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چكيده
ارزيابي نگرش آبخيزنشينان به طرح هاي حفاظت خاك و آبخيزداري از پيش نيازهاي موفقيت اين طرح ها است. پژوهش حاضر 
بررسي مقطعي با هدف شناخت ابعاد نگرش آبخيزنشينان به عمليات آبخيزداري در استان خراسان رضوي طرح ريزي شده است. 
داده هاي اين پژوهش با استفاده از پرسش نامه ی ساختاريافته جمع آوري شد که با مصاحبه ی حضوري با 60 پاسخ گو  با کاربرد 
نمونه برداري تصادفي از دو حوزه   ی آبخيز سد شهيد يعقوبي و عمارت انتخاب شده  بودند. اطالعات با آمار توصيفي و تحليل 
عاملي بررسي شد. نتايج نشان داد که دانش افراد به عمليات آبخيزداري زياد است. نتايج نشان دهنده   ی نگرش متوسط ساکنان 
آبخيز هاي  برگزيده شده به آبخيزداري بود. نتايج تحليل عاملي نيز مؤيد آن بود که ابعاد نگرش افراد به عمليات آبخيزداري 
به ترتيب و بر اساس تأثيرگذاري در چهار عامل اقتصادي، اجتماعي، خدماتي و آموزشي قابل بيان است. تحليل عاملي نشان داد 

که 66 % تغييرات نگرش  پاسخگو،  به وسيله ی چهار عامل يادشده صورت مي پذيرد.
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Abstract
The success of soil conservation and watershed management programs requires the 
understanding of individuals’ attitudes towards these programs. Therefore, the goal of the 
current study was evaluation of the attitude of the residents towards watershed management 
practices in the rural areas in the Khorasan Razavi Province using a cross sectional survey. 
The required data were collected from 60 respondents who were randomly selected in two 
watersheds through personal interviews by a questionnaire. Descriptive and factor analysis 
were used to analyze the data. Findings showed that the knowledge level of the respondents 
about watershed management practices were satisfactory. Also, the acceptance level of 
watershed residents was moderate. Factor analysis showed that priorities of the residents 
towards watershed management programs were the economic, social, and educational 
service items. Data analysis discovered that these factors explained 66% of the variation 
of reactions to the programs.

مقدمه:
از  آن ها،  از  ناشي  و  زيان هاي  سيل خيزي  افزايش  و  خاك  فرسايش 
موانع توسعه ی پايدار در سطح جهان است. در اين ميان، به آبخيزداري 
در  منابع طبيعي  پايدار  مديريت  در  مناسب  و  روشي جامع  به عنوان 
حوزه هاي آبخيز بيشتر توجه شده است. در سال های گذشته طرح های 
متعددی در حوزه های آبخيز و نقاط مختلف روستايی کشور به اجرا 
درآمده است که هدف اساسی آن ها ايجاد تغييرات مثبت و زمينه های 
است  بوده  نواحی  اين  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  برای  مناسب 

)باقريان و همكاران 2014 و 2017(. 
و  اقتصادي  توسعه ی  در  آبخيزداري  طرح هاي  اهميت  به  توجه  با 
اجتماعي روستاها، حفظ منابع آب و خاك و کاهش زيان ها در مناطق 
پايين دست، پژوهش های پرشماری به ارزيابي کّمي اقدامات حفاظت 
نيسين و همكاران  آبخيزداري )سرد وي  و همكاران 2006؛  خاك و 

2007(، اثرات اجتماعي )باقريان و همكاران 2014( ارزيابي مشارکت 
باقريان و همكاران 2017؛  آبخيزنشينان )رضايي و همكاران 2012؛ 

باقريان و همكاران 2009؛ ليو و همكاران 2010( پرداخته اند. 
 پژوهش ها و آزموده های چندساله ی اخير نشان داده است که اجرای 
به عنوان  مردم  پايدار  همراهی  و  بی مشارکت  آبخيزداري  طرح های 
سرمايه هاي اجتماعي کشور موفق نيست؛ بنابراين، رهيافت مشارکتی 
در اجرای طرح های آبخيزداري، به عنوان يک راهكار پايدار، از دهه ی 
گرفته  قرار  مدنظر  آبخيزداري  فعاليت های  توسعه ی  برای   1370
است )باقريان و همكاران 2014؛ صالح پورجم و همكاران 2017(؛ از 
طرف ديگر، مشارکت مردم در اجرای طرح های آبخيزداري به عوامل 
متعددی بستگی دارد که نوع نگرش مردم به فعاليت هاي آبخيزداري 
يكی از عوامل مهم است؛ به همين دليل، در مديريت يكپارچه ی آبخيز، 
2015؛  همراز  و  )راعي  است  ضروري  آبخيزنشينان  نگرش  به  توجه 
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و  آشوري  2009؛  همكاران  و  باقريان  2015؛  همكاران  و  مقدسي 
همكاران 2016(. 

آمادگي  حالت  نوعي  به  اجتماعي  روان شناسي  در  نگرش  يا  گرايش 
مقابل  در  يا  واکنش خاص  به  کنش  تمايل  به معني  و  مي شود  گفته 
که  مي دهند  بروز  را  زماني خود  گرايش ها  پس،  است؛  محرکي  ويژه 
برخوردی عيني و رفتاري با موضوع خاصی صورت  گيرد. گرايش به امر 
يا رفتار، درواقع متغيری فردي و شخصي است که طي آن فرد براي 
دست زدن به يک رفتار ابتدا آن  را با شاخص ها و هنجارهاي ذهني 
خود می سنجد و خوب يا بد بودن آن  را ارزيابي مي کند؛ به همين دليل، 
نگرش ها با خالصه کردن ارزيابی از پديده ها، هدايت اعمال يا رفتارهای 
به  نگرش  نوع  که  دارند  اعتقاد  برخی  می گيرند.  دست  در  را  انسان 
محيط، ريشه در نظام ارزشی اشخاص دارد، و اگر نگرش افراد تغيير 
يابد، رفتار آن ها نيز تغيير خواهد کرد. ديدگاه دوم بر اين عقيده است 
که تغيير رفتار نيز باعث تغيير نگرش در افراد خواهد شد. درمجموع، 
نگرش فرد درباره ی موضوع می تواند بر رفتار وی به موضوع مورد نظر 

تأثيرگذار باشد )خاکسار مقدم و همكاران 2017(.
در اين راستا پژوهش های متعددی، رابطه ی نوع نگرش روستانشينان 
داشته اند.  مدنظر  را  اقتصادي  و  کشاورزي  مختلف  موضوع های  به 
مثبت  نگرش  بين  معنی داری   و  مثبت  رابطه ی  بسياري  پژوهشگران 
زياد  به طرح های کشاورزی و منابع طبيعی و ميزان مشارکت  مردم 
آن ها در اجرای طرح ها  گزارش کرده اند )اديب و روستا 2014؛ فلسفي 
و همكاران 2017(؛ بدين معنی که هرچه مردم به يک طرح ديد مثبتی 

داشته باشند، در اجرای آن هم مشارکت بيشتری  خواهند داشت.
همت زاده و خليقي )2006( عوامل مؤثر بر مشارکت نكردن بهره   برداران 
را در طرح های آبخيزداري در حوزه ی    کچيِک استان گلستان بررسی 
اقتصادی و اجتماعی در نظر  اين پژوهش عوامل طبيعی،  کردند. در 
گرفته شد. نتايج بررسی نشان داد که 87/7 % بهره   برداران مشارکتی 
نداشته   اند؛ از اين تعداد 39 % از طرح   ها اطالع نداشته اند، 35 %سرمايه 
و بيش از يک   چهارم نيز دليل مشارکت نكردن را نداشتن آگاهی الزم از 
محاسن اجرای طرح   ها گفته   اند. شفيعي و همكاران )2008(، به ارزيابي 
نگرش کشاورزان درباره ی عمليات حفاظت خاك در حوزه هاي آبخيز 
منطقه  روستاهاي  ساکنان  از  نفر   82 ايشان  پرداختند.  دز  و  کرخه 
که  داد  نشان  ايشان  يافته   هاي  کردند.  انتخاب  تصادفي  به صورت  را 
بيشتر کشاورزان نگرش مثبتی به عمليات حفاظت خاك دارند. نتايج 
تحليل همبستگی حاکی از آن بود که رابطه ی مثبت و معنی   داری بين 
متغير وابسته ی »نگرش به عمليات حفاظت خاك« و متغيرهای ميزان 
استفاده از راه های ارتباطی، منابع اطالعاتی و ويژگی جهان شهری وجود 
دارد. راعي و همراز )2015(، با استفاده از مدل تحليل تمايزي، عوامل 
مؤثر بر نگرش بهره برداران به فعاليت هاي آبخيزداري در حوزه ی آبخيز 
کلستان استان فارس را بررسی کردند. نتايج پژوهش ايشان نشان داد 
که افزايش بازدهی و عملكرد توليدات زراعی، افزايش ميزان آب دهی 
چاه هاي کشاورزي، افزايش اشتغال، افزايش بازدهی و عملكرد توليدات 

باغی و افزايش ميزان آب دهی چشمه ها در سطح 1 %، و متغيرهاي 
افزايش درآمد بهره بردار، جلوگيري از سيل در راه ها و افزايش قيمت 
زمين های باغ ها در سطح 5 %، اثر معنی داري بر نگرش بهره برداران به 

فعاليت آبخيزداري دارد. 
يوسفي حاجي وند و همكاران )2015( به تحليل عوامل مؤثر بر نگرش 
کشاورزی  زيستی  تنوع  درباره ی  شادگان  تاالب  روستايی  خانوارهای 
پرداختند. در يک نمونه ی آماري با استفاده از جدول مورگان، 253 
خانوار  به روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. 
زيستي  تنوع  درباره ی  روستاييان  از   % که49/1  داد  نشان  يافته ها 
کشاورزي، نگرشي نسبتاً منفي دارند؛ متغير دانش، با ضريب 0/548 
توانسته بود بيشترين واريانس نگرش را تبيين کند. مقدسی و همكاران 
)2015( به ارزيابی اثرات اجتماعی اجراي فعاليت هاي آبخيزداري در 
حوزه ی آبخيز سد بوستان استان گلستان پرداختند. نتايج ايشان نشان 
داد که آگاهی روستاييان به طرح هاي آبخيزداري و مشارکت آنان در 
طرح ها خيلی کم است؛ از طرف ديگر، طرح هاي آبخيزداري اجراشده 
در زمينه ی مهم ترين مشكل حوزه ی سد بوستان ، يعنی کمبود اشتغال 
و درآمد کم روستاييان، که به مهاجرت آن ها منجر شده است، تأثير 
نداشته است. محمدي گلرنگ و همكاران )2017( به ارزيابي رابطه ی 
با  آبخيزداري  و  از عمليات حفاظت خاك  آگاهي  بين متغير مستقل 
مشارکت مردمي در حوزه ی آبخيز کوشک آباد استان خراسان رضوي 
کشاورزان،  از  نيمي  حدود  فقط  ايشان  يافته هاي  براساس  پرداختند. 
دانش عمليات آبخيزداري را دارند و سطح مشارکت در اين عمليات 

متوسط بود. 
خاکسارمقدم و همكاران )2017( نگرش به آب  را بين زنان روستايی 
شهرستان شيروان ارزيابي کردند. جمعيت مورد مطالعه ی ايشان، تمام 
خانوارهای روستايی ساکن در 521 روستای شهرستان شيروان بود که 
آب لوله کشی داشتند. حجم نمونه ی مورد نياز برابر با 222 نفر برآورد 
شدند.  انتخاب  تصادفی  خوشه ای  نمونه گيری  کاربرد  که  با  گرديد 
نتايج ايشان نشان داد که نگرش زنان روستايی به آب در حد متوسط 
قابل ارزيابی است؛ همچنين بين سن، سطح تحصيالت و هزينه ی آب 
با  افراد  اما  ندارد؛  رابطه ی معنی داری وجود  به آب  نگرش  و  مصرفی 
و همكاران  باقريان  دارند.  آب  به  نامساعدتری  نگرش  بيش تر،  درآمد 
)2017( عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در طرح های آبخيزداري در 
حوزه ی حبله رود را بررسی کردند. نتايج نشان داد که مشارکت مردم 
در اين طرح متوسط است و آن ها بيشتر به مشارکت در فعاليت های 

اجتماعی تمايل دارند. 
گارسيا و همكاران )2013( نگرش ساکنان منطقه ی جيروناي اسپانيا 
بر آن  اثر خصوصيات فردي و محيطي  و  از منابع آب  به حفاظت  را 
پرداختند. ايشان براي اين منظور 240 فرد بهره بردار را انتخاب کردند. 
نتايج ايشان نشان داد که بين خصوصيات فردي و وابسته به محيط، 
با نوع نگرش آن ها به حفاظت از منابع آب وجود  ارتباط معني داري 
به  را  برنج کار  کشاورزان  نگرش   )2016( همكاران  و  آشوري  ندارد. 
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برنامه هاي حفاظت آب و خاك در بخشي از شمال ايران مورد توجه 
قرار دادند. در اين پژوهش از بين حدود 52000 نفر ساکن منطقه، 
نظرات 400 نفر از روستاييان منطقه ی فومنات از طريق پرسش نامه ی 
از   %  41/2 و   %  44/8 که  داد  نشان  نتايج  شد.  بررسي  ساختاريافته 
ايشان  نتايج  دارند؛  متوسط  و  خوب  نگرش  به ترتيب  پاسخ دهندگان 
داللت بر رابطه ی مثبت و معني دار بين درآمد کشاورزان و نگرش  آن ها 
داشت. واروا و همكاران )2017( نگرش روستاييان  را در برخي مناطق 
ايالت هاي راجستان و گوجرات کشور هند به مديريت و حفاظت منابع 
آب زيرزميني بررسي کردند. ايشان براي اين منظور 759 کشاورز را 
انتخاب کرده و پس از مصاحبه، پرسش نامه هاي مورد نظر را تكميل 
مسئله ی  به  کشاورزان  مثبت  نگرش  بر  داللت  ايشان  نتايج  کردند. 
حفاظت از آب هاي زيرزميني داشت. در اين ميان 45 % از کشاورزان 
از برنامه هاي مديريت آب هاي زيرزميني راضي بوده اند؛ حدود 70 % 
چاه هاي  تعداد  کاهش  که  بودند  اعتقاد  اين  بر  شوندگان  پرسش  از 
فعال موجب باقي ماندن آب براي فرزندانشان مي شود؛ بااين حال تعداد 

اندکي از آن ها اقدامات حفاظتي آب را انجام مي دادند.
به طور کلی ، جمع بندی پژوهش هاي پيشين نشان می دهد که رابطه ی 
معنی دار و مثبتی بين نوع نگرش افراد به طرح و ميزان مشارکت آن ها 
در طرح هاي مختلف وجود دارد؛ بدين معنی که نگرش مثبت به طرح، 
موجب مشارکت بيشتر در اجرای آن است؛ ازاين رو، پژوهش حاضر با 
هدف سنجش نگرش روستاييان به عمليات آبخيزداري و تعيين ابعاد 
رضوي  خراسان  استان  آبخيز  دو  در  عاملي  تحليل  از  استفاده  با  آن 

طرح ريزي شده است.

مواد و روش
سد  آبخيز  حوزه  دو  روستانشينان  حاضر،  پژوهش  انجام  به منظور 
قوچان  و عمارت شهرستان  تربيت حيدريه  يعقوبي شهرستان  شهيد 
واقع در استان خراسان رضوي انتخاب شدند. در روستاهاي يادشده، 
گذشته  سال هاي  رضوي طي  خراسان  استان  طبيعي  منابع  اداره کل 
اقدامات آبخيزداري را انجام داده است. روش به کاررفته در اين پژوهش 
ميدانی  اطالعات،  گردآوری  روش  ازلحاظ  و  کاربردی  هدف،  ازلحاظ 
رسيده  انجام  به  پيمايش  فن  با  و  توصيفی  تحقيق  روش  به  و  است 
است. ابزار اندازه گيري و جمع آوري داده ها در اين پژوهش، پرسش نامه 
ويژگي هاي  حاوي  ساختاريافته1  پرسش نامه ی  راستا،  اين  در  بود. 
نگرش  بررسي  و  افراد  آبخيزداري  دانش  ارزيابي  پاسخگويان،  فردي 
سنجش  براي  گويه   7 منظور  اين  براي  شد.  طراحي  آبخيزداري،  به 

دانش روستاييان و 18 گويه براي ارزيابي نگرش آن ها به آبخيزداري 
تهيه و براي سنجش نوع نگرش افراد با توجه به گويه ها، از يک طيف 
پنج گزينه اي ليكرت استفاده شد. در اين روش امتياز ها از خيلي کم 
)1( تا خيلي زياد )5( رتبه بندي شد و درنهايت حاصل جمع پاسخ هاي 
داده شده، نشان دهنده ی نوع نگرش پاسخ گويان بود )گارسيا و همكاران 
2013؛ آشوري و همكاران 2016(؛ بدين ترتيب کمينه و بيشينه ی 
امتياز ها با توجه به 18 گويه ی مطرح شده، به ترتيب 18 و 90 است. 
نيز  منفي  پاسخ هاي  ارزش  و  مثبت طراحي شد  به شيوه اي  سؤاالت 
عكس آن هاست؛ بنابراين سؤاالت منفي، ثبت و ارزش آن ها به ارزش 

سؤاالت مثبت تبديل شد )باقريان و همكاران 2017(.
به دليل گستردگي  جامعه ی آماري، و نيز صرفه جويي در وقت و هزينه، 
با استفاده از رابطه ی کوکران و جدول مورگان تعداد 60 خانوار به عنوان 
حجم نمونه تعيين شد. قبل از جمع آوري اطالعات، روايي2  و اعتبار 
و  جم  صالح پور  2009؛  همكاران  و  )باقريان  شد  آزمون  پرسش نامه 
همكاران 2017(؛ بدين صورت که به منظور بررسي اعتبار پرسش نامه از 
نظرهای کارشناسان ب تجربه و آشنا با طرح هاي آبخيزداري استفاده 
شد؛ برای آزمون پايايی مقياس ها و شاخص ها از آزمون آلفاي کرونباخ 

بهره برده شد )آشوري و همكاران، 2016؛ واروا و همكاران، 2017(.
انحراف  روش  از  پاسخگويان،  نگرِش  پراکندگي  توصيف  به منظور 
جمله  از  روش  اين  شد.  استفاده   ISDM ميانگين  از  معيار 
شمار  به   نگرش  متغير  کيفی  توصيف  به منظور  مطرح  روش های 
مثبت  نسبتاً  نگرش  طبقه ی  چهار  در  کسب شده  امتياز های   می آيد. 
 Mean+Sd( مثبت  نگرش   ،)Mean ≤ C ‹ Mean+Sd(
منفي  نسبتاً  نگرش  و   )A<Mean-Sd( منفي  نگرش   ،)≤ D 
است که   به  ذکر  قرار گرفتند. الزم   )Mean-Sd ≤ B < Mean(

Mean و Sd به ترتيب ميانگين و انحراف معيار از ميانگين هستند.

تحليل عاملي
از متغيرها  به بررسي همبستگي دروني تعداد زيادي  تحليل عاملي3 
عامل هاي عمومي محدودي  قالب  در  را  آن ها  نهايت  در  و  مي پردازد 
تبيين مي کند. در اين روش تمام متغيرها در گروه متغير وابسته قرار 
مي گيرند. داده های اوليه برای تحليل عاملی، ماتريس همبستگی بين 

متغيرهاست. 
ارزيابي کفايت داده ها، اولين مرحله در انجام تحليل عاملي است. براي 
اين منظور از شاخص کفايت نمونهKMO 4 و آزمون کرويت بارتلت5 
بين  KMO همواره  مقدار  )زارع  چاهوکي 2010(.  استفاده مي شود 
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1- structured
2-questionnaire
3- reliability
4- factor analysis
5- Bartlett’s Test of Sphericity
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صفر و يک، در نوسان است، مقادير بزرگ KMO بر رضايت بخش بودن 
 0/5 از  اين ضريب  مقدار  درصورتي که  مي کند.  داللت  عاملي  تحليل 
اگر  اما  بود؛  نخواهند  براي تحليل عاملي مناسب  باشد، داده ها  کمتر 
مقدار آن بزرگ تر از 0/7 باشد، همبستگي هاي موجود در بين داده ها 
براي تحليل عاملي مناسب خواهد بود )زارع  چاهوکي 2010(. آزمون 
را  همبستگي  ضرايب  ماتريس  بودن  يكه  فرض  نيز  بارتلت   کرويت 
امكان  اين  نباشد،  معني دار  بارتلت  آزمون  اگر  به طوري که  می آزمايد؛ 
باشد؛  يكه  ماتريس  يک  که  دارد  وجود  همبستگي  ماتريس  براي 
نيست  مناسب  بعدي  تحليل هاي  براي  يادشده،  ماتريس  به عبارتي، 
)زارع  چاهوکي 2010(. گام بعدي به منظور انجام تحليل عاملي تشكيل 
ماتريس داده هاست. در اين پژوهش، يک ماتريس 18 در 60 تهيه شد 
که ستون هاي آن، 18 شاخص ارزيابي نگرش روستاييان به آبخيزداري 
اين  در  مطالعه  مورد  پاسخگوياِن  از  نفر   60 نظرات  آن،  سطرهاي  و 
ماتريس  عاملي، محاسبه ی  تحليل  انجام  در  بعدي  قدم  بود.  پژوهش 
همبستگي به منظور انجام محاسبات در مراحل بعدي و ارتباط دروني 
بين شاخص ها است. استخراج عامل ها با استفاده از ماتريس همبستگي 
صورت مي گيرد. با استفاده از ماتريس عاملي، عوامل مشترك و اهميت 
سپس  مي شود؛  مشخص  ارزيابي،  شاخص هاي  از  يک  هر  نسبي 
می شود.  محاسبه  صفر  غير  ويژه  مقادير  تمامي  براي  ويژه  بردارهاي 
بردارهاي ويژه در حقيقت مقدار بارگذاري متناظر با هر شاخص براي 
عامل مربوطه است که اصطالحاً بار عاملي تعريف مي شوند. در تحليل 
استفاده  شاخص هايي  عوامل،  در  هم  با  شاخص ها  اتصال  در  عاملي 
و  )باقريان  است   0/5 از  بيش تر  آن ها  همبستگي  ضريب  که  شده اند 
همكاران 2009(. استخراج عوامل با توجه به مقدار ويژه بارگذاري شده 
انتخاب عوامل، داشتن مقدار  براي هر  عامل صورت پذيرفت؛ معيار 
ويژه ی بيش تر از يک بود که به روش چرخش واريماکس انتخاب شد. 
)زارع  است  منظور  اين  براي  روش  معمول ترين  واريماکس  چرخش 

چاهوکي 1389(.

نتايج و بحث
در اين پژوهش، مقدار آلفای کرونباخ 0/87 به دست آمد. با توجه به 
ميزان بيش تر از 0/7 اين ضريب، ابزار اندازه گيری پايايي زيادی دارد و 
به عبارت-ديگر، گويه های در نظر گرفته شده، پايايي و سازگاری دروني 
زيادي دارند. يافته هاي آمار توصيفي نشان مي دهند که ميانگين سن 
ساکنان مورد بررسي و مدت سكونت آن ها به ترتيب 43/6 و 43/4 سال 
است. از نظر جنسيت و وضعيت تأهل به ترتيب 57 نفر مرد و 55 نفر 
متأهل بودند. از نظر تحصيالت بيشترين و کمترين فراواني، به ترتيب 

مربوط به دوره ی ابتدايي )24 نفر( و دبيرستان )5 نفر( بود. 
درباره ی  اوليه ای  شناخت   )%  88( مردم  بيشتر  که  داد  نشان  نتايج 
اطالع  نحوه ی  درخصوص  به دست آمده  نتايج  دارند.  آبخيزداري 
روستاييان از آبخيزداري، داللت بر آن داشت که کمترين و بيشترين 
از دوره هاي آموزشي و مشاهده ی عيني حاصل  اطالعات کسب شده، 
که  است  آن  نشان دهنده ی  داده ها  ارزيابي  1(؛   )شكل  است  شده 
حدود 80 % از افراد بررسي شده هيچ گونه مشارکتي در تصميم گيري، 
طراحي، اجرا و پايش طرح هاي آبخيزداري منطقه نداشته اند. بايد توجه 
داشت که مشارکت روستاييان در طرح هاي آبخيزداري سبب افزايش 
حوزه   در  موجود  منابع  و  امكانات  از  بهينه  بهره وري  و  توانمندي ها 
خواهد شد؛ درحالي که مشارکت نكردن و حضورنداشتن مردم محلي در 
اين طرح ها موجب کاهش مسئوليت-پذيري افراد در حفظ و نگهداري 
طرح ها مي شود؛ به عبارتي مردم با درگيرشدن در طرح ها و برنامه هاي 
آبخيزداري، تا حدود زيادي کارايي آن ها را افزايش مي دهند )مقدسي 
و همكاران 2015(. با اين حال نتايج بسياري از پژوهش هاي پيشين 
آبخيزداري  اجراي طرح هاي  در  پايين مردم  بر مشارکت  نيز داللت 
دارد )رضايي و همكاران 2012؛ مقدسي و همكاران 2015؛ صالح پور 
با وجود همه ی مشكالت و موانع موجود بر  جم و همكاران 2017(. 
سر راه مشارکت روستاييان به نظر مي رسد مهم ترين اقدامي که قبل 
از اجراي طرح هاي آبخيزداري در روستاها بايد صورت گيرد افزايش 
اوليه ی  ايشان در مراحل  اين طرح ها و دخالت دادن  از  آگاهي آن ها 

اجراي طرح است.
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ارزيابي  به منظور  تحقيق  را،  اين  در  استفاده شده  گويه هاي   1 جدول 
نگرش ساکنان مناطق روستايي به طرح هاي آبخيزداري و اهداف آن و 

تعداد پاسخ ها را نشان مي دهد. 
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 باقریان) است 2/6 تر ازبيشها ضریب همبستگي آن که اندهشد استفاده هایيشاخص عوامل، در با هم هاشاخص اتصال در عاملي تحليل در. شوندمي
 یویژه مقدار داشتن ،عوامل معيار انتخاب ؛پذیرفت صورت عامل  هر برای شده رگذاریبا ویژه مقدار توجه به با عوامل (. استخراج4663و همكاران 

 (.6973برای این منظور است )زارع چاهوکي  شترین روچرخش واریماکس معمول شد. انتخاب واریماکس روش چرخش به که بود یک تر ازبيش
 

 و بحثنتايج 
-عبارتبه و دارد زیادی پایایي گيریاندازه ابزار این ضریب، 1/6از تر بيش ميزان به توجه با آمد. دست به 71/6کرونباخ  آلفای مقدار ،پژوهش این در

ن مورد اسن ساکن ميانگيند که ندههای آمار توصيفي نشان ميافتهی. ی دارندزیاد دروني سازگاری و پایایي ،شدههگرفت نظر در هایگویه دیگر،
هل بودند. از نظر أنفر مت 22نفر مرد و  21ترتيب هل بهأسال است. از نظر جنسيت و وضعيت ت 2/29و  1/29ترتيب ها بهبررسي و مدت سكونت آن

 نفر( بود.  2نفر( و دبيرستان ) 42ابتدایي ) یترتيب مربوط به دورهبه ،تحصيالت بيشترین و کمترین فراواني
اطالع روستایيان از  یآمده درخصوص نحوهدستآبخيزداری دارند. نتایج بهی بارهدرای شناخت اوليه%( 77نتایج نشان داد که بيشتر مردم )

  ؛(6است )شكل عيني حاصل شده  یهای آموزشي و مشاهدهاز دوره ،شدهرین و بيشترین اطالعات کسبتداللت بر آن داشت که کم ،آبخيزداری
های گيری، طراحي، اجرا و پایش طرحگونه مشارکتي در تصميمهيچ هشداز افراد بررسي% 76آن است که حدود  یدهندهها نشانارزیابي داده

وری بهينه از ها و بهرههای آبخيزداری سبب افزایش توانمندیباید توجه داشت که مشارکت روستایيان در طرحاند. آبخيزداری منطقه نداشته
پذیری ها موجب کاهش مسئوليتمردم محلي در این طرح نداشتنو حضور نكردنکه مشارکتدرحالي ؛خواهد شد حوزهامكانات و منابع موجود در 

ها را افزایش تا حدود زیادی کارایي آن ،های آبخيزداریها و برنامهعبارتي مردم با درگيرشدن در طرحبه ؛دشوها ميافراد در حفظ و نگهداری طرح
های طرح های پيشين نيز داللت بر مشارکت پایين مردم در اجرایپژوهش (. با این حال نتایج بسياری از4662مقدسي و همكاران دهند )مي

مشكالت و موانع موجود بر  ی(. با وجود همه4661پور جم و همكاران صالح؛ 4662مقدسي و همكاران ؛ 4664رضایي و همكاران آبخيزداری دارد )
ها های آبخيزداری در روستاها باید صورت گيرد افزایش آگاهي آناجرای طرحترین اقدامي که قبل از رسد مهمنظر ميسر راه مشارکت روستایيان به

 .استاجرای طرح  یمراحل اوليه درها و دخالت دادن ایشان از این طرح
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 .های آبخيزداریمنظور ارزيابي نگرش افراد به طرحبهكاررفته بههای گويه - 1جدول 

هاگويه  
هاتعداد پاسخ  

 خيلي
 مخالفم

طرفبي مخالفم  موافقم 
 خيلي
 موافقم

يخيل  
 مخالفم

است های آبخيزداری برای روستای ما سودمند بودهطرح  1 1 69 46 62 1 
است ها براساس نياز اهالي روستا اجرا شدهاین طرح  2 62 61 61 66 2 

های آبخيزداری خيلي جامع هستندطرح  1 7 41 61 4 1 
های طرح سهيم بودندمردم در اجرای برنامه  1 9 1 94 64 1 

است اعث تشویق مردم به همكاری شدهها باین طرح  4 66 7 41 62 4 
متوقف شود دهای آبخيزداری بایاجرای طرح  7 3 1 1 96 7 

طرح باعث افزایش توليدات کشاورزی شدپي  درامكانات ایجادشده   3 61 46 66 9 3 
های آموزشي کافي را برای ما تدارك دیده بوداین طرح دوره  46 42 66 2 6 46 

های آبخيزداری یاد نگرفتماز اجرای طرح یادیمن چيز ز  61 1 67 66 1 61 
دادبهبود  را کشاورزی ،هایي که در قالب این طرح داده شدوام  42 62 62 1 6 42 

زیاد راضي نبودم ،این طرح من از امكانات فنيِ  42 4 46 66 9 42 
دممند شخيلي بهره ،ای که این طرح ایجاد کردمن از امكانات جاده  66 64 49 66 9 66 

زیاد راضي نبودم ،آالتي که طرح داشتمن از خدمات و ماشين  7 2 61 64 67 7 
خيلي از مشكالت ما را برطرف کرد ،های آموزشي و ترویجي طرحبرنامه  64 46 62 66 4 64 

بعد از اجرای طرح خيلي افزایش پيدا کرد ،درآمد کشاورزی من  3 46 61 66 4 3 
ث شد تا مدیریت محلي در روستا توسعه پيدا کنداین طرح باع  1 61 69 46 2 1 

 2 1 3 46 63 2 اجرای این طرح باعث افزایش منابع آب کشاورزی در روستا شد
 3 1 62 66 63 3 اجرای این طرح باعث افزایش سطح زیرکشت کشاورزی ما شد

 
 های آبخيزداریارزيابي نگرش به فعاليت

 در استان خراسان رضوی به عمليات آبخيزداری و اهداف آن ارائه شده است. مطالعهیيان مورد نگرش روستا ،4در جدول 
 

 .حاضر پژوهشعمليات آبخيزداری بين روستاييان در به نگرش  -2جدول 
 درصد پاسخگويان امتياز طبقه نوع نگرش

يمنف نگرش  24–67  9/64  
يمنف نسبتاً نگرش  29–24  2/96  

نسبتاً مثبتنگرش   12–29  3/29  
مثبتنگرش   36–12  9/64  

 
توسط (، نگرش مردم به آبخيزداری م36و  67) امتيازهای ممكن یبيشينهو  کمينه درنظرگرفتن. با دست آمدبه 29 یدر منطقه هاميانگين امتياز

؛ قرار داشته است «ش مثبتنگر»و  «نگرش منفي» یفراواني پاسخگویان در طبقه ینرتارائه شده است، کم 4گونه که در جدول همان. است
 . را داردرین فراواني تبيش «مثبت نگرش نسبتاً»درحالي که 

. ذکر این نكته ضروری است که وجود نگرش استنگرش نسبتاً مثبت روستایيان مورد بررسي به عمليات آبخيزداری  یدهندهنشان 4ارزیابي جدول 
و همكاران  ليوتحقيق  هایشود. در این زمينه یافتههای مختلف آن منجر نميدر بخش مثبت به اهداف آبخيزداری، ضرورتاً به پذیرش و مشارکت

 در به مشارکت آنان تمایل ميزان از افراد واقعي مشارکت که سطح است آن از ( حاکي4667و شفيعي و همكاران ) (4661و همكاران ) واروا(، 4666)

دارد. در این راستا  وجود واقعي مشارکت افراد به تمایل وردنآدر فعليتبه در  زیادیعيت بنابراین عدم قط؛ است حفاظت آب و خاك کمتر هایطرح
ها جبران تا مشكالت مربوط به سطح پایين درآمدی روستایيان و سبک معيشتي آن شودهای نهادی و ایجاد منابع مالي فراهم الزم است حمایت
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ارزيابي نگرش به فعاليت هاي آبخيزداري
در جدول 2، نگرش روستاييان مورد مطالعه در استان خراسان رضوي 

به عمليات آبخيزداري و اهداف آن ارائه شده است.

ميانگين امتيازها در منطقه ی 53 به دست آمد. با درنظرگرفتن کمينه 
و بيشينه ی امتيازهاي ممكن )18 و 90(، نگرش مردم به آبخيزداري 
کمترين  است،  شده  ارائه   2 جدول  در  که  همان گونه  است.  متوسط 
فراواني پاسخگويان در طبقه ی »نگرش منفي« و »نگرش مثبت« قرار 
را  فراواني  بيشترين  مثبت«  نسبتاً  »نگرش  که  درحالي  است؛  داشته 

دارد. 
مثبت روستاييان مورد  ارزيابي جدول 2 نشان دهنده ی نگرش نسبتاً 
است  ضروري  نكته  اين  ذکر  است.  آبخيزداري  عمليات  به  بررسي 
و  پذيرش  به  ضرورتاً  آبخيزداري،  اهداف  به  مثبت  نگرش  وجود  که 
زمينه  اين  در  نمي شود.  منجر  آن  مختلف  بخش هاي  در  مشارکت 
ليو و همكاران )2010(، واروا و همكاران )2017(  يافته هاي تحقيق 
و شفيعي و همكاران )2008( حاکي از آن است که سطح مشارکت 
حفاظت  طرح هاي  در  مشارکت  به  آنان  تمايل  ميزان  از  افراد  واقعي 
فعليت  به  در  زيادی  قطعيت  عدم  بنابراين  است؛  کمتر  خاك  و  آب 

درآوردن تمايل افراد به مشارکت واقعي وجود دارد. در اين راستا الزم 
است حمايت هاي نهادي و ايجاد منابع مالي فراهم شود تا مشكالت 
آن ها  معيشتي  سبک  و  روستاييان  درآمدي  پايين  سطح  به  مربوط 
جبران گردد؛ از سوي ديگر، الزم است  که برنامه هاي آموزشي مناسب 
به منظور اطالع رساني به آن ها مدنظر قرار گيرد، تا از اين راه در تبديل 
آبخيزداري  برنامه هاي  پذيرش  و  انگيزه  ايجاد  به  آن ها  مثبت  نگرش 

کمک شود )شفيعي و همكاران 2008(.

ارزيابي عوامل مؤثر بر نگرش با استفاده از تحليل عاملي
تحقيق،  اين  در   KMO مقدار   ،3 جدول  در  ارائه شده  نتايج  مطابق 
عاملي  تحليل  براي  داده ها  که  دارد  آن  بر  داللت  و  است   0/822
بين  است؛ پس  نيز معني دار  بارتلت  آزمون کرويت  نتايج  مناسب اند؛ 

متغيرها همبستگي معني داری وجود دارد.
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 .های آبخيزداریمنظور ارزيابي نگرش افراد به طرحبهكاررفته بههای گويه - 1جدول 

هاگويه  
هاتعداد پاسخ  

 خيلي
 مخالفم

طرفبي مخالفم  موافقم 
 خيلي
 موافقم

يخيل  
 مخالفم

است های آبخيزداری برای روستای ما سودمند بودهطرح  1 1 69 46 62 1 
است ها براساس نياز اهالي روستا اجرا شدهاین طرح  2 62 61 61 66 2 

های آبخيزداری خيلي جامع هستندطرح  1 7 41 61 4 1 
های طرح سهيم بودندمردم در اجرای برنامه  1 9 1 94 64 1 

است اعث تشویق مردم به همكاری شدهها باین طرح  4 66 7 41 62 4 
متوقف شود دهای آبخيزداری بایاجرای طرح  7 3 1 1 96 7 

طرح باعث افزایش توليدات کشاورزی شدپي  درامكانات ایجادشده   3 61 46 66 9 3 
های آموزشي کافي را برای ما تدارك دیده بوداین طرح دوره  46 42 66 2 6 46 

های آبخيزداری یاد نگرفتماز اجرای طرح یادیمن چيز ز  61 1 67 66 1 61 
دادبهبود  را کشاورزی ،هایي که در قالب این طرح داده شدوام  42 62 62 1 6 42 

زیاد راضي نبودم ،این طرح من از امكانات فنيِ  42 4 46 66 9 42 
دممند شخيلي بهره ،ای که این طرح ایجاد کردمن از امكانات جاده  66 64 49 66 9 66 

زیاد راضي نبودم ،آالتي که طرح داشتمن از خدمات و ماشين  7 2 61 64 67 7 
خيلي از مشكالت ما را برطرف کرد ،های آموزشي و ترویجي طرحبرنامه  64 46 62 66 4 64 

بعد از اجرای طرح خيلي افزایش پيدا کرد ،درآمد کشاورزی من  3 46 61 66 4 3 
ث شد تا مدیریت محلي در روستا توسعه پيدا کنداین طرح باع  1 61 69 46 2 1 

 2 1 3 46 63 2 اجرای این طرح باعث افزایش منابع آب کشاورزی در روستا شد
 3 1 62 66 63 3 اجرای این طرح باعث افزایش سطح زیرکشت کشاورزی ما شد

 
 های آبخيزداریارزيابي نگرش به فعاليت

 در استان خراسان رضوی به عمليات آبخيزداری و اهداف آن ارائه شده است. مطالعهیيان مورد نگرش روستا ،4در جدول 
 

 .حاضر پژوهشعمليات آبخيزداری بين روستاييان در به نگرش  -2جدول 
 درصد پاسخگويان امتياز طبقه نوع نگرش

يمنف نگرش  24–67  9/64  
يمنف نسبتاً نگرش  29–24  2/96  

نسبتاً مثبتنگرش   12–29  3/29  
مثبتنگرش   36–12  9/64  

 
توسط (، نگرش مردم به آبخيزداری م36و  67) امتيازهای ممكن یبيشينهو  کمينه درنظرگرفتن. با دست آمدبه 29 یدر منطقه هاميانگين امتياز

؛ قرار داشته است «ش مثبتنگر»و  «نگرش منفي» یفراواني پاسخگویان در طبقه ینرتارائه شده است، کم 4گونه که در جدول همان. است
 . را داردرین فراواني تبيش «مثبت نگرش نسبتاً»درحالي که 

. ذکر این نكته ضروری است که وجود نگرش استنگرش نسبتاً مثبت روستایيان مورد بررسي به عمليات آبخيزداری  یدهندهنشان 4ارزیابي جدول 
و همكاران  ليوتحقيق  هایشود. در این زمينه یافتههای مختلف آن منجر نميدر بخش مثبت به اهداف آبخيزداری، ضرورتاً به پذیرش و مشارکت

 در به مشارکت آنان تمایل ميزان از افراد واقعي مشارکت که سطح است آن از ( حاکي4667و شفيعي و همكاران ) (4661و همكاران ) واروا(، 4666)

دارد. در این راستا  وجود واقعي مشارکت افراد به تمایل وردنآدر فعليتبه در  زیادیعيت بنابراین عدم قط؛ است حفاظت آب و خاك کمتر هایطرح
ها جبران تا مشكالت مربوط به سطح پایين درآمدی روستایيان و سبک معيشتي آن شودهای نهادی و ایجاد منابع مالي فراهم الزم است حمایت
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در تبدیل نگرش مثبت  راه، تا از این دها مدنظر قرار گيررساني به آنمنظور اطالعمناسب به های آموزشيبرنامه که الزم است ،از سوی دیگر؛ گردد
 (.4667)شفيعي و همكاران  شودهای آبخيزداری کمک ها به ایجاد انگيزه و پذیرش برنامهآن
 

 ثر بر نگرش با استفاده از تحليل عامليؤارزيابي عوامل م
اند؛ نتایج ها برای تحليل عاملي مناسبداده و داللت بر آن دارد که است 744/6 ،در این تحقيق KMOمقدار  ،9شده در جدول مطابق نتایج ارائه

 داری وجود دارد.دار است؛ پس بين متغيرها همبستگي معنيآزمون کرویت بارتلت نيز معني
 

 .يعامل تحليل در نمونه یاندازه بودن كافي برای بارتلت آزمون نتايج - 3 جدول
 مقدار آماره آزمون                                                                                     

 KMO 744/6نمونه  یاندازه بودن کافي

 بارتلت آزمون کرویت
Approx. Chi-Square 416/293 

df. 629 
Sig. 666/6 

 
نگرش  واریانس از %11حدود  که است بوده عامل چهار به در این تحقيق،کاررفته بهای ه، یعني گویهشاخص 67 تقليل تحليل عاملي ینتيجه

به نگرش  بررسي برایکاررفته به هایشاخص و عاملي تحليل بخش بودنرضایت نشانگر دهد که خودآبخيزداری را پوشش ميبه روستایيان 
 . دهدنشان مي را ذکرشده یچهارگانه عوامل از هرکدام نسدرصد واریا و ویژه مقدار 2 جدول. است تحقيق این آبخيزداری در

 
 .آبخيزداری هایطرحبه  مردم نگرش عوامل واريانس درصد و ويژه مقدار - 4 جدول

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عامل
1 79/9  43/49 43/49 
2 17/9  21/46 11/29 
3 66/4  12/66 26/22 
4 32/6  11/66 47/11 

 
 دیدگاه به توجه و با نگرش گيریاندازه هایشاخص نوع و ماهيت به توجه با که استعوامل  گذارینام ،عاملي تحليل انجام یمرحله آخرین

عمليات و اهداف آبخيزداری مشخص شد که به برای نگرش عامل  در این حالت چهار. شدند نامگذاری هاآن ماهيت متناسب با هاشاخص ،کارشناسي
 . شوند( مي2( و آموزشي )عامل 9)عامل  خدماتي(، 4(، اجتماعي )عامل 6ترتيب شامل عامل اقتصادی )عامل به

عوامل اقتصادی، اجتماعي،  که داد نشان پژوهش این . نتایجاست داده خوبي نشانبه ثر بر نگرش مردم راؤجزئيات عوامل م تحليل عاملي نتایج
 واریانس از% 47/11 عامل چهار این نهایت ند. دوشواریانس نگرش را شامل مي% از 11/66و  12/66، 21/46، 93/46ترتيب و آموزشي به خدماتي

 مردم تغييرات نگرش% 29عوامل اقتصادی و سپس اجتماعي بيش از  که داد نشان تحقيق نتایج این .اندداده اختصاص خود به را مختلف نگرش ابعاد
عوامل  اهميت و است توجه شایان بسيار رقم این که رسدمي نظر به ،کل عوامل %11 سهم به توجه د. بانشوشامل مي را اقدامات آبخيزداریبه 

 بر آموزش روستایيان و ترویج مباحث آبخيزداری باید به مسائل اقتصادی و اجتماعيعبارتي عالوهبه؛ دهدنشان مي خوبيبه را اقتصادی و اجتماعي
 یها در زمينهگویه ،دهد که از نظر روستایيانهای پژوهش نشان مي. با این حال یافتهشودها نيز توجه مردم از آن های آبخيزداری و منافعطرح

افزایش و  کردن مشكالتها در برطرفاز نظر مردم اجرای این طرح ،عبارتيبه را دارند؛ها بر معيشت مردم، کمترین امتياز اثرات اقتصادی طرح
مقدسي و همكاران ؛ 4662راعي و همراز پيشين ) پژوهشگراننداشته است. در این زمينه  چنداني تأثيرکشاورزی ایشان  هایزمينمد و سطح آدر

برداران بر وضعيت اقتصادی بهره را اثربخشي اقدامات آبخيزداری ،حاضر پژوهشهای ( همسو با یافته4661گلرنگ و همكاران محمدی ، 4662
ها از نظر بازدهي د توجه داشت که اقدامات آبخيزداری، چندهدفه و دارای اثرات متعددی است؛ با این حال این طرحبای اند.دهکرعنوان  «کم»

ی گاهي ناملموس است؛ باید توجه داشت که مردم اصوالً خواستار ارائهشود و حتي تدریج دیده ميها بهاقتصادی عموماً دیربازده هستند و اثرات آن

نتيجه ی تحليل عاملي تقليل 18 شاخص، يعنی گويه هاي به کاررفته 
در اين تحقيق، به چهار عامل بوده است که حدود 66 % از واريانس 
نشانگر  خود  که  مي دهد  پوشش  را  آبخيزداري  به  روستاييان  نگرش 

رضايت بخش بودن تحليل عاملي و شاخص هاي به کاررفته براي بررسي 
نگرش به آبخيزداري در اين تحقيق است. جدول 4 مقدار ويژه و درصد 

واريانس هرکدام از عوامل چهارگانه ی ذکرشده را نشان مي دهد. 
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آخرين مرحله ی انجام تحليل عاملي، نام گذاري عوامل است که با توجه 
به ماهيت و نوع شاخص هاي اندازه گيري نگرش و با توجه به ديدگاه 
کارشناسي، شاخص ها متناسب با ماهيت آن ها نامگذاري شدند. در اين 
حالت چهار عامل براي نگرش به عمليات و اهداف آبخيزداري مشخص 
شد که به ترتيب شامل عامل اقتصادي )عامل 1(، اجتماعي )عامل 2(، 

خدماتي )عامل 3( و آموزشي )عامل 4( مي شوند. 
به خوبي  را  مردم  نگرش  بر  مؤثر  عوامل  عاملي جزئيات  تحليل  نتايج 
اقتصادي،  عوامل  که  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  است.  داده  نشان 
و   11/75  ،20/47  ،21/39 به ترتيب  آموزشي  و  خدماتي  اجتماعي، 
10/77 % از واريانس نگرش را شامل مي شوند. د نهايت اين چهار عامل 
66/28 % از واريانس ابعاد مختلف نگرش را به  خود اختصاص داده اند. 
نتايج اين تحقيق نشان داد که عوامل اقتصادي و سپس اجتماعي بيش 
از 43 % تغييرات نگرش مردم  به اقدامات آبخيزداري را شامل مي شو ند. 
با توجه به سهم 66 % کل عوامل، به  نظر مي رسد که اين رقم بسيار 
به خوبي  را  اجتماعي  و  اقتصادي  عوامل  اهميت  و  است  توجه  شايان 
به عبارتي عالوه بر آموزش روستاييان و ترويج مباحث  نشان مي دهد؛ 
آبخيزداري بايد به مسائل اقتصادي و اجتماعي طرح هاي آبخيزداري 
و منافع مردم از آن ها نيز توجه شود. با اين حال يافته هاي پژوهش 
نشان مي دهد که از نظر روستاييان، گويه ها در زمينه ی اثرات اقتصادي 
نظر  از  به عبارتي،  دارند؛  را  امتياز  کمترين  مردم،  معيشت  بر  طرح ها 
مردم اجراي اين طرح ها در برطرف کردن مشكالت  و افزايش درآمد و 
سطح زمين های کشاورزي ايشان تأثير چنداني نداشته است. در اين 
زمينه پژوهشگران پيشين )راعي و همراز 2015؛ مقدسي و همكاران 
2015، محمدي گلرنگ و همكاران 2017( همسو با يافته هاي پژوهش 
حاضر، اثربخشي اقدامات آبخيزداري  را بر وضعيت اقتصادي بهره برداران 
آبخيزداري،  اقدامات  که  داشت  توجه  بايد  کرده اند.  عنوان  »کم« 
چندهدفه و داراي اثرات متعددی است؛ با اين حال اين طرح ها از نظر 
بازدهي اقتصادي عموماً ديربازده هستند و اثرات آن ها به تدريج ديده 
مي شود و حتی  گاهی ناملموس است؛ بايد توجه داشت که مردم اصوالً 
ارائه ی خدمات دولتي به ويژه طرح هاي آبخيزداري هستند  خواستار 
و  اجرا  تصميم گيري،  مراحل  تمامي  در  آن ها  مشارکت  درصورت  که 
پايش و بهره مندی از اثرات مثبت اقتصادي، نگرش آن ها به مراتب بهتر 

خواهد شد.
 از سوي ديگر نتايج نشان داد که عوامل اجتماعي 20/47 % تغييرات 
بنابراين، توجه به  نگرش روستاييان  را به آبخيزداري شامل می شود؛ 
نظر ساکنان حوزه هاي آبخيز و مشارکت اجتماعي آن ها باعث نگرش 
طرح هاي  در  را  آن ها   مشارکت  درنتيجه  می شود؛  آن ها  در  مثبت 
آبخيزداري  تسهيل مي کند. در اين زمينه باقريان و همكاران )2017( 
بيان مي دارند که مردم تمايل زيادي به مشارکت در بعد اجتماعي نظير 
آبخيزداري  طرح هاي  اجراي  و  برنامه ريزي  به منظور  تصميم گيري ها 
حضور  اوليه  تصميم گيري هاي  و  برنامه ريزي ها  در  افراد  اگر  و  دارند 
نداشته باشند، قطعاً حاضر به مشارکت در بخش هاي ديگر نيز نخواهند 

بود.

نتيجه گيري و پيشنهادها
اهميت آب و خاك بر کسی پوشيده نيست. اين منابع برای کشاورزان 
آن ها  از  را  خود  سرمايه ی  و  درآمد  تمام  چراکه  حياتي اند؛  بسيار 
به دست می آورند. نتايج اين پژوهش نشان داد که روستايياِن  پاسخگو، 
بااين حال  دارند؛  آبخيزداري  و  خاك  حفاظت  به  خوبي  نسبتاً  نگرش 
مشارکت  به  افراد  تمايل  درآوردن  فعليت  به  در  زيادي  عدم قطعيت 
واقعي مشاهده می شود. بايد توجه داشت که نگرش افراد به يک پديده 
از عوامل مختلفي متأثر است؛ به عبارتي، نگرش ابعادي دارد که در هر 
منطقه تقدم و تأخر آن ها متفاوت است؛ بنابراين الزم است به منظور 
شناخت بهتر افراد و بهبود مشارکت آن ها در طرح هاي آبخيزداري، به 
اين تحقيق نشان  نتايج  مطالعه ی نگرش ذي نفعان مختلف پرداخت. 
داد که نگرش روستاييان مورد بررسي، چهار بعد دارد. عامل يک، بر 
روستاييان  نگرش  نوع  بر  آبخيزداري  اقتصادي طرح هاي  اثرات  نقش 
داللت دارد؛ مانند افزايش درآمد و افزايش سطح زيرکشت. عامل دو، 
اهميت بعد اجتماعي طرح هاي آبخيزداري در ايجاد نگرش مثبت را 
نشان مي دهد؛ مانند درنظرگرفتن نياز اهالي، تشويق مردم به همكاري 
و بهبود مديريت محلي. عامل سه نشان مي دهد که خدمات داده شده با 
اجراي طرح هاي آبخيزداري، مانند جاده و ماشين آالت در نگرش آن ها 
دوره هاي  جايگاه  نشان دهنده ی  چهار،    عامل  درنهايت  است.  اثرگذار 

آموزشي و ترويجي در نوع نگرش روستاييان است.
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در تبدیل نگرش مثبت  راه، تا از این دها مدنظر قرار گيررساني به آنمنظور اطالعمناسب به های آموزشيبرنامه که الزم است ،از سوی دیگر؛ گردد
 (.4667)شفيعي و همكاران  شودهای آبخيزداری کمک ها به ایجاد انگيزه و پذیرش برنامهآن
 

 ثر بر نگرش با استفاده از تحليل عامليؤارزيابي عوامل م
اند؛ نتایج ها برای تحليل عاملي مناسبداده و داللت بر آن دارد که است 744/6 ،در این تحقيق KMOمقدار  ،9شده در جدول مطابق نتایج ارائه

 داری وجود دارد.دار است؛ پس بين متغيرها همبستگي معنيآزمون کرویت بارتلت نيز معني
 

 .يعامل تحليل در نمونه یاندازه بودن كافي برای بارتلت آزمون نتايج - 3 جدول
 مقدار آماره آزمون                                                                                     

 KMO 744/6نمونه  یاندازه بودن کافي

 بارتلت آزمون کرویت
Approx. Chi-Square 416/293 

df. 629 
Sig. 666/6 

 
نگرش  واریانس از %11حدود  که است بوده عامل چهار به در این تحقيق،کاررفته بهای ه، یعني گویهشاخص 67 تقليل تحليل عاملي ینتيجه

به نگرش  بررسي برایکاررفته به هایشاخص و عاملي تحليل بخش بودنرضایت نشانگر دهد که خودآبخيزداری را پوشش ميبه روستایيان 
 . دهدنشان مي را ذکرشده یچهارگانه عوامل از هرکدام نسدرصد واریا و ویژه مقدار 2 جدول. است تحقيق این آبخيزداری در

 
 .آبخيزداری هایطرحبه  مردم نگرش عوامل واريانس درصد و ويژه مقدار - 4 جدول

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عامل
1 79/9  43/49 43/49 
2 17/9  21/46 11/29 
3 66/4  12/66 26/22 
4 32/6  11/66 47/11 

 
 دیدگاه به توجه و با نگرش گيریاندازه هایشاخص نوع و ماهيت به توجه با که استعوامل  گذارینام ،عاملي تحليل انجام یمرحله آخرین

عمليات و اهداف آبخيزداری مشخص شد که به برای نگرش عامل  در این حالت چهار. شدند نامگذاری هاآن ماهيت متناسب با هاشاخص ،کارشناسي
 . شوند( مي2( و آموزشي )عامل 9)عامل  خدماتي(، 4(، اجتماعي )عامل 6ترتيب شامل عامل اقتصادی )عامل به

عوامل اقتصادی، اجتماعي،  که داد نشان پژوهش این . نتایجاست داده خوبي نشانبه ثر بر نگرش مردم راؤجزئيات عوامل م تحليل عاملي نتایج
 واریانس از% 47/11 عامل چهار این نهایت ند. دوشواریانس نگرش را شامل مي% از 11/66و  12/66، 21/46، 93/46ترتيب و آموزشي به خدماتي

 مردم تغييرات نگرش% 29عوامل اقتصادی و سپس اجتماعي بيش از  که داد نشان تحقيق نتایج این .اندداده اختصاص خود به را مختلف نگرش ابعاد
عوامل  اهميت و است توجه شایان بسيار رقم این که رسدمي نظر به ،کل عوامل %11 سهم به توجه د. بانشوشامل مي را اقدامات آبخيزداریبه 

 بر آموزش روستایيان و ترویج مباحث آبخيزداری باید به مسائل اقتصادی و اجتماعيعبارتي عالوهبه؛ دهدنشان مي خوبيبه را اقتصادی و اجتماعي
 یها در زمينهگویه ،دهد که از نظر روستایيانهای پژوهش نشان مي. با این حال یافتهشودها نيز توجه مردم از آن های آبخيزداری و منافعطرح

افزایش و  کردن مشكالتها در برطرفاز نظر مردم اجرای این طرح ،عبارتيبه را دارند؛ها بر معيشت مردم، کمترین امتياز اثرات اقتصادی طرح
مقدسي و همكاران ؛ 4662راعي و همراز پيشين ) پژوهشگراننداشته است. در این زمينه  چنداني تأثيرکشاورزی ایشان  هایزمينمد و سطح آدر

برداران بر وضعيت اقتصادی بهره را اثربخشي اقدامات آبخيزداری ،حاضر پژوهشهای ( همسو با یافته4661گلرنگ و همكاران محمدی ، 4662
ها از نظر بازدهي د توجه داشت که اقدامات آبخيزداری، چندهدفه و دارای اثرات متعددی است؛ با این حال این طرحبای اند.دهکرعنوان  «کم»

ی گاهي ناملموس است؛ باید توجه داشت که مردم اصوالً خواستار ارائهشود و حتي تدریج دیده ميها بهاقتصادی عموماً دیربازده هستند و اثرات آن
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