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  نشریه مرتعداري
  1393جلد اول، شماره اول، بهار 

http://jrm.gau.ac.ir  
  

  مرتعداري استان ایالم هاي طرحدر اجراي  بردارانبهره مشارکتع موان
  شهرستان ملکشاهی) برداران: بهره(مطالعه موردي

  
  4منیؤمریم مو  3محمد ساغري، 2محمود حمیدیان*، 1سعید طهماسبیان

گروه احیاي مناطق  ارشد کارشناس آموخته دانش2ایالم،  یزداريو آبخ طبیعی منابع کل ادارهه مرتعداري، گرو ارشد کارشناس1
 و طبیعی منابع کل اداره کشاورزي آموزش و ترویج مدیریتگروه  ارشد کارشناس3 تهران، دانشگاه ،کوهستانی خشک

  ایالم دانشگاهی جهاد، کشاورزيموزش و آ ترویج یریتمدگروه ارشد  کارشناسی دانشجوي4، ایالم آبخیزداري
17/2/1393: ؛ تاریخ پذیرش 30/10/1392تاریخ دریافت:   

    

  1چکیده
 هاي زمینهمنفعالنه در مدیریت منابع طبیعی و نبود  يها مشارکتعدم مشارکت جوامع محلی و 

حضور گیري و عدم صمیم، تسازي ثر از جوامع محلی در تصمیمؤم ي استفادهمدیریت بومی و عدم 
 يناکارآمدوجب ، محفاظت آب و خاك هاي برنامهگیران محلی در  و تصمیم نفوذها يو ذ ها ینفعذ

دنبال یافتن پاسخی  به پژوهشاین  بنابراین؛ دولتی در حفاظت منابع طبیعی گردیده است هاي برنامه
سبت به ان شهرستان ملکشاهی نبردار بهره تعداد محدودي از ال است که چراؤمناسب جهت این س

محدوده عرفی خود اقدام نموده و برخی دیگر تمایل چندانی به مشارکت در این  هاي طرح يسازفعال
نظر روش دستیابی به و از  از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل میدانی پژوهشکار ندارند؟ این 

پیمایشی  توصیفی ها دادهنظر نحوه گردآوري  و ازپیمایشی  هاي پژوهشپردازي از نوع حقایق و داده
نفر  251ه ک دادندل ن شهرستان ملکشاهی تشکیارا تمامی مرتعدار پژوهشاین  يآماراست. جامعه 

 پژوهشدر این  انتخاب شد. نفر 152تاکمن  جداول مورگان و بر اساسحجم نمونه  .باشند یم
نامه با روایی رسشاز پ ها دادهوري آبراي گردو  بندي متناسب صورت گرفتگیري به روش طبقه نمونه

استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان  از مقادیر آلفاي کرونباخ براي پایایی پرسشنامه و پایاي مناسب

                                                             
  hamidian20@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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درصد از  305/62در مجموع  که قرار دارند 1در این تحلیل پنج عامل با مقادیر ویژه باالتر از  داد که
وانع اطالعاتی ، موانع اقتصادي، مانع مدیریتیمو :از عبارتندکه  کردندها را تبیین میواریانس کل عامل

با  (موانع مدیریتی) عامل اول که فرهنگی و روانشناختی و موانع یموزشی و ترویجآع وان، مو ارتباطی
با  (موانع فرهنگی و روانشناختی) درصد) و عامل پنجم 049/19سهم ( ترین بیش 259/6مقدار ویژه 
توان با می بنابراین؛ درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند 166/7کمترین سهم ( 795/2مقدار ویژه 

 مشارکت هاي مناسب اقتصادي گامی در جهت افزایشرفع موانع مدیریتی و با مهیا ساختن زیر ساخت
  .برداران برداشت بهره

  
  ملکشاهی ،شارکت، ممرتعداري هاي طرح، وانشناختی، رتحلیل عاملی کلیدي: هاي واژه

  
  مقدمه

امروز منابع طبیعی کشورها از حالت درون مرزي خارج گردیده و حالت جهان شمولی  در جهان
طوري که تمامی جوامع امروزي به نحوي به یکدیگر وابسته است و ادامه  به خود گرفته است. به

د ا منابع طبیعی دارکنونی ب برخورد جامعه ها نیز در آینده، ارتباط مستقیم با نحوهحیات انسان
احتیاج روز افزون به منابع طبیعی تجدید شونده امري مسلم و حفاظت از  ).2001ان شوئیلی، محمدی(

آن امري مهم و بسیار جدي است چرا که با نابودي منابع طبیعی هر کشور، نیستی و نابودي و فقر 
یعی ترین منابع طب عنوان یکی از مهم ها خواهد شد. در این میان پوشش گیاهی به گیر انسانگریبان

هاي اقتصادي و اجتماعی دارد،  تها و تداوم فعالی موجود با نقشی که در حفظ و تعادل اکوسیستم
بر  هاي مناسب، عالوه ها و سیاست روش باشد و الزم است با ارائه ت بسیار باالیی میداراي اهمی

 برداري مناسب و بهینه، آن را از گزند نابودي نجات داد.  بهره

 هاي طرحآمیز  منابع طبیعی و اجراي موفقیت قدم در جهت حفظ و توسعهتردید اولین بی
و  باشد (غنیانایر و مرتعداران) میبرداران (عشویژه بهره هاي مردم بهارکت تودهمرتعداري، جلب مش

برداران در زمان به عدم هماهنگی بین مجریان و بهره ی) در پژوهش2007( یوجدان). 2008همکاران، 
برداران خواهد که مانع مهمی در عدم مشارکت مرتعداران یا بهره کندها اشاره میاي طرحتهیه و اجر
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برداران گونه نظرخواهی از بهره اگر دولت هیچ ه) معتقدند ک2007و همکارانش ( 1و همچنین کوئین بود
نظارت مرتعداري  هاي طرحمرتعداري نداشته باشد و در انجام  هاي طرحدر زمینه مشارکت در اجراي 

ولی  برداران انگیزه الزم را براي مشارکت نخواهند داشت.هاي الزم را انجام ندهد، بهرهو پیگیري
 با شرایط طبیعی و اقتضائات انسانی در مراتع ها طرح) عدم تناسب طراحی 2009( نو همکارا کریمیان

  .داندهاي چرایی میمکارگیري سیست هها و ببرداران در انجام طرحدالیل عدم مشارکت بهره از را
گردد، ولی با توجه سال قبل بر می 30هاي اصالح و احیاي مراتع به بیش از طور کلی آغاز برنامه به

ها در حد طرح يمرتعداري، هنوز مشارکت مردم در اجرا هاي طرحبه عدم مشارکت مردم در اجراي 
طبیعی در تعیین نیازها  منابع يها طرح .)2005، و همکاران ده است (شریعتیآمیز نبو تقابل قبولی موفقی

ثر ؤها منتایج ملموس داشته باشد و در معیشت آن بردارانبهرهباید براي  هاي مشکالتحلو یافتن راه
طور جدي شروع به مشارکت دادن مردم در  هاي دولتی از سه دهه پیش به سازمان ).2006، 2باشد (گاي

کنند اگر مردم و  کید میاند و تأ ی در توسعه پایدار نمودهساسعنوان گام ا  مدیریت منابع طبیعی به
 معنی بی اًمحروم شوند، رشد و توسعه شدید زندگیهاي  تاز مشارکت در فعالی ي مردمیها تشکل

ها، امکان نهاده ینتأم) ضعف مجریان در 2004علیزاده و همکاران ( ).1995، 3برون(خواهد بود 
مشارکت  دانستند. هاها از مشکالت مهم اجراي طرححانکی و نظارت طرب یالتتسهنداشتن استفاده از 

تر، تدوین ها در گرداوري اطالعات، تعیین راهکارهاي واقعیها سبب کاهش هزینهافراد محلی در طرح
گردد تر، هماهنگی و انسجام بیشتر افراد جامعه روستایی و اعمال بهتر قوانین میبخشقوانین اثر

ثیرات أبین آگاهی از ت داد)، نشان 2004بررسی محبوبی و میردامادي ( ).2009و همکاران، زاده  (کریمی
هاي آموزشی و مقدار اطالعات اخذ شده از رادیو و عملیات حفاظت آب و خاك، تعداد دوره

   دار وجود دارد.ها رابطه مثبت و معنیهاي آموزشی با پذیرش و مشارکت مردم در طرح جزوه
) گویاي آن است 1391ده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ایالم (آمار گزارش ش

) داراي باالترین مقدار 75/13فعال استان در شهرستان ایوان ( فعال به غیر هاي طرحشاخص نسبت  که
تري برخوردار است (باال بودن شاخص نشان دهنده وضعیت بهتر و پایین  بوده و از وضعیت مطلوب

باشد)، از طرف دیگر، شهرستان ملکشاهی با داشتن ص نشان دهنده وضعیت نامطلوب میبودن شاخ

                                                             
1- Quinn  
2- Guy  
3- Brown 



 و همکاران  سعید طهماسبیان

80 

)، بدترین وضعیت را داشته است که دلیل انتخاب این شهرستان 24/0ص (کمترین مقدار این شاخ
برداري اصولی از مراتع، الزم است ت بهره. با توجه به اهمیباشدمیعنوان محدوده اجراي پژوهش  به

 پژوهشاز انجام این  دف کلیود در شهرستان ملکشاهی اقدام شود. هه بررسی وضعیت موجنسبت ب
 و باشدمی مرتعداري شهرستان ملکشاهی هاي طرحشناسایی موانع مشارکت مرتعداران در اجراي 

  :شامل اهداف اختصاصی
 تماعی مرتعداران شهرستان ملکشاهیاي، اقتصادي و اجهاي فردي، حرفه توصیف ویژگی -1

 اري مرتعد هاي طرح از تان ملکشاهیررسی نگرش و میزان آگاهی مرتعداران شهرسب -2

 مرتعداري هاي طرحبندي موانع اصلی مشارکت مرتعداران شهرستان ملکشاهی در  اولویت -3

  
  هامواد و روش

ها از لحاظ هدف کاربردي است. همچنین به لحاظ تجزیه و تحلیل عددي دادهاین پژوهش 
 پژوهشکمی است. این  پژوهشهاي اجتماعی، ا توضیح دالیل تغییرات در پدیدهمنظور بیان و ی به

پردازد و از سوي دیگر میزان ارتباط متغیرهاي برداران میها و مشخصات بهرهبه توصیف ویژگیچون 
کند، از نوع مین ها را معیسنجد و نوع رابطه و شدت بین آنمستقل را با متغیرهاي وابسته می

را تمامی مرتعداران شهرستان ملکشاهی  پژوهشه آماري این عجام .باشدمی بستگیهم -توصیفی
مرتعداري شهرستان به تفکیک آورده شده است.  هاي طرح) تعداد کل 1در جدول ( که دهند تشکیل می

هاي زمانی و مکانی  جهت انتخاب منطقه مورد مطالعه، مسایلی چون حجم جامعه آماري، محدودیت
اساس جداول مورگان و  است. حجم نمونه بر شده و پژوهش در این محدوده انجام شدهدر نظر گرفته 

بندي با انتساب متناسب  گیري به روش طبقه نفر انتخاب شد. در این پژوهش، نمونه 152تاکمن 
ها در داخل طبقات متناسب با بزرگی حجم آن طبقه در  صورت گرفت. در این روش حجم نمونه

 واگذار شده هاي طرحبردار منطقه به دو گروه عضو  ین منظور افراد بهرها هردد. بگ جامعه، انتخاب می
  .اند تقسیم شده یرفعالغ ر شدهواگذا هاي طرحفعال و 
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  .یرفعالداري شهرستان ملکشاهی به تفکیک واگذار شده فعال و غهاي مرتع وضعیت طرح -1جدول 
 فعال داري واگذار شدهمرتع هاي طرح

  بردار تعداد بهره داريطرح مرتعنام  ردیف
 6 چالکره 1

 43  اماو انجیر و چمالن خدرشه 2

 46  وسیه خران هیله شوهان 3

 95 عجم

 داري واگذار شده غیرفعالمرتع هاي طرح

  بردار تعداد بهره دارينام طرح مرتع ردیف
 5 خلف مرده و خیرگه 1

 5  گر رستم  2

 5  گورتین داراب 3

 18  هلت ماوي 4
 5 توه وي وه راه به ان 5

 8 و ورگردل خردم 6

 5 توه کبود 7

 6 گرمه و کلونین و گاو کشته 8

 9 چشمه ادینه و گرمابه قیله 9
 9 ورگر دوقرصه  10

 9 سنگ زرد 11

 35 عزیزآباد 12

 4 سوران طایفه جمعه 13

 9 خر میدان 14
 24 سورین نآبه گرمه و  15

 156 جمع

  251 جمع کل
  .1391داره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان ایالم : امأخذ
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اسنادي و میدانی استفاده گردید. در  آوري اطالعات از دو روش عمدهبراي جمعاین پژوهش در 
و اداره کل منابع طبیعی  از اسناد و مدارك موجود در مرکز تحقیقات،بررسی  يبرا روش اسنادي

بررسی شدند و آراي  پژوهشهاي مختلف همراه با پیشینه ان ایالم استفاده گردید. نظریهستآبخیزداري ا
شد که  پژوهشبرداري بر اساس اهداف گیري و مورد بهرهبه مرحله نتیجهاندیشمندان ذیربط مرحله 
ها منظور جداسازي عامل به .گردید پژوهشهاي نظري و تدوین چارچوب این امر باعث تحکیم پایه

مصاحبه براي  در مرحله میدانی. تر از چرخش عاملی به روش واریماکس استفاده شدصورت روشن هب
و روایی پرسشنامه از  استفاده گردیداز پرسشنامه محقق ساخته  آماري مورد مطالعه نمونه درحضوري 

پرسشنامه  30، تعداد پژوهشاین  براي تعیین اعتبار پرسشنامه باشد.نوع روایی محتوایی و ظاهري می
تکمیل گردید و با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ  پژوهشآماري  آماري مشابه با جامعه در جامعه

  دست آمد. ه) ب2هاي مختلف پرسشنامه به شرح جدول (اعتبار براي قسمت
  

  .ي مختلف پرسشنامهها بخشمقادیر آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی  -2جدول 
 مقدار آلفاي کرونباخ تعداد گویه سشنامهمختلف پر يها بخش

 94/0 45 موانع مشارکت

 87/0 8 نگرش نسبت به مشارکت
 جمع

 
90/0 

  
دهد بوده که نشان می 9/0 یرهامتغشود میزان این ضریب براي مجموع که دیده می گونه همان

  کار گرفته شده از ثبات و پایایی قابل قبولی برخوردارند. هاي بهمقیاس
راوانی (فشامل جدول فراوانی  :هاي آمار توصیفیها و شاخصاستفاده از روشبا  پژوهشهاي این داده

دوري از هاي و شاخص) ما، نمیانه، هاي گرایش به مرکز (میانگینخصو شا) مطلق، درصد و تجمعی
نع شناسایی موار منظو  در بخش آمار تحلیلی بهس و ضریب تغییرات) نحراف معیار، واریان(ا مرکز

استفاده تحلیل عاملی اکتشافی مرتعداري شهرستان ملکشاهی از  هاي طرحبرداران از مشارکت بهره
اي و اجتماعی افراد مورد مطالعه هاي فردي، حرفهویژگی در بخش آمار توصیفی به ارائه، دیگرد

براي تعیین  ت.ین و انحراف معیار بیان شده اسپرداخته شده که با استفاده از فراوانی، درصد، میانگ
  افزار و آزمون بارتلت با استفاده از نرم KMOضریب براي تحلیل عاملی  هاشاخصمناسب بودن 
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SPSS رمقداآمد،  دست هب KMO و  731/2502. همچنین مقدار آماره بارتلت برابر بود 795/0 برابر
000/0P= ها براي تحلیل عاملی مناسب هستندبود. در نتیجه مشخص شد که داده. 

  
  نتایج

رین تجوان ،باشد یمسال  61/58ه مورد مطالع دست آمده میانگین سنی نمونه هاي بهاساس یافتهبر :سن
هاي مختلف مورد مطالعه در گروه سال سن دارد. فراوانی نمونه 90ها آن ینتر مسنسال و  20ا هآن

مرتعداران مورد مطالعه ز ا صددر 84/11این است که بیانگر ) ارائه شده است. نتایج 3سنی در جدول (
سال  40ها در گروه سنی بیشتر از درصد از آن 16/88که  سال سن داشته، در حالی 40ز کمتر ا

  .باشند یم
  

 .توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن -3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه سنی (سال)

20 - 39 18 84/11 84/11 
40 - 59 59 81/38 65/50 

60 - 79 55 18/36 83/86 

  100 15/13 20 و بیشتر 80
 -  100 152 جمع

  89/15 معیار: انحراف 61/58 میانگین:
  

 پژوهشگردد اکثر افراد مورد مطالعه در این ) مالحظه می4طور که در جدول ( همان: سطح تحصیالت
  شند.باو یا داراي سواد خواندن و نوشتن می سواد یبدرصد)  78/40، نفر 62(
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  .توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیالت -4جدول 

  
نمونه مورد مطالعه  دست آمده میانگین اعضاي خانواده در هاي بهاساس یافته بر: بعد خانوارتعداد 

 يمورد مطالعه بر حسب تعداد اعضا توزیع فراوانی نمونه ) نشان دهنده5. جدول (باشد یمر نف 22/6
  .باشد یمخانواده 

  
  .عه بر حسب تعداد اعضاي خانوادهتوزیع فراوانی نمونه مورد مطال -5جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی بعد خانوارتعداد 
2 -5 62 78/40 78/40 

6 -9 89 98/51 76/92 

10 -12 11 23/7 100 

 -  100 152 جمع

  .122/2انحراف معیار:  22/6میانگین: 
  

آن است که انگر بیمورد مطالعه  نتایج توزیع فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال نمونه :شغل اصلی
  ).6(جدول  باشدها دامداري مینفر) از آن 76درصد ( 50شغل اصلی 

  
  
  
  

  درصد تجمعی  درصد  فراوانی  سطح تحصیالت
  25  25  38  سواد یب

  78/40  78/15  24  خواندن و نوشتن
  64/50  86/9  15  ابتدایی

  82/61  18/11  17  راهنمایی
  29/76  47/14  22  دبیرستان

  100  68/23  36  دیپلم و باالتر
  -   100  152  جمع
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 .هاتوزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب شغل اصلی آن -6جدول 

  
تحت  دست آمده میانگین مساحت اراضی دیم هاي بهاساس یافتهبر :کتحت تمل مساحت اراضی دیم

هکتار  10تا  5درصد) بین  71/21مورد مطالعه ( تعداد از نمونه رینتبیشباشد و هکتار می 65/3 تملک
  .)7زمین دیم دارند (جدول 

  
  .تحت تملک توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مساحت اراضی دیم -7جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی ر)ت اراضی دیم (هکتامساح

 34/74 34/74 113 5کمتر از 

 05/96 71/21 33 99/10تا  5
  68/98  63/2  4  99/20تا  11

  100  31/1  2  20بیشتر از 
  -   100  152  جمع

  .59/4 انحراف معیار: 65/3میانگین: 
  

 65/74 یمرتعمساحت اراضی دست آمده میانگین  هاي بهاساس یافته بر :مساحت اراضی مرتعی
هکتار زمین  100تا  51درصد) بین  44/66مورد مطالعه ( تعداد از نمونه ترینبیشباشد و هکتار می

  ).8مرتعی دارند (جدول 
  
  
  
  

 درصد فراوانی شغل

  50 76 دامدار
 23 35 کشاورز

 8/15 24 کارمند

 2/11 12 سایر

 100 152 جمع



 و همکاران  سعید طهماسبیان

86 

  *.توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مساحت اراضی مرتعی -8جدول 

  .246/31 انحراف معیار: 65/74میانگین: 
هاي مرتعداري اجرا شده در منطقه  هاي محاسبه شده در طرح بردار از طریق سامان عرفی * مساحت اراضی مرتعی هر بهره

  .دست آمد هب
  

مورد  دست آمده میانگین تعداد گوسفند و بز در نمونه به هاي یافتهبراساس : تعداد دام (گوسفند و بز)
 100تا  51درصد) بین  21/34مورد مطالعه ( نمونهز تعداد ا بیشترینباشد و رأس می 25/89مطالعه 

  ).9گوسفند و بز دارند (جدول  رأس
  

  .توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد گوسفند و بز -9جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی س)تعداد گوسفند و بز (رأ

 92/5 92/5 9 20کمتر از 

 84/36 92/30 47 50تا  20

  05/71  21/34  52  100تا  51
  83/86  78/15  24  150تا  101

  100  15/13  20  150بیشتر از 
  -   100  152  جمع

  .68/72انحراف معیار:  25/89میانگین: 
  

 دست آمده میانگین تعداد گاو و گوساله در نمونه هاي بهاساس یافته بر: گاو و گوساله)دام (تعداد 
 2درصد) کمتر از  13/65مورد مطالعه ( تعداد از نمونه ترینبیشباشد و رأس می 072/1مطالعه مورد 
  ).10گاو و گوساله دارند (جدول  رأس

 درصد تجمعی درصد فراوانی ر)مساحت اراضی مرتعی (هکتا

 28/3 28/3 5 20کمتر از 
 38/20 10/17 26 99/50تا  20

  82/86  44/66  101  100تا  51
  100  15/13  20  100بیشتر از 
  -   100  152  جمع
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  .توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد گاو و گوساله - 10جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی تعداد گاو و گوساله (رأس)

 13/65 13/65 99 2کمتر از 

 99/97 86/32 50 5تا  2

  100  97/1  3  5بیشتر از 
  -   100  152  جمع

  /505 انحراف معیار: 072/1میانگین: 
  

درصد)  78/73نفر ( 112دست آمده درآمد سالیانه   هاي بهاساس یافته بر: سالیانه ناخالص میزان درآمد
 927/11ها باشد و میانگین درآمد سالیانه آنمیلیون تومان می 20تا  11مورد مطالعه بین  از نمونه

  .)11د (جدول باشتومان می یلیونم
  

  .*توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد سالیانه - 11جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی طبقات درآمد سالیانه (تومان)

 28/3 28/3 5 میلیون 5کمتر از 

 99/24 71/21 33 میلیون 10تا  5

 67/98 78/73 112 میلیون 20تا  11

  100  31/1  2  20بیشتر از 
 -   100  152  جمع

  136/8 تومان انحراف معیار: یلیونم 927/11میانگین: 
  1391در زمستان سال  برداران بهرهمد آاساس در بر *
  

سنجش نگرش مرتعداران  پژوهشدر این : مرتعداري هاي طرحبررسی نگرش مرتعداران نسبت به 
رت طیف صو مرتعداري که به هاي طرحعبارت در مورد  8وسیله  به مرتعداري هاي طرحنسبت به 

، نظر بی -3مخالفم،  -2کامالً مخالفم،  - 1این صورت که ( ) به5تا  1( امتیازهاياي با لیکرت پنج گزینه
درصد) با این  52/60میزان از پاسخگویان ( ترین بیش کامالً موافقم) انجام پذیرفت. - 5و  موافقم -4
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درصد  6/29همچنین  اند. وره داشتهاین د ها مخالف تا کامالً مخالف بودند و نگرش منفی نسبت بهطرح
  ).12جدول ( اندمرتعداري موافق تا کامالً موافق بوده و نگرش مثبتی داشته هاي طرحبا 
  

  .هاي مرتعداري ها نسبت به طرحاساس نگرش آن توزیع فراوانی پاسخگویان بر - 12جدول 
 نگرش فراوانی درصد

  منفی (مخالف و کامالً مخالف)  92 52/60
  )نظر بیخنثی ( 15 86/9
  مثبت (موافق و کامالً موافق) 45 60/29

 جمع 152 100

  
بندي نگرش مرتعداران نسبت به رتبه :مرتعداري هاي طرحگرش مرتعداران نسبت به بندي نرتبه
در رتبه  دانندمرتعداري را به نفع خودشان نمی هاي طرح دامدارانمرتعداري نشان داد که  هاي طرح
گیرد در رتبه دوم، حفاظت از منابع رتعداري منافع کشاورز و دامدار را در نظر نمیم هاي طرحاول، 

خاطر منافع  مرتعداري به هاي طرح توان اعتقاد داشت،میطبیعی وظیفه دولت است در رتبه سوم، 
دانند که چگونه از مراتع در رتبه چهارم و دامداران و کشاورزان بهتر از کارشناسان می دولت است

  ).13دول ج( .رتبه پنجم قرار دارند کنند درفاده است
  

  .هاي مرتعداري بندي نگرش مرتعداران نسبت به طرح رتبه - 13جدول 

  گویه
  میانگین

 ايرتبه
انحراف 

 معیار
ضریب 
 تغییرات

 رتبه

  1  02/3  144/1  46/3  دانندمرتعداري را به نفع خودشان نمی هاي طرح دامداران
  2  12/3  121/1  5/3  گیردشاورز و دامدار را در نظر نمیمرتعداري منافع ک هاي طرح

  3  28/3  083/1  56/3  حفاظت از منابع طبیعی وظیفه دولت است
  4  57/3  009/1  606/3  مرتعداري به خاطر منافع دولت است هاي طرحعتقاد دارم ا

  5  68/3  994/0  66/3  دانند که چگونه از مراتع استفاده کننددامداران و کشاورزان بهتر از کارشناسان می
  6  69/3  005/1  71/3 کند یممرتعداري کاربردي و مفید است و به بهبود وضعیت اقتصادي من کمک  هاي طرح

  7  095/4  923/0  78/3 .یابدمرتعداري مراتع تقویت شده و عملکرد دامداري افزایش می هاي طرحبا اجراي 
  8  58/4  855/0  92/3 کت کنممرتعداري شر هاي طرحدر صورت امکان، دوست دارم در 
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درصد از واریانس کل  305/62استخراج شدند که در مجموع  1پنج عامل با مقادیر ویژه باالتر از 
درصد باقیمانده مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسایی نشده  6/27کردند و ها را تبیین میعامل
مرتعداري از طریق تحلیل  هاي طرحاران در بنابراین، حدود دو سوم از موانع مشارکت مرتعد؛ بودند

 پژوهششود که از کنترل محقق در این عاملی شناسایی شدند. مقدار باقیمانده به عواملی مربوط می
سهم  ترینبیش 259/6) عامل اول با مقدار ویژه 15با توجه به مقدار ویژه در جدول (اند. خارج بوده

را در تبیین ) درصد 166/7کمترین سهم ( 795/2ژه درصد) و عامل پنجم با مقدار وی 049/19(
  د.واریانس کل داشتن

  
  .ها از تبیین واریانساز آن یکهاي استخراج شده و سهم هر تعداد عامل - 14جدول 

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  شماره عامل
1  259/6 049/19  049/19  
2  098/5 072/15  121/34  
3  839/3 843/10  964/44  
4  578/3 175/10  139/55  
5  795/2 166/7  305/62  

    
هاي گویهست. پس از بررسی ) آمده ا15بار عاملی هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول (

 -1گذاري شدند: این ترتیب نام هاي مزبور بهها، عامل(متغیرها) مربوط به هر عامل و بار عاملی آن
موانع  -5یجی ترو - موانع آموزشی - 4ارتباطی  -موانع اطالعاتی -3موانع اقتصادي  -2موانع مدیریتی 

  روانشناختی -فرهنگی
) از تمامی عوامل دیگر بیشتر است 1) آمده است مقدار ویژه عامل (14طور که در جدول ( همان

وط به درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است که مرب 049/19) که در مجموع 259/6(
ارتباطی و  -موانع مدیریتی است. عامل دوم مربوط به موانع اقتصادي است. عامل سوم موانع اطالعاتی

پنجم  عنوان عامل روانشناختی نیز به -باشد. موانع فرهنگیمی ترویجی -عامل چهارم موانع آموزشی
 166/7(ل اریانس ککمترین میزان از و 795/2 یژهوعنوان آخرین عامل با مقدار  شناخته شد که به

  درصد) را تبیین کرده است.
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  .هاي مرتعداري ها) موانع مشارکت مرتعداران در طرح(عامل - 15جدول 
  بار عاملی  هاي هر عاملگویه  عامل

  موانع مدیریتی

  658/0  عدم وجود مدیریت توانمند براي به مشارکت گرفتن مردم در طرح
  739/0  عدم نظارت و کنترل پروانه چراي دام

  811/0  و ...بانان کمبود نیروهاي محافظ، قرق
  745/0  برداريهاي بهرهتمرکز واحدهاي اجرایی در مراکز و دور از عرصه

  760/0  تغییرات مکرر در نظام مدیریتی
  654/0  هاي تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی طرحناهماهنگی بین سازمان

  595/0  هاي خودجوش و مردمیعدم ایجاد تشکل
  621/0  مرتعداري هاي طرحهاي خودگردان و خود رهبر در عدم تشکیل گروه

  652/0  عدم ارتباط مراکز تحقیقاتی منابع طبیعی با بخش اجرا
  643/0  عدم وجود شرکت تعاونی مرتعداران

  658/0  هاي دولتی جهت اعمال تصدي بسیاري از امور مرتعدارانتشکیل شرکت
  667/0  ئولین طرح با مرتعدارانپایین بودن ارتباط مس

  644/0  زیست برخورد با مخاطبان و تخریب کنندگان محیط
  558/0  عدم توانایی برقراري ارتباط با روستاییان

  موانع اقتصادي

  558/0  عدم مالکیت شخصی مرتع
  755/0  عدم انجام تعهدات حمایتی از طرف دولت

  711/0  بردارانعدم سوددهی طرح براي بهره
  793/0  عدم پرداخت تسهیالت بانکی براي مشارکت در طرح

  756/0  نابرابري اقتصادي در توزیع عادالنه خدمات
  621/0  بردار براي مشارکت در طرحپایین بودن توان اقتصادي خانوار بهره

  651/0  عدم برخورداري از تسهیالت و امکانات حمایتی
  435/0  فصلی بودن شغل مرتعداري

  519/0  ها براي منطقهسب بودن طرحمتنا

  ارتباطی -موانع اطالعاتی

  543/0  هاي رادیو و تلویزیونعدم تهیه و پخش برنامه
  454/0  هاعدم استفاده از رهبران در طول نشست

  373/0  عدم تبلیغات در مورد حفاظت از منابع طبیعی
  617/0  عدم برگزاري جلسات حل مشکل با مشارکت مردمی

  571/0  نصب تابلوهاي عمومیعدم 
  711/0  رسانی با نیروي کار آموزش دیدهعدم ایجاد دفاتر اطالع

  395/0  عدم مشارکت در مسائل و مشکالت گروهی
  46/0  هاي مشاوره محلیعدم تشکیل گروه
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  .هاي مرتعداري ها) موانع مشارکت مرتعداران در طرح(عامل -15جدول ادامه 
  بار عاملی  ملهاي هر عاگویه  عامل

 ترویجی -آموزشی موانع

  581/0  زیست  هاي آموزش حفاظت محیطعدم اجراي برنامه
  741/0  هاي عملیعدم آموزش

  750/0  هاي عمومیهایی در مکانعدم برگزاري نمایشگاه
  750/0  هاي حفاظت از منابع طبیعیعدم بازدید از محل پروژه

  682/0  مورد حفاظت از منابع طبیعیهاي آزاد در عدم برگزاري نمایشگاه
  685/0  هاي ذینفععدم برگزاري گردهمایی با گروه

  557/0  عدم برگزاري مذاکرات هدایت شده با حضور رهبر

  
  

  روانشناختی - فرهنگی

  644/0  طرح يعدم وجود عالیق مشترك بین روستاییان و عوامل اجرا
  558/0  عدم انگیزه مرتعداران براي مشارکت در طرح

45/0  هات مشارکت در طرحعدم اعتقاد روستاییان به اهمی  
  692/0  ریزان طرحعدم آموزش فرهنگ مشارکت به برنامه

  686/0  عدم ایجاد حق مالکیت براي مردم

  
  گیري نتیجهبحث و 

برداران در زمان تهیه و به عدم هماهنگی بین مجریان و بهره ی) نیز در پژوهش2007( یوجدان
برداران خواهد بود و که مانع مهمی در عدم مشارکت مرتعداران یا بهره کندها اشاره میطرحاجراي 

برداران در گونه نظرخواهی از بهره اگر دولت هیچ ه) معتقدند ک2007همچنین کوئین و همکارانش (
ت و مرتعداري نظار هاي طرحمرتعداري نداشته باشد و در انجام  هاي طرحزمینه مشارکت در اجراي 

زم را براي مشارکت نخواهند داشت، در این برداران انگیزه الهاي الزم را انجام ندهد، بهرهپیگیري
رتبه اول قرار دارند  در درصد) 049/19سهم ( ترینبیش 259/6با مقدار ویژه موانع مدیریتی تحقیق نیز 

شود که مسئولین در وصیه میت بنابراینباشد و بنابراین موانع مدیریتی بیشتر از سایر عوامل مهم می
موانع اقتصادي دومین عامل  درجه اول موانع مدیریتی موجود بر سر راه مشارکت مرتعداران را بردارند.

 هاي طرحترین موانع مشارکت مرتعداران در اجراي بنابراین یکی از مهمبر سر راه مشارکت بود، 
ت اقتصادي مانع از مشارکت مرتعداران عبارت دیگر مشکال باشد. بهمرتعداري موانع اقتصادي می

هاي مشکالت باید حلمنابع طبیعی در تعیین نیازها و یافتن راه يها طرح )2006، از نظر گاي (شود می
توان با مهیا می بنابراین ،ثر باشدؤها منتایج ملموس داشته باشد و در معیشت آن بردارانبهرهبراي 

مشکالت اقتصادي مرتعداران را برطرف نمود و گامی در  هاي مناسب تا حدوديساختن زیرساخت
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ارتباطی و  -ها برداشت. همچنین نتایج نشان داد که عوامل اطالعاتیجهت افزایش مشارکت آن
 داد)، نشان 2004بررسی محبوبی و میردامادي (هاي سوم و چهارم هستند، ترویجی عامل -آموزشی

هاي آموزشی و مقدار اطالعات اخذ خاك، تعداد دوره ثیرات عملیات حفاظت آب وأبین آگاهی از ت
دار ها رابطه مثبت و معنیهاي آموزشی با پذیرش و مشارکت مردم در طرحشده از رادیو و جزوه

عبارتی موانع اطالعاتی و آموزشی از جمله موانع مهم در زمینه مشارکت مرتعداران در  به. وجود دارد
ترویجی و  -هاي آموزشیشود با اجراي برنامهتوصیه می بنابراین ؛باشدمرتعداري می هاي طرحاجراي 

مرتعداري  هاي طرحآگاهی مرتعداران را در زمینه اجراي  رادیويهاي تلویزیونی و همچنین با برنامه
ها مخالف تا کامالً درصد) با این طرح 52/60میزان از پاسخگویان ( ترینبیش پژوهشدر این باال برد. 

منظور افزایش مشارکت  به باید بنابراین اند و نگرش منفی نسبت به این دوره داشته مخالف بودند
ت هاي آموزشی آگاهی مرتعداران را نسبت به اهمیها ابتدا با اجراي برنامهمرتعداران در اجراي طرح

  د.ها نسبت به مشارکت ایجاد نمومرتعداري باال برده تا بتوان نگرش مثبتی در آن هاي طرحاجراي 
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