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 دهیچک
 در ابانيب با مقابله جامع یهاطرحاجرای  در روستایيان مشارکت بر مؤثر عوامل بندیو اولویت بررسي پژوهشن یهدف از انجام ا     

يمي )در از جنبه اقل فقطبدون دخالت مرز سياسي  ی از روستایيانمنظور تعدادنیبد .ه استبود بياباني دارای اقليم خشک و هایاستان
 یي. رواشدندانتخاب  یاچند مرحله یريگعنوان جامعه نمونه به روش نمونهبا استفاده از فرمول کوکران به معرض خشکسالي شدید(

دست به 92/6ان زيکرونباخ به م یق محاسبه آلفایطراز ز يآن ن یيایپا .گرفت قرار دیيتأ مورد امرو کارشناسان استادان  نظر با پرسشنامه
 ينیيپا یو درآمد آموزشيح واز سط هدف ج نشان داد که جامعهینتا .ل قرار گرفتيوتحلهیمورد تجز SPSS افزارها با نرم. دادهآمد

 برآوردی ميان يب همبستگیضر .کردندشرکت  آموزشيهای در دورهار کم يزان بسيبه م هدف افرادهمچنين  است. برخوردار بوده
 داریعنيمر وابسته مشارکت نيز نشان داد که ارتباط يمتغ و يقانون ،ي، آموزشی، اقتصاديمستقل عوامل روانشناختي، فرهنگ یرهايمتغ

زدایي وجود دارد. نتایج تحليل های بيابانبين عوامل مذکور با ميزان عالقه و مشارکت جوامع روستایي در اجرای طرح 68/6در سطح 
امل عبر اجرای طرح در مناطق روستایي با اقليم خشک نيز نشان داد که  مؤثرعوامل راهبردی  تیاولوتعيين  برایسلسله مراتبي 

ناسازگاری کل در  ميزانجزء مهمترین عوامل بوده است.  2/6این مناطق با ضریب نسبي درجه اهميت  و سطح رفاهي در یاقتصاد
 های بعدیوني در رتبهترتيب عامل روانشناختي، فرهنگي، آموزشي و قان)قابل قبول( و دیگر عوامل به 68/6مقایسه دو زوجي برابر 

 و اندودهن عوامل بیمهمتربخشي از ، یاقتصادو  يفرهنگعوامل ز نشان داد که ين ارائه شده مدلو  ونيل رگرسيج تحلینتا. گرفتندقرار 
با متغير  لتأهجنسيت، سن و  مانندداری ميان عواملي همچنين همبستگي معني ند.اهن نموديير وابسته را تبيرات متغييدرصد از تغ 22

 زدایي شناخته شد.های بيابانعنوان چالش اصلي روستایيان در اجرای طرحوابسته وجود نداشته است. عامل اقتصاد و فرهنگ به
 

 .، خشکساليمشارکتسلسله مراتبي،  تحليل، جوامع روستایي ،زدایيبيابان :یدیکل هایواژه

 

 مقدمه
ست یط زیدگاه شرایاز د بشر ،برخي از دانشمندانبه نظر 

ش یافزامانند و عمده  یل جدکمش چندبا  هامروز ،يطيمح
 ها وآب يآلودگ، منجر به تغيير اقليم هوا يزان آلودگيم

و  زنا هیب الیتخر، منجر به کمبود آب شيرین هاکخا

 بان استیدست به گر زایيبيابانا ین يب سرزمیتخر
(UNCCD, 2017).  ط یل شرایسو به دالکیاز کشور ما

 خزندهده یمعرض پد آب و هوایي در خشک خاص
 چالش اصلي ئلهن مسیگر اید یاست و از سو زایيبيابان

. (Soltanieh, 2004) جهان سوم است یشورهاک کمشتر و
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 :ست ازعبارت ا زایيبيابان ،جهاني بنا به تعریف کنوانسيون
و  کخشمهي، نکن در مناطق خشيب سرزمیتخر

ای هتيو فعال يميرات اقلييدر اثر تغ کمرطوب خشمهين
ا ر زایيبيابانز ين لوگو (.Peyman Mahar, 2000) يانسان
وب مرطمهيو ن کخشمهين ،کخش يستم در نواحيوسکفقر ا
انسان  هیرويبهای تيفعال جهين فقر را نتینموده و ا يمعرف

در سال  Nateghi .(Logo, 2000) داندمي يسالکو خش
 يعيرا به دو دسته عوامل طب یيزاابانيب مؤثرعوامل  ،6662

ت ب روشن اسين ترتیبه ا کند.مي ميتقس يو عوامل انسان
های دگاهیجاد دی، ازایيبيابانالت کحل مش یه براک

 ستیضرور ينان بومکارکع يت وسکبا مشارتوأم نگر جامع
(FRW, 2007). ستا تيفعال کیم يتقس یت به معناکمشار 

ن ه توسط آک استفرایندی  يت مردمکمشاردیگر اینکه و 
شوند و مي توانمندخود  يسازماندهروستایي برای مردم 

 کنندميدا يپشان را یازهايص نيتشخ یيتوانا
(Chowdhury, 2004). ت عبارت ک، مشارپژوهشن یدر ا

مراحل  يفعال ط يقیه افراد هر پروژه به طرکنیا :است از
های تيدر فعال، پایش و ارزیابي ، اجرایزیرمختلف برنامه

ت افیگران دریپروژه را از دفقط ه کنیآن دخالت دارند، تا ا
 هایبرنامهمطابق (. Malek Mohammadi, 1998) نندک

د انشدهموظف  اعضا ،زایيبيابانمقابله با  کنوانسيون
مناطق  یاياصالح و اح حفاظت، یالن براک يیراهبردها

 نيیع اساسياصل  تحقق این .نمایندارائه  افتهیبیتخر
 منافعدستيابي به  در گرو در اجرا، مردم يت واقعکمشار

به  هزادشریفدر تحقيقي کریمي و  آنهاست. يفيکو  يمک
مرتع  برداران در اجرای طرحبررسي عوامل مشارکت بهره

. ( Sharifzade, 2017 &Karimi) پرداختند در گلستان
 برداران فعال در اجراینشان داد که در بين بهره آنان نتایج
 موردمتغيرهای ادراک در  داری،های مرتعطرح

زیست های مشارکت، آگاهي ها و بازدارندهکنندهتسهيل
کننده اکولوژیکي تبيين -سنجي فيزیکيمحيطي و امکان

همچنين  داری بوده است.های مرتعمشارکت در طرح
Arayesh یدگاهد یسهمقابه  6686در سال  و همکاران 

در  يبرداران درباره مشارکت مردمکارشناسان و بهره

 آنان جینتامنابع طبيعي پرداختند. از  یبردارو بهره تظاحف
منابع حفاظت از عرصه مذکور در  اد که دو گروهنشان د

ه داشته، اما در بعد توسع داریينظر معنبا هم اختالف يعيطب
 .يستن دارياختالف نظرشان معن آن از یبردارو بهره

Ghorbani  وAvazpour  تحليل به  6689در سال
خصوصيات ساختاری شبکه زنان روستایي در استقرار 

اصل نتایج ح پرداختند. بيابانيمدیریت مشارکتي مناطق 
تبع آن بيانگر آن است که ميزان سرمایه اجتماعي و به

سرعت گردش پيوندهای اعتماد و مشارکت در حد متوسط 
 يلفعوامل مخت ،پيشين پژوهشگرانج یطبق نتااست. بوده 

 .نقش دارند ابانيب مقابله باهای در مشارکت مردم در طرح
اجرای  ت مردم درکعوامل مؤثر در جلب مشار اما مهمترین

، افراد انهيزان درآمد ماهيمتوان ميرا  یيزداابانيب هایطرح
ت يفرد از ماه يزان آگاهيار، مک سطح سواد، سابقه

و  يجیتروهای السکت در کزان شري، مبيابان هایطرح
 (.Shirazi, 1996بيان نمود )زان تماس با مروج يم

Ahmadi ( به بررسي سطوح مختلف 6681و همکاران )
مشارکت در برای اعتماد ميان کارگزاران و افراد مختلف 

. اعتماد ( et al.,Ahmadi 2018) داری پرداختندامور مرتع
تعميم یافته بيشتر از دیگر سطوح اعتماد به افراد هدف 
کارایي الزم را در اجرای طرح کنترل مرتع برخوردار بود. 

که  دهدميهم نشان  6662در سال  يج پژوهشینتا همچنين
 و ارشناسان در منطقهکحضور فعال  ،التيزان تحصيمن يب

 زانيبا مزایي بيابان مقابله باهای ت دولت از طرحیحما
 مراتع رابطه و توسعه یبردارت در حفاظت، بهرهکمشار

عالوه  .(Heidarpur, 2006) وجود دارد یداريمثبت و معن
ه دربارز ين الملليبين دانشمندان، يداخل پژوهشگرانبر 

 مقابله باهای حدر طر روستایيانبر مشارکت  مؤثرعوامل 
نوان عبه. اندانجام داده با نتایج مشابه يهایپژوهش ابانيب

با عنوان عوامل  پژوهشيدر  6662در سال  Doliscaمثال، 
ه کند کمي انيب زدایيبيابان در کشاورزانت کمؤثر در مشار

ر ت دک، شريعيعالقه به حفظ منابع طبدرآمد فرد،  نيب
زان يبا م ازيمورد نهای نهاده نيتأم، يآموزشهای دوره
 یاتعداد اعض نيمثبت اما ب رابطه زدایيبيابان ت درکمشار
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وجود  یداريو معن يمنف ت رابطهکزان مشاريبا مخانوار 
با عنوان  يقيدر تحق 6664در سال  Chowdhury .دارد

زان يمسن، ن يه بکند کمي انيب زدایيبيابان ت درکمشار
 ت رابطهکزان مشاريزان درآمد با مياز و ميمورد نهای نهاده

 ,Chowdhury) مشاهده شده است یدارمعنيمثبت و 

ن سن يب يز معتقدند رابطه مثبتينمحققان برخي از  .(2004
 et al.Atmis ,) ها وجود داردزان مشارکت در طرحيو م

;2007 , 2003et al.Maskey ). هدف ن راستا يدر هم
 بر مؤثر عوامل بندیاولویت تحليل و پژوهشاصلي این 

اجرای  ردبه روش تحليل سلسله مراتبي  روستایيان مشارکت
ک با اقليم خشهایي اناست در ابانيب با مقابلهکالن های طرح

 .( است8)شکل ایران  در بيابان گسترش و در معرض

 هامواد و روش
 هدف لحاظ از پژوهش نیا در استفاده مورد روش

 زا و يدانيم رهايمتغ نترلک درجه و زانيم لحاظ از ،یاربردک
 قاتيتحق نوع از اطالعات و هاداده پردازش نحوه لحاظ
 قيقتح یهاداده یآورجمع یبرا و بوده يهمبستگ -يفيتوص

 يکيونترکال منابع از استفاده ،یاتابخانهک پژوهش روش از زين
جامعه . شد استفاده پژوهش مورد منطقه يدانيم مطالعات و

آماری این تحقيق شامل روستایيان ساکن در محدوده مناطق 
بياباني کشور با اقليم فراخشک در معرض خطر گسترش 

 اولویت روستاهای سيستان )حسب از جنبه اقليمي فقط بيابان

 خراسان جنوبي، خراسان یزد، کرمان، هرمزگان، بلوچستان، و

 . (8)شکل  بوده است سمنان( و قم اصفهان، ،یرضو
 

 

 محدوده مورد مطالعه در مناطق بیابانی با اقلیم فراخشک -1شکل 
 

 نفر 312ران، حدود کوک فرمول از استفاده با نمونه حجم
 آن به درصد 86 حدود بيشتر اطمينان برای که شد محاسبه
 گرفته نظر در نفر 436 نمونه حجم نهایت در که شده افزوده

ای بود، گيری از نوع چند مرحلهروش نمونه .شد
تصادفي مناطق مورد نظر که ابتدا به صورت طوریبه

گيری در سطح مناطق هدف با انتخاب شده، سپس نمونه

و بر اساس وزن جمعيتي  استفاده از روش مطبق متناسب
 نیا در اطالعات یآورجمع ابزار انجام شد. هر استان

 یآلفا بیضر مقدار است که بوده پرسشنامه پژوهش
 92/6 حداقل پرسشنامه یهااسيمق همه یبرا رونباخک

  .داشت آنها قبول قابل یيایپا از حکایت هک آمد بدست
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 ابانیبهای بر مشارکت روستاییان در اجرای طرح مؤثرنامه دوزوجی عوامل اصلی پرسش -1جدول 

 عوامل قانوني
 

عوامل  روانشناختي عوامل عوامل آموزشي

 فرهنگي

 معيارهای اصلي  عوامل اقتصادی

 عوامل اقتصادی 8 *4/9 2/6 6/2 6/2 

 عوامل فرهنگي  8 8/6 6/2 2/2

 روانشناختي عوامل   8 4/3 2/6

 عوامل آموزشي    8 9/4

 عوامل قانوني دو زوجي پرسشنامهميانگين نتایج حاصل از اطالعات  * 8

 
 ترتیب درجه اهمیت()به تحقیق مندرج در پرسشنامه مربوط به هر عامل اصلی تحقیق فرعی هایگویه -2جدول 

 عوامل اقتصادی عوامل فرهنگي عوامل روانشناختي عوامل آموزشي عوامل قانوني

 هات دولت از طرحیحما
 یهابه برنامه يدسترس

 مختلف

 واگذاری طرح به

 افراد محلي
 زه مشارکتيجاد انگیا

 يطراح

 یهاپروژه

 درآمدزا

 مربوط ين عملين مجموعه قوانیتدو
 یهادر دورهمشارکت 

 يآموزش

سهيم بودن روستایيان 

 در منافع

 يارتقاء سطح آگاه

 يعموم

افزایش خدمات 

 ایمهيب

 ستیزطيفعال مح یت از سازمانهایحما
کالس  یبرگزار

 مربوطه يآموزش

ایجاد حس مالکيت 

 در روستایيان

سهيم شدن کشاورز در 

 یريگميتصم

زان درآمد يم

 انهيسال

 زیستمحيط رمخربيت از مشاغل غیحما
 از يسطح آگاه یارتقا

 رحمزایای ط

برگزاری جلسات 

 آموزشي

 يها گروهجاد تشکلیا

 کشاورزان

 یهانهاده نيتأم

 ازيمورد ن

ای )معافيت مالياتي، بيمه يقانون یهااعمال مشوق

 هاطرح به گذاری(و سرمایه

مربوط  يآموزش عمل

 به طرح

توسعه و گسترش 

 مراکز فرهنگي
 يتوجه به دانش بوم

ه آسان ب يدسترس

 التيتسه

 هاطرح ین و مقررات برايب قوانیتصو
د از قطعات شاهد یبازد

 يجیترو
 

حضور فعال 

 کارشناسان در منطقه

حل مشکالت 

 يمال

 هاطرح یبرا ياتيمال یهاتياعمال معاف
ران و یمد یبازآموز

 کارشناسان
 

ت از مشارکت یحما

 روستایيان
 

 ها به مردماز عرصه یبرداربهره یواگذار
ارتباط  یبرقرار

 کارشناسان با مردم
 

 و يق دانش بوميتلف

 قاتيتحق
 

 يت بر اراضيمالک)حس( ت ين و تثبييتع
ات یانتشار نشر

 مربوط يجیترو
 

موانع  یيشناسا

 مشارکت
 

 
 با فرهنگ یادير بنييتغ

 آموزش
 

از  یيتمرکززدا

 يمات دولتيتصم
 

    آموزشي لميپخش ف 
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شاور راهنما، م استادان نظر به توجه با نيز پرسشنامه روایي
 تأیيد قرار گرفت و در نهایت مورد و کارشناسان مربوطه

 Expertو  SPSSافزار نرم کمک به هاداده وتحليلتجزیه

Choice11 و ميزان بندیسنجش، اولویت برای شد. انجام 
زایي از های مقابله با بيابانمشارکت روستایيان در طرح

آمده دستبهپرسشنامه دوزوجي استفاده شد. براساس نتایج 
 هادادهی دوزوجي اقدام به تحليل این هاپرسشنامهاز این 

روش تحليل سلسله مراتبي  .شده است AHPبراساس مدل 
(AHP) درجه )تعيين هایبندتیاولو انجام برای راهي 

و بر  یريگميتصممنظور به قوی علمي روش با (هاتياهم
 (.2004Mehregan ,) است اندازی از تفکر انسانيمبنای چشم

در پرسشنامه دوزوجي افراد بر اساس برتری هریک از عوامل 
روانشناختي، فرهنگي، اقتصادی، آموزشي و قانوني را با 

 برای .کنندمقایسه دو به دو در مقياس طيفي مشخص بيان مي

استفاده  6 تا 8 مقياس از زوجي، ماتریس مقایسات کردن پر
 یک نمره دادن با را شده مطرح هایگویه گاندهندپاسخ .شد

دارند. مي بيان( زیاد العادهفوقارجحيت ) 6 تا( اهميت یکسان)

در  مؤثرنمونه پرسشنامه دوزوجي طرح برای عوامل اصلي 
مربوط به هر عامل اصلي  فرعي هایآمده است. گویه 8جدول 

ارائه شده است. در  6که در پرسشنامه قيد شده نيز در جدول 
مقایسه دو زوجي قطر اصلي ماتریس ارقام یک و پایين مثلث 

 آن معکوس مقادیر مقایسه سطر با هر ستون است.

 

 جینتا
 شده، نمونه جامعه آماری یآورجمع اطالعات اساس بر

 باًیتقر سني نيانگيدرصد با م 46درصد و زنان  21مردان با 
 ،ودهبرخوردار ب کمثراً از سطح سواد کتشکيل داده که ا سال 41

درصد از آنها دارای مدارک  36که تنها نزدیک به طوریهب
سواد بودند. درصد( بي 41کارداني و باالتر بوده و اکثریت ) 

اند. ميانگين تعداد اعضای و بقيه مجرد بوده متأهلدرصد  19
دست آمده از نفر بوده است. بر اساس نتایج به 2خانوار 

بندی عوامل و رتبه 8های دوزوجي جدول ميانگين پرسشنامه
بر ميزان مشارکت پاسخگویان به صورت نمودار شکل  مؤثر

 دست آمد.به 6

 

 
 ابانیبمقابله با  طرحاجرای ان در رابطه با یزان مشارکت پاسخگویبر م مؤثربندی عوامل رتبه -2شکل 

 
 زداییهای بیابانبر مشارکت جوامع روستایی در اجرای طرح مؤثررابطه بین متغیرهای مستقل عوامل اصلی  -3جدول 

 داریسطح معني ضریب همبستگي  بر مشارکت مؤثرعوامل 

 626/6 84/6 روانشناختيعوامل 

 666/6 21/6** عوامل فرهنگي

 666/6 26/6** عوامل اقتصادی

 666/6 42/6** عوامل آموزشي

 666/6 36/6** عوامل قانوني

 P ≤68/6   **                        ضریب همبستگي

 

Model Name: Reza_AHP_Disertification

Priorities with respect to: 

Goal: Evaluation of factors affecting the participation

Eghtesadi .500

Ravanshenakhti .157

Farhangi .144

Amoozeshi .137

ghanooni .062

 Inconsistency = 0.01

      with 0  missing judgments.
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ل ميان متغيرهای مستقاسپيرمن ضریب همبستگي آزمون 
ه قانوني با متغير وابست و عوامل فرهنگي، اقتصادی، آموزشي

جز عامل روانشناختي که فاقد رابطه مشارکت نشان داد که به
درصد، هرچه  66داری با متغير وابسته بود، با اطمينان معني

به سایر عوامل مذکور توجه بيشتری شود، ميزان مشارکت 
ر یي نيز بيشتزاهای مقابله با بيابانروستایيان در طرح

عوامل فرهنگي که در بطن خود انگيزه (. 3شود )جدول مي
اجتماعي را دارد و عوامل اقتصادی که دارای انگيزه مالي 

مشارکت ها شود تا روستایيان در طرحاست باعث مي
قرار  دیيأتبندی نيز مورد همانطور که در رتبه .بيشتری نمایند

مالي و انگيزه  روستایيان وجود انگيزه (6)شکل  گرفت
 اولویت باالتری نسبت به سایر عواملاجتماعي را در 

زایي عنوان نموده های مقابله با بيابانمشارکت در طرح
اهميت چهار عامل مذکور در افزایش ميزان رو ازاین بودند.

اید نيز بمسئوالن مشارکت روستایيان کامالً مشخص است و 
ستایيان در بهبود مشارکت روبرای به عوامل مذکور 

و  وجه بيشتری داشته باشندزایي تهای مقابله با بيابانطرح
 (.4 )جدول ریزی الزم را برای این عوامل داشته باشندبرنامه

نتایج تحليل رگرسيون نيز نشان داد که برای متغير وابسته 
، بانايمقابله با ب اجرای طرحدر  روستایيان مشارکتميزان 

سطح سواد، تعداد مانند ی مستقل متعددی رهايمتغاز ميان 
های آموزشي، تجربه اعضای خانواده، مشارکت در دوره

، عوامل اقتصادی عوامل فرهنگي،عالقه به روستا،  روستایي،
سه متغير مشارکت در  عوامل قانونيو  عوامل آموزشي

دارای عوامل اقتصادی و  عوامل فرهنگي های آموزشي،دوره
لي طور کاند و بهمتغير وابسته بوده داری برمعني ريتأث

 22(، 2Rبرده با توجه به ضریب تبيين )متغيرهای مستقل نام
 (. 4 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمودند )جدول

 

 یگر عوامل فرعی( با دYمتغیر وابسته مشارکت ) ضرایب تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام -4جدول 

 داریسطح معني t آماره ضرایب استاندارد ضرایب عنوان متغير

Constant 3/86 - 3/2 666/6 
 26/6 23/6 9/2 666/6 (X1عوامل فرهنگي )
 22/6 44/6 6/3 663/6 (X2عوامل اقتصادی )

 3/6- 86/6- 2/6- 666/6 (X3) عوامل آموزشي

=  2R22/6,     R = 18/6,  F =  66/48** 

 

-X336/6کلي رگرسيون نيز به صورت:  رابطه
X222/6+X126/6+3/86=Y .عوامل متغير خواهد بود 

مؤثر  عامل مهمترین ،23/6 استاندارد ضریب ( باX1فرهنگي )
 زایيانبياب با مقابلههای طرح در روستایيان مشارکت ميزان بر

در  44/6( با ضریب X2)و متغير عامل اقتصادی  شناخته شد
تعداد مشارکت در مرتبه دوم اهميت قرار داشته و متغير 

در مرتبه بعدی  86/6( با ضریب X3ي )های آموزشدوره
 رایب که گرفت نتيجه توانمي بنابراین .اهميت قرار گرفت

 با مقابله هایطرح در جوامع روستایي بيشتر مشارکت
ادی مل فرهنگي و اقتصبه عوا نمسئوال است بهترزایي بيابان

ر ب مؤثرتحليل رگرسيوني عوامل  توجه بيشتری نمایند.
مشارکت جوامع روستایي تا حدودی ميزان رابطه شهر و 

که متغيرهای مختلفي سبب طوریدهد. بهروستا را نشان مي
بروز تغييرات عميق اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي با 

ضریب ی مثبت در مناطق روستایي شده است. ريگجهت
است.  26/6همبستگي در این متغيرها مثبت و بيش از 

دهند که گرایش جوامع روستایي به تغييرات فوق نشان مي
همچنين  سمت شهر از روستا افزایش قابل توجهي دارد.

فرعي  بندی عواملارتباط مزبور با در نظرگرفتن نتایج اولویت
روستا های ی مردم از فعاليتدرآمدهاکه  دارداز آن  حکایت

کافي نبوده و انگيزه آنها برای منابع درآمدی دیگر اضافه شده 
گسترش مهاجرت و عدم تمایل به شرکت در  روازایناست. 

طور قابل توجهي به دليل تواند بههای بيابان مياجرای طرح
های اقتصادی و سطح رفاهي و فرهنگي آنها کمبود انگيزه
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ش آموز مانندرابطه بين متغيرهای مستقل بنابراین باشد. 
تعداد افراد خانواده، ميزان سطح سواد و عالقه به  روستایيان،

روستا با متغير وابسته مشارکت در طرح مقابله با بيابان 
داری داشته است که مطمئناً مشارکت در همبستگي معني

ها، باعث افزایش آگاهي از اهداف، ماهيت و مزایای طرح
واهد شد و زمينه مشارکت بيشتر روستایيان را فراهم ها خطرح

 خواهد نمود. 

 

 بحث
بر  مؤثرپژوهش که با هدف بررسي عوامل این در 

های مشارکت جوامع روستایي در اجرا و توسعه پایدار طرح
تایج نبياباني کشور انجام شده است،  یهااستانزدایي در بيابان

اطق روستایيان در من تحصيالتطور کلي سطح نشان داد که به
روستایيان  سویيپائين بوده و از  پژوهشبياباني مورد 

ای اقتصادی تمایل چنداني بر دالیل شخصي و عدم انگيزهبنابه
از سوی  دهند.آموزشي از خود نشان نميهای شرکت در دوره
)ضریب همبستگي  سطح سواد ميان معناداردیگر ارتباط 

نشان و مشارکت  (68/6 داریبا سطح معني 16/6پيرسون 
 برایترغيب روستایيان های باید به دنبال راهکه دهد مي

 و دارای های ارتباطي مقبولاز طریق کانال هاحضور در طرح
 فرعي بندی عواملبررسي و رتبه باشند. عواید اقتصادی

های جامع بر مشارکت روستایيان در طرح مؤثراقتصادی 
بارت بود ع ريتأثترتيب اهميت و زدایي از دیدگاه آنان بهبيابان

های درآمدزا برای روستایيان، تعميم و طراحي پروژه :از
گسترش خدمات بيمه و سایر تسهيالت در روستا و ميزان 

که  عبارتي روستایيان معتقد بودنددرآمد ساليانه روستایيان. به
تعریف شود که برای جوامع  یاگونهها باید به اینگونه طرح

هدف درآمدزایي نيز داشته باشد و آنها انگيزه الزم را برای 
ها داشته باشند. البته با توجه به شرایط حضور در این طرح

سخت زندگي در روستاهای مناطق بياباني و کمبود امکانات 
در رتبه ( 6)جدول ویه رسد که این گمنطقي به نظر مي ،رفاهي

قرارگيرد. جامعه روستایي هدف معتقد است  ريتأثاول از لحاظ 
که درآمد ساليانه آنها فاکتور بسيار مهم دیگری است که در 

گذار ثيرأتبسيار  ابانيبهای مقابله با مشارکت آنها در طرح

به این صورت که هرچه درآمد ساليانه بيشتری داشته  ،است
 .ها بيشتر استرکت آنها در اینگونه طرحباشند، ميزان مشا

ر دد نقشي کنجامعه فقيرتر باشد، سعي مي قدرچ هرالبته 
و ارتقای  سود مالي روازاین، دها به عهده نگيراینگونه طرح

این  سطح رفاهي جوامع روستایي در اولویت قرار دارد.
Dolisca (6662 ) و Chowdhury (6664) ها با نتایجیافته

های نيز در یافته نانآ( نيز مطابقت دارد. 8662) Shiraziو 
مشارکت در  برایخود به آثار مثبت درآمد جوامع هدف 

ابق به همين ترتيب مط .اندکردههای مقابله با بيابان اشاره طرح
در  AHPآمده از روش تحليلي سلسله مراتبي دستنتایج به

هنگي، عوامل روانشناختي، فرکه این پژوهش مشخص شد 
ترتيب از درجات اهميت کمتری نسبت آموزشي و قانوني به

از سوی دیگر عواملي مانند  .ندبه عامل اقتصادی برخوردار
به  های طرحتحميل مسئوليت زدایي ومشارکت زنان در بيابان

ن را در ممک ريتأثمقابله با بيابان کمترین  برایروستایيان 
های بيابان دارد. چون آنها مشارکت روستایيان در طرح

ایي یک کار مردانه است و زنان قادر به دزمعتقدند که بيابان
ه ک داشتاز آن  حکایتمشارکت در این امر نيستند. نتایج 

ها و عوامل قانوني و نهادی شامل حمایت دولت از طرح
بيابان و حمایت و تدوین علمي قوانين و مقررات مربوط به 

های غيردولتي در زمينه حفاظت از آن در پشتيباني از سازمان
انوني عوامل قثرترین ؤمعنوان مهمترین و دیدگاه روستایيان به

های در مشارکت جوامع هدف در اجرای بهينه طرح
زدایي معرفي شدند. افراد مورد هدف معتقدند که در وهله بيابان

در  ،زدایي حمایت کندی بيابانهااول دولت باید از طرح
ها حمایت الزم را بعمل صورتي که دولت از اینگونه طرح

نياورد، روستایيان نيز رغبت الزم را برای مشارکت در این 
 Heidarpur. نتایج مطالعه دهندينمها از خود نشان طرح

رابطه مثبت بين حمایت  راستا با این پژوهشهم (، نيز6662)
را  آن ميزان مشارکت افراد در مذکور با هایدولت از طرح

دیگر مطابق با نتایج  . همچنيندهدمورد تائيد قرار مي
ها رحطمشارکت کمتر در  منجر به ترانگيزه پایين ،تحقيقات

. از سوی دیگر عالقه وافر به شغل کشاورزی نيز گرددمي
د کننزیرا کشاورزان سعي ميشود، ميمشارکت  کاهشباعث 
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تا از مراتع برای اهداف شخصي استفاده کنند تا از آنها مراقبت 
Heidarpur (6662 )و کنترل نمایند. نتایج محققان دیگر مانند 

نيز رابطه مثبت و معنادار بين سطح سواد و مشارکت در 
نتایج این تحقيق ارتباط قوی بين  نماید.مييد أیتها را طرح

ها را ن قبيل طرحسطح آگاهي عمومي با ماهيت اجرای ای
 محققان مذکور هم اعتقاد دارند که هر روازایندهد. نشان مي

ها افزایش چه سطح سواد بيشتر باشد، مشارکت در طرح
 چه به این دليل باشد که هر توانديمخواهد یافت و این امر 

ایای و مزسطح تحصيالت باالتر باشد، ميزان آگاهي از ماهيت 
تر بيش را ي انگيزه برای مشارکتاین آگاه و ها بيشترطرح

 66 اطمينان با که داد این پژوهش نيز نشان نتایج. کندمي
 کتمشار ميزان و بيشتر روستایيان سواد سطح چه درصد، هر

 ميزان باشد، بيشتر ترویجي نيز آموزشي وهای دوره در
 بيشتر يزنزایي بيابان با مقابلههای طرح در روستایيان مشارکت

 Dolisca( و 8662) Shirazi همچنين محققاني مانند. شودمي
های ( نيز رابطه مثبت برگزاری و مشارکت در دوره6662)

 دیيأتزایي را های مقابله با بيابانآموزشي با مشارکت در طرح
های آموزشي معتقدند هر چه مشارکت در دوره اند وکرده

یيدی أت هیابد کها نيز افزایش ميبيشتر باشد، مشارکت در طرح
 با توجه به نتایج محاسبهرو است. بر یافته پژوهش پيش

 با ایحرفه و شخصي متغيرهای بين همبستگي هایضریب
 با ایيزبيابان با مقابله فعاليت در مشارکت وابسته متغير

 خانواده افراد تعداد چه هر که گفت توانمي درصد 62 اطمينان
 باشد، ادترزی روستایي فعاليت به عالقه ميزان بيشتر و همچنين

 .ستا کمترزایي بيابان با مقابلههای طرح در مشارکت ميزان
ا های مقابله ببعد خانوار رابطه معکوسي با مشارکت در طرح

 Shaeriزایي دارد و این یافته با نتایج محققاني مانند بيابان
زیرا محققان  ،مطابقت دارد Dolisca (6662)و ( 6666)

مذکور نيز وجود رابطه منفي و معنادار بين تعداد اعضای 
ه شاید دليل این رابط نمودند. دیيتأخانوار و ميزان مشارکت را 

هایي با تعداد اعضای معکوس این باشد که سرپرست خانواده
ه هایي کزیاد معموالً از لحاظ مالي فقيرتر هستند تا خانواده

فرزند دارند و از جهتي چون مشارکت طور مثال یک یا دو هب
زایي اکثراً منفعت مالي ندارد و های مقابله با بياباندر طرح

دوستي و آینده پایدار مراتع اجرا بيشتر برای حس طبيعت
ای برای حضور در چنين شود. بنابراین این افراد انگيزهمي

زه هر چه انگين امحققدیگر  هایي ندارند. مطابق با نتایجطرح
 نمایند. ها مشارکت ميتر باشد، کمتر در طرحروستایيان پایين

ه ک دارداز آن  حکایت نيز بندینتایج اولویت در نهایت
انگيزه مالي و بيمه اجتماعي بر افزایش مشارکت جوامع 

 ،زدایي نقش اساسي داردبيابان جامعهای روستایي در طرح
بوده و  مالي فقير زیرا روستایيان مناطق بياباني اکثراً از لحاظ

تفاوت کيفيت زندگي و امکانات شهری نسبت به روستا  دليلبه
های تمایل به مهاجرت دارند و بيشتر با دید اقتصادی به طرح

 هبها طرح این که شودمي پيشنهاد روازایننگرند، مذکور مي
 این در کنندهمشارکت روستایيان تا شود طراحي یاگونه
های تشویق یا بوده برخوردار مکفي حقوق یک ازها طرح

 زمال مشارکت انگيزه تا نمایند دریافت مالي و امکانات رفاهي
های طرح در جاني خطرات وجود به توجه با .آورند بدست را

جوامع  اعتقاد دیگر سوی از و یکسو از ابانيب با مقابله
 وجود صورت در هاطرح در بيشتر مشارکت به روستایي
 نئوالمس تا شودمي پيشنهاد ،اجتماعي بيمه مانند تسهيالتي

 فراهم جامع هایطرح در آنان برای را ایبيمه کامل پوشش
با توجه به نتایج تحليل سلسله مراتبي مشخص شد که  .نمایند

عامل اقتصادی از سایر عوامل مهمتر بوده و عامل قانوني در 
ست نخباید سعي کنند ن مسئوال روازاین ،رتبه آخر قرار دارد

در جهت ارتقاء سطح آگاهي جوامع روستایي از عواید اجرای 
ای ها را به گونهطرح بيابان کوشا باشند و در وهله دوم طرح

از مزایای مالي  مقيم روستایياناقتصادی طراحي نمایند تا 
خوبي نيز برخوردار شوند تا از مهاجرت به شهرها  نسبتاً

 عي، شهرها در حوزهطور کلي در شرایط طبيبه منصرف شوند.
نفوذ مستقيم خود، چهار ارتباط مشخص تکرار شونده با 

ها کنند. برخي از این ارتباطروستاهای پيرامون برقرار مي
ای دارند، این ارتباطات شامل انتقال مازاد نقش برجسته

 جایي ناپایدار نيروی انسانيجابه از روستاها به شهر،روستایي 
کاالی مصرفي انواع خدمات از شهر  از روستا به شهر، عرضه

جایي محدود و ناپایدار نيروی کار از شهر به هبه روستا و جاب
 ان،انس در رفاه روستا راهبردی نقش به توجه با روستاست.
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 هایاثر مورد در دیگران و هاسازمانو  دولت یهاينگران
بتدا ا روستایي وریبهره درو گسترش بيابان  هوا و آب تغيير
 ی اساسيراهکارها سازگاری با شرایط از بعدگيری و پيش
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Abstract 

    The main purpose of this study was to analyze the effective factors on farmers' participation in 

combating desertification plans in Iran. Thus, a number of farmers as a sample population were 

selected using Cochran’s formula and multi-stages sampling for selecting samples was done. A 

questionnaire was used to collect data whose validity was confirmed by advisor and supervisor 

professors and some experts of desert organization. The reliability of the questionnaire was 

confirmed by computing Cronbach's alpha that was more than 0.75. Data were analyzed using 

SPSS and Expert choice 11 software and results showed that the population of the study had low 

literacy and income. They also had participated very few in education courses, whereas it was 

observed a significant positive relationship between variables such as literacy, income, and 

participation in education courses with the participation variable. Also, the correlation 

relationship between independent factors such as psychological, cultural, economic, 

education/extension and institution factors with the dependent variable of participation variable 

showed that except psychological factor, all of those factors had a significant relationship (sig 

level of 0.01) with participation variable. The results of the regression analysis also revealed that 

social/cultural and economic factors were the most important factors on the participation variable 

and explained 66% of participation changes. The model output indicated that rural communities 

showed significant interest in the city. 
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