه هاي 
محلي و شرکت در جلسات گروه و نیز تشویق و ترغیب مردم به 
باشد که براي تصمیم گیري هاي  عضویت و مشارکت در گروه مي 
مربوط به اجراي طرح تشکیل مي شده است. بعد میداني مشارکت که 
شامل شش متغیر مي باشد بیشتر معطوف به شرکت در فعالیت هاي 
میداني نظیر همکاري در کارهاي ساختماني نظیر احداث بند، استخر، 
گابیون بندي، جاده سازي، بذر کاري و نهال کاري را شامل مي شده 
متغیر مي  پنج   شامل  که  مردم  مشارکت  اقتصادي  بعد  نهایتا  است. 
تجهیزات  و  امکانات  و  خدمات  از  مندي  بهره  شامل  بیشتر  باشد 
تدارک دیده شده براي اجراي طرح هاي آبخیزداري و نیز بهره مندي 
از اعتبارات  بانکي و یارانه هاي احتمالي پرداختي براي اجراي این 

طرح ها مي باشد.  

بحث و نتيجه گيری
بطورکلی مشارکت مردمی در دهه های اخیر بعنوان یک ضرورت 
عقالنی و انسانی و مهمترین متغیر توسعه بوده وامروزه در سطوح 
مختلف توسعه و برنامه ریزی کمتر طرح و پروژه ای را می بینیم که 
در برنامه های خود مشارکت مردمی را در تمام مراحل مورد توجه 
آوردن  بوجود  توسعه  اجتماعي،  کارشناسان  عقیده  به  ندهند.  قرار 
تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش ها و نهادها برای تحقق 
از  آگاهی همگانی  با  مردم  تا همه  و  است  کامل هدف های جامعه 
تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه، مشارکت اصیل نداشته 
را  مشارکت  توسعه  دانشمندان  بود.  نخواهد  ممکن  توسعه  باشند، 
توسعه  برای  الزم  شرایط  از  و  جامعه  پیشرفت  بنای  زیر  بعنوان 
عامل  اجتماعی  دیگرمشارکت  طرف  از  کنند.  می  قلمداد  اجتماعی 
تقویت کننده همبستگی اجتماعی است. حضور افراد در فعالیت ها 
تعمیق روابط  بلند مدت موجب  در  اجتماعی  و تصمیم گیری های 
بین اعضای جامعه، افزایش احساس یگانگی، سعه صدر و تسامح و 
تساهل گردیده و در نتیجه به توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک 
خواهد انجامید. تعصبات قومی و قبیله ای کاهش یافته و سنت های 
ریشه دار محلی بسوی عام نگری هدایت و در صورت لزوم به نفع 
انتظار  میتوان  وانگهی  شد.  خواهند  اصالح  دموکراتیک  هنجارهای 
آن  انجام   متصدی  دولت  اکنون  که  اموری  از  بسیاری  که  داشت 

است در قالب فعالیت های اجتماعی توسط خود مردم اداره شده و 
از طریق سامان  افراد  یافته و هم  در عمل هم حجم دولت کاهش 
دادن به این امور دین خود را به کلیت اجتماع ادا نمایند. با بررسی 
نتایج و مطالعات مختلف انجام شده در سطح جهان می توان گفت 
که مدیریت حوزه های آبخیز کشور و توسعه منابع آب وخاک بدون 
توجه به نقش بهره برداران محلی، تصمیم گیری ها و سیاست ها را با 
ناکامی مواجه خواهد نمود و در دراز مدت آثار و تبعات منفی زیادی 
بر جای خواهد گذاشت. در واقع میتوان چنین برداشت نمود که یکی 
از عوامل شکست سیاست های جاری در زمینه مدیریت حوزه های 
آبخیز اتکای بیش از اندازه به دولت ها و سیستم حکومتی برای حفظ 
و توسعه منابع آب وخاک می باشد که در نتیجه اداره حوزه های آبخیز 
بیش از حد در دست دولت ها متمرکز شده است و مشارکت مردم 
در این مورد بسیاراندک و ناچیز است. نتایج این تحقیق نشان داد که 
مردم تمایل زیادي به مشارکت در بعد اجتماعي نظیر تصمیم گیري ها 
جهت برنامه ریزي و اجراي طرح هاي آبخیزداري دارند و این نشان 
دهنده هوشمندي و سطح فکر باالي آنهاست چرا که تمام مسائل از 
کانال تصمیم گیري ها و برنامه ریزي هاي اولیه مي گذرد و اگر افراد 
باشند  نداشته  اولیه حضور  گیري هاي  تصمیم  و  ریزي ها  برنامه  در 
قطعا حاضر به مشارکت در بخش هاي دیگر نیز نخواهند بود. نتایج 
اجتماعي  فعالیت هاي  داد که مشارکت مردم در  نشان  پژوهش  این 
اجراي طرح هاي آبخیزداري 38 درصد از تغییرات سطح مشارکت 
را به خود اختصاص داده است. با توجه به سهم 60 درصدي کل 
میرسد  بنظر  میداني  و  اقتصادي  اجتماعي،  گانه  سه  فعالیت هاي 
این رقم بسیار قابل توجه بوده و اهمیت مشارکت در فعالیت هاي 
قبلي  نتایج محققین  با  نتایج  این  اجتماعي را بخوبي نشان مي دهد. 
که در هند و هاییتي انجام داده اند همخواني دارد. لذا با توجه به این 
مشارکتي   عمراني  طرح هاي  محترم  مجریان  مي شود  پیشنهاد  نتایج 
به خصوص طرح هاي آبخیزداري در حوزه هاي آبخیز روستایي که 
مردم غالبا کشاورز خرده پا هستند و توان مالي کمتري دارند در وهله 
اول به بعد اجتماعي و در وهله بعد به بعد میداني مشارکت توجه 

نمایند و کمتر انتظار مشارکت مالي داشته باشند.
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Abstract 

Investigation on Dimensions of People’s Participation in Watershed Management 
Programs; Using Factor Analysis
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During the last years land and water resources in Iran have suffered severe degradation. In this regard 
government of Iran has established several policies to Sustainable Management of Land and Water 
Resources during the last years. Most of these efforts have taken top down strategy. Watershed management 
program (WMP) is one of the current approaches to sustainable management of land and water resources 
in Iran. It was started at the time of third Iranian 5th socio economic and cultural development plan; as a 
strategy to land and water resources development. In recent year’s government has developed participatory 
approach in watershed management in several areas. Hable-Rud program is one of these programs to 
sustainable management of land and water resources in Iran which is initiated as a joint program of UNDP 
and Islamic Republic of Iran in 1997. The data for this study were gathered from 200 respondents through 
personal interview. Descriptive analysis and factor analysis was used to analyze the data. The findings 
of study showed that level of participation in program was moderate. Results of study also showed that 
dimensions of people participation in watershed management programs were in three factors namely; 
social, economical and environmental; however people preferred more involvement in social rather than 
economical and environmental activities. Data analysis discovered that these factors explained 60% of the 
variation of participation.
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