
  
  
  
  
  

بررسي عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثر بر ميزان مشاركت روستاييان 
  مطالعة موردي بخش مركزي شهرستان كاشان: هاي عمراني در طرح

  ∗محمدعلي قاسمي

  

  هچكيد

هاي  تأثير عوامل اجتماعي ـ اقتصادي بر ميزان مشاركت روستاييان در طرحقاله، اين مدر 

 ۱۴۲پرسشنامه از ة تهي(ميداني ةاز طريق مطالع ،عمراني بخش مركزي شهرستان كاشان

تجزيه و . است شدهبررسي بندی شده،  طبقه گيريِ با روش نمونه )سرپرست خانوار روستايي

همبستگي، رگرسيون چندمتغيره و تحليل   ضريب ،آمارهاي توصيفي و استنباطي  با تحليل آن

اجتماعي،   انسجام متغيرِ ۴بستگي، متغير مستقل داراي هم ۱۴از ميان  .انجام شده استمسير 

 ۶۰و زمين كشاورزي،  بيش از  ها  باغثروت، عضويت در نهادهاي عمومي روستا، مالكيت 

آثاربيانگر  ،نتايج تحليل مسير. اند عوامل مؤثر در ميزان مشاركت عمراني را تبيين كرده درصد 

پيشرفت، عضويت در  ةانگيز اجتماعي،  رضامندي، انسجام  مستقيم متغيرهايِ مستقيم و غير

و زمين ها   باغجمعي، مالكيت  ارتباط  هاي نهادهاي عمومي روستا، مسافرت، استفاده از رسانه

اقتصادي و ميزان وابستگي سرپرستان خانوار  –كشاورزي، درآمد، ثروت، پايگاه اجتماعي 

كه  است عمرانيي ها بر ميزان مشاركت سرپرستان خانوار روستايي در طرح ،روستايي به دولت

ه دولت با ـي بـوار روستايـي سرپرستان خانـميزان  وابستگو Beta ۷۰/۰ي باـانسجام اجتماع

۱۲/۰ =Beta  اند به ترتيب حداكثر و حداقل ضريب مسير را  به خود اختصاص داده.  

كاشان / ة مورديمطالع/ هاي عمراني طرح/ روستاييان/ مشاركت روستايي: ها  کليد واژه

   ).تانشهرس(

  

                                                      
نامة كارشناسي ارشد مؤلف با همين  اين مقاله از پايان(كارشناس ارشد توسعة روستايي  ∗

  )عنوان تهيه شده است



  فصلنامة روستا و توسعه  ۸۰

  

 مقدمه

جانبه در  عمران روستايي با رويكرد مشاركتي، نقش زيربنايي و بنيادي در توسعة همه

تأمين  مانند فراهم كردن تسهيالت عمومي با ،نقشاين . روستايي داشته است جوامع 

با مشاركت  روستاييان و مدرسه براي بهبود وضعيت زندگي و آب آشاميدني، حمام

بدون توجه به ، تجربة نظام تمركزگرا ها  اما نتايج سال. تحقق باشدتواند قابل  مي آنان

  مادي و معنوي،اعم از ملّي هاي  سرمايه بيانگر هدر رفتنِ، مشاركت مردمي در ايران

نهايت نارضايتي روستاييان از دولت و  دولتي و در امكانات همچنين هدر رفتن

مراني، عدم موفقيت و مداومت ي عها ماندن برخي طرح هاي عمراني، ناقص فعاليت

مرتبط با اين حوزه  عدم احساس مسئوليت افراد ها  و طرحاز اين  در اجراي برخي

تأثيرگذار بر  اقتصاديِ  ـ  پژوهش حاضر در صدد است تا عوامل اجتماعي. بود

، رضايت )۴(، اجرا)۳(گيري وتصميم )۲(ريزي ، برنامه)۱(آگاهي فرآينددر مشاركت مردم

 ،پژوهشاين ها و نتايج حاصل از  يافته )۶(.دهدرا مورد كنكاش قرار  )۵(بيو ارزشيا

 ،توزيع مناسب بودجة عمراني ،سطح مشاركت مردم یتواند در جهت ارتقا مي

شناسايي  و ويژه در امور عمراني   هاي جلب مشاركت مردم به شيوهها،  ريزي برنامه

توجه به نتايج اين . ، مفيد باشدمشاركت عمراني جهتسازي مردم در  هاي توانا شيوه

در روستايي    و كارگزاران امور ها  سازمان نگذاران و مسئوال براي سياست پژوهش،

   .تواند گامي در جهت موفقيت باشد بخش مركزی شهرستان كاشان، قطعاً مي

  

   اهداف پژوهش

شناخت عوامل اجتماعي ـ اقتصادي مؤثّر برميزان  ،هدف عمومي اين پژوهش

و  استعمراني بخش مركزي شهرستان كاشان هاي  كت روستاييان درطرحمشار

  :از اند اهداف اختصاصي آن عبارت

گيري،  ريزي و تصميم يند آگاهي، برنامهآشناخت ميزان مشاركت مردم در فر

  .عمراني يها  از طرح ارزشيابي و اجرا، رضايت
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تاييان در مؤثر بر ميزان مشاركت روس و اقتصادیِ شناخت عوامل اجتماعي

  .عمرانيهاي  طرح

تأثيرگذار بر ميزان مشاركت روستاييان در  مستقيمِ شناخت عوامل مستقيم و غير

  .عمرانيهاي  طرح

  

  در کشورهای مختلف ييهای مشارکت در توسعه و عمران روستا پيشينة نظري پژوهش

و  ها  فرضيه ،پژوهشگران در مورد مشاركت و عوامل مرتبط و مؤثر بر آن

  .به شرح ذيل استترين آنها  كه مهم اند انجام دادهيي ها پژوهش

كند و به چهار نوع  بيان مياجتماعي   كنش ،  مشاركت را در قالب)۷( »رماكس وب«

رفتار عقالني معطوف به هدف، رفتار عقالني معطوف به  ، يعنيرفتار اجتماعي

   .)۸(كند رفتارعاطفي استناد مي و ارزش، رفتار سنّتي

رار داده ق وتحليل مورد تجزيه ،مبادله ةنظري، مشاركت را در قالب )۹( »نزجورج هوم«

ت، انگيزه و ارزش ةو سه قضيمورد  ،را براي تبيين مشاركت) پاداش و تنبيه(موفقي

  .)۱۰(داده استتوجه قرار 

ات ينظر شود، محسوب مي مكتب نوسازيپردازان  از نظريه، كه )۱۱( »اورت راجرز«

وي  .دارد )وجود آمدن مشاركته ب نحوة(اجتماعي   با كنشمهمي در ارتباط 

ترين عنصر در  شدن افراد را مهم هاي توسعه و اجتماعي اجتماعي از فعاليت آگاهي

  .)۱۲(آورد به شمار مي ها  در فعاليت آنانپذيرش و مشاركت 

 ،)مشاركت(اجتماعي  معتقد است كنش همبستگي  نظريةدر  ،)۱۳( »اميل دوركيم«

و الزامي  قدرت اجبارو داراي  است خارج از فرد ،گي عمل،تفكر واحساسچگون

  .)۱۴(كند مي خود را به فرد تحميل ،آن كمككه به است 

 كه رسد بدين نتيجه مي تجزيه وتحليل جديد سياست در كتاب )۱۵( »رابرت دال«

 و اطمينان از براي آنان تصور پاداش، مرجح بودن مشاركتداشتن افراد در صورت 

آگاهي همچنين با وجود و  هابودن نتايج كار در تصميمات و رضايت بخش آنتأثير



  فصلنامة روستا و توسعه  ۸۲

  

بر   ،ها مشوق وجود و  انگيزه برخوردار بودن ازاز موانع و سدها، نداشتن هراس، 

  .)۱۶(كنند  در امور  مشاركت مي ،موقعيت افراد وتجارب مثبتاساس 

هاي  به ويژگيمختلف،  خود در كشورهايهاي  در پژوهش )۱۷(»مارتين ليپست«

 اند عبارتها   اين ويژگي. استاجتماعي افرادي كه مشاركت بيشتري دارند پرداخته 

باال،   باال، تحصيالت  سياسي، درآمد  بودن، فعاليت  باال، متأهل   اجتماعي  منزلت: از

  .)۱۸(عمومي يها  سال، اعضاي شورا و سازمان شغل بهتر، نژاد سفيد، مردان، افراد ميان

لبنان، سوريه،  مصر، (در مطالعات خود در شش كشور خاورميانه  ،)۱۹(»دانيل لرنر«

محل سكونت  ، يعنيبه ارتباط مشاركت با متغيرهاي اجتماعي) اردن، تركيه و ايران

ـ اقتصادي، سن، مذهب، استفاده از  اجتماعي  شهر يا روستا، ميزان تحصيالت، پايگاه

پس از مراحل  ،مشاركتية تيجه رسيده است كه جامعها پي برده و بدين ن رسانه

با  و هاي جمعي دسترسي به رسانه ،متواتر و منظم شهرنشيني، گسترش سواد

  ).۱ نمودار(كند  عيني پيدا مي نمود ،اجتماعي ـ مشاركت سياسي

  

  ـ مدل لرنر در مورد عوامل مؤثّر بر مشاركت۱نمودار

  

  افزايش باسوادان 

  افزايش مشاركت                      افزايش شهرنشيني 

  

  ها  رسانه بيشتربه دسترسي   

   ۱۳۷۴محسنيان راد، : منبع

  

هاي  در بررسي عوامل و شرايط مؤثر بر تشكيل و رشد جنبش ،)۲۰(»مايرون وينر«

 و كار، نامتعادل بودن نوسازي در جامعه رشد نيروي مشاركت مردم به عوامل مهمِ

  ).۱ جدول(كند جمعي اشاره مي ارتباطات  ةتوسع
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وينر در جوامع  های عوامل مؤثر در مشاركت بر اساس پژوهش ـ ۱جدول 

  مختلف

 ؤثر در مشاركتعوامل م جوامع
نوع 

 أثيرت

نوع 

 مشاركت

در حال 

 توسعه

هاي محلي ـ  ـ تفوق حكومت بر مجاري و انجمن ۱

  اي منطقه

  ـ منفعت طلبي حاكمان ۲

 هاي جمعيـ ضعف رسانه۳

  منفي

  منفي

 منفي

  كم

  مك

 كم

توسعه 

 يافته

  ـ رشد نيروي كار در شهرها ۱

  )چند گانگي فرهنگي(ـ نوسازي متوازن  ۲

 هاي جمعي ـ گسترش رسانه ۳

  مثبت

  مثبت

 مثبت

  باال

  باال

 باال

  ۱۳۷۷محسني تبريزي : منبع

  

  مشاركت در توسعه و عمران روستايي در ايران در موردي انجام شده ها پژوهش

مشاركت، توسعه و  ةانجام شده در زميني ها ژوهشطور خالصه په ب ۲در جدول 

  .است ، معرفي شدهعمران روستايي
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  مشاركت، توسعه و عمران روستايي ةهاي حوز پژوهش ـ معرفي ۲جدول 

  پژوهشگر
سال 

  اجرا
  آماري ةجامع  عنوان پژوهش

متغيرهاي داراي ارتباط با 

 مشاركت
  متغيرهاي استخراج شده

وعلل  ميزان بررسي  ۱۳۷۱  محموديان

روستاييان  مشاركت

  عمراني يها طرح در

پشتكوه  دهستان

  سمنان

متقابل،   آگاهي، انگيزه، اعتماد

  دموكراتيك، وضعيت جو

  دولت وابستگي به اقتصادي،

 وابستگي سن، تحصيالت، انسجام اجتماعي،

پيشرفت، مسافرت،استفاده از  ةدولت،  انگيز به 

الكيت عمومي، ثروت، درآمد، ميزان م هاي رسانه

 ـ كشاورزي، پايگاه اجتماعي وزمين ها   باغ

  اقتصادي

 مؤثر ملعوا بررسي  ۱۳۷۱  عفتي

روستاييان  نیيآفر نقش

  ةي توسعها درطرح

  روستايي

  بخش مركزي

شهرستان 

  قوچان

 اجتماعي، پايگاه  آگاهي ،انگيزش

  انسجام  ،)۲۱(اقتصادی‐اجتماعي 

اجتماعي،  اعتماد به مجريان 

 جتماعي ـا  طرح، موقعيت

 اختالفات روستا،  اقتصادي

 دولتبهمحلي، وابستگي

 ةدولت، انگيز به انسجام اجتماعي، وابستگي

هاي ارتباط  پيشرفت، مسافرت،  استفاده از رسانه

  ثروت، درآمد، ميزان مالكيت  ،جمعي، شغل

ـ  كشاورزي، پايگاه اجتماعي و زمين ها   باغ

  اقتصادي

انسجام  بررسي تأثير  ۱۳۷۴  كوثري 

مشاركت  برميزان جمعي

ي ها در طرح روستاييان

  عمراني

روستاهاي 

  استان خراسان

، مندی از وضعيت زندگيرضا

نوع شغل، اعتماد اجتماعي، 

  تركيب جمعيتي و قومي

 ارتباط  هاي رسانه از  استفاده شغل،،تحصيالت سن،

ة اجتماعي، انگيز ،  انسجام جمعي،رضامندي

  ثروت، ، مسافرت  دولت به پيشرفت،وابستگي

اقتصادي،  ‐ اجتماعي درآمد، پايگاه 

 كشاورزي زمين مالكيت

  

  علوي تبار

  مشاركت الگوهاي تعيين  ۱۳۷۸

 ةشهروندان در جامع

  مردم ساالر

اعتماد به نفس،  ،سن، تحصيالت  كل كشور

وضعيت شغلي، روابط 

مند  فايدهـ  هزينه واخالقي،  سنتي

 ،)فارسي( بودن طرح، زبان

  قدرتي ي،احساس بيشهرنشين

 به  اجتماعي،وابستگي انسجام سن،تحصيالت،شغل،

پيشرفت، مسافرت، استفاده از  ةدولت،  انگيز 

هاي ارتباط جمعي،ثروت، درآمد،  رسانه

  ـ اقتصادي اجتماعي پايگاه

مشاركت مردمي و   ۱۳۶۶  پوربهي

تحقق آن در امور  ةشيو

  كشور

انگيزه، آگاهي از عملكرد   استان بوشهر

هاي  اجرايي سازمان صحيح

  دولتي،كاهش جو بوروكراسي

پيشرفت،  ةدولت، انگيز به تحصيالت، وابستگي

  هاي ارتباط جمعي مسافرت،  استفاده از رسانه

  محسني

  تبريزي 

جلب هاي  بررسي راه  ۱۳۷۷

مشاركت مردمي در 

  پايدار كشاورزيةتوسع

سرپرستان 

خانوارهاي 

روستايي 

  گرمسار

 عضويت در  سن، تحصيالت،

انجمن،نهادهاوشوراي محلي، 

آگاهي از فلسفه و اهداف 

روستايي،  مشاركتي يها سازمان

بي  رضامندي شغلي،  تصور

  اثربودن در تغييرات اجتماعي 

  ، انسجام سن، تحصيالت، شغل، رضامندي

پيشرفت،  ةدولت، انگيز به اجتماعي، وابستگي

هاي ارتباط جمعي،  مسافرت،  استفاده از رسانه

  اقتصادي ‐ آمد، پايگاه اجتماعيثروت، در

و   توسعه در  پژوهشي  ۱۳۷۸  شكوري

  مشاركت

روستاهاي 

آذربايجان 

  شرقي

  ثروت،درآمد،آگاهي، وضعيت

  اجتماعي ك ،تحر رفاهي

 ثروت،  عمومي،  هاي رسانه پيشرفت، ةانگيز

  ‐  اجتماعي پايگاهدرآمد، تحصيالت، سن،  

  اقتصادي

  ۱۳۸۰قاسمي، : منبع
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  )بر بخش مرکزی يدکأبا ت( مي شهرستان كاشانعمومشخصات 

استان واقع  اين در شمال وشهرستان كاشان يكي از شهرهاي استان اصفهان است 

كاشان،  شهرِ ۳داراي  ۱۳۷۵بر اساس سرشماري سال  اين شهرستان. است شده

روستاي  ۷۶۱اي داراي سكنه، تروس ۲۱۶ ،دهستان ۱۰بخش،  ۴آرا و  گل و قمصر

نفر در مناطق  ۲۶۲۳۹ تعدادكه از اين جمعيت است نفر ۳۳۵۷۸۵ه و خالي از سكن

 ۱۳۷۸اما بعد از آن تا پايان سال . )۲۲(اند ساكن بوده هانفر در روستا ۷۳۳۹۵شهري و 

 ،بندي مناطق شهري و روستايي به وقوع پيوست تحوالتي كه در تقسيم به خاطر

و دهستان كويرات نيز به  بيدگل شد و وبيدگل تبديل به شهرستان آران بخش آران

همچنين تعدادي از . بخش مركزي كاشان خارج گرديد ةطور كامل از محدود

بر اساس آخرين بنابراين . نواحي شهري شدند ءمانند خُزّاق و طاهرآباد جز هاروستا

 دهستان ۳، بخش مركزي شهرستان كاشان داراي ۱۳۷۸بندي در سال  تقسيم

مطابق آمار . استمي ئدا ةداراي سكن يروستا ۲۸ا ب ،مياندشت، خرمدشت و كوهپايه

 ۱۵۸۱۷  ،۱۳۷۸مرکزی در سال بهداشت و درمان كاشان، كل جمعيت بخش  ةشبك

 ۱۲اين پژوهش  در . است بوده خانوار ۳۸۰۴نفر و كل خانوارهاي اين بخش 

 ۳۸۰۴از حجم (خانوار  ۳۳۵۰ای به حجم  با جامعه) روستای ياد شده ۲۸از (روستا

دوم توسعه در آن صورت گرفته،  ةهای عمرانی طی برنام که طرح)  ياد شدهخانوار 

   .انجام شده است

  

   )۲۳(پژوهش روش

كنترل و نظارت از  ةلحاظ درج و به، )۲۴(كاربردي ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف

اين . شود محسوب مي )۲۶(، همبستگينيز روش پژوهش. است ،)۲۵(نوع ميداني

مشاركت در (متغير مستقل و يك متغير وابسته  ۱۷ ،فرضيه ۱۷پژوهش مشتمل بر 

سرپرستان خانوار وهش پژاين  آماري ةجامع . است )عمراني روستاييهاي   طرح

عمراني در هاي  كه طرح بوده است ساكن در بخش مركزي كاشان روستاييِ

  قابل  ،در حال حاضرها  طرح اين اجرا شده و ۱۳۷۴ـ۷۸هاي  روستاهاي آنان طي سال
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روستا، حجم جامعه  ۱۲ ياد شدهتعداد روستاهاي . باشد برداري و استفاده مي هرهب

 گيريِ بر اساس روش نمونه(نفر  ۱۴۲سرپرست خانوار و حجم نمونه  ۳۳۵۰

گيري پژوهش،  اندازه  ابزار. بوده است) متناسب با جامعهبندي شده،  طبقه

هاي  اني، ويژگيمشاركت عمرهاي  ويژگي: اي مشتمل بر چهار بخش پرسشنامه

   .بوده استفردي هاي  اقتصادي و ويژگيهاي  اجتماعي، ويژگي

  

  فرضيات پژوهش

چگونگي روابط بين و  ماهيت ةدر بار انديشمندانه  ي استحدس ،پژوهش ةفرضي

ترين  ترين و محتمل نزديك را در تشخيصِ وهشگرپژ ها و متغيرها كه پديده ،اشياء

براساس نظريات مشاركتي و  .)۲۷(دنماي راه براي كشف مجهول كمك مي

 مشاركت درهاي  و پژوهش) كه در باال بدان اشاره شد( انديشمندان  يها پژوهش

كه هر متغير  ،فرضيه بيان شده ۱۷ ،نگارنده و تجربيات شخصيِ) ۳جدول (ايران 

  .بيانگر يك فرضيه است
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  ـ متغيرهاي مستقل پژوهش۳جدول 

 نام متغيررديف
 سن ۱
 تحصيالت ۲
 بعد خانوار ۳
 رضامندي ۴
 انسجام اجتماعي ۵
 وابستگي به دولت ۶
 پيشرفتةانگيز ۷
 شركت در انتخابات اخير ۸
 عضويت در نهادهاي عمومي روستا ۹
 ميزان مسافرت ۱۰
 هاي ارتباط جمعياستفاده از رسانه ۱۱
 شغل اصلي ۱۲
 ها  و زمين كشاورزيمالكيت باغ ۱۳
 )قاليبافي  اعضاي خانوار(بافدرآمد فرش دست ۱۴
 درآمد كل ۱۵
 ثروت ۱۶
 پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي ۱۷

  هاي پژوهش يافته: منبع  

  

ی در روستاها های آنها و ويژگي اجرا شده عمرانيِهاي  تعداد طرح ۴در جدول 

  .شان داده شده استمورد مطالعه ن
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  رد مطالعهعمراني در روستاهاي موهاي  طرحهاي  ويژگيـ  ۴ جدول

  مجري  سال اجرا عمراني اجراشدههايطرح رديف  نام روستا

  

  

  شيرين آب

  )فرد خير(مردمي  ۱۳۷۴ منوچهريةپسرانراهنماييةاحداث مدرس ۱

  )فرد خير(مردمي  ۱۳۷۵ منصورهةراهنمايي دخترانةاحداث مدرس ۲

  بنياد مسكن  ۱۳۷۶ )راهسازي(تعمير و آسفالت مجدد راه ۳

  )اهالي روستا(مردمي  ۱۳۷۷ بازسازي و تعمير حمام عمومي ۴

  سپاه پاسداران  ۱۳۷۸ احداث پايگاه بسيج ۵

  

  سن سن

  بنياد مسكن  ۱۳۷۷ بهسازي ۱

  ندگيزارشاد و جهادسا  ۱۳۷۸ عموميةاحداث كتابخان ۲

  )اهالي روستا(مردمي  ۱۳۷۸ احداث حمام عمومي ۳

  

  مشكان

  آموزش و پرورش  ۱۳۷۴ صادمرةاحداث دبيرستان پسران ۱

  آموزش و پرورش  ۱۳۷۵ همتةاحداث دبيرستان دختران ۲

  بنياد مسكن  ۱۳۷۶  بهسازي  ۳

  

  محمود آباد

  بهداشت و درمان ةشبك  ۱۳۷۷  بهداشت ةاحداث خان  ۱

  بنياد مسكن  ۱۳۷۴ )بهسازي(احداث راه آسفالت ۲

  )اهالي روستا(مردمي   ۱۳۷۸  احداث غسالخانه  ۳

  مخابراتةادار  ۱۳۷۷ احداث مركز مخابرات ۱  خرمدشت

  آموزش و پرورش  ۱۳۷۴  احداث دبستان  ۲

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۸  احداث غسالخانه  ۳

  

  

  انيشاد

  مخابراتة ادار  ۱۳۷۴  احداث مركز مخابرات  ۱

  )اهالي روستا( مردمي  ۱۳۷۷  احداث حمام عمومي  ۲

  صدا و سيما  ۱۳۷۷ احداث ايستگاه تلويزيون ۳

  بنياد مسكن  ۱۳۷۴ تعمير آسفالت و تعريض جاده ۴

  )اهالي روستا(مردمي  ۱۳۷۵ احداث مسجد ۵

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۷ آسفالت راه و احداث پل ۱  خنب

  )اهالي روستا( مردمي  ۱۳۷۸  احداث حسينيه  ۲
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  عمراني در روستاهاي مورد مطالعههاي  طرحهاي  ويژگيـ  ۴ جدولادامه 

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۷ آسفالت راه ۱  جزه

  )اهالي روستا( مردمي  ۱۳۷۸  احداث حسينيه  ۲

  شركت درين  ۱۳۷۷  احداث دبستان  ۳

  مخمل شركت حرير و  ۱۳۷۵ سمانهةراهنمايي دخترانةاحداث مدرس ۱  استرك

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۵ آسفالت راه ۲

  )اهالي روستا(مردمي  ۱۳۷۷ بازسازي مسجد جامع ۳

  )اهالي روستا(مردمي  ۱۳۷۸ احداث حسينيه ۱  مرق

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۶ احداث حمام عمومي ۲

  آموزش و پرورش  ۱۳۷۷ بابا افضلةدخترانراهنماييةمدرساحداث ۳  

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۵ بازسازي راه ۴  

  جهاد سازندگي  ۱۳۷۵  بازسازي راه  ۱  انيساد

  آب روستاييةشبك  ۱۳۷۶ آبرساني ۲

  جوشقان استرك

  بهداشت و درمانةشبك  ۱۳۷۶ بهداشتةزي و گسترش خانبازسا ۱

  )اهالي روستا(مردمي  ۱۳۷۷ احداث مسجد ۲

  )فرد خير(مردمي   ۱۳۷۵  ة عطارياحداث دبيرستان پسران  ۳

  )فرد خير(مردمي  ۱۳۷۷ غزنويةاحداث دبيرستان دختران ۴

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  نتايج توصيفي و استنباطي 

در اينجا صرفاً به بيان آمار توصيفي  ،عداد زياد متغيرهاي مستقلبا توجه به ت

  .كنيم اكتفا ميترين متغيرها  مهم
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  انسجام اجتماعي

انسجام  نشان می دهدكه شده استدرج  ۵در جدول که  نتايج حاصل از پژوهش

درصد  ۱/۳۳درصد به ميزان كم،  ۶/۲۹درصد افراد به ميزان خيلي كم،  ۱/۲اجتماعي 

 بودهدرصد به ميزان خيلي زياد  ۷/۱۲درصد به ميزان زياد و  ۵/۲۳زان متوسط، به مي

  .بوده است ۰۵/۱پاسخگويان و انحراف انسجام اجتماعيِ

  

  ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان انسجام اجتماعي۵جدول 

 درصد تجمعي درصد فراوانيميزان انسجام جمعي

 ۱/۲ ۲/۱ ۳ خيلي كم

 ۷/۳۱ ۶/۲۹ ۴۲ كم

 ۸/۶۴ ۱/۳۳ ۴۷ متوسط

 ۳/۸۷ ۵/۲۳ ۳۲ زياد

 ۱۰۰ ۷/۱۲ ۱۸ خيلي زياد

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  عضويت در نهادهاي عمومي روستا

 ،درصد پاسخگويان ۳۵، بيانگر اين است كه  ۶هاي پژوهش در جدول  يافته

عضو شركت تعاوني  )بيشترين فراواني(درصد  ۸۷عضوشوراي اسالمي روستايي، 

درصد عضو نهادهاي  ۳۷المنفعه،  درصد عضو نهادهاي خيريه وعام ۷۵يي، روستا

و نهادهاي انقالبي روستايي  ها  عضو انجمن )حداقل فراواني(درصد  ۲۱مذهبي و  

  .اند بوده
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عمومي   توزيع فراواني افراد بر حسب ميزان عضويت در نهادهاي ‐۶جدول 

  )درصد(روستا

  نام نهادها

  

 عضويت داشتن

اسالمي شوراي 

 روستا

شركت تعاوني 

 روستايي

نهادهاي 

خيريه و عام 

 المنفعه

نهادهاي مذهبي 

 روستا

نهادهاي دولتي و 

 انقالبي روستا

 ۲۱ ۳۷ ۷۵ ۸۷ ۳۵ بلي

  ۷۹ ۶۳ ۲۵ ۱۳ ۶۵ خير

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ )درصد(كل

 ۴۱/۰ ۴۹/۰ ۴۴/۰ ۳۴/۰ ۴۸/۰ انحراف معيار

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  و زمين كشاورزيا ه باغمالكيت 

 ۴و زمين كشاورزي در جدول ها  باغميزان مالكيت  در موردهاي پژوهش  يافته

هيچ نوع باغ و زمين  )بيشترين فراواني(درصد افراد  ۶/۵۵بيانگر اين است كه 

 مالكدرصد  ۹/۹هكتار،  ۰۱/۰‐۹/۰بين مـالك د ـدرص ۲/۹، انـد داشتهـكشاورزي ن

 ۷هكتار و  ۳‐۹/۳ مالكدرصد  ۳/۶هكتار،  ۲‐۹/۲ مالكدرصد  ۱۲هكتار،  ۱‐۹/۱

  .اند بودهو زمين كشاورزي باغ هكتار  ۹/۳بيش از  مالكدرصد پاسخگويان 
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و زمين  ها  باغـ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان مالكيت ۷جدول 

  كشاورزي

 درصد تجمعي درصد فراواني )هكتار(ميزان مالكيت 

 ۶/۵۵ ۶/۵۵ ۷۹ اصالً

۹/۰ – ۰۱/۰ ۱۳ ۲/۹ ۸/۶۴ 

۹/۱ – ۱ ۱۴ ۹/۹ ۶/۷۴ 

۹/۲ –۲ ۱۷ ۱۲ ۶/۸۶ 

۹/۳ –۳ ۹ ۳/۶ ۹۳ 

 ۱۰۰ ۷ ۱۰ ۹/۳بيش از 

  ۰:كمينه          ۹:بيشينه          ۴۱/۱:انحراف معيار      /.۹۴:ميانگين

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  ثروت

 زمين كشاورزي، دام، ها،  باغ كه براساس ارزش ي پاسخگويانيميزان ثروت و دارا

 ۸در جدول محاسبه شده و…آالت كشاورزي و ماشين ،نقليه طيمنزل مسكوني، وسا

 ۵/۲۰درصد پاسخگويان كمتر از  ۷/۱۲ :نشان داده شده است بدين صورت است

درصد  ۷/۱۹ميليون ريال،  ۱/۲۰‐ ۹۰ )بيشترين فراواني(درصد  ۴/۵۱ميليون ريال، 

بيش  درصد آنان ۷ريال و  ميليون ۱/۱۶۰ـ۲۳۰درصد  ۲/۹ميليون ريال،  ۱/۹۰ـ۱۶۰

 ۱/۹۰درصد پاسخگويان ثروتي كمتر از۱/۶۴و به طور كلي  .ميليون ريال ۲۳۰از 

  .داشتند ميليون ريال



  فصلنامة روستا و توسعه  ۹۴

  

  ـ توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان ثروت ۸جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني )ريال ميليون(ميزان ثروت 

 ۷/۱۲ ۷/۱۲ ۱۸ ۵/۲۰كمتر از 

۹۰ – ۵/۲۰ ۷۳ ۴/۵۱ ۱/۶۴ 

۱۶۰ –۱/۹۰ ۲۸ ۷/۱۹ ۳/۸۳ 

۲۳۰ –۱/۱۶۰ ۱۳ ۲/۹ ۹۳ 

 ۱۰۰ ۷ ۱۰ ۲۳۰بيش از 

  ۵:كمينه    ۳۰۵:بيشينه      ۱۳/۷۶:انحراف معيار    ۹۵/۸۹:ميانگين

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

  مشاركت در سطح آگاهي

كه بيانگر  ـ عمرانيهاي  نتايج پژوهش در مورد مشاركت در سطح آگاهي از طرح

اجراشده  عمرانيِهاي  طرحهاي  ويژگي آنان درموردداري افراد و وقوف تجارب دي

درصد  ۸/۲بدين صورت است كه  ـ شود مي مشاهده  ۹و در جدول  است 

بيشترين (درصد   ۶/۳۶كم و  مشاركت خيلي ، )فراوانی كمترين(پاسخگويان 

 ۱رابر با انحراف معيارمشاركت در سطح آگاهي ب. اند ، مشاركت زياد داشته)فراواني

  .است
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  ميزان مشاركت پاسخگويان در سطوح مختلف مشاركتيـ  ۹جدول 

شركت  ميزان

در سطوح 

 مشاركتی

 خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد  فراواني

  ۹/۲۸ ۴۱  ۶/۳۶ ۵۲ ۱/۲۶ ۳۷ ۶/۵ ۸ ۸/۲ ۴ آگاهي

ريزي  برنامه

و 

 گيري صميمت

۷ ۹/۴  ۴۸ ۸/۳۳  ۱۵ ۹/۳۵  ۱۷ ۱۲ ۱۹ ۴/۱۳  

  ۴/۱ ۲  ۸/۲ ۴ ۹/۴ ۷ ۸/۲۱ ۳۱ ۶۹ ۹۸ اجرا

رضايت و 

 ارزشيابي
۳ ۱/۲  ۲۳ ۲/۱۶  ۲۹ ۴/۲۰  ۴۳ ۳/۳۰  ۴۴ ۳۱ 

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

عمراني با هاي  طرحدر مورد گيري  ريزي و تصميم مشاركت در سطح برنامه

بيانگر  ،) ۹جدول ( ها  طرح اينريزي  ر برنامههدف تأثيرگذاري و داشتن سهمي د

 ۹/۳۵مشاركت چنداني نداشته و  ة ياد شدهآنان در زميندرصد  ۹/۴آن است كه 

ريزي و  انحراف معيار مشاركت در سطح برنامه .ند ا درصد مشاركت متوسط داشته

  .است ۰۹/۱عمراني برابر باهاي  طرح در مورد گيري تصميم

خدماتي و تأمين نيروي هاي  كمك ،از طريق كمك مالي ،اجرا مشاركت در سطح   

درصد پاسخگويان مشاركت  ۶۹نشان می دهد كه )  ۹جدول  (مورد نياز انسانيِ

به طور  .اند درصد افراد به ميزان خيلي زياد مشاركت داشته ۴/۱چنداني نداشته و 

كه  درصد از پاسخگويان به ميزان كم و خيلي كم بوده است ۸/۹۰كلي مشاركت 



  فصلنامة روستا و توسعه  ۹۶

  

انحراف معيار مشاركت در  .حكايت از كاهش مشاركت افراد در اين سطح دارد

  .است ۰/        ۸۳عمراني هاي  سطح اجراي طرح

كه حاكي از احساس رضايت و (مشاركت افراد در سطح رضايت و ارزشيابي 

بر  ها  عمراني و مفيد بودن و تأثيرگذاري مثبت آن طرحهاي  خشنودي افراد از طرح

درصد به  ۳۱درصد به ميزان خيلي كم و  ۱/۲دهد كه  نشان مي) استي افراد زندگ

را  ها  انجام شده رضايت داشته و اين طرح عمرانيِهاي  ميزان خيلي زياد از طرح

 ).۹جدول (است  ۱۳/۱سطح  اين انحراف معيار در .اند  مفيد دانسته
  

  مشاركت 

مشاركت در  ةگان چهارطوح هاي مربوط به س هيگوارز كردن  بندي و هم از جمع

بر اين ). ۱۰جدول (است آمده دسته ب مشاركت كل  ،ياد شدهعمراني هاي  طرح

درصد مشاركت  ۴/۳۲مشاركت خيلي كم،  )حداقل فراواني(درصد افراد  ۵/۳اساس 

درصد مشاركت  ۳/۶درصد مشاركت زياد و  ۷/۱۹درصد مشاركت متوسط،  ۳۸كم، 

اند و انحراف معيار آن  انجام شده داشته عمرانيِ هاي به ميزان خيلي زياد در طرح

  .است ۹۶/۰برابر با 

  شده عمراني انجامهاي  توزيع فراواني مشاركت پاسخگويان در طرحـ  ۱۰جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني مشاركت

 ۵/۳ ۵/۳ ۵ خيلي كم

 ۹/۳۵ ۴/۳۲ ۴۶ كم

 ۹/۷۳ ۳۸ ۵۴ متوسط
 ۷/۹۳ ۷/۱۹ ۲۸ زياد

 ۱۰۰ ۳/۶ ۹ خيلي زياد

  هاي پژوهش  يافته: منبع
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  ) آمار استنباطي(ها  تحليل داده

و روابط بين متغيرهاي مستقل با متغير  تحليلهاي گردآوري شده  داده بخشدر اين 

و پس از آن، نتايج حاصل از پژوهش در مورد مشاركت در  شود وابسته بررسي مي

رايب همبستگي، بدين منظور از ض .تجزيه و تحليل می گرددعمراني هاي  طرح

   .شود استفاده مي ،خط رگرسيون  و تحليل مسير ةمعادل

  

  تحليل همبستگي

عمراني هاي  مشاركت در طرح ةبين متغير وابستارتباط در اين پژوهش براي بررسي 

ر، و ئروستايي با مقياس ترتيبي و متغير مستقل با مقياس اسمي از كاي اسكو

اي از همبستگي اسپيرمن استفاده  تي و فاصلهمتغيرهاي مستقل با مقياس ترتيبي، نسب

  .گردد مشاهده مي ۱۱كه در جدول   شده

ل قبين متغيرهاي مست شود، ارتباط مشاهده مي ياد شده،طور كه در جدول  همان

متغير آن داراي  ۱۴متغير مستقل،  ۱۷حاكي از آن است كه از تعداد  ،متغير وابسته و

هاي  قد ارتباط و همبستگي با مشاركت در طرحمتغير ديگر فا ۳دار و  ارتباط معني

  . عمراني است
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مشاركت در  ةتحليل همبستگي متغيرهاي مستقل با متغير وابست ـ۱۱جدول 

  عمراني روستاييهاي  طرح

 مقياس نام متغير رديف
نوع ضريب 

 همبستگي

  اطمينان سطح

 )Sig(  

ضريب 

  )r(همبستگي

 ns۰۶/۰  ۱۵/۰ اسپيرمن فاصله اي سن ۱

 ns۹/۰  ۰۰۸/۰ اسپيرمن فاصله اي تحصيالت ۲

 ‐ns۵/۰ ۵۷/۰ اسپيرمن فاصله اي بعد خانوار ۳

 ۵۵۹/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن ترتيبي رضامندي ۴

 ۶۲/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن ترتيبي انسجام اجتماعي ۵

 ‐۶۱۴/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن ترتيبي وابستگي به دولت ۶

 ۵۴/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن ترتيبي پيشرفتةانگيز ۷

 ۱۸/۰ ۰۳/۰ اسپيرمن فاصله اي در انتخابات اخيرشركت ۸

 ۴۸/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن فاصله اي عضويت در نهادهاي اجتماعي ۹

 ۴۵/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن فاصله اي مسافرت ۱۰

۱۱ 
هاي ارتباط  استفاده از رسانه

 جمعي
 ۲۸/۰ ۰۰۱/۰ اسپيرمن فاصله اي

  Chi= ۴۱/۸۸ ۰۰/۰ كاي اسكوئر اسمي شغل اصلي ۱۲

 ۵۵/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن فاصله اي يت باغ و زمين كشاورزيمالك ۱۳

 ۲۶/۰ ۰۰۲/۰ اسپيرمن فاصله اي )قاليبافي(درآمد فرش دستباف ۱۴

 ۵۲/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن فاصله اي درآمد كل ۱۵

 ۵۸/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن فاصله اي ثروت ۱۶

 ۴۷/۰ ۰۰/۰ اسپيرمن ترتيبي پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي ۱۷

=ns ندارد همبستگي وجود.  

  هاي پژوهش يافته: منبع
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دهد كه بين ميزان مشاركت پاسخگويان  در  نشان مي ،نتايج تحليل همبستگي

عمراني با متغيرهاي رضامندي، انسجام اجتماعي، انگيزه و ميل به هاي  طرح

شوراي (پيشرفت، شركت در انتخابات اخير، عضويت در نهادهاي عمومي روستا 

و مؤسسات خيريه، نهادهاي  ها  ي روستايي، انجمناسالمي روستا، شركت تعاون

هاي ارتباط جمعي،  ، مسافرت، استفاده از رسانه)انقالبي روستا و اماكن مذهبي آن

درآمدكل، ثروت  و زمين كشاورزي، درآمد قاليبافي،  ها  باغنوع شغل، ميزان مالكيت 

آن ارتباط ولي  ؛اردوجود د يدار مثبت و معني ارتباط ،اقتصاديـ  اجتماعي  و پايگاه

   .دار است با متغير وابستگي به دولت به صورت منفي و معني

  

  تحليل رگرسيون

 )دقت بيشتر آنبه دليل (چندگانه  خطي رگرسيون ةدر تحليل رگرسيون از معادل

تمام  ةزيرا ويژگي روش مذكور اين است كه در آغاز با مقايس.استفاده شده است

ترين  را به عنوان مهم عامل را وارد معادله كرده و آنترين  متغيرهاي مستقل، مهم

گيرد، اين  عامل وعاملي كه بيشترين قدرت تبيين متغير وابسته را دارد، درنظر مي

شود تا وقتي كه هيچ متغير مستقلي توانايي  ديگر تكرار ميهاي  روند همچنان در گام

  .خط رگرسيون را نداشته باشد ةورود به معادل

جدول، در ذيل  وشود  ، مشاهده مي۱۲از رگرسيون در جدول نتايج حاصل 

  .دگرد مي ذكرمراحل آن 
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  آنهاهاي  ـ متغيرهاي واردشده در رگرسيون چندگانه و ويژگي۱۲جدول 

  R ۲R F B Beta  T Sig T متغير مستقل  گام

   ۸۰x  ۶۷۷/۰  ۴۵۹/ ۰ ۵۷/۱۱۸ ۸۱۶/۰   ۶۷۷/۰   ۸۹/۱۰  ۰۰۰/۰  اول

   ۸۰x ۷۵۲/۰ ۵۶۶/ ۰ ۴۷/۹۰ ۰۳۴/۰   ۴۰۴/۰   ۸۵/۵  ۰۰۰/۰ـ ۸۸x  دوم

   ۸۰x ۷۶۹/۰  ۵۹۱/۰  ۴۲/۶۶ ۱۹۴/۱  ۱۷۹/۰   ۹۲/۲  ۰۰۰/۰ـ۸۸xـ ۸۴x  سوم

   ۸۰x ۷۷۶/۰  ۶۰۲/۰  ۹۰/۵۱ ۷۸۱/۰   ۱۷۱/۰   ۰۰۱/۲  ۰۰۰/۰ـ۸۸xـ۸۴xـ ۵۸x  چهارم

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

 ،در اين گام .ه شدوارد معادل)  x ۸۰(متغيرانسجام اجتماعي ،در اين مرحله :گام اول

 ،بنابراين. است ۲R= ۴۵۸/۰و ضريب تعيين  =۶۸/۰Rضريب همبستگي چندگانه 

عمراني را هاي  درصد تغييرات مشاركت در طرح ۴۵بيش از  ،متغير انسجام اجتماعي

  .كند تبيين مي

د كه ضريب همبستگي چندگانه ـه شـوارد معادل)  x ۸۸( متغير ثروت :گام دوم

۷۵۲/۰R= ۲= ۰ /۵۶۶يين وضريب تعR توان گفت ثروت و  مي ،بنابراين .است

عمراني را تبيين هاي  درصد تغييرات مشاركت در طرح ۵۶بيش از  ،انسجام اجتماعي

  . كند مي

وارد )  x ۸۴(در اين مرحله متغير عضويت فعال در نهادهاي اجتماعي : گام سوم

و ضريب تعيين  =۷۷/۰Rدگانه ـي چنـريب همبستگـض ،در اين گام. دـه شـمعادل

۵۹/۰  =۲R متغيرعضويت فعال در نهادهاي اجتماعي، ثروت و  ،بدين منظور. است

عمراني را هاي  درصد تغييرات مشاركت در طرح ۵۹بيش از  ،انسجام اجتماعي

  . كند توجيه مي

)  x ۵۸(و زمين كشاورزي ها باغ، متغير ميزان مالكيت آخر ةدر مرحل :گام چهارم

و ضريب تعيين  =۷۸/۰Rضريب همبستگي چندگانه  ،در اين گام .وارد معادله شد

۶۰۲/۰  =۲R انسجام اجتماعي، ثروت، عضويت فعال  در  چهار متغيرِ ،بنابراين .است
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 ۶۰بيش از  ،و زمين كشاورزي ها  باغنهادهاي اجتماعي روستا و ميزان مالكيت 

   .كند  عمراني را تبيين ميهاي  درصد تغييرات مشاركت در طرح

 bnxn + . . . +۲x۲b +   ۱x۱b b+=Y صورت خط رگرسيون كه به ةمعادل باتوجه به

   :استدر اين پژوهش به صورت زير ، اين معادلهتاس 

۵۸x۷۸۱/۰  +۸۴ x۲۲۶ /۱  +۸۸x۰۲۳/۰  +۸۰x۴۲۲/۰  +۳۹۸/۲ Y=  
  

  تحليل مسير

ر وابسته متغي ، نوع و ميزان تأثير متغيرهاي مستقل برBetaتحليل مسير بيانگر ارزش 

أثير متغيرهاي مستقل بر مشاركت نوع و ميزان ت Betaكه در اين پژوهش  )۲۸(است

مالكيت › عامل‹دو متغيرِ :از اند آنها عبارت آثاراين متغيرها و نوع  .بررسي شده است

انسجام اجتماعي و  ، دو متغيرِ)اثر مستقيم(و زمين كشاورزي و ميزان ثروت  ها  باغ

 ، هفت متغيرِ)اثر مستقيم و غير مستقيم(دهاي عمومي روستا ميزان عضويت در نها

پيشرفت، درآمد كل، ميزان مسافرت،  ةميزان رضامندي، وابستگي به دولت، انگيز

 .)اثر غير مستقيم (اقتصادي  ‐ هاي ارتباط جمعي و پايگاه اجتماعي استفاده از رسانه

   :ورت استص بدين ،شود مشاهده مي۱۳ نتايج تحليل مسير كه در جدول

اثرگذار بر مشاركت سرپرستان  ترين عاملِ كننده تعيين اين متغير،: انسجام اجتماعي 

 د ـدرص ۷۰اين عامل با ضريب مسير. راني استـعمهاي  رحـروستايي در ط خانوار

)۷۰%Beta=( پيشرفت،  ةبه صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق متغيرهاي انگيز

جمعي، ثروت، عضويت در نهادهاي عمومي  اي ارتباطه مسافرت، استفاده از رسانه

  .عمراني تأثيرگذار استهاي  بر ميزان مشاركت در طرح ،روستا

به = Beta) %۴۸(درصد  ۴۸عنوان دومين عامل اثرگذار با ضريب مسير به رضامندي

   .صورت غيرمستقيم داراي تأثير است

، )اثر غيرمستقيم(درصد  ۳۵با  پيشرفت ةانگيز، )اثر غيرمستقيم(درصد  ۴۰با  ثروت

 ۲۹با  ميزان مسافرت،  )اثر غير مستقيم(درصد ۳۳با  اقتصاديـ  اجتماعي پايگاه

اثر (درصد  ۲۵با  عضويت در نهادهاي عمومي روستا، )اثر غير مستقيم( درصد 
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و  ها  باغمالكيت ، )اثر غير مستقيم(درصد  ۲۱با  درآمد كل، )مستقيم و غير مستقيم

با  هاي ارتباط جمعي استفاده از رسانه، )اثر مستقيم(درصد  ۱۷با  زمين كشاورزي

اثر غير مستقيم و ( درصد  ۱۲با  وابستگي به دولت، )اثر غير مستقيم(درصد  ۱۲

عواملي هستند كه در ميزان مشاركت سرپرستان خانوار روستايي در  ) معكوس

 ۳كه در نمودار  اند هگذار بودتأثير ) هاBeta با توجه به ميزان (عمراني هاي  طرح

  .شود مشاهده مي

  

بر مشاركت ) Beta  ارزش تأثير،  نوع (ـ تحليل مسير متغيرهاي اثرگذار۱۳جدول 

  عمرانيهاي  روستاييان در طرح

 نام متغير رديف
عالمت 

 اختصاري

ميزان كل  أثير بر متغير وابستهنوع ت

ارزش (ثير أت

Beta(  
  غير مستقيم  مستقيم

مستقيم و 

 قيمغيرمست

 ۸۰X   * ۷۰% انسجام اجتماعي ۱

 ۷۹X  *  ۴۸% ميزان رضامندي ۲

 ۸۸X *   ۴۰% ثروت ۳

 ۸۲X  *  ۳۵% پيشرفتة انگيز ۴

 ۸۹X  *  ۳۳% پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي ۵

 ۸۵X  *  ۲۹% مسافرت ۶

 ۸۴X   * ۲۵% عضويت در نهادهاي عمومي روستا ۷

 ۸۷X  *  ۲۱% در آمد كل ۸

 ۵۸X *   ۱۷% ها  و زمين كشاورزيكيت باغمال ۹

 ۸۶X  *  ۱۲% هاي ارتباط جمعياستفاده از رسانه ۱۰

 ‐۸۱X  *  ۱۲% وابستگي به دولت ۱۱

  هاي پژوهش  يافته: منبع 
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  گيري نتيجه

از متغيرهاي  است كه با تعدادي ترين هدف توسعه و عمران روستايي مشاركت مهم

أثير ، تحت تبه طور مستقيم و غيرمستقيمو  )۲۹(دارد ـ اقتصادي همبستگي اجتماعي

ازطريق آمارهاي توصيفي، تحليل همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل و  آنهاست

   .يافت بدان  دستتوان  مي ،مسير

هاي مربوط به سطوح  گويه  ارز كردن بندي و هم ـ شاخص مشاركت از جمع۱

ميزان آگاهي ( اهيـآگ الف ـ: اند از اين سطوح عبارت. ، به دست آمده استچهارگانه

ميزان شركت در (گيري تصميم و ريزي برنامه ب ـ  ،)عمراني مورد نظرهاي  از طرح

كمك مالي، كمك (ـ اجرا ج  ،)مورد آنهادر  اظهار نظر ها و جلسات مربوط به طرح

و رضايت از انجام امور (ـ رضايت و ارزشيابي   ، د)۳۰(...)به صورت نيروي انساني و

اين متغير  .)مردم ةعامبرای  آن با توجه به اهداف فرد و مفيد بودن آن طرح ةنتيج

  .شود ، محسوب ميپژوهش ةبه عنوان متغير وابست

مختلف زندگي افراد هاي  ـ شاخص رضامندي از تركيب رضايت افراد از بخش۲

رضايت از همسر و فرزندان، رضايت از  ،›روستا ‹رضايت از محيط زندگي(

رضايت از  و ، رضايت از عملكرد شوراي اسالمي روستا›فاميل و آشنايان‹ييانروستا

سرپرستان خانوار  است، نتايج توصيفي از رضامنديِ به وجود آمده) وضعيت شغلي

نتايج  .داردحكايت از باالبودن سطح رضايت افراد از وضعيت موجود  ،روستايي

و  است رضامندي و مشاركت دار بين مثبت و معني ارتباطهمبستگي بيانگر وجود 

درصدي  ۴۸اثرگذاري غير مستقيم حكايت از  ،نتايج حاصل از تحليل مسير

  . عمراني استهاي  رضامندي بر مشاركت سرپرستان خانوار روستايي در طرح

اي از پيوندهاي خويشاوندي و انساني  احساس همدلي و نشانه ،ـ انسجام اجتماعي۳

 مطلوب در بين اكثر روستاييان و انسجام اجتماعيِ بيانگر ،نتايج اين پژوهش. است

سرپرستان خانوار روستايي و  دار بين انسجام اجتماعيِ ارتباط مثبت و معني همچنين

ترين عامل در تبيين ميزان  مهم وجود اين انسجام و ارتباط،. است مشاركت آنان

غيرمستقيم درصد قدرت تبيين و اثرگذاري مستقيم و  ۴۵مشاركت افراد با بيش از 
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به معناي وجود که اين امر  است) بيشترين اثر(بر مشاركت ) =Beta% ۷۰(با 

 ،صميمي،و روابط دوستانه داردهمبستگي مكانيكي وجود  ،اي است كه در آن جامعه

 حاكم است مردم ساالراعتماد متقابل و جو   .  

وياي آن گ ،نتايج توصيفي ،ـ در وابستگي سرپرستان خانوار روستايي به دولت۴

درصد پاسخگويان در حد زياد و خيلي زياد، به دولت احساس  ۳۸است كه بيش از 

منفي و  ، ارتباطعمرانيهاي  وابستگي دارند و اين متغير با مشاركت در طرح

م ـر مستقيـر غيـر اثـبيانگ ،رـرام تحليل مسيـل از دياگـنتايج حاص .دارد يدار يـمعن

)۲۱%‐  =Beta (ـل ميزان تو به عنوان حداقهاي  افراد در طرح أثير بر مشاركت

 بر اثرشايد  ،معكوس وجود و اثرِ. است) در مقايسه با ديگر عوامل(عمراني 

 ،گذشتههاي  نظام مديريتي كشور در سال ريزي متمركز و پدر ساالري دولتيِ برنامه

شدن  به نوعي نهادينه ، يابه خصوص نظام مديريتي قبل از انقالب و قبول و پذيرش

به نفس آنان باشد اين مسئله در اذهان روستاييان و عدم اعتماد .  

درصد  ۳۸بيش از (افراد  ةبه باالبودن سطح انگيز ،پيشرفت ةانگيزنتايج توصيفیِ  ـ۵

دار  داراي ارتباط مثبت و معني ودارد اشاره ) آنان داراي انگيزة  پيشرفت قوي هستند

درصد  ۳۵ ،اين متغير به صورت غير مستقيم ،ردر تحليل مسي. با متغير وابسته است

ميزان رضامندي،  از طريق متغيرهايِ ،اين تأثير ودر ميزان مشاركت تأثير داشته است 

هاي  پيشرفت، استفاده از رسانه ةانسجام اجتماعي، ميزان مسافرت، انگيز

 بر متغير وابسته ،ميزان ثروت و عضويت در نهادهاي عمومي روستا ،جمعي ارتباط

  .صورت گرفته است

، انتخابات شوراي اسالمي ۱۳۷۶جمهوري سال   ـ شركت افراد در انتخابات رياست۶

از طريق شاخصي به نام  ۱۳۷۸و انتخابات مجلس شوراي اسالمي سال  ۱۳۷۷سال 

العاده و بسيار زياد  شركت فوق ةدهند نشان كه ورد پژوهش قرار گرفتـم ،رأي دادن

به وجود  ،نتايج همبستگي .است ياد شدهنتخابات پاسخگويان در ا) درصد ۸۹(

عمراني اشاره هاي  و مشاركت در طرح ياد شدهدار بين متغير  مثبت و معني ارتباط

ياد  وجود همبستگي و ارتباط بين متغير وابسته و شركت افراد در انتخابات .دارد
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ي شرع ةمورد مطالعه و به احساس وظيف ةجامع سنتيِ شايد با ساخت شده،

  . ارتباط داشته باشد ،پاسخگويان در اين زمينه

ـ عضويت سرپرستان خانوار روستايي در نهادهاي عمومي روستا در اين پژوهش ۷

شامل عضويت در شوراي اسالمي روستا، عضويت در شركت تعاوني، عضويت و 

ها  و نهادهاي انقالبي واقع در  كن مذهبي و مؤسسات خيريه و انجمنافعاليت در ام

به  ؛نهادهاست اين بيانگر عضويت نسبتاً زياد افراد در ،نتايج توصيفي. ستستارو

. درصد افراد در اكثر نهادهاي عمومي روستا عضويت دارند ۶۱طوري كه بيش از 

دار اين متغير با مشاركت  بيانگر ارتباط مثبت و معني ،هاي پژوهش يافتههمچنين 

  ،اين متغير به عنوان سومين گام .عمراني روستايي استهاي  پاسخگويان در طرح

قبلي هاي  همراه با دو متغير وارد شده در گامکه رگرسيون گرديد  ةوارد معادل

درصد تغييرات مربوط به مشاركت را تبيين  ۵۹) انسجام اجتماعي و ميزان ثروت(

 به ميزان  Betaاثر مستقيم و غير مستقيم با ارزش  مبيننتايج تحليل مسير نيز  .كنند مي

سنتي جامعه، وجود حس تعاون و همياري  اين امر شايد با ساخت. درصد است۲۵

خصوص  به(مورد مطالعه  ةاعتقادات مذهبي در جامع بايكديگر و همچنين  باافراد 

داراي ارتباط و تحت تأثير متغير ) در عضويت نهادهاي مذهبي و مؤسسات خيريه

  .باشدياد شده 

خارج از روستا و برقراري ارتباط با افراد خارج از  ـ مسافرت و رفت وآمد افراد به۸

 ، كه از جملهكسب اطالعات و آگاهي بيشتر براي فرصت فراهم كردن روستا و

 استمشاركت افراد  ؤثر در افزايش ميزانمعاملي و هاي جهانشهري بودن  مشخصه

  دار مثبت و معني ارتباطاين پژوهش به  .در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت

بدين  .عمراني پي برده  استهاي  در طرح آنانبين ميزان مسافرت افراد و مشاركت 

نتايج حاصل از  .يابد نيز افزايش مي آنانبا افزايش مسافرت افراد، مشاركت  ،ترتيب

در مشاركت افراد است و نتايج  ياد شدهرگرسيون حاكي از عدم توانايي تبيين متغير 

  .كند ا به صورت غير مستقيم بر مشاركت بيان ميدرصدي ر ۲۹ تحليل مسير، اثرِ
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. هاي مهم در افزايش مشاركت افراد است از مؤلفه ، يكيـ  وسايل ارتباط جمعي۹

بسيار زياد از  ةبه استفاد ،جمعي هاي پژوهش در مورد استفاده از وسايل ارتباط يافته

هاي مكتوب در مقايسه  از رسانه  كم خيلي ةها و استفاد راديو در مقايسه با ديگر رسانه

دار بين متغير  پژوهش به وجود ارتباط مثبت و معني اين. ها اشاره دارد  با ديگر رسانه

زان استفاده از ـارزي كردن مي كه از تركيب و هم(جمعي  هاي ارتباط استفاده از رسانه

اسخگويان ـمشاركت پ و) ده استـدست آمه ب ،اط جمعيـارتب ددـهاي متع هـرسان

بر  يدرصد ۱۲ أثير،تتحليل مسير نتايـج. رده استـراني پي بـعمهاي  رحـدر ط

   .دهد نشان مي رامتغير وابسته 

 .داردتنوع كمي  ،از متغيرهايي است كه معموالً در جوامع روستايي يكي ـ شغل۱۰

شغلي  و باغداري بيشترين فراوانيِ زراعت شغل دهد كه نشان ميهاي توصيفي  يافته

بين  ارتباطوجود حاکی از  نتايج حاصل از همبستگي .شود امل ميرا شپاسخگويان 

 می باشد عمرانيهاي  در طرح آنانسرپرستان خانوار روستايي و مشاركت  نوع شغلِ

در افراد كشاورز و باغدار  بنابراين،. است ۴۱/۸۸برابر با  رئو مقدار كاي اسكو

 اند عمراني داشتههاي  ح، مشاركت بيشتري در طرمشاغل ديگردارندگان   مقايسه با

دار وجود  مثبت و معني آنان، ارتباطميزان مشاركت زارعان و باغداران با  بينعنی ي

  . دارد

درصد پاسخگويان فاقد  ۶/۵۵،زراعیو زمين  ها  باغمالكيت در بررسی متغير  ‐۱۱

 ۰/ ۹۴ي زراعو زمين  ها  باغهستند و ميانگين مالكيت افراد در  باغو  زراعی زمين

و  وجود دارددار  مثبت و معني ارتباطي ،متغير وابسته ومتغير  بين اين .كتار استه

چهارمين وآخرين متغير وارد   ‐نتايج حاصل از رگرسيون به قابليت تبيين اين متغير

در ميزان مشاركت سرپرستان خانوار روستايي پي برده  ‐ رگرسيون ةشده در معادل

اجتماعي، ثروت، عضويت در نهادهاي عمومي  انسجام است كه همراه با سه متغيرِ

اين متغير نيز در . كند ميزان مشاركت را توجيه مي درصد تغييرات ۶۰بيش از  ،روستا

درصد بر ميزان مشاركت افراد  ۱۷تحليل مسير به صورت مستقيم با ضريب مسير

   .استتأثيرگذار 
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درآمد . است وستاييسرپرستان خانوار ر درآمدی مكمل ـ قاليبافي يكي از منابع۱۲

حاصل از قاليبافي در سال گذشته  با در نظر گرفتن زماني كه صرف بافتن قالي 

شود در سطح پاييني قرار داشته و ميانگين درآمد ناخالص قاليبافي در سال گذشته  مي

عمراني هاي  بين درآمد قاليبافي و مشاركت در طرح. ميليون ريال بوده است ۷۱/۱

  . دار وجود دارد يارتباط مثبت و معن

در آمد ناخالص  ةكلي ةـ درآمد كل سرپرستان خانوار روستايي كه در برگيرند۱۳

است  پايينمورد مطالعه  ةسرپرستان خانوار و افراد شاغل در خانوار است در جامع

گذشته  ميليون ريال در سالِ ۲درآمد كمتر از آنان درصد  ۷۱كه بيش از  به طوري

اين متغير با مشاركت . ميليون ريال بوده است ۵/۱۷ شانمدو ميانگين درآ داشتند

در تحليل مسير به طور  دارد ودار  مثبت و معني ارتباطي ،عمرانيهاي  افراد در طرح

  .درصد بر ميزان مشاركت افراد تأثيرگذار است ۲۱غير مستقيم با 

 .شدبررسي  نيزمورد مطالعه  ةـ ثروت سرپرستان خانوار روستايي در جامع۱۴

اين متغير با متغير  .بودميليون ريال  ۹۵/۸۹  در اين جامعه، ميانگين ثروت افراد

نتايج حاصل . دارد يدار مثبت و معني ارتباطعمراني هاي  مشاركت در طرح ةوابست

 بيانگر آن است كه متغير همراه با متغير وارد شده در گام اول ،هـاز رگرسيون چندگان

كنند و نتايج  مي متغير وابسته را تبيين  تغييراتدرصد  ۶/۵۶ )انسجام اجتماعي(

  .درصدي ميزان ثروت در متغير وابسته است ۴۰بيانگر تأثير مستقيم  ،تحليل مسير

از ميزان درآمد، سطح تحصيالت، (شاخصي تلفيقي  ،ـ اقتصادي ـ پايگاه اجتماعي۱۵

ارتباط  به وجود همبستگي و ،نتايج حاصل از پژوهش. است) منزلت شغلي و ثروت

ـ اقتصادي و ميزان مشاركت افراد در  دار بين متغير پايگاه اجتماعي مستقيم و معني

 بيانگر تأثيرگذاري غير مستقيمِ ،نتايج تحليل مسير. عمراني اشاره داردهاي  طرح

    .درصد است ۳۳برابر با   Betaمتغير فوق با ارزش 

متغير  ۱۴كه از تعداد  بدين صورت است به طور خالصه نتايج حاصل از رگرسيون

ترين عاملي كه در  مهم .رگرسيون شد ةوارد معادل ،متغير در چهار گام چهار مستقل،

را  درصد تغييرات مشاركت ۸/۴۵ بود كه اجتماعي وارد معادله شد انسجام  ،گام اول
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درصد  ۶/۵۶، كه با متغير وارد شده در گام اول بود گام دوم، ثروتدر. كرد تبيين مي

كه  بود درگام سوم، عضويت در نهادهاي اجتماعي روستا .كرد مي ت را توجيهتغييرا

 ،در گام آخر .كرد درصد تغييرات مشاركت را توجيه مي ۵۹ ،همراه با دو گام قبلي

درصد  ۶/۲عامل قبلي، به عالوه  سه ،و زمين  كشاورزي ها  باغميزان مالكيت 

 درصد عوامل اجتماعي ۶۰بيش از  ،به طور كلي .كرد تغييرات مشاركت را تبيين مي

انسجام اجتماعي، ثروت، عضويت فعال در  چهار عاملِ هميناقتصادي در قالب  ـ

گيرند  ، جاي ميو زمين كشاورزي ها  باغنهادهاي عمومي روستا و ميزان مالكيت 

   ).۲نمودار (

  

هاي  مؤثر بر ميزان مشاركت در طرح اقتصاديِ ـ ـ عوامل اجتماعي۲نمودار 

  عمراني

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهش يافته: منبع

  

درمشاركت
  عمرانيهاي  طرح

  ثروت

۲۶۷/۰B=   
 اجتماعيانسجام

۳۵۱/۰ B=  

و  ها  باغمالكيت 
  زمين كشاورزي

۱۷۱/۰ B=  

عضويت فعال
در نهادهاي 
  اجتماعي

۱۸۴/۰B= 
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بين متغيرها را   مستقيم و غيرمستقيمِ آثار ۲نمودار  ِتحليل مسير ،به طور خالصه

متغيرهاي مستقل بر  مستقيم و غيرمستقيمِ آثاربيانگر  تحليل مسير،. دهد نشان مي

در اين مطالعه آماري است كه هاي  يكي از روشتحليل مسير،. متغير وابسته است

   .استفاده شده است

  

   هاپيشنهاد

تر روستاييان در  مشاركت بيشتر و مطلوب ، برايهاو نتايج پژوهش با توجه به يافته

  :كنيم مي پيشنهاد موارد ذيل را عمراني،هاي  طرح

با هدف  ،دولت به رهبران محلي و روستاييان تفويض اختيار و تسهيم قدرتــ 

  .طهتمركززدايي امور مربو

توجه خاص به حفظ و ثبات انسجام اجتماعي با مشاركت مردم، دولت و رهبران ــ 

  .ها ی غيردولتی و شوراها ، از طريق ارزش دادن به تشکلمحلي

مجالت  ،ها رايگان روزنامه ةهاي عمومي روستايي و امكان مطالع تقويت كتابخانهــ 

  .ها  باو كت

روستا و روستايي به منظور هاي  فتن ويژگيبا در نظرگر ييها تهيه و پخش برنامهــ 

   .مشاركت ةزمينسطح آگاهي روستاييان در  يارتقا

هاي كارشناسان  وتوصيه آرا مرغوب و مطلوب، توجه به ةهاي اولي استفاده از نهاده ــ

هاي  اين شركت(فرش دستباف  ةتعاوني چند منظورهاي  و تشكيل شركت مربوطه

  ).كنند سيس ميأ، تفرش دستباف ةبافند خانوارهاي روستاييِ تعاوني را

كاربر هاي  ايجاد مشاغل جانبي و فصلي براي كشاورزان، ايجاد مشاغل و فعاليت ــ

در واحدهاي ) شرايطاوضاع و  با در نظر گرفتن(جديد هاي  فناوريو استفاده از 

  .هاي كارشناسان توجه كشاورزان به توصيه جلب  صنعتي و كشاورزي و
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1. awareness 

2. planning 

3. decision making 

4. implementation 

5. evaluation 
  ۱۳۷۷ازكيا،  ‐۶

7. Max Weber 
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