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با استفاده آزمون   بررسی نقش توانمندسازي جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی
   اسپیرمن و رگرسیون خطی دو متغیره

  )شهرستان آرادان -مطالعه موردي حوزه رامه استان سمنان(
  

  *2پیمان اکبرزاده، 1محمدرضا رجبی
  )rjabi6141@gmail.com(ترونیک ، پست الکدانشجو کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - 1

  )akbarzadeh1369@gmail.com(، پست الکترونیک دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - 2
 

 
 چکیده

 و توسعهیی درآمدزا ی،شناخت بومینده است که نقش بسیار مهمی در تعادل و آي کنونی ها نسلي حائز اهمیت براي ها ثروتمنابع طبیعی یکی از 
 صورت  بهحفاظت از این منابع . است قرارگرفتهیراصولی در معرض نابودي غازحد مجاز و  یشبي بردار بهرهاین منابع اکنون با  اما ؛دارد روستایی

 طبیعی منابع تخریب هاي زیاد از طرف دولت، ینههزو  یرانهگ سخت اقدامات رغم یو علشود  یمیزي از باال به پایین انجام ر برنامهحاکمیتی و با 
در این  .نماید یم ضروري را محلی جوامع همکاري بر یدتأک با طبیعی منابع حفاظت براي سازگار مدیریتی به نیاز مسئله دارد، این ادامه همچنان

 دارانبر بهرهاین . فعال به دامداري مشغول هستند صورت بهذینفع در مراتع حوزه رامه بودن که  داران مرتعکلیه  نظر موردپژوهش جامعه آماري 
 .بوده است مند سامانتصادفی  صورت بهي ریگ نمونه اند؛ اما داشته، در مدیریت مرتع مشارکت در حوزه گرفته شکلعالوه بر عضویت در تشکل محلی 

ی و ضریب نتایج  با استفاده از رگسیون خط .ن گردیدیتعی برداران بهرهاز تن  70به کمک روش کوکران از طریق فرمول زیر حجم نمونه  تینها در
ي ها گروهي مشارکتی منجر به پایداري ها پروژهي و اجراي جوامع محلی توانمندسازنشان داد که  737/0و % 61.2همبستگی پیرسون به ترتیب با 

  .شود یممحلی 
  

  توانمندسازي، جوامع محلی، مدیریت پایدار، تشکل، مشارکت مردمی :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه  -1
یدشونده و وضعیت آن در مسیر تحوالت اقتصادي، اجتماعی جوامع مختلف جهان پیوسته نقش اساسی و تجدابع طبیعی بدون تردید من

تا قبل از . ي متفاوتی بوده استها چهرهکه در مقاطع مختلف زمانی و در مناطق گوناگون این نقش داراي  هرچند. سازنده داشته است
با تحوالت صنعتی این منابع  زمان هم. شد یمین تأموراك و انرژي از منابع طبیعی ین منابع تولید ختر عمدهصنعتی شدن جهان 

اما در عصر حاضر طرح مسائلی ؛ رویه براي توسعه و تولید بیشتر بکار گرفته شد یب طور بهي غنی و در اغلب موارد ها پشتوانه عنوان به
ینک، مسائل ناشی از بیابانزائی و نیز لزوم بقاء و تنوع کر بفزایش گاز چون از بین رفتن الیه ازون، گرم شدن تدریجی هواي کره زمین، ا

مصرف و رفاه جستجو کرد، بلکه بقاء و حیات  منظور بهحیاتی حاکی از آن است که اهمیت این منابع را نباید تنها در ایجاد امکاناتی 
  ).1395اکبرزاده، (کره به آن وابسته است  یستز

در این  اگرچهاجتماعی نقش اساسی را داشته،  –زیربناي توسعه اقتصادي  منزله بهشونده پیوسته  یدتجدعی در کشور ما نیز منابع طبی
ي ها مهرومومو مراتع در طی  ها جنگلواقعیت آن است که در کشور ما . قرار نگرفته است توجه موردگاه قدر و منزلت آن  یچهرهگذر 

یاز براي توسعه امور کشاورزي، صنعتی و شهرسازي تلقی شده موردنب و تأمین اراضی منبع تولید علوفه و چو عنوان بهطوالنی تنها 
خود و به لحاظ تولید مواد غذایی، ایجاد اشتغال، ایجاد منابع تولید ارز از اهمیت بسیار باالیی  يخود بههرچند که این امور . است

باید در ایجاد شرایط مناسب  یمو ویژگی پوشش گیاهی را  و مراتع ها جنگلین و ارزشمندترین اثر تر مهمبرخوردار است، اما 
توسعه پایدار دانست  منظور بهمحیطی و تعادل اکولوژیکی بین انسان، آب، خاك و گیاه و در حقیقت ایجاد منابع الزم  یستز
  ).1379پور،  ابراهیم(

فعلی وجود خارجی نخواهند  وخاك آبسیاري از منابع و مراتع ب ها جنگلنباید فراموش کرد که با از بین رفتن پوشش گیاهی و نابودي 
سازي آب در مخازن سدها به علت فرسایش  یرهذخیافته و حتی  کاهشهاي نفوذپذیري آب در خاك  یتظرفتولید مواد غذایی و . داشت

سازد که به  یمی نمایان خوب بهاین امر زمانی اهمیت خود را . یر نخواهد بودپذ امکاني عمالٌ وال گلخاك و انباشتگی مخازن سدها از 
-و نیز ساختارهاي اقتصادي قرارگرفتهخشک  یمهندرصد آن در قلمرو مناطق خشک و  80وضعیت جغرافیایی کشور که بیش از 
یی مانند کشورهادر . ي انسانی در نقاط مختلف کشور توجه شودها سکونتیري گ شکلي ها نظاماجتماعی، الگوهاي پراکنش جمعیت و 

یک عامل اساسی استراتژیک و  منزله به ها آني خشک قرار دارند، پیوسته آب در ا منطقهبه لحاظ موقعیت جغرافیایی در ایران که 
 ).1390ملک حسینی، (مهم مطرح است  العاده فوق

توسعه ین عامل در امر تر مهمیرمستقیم خود غیدشونده به سبب اثرات مستقیم و تجددر حقیقت امروز در کشور ما منابع طبیعی 
تواند بالقوه  یمو عدم توجه به آن  تواند ضامن ماندگاري و توسعه پایدار بوده یماجتماعی کشور بوده و استفاده مطلوب از آن -اقتصادي

اداره کل منابع (سازد مخاطره جدي روبرو  کشور بااجتماعی فرهنگی  -ي توسعه اقتصاديها برنامهمتضمن مسائلی باشد که مجموعه 
 ).1389یزداري سمنان، طبیعی و آبخ

ي ها که مشارکت مردم در پروژه دهد یآبخیزداري در شمال کشور نشان م يها مشارکت مردم در پروژه ینهیک مطالعه درزم نتایج
مانند علوفه کاري و حفاظت و  ییها پروژه. باال بوده است ثمربا توجه به سود سرشار حاصل از پرورش درختان م يکار نهالو بذرپاشی 

 ینکه مایحتاج غذایی خانوار از آن تأم هایی ینو کشت نواري به دلیل هزینه باال براي محصور کردن زمین و نیز اختصاص زم قرق
رودخانه به دلیل قرار داشتن  حاشیهحفاظت اراضی  يها مشارکت در پروژه. به این کار، از مشارکت پایین برخوردار بوده است شد یم

مانند  ییها توجه بوده است و نهایتاً پروژه مصالح قابل یندر صورت تأم ي عرصه نشینان در مسیر رودخانه، صدها هکتار از اراضی کشاورز
آن، چندان مورد  تمالی و ذینفع نبودن در مشارک به خاطر ایجاد بار علوفه کاري، کشت نواري و بانکت بندي ،حفاظت و قرق اصالح، 

 ).1390 پور، یعل(نشینان نبوده است  زیاستقبال آبخ
شد، نظیر طرح با میمدیریت مشارکتی منابع طبیعی در حوزه آنها  يها ي موفق دیگري نیز وجود دارند که بخشی از فعالیتها طرح

ها می باشد  ازجمله این طرح اس، سازمان عمل براي توسعه جامعه روستایی توسعه کشاورزان خرده پا، طرح ساریالکاس، طرح سیکس
 .)1370محمد نژاد،(
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ایشان . کرده است که یکی از این نکات مهم در بحث اجتماعی و اقتصادي است در مطالعات خود به نکات مهمی اشاره) 1995( 1اوانبر
برداري  هاي طبیعی بالقوه و امکانات توسعه و بهره هاي حوزه آبخیز، توان هاي آبخیزداري باید منطبق با ویژگی کنند که طرح بیان می

  .وخاك، وضعیت اجتماعی و اقتصادي را مدنظر قرار دهند ابع آبرایج و متداول از من
 توزیع که رسیدند نتیجه این به دادند انجام PRAفن  و کیفی روش تحقیق از استفاده با که تحقیقی در )2002( همکاران و 2هیوسري
 روستاها مهاجران تحقیق، همین ساسا بر و است آب به دسترسی تأثیر تحت شدت به اجتماعی مسائل و هاي اقتصادي فعالیت جمعیت،

 شود، فراهم آب به دسترسی که درصورتی و دانند می شرب و کشاورزي براي کافی آب به دسترسی عدم را خود مهاجرت عمده دلیل
  ).2002هیوسري و همکاران، (گردند  برمی روستا به اراضی مالکان اغلب

 
  ها مواد و روش -2

. فعال به دامداري مشغول هستند صورت بهذینفع در مراتع حوزه رامه بودن که  داران مرتعکلیه  رموردنظدر این پژوهش جامعه آماري 
 صورت بهي ریگ نمونه اند؛ اما داشته، در مدیریت مرتع مشارکت در حوزه گرفته شکلعالوه بر عضویت در تشکل محلی  برداران بهرهاین 

 انتخاب ها نمونهتصادفی از بین ذینفعان  طور به برداران بهرهامان به نسبت به این معنا که در هر س. بوده است سامانمندتصادفی 
براي . امکان مطالعه و بررسی تمام جامعه در این تحقیق وجود ندارد، اقدام به تهیه حجم نمونه گردید که نیابا توجه به . شوند یم

سطح منطقه و آگاهی یافتن از برخی اطالعات عمومی جامعه ي اولیه در ها یبررس، پس از مطالعات و ها نمونهتعیین چگونگی انتخاب 
 جهیدرنت. است موردمطالعهدر ارتباط با موضوع  نتیتبا نیتر کم، مشخص شد که جامعه از همگنی باالیی برخوردار و داراي موردمطالعه

. شده است هاي آماري استفاده و روش ها ز فندر تعین حجم نمونه ا. تصادفی انتخاب شد کامالً طور به ها نمونهي، بند خوشهبدون نیاز به 
دهند، مشخص شد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  براي این کار ابتدا تعداد کل خانوارهایی که جامعه آماري را تشکیل می

  .اساس تناسب سهم هر سامان از کل حجم نمونه محاسبه گردید کل و سپس بر
به کمک روش کوکران از طریق فرمول زیر  تیدرنها. ی قرار گرفتموردبررسي مختلفی ها روشمونه براي تعیین تعداد و حجم جامعه ن

  .تعین گردید برداران بهرهاز تن  70حجم نمونه 
  

  برآورد حجم نمونه جهت 3کوکران) 1- 3(فرمول 
  

푛 =
( )

              
. ∗( . )∗( . )

( . )

∗( . ∗( . )∗( . )
( . ) )

٧٠ =  

  
 
N =جامعه آماري  
n =نمونه آماري  
Z =است 1.96درصد برابر  95ح اطمینان که در سط مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد.  
P = شده است در نظر گرفته 0.5مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است و برابر.  
q =درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند.  
d = است 0.05مقدار خطا برابر با.  

ها از طریق پرسشنامه  آوري داده پس از جمع .تنظیم گردید نگارش و 5 تا1با درجه بندي  طیف لیکرتبراساس پرسشنامه در ادامه 
هاي آماري  وتحلیل و آزمون ها براي تجزیه سازي داده منظور آماده به  .نگارش وتنظیم گردید 5 تا1با درجه بندي  طیف لیکرتبراساس 

                                                        
2 Brown 
3 Husary roz 
.ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش  3  
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ها  ها و کدگذاري آن ادهدر این مرحله به ویرایش د. شد Excel 2012 و 20نسخه  SPSSافزار  ها توسط نرم اقدام به پردازش داده
  .ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد وتحلیل داده پرداخته شد و تجزیه

منظور این روش آن است که بتوان بر اساس آن، خصوصیات . شده است از روش تحلیل محتوا استفاده با توجه به هدف کلی تحقیق،
(  هایی درباره مسئله نمود ها نیز استنتاج طور سامانمند شناخت و از آن ن یا عینی و بهبینا طور واقع شده را به یک متن گفته یا نوشته

  ).1381سرمد و همکاران، 
 1377به نقل از زمانی، (شده است  روش تحلیل محتوا از مراحل زیر تشکیل 5و ساندرز 4ازنظر ورتن(  
 گردآوري و تنظیم نظرهاي افراد نسبت به موضوع موردمطالعه؛ .1
 هاي تحقیق؛ ها یا فرضیه طالب و موضوعات اساسی و تهیه سؤالتعیین م .2
ها تحت هر یک از عناوین  ها، استخراج و ثبت اطالعات از پاسخنامه هاي تحقیق، بررسی نظریه ها یا سؤال تمرکز بر فرضیه .3

 ؛)هاي تحقیق سؤال(هاي تحقیق  فرضیه
 تحلیل و توجیه اطالعات استخراج و استنباط شده؛ .4
 بندي نهایی؛ معاستنتاج و ج .5

صورت تلفیقی یا مراحل تحلیل محتوا  شده است مراحل فوق به هاي صورت گرفته انجام ازآنجاکه این تحقیق بر مبناي متن مصاحبه
ضروري  ها، مراحل زیر اعتماد و معتبر از محتواي مصاحبه منظور انجام یک تحقیق علمی کیفی، قابل به: شده است ازنظر رفیع پور انجام

  ).1382رفیع پور،(شند با می
به این صورت که پرسشنامه در اختیار تعدادي از اساتید . منظور تعیین روایی پرسشنامه از روش بررسی روایی محتوایی استفاده شد به

از دانشگاه سمنان و کارشناسان مربوطه قرار داده شد و با مصاحبه حضوري و دریافت دیدگاه و نظرهایشان براي اصالح و رفع ابهام 
 .ها اقدام شده است ي پرسشنامه، نسبت به روایی آنها ها و گویه سؤال

و سپس با استفاده از آزمون  آزمون سنجیده شد؛ در این پژوهش جهت تعیین پایاي ابزار تحقیق، پایاي پرسشنامه از طریق اجراي پیش
  .شده است درج )1( آن در جدولنتایج  آلفاي کرونباخ پایایی پرسشنامه براي تحقیق مورد آزمون قرار گرفت که

  
  
  

  میزان ضریب آلفاي کرونباخ) 1( جدول
باخ ضریب آلفاي کرون تعداد سؤاالت پرسشنامه درصد تعداد پرسشنامه   

 0.701 40 100 30 روستاهاي حوزه رامه

  
  
  نتایج تحقیق -3
  سن پاسخگویان -3-1

سال اکثراً  که قشر میان این عامل گویاي آن است. سال است 43برداران  هها نشان داد که میانگین سنی بهر یافته) 2(با توجه به جدول 
آمده در شهرها و رفاه ایجادشده، جوانان حرفه دامداري  با توجه به شرایط پیش. بردار در منطقه مورد بررسی حضور دارند عنوان بهره به

 4.28سال با میزان  28 -19 کمترین حضور در طبقه سنی. اند اند و به شهرها اطراف مهاجرت کرده کمتر به آن پرداخته را رها کرده و
سال  73سال و حداکثر آن  19حداقل سن پاسخگویان . است% 40 برابر سال و 68-59درصد است و بیشترین حضور در طبقه باالي 

  .است
  

                                                        
1 Vertn 
2 Sanders 
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  توزیع فراوانی و میانگین گروه سنی پاسخگویان) 2( جدول
  
  
  سن

  هاي گروه
  سنی

  فراوانی
  

  یانگینم  درصد
  سنی

  حداکثر  حداقل

28- 19  3  4.28  43.15  19  73  
38-29  10  14.28  
48-39  7  10  
58-49  17  24.28  
68 -59  28  40  
68 >  5  7.14  

  
  

 
  توزیع فراوانی و میانگین گروه سنی پاسخگویان) 1( نمودار

  
   جنسیت -3-2

 91.42 آمده دست بهي ها دادهبر اساس . شود یمحوزه رامه مشاهده  دار مرتعفراد اطالعات مربوط به جنسیت ا) 3(در جدول شماره 
  .نفر هستند 6و  64درصد زن با فراوانی  8.58درصد مرد و 

  
  توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان) 3( جدول

  
  جنسیت

  زن  مرد  فراوانی
64  6  

  8.58  91.42  درصد

  
  سطح سواد -3-3

درصد و افراد  75و  60 در این جدول تعداد افراد باسواد با فراوانی). 4 جدول(سطح قرار داشتند  6اد پاسخگو در سطح سواد افر ازنظر
کمترین  0 درصد و 0 باالتر با فراوانی درصد بیشترین و افراد داراي تحصیالت لیسانس و 47و  38 داراي تحصیالت ابتدایی با فراوانی

  .سطح سواد را داشتند
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ها  باشند و افراد داراي تحصیالت عالیه در بین آن برداران داراي سطح تحصیالت پایینی می ر این مسئله است که بیشتر بهرهنتایج بیانگ
  .ها این نتایج جهت تعیین سطح کارگاه و ارائه مطالب بسیار تاثیر گذار است ها و نشست وجود ندارد لذا در برگزاري کارگاه

  وضعیت سواد) 4( جدول

  
  

  سطح سواد

  لیسانس و باالتر  دیپلم فوق  دیپلم  متوسطه  ابتدایی  سواد بی  

  حوزه رامه
  0  4  12  4  32  18  فراوانی

  0  %5.7  %17.2  %5.7  %45.7  %25.7  درصد

سواد هستند؛ لذا باید این مطلب براي  سواد و کم درصد نمونه آماري بی 71.4توان بی این موضوع پی برد که  می )2(با توجه به نمودار 
صورت عملی تدوین شود، لذا  ها بهتر است به شود در این کارگاه ها لحاظ شود و بیشتر کارهاي که انجام می ها و نشست راي کارگاهاج

  .تواند تاثیر مثبت بیشتري داشته باشد و بیشتر موجب جلب اعتماد شود کارهاي عملی با توجه به سطح سواد پایین این جامعه می
  

  
  د افراد پاسخگووضعیت سوا) 2( نمودار

  
  شغل اصلی -3-4
، اطالعات مربوط به شغل اصلی ساکنین حوزه رامه در بین این ساکنین کوچ رو در فصل ییالق و قشالق مشاهده )5(ر جدول شماره د

رصد، د 67.14و  50آمده شغل اصلی این ساکنین چه در فصل قشالق و چه در ییالق به ترتیب با  دست هاي به بر اساس داده. شود می
درصد در  17.14خانوار و  23دامداري با فراوانی  –داري بوده و کمترین توزیع فراوانی مربوط به شغل کشاورزي  دامداري و مرتع

روند اقدام به کشت  فصل زمستان به مناطق گرمسیر حاشیه کویر می هاي قشالقی بوده است که این ساکنان زمانی که در گاه سکونت
  .کنند خشی از نیازهاي خود میگندم و جو براي رفع ب
اکنون بخشی از اقتصاد  ها روبرو شد است و هم هاي مشارکتی پرورش زنبور در بین این ساکنین با استقبال آن و از زمان اجراي طرح

  .هاي زنبورداري در بین این ساکنین شده است رود و تا حدي رونق یافته که موجب ایجاد تعاونی خانوارها به شمار می
  

درصد25/7

درصد45/7

درصد5/7

درصد17/2

درصد5/7

نمودار سطح سواد پاسخ دهندگان

بی سواد

ابتدایی

متوسطھ

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس
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  مشاغل اصلی) 5(ول جد
  کشاورزي - دامداري  دامداري    شغل اصلی

  زنبورداري - دامداري  )باغداري+ کشاورزي(

ساکنین حوزه 
  رامه

  23  0  47  فراوانی  در فصل ییالق
  32.85  0  67.14  درصد

  23  12  35  فراوانی  در فصل قشالق
  32.86  17.14  50  درصد

  
  توانمندسازي جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعیي ها پروژهثر تغییر در کاشت و فروش  محصوالت در ا - 3-5

در این راستا قبل از شروع . اند نفر از سرپرستان خانوار اقدام به پرورش زنبور کرده 23درصد با فراوانی  32.86از مجموع افراد پاسخگو 
هاي تشویقی و آموزش  لی با شروع این پروژه و باوجود طرحاند، و کردن این پروژه؛ ساکنان حوزه رامه فقط مشغول به دامداري بوده

خانواري که اقدام به پرورش زنبور  23اند، هرکدام از  سرعت در بین این ساکنین رونق یافت و اقدام به پرورش زنبور کرده زنبورداري به
  .دانند عنوان عامل مؤثر در ایجاد این شغل خود می اند عوامل زیر را به کرده

 اند؛ جهت دریافت طرح تشویقی دولتی اقدام به پرورش زنبور نموده .1
 هاي که درآمدزایی داشته باشند؛ داشتن انگیزه در جهت تولید محصوالت و فراورده .2
 تقویت و حفاظت مراتع در ییالق و قشالق؛ .3
 وجود بازار فروش خوب محصوالت حاصل از زنبورداري با توجه به ارگانیک بودن این محصول؛ .4
 در بین این ساکنین؛) زنبورداري(یت اقتصاد خانوار با ایجاد شغل جدید تقو .5
 ها یعنی دامداري؛ در کنار شغل اصلی آن) زنبورداري(امکان انجام این شغل  .6
  
  ترکیب اقتصادي خانوارهاي حوزه رامه -3-6

؛ میزان درآمد ناشی از این شغل در بین شود منبع اصلی درآمد این ساکنین بیشتر از طریق دامداري تأمین می) 6(با توجه به جدول 
  .میلیون تومان ساالنه درآمد دارند 24.5صورت میانگین  که هر خانوار به میلیون تومان است 1715.5کل جامعه آماري 

د موجب کن میلیون تومان براي این ساکنین ایجاد درآمد می 146.5و با اجراي این پروژه منبع درآمدي ناشی از زنبورداري که ساالنه 
  .کند میلیون تومان براي هر خانوار ایجاد درآمد می 6.36صورت میانگین ساالنه  تقویت اقتصاد خانوارهاي زنبوردار به

  .میلیون تومان در نمونه آماري موردمطالعه است 12و  35هاي به ترتیب از  میزان درآمد در شغل
که ناشی از ایجاد شغل زنبورداري و برداشت  میلیون تومان رسیده 27.27میلیون تومان به  24.5میانگین کل درآمد هر خانوار از 

   .گیاهان دارویی ازجمله باریجه در بین این ساکنین است
  

  ترکیب اقتصادي خانوارهاي حوزه) 6( جدول
   میزان تقریبی درآمد ساالنه  منبع درآمد خانوارها

  *قبل از اجراي پروژه) میلیون تومان(
  النه میزان تقریبی درآمد سا

  **بعد از اجراي پروژه) میلیون تومان(
  1715.5  1715.5  ***دامداري

  35  -  کشاورزي و باغداري
  146.5  -  زنبورداري

  12  -  ي گیاهان داروییبردار بهره
  27.27  24.5  میانگین درآمد هر خانوار

 
  



  
  
  1397 خرداد 30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

1184 
 

سنجی مسائل  آمار استنباطی براي آزمونهاي آوري گردید از روشکه توسط پرسشنامه جمع وتحلیل اطالعاتی منظور تجزیه به
. هاي آزمون فرضیات آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده دومتغیره استیکی از بهترین روش. شده است استفاده

تغیر شده و با رگرسیون خطی ساده دومتغیره درصد تأثیر م در ضریب همبستگی اسپیرمن میزان همبستگی بین دو متغیر نشان داده
  .شودمستقل بر وابسته نشان داده می

بنابراین در همبستگی  شود؛ نشان داده می) رو(پارامتري است که با عالمت  هاي ناآزمون ضریب همبستگی اسپیرمن یکی از آزمون
براي محاسبه . شوندبیان می) ايرتبه( هاي ترتیبیصورت اندازه اي یا نسبی، بههاي فاصلهجاي اندازه اي اسپیرمن، جفت متغیرها، بهرتبه

شده و درنهایت میزان  ضریب اسپیرمن نیز، افراد جامعه را برحسب یکی از دو متغیر موردمطالعه مرتب و آنگاه به هر دو متغیر رتبه داده
  ).102-103: 1384فر، منصور( ها حساب خواهد شدهمبستگی بین این رتبه

دامنه ضریب همبستگی . ها نظیر ضریب همبستگی پیرسون استبرابر اختالف رتبه 푑که در آن 6فرمول اسپیرمن به این شکل است؛ 
+ 1اي هاي یکسانی، در هر دو متغیر داشته باشند، همبستگی رتبهکه تمامی افراد، رتبه کند هنگامیتغییر می+ 1تا  -1اسپیرمن از 

 -1در متغیر دیگر باشد، در آن صورت مقدار ضریب اسپیرمن شان هاي آنان در یک متغیر، مخالف رتبهخواهد شد و هنگامی رتبه
آزمون رگرسیون . ها وجود نداشته باشد، مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن صفر خواهد شد بندي اي بین رتبهخواهد شد؛ اگر هیچ رابطه

گیرد که یک متغیر وابسته و یک رار میاین آزمون زمانی مورداستفاده ق. پارامتري است هاي ناخطی ساده دومتغیره یکی دیگر از آزمون
به ) xغیرمستقل یا ( از روي مقادیر دیگر) yغیر وابسته یا ( در رگرسیون خطی ساده، مقادیر یک متغیر. متغیر مستقل داشته باشیم

عرض  ،ورد شده مقدار برآ Ýدر این معادله،  7 :این معادله شکل کلی زیر را دارد. شودبرآورد می) مستقیم( کمک یک معادله خطی
ها از در آزمون رگرسیون براي اثبات فرضیه. و متغیر اول است) ضریب رگرسیون(ضریب زاویه  푏، )مقدار ثابت رگرسیون(از مبدأ 

  .کنیماستفاده می Beta مقدار 
  
  هاي استنباطی تحلیل -3-7
  .مدیریت نمودمنابع طبیعی را بهتر  توان یمبا مشارکت مردم محلی  :فرضیه اول -3-7-1

کاهش  ،ي از طرحبردار بهرهمشارکت در  شرکت در جلسات،هاي مانند در فرضیه اول براي نشان دادن آثار اجتماعی از شاخص
هاي ضریب براي اثبات این فرضیه از آزمون. شده است و غیره استفاده ي طرحو بازنگرشرکت در ارزیابی ، مراتع برداران بهرهاختالفات 

  .شده است بیان) 7( ها در جدولشده و نتایج آن  رمن و رگرسیون خطی دومتغیره استفادههمبستگی اسپی
  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی دومتغیره) 7( جدول

 
 اجراي پروژه توانمندسازي

 رگرسیون خطی دومتغیره ضریب همبستگی اسپیرمن
محلی مدیریت مشارکت مردم مدیریت مشارکت مردم محلی  

737/0  61.2%  

مطالعات میدانی :منبع  
 

هاي فصل اما با توجه به یافته آثار مثبت و منفی بر منطقه گذاشته است؛...عوامل زیادي همچون عوامل فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و
دهنده  ت و این نشاناس 737/0برابر % 1شود ضریب همبستگی اسپیرمن در مرز خطاي استنباط می) 7( سوم، چهارم و جدول شماره

وجود دارد و آزمون  و آثار مثبت و منفی آن بر میزان مشارکت و نحوه مشارکت داري بین اجراي این پروژهآن است که رابطه معنی
  .درصد بر مشارکت مردم محلی اثر گذاشت است 2/61 دهد که ساخت این پروژهرگرسیون خطی دومتغیره نشان می

 

                                                        
6 -푟 = ѓ = 1 − 6 ∑   

(     ) 
7 -  Ý = +푏  (푥  ) 
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  .شود یمي محلی ها گروهي مشارکتی منجر به پایداري ها پروژهي و اجراي جوامع محلی دسازتوانمن :فرضیه دوم -3-7-2
  :براي ایجاد انگیزه بین مردم محلی است... اقتصادي و  ازلحاظي پروژه توانمندسازفرضیه دوم جهت بررسی بیشتر آثار 

افزایش درآمد مردم  هاي همچون میزان طقه از شاخصداران من در این فرضیه براي بررسی نحوه برطرف کردن مشکالت اقتصادي مرتع
غیره  و صورت مالی میزان مشارکت مردم به هاي جایگزین، تاثیر طرح بر اقتصاد مردم، با اجراي طرح، افزایش درآمد معیشت

شده و نتایج  دههاي ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی دومتغیره استفابراي اثبات این فرضیه از آزمون. شده است استفاده
  .شده است بیان) 8( ها در جدولآن

  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی دومتغیره) 8(جدول 
 

هاي توانمندسازي اجراي پروژه  

 رگرسیون خطی دومتغیره ضریب همبستگی اسپیرمن

هاي محلی پایداري گروه هاي محلی پایداري گروه   
567/0  8/73%  

ت میدانیمطالعا :منبع  
 

هاي مشارکتی منطقه عوامل زیادي همچون عوامل فرهنگی،  هاي انجام پروژه در برطرف کردن مشکالت مربوط به ناپایدار کردن گروه
شود ضریب همبستگی اسپیرمن در مرز استنباط می) 8( هاي جدول شمارهاما با توجه به یافته مؤثر بوده است؛... اجتماعی، اقتصادي و

هاي محلی و برطرف شدن مشکل  داري بین پایداري گروهدهنده آن است که رابطه معنی است و این نشان 567/0بر برا% 1خطاي 
هاي توانمندسازي جوامع محلی،  دهد که در پروژه منطقه وجود دارد و آزمون رگرسیون خطی دومتغیره نشان می داران اقتصادي مرتع

هاي محلی  درصد منجر به پایداري گروه 73.8 هاي اقتصادي اد مشاغل جدید و مشوقداران از طریق ایج رفع مشکالت اقتصادي مرتع
ها تا حدودي  شود که با احداث این پروژه هاي میدانی نگارنده به این صورت بیان میهمچنین یافته. داران منطقه خواهد شد بین مرتع

پس فرضیه دوم با توجه به نتایج . دار به وجود آورده است محیطی، تقویت پوشش گیاهی، رشد درآمد خانوارهاي مرتع مشکالت زیست
  .شده است هاي میدانی نگارنده اثباتهمین فصل و یافته) 8( فصل سوم و چهارم، نتایج ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون در جدول

 
 يداریو پا باعث رضایتمندي آنان ها پروژه شیو پاي، اجرا زیر برنامهمشارکت مردم در مراحل مختلف  -3-7-3

  .خواهد شد موردنظري ها تیفعال
افزایش اعتماد مردم به هاي همچون  از شاخص هاي محیط زیستی، بررسی میزان مشارکت بر روي رضایتمندي و پایدار فعالیت 

 اجرا و پایش یزي،ر برداران، مشارکت مردم در مراحل برنامه برداران از بخش دولتی، اهمیت دادن به نظر بهره مسئوالن، رضایتمندي بهره
شده و  هاي ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی دومتغیره استفادهبراي اثبات این فرضیه از آزمون. شده است غیره استفاده و

  .شده است بیان) 9( ها در جدولنتایج آن
  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی دومتغیره) 9(جدول 

 
نمندسازيهاي توا اجراي پروژه  

 رگرسیون خطی دومتغیره ضریب همبستگی اسپیرمن
 رضایتمندي از اجراي پروژه رضایتمندي از اجراي پروژه

711/0  64.5%  

مطالعات میدانی: منبع  
ها عوامل زیادي همچون عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي  منطقه و پایداري فعالیت آن داران مندي مرتع در افزایش رضایت

برابر % 1شود ضریب همبستگی اسپیرمن در مرز خطاي استنباط می) 9( هاي جدول شمارهاما با توجه به یافته مؤثر بوده است؛... و
و مندي آنان  رضایتو  يزیر برنامهمشارکت مردم در مراحل مختلف داري بین دهنده آن است که رابطه معنی است و این نشان 711/0

هاي توانمندسازي  دهد که اجراي پروژهداران منطقه وجود دارد و آزمون رگرسیون خطی دومتغیره نشان می مرتع ها تیفعال يداریپا
پس فرضیه سوم با . داران منطقه شده است مرتع يها تیفعال يداریو پامندي آنان  رضایتدرصد منجر به افزایش  64.5 جوامع محلی
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هاي میدانی نگارنده همین فصل و یافته) 9( گی و آزمون رگرسیون در جدولچهارم، نتایج ضریب همبست توجه به نتایج فصل سوم و
 .شده است اثبات

  
 گیري نتیجه -4

ي، ریگ میسازي، تصم تصمیم آنان در مراحل و مشارکتتوانمندسازي وتوان افزایی جوامع محلی  بر هیتکطبیعی با  منابع داریپا مدیریت
نتایج این پژوهش نشان داده است که مشارکت مردم در هر . منابع طبیعی است فاظت بهترح ياز راهکارها یکی عنوان به شیو پااجرا 
  .ي برخوردار استا ژهیومسئله در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت  نیو اي آن پروژه است داریو پاي ضامن اجرا ا پروژه
سازي،  تصمیم جوامع محلی ومشارکت آنان در مراحلافزایی  توان طبیعی با تکیه بر توانمندسازي و منابع پایدار مدیریت مقوله

 نظر مورد تحوالت مهمترین از .منابع طبیعی است یکپارچه مشارکت توسعه و راهکارهاي از یکی عنوان به، اجرا وپایش گیري تصمیم
 اصل بر نابع مبتنیاین م مجدد احیاي و کشور طبیعی منابع تخریب فرایند تشدید از براي جلوگیري خارجی و داخلی نظران صاحب

شد چنانکه نتایج این پژوهش نشان داده است که مشارکت مردم در هر پروژه اي ضامن اجرا با میجوامع محلی  و برداران بهره مشارکت
افزایش  هاي ایجاد و یکی از روش. وپایداري آن پروژه است واین مسئله در حفاظت از منابع طبیعی از اهمیت ویژه اي برخوردار است

  ارکت و توانمند سازي مردم محلی، هدایت آنان به سمت ایجاد گروه وتشکلهاي محلی است تابتوانند در این قالب از مزایاي تشکلهامش
دیدگاه مردم در  نتایج پژوهش نشان می دهد که باتغییر نگرش و. و قدرت جمعی حاصل از آن براي بهبود وضعیت خود استفاده نمایند

حفاظت و احیاء این  صدد در ي مختلف توانمندسازي آنان نسبت به منابع طبیعی اطراف خود حساس شده وها اثر برگزاري کارگاه
ارتباطات قویتري را با آنان  هاي دولتی اعتماد کنند و اند بر خالف گذشته به بخش توانسته اند و هاي محلی برآمده منابع در غالب تشکل

نتیجه آن اجراي مدیریت مشارکتی مردم  در و با مشارکت آنها ها اجراي پروژه مردم و یري درپذ با افزایش روحیه مشارکت. برقرار نمایند
آورند که اثرات اجراي پروژه به آنان برخواهد گشت پس  ایمان می و نمایند اند احساس تعلق خاطر می نسبت به آنچه انجام داده

ریت پایدار منابع طبیعی که از هدف نهایی اجراي ییعنی مد کوشند و این نگهداري آن می خودشان بدون هیچ اجباري در حفظ و
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که براي  2011در سال  9و پولین 8در تحقیقی که کین .باشد میها  ي مختلف در این عرصهها پروژه

رزشیابی، مدیریت سازگار، دیدگاه ي اها برنامهو منابع طبیعی الزم است  ستیز طیمحدستیابی به یک انقالب اثربخش در مدیریت 
ي مشارکتی در منطقه گویاي این مطلب ها طرحبا توجه به اجراي شدن  نامه انیپاکه در این  شودي مشارکتی پیاده ها روشو  مند نظام

  .و منابع طبیعی دارد ستیز طیمحمدیریت  دري مشارکتی نقش به سزایی ها طرحاست که اجرایی شدن 
ي ها که مشارکت مردم در پروژهانجام داد به این نتیجه  رسید  1390پور در سال  ي مشارکتی، علیها طرحوص در همین راستا در خص

مانند علوفه کاري و حفاظت و  ییها پروژه. باال بوده است ثمربا توجه به سود سرشار حاصل از پرورش درختان م يکار نهالو بذرپاشی 
 ینکه مایحتاج غذایی خانوار از آن تأم هایی ینمحصور کردن زمین و نیز اختصاص زم قرق و کشت نواري به دلیل هزینه باال براي

رودخانه به دلیل قرار داشتن  حاشیهحفاظت اراضی  يها مشارکت در پروژه. به این کار، از مشارکت پایین برخوردار بوده است شد یم
مانند  ییها توجه بوده است و نهایتاً پروژه مصالح قابل ینورت تأمدر ص صدها هکتار از اراضی کشاورزي عرصه نشینان در مسیر رودخانه، 

آن، چندان مورد  تمالی و ذینفع نبودن در مشارک به خاطر ایجاد بار بندي علوفه کاري، کشت نواري و بانکت ،حفاظت و قرق اصالح، 
 پرداختهنامه به آن  یانپاطرح مشارکتی که در این  این مطالعه بررسی آمده دست بهدر راستایی نتایج نشینان نبوده است  زیاستقبال آبخ

ي اجراي، ها طرحبه نتایج بهتري در خصوص حفاظت منابع طبیعی و حفاظت از  ها طرحدهد که با مشارکت مردم در  یم، نشان شده 
 پروژه با موفقیت بیشتري همراه بوده است؛

  
  
  

                                                        
8 Keene 
9 Pullin 
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