
1

 مبادله اجتماعي رهيافتي براي مشاركت مردم دراجراي طرحهاي مديريت منابع آب وخاك

2مجيد ثنايي طرقبه1رضا باقريان

و منابع طبيعي- پژوهشي استاديار-1 و آبخيزداري مركز تحقيقات كشاورزي  بخش تحقيقات حفاظت خاك
 استان خراسان رضوي

و منابع طبيعي- ادي بخش تحقيقات اقتص- پژوهشي استاديار-2  اجتماعي مركز تحقيقات كشاورزي
 استان خراسان رضوي

 rbagher42@gmail.com:پست الكترونيك-1

 چكيده

در به عقيده بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي ميزان مي هايطرحمشاركت مردم تواند يكي از عوامل مشاركتي
 هنوز عواملي كه باعث مشاركت مردم در اينگونه طرحها مي شونداما. آن طرحها باشد موفقيت يا شكست تعيين كننده

بر در موردتحقيقات زيادي.بدرستي شناخته شده نيستند كهمشاركت عوامل موثر ادبيات مردم انجام شده است
ي اجتماعي از تئوريهاو به ندرتو ويژگيهاي اجتماعي اقتصادي افراد بوده است توصيفي متغيرهايحاكم بر آنها غالبا

و به منظور مقاله سعي كرده است اين.در آنها استفاده شده است و تحليل تبيين مشاركت مردم عوامل موثر بر تجزيه
استفاده كند تا با بهره  (Social exchange)مبادله اجتماعي اجراي طرحهاي مديريت منابع آب وخاك از تئوري در

و تحليل فرضيات اين تئوري، ميزان مشاركت گيري از مردم در اجراي طرحهاي مديريت منابع آب وخاك را تجزيه
و. نمايد با استفاده از يك سري پرسشنامه خود ساخته در حوزه، آزمون اين تئوري برايپژوهش حاضر با اين هدف

 200ازشداده هاي اين پژوه.آبخيز حبله رود كه طرح مشاركتي در آن انجام شده بود اين تئوري را به آزمون گذاشت
اند، از طريق پرسشنامه به طور تصادفي انتخاب شدهنفر از سر پرستان خانوارهاي ساكن در حوزه آبخيز حبله رود كه

و رگرسيون چندگانه استفاده. جمع آوري شد و تحليل آماري داده ها از روش تحليل عاملي، همبستگي براي تجزيه
و آنها بيشتر تمايل به يافته هاي توصيفي پژوهش نشان داد كه مشا. شد ركت مردم در اين طرح متوسط بوده است

و يا ميداني) نظير شركت در جلسات(مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي   همچنين نتايج. دارند تا فعاليتهاي اقتصادي
در اجتماعي مبادله فاكتورهاي كه ارتباط معني داري بين مبين آنست تحليل همبستگي و سطح مشاركت مردم

و خاك در حوزه حبله رود وجود داردطرح نتايج تحليل رگرسيون.(R=. /58 - p=.000) هاي مديريت منابع آب
را34نشان داد كه اين عوامل  ميدرصد از تغييرات ميزان مشاركت .كنند تبيين

 مشاركت حبله رود، مبادله اجتماعي، اقتصادي اجتماعي، تئوري آبخيزداري،: واژه هاي كليدي

همقدم
و عمـدتا زنـدگي آنهـا بـه آمارها نشان ميدهند كه بيش از نيمي از جمعيت جهان در مناطق روستايي ساكن مي باشند

و صنايع  از طرف ديگر بيشترين جمعيت فقير جهان نيز در مناطق روستايي زندگي. بدان وابسته است مربوطكشاورزي
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و هيچگونه ابزاري براي برون رفت از اين شراي و تغيير وضعيت خود ندارندمي كنند در طـي سـاليان دراز طرحهـاي.ط
و بين المللي براي بهبود شرايط اين روستائيان به اجرادر آمده است كه عليرغم هزينه هـاي  زيادي توسط نهادهاي ملي

و تاثير چنداني در بهبود وضعيت روستائيان ايجـاد نكـره انـد  بـدنبال ايـن ). 1992فـائو،( زياد، چندان موفق نبوده اند
موضوع تحقيقات زيادي توسط نهادهاي بين المللي درمورد عوامل عدم موفقيت اين طرحها در سطح جهان انجـام شـد 

به اين نتيجه رسـيدند كـه عامـل عـدم موفقيـت ايـن طرحهـا عـدم 1979كه نهايتا دولتهاي جهان در كنفرانش سال 
و توسعه در سـال موضوع منابع طبيع. مشاركت مردم دراجراي آنها مي باشد بيشـتر 1987ي از كنفرانس جهاني محيط

مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفت كه طي آن دولتها دريافتند كه توسعه اقتصادي شتابان باعث از بـين رفـتن منـابع 
و توسعه دربرنامه كاري كنفرانس. طبيعي شده است موضوع مشاركت مردمي در كنفرانس سازمان ملل در مورد محيط

و در بند 1992و دو ژانيرو برزيل در سال ري كه23فصل21مورد تاكيد قرار گرفت از"به اين موضوع اشاره شد يكـي
لذا از آن بـه بعـد. پيش نيازهاي اساسي براي دستيابي به توسعه پايدار مشاركت مردم در فرآيند تصميم گيري ميباشد

و نيـز طرحهـاي كشـاورزي توسـعه مفهوم مشاركت در ابعاد مختلف خصوصـا در اجـراي طرح  هـاي توسـعه روسـتايي
و نيز دولتهاي محلي تصميم گرفتند تـا از مشـاركت مـردم در اجـراي  و نهادهاي بين المللي امر توسعه روزافزوني يافت

و از خصوصيات بارز. طرحها بهره بجويند همان طور كه در سطور باال عنوان شد عمده فقرا در روستاها زندگي مي كنند
و معيشت آنها به كشاورزي است ، وابستگي اقتصاد و نيز كمك به روستائيان فقير،. زندگي آنها از اينرو براي كاهش فقر

و خاك يكي از پارامترهاي مهـم در امـر. توسعه كشاورزي يكي از راههاي توسعه روستايي است از طرف ديگر منابع آب
و خاك، كشا در. ورزي امكان نداردكشاورزي است كه بدون وجود منابع آب براساس آمارهاي موجود منـابع آب وخـاك

و عدم مديريت اصولي رو به تخريب است آب. سطح كره خاكي بدليل استفاده ناصحيح بنا به مطالعات انجام شده منابع
و عل و در وضعيت بحراني بسر مي برد يـرغم وخاك كشور ما نيز در طي سالهاي اخير بشدت رو به تخريب گذاشته است

و همكاران،(مه دارد اقدامات صورت گرفته اين تخريب كماكان ادا از طرفي دولت ها بتنهـايي قـادر بـه ). 1382احمدي
و لذا مشاركت مردمي امروزه نقش بسيار مهمي در مـديريت  مديريت منابع آب وخاك در حوزه هاي آبخيز نمي باشند

و خاك دار ند . منابع طبيعي باالخص آب
ميالدي در سطح بين المللي كشور عزيز ما در گير انقالب70ام مطرح شدن موضوع مشاركت در اواخر دهه گرچه بهنگ

و ليكن موضوع مشاركت از بعد از انقـالب اسـالمي بـاالخص بعـد از جنـگ  و مشكالت داخلي ناشي از آن بود اسالمي
و در قانون اساسي كشورمان نيز به امـروزه. موضوع شورا توجه ويژه اي شده است تحميلي مورد توجه قرار گرفته است

و  و عمرانـي نيـز بحـث مشـاركت مردمـي در كشـور بـه موضـوع اول مجريـان همچنين در اجراي طرحهاي توسعه اي
و در زمـان وزارت جهـاد سـازندگي. دستگاههاي اجرايي تبديل شده است يكي از طرحهاي مشاركتي كه بعد از جنـگ

پ بـا همكـاري 1377ايدار منابع آب وخاك در حوزه حبله رود بود كه فاز اول آن در سـال وقت انجام شد طرح مديريت
شد UNDPدفتر توسعه سازمان ملل متحد  بنا به بررسي هاي انجـام شـده در ايـن حـوزه فـاز اول ايـن طـرح. انجام

و بنـا بـه مشـاهدات نگارنـده،  ايـن طـرح بـا ايجـاد عليرغم مشكالت اجرايي فوايد بي شماري در منطقه داشـته اسـت
و ايجاد شغل بخصوص براي زنان در بعضي روستاهاي منطقه مانند حصاربن شـده اسـت  . پتانسيلهايي باعث كار آفريني
و موفقيـت هـاي ايـن طـرح را در منطقـه در گـزارش سـاير محققـين نيـز ميتـوان ديـد ( نمونه هـايي از دسـتاوردها

و همكـاران 1386سـلماني 1386، مافي،1386ميركيايي 1386حيدريان، و 1388، حسـيني و مراتـع ، سـازمان جگلهـا
و خوب اينگونـه طرحهـا، مطالعـات انجـام شـده نشـان داده اسـت كـه ). 1386آبخيزداري كشور عليرغم اثرات مثبت

و استقبال آنچناني از اين طرح ها نمي شـود  تحقيقـات زيـادي راجـع بـه. مشاركت مردم در اين طرح ها متوسط بوده
و نيز ايران انجام شده است كه عمدتا بـه عوامل مو ثر بر مشاركت مردم در طرحهاي عمراني وتوسعه اي در سطح جهان
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و كمتر از تئوريهاي اجتماعي جهت تبيين ايـن موضـوع اسـتفاده شـده عوامل توصيفي اقتصادي اجتماعي پرداخته اند
و تبيين نقش اين تئوري بـر مشـاركت اين تحقيق درصدد است تا با استفاده از تئوري مبادله اجتماع. است ي به بررسي

. مردم در اجراي طرحهاي آبخيزداري بپردازد
و اهميت مشاركت الزم است تا مختصري بـه ايـنق و براي روشن شدن نقش بل از پرداختن به تئوري مبادله اجتماعي

، سازمان ملل مشاركت مردمـي را يكـي تاكنون از مفهوم مشاركت برداشتهاي زيادي بعمل آمده است. موضوع بپردازيم
در. از عناصر اساسي جريان توسعه بحساب مي آورد و آبهوف مشاركت را كردن تعداد زيادي از مـردم در درگير كوهن

و فعاليتها بمنظور باال بـردن وضـعيت زنـدگي آنهـا مـي داننـد  پـاول. (Cohen & Uphoff, 1980) انجام طرح ها
ف و مشاركت را يك جريان عال ميداند كه از طريق آن گروه هاي بهره بردار يا ذينفعان با تحت تاثير قراردادن مـديريت

و اعتماد بنفس خـود مـي باشـند  و نيز رشد فردي و درآمد )اجراي طرحهاي توسعه بدنبال باال بردن شرايط زندگي

Paul, 1987) .مي داند مشاركت را اولين پيش نياز براي توسعه از اين منظر شومان)(Shuman, 1994 .م عتقـد آپهوف
م. (Uphoff, 1986) است كه مشاركت شرايط برابري را براي دستيابي افراد به امكانات فراهم مي كند عتقـد بانك جهاني

و توان مديريت مردم در يك جامعه مي  و باعث باالرفتن مهارت سازماني است مشاركت مردمي باعث توانمند شدن آنها
ق انور. (World Bank, 1995) شود الب گروههاي محلي در اجـراي طرحهـاي توسـعه معتقد است كه مشاركت مردم در

و عدم اعتماد بنفس  كهمي باعث غلبه بر انزواي اجتماعي .دنمظاهر محروميت اجتماعي شمرده مـي شـو خودگردد (

Enwere, 2001). ده فقـر آن جامعـه اسـت بنا به عقيده پالت مشاركت اندك مردم يك جامعه نشاندهن)(Platt, 2006 .
و و استنسبري معتقدند مشاركت مردمي باعث مي شود تصميمات بهتر قابل قبولتري در مورد موضـوعات مـورد ايروين

و انـزواي اجتمـاعي،بر طبق نظرآيي). (Irvin & Stansbury, 2004.بحث گرفته شود مشاركت ارتباط نزديـك بـا فقـر
اجتماعي از فعاليتهاي فرد درحمايت از خودش پشتيباني مي كند تا فـرد خـودش را از فقـر نجـات دارد، زيرا مشاركت

در. دهد و فضاي سياسي را بـراي گروههـايي كـه بنظر او اين موضوع باعث توسعه نهادهاي دموكراتيك در جامعه شده
و در جامعه منزوي هستند باز و ويمر . (Ayee, 2001)مي كند جامعه جايگاه مناسبي در تصميم گيريها ندارند وان رايت

و نيز سازمان دهندگانم و استراتژيكي براي برنامه ريزان عتقدند با مشاركت شهروندان در تصميم گيريها ايده هاي مهم
)دو ماموران دولت ايجاد مي شو Wainwright  & Wehrmeyer, 1998) . از طرفي عده اي از دانشمندان علوم اجتماعي

س معتعقدند كه با مشاركت مردم در تصميم گيريها فرصتهايي براي مردم ايجاد مـي شـود هانترنوريك،،يريلمانند
پـيش اين عده معتقدند كه بدين ترتيب ميتـوان از اينرو. كه اين خود باعث نوعي رضايت اجتماعي در جامعه مي شود

)(.ه ميـزان موفقيـت آن طـرح باشـد بيني كرد كه سطح مشاركت مردم در يك طرح ميتواند تعيـين كننـد  Searle, 
1988, Nurick, 1982 Hunter, 1982  .،با اين حال متاسفانه بدليل سابقه ناخوشايند طرحهاي مشاركت مردمي

مر طرحهامردم استقبال چنداني از اينگونه  و عواملي كه باعث افزايش مشاركت دردنمي كنند طرحهـا مـي اينگونـهم
تحقيقات زيادي در سطح دنيا در مورد عوامل موثر بر مشاركت صورت گرفتـه. شناخته شده نيستشود هنوز بدرستي 

 جمعيـت شـناختي بعضي از محققين بر تاثير ويژگيهـاي. هريك بنوبه خود به عوامل مختلفي اشاره كرده اند است كه 
ا و درآمـد اشـاره كـرده  Share Pour & Husseini نـد مانند سن، جنس، وضعيت تاهل، تحصيالت، انـدازه خـانوار

(2008) Atmis, et al, (2007),  ،)Dolisca, et al, (2006 و، و حسـيني برخـي از محققـين. 2004امامي
و تاثير آن در ميزان  و آگاهي افراد اين عده معتقدند كه باال بـودن سـطح. مشاركت سخن گفته اندنيز از نقش دانش

و آگاهي فرد از و عوامل آن ونيزسازما اطالعات و كيف آن باعث افزايش مشـاركتن مجري طرح و نيز كم اهداف طرح
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و معتقدند كه گرايش1عده اي نيز بر نقش گرايش. افراد در طرح مي شود مثبـتو تاثير آن بر مشاركت اشاره كرده اند
يك فرد به يك و يا و بقايي،  Rishi (2003)(د طرح با عث افزايش ميزان مشاركت او در اجراي طرح مي گرد موضوع
).(Vicente & Reis ,2008 1386، همكاران

و اما اي، عليرغم يافته هاي محققين فوقدر عين حال و به اين عوامـل بعنـوان عوامـل پايـه عده  اي نگـاه نمـي كننـد
و لذا مشاركت چون معتقدند ايـن گـروه. گيـرد بايستي از ديد تئوريهاي اجتماعي مورد بحث قرار امري اجتماعي است
از معتقدند و كمتـر آنچه تاكنون در زمينه عوامل موثر بر مشـاركت گفتـه شـده اسـت بيشـتر جنبـه توصـيفي داشـته

سـعي شـده لذا در سـالهاي اخيـر.عوامل موثر بر مشاركت استفاده شده استو تبيين تئوريهاي اجتماعي براي تحليل
مودر است شتئو از ديدبر مشاركتثربحث عوامل پايه گذار اين تئوري در علوم اجتماعي.ودري به اين مسئله پرداخته

و بعد از او افراد ديگري نظير بالو2فردي است به نام هومنز و اندرسون اين تئـوري را بـه3، كه اين تئوري را مطرح كرد
و با ابعاد گوناگون مطرح كردند ا. شكلهاي ديگر ز مباحث اجتماعي كاربر دارد،طرفداران اين تئوري كه امروزه در خيلي

اين تئوري.مانند رايطه تبادل كاال بين دو نفر استبا طرحيمشاركتدر طرحهاي مشاركت كننده فردمعتقدند رابطه
ا. برگرفته از تئوريهاي اقتصادي است ازاي مشـاركت درطرحهـاي فـراد انتظـار دارنـد در بطور كلي بر اساس اين تئوري

با عمراني، و»پـاداش« بـازدهي،ي كه براي طرح مي گذارندهزينه هايو وقتمتناسب در آخـر كـار عادالنـه مناسـب
و بصورت اگر اين انتظار.ريافت نمايندد ومتناسب با خدمات افراد .مـي شـوند نـا اميـد عادالنه برآورده نشود افراد ناكام

در ولذا عادالنـه منـافعت ويا بصورپاداش الزم را ندارد طرحها ايناگر افراد اين احساس را داشته باشند كه فعاليت آنها
همچنـين نظريـه پـردازان ايـن تئـوري معتقدنـد.آن توزيع نمي شود، طبيعتا در طرحهاي آتي مشاركت نخواهند كرد

افرادي كه سابقه ذهني مثبتي از اجراي طرحهاي مشـابه در قبـل داشـته باشـند مطمئنـا در طرحهـاي آينـده بيشـتر 
و همكاران( هند كرد مشاركت خوا عالوه براين بحث اختياري بودن مشاركت در طرح نيز يكي ديگـر). 1386حسيني

كه. از فاكتورهايي است كه در اين تئوري بدان پرداخته شده است اين موضوع نيز از ديگر قضاياي مهم اين تئوري است
د تمايل ندارند در اجراي طرحها اجباري بـراي آنهـا بر اساس اين قضيه افرا. در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است

و اختياري بودن مشاركت در طرح نيز يكي ديگـر از فاكتورهـايي اسـت كـه در ايـن و لذا آزادي عمل مدنظر قرار گيرد
و قضاياي مربوط بدان بتفصيل در كتب مختلف آمده است كـه. مطالعه مد نظر قرار گرفته است تئوري مبادله اجتماعي

، 1380، ريتـزر، 1379توسلي،( اطالع بيشتر ميتوان به آثار نويسندگان زير مراجعه نمود براي بـا.)1381، ازاد ارمكـي
و نيز سابقه تحقيق اشاره شده در فوق اين مقاله  تا ضمن بررسي ميـزان مشـاركت سعي كرده استتوجه به اين مقدمه

ر بامردم در اجراي طرحهاي آبخيزداري در حوزه حبله رود،  مبادله اجتمـاعي تئوري فاكتورهاي ابطه ميزان مشاركت را
و تاثير هريك از عوامل مذكور را در ميزان تغييرات مشاركت تبيين نمايد .به آزمون بگذارد

و روشها  مواد

و از نظـرروش پـژوهش، روش و نظـارت ميـداني بـوده و از لحـاظ كنتـرل پژوهش حاضـر ازنظـر هـدف، كـاربردي
بر. مي باشدهمبستگي  و يك متغير وابستهششاين پژوهش مشتمل جامعـه. اسـت) ميزان مشـاركت( متغير مستقل

آماري اين تحقيق شامل كليه ساكنين روستاهاي باال دست حوزه آبخيـز حبلـه رود در اسـتان تهـران اسـت كـه طـرح 

 
1 - Attitude 
2- Homans 
3 - Blau 
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و به جهت. آبخيزداري در آن روستاها انجام شده است و هزينه اجراي بدليل محدوديتهاي موجود صرفه جويي در وقت
، داده هاي اين طرح از سه روستاي باال دست حوزه كه بيشترين طرح آبخيـزداري در آن انجـام شـده بـود از  اين طرح

و نيز با استفاده از فرمول كوكران. طريق پرسشنامه جمع آوري شده است حجم نمونه با به تعداد جمعيت اين روستاها
ابـزار. كه از هر روستا متناسب با حجم جمعيت آن روستا تعداد نمونه مورد نظـر انتخـاب گرديـد نفر بدست آمد 200

بمنظـور بهبـود روايـي پرسشـنامه هـا پـيش از تكميـل از نظـرات. اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه بوده اسـت 
و بـراي سـنج  و توسعه روستايي استفاده شد و صاحب نظران امور مشاركت ش پايـايي پرسشـنامه از آلفـاي كارشناسان

و/.86كرون باخ استفاده گرديد كه مقدار آن جهـت ارزيـابي. بدست آمـد براي متغير مشاركت/.91 براي متغير مبادله
در مشاركت متغيير وابسته از متغيير تركيبي حاصل از چهار بعد مشاركت يعني مشاركت در تصميم گيـري، مشـاركت

و   چهارگانـه گويـه در چـارچوب ابعـاد21براي اين منظور.مشاركت در ارزيابي استفاده گرديداجرا، مشاركت در منافع
براي ارزيابي متغيرهـاي مسـتقل كـه برگرفتـه شـده از فرضـيات تئـوري مبادلـه. مشاركت در پرسشنامه گنجانده شد

طـ: در قالب فرضيات اين تئوري كه شامل گويه23 تعداداجتماعي مي باشند  ـ رح نتايج مثبـت ور اراضـي كشـاورزي ب
و هزينـه هـاي اجـراي توزيـع، عادالنه بودنمنطقه اقتصادي اجتماعي مسائل، نتايج مثبت طرح در زمينهباغي منـافع
و اختياري بودن مشاركت در طرح رضايت مردم از اجراي طرح، تعريف گرديد كه بـا توجـه بـه ماهيـت طرحهاي قبلي

ازهدر نهايت داد. سنجيده شدند هريكخاص هريك، متغيرهاي مربوطه با مقياسهاي در هـاي ايـن طـرح سـه روسـتا
و حصاربن بصورت حضوري جمع آوري گرديـد:حوزه حبله رود شامل و تحليـل روشـهاي. روستاهاي آرو، لزور  تجزيـه
ان در بخش توصيفي آماري پژوهش حاضر و و پراكندگي چون ميانگين، حداقل، حداكثر حـراف شامل آماره هاي مركزي

و نيز تحليل رگرسيون استفاده شده استو معيار  .جهت تحليل رابطه بين متغيرها از ضرايب همبستگي

و بحث :نتايج

درصد افراد شركت كننده در اين تحقيق تحصيالت غير رسمي24نتايج اين تحقيق نشان داد كه از نظر تحصيالت
و  درصد از شركت كنندگان در اين تحقيق55شغل اصلي.ددرصد تحصيالت ابتدايي تا ديپلم داشتن76داشتند

و  و36كشاورزي بوده افراد مورد درصد50اين تحقيق نشان داد كه حدود. درصد شغل آزاد داشتند9درصد كارمند
كه.و مابقي از نظر درآمد صرفا به شغل اصلي متكي بودند شغل دوم داشتند مطالعه 58اين تحقيق همچنين نشان داد

ازد ، گروههاي محلي نظير شورارصد از پاسخگويان حداقل در يك و مربيانو انجمن اوليا سپاه بسيجي اسالمي روستا
كه.عضويت داشتندمدرسه درصد افراد مشاركت كننده در طرح توسط 47.5 نتايج اين طرح همچنين نشان داد

و  . درصد با عالقه خود در طرح شركت كرده اند 47.5اعضاي شورا اسالمي به مشاركت در طرح ترغيب شده اند
و ميانگين تعداد اعضاي خانوار46ميانگين سني شركت كنندگان در اين تحقيق مي 5.2سال بود نفر در هر خانواده

بي. باشد از نظر درآمد ميانگين درآمد. شترين شركت كنندگان در اين تحقيق افراد متاهل ومردان بودندهمچنين
هكتار 3.12و ميانگين اراضي كشاورزي ملكي آنان هزار تومان بوده است 352ماهيانه افراد شركت كننده در اين طرح 

ر يافته هاي توصيفي پژوهش همچنين. وندبود كه نشان مي دهد كشاورزان منطقه جزو كشاورزان خرده پا بشمار مي
و آنها بيشتر تمايل به مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي  نشان داد كه مشاركت مردم در اين طرح متوسط بوده است

و يا ميداني) نظير شركت در جلسات( ).2و1جداول(دارند تا فعاليتهاي اقتصادي
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 هاي مورد مطالعه در پژوهشخالصه اطالعات توصيفي متغير–1جدول شماره
 درصد تعداد متغيرهاي گروهبندي شده

سطح تحصيالت
 تحصيالت غير رسمي

 تحصيالت ابتدايي
 راهنمايي
 دبيرستان

و باالتر  ديپلم
شغل اصلي

 كشاورز
 كارمند دولت

 كارمند بخش خصوصي
 خود كارفرما

شغل دوم
 ندارد

 كشاورز
 كارمند دولت

 كارمند بخش خصوصي
 خود كارفرما

گروههاي محلي كه فرد درآنها عضويت داردتعداد
 هيچ گروه
 يك گروه
 دو گروه

و بيشتر  سه گروه
شوقين فرد به مشارك در طرحم

 مديران پروژه
 شوراي اسالمي ده

آ و  شناياندوستان
 عالقه شخصي

48 
57 
35 
24 
36 

110 
33 
39 
18 

101 
64 
4
14 
17 

84 
76 
37 
3

52 
95 
45 
95 

24 
28.5 
17.5 
12 
18 

55 
16.5 
19.5 

9

50.5 
32 
2
7

8.5 

42 
38 

18.5 
1.5 

26 
47.5 
22.5 
47.5 

 مطالعه در پژوهشخالصه اطالعات توصيفي متغيرهاي مورد–2جدول شماره
 حداكثر حداقل انحراف معيار ميانگين نام متغير رديف

46142580)سال(سن پاسخگو1
2210 5.2)نفر(تعداد اعضاي خانوار2
5/07 1.81 3.25)ميليون ريال(در آمد ماهيانه از شغل اصلي3
07 1.1 .79)ميليون ريال(در آمد ماهيانه از شغل دوم4
5/015 1.81 3.50)ميليون ريال(جمع كل در آمد ماهيانه5
5/012 2.92 3.12)هكتار(ميزان اراضي كشاورزي ملكي6
 29105 12.89 58.2)امتياز 105از(ميزان مشاركت در طرح7
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 تحليل همبستگي
و متغيـر هـاي مسـتقل در اين پژوهش براي بررسي رابطه بين متغير وابسته مشاركت در طـرح آبخيـزدار ازي ناشـي

شد مبادله اجتماعي مالحظـه مـي شـود رابطـه بـين3همانطور كه در جـدول شـماره. از تحليل همبستگي استفاده
كليه فاكتورهاي مبادلـه حاكي از آن است كه مشاركت با متغير وابسته مستخرج از مبادله اجتماعي متغيرهاي مستقل

و معني دارمثب همبستگياجتماعي داراي  در. با ميزان مشاركت مي باشندت مالحظـه مـي3جـدول شـماره بطوريكه
.مربوط به متغير رضايت مشـاركت كننـدگان از طرحهـاي قبـل مـي باشـد) r=./518(شود باالترين ميزان همبستگي

و عادالنه بودن توزيع منافع طرح در رده هاي بعدي قر نتايج اين. ار دارندهمچنين اثرات مثبت اقتصادي اجتماعي طرح
. همخواني دارد نيز فرضيات تئوري مبادله اجتماعيتحقيقات قبلي، با يافته هاي ضمن تاييد 

 تحليل همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مشاركت در طرح آبخيزداري–3جدول شماره
 (sig)سطح معني داري (r)ضريب همبستگي فاكتورهاي مبادله اجتماعي رديف

/.001/.237* كشاورزي اراضيو بهبود بلحاظ توسعهطرح مفيد بودن1
000/0/.358* اقتصادي-اجتماعي اثرات مفيد بودن طرح از جنبه2
000/0/.340* طرحو هزينه هاي بودن منافع ومنصفانه عادالنه3
000/0/.518* از طرحهاي قبلي مشاركت كنندگان رضايت4
001/0./228* براي مردم مشاركت در طرح اختياري بودن5

 درصد1در سطح بودن معني دار-*

 رگرسيونتحليل
، كداميك بر ميزان مشاركت مردم تاثير با مبادله اجتماعيبراي يافتن پاسخ اين سئوال كه در بين متغيرهاي مرتبط

م بدين منظور جهت بررسي تاثير همزمان. تغيره استفاده شده استگذارترند؟ از تكنيك آماري تحليل رگرسيون چند
در معادله) ميزان مشاركت در طرح(با متغير وابسته معني دار متغيرهاي مبادله بر ميزان مشاركت، متغيرهاي 

م. رگرسيون چند متغيره وارد شدند ي نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون نشان داد كه مدل ارائه شده معني دار
پنج متغير مستقل وارد شده در معادله رگرسيون، همگي متغيرها رابطه معني داري با ميزان هر بطوريكه. باشد

).582(ضريب همبستگي چندگانه. مشاركت دارند R= دا و نشان د كه متغيرهاي مبادله اجتماعي همبستگي باال
د)2R( همچنين ضريب تعيين. معني داري با متغير وابسته مشاركت دارند كهانشان درصد از تغييرات مشاركت34د

. توسط اين متغيرها تبيين مي شود

و پيشنهاداتنتيجه گيري
و مهمترين متغير توسعه بوده و انساني بطوركلي مشاركت مردمي در دهه هاي اخير بعنوان يك ضرورت عقالني

و پرو و برنامه ريزي كمتر طرح ژه اي را مي بينيم كه در برنامه هاي خود مشاركت وامروزه در سطوح مختلف توسعه
توسعه بوجود آوردن تغييرات اكثر كارشناسان اجتماعي،به زعم. مردمي را در تمام مراحل مورد توجه قرار ندهند

و تا همه مردم با آگاهي همگاني  و نهادها براي تحقق كامل هدفهاي جامعه است اساسي در ساخت اجتماعي، گرايشها
و نياز مطابقت با آن در امر توسعه، مشاركت اصيل نداشته باشند، توسعه ممكن نخواهد بوداز تغي كه. يرات  چرا

و از شرايط الزم براي توسعه اجتماعي قلمداد مي .شودمشاركت بعنوان زير بناي پيشرفت جامعه
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و تصميم حضور افراد. از طرف ديگرمشاركت اجتماعي عامل تقويت كننده همبستگي اجتماعي است در فعاليت ها
و  و تسامح گيريهاي اجتماعي در بلند مدت موجب تعميق روابط بين اعضاي جامعه، افزايش احساس يگانگي، سعه صدر

و دموكراتيك خواهد انجاميد و در نتيجه به توسعه نهادهاي مدني و قبيله اي كاهش. تساهل گرديده تعصبات قومي
و سنت هاي ريشه دار محلي بس و در صورت لزوم به نفع هنجارهاي دموكراتيك اصالح يافته وي عام نگري هدايت

وانگهي ميتوان انتظار داشت كه بسياري از اموري كه اكنون دولت متصدي انجام آن است در قالب. خواهند شد
و هم افراد از طريق  و در عمل هم حجم دولت كاهش يافته سامان فعاليتهاي اجتماعي توسط خود مردم اداره شده

.دادن به اين امور دين خود را به كليت اجتماع ادا نمايند
و و مطالعات مختلف انجام شده در سطح جهان مي توان گفت كه مديريت حوزه هاي آبخيز كشور با بررسي نتايج

و و سياست ها را با ناكامي مواج توسعه منابع آب ه خواهد خاك بدون توجه به نقش بهره برداران محلي، تصميم گيريها
و تبعات منفي زيادي بر جاي خواهد گذاشت و در دراز مدت آثار از. نمود در واقع ميتوان چنين برداشت نمود كه يكي

و سيستم  عوامل شكست سياستهاي جاري در زمينه مديريت حوزه هاي آبخيز اتكاي بيش از اندازه به دولت ها
و توسعه منابع آب وخاك مي باشد كه در نتيجه اداره حوزه هاي آبخيز بيش از حد در دست دولت حكومتي براي حفظ

و ناچيز است و مشاركت مردم در اينمورد بسياراندك و ديگر تحقيقات انجام. ها متمركز شده است نتايج اين تحقيق
و يا پايين  و ساير كشورها نيز مويد اين امر است كه مشاركت مردم در اين طرحها معموال متوسط و شده در ايران بوده

لذا جادارد مسئولين با بررسيهاي بيشتر بر روي عوامل تاثير گذار بر مشاركت كه اين طرح نيز به برخي از اين فاكتورها 
و نيز جلب مشاركت مردم به مشاركت در اين طرحها اقدام نمايند . پرداخته است نسبت به اصالح روشها

و ساير تحقيقات انجام شده در نقاط مختلف جهان در جهت در اين راستا با توجه به نتايج حاصله از اين تحق يق
با توجه به اينكه يكي از عوامل. مشاركت مردم در مديريت حوزه هاي آبخيز مي توان پيشنهادهاي زير را بيان نمود

و اقتصادي اجتماعيتاثير گذار در زمينه مشاركت مردم در طرح آبخيزداري  و اثرات محيطي مي طرح توجه به منافع
و شفاف و از اثراتيباشد لذا مجريان بايد برآورد دقيق و انرا محيطي اجتماعي اقتصادي طرح براي مردم داشته باشند

وو منصفانه همچنين توزيع متعادل.نمايند مشاركتبيشتري در طرحها به مردم بازگو كنند تا مردم با دلگرمي  منافع
و لذا الزم است مجريان طرح در حين هزينه هاي طرح براي كليه مشاركت كنندگان  از اهميت بااليي برخوردار است

به.امر مهم نيز توجه خاصي مبذول دارند اين اجرا به و اختياري در با عنايت يكي ديگر طرح اينكه مشاركت آگاهانه
اي طرح از طريق مشاركت مردم در طرح بوده است لذا توصيه مي شود مجريان طرح قبل از اجرميزان ازعوامل موثر بر 

و با  و جلسات برنامه ريزي دقيق و ضمن توجيه اهداف طرح سعي تواناييهاياز ضمن آگاهي برگزاري نشست ها مردم
با ايندنم ومزيتهاي طرح را به مردم بازگو كنند تامردم مي انتظارات معقول دلبا .مشاركت نمايندر طرحو عالقه

تورها در پروژه هاي جاري مبنايي خواهد شد براي طرحهاي آتي كه مردم سابقه بديهي است مد نظر قرار دادن اين فاك
و در صورت اجراي اينگونه طرحها مجددا در آن مشاركت كنند كما. ذهني مثبتي از اجراي اين طرحها داشته باشن

ب ررسي اين قضيه اينكه سابقه ذهني مثبت مردم از اجراي طرحهاي عمراني توسط جهاد سازندگي در روستاهاي مورد
چنانچه در جدول باال نيز مشاهده كرديم رضايت از طرحهاي قبلي باالترين.ثابت كرده است در نتايج مطالعات حاضر را

.تاثير را در ميزان مشاركت مردم در طرحهاي آبخيزداري را داشت
و متغيرهاي مستقل و ميزان تبيين عوامل و نيز با توجه به پيچيده بودن در نهايت با توجه به نتايج تحليل رگرسيون

بحث مشاركت توصيه مي شود كارشناسان اجتماعي در مطالعه اين موضوع عالوه بر تئوري مبادله اجتماعي از ساير
و  و اعتماد اجتماعي تئوريهاي اجتماعيمتغيرها .نمايندنيز براي تبيين مشاركت استفاده نظير سرمايه اجتماعي
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