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  چکيده

در شهرستان  ييروستا يزان مشارکت مردم در طرح هادينوع و م يبررس با هدف ،پژوهش حاضر
ل يسنگستان تشک يجامعه آماري تحقيق را مردان روستا. انجام شد يشيمايقات پيوه تحقيبه ش ،همدان

وه يعنوان حجم نمونه و به شنفر به ۱۵۰ از آن ميان، با استفاده از رابطة کوکران،دادند که  می
و مشاهدات  يو اسناد ياعالوه بر مطالعات کتابخانه. ندشدمند انتخاب گيري تصادفي نظام نمونه

هاي تحقيق نشان داد که متغيرهاي يافته. آوري اطالعات بودترين ابزار جمعمهم منظم، پرسشنامه
مشارکت در طرح هادي  ةانگيز و درآمد خانوار، تمايل به ماندگاري در روستا، سطح سواد، منبع

نتايج تحليل رگرسيون بر پاية ن، يهمچن .دنداردار رابطة معنيروستايي با سطح و ميزان مشارکت 
مشارکت در طرح هادي، منبع درآمد خانوار و تمايل به ماندگاري در  ةمتغيرهاي انگيز ،چندگانه
در  ؛ ودنشتهادي روستايي دابر ميزان مشارکت آنها در مراحل مختلف طرح  دارمعني تأثيرروستا 
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بيني درصد از تغييرات ميزان مشارکت روستاييان در طرح هادي روستايي را پيش ۹/۸۶مجموع، 
و  يدهو اطالع ياز نوع مشورت بيشتردر ارتباط با سطح مشارکت در طرح، مشارکت مردم . دندکر
  .دش يابيان در حد متوسط ارزييسطح مشارکت روستا ،يطور کل بود؛ و به يماد يهازه و مشوقيانگ

همدان ، يروستاي يمشارکت، طرح هاد يشناس پي، تييمشارکت، توسعه روستا :هاواژهکليد
  .)روستا( ، سنگستان)شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه 

اهداف عمران و توسعه  ترين عنصر در دستيابي بهامروزه، مشارکت مردم روستايي کليدي
ي که ا گونهبرخوردار است، بهويژه از اهميت در فرايند توسعه، و  رود میشمار  روستايي به

را طي  آباداني عمران ون مراحل داتواند با اتکا باي که هر روستايي ميسرمايهترين  بزرگ
با توجه به تفکراتي ). ۱۳۹۰ حسابي،علي( کند، چيزي جز مشارکت ساکنان آن روستا نيست

 مراتبي نظام سکونتگاهي وجود دارد، تمرکز سلسله دهي فضايي و که در خصوص سامان
هادي روستايي  وجود آمده و طرحهاي عمراني همچون بهسازي و طرح هادي به روي طرح

 کالنتري و(روستايي قلمداد شده است  در رديف نظام پشتيباني براي توسعه
  ).۱۳۸۱، شاهکوهي خواجه

دهي و اصالح بافت موجود، ميزان و  سامان ، بايک طرح کالبدي در قالبطرح هادي 
حسب مورد در  مکان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملکردهاي مختلف را بر

 جامع هايطرح يا روستاييهايو سکونتگاه فضادهي  هاي سامانقالب مصوبات طرح
طور فراگير در مناطق   به اين طرح). ۱۳۹۰ و همکاران،غفاري (د کنمي تعيين اي ناحيه

يش از سی هزار اجرا شده و يا در حال اجراست و ب يان دولتيمجر از سویمختلف کشور 
ز به مرحله ين يخانوار داراي مطالعات طرح بوده و تعداد محدودتر بيستروستاي باالي 

 در سال مطالعاتي که از سوي بنياد مسکن انقالب اسالمياز نتايج برخي . اجرا درآمده است
هاي توسعه روستايي از يد عدم توفيق و ناپايداري اغلب طرحؤصورت گرفته، م ۱۳۹۲
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مشارکت مردم روستايي در مراحل ضعف دليل فقدان يا جمله طرح هادي روستايي به 
طرح ). ۱۳۹۲بنياد مسکن انقالب اسالمي، ( استطرح در برخي نقاط کشور اين اجراي 

اد مسکن استان همدان اجرا شده و يتوسط بن ۱۳۸۵سنگستان از سال  يدر روستا يهاد
و » فاز مطالعاتي و تهيه طرح«، يعنيدر دو فاز طرح  يامکان مشارکت و حضور مردم محل

ريزي، اجرا و نظارت گيري و برنامهيابي، تصميممراحل مسئله شامل» ياتيا عمليفاز اجرايي «
 يا گسترده مردم محليد عدم مشارکت فعال يؤم پيشين شواهد. فراهم بوده است و ارزشيابي

ها گونه طرح نيت مشارکت مردم در ايوضع يبوده و بررس ييروستا يهاگونه طرح نيدر ا
 رو، از اين). ۱۳۹۲بنياد مسکن انقالب اسالمي، (د يرسينظر م به ين منطقه ضروريدر ا
نوع و ميزان مشارکت روستاييان در طرح هادي روستايي انجام شد  با هدف بررسي يتحقيق

يي تا ضمن شناسايي و بررسي نوع و ميزان مشارکت روستاييان در طرح هادي، راهکارها
 انجام پژوهش. دشو هايي ارائهچنين طرح روستاييان درمشارکت براي تقويت  مناسب
اين خصوص  االت درؤمسائل يا ساز اين نظر حائز اهميت است که براي برخي  حاضر

  : است جمله آن از ؛وجود ندارد هنوز پاسخ قاطع و روشن
  اند؟هاي هادي مشارکت داشتهان در مراحل مختلف طرحييبه چه ميزان روستا -۱
هاي رايج جهاني در رابطه با مشارکت يشناس ان در تيپيينوع و سطح مشارکت روستا -۲

  در چه جايگاهي قرار دارد؟ 
توان امکان جلب و افزايش مشارکت مردم و ميبا انجام پژوهش حاضر  ،ترتيبين دب

 مناطق ةجانب ضرورت مسلم براي توسعه همه يکعنوان ها بهپذيري آنتحقق ظرفيت
  .دکربرخي از موانع موجود در اين زمينه را مرتفع  فراهم و را روستايي

به  ،ريهاي اخدهه که در طولي توسعه از موضوعاتي است هامشارکت مردم در برنامه
زان و يرتوجه برنامه مورد ،ييتوسعه و عمران روستا يهاپروژه يق برخيتوف ل عدميدل

و پس از  ة هفتادده يکه ط ييتا جا ،)Oakley et al., 1991( است هنظران قرار گرفت  صاحب
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مرور و با  به .استه در دستور کار قرار گرفت
عوامل  ي، بررسيروستايي، موضوع مشارکت مردم محل

مختلف در کانون  يها
زان مشارکت يشناخت سطح و م
در  آرنستاين نخست، از سوی

متعدد ارائه  يهايشناس
 :کندارکت مردم را به سه دسته يا گروه تقسيم مي

مشارکت را  او. و اختيار شهروندان
منصوريان، ( داندگذاري بر رفتار دولت مي

کند که از آن مشارکت را به هفت نوع تقسيم مي
، »کارکردي« حداقل به سه نوع مشارکت

هنگامي که اين نوع  
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در دستور کار قرار گرفت مؤثر يکرديعنوان روبه يآن، توسعه مشارکت
روستايي، موضوع مشارکت مردم محلو توسعه  هاي عمرانگسترش برنامه

هات مشارکت در پژوهشيفيت و کيکم و موانع مشارکت و نيز
شناخت سطح و م يهااز راه يکي. توجه محققان توسعه روستايي قرار گرفت

نخست، از سویکه هاست يشناس پيق با تيآن در قالب تطب ي
شناسپيت ،پسسو  ؛)Arnstein, 1969( دشنردبان مشارکت مطرح 
ارکت مردم را به سه دسته يا گروه تقسيم ميسطوح مش مشارکت آرنستاين

و اختيار شهروندان ،)مشارکت جزئي(عدم مشارکت، مشارکت ظاهري 
گذاري بر رفتار دولت ميتأثير برای فرايند سهيم شدن مردم در قدرت

  .نشان داده شده است ۱در نمودار  تاينسهاي نردبان آرن

  نردبان مشارکت آرنستاين -۱نمودار 

مشارکت را به هفت نوع تقسيم مي) Pretty, 1996( پرتي: شناسي پرتي
حداقل به سه نوع مشارکت ،براي دستيابي به توسعه به باور وی،

 .طوالني دارند، نياز است که عمري نسبتاً »بسيجي«

روستا و توسعه، سال  ةفصلنام�۵۰

آن، توسعه مشارکت
گسترش برنامه

و موانع مشارکت و نيز مؤثر
توجه محققان توسعه روستايي قرار گرفت

يبررس يمردم
نردبان مشارکت مطرح  قالب
مشارکت آرنستاين نردبان. دش

عدم مشارکت، مشارکت ظاهري 
فرايند سهيم شدن مردم در قدرت

هاي نردبان آرنپله). ۱۳۸۸
  

    

  

  

  

  

  

شناسي پرتيتيپ

به باور وی، ميان،
« ، و»تعاملي«
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. ندکنگيري هاي بيروني تصميمتوانند مستقل از کارگزاريمردم ميافتد، ها اتفاق مي مشارکت
بيني شده است تا هر براي حضور مردم پيش يي متفاوتهاگونه ،در نظام جامع مشارکت

هاي مورد نظر مشارکت ها و طرحاي بتواند متناسب با شرايط خود در برنامهکننده مشارکت
  ). ۱۳۹۰زاده اقدم و همکاران،  علي( کند
 )VeneKlasen and Miller, 2002( کالسن و ميلرشناسي وينتيپ: ميلرو شناسي وينکالسن تيپ

 تحقيق حاضرتر بودن دردليل همساني بيشتر و جديدکه به استمدل آرنستاين  ةيافت تغيير يا تکامل
مشارکت  - ۱: اين مدل شامل هفت پله بدين شرح است. مورد استناد و استفاده قرار گرفته است

مشارکت با  -۴ ،مشارکت مشورتي -۳ اراده،فعال و بيمشارکت غير - ۲، اجباري و ابزاري
مشارکت  - ۷ مشارکت فعال و تعاملي، و - ۶ آفرين،مشارکت نقش -۵ ة مادي،انگيز

در حالي که در باالترين پله  ،گيرنددر پله پايين اين نردبان مردم آگاه قرار مي. خودابتکاري
مشارکت ميزان  ةدرج ،بندي در اين تقسيم. دشونردبان مشارکت اختيار شهروندان مطرح مي

ي و دستکار« ةدو پل در نردبان مشارکت آرنستاين،. دهدگيري را تغيير ميقدرت در تصميم
ند که معادل مشارکت شوبندي مي گروه »فقدان مشارکت«عنوان  زير» درمان«و » فريبي عوام

باشند کالسن و ميلر ميفعال در مدل وينابزاري و اجباري و مشارکت اسمي و غير
)Chambers, 2005.( ،بلکه  يستگيري نهدف اصلي مشارکت در تصميم در اين دو مرحله

رساني، مشاوره و تسکين اطالع در نردبان آرنستاين،. استکنندگان  آموزش مشارکت
ند که معادل مشارکت شوبندي مي عنوان مشارکت ظاهري گروه زيربخشيدن در گروه دوم 

سه  ؛ همچنين،باشندهاي مادي در مدل وينکالسن و ميلر ميمشورتي و مشارکت با انگيزه
اختيار شهروندان در دسته کنترل شهروندي و ) شده تفويض(پله شراکت، قدرت قانوني 

ارکت فعال و تعاملي و مشارکت آفرين، مش ند که معادل مشارکت نقششوبندي ميگروه
بيان نظرات  کننده اجازةافراد شرکت ،سازي و مشاورهدر مرحله آگاه. باشندابتکاري ميخود

در مرحله . يي را ندارنداما هنوز حق مشارکت در تصميم نها را دارند، و بحث و انتقاد
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هاي مديريتي گيري باشند، اما در تصميمافراد قادر به مذاکره و مبادله اطالعات مي ،مشارکت
گيري در تصميم ، فرد نقش فعالاز اين مرحله به بعد هاي اصلي نقشي ندارند؛و موقعيت

. گيري دارندافراد موقعيت روشن و قدرت قانوني در تصميم ،در مرحله قدرت قانوني .دارد
ها و مزايايي هاي مختلف موجود، هرکدام داراي ويژگيشناسيتيپ ،آنچه ذکر شدبنابر 
وينکالسن و ميلر همخواني و مشابهت بيشتري  و آرنستاينشناسي تيپ ،ميانآن که از  است

و ميلر نسبت  شناسي وينکالسن د که با عنايت به جديدتر بودن تيپنبا موضوع تحقيق ما دار
براي توصيف کيفيت مشارکت افراد مورد مطالعه در تحقيق  آناز  ،شناسي آرنستاينبه تيپ

  .استفاده شده است

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  مدل مفهومی تحقيق -۲نمودار 

  و ميلر شناسي وينکالسن تيپ
)VeneKlase  and Miller, 2002( 

 مشارکت خود ابتکاري) ۷

 مشارکت فعال و تعاملي) ۶

 آفرين مشارکت نقش) ۵

 مشارکت با انگيزه مادي) ۴

 مشارکت مشورتي) ۳

 فعالمشارکت غير) ۲

 مشارکت اجباري )۱

ريزي و  برنامه

 گيري تصميم

 اجرا

 يابی مسئله

 ارزشيابی

 مشارکت  

 مشارکت مشارکت

 مشارکت     
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عمران  يهاها و طرحمشارکت در برنامه ويژه در زمينة مشارکت و به مطالعات متعدد
ارزيابي  به )۱۳۹۱(و اکبري  عنابستاني. در داخل و خارج کشور انجام شده است ييروستا

 پژوهش آنهاهاي يافته پرداختند؛ روستاييهايهاي هادي بر سکونتگاهاثرات اجراي طرح
 محيطي و جلب مشارکت مردم چندان توفيقي به لحاظ زيست هاطرح اين که دهدنشان مي

به بررسي نحوه مشارکت مردم در سطوح مختلف  نيز )۱۳۹۱(طالب و همکاران  .دننداشت
بندي مشارکت در سه سطح با استفاده از تقسيم آنها نتايج تحقيق ند وطرح بهسازي پرداخت

گونه ، مردم هيچ)گيريتصميم(دهد که در مرحله اول نشان مي ،گيري، اجرا و نظارتتصميم
، )اجرا(در مرحله دوم  ؛ امابلکه دولت نقش اصلي را ايفا کرده استند، ی نداشتمشارکت

نيز مانند مرحله اول، مردم نقش  )نظارت(مردم خوب بود؛ و در مرحله سوم مشارکت 
ارزيابي و نقد طرح هادي  به )۱۳۹۰(حياتي  اردکاني وفزوني  همچنين، .چنداني نداشتند

مشارکت پايين افراد  آنها، هاي تحقيقيافته اساسبر  ند وروستايي در سپيدان فارس پرداخت
 )۱۳۸۸(زارعي . ياري از جمله مشکالت موجود بوده استمحلي براي پرداخت سهم خود

وي  اين پژوهش، نتايجبر پاية  کرده است؛ هارائنقدي بر فرايند طرح هادي روستايي 
مفهوم  فکري و يکترين مشکل در طرح هادي روستايي را نبود يک نظام منسجم  اصلي

هاي هادي شناسي و عدم مشارکت روستاييان در طرح یمعن ةاستوار از طرح در گستر
ترين مشکالت طرح هادي به بررسي مهم نيز )۱۳۸۵(پاپلي يزدي و ابراهيمي  .داند روستايي مي

دم جلب رضايت و مشارکت ع آنها،نتايج تحقيق بر اساس که  پرداختند روستايي در ايران
 جمشيديان و عظيمي همچنين، .ترين مشکالت طرح هادي روستايي استاز مهم روستاييان
را بررسی  هاي روستاييهاي هادي در سکونتگاهاثرات کالبدي اجراي طرح )۱۳۸۴( مجاور

محيطي و مشارکت  ل زيستئبه لحاظ رعايت مسان است که آد يؤنتايج تحقيق آنها م کردند و
در مطالعات  همچنين، .دست نيامده است توفيقی به يند تهيه طرح، چنداناويژه در فر مردمي به
اصالحات به بررسي نقش ) Shijie et al., 2012( و همکارانشيجي  ،خارجي ةپراکند
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بر اساس  ند؛شهري پرداخت - در دستيابي به توسعه متوازن نواحي روستايي کالبدی - ساختيزير
محلي در برخي مناطق و آشنايي پايين مشخص شد که مشارکت پايين افراد  ،تحقيقاين نتايج 
ترين مشکالت از مهم فرهنگي مناطق روستايي - ها با شرايط اجتماعياندرکاران طرحدست

به  نيز )Bauer and Budjurova, 2011(وا وبوجورو بوير  .يادشده استاجراي اصالحات 
 آنها،نتايج تحقيق بر پاية هاي دستيابي به توسعه روستايي پرداختند و بررسي مشکالت و چالش

هاي ها و پروژهطرح وجود مشکالت مالي و پايين بودن سطح آگاهي و مشارکت روستاييان در
 کورتن همچنين، به باور. شناخته شده استهاي توسعه کالبدي روستا  ترين چالشعمراني مهم

)Corton, 1988نقل از ، به :Aazami, 2004(، در  اي است کهآل جامعهجامعه روستايي ايده
ر مبناي مشارکت روستاييان را ب )توسعه اقتصادي و اجتماعي(مراني هاي عطرح آن، بتوان

عوامل  ين، به بررسيشيپ داخلی شتر مطالعاتيشده، در ب انجام يهايبررس يبر مبنا .دبنا نها
بيشتر . پرداخته شده است ييروستا يطرح هادن مشکالت يتر بر مشارکت و مهم مؤثر

و همچنان خأل مطالعات مرتبط با  ندت الزم برخوردار نبوديمطالعات مرور شده از جامع
 رو، از اين. وجود دارد ييتوسعه روستا يها مشارکت مردم در طرح يهابرنده شيها و پنهيزم

ان در مراحل مختلف ييروستازان مشارکت ين، ميشيعالوه بر مطالعات پ حاضر، قيدر تحق
 يهاي رايج جهاني بررسيشناس تيپ يان بر مبناييو نوع مشارکت روستا ييروستا يطرح هاد

  .ن حوزه دانستيدر مطالعات ا ينوآور يرا واجد نوع آنتوان يم ،ن جهتيه است که از اشد

  روش پژوهش

تحقيقات پيمايشي  ةبه شيو بوده وپژوهش حاضر از نظر ماهيت، کمي و از حيث هدف، کاربردي 

بر مطالعات  افزون. اي سنگستان در شهرستان همدان بودروست منطقه مورد مطالعه. نجام شده استا

روايي ابزار . آوري شدجمع  هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه، دادهاناي و مشاهدات محققکتابخانه

ييد أدانشگاه بررسي و ت ت علميضاي هيئدر بخش اجرا و اع تحقيق با استفاده از نظرات کارشناسان
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شد که براي  رزيابیي کرونباخ اهاي پرسشنامه نيز با محاسبه ضريب آلفاشد و پايايي گويه

  . دست آمد هب ۹۱/۰هاي مرتبط با مشارکت روستاييان در طرح هادي روستايي در حد  گويه
بـا   از آن ميـان، بـود کـه    ۱۳۹۳ روستا در سال انساکن تن از ۴۸۳شامل جامعه آماري پژوهش حاضر 

 نيـز  هـا شرح زير تعيين شد و نمونه نفر به ۱۵۰حجم نمونه  ،)Cochran, 1963(کوکران  رابطةاستفاده از 

  :صورت زير انتخاب شدندمند در روستاي محل اجراي طرح بهگيري تصادفي نظامبه شيوه نمونه
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  :که در آن

n  =حجم نمونه  
N  =حجم جامعه  

t = ۹۶/۱= ۲(ضريب اطمينان قابل قبول=t(  
d  =دقت احتمالي مطلوب  
S  =برآورد واريانس متغير جامعه پيش.  

در  ومعيار، واريانس، و ميانگين  هاي فراواني، درصد، انحرافها، از آمارهدر بخش توصيف داده

منظور تحليل رگرسيون بهو ، کندال، ضرايب همبستگي اسپيرمن نيز از فنون هابخش تحليل داده

  .هاي هادي روستايي استفاده شدميزان مشارکت مردم در طرح تعيين

 مطالعه در مرحله تهيه و مطالعه طرحبندي وضعيت مشارکت افراد مورد گروهبرای 

که از روابط  گونه همان. استفاده شده است »معيار از ميانگينفاصله انحراف « از روش ،هادي

معيار، وضعيت مشارکت روستاييان  با استفاده از پارامترهاي ميانگين و انحراف ،زير پيداست

ضعيف، متوسط، خوب و خيلي  ةو در قالب چهار طبقبررسی در مرحله مطالعه طرح هادي 

  .است آمده ۱خالصه آن در جدول  که ،شدهبندي خوب دسته
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A < Mean – St.d : A= ضعيف  

Mean – St.d < B <Mean : B= متوسط  

Mean < C < Mean + St.d : C= خوب  

D> Mean + St.d: D= خيلي خوب  

  بندي وضعيت مشارکت افراد در مرحله تهيه ومطالعه طرح  گروه -۱ جدول
 امتياز وضعيت مشارکت افراد فراواني درصد درصد تجمعي

 ۹۳/۳۸کمتر از  ضعيف ۷۲ ۴۸ ۴۸

 ۹۳/۳۸ - ۰۷/۴۰ متوسط ۹ ۶ ۵۲

 ۰۷/۴۰ - ۲۱/۴۱ خوب ۳ ۲ ۷/۵۶

 ۲۱/۴۱باالتر از  خيلي خوب ۶۶ ۴۴ ۱۰۰

 جمع  ۱۵۰ ۱۰۰ 

  ۰۷/۴۰: ميانگين ۱۴/۱: انحراف معيار ۱۵: کمينه ۷۱: بيشينه 

  هاي تحقيقيافته: خذأم     

 از، اندکسب کرده ۹۳/۳۸با توجه به نتايج تحقيق، افرادي که نمره کمتر از  ،بنابراين
نمره افراد دارای مشارکت متوسط،  از ۰۷/۴۰ تا ۹۳/۳۸نمره افراد دارایمشارکت ضعيف، 

 مشارکت خيلي از ۲۱/۴۱نمره باالتر از  افراد دارای و ،مشارکت خوب از ۲۱/۴۱ تا ۰۷/۴۰
 ۴۸(بيشترين فراواني  ،۲هاي جدول با توجه به داده. ندبرخوردارخوب در طرح هادي 

  . است) ۹۳/۳۸کمتر از (مربوط به گروه اول ) درصد
نظير  هاي مختلفشناسياز تيپ ،منظور بررسي سطح و کيفيت مشارکت افراد به
دليل  به بهره گرفته شد که) VeneKlasen and Miller, 2002(السن و ميلر شناسي وينک تيپ

سطوح  بوده وشرح زير  به» از پايين به باال«شامل مراحل ، هاارتباط و فعاليت مردم در طرح
  :مردمي است و سطح باال کامالً )بدون مشارکت مردم(دولتي  پايين کامالً
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 )بسيجيخود(ابتکاري خود - ۷

  يفعال و تعاملمشارکت  -۶
  آفرينمشارکت نقش -۵
  مادي ةمشارکت با انگيز -۴
  مشارکت مشورتي -۳
  ارادهفعال و بيمشارکت غير -۲
    مشارکت اجباري و ابزاري -۱

  نتايج و بحث

  گويان هاي فردي پاسخويژگي

معيار سال با انحراف  ۵۶/۳۳هاي تحقيق، ميانگين سن افراد مورد مطالعه با توجه به يافته
تحصيالت در سطح دبيرستان  از )درصد ۶/۵۴(اکثريت افراد مورد مطالعه  ؛سال بود ۱۴۹/۱۴
گويان بر حسب منبع درآمد خانوار  توزيع فراواني پاسخ ند؛بود برخوردارديپلم مدرک و 

و  تأمين گويان درآمد خانوار را از طريق مشاغل آزاد درصد از پاسخ ۴۴دهد که نشان مي
  .ندکردحرفه کشاورزي و کارمندي امرار معاش ميطريق از  بقية آنها

  هاي مشارکت روستاييان در دو فاز طرح هاديبررسي زمينه

  .دشو بررسي مي هادیيان در دو فاز اصلي طرح يستانوع و ميزان مشارکت رو ،طور جداگانه به جا،در اين

  فاز تهيه و مطالعه طرح هادي
مشارکت روستاييان در طرح هادي روستايي در فـاز مطالعـه و تهيـه طـرح هـادي       منظور بررسي به

از بين مراحل تهيـه و مطالعـه    ،شودکه مالحظه مي گونههمان. گويه استفاده شد ، از پانزدهروستايي

داراي ) ۳۶۱/۰(بـا کمتـرين ضـريب تغييـرات     مشکالت شبکه معابر و تحليل ارزيابي  ،طرح هادي



 ...موسی اعظمی، احمد يعقوبی فرانی،                              ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام�۵۸

مسـائل و   معرفـي  دارد؛اهميـت   بسـيار  و مشارکت روستاييان در اين مرحله استبيشترين اهميت 

آخـر   در اولويـت  ۵۴۱/۰با ضريب تغييـرات   دطرح هادي روستاي خومشکالت روستا به مجريان 

  ).۲جدول (اند و روستاييان به ميزان کمتري مشارکت داشته است قرارگرفته

  کننده زمينه مشارکت در تهيه و مطالعه طرح هاي تعيينهبندي گوياولويت -۲جدول 

زمينه مشارکت در مرحله 
  مطالعاتي طرح

  زياد  متوسط  کم  خيلي کم
خيلي 
  زياد

ميانگين 

  *اي رتبه
انحراف 

  معيار

ضريب 
  تغييرات

  اولويت
  درصد  درصد  درصد  دصدر  درصد

 ۱ ۳۶۱/۰ ۹۳۵/۰ ۵۹/۲  ۴  ۷/ ۳  ۳۸  ۷/ ۳  ۴۳/ ۳  معرفي مسائل روستا به مجريان طرح

 ۲ ۳۸۵/۰ ۱۱۴/۱ ۸۹/۲  ۳/۳  ۷/ ۳  ۳/۲۹  ۷/۲۸  ۳/۳۱  ها به مجريان طرحمعرفي و تهيه نقشه

 ۳ ۴۱۷/۰ ۲۰۷/۱ ۸۹/۲  ۱۸  ۷/۱۲  ۳/۳۳  ۱۲  ۲۴  تعيين محدوده اراضي کشاورزي

 ۴ ۴۲۵/۰ ۰۷۳/۱ ۵۲/۲  ۷/۱۲  ۳/۲۳  ۷/۳۲  ۷/۱۲  ۷/۱۸  امکانات بالقوه روستا بررسي

 ۵ ۴۳۲/۰ ۲۴۷/۱ ۸۸/۲  ۳/۷  ۲۰  ۳/۲۵  ۲۴  ۳/۲۳  مجريان طرح معرفي بافت روستا به

 ۶ ۴۳۶/۰ ۲۱۷/۱ ۷۹/۲  ۷/۱۲  ۷/۱۶  ۳۴  ۳/۱۹  ۳/۱۷  هاي روستا به مجريانمعرفي موقعيت

 ۷ ۴۳۷/۰ ۲۷۴/۱ ۹۱/۲  ۸  ۳/۱۹  ۳/۳۹  ۲۰  ۳/۱۳  هاي جمعيتي روستاويژگي معرفي

  ۸ ۴۳۸/۰ ۱۹۱/۱ ۷۳/۲  ۳/۱۱  ۷/۱۶  ۳۸  ۳/۱۷  ۷/۱۶  شناسايي اوضاع اقتصادي روستا
  ۹ ۴۵۰/۰ ۱۰۹/۱ ۴۶/۲  ۷/۴  ۲۶  ۲۸  ۷/۲۰  ۷/۲۰  مختلف اراضيهايتعيين کاربري

  ۱۰ ۴۵۸/۰ ۲۲۰/۱ ۶۶/۲  ۳/۷  ۷/۲۴  ۳/۲۵  ۳/۱۷  ۳/۲۵  معرفي اوضاع روستا به مجريان طرح
  ۱۱ ۴۷۱/۰ ۲۴۴/۱ ۶۴/۲  ۳/۹  ۳/۱۱  ۷/۳۸  ۳/۱۷  ۳/۲۳  بندي خطر بروز سوانح طبيعي اولويت

  ۱۲ ۴۷۴/۰ ۲۸۷/۱ ۷۱/۲  ۳/۹  ۲۰  ۷/۲۸  ۷/۲۴  ۳/۱۷  فرسودگي بافت روستاارزيابي ميزان 
  ۱۳ ۴۸۰/۰ ۳۸۸/۱ ۸۹/۲  ۷/۰  ۱۶  ۳۸  ۳۲  ۳/۱۳  روستا ارزيابي مشکالت شبکه معابر

  ۱۴ ۴۸۲/۰ ۰۷۵/۱ ۲۳/۲  ۴  ۳/۱۳  ۷/۳۰  ۷/۲۸  ۳/۲۳  مشارکت واقعي در مطالعه
  ۱۵ ۵۴۱/۰ ۱۹۶/۱ ۲۱/۲  ۳/۳  ۱۲  ۷/۴۰  ۳/۲۱  ۷/۲۲  مشارکت اسمي در مطالعه طرح

  ۵= دخيلي زيا     ۴ =دزيا     ۳ =طمتوس   ۲ =کم       ۱ =خيلي کم: مقياس* 

  هاي تحقيقيافته: خذأم

شناسي وينکالسن و ميلر هاي تحقيق و انطباق کيفيت مشارکت مردم با تيپتحليل يافته

 انمشارکت واقعي روستايي ،دهد که در مرحله مطالعه اوليه طرح هادي روستايينيز نشان مي

 »مشارکت فعال«ند که ابراز داشت يانگو درصد از پاسخ ۳/۳۳، ارتباطدر اين . ضعيف بوده است
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با ترغيب  »يا اجباريابزاري «درصد نيز مشارکت خود را  ۳/۱۱اند و در اين خصوص نداشته

 »يا اسمي فعالمشارکت غير«درصد نيز  ۷/۱۸ اند؛مجريان طرح يا عوامل دولتي دانسته

فعال نبوده و مطابق تا اين سطح، مشارکت اين افراد در حقيقت مشارکت  ،بنابراين .اند داشته

مشارکت . گيرد قرار مي» فعالاراده و غيرمشارکت بي«ة در رد وينکالسن و ميلر،شناسي  تيپ

خود درصد مشارکت  ۲۸صورت بوده است که  افراد مورد مطالعه در اين مرحله نيز بدين بقية

نوع  مشابهکه  عنوان کردند،عوامل اجرايي طرح  برای »دهي و مشورتياطالع«از نوع  صرفاً را

 گيرد؛ مشارکتهاي وينکالسن و ميلر قرار ميدر گروه مشارکت »رسانيمشورتي و اطالع«

ه اين ک ،بوده است »هاي مادي و ماليهاي مادي و دريافت مشوقانگيزه«درصد نيز با  ۷/۶

خواني شناسي وينکالسن و ميلر همتيپ در هاي ماديسطح مشارکت با تيپ مشارکت انگيزه

که سطح مشارکت آنها با  ،انددانسته »فعال«را  مانده مشارکت خود درصد باقي دوتنها  دارد؛ و

 ،بنابراين. خواني داردشناسي وينکالسن و ميلر هم ابتکاري در تيپتعاملي و خود مشارکت

در مطالعه و تهيه  از مشارکت قابل توجه مورد مطالعه در مجموع د که افرادتوان ادعا کرمي

و افراد بيرون از جامعه روستايي اين مطالعه را  د برخوردار نبودندطرح هادي در روستاي خو

 .اندبه انجام رسانيده

  هاي مشارکت روستاييان در مراحل اجرايي طرح هادي روستاييبررسي زمينه

گويان نشان داد که از  نتايج نظرات پاسخ .است» مرحله عملياتي طرح« فاز دوم طرح هادي

با مواد و مصالح مورد نياز اجراي طرح هادي  تأمينمراحل مختلف اجرايي طرح هادي،  بين

و مشارکت روستاييان در  داراي بيشترين اهميت است) ۳۸۵/۰(کمترين ضريب تغييرات 

ارائه مشورت و راهنمايي به مجريان طرح هادي با ضريب . دارد تاهمي بسيار اين مرحله

و روستاييان به ميزان کمتري مشارکت است گرفته  آخر قرار در اولويت ۴۹۸/۰تغييرات 

  ).۳جدول (اند داشته
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  طرح) اجرايي(هاي مشارکت روستاييان در مرحله عملياتي بندي زمينهاولويت -۳ جدول

  اجراييزمينه مشارکت در مرحله 
ميانگين   خيلي زياد  زياد  متوسط  کم  کم خيلي

  اي رتبه
انحراف 

  معيار
ضريب 
ت  تغييرات

وي
اول

  درصد  درصد  درصد  درصد  درصد  
  ۱ ۳۸۵/۰ ۰۸۳/۱ ۸۱/۲  ۳/۱۱  ۱۳/ ۳  ۳/۳۳  ۲۲/ ۷  ۱۹/ ۳  نقاط قوت، نقاط ضعف روستا شناسايي

 ۲ ۳۸۸/۰ ۰۷۲/۱ ۷۶/۲  ۳/۷  ۲۲  ۳/۱۹  ۳/۳۱  ۱۸  مشارکت در بررسي مشکالت روستا

 ۳ ۳۹۲/۰ ۰۸۰/۱ ۷۵/۲  ۸  ۳/۱۳  ۷/۴۰  ۱۶  ۲۲  گيري اوليه طرح مشارکت در تصميم

 ۴ ۴۰۰/۰ ۱۳۰/۱ ۸۲/۲  ۸  ۱۰  ۲۸  ۷/۲۶  ۳/۲۷  ريزي طرحمشارکت در تصميمات برنامه

 ۵ ۴۰۱/۰ ۰۸۵/۱ ۷۰/۲  ۳/۵  ۳/۱۳  ۳/۲۱  ۳۲  ۲۸  ارائه مشورت و راهنمايي به مجريان

 ۶ ۴۱۰/۰ ۲۱۴/۱ ۹۶/۲  ۳/۷  ۳/۱۱  ۳۴  ۷/۲۲  ۷/۲۴  )با دستمزد(نيروي کار فيزيکي تأمين

 ۷ ۴۱۱/۰ ۱۱۸/۱ ۷۲/۲  ۸  ۳/۱۳  ۳۶  ۲۸  ۷/۱۴  )بدون دستمزد(نيروي کار فيزيکي تأمين

  ۸ ۴۱۴/۰ ۱۴۱/۱ ۷۵/۲  ۳/۵  ۱۶  ۴۴  ۷/۱۸  ۱۶  فضا و زمين براي اجراي طرح تأمين

  ۹ ۴۱۷/۰ ۱۴۴/۱ ۷۴/۲  ۳/۵  ۷/۱۴  ۴۲  ۷/۲۰  ۳/۱۷  مشورت فکري براي اجراي طرح

  ۱۰ ۴۴۱/۰ ۱۸۷/۱ ۶۹/۲  ۶  ۷/۱۶  ۳۸  ۳/۲۵  ۱۴  تجهيزات و ابزار و ادوات تأمين

  ۱۱ ۴۴۵/۰ ۱۶۸/۱ ۶۲/۲  ۶  ۷/۱۸  ۴۰  ۳/۲۱  ۱۴  مواد و مصالح براي طرح تأمين

  ۱۲ ۴۴۷/۰ ۲۶۶/۱ ۸۳/۲  ۱۴  ۷/۱۴  ۲۸  ۳/۲۷  ۱۶  مواد غذايي براي مجريان طرح تأمين

  ۱۳ ۴۵۰/۰ ۲۳۸/۱ ۷۵/۲  ۱۰  ۳/۲۵  ۳/۳۱  ۳/۱۷  ۱۶  کمک به توسعه و تعريض معابر 

  ۱۴ ۴۵۲/۰ ۱۹۴/۱ ۶۴/۲  ۷/۱۲  ۳/۲۱  ۲۴  ۷/۲۰  ۳/۲۱  منابع آب براي اجراي طرح تأمين

  براي اجراي طرح) برق(انرژي تأمين
  سرمايه منابع مالي و تأمينکمک به 

  کنترل بر مراحل اجرايي طرح

  مراحل اجرايي بررسي و نظارت بر
بررسي و ارزيابي نتايج و اثرات 

  ..کنترل منابع مصرفي طرح ،بودجه و طرح

۷/۲۲  

۳/۲۱  
۳/۱۷  

۳/۲۳  

۲۴  

۳/۱۷  

۱۸  

۱۲  
۱۴  

۷/۱۸  

۱۸  

۳/۲۳  

۷/۲۶  

۷/۴۰  
۴۶  

۳۶  

۳/۳۳  

۳/۳۳  

۳/۲۳  

۲۲  
۷/۱۴  

۷/۱۶  

۳/۱۹  

۲۰  

۳/۹  

۴  
۸  

۳/۵  

۳/۵  

۶  

۶۷/۲  
۹/۲  
۵۴/۲  

۸۳/۲  
۴۵/۲  
۳۶/۲ 

۲۱۲/۱  
۲۸۸/۱  
۱۹۱/۱  

۳۲۸/۱ 

۲۱۸/۱  
۱۷۷ /۱ 

۴۵۳/۰  
۴۶۱/۰  
۴۶۸/۰  

۴۶۹/۰  
۴۹۷/۰  
۴۹۸/۰ 

۱۵  
۱۶  
۱۷  

۱۸  
۱۹  
۲۰  

  ۵= خيلي زياد     ۴= زياد     ۳= متوسط    ۲= کم       ۱= خيلي کم: مقياس* 

  هاي تحقيقيافته: خذمأ

تر مشارکت مردم در مرحله عملياتي يا اجراي طرح هادي تر و دقيقبراي بررسي عميق

 هاي عمراني مدتيپ مشارکت آنها در چهار مرحله چرخه مشارکت طرحروستايي، سطح يا 

  .ده استدست آمده ارائه ش بهنتايج  در پی، که هنظر قرار گرفت
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  يابي يا تشخيص نياز به طرح هاديو مشکل  مرحله مسئله

و تطبيـق آن بـا    زمينـه گويـان در ايـن    نظـرات پاسـخ   دست آمده از نقطـه  بهبندي نتايج  جمع
گويـان مشـارکتي    درصـد از پاسـخ   ۳/۳۳که  و ميلر بدين صورت بود شناسي وينکالسن تيپ

اســمي و «درصــد  چهــارده، »ابــزاري و اجبــاري«درصــد  ۳/۱۵ســطح مشــارکت  نداشــتند؛
انگيـزه و  «درصـد   شـش ، »دهي به عوامل اجرايـي مشورتي و اطالع«درصد  ۷/۲۴، »غيرفعال
 ۳/۱و تنهـا   ،»فعال و تعاملي«درصد  دو، »آفرينو نقش مؤثر«درصد  ۳/۳، »هاي ماديمشوق
  .بود ابتکاريخود«درصد 

  گيري اجراي طرح هاديريزي و تصميممرحله برنامه

ند؛ سـطح  گويـان مشـارکتي نداشـت    درصـد از پاسـخ   ۲۶ها نشان داد کـه  پاسخ زمينه،در اين 
درصـد   ۳/۲۷، »فعـال اسمي و غيـر «درصد  ۷/۱۶، »ابزاري و اجباري«درصد  مشارکت بيست

 ۷/۲، »هـاي مـادي  انگيـزه و مشـوق  « درصـد  ۳/۳، »دهي به عوامل اجراييمشورتي و اطالع«
مـورد   از افـراد  کـدام  و هـيچ  بود» فعال و تعاملي«درصد  ۷/۲، و »آفرينو نقش مؤثر«درصد 

  .نداشتند »ابتکاريخود«مطالعه مشارکت در سطح 

  مرحله اجراي عملي طرح هادي در روستا  

 قـرار  يـي بـدين  در اين مرحله از فـاز اجرا  دباره سطح مشارکت خوگويان در اظهارات پاسخ
ابزاري «درصد  ۷/۱۶سطح مشارکت  ند؛گويان مشارکتي نداشت درصد از پاسخ ۲۴ :بوده است
دهي به عوامـل  مشورتي و اطالع« درصد ۷/۳۶، »فعالاسمي و غير«درصد  ۳/۱۵، »و اجباري
 ۳/۳، و »آفـرين و نقـش  مـؤثر «درصد  ۷/۰، »هاي ماديو مشوق انگيزه«درصد  ۳/۳، »اجرايي
نيـز مشـارکت در سـطح     مطالعـه درصد از افـراد مـورد    ۳/۱ بود؛ و» فعال و تعاملي«درصد 

  .ندداشت» ابتکاريخود«
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  مرحله کنترل، نظارت و نگهداري طرح هادي

ـ   طـرح روسـتايي    ايـن  يکنترل، نظارت و نگهداري طرح هادي آخرين مرحله از فـاز اجراي
 ند؛گويـان مشـارکتي نداشـت    درصـد از پاسـخ   ۷/۳۲ها نشان داد که پاسخ زمينه،در اين  .است

 ۳/۳۳، »فعـال اسمي و غيـر «درصد  ، چهارده»ابزاري و اجباري«درصد  ۴/۱۱سطح مشارکت 
، »هـاي مـادي  انگيزه و مشـوق «درصد  ۳/۵، »دهي به عوامل اجرايي مشورتي و اطالع«درصد 

از افراد مورد  کدام بود؛ و هيچ» فعال و تعاملي«درصد  دو، و »آفرينو نقش مؤثر«درصد  ۳/۱
  . ندنداشت» خودابتکاري«مطالعه مشارکت در سطح 

ـ  ،اجراي طرح هادي در روسـتاي مـورد مطالعـه    ةدر بين مراحل چهارگان بنابراين، ة گوي
داراي بـاالترين  ) ۵۴۳/۰(با کمترين ضـريب تغييـرات    »اجراي عملي طرح هادي در روستا«

و  مسـئله «ة گويـ  جای گرفتـه اسـت؛ همچنـين،    و در اولويت اولبوده سطح مشارکت افراد 
 بوده ترين سطح مشارکت افرادداراي پايين) ۶۱۰/۰(با بيشترين ضريب تغييرات  »يابيمشکل

  ).۴جدول ( و در اولويت آخر قرار گرفته است
  )درصد( هادی در فاز اجرايي طرح انروستايي مشارکت -۴جدول 

مراحل 
  طرح

اصالً 
عدم (

  )مشارکت

ابزاري 
و 

  اجباري

اسمي 
و 

  غيرفعال

مشورتي 
و 
  دهي اطالع

انگيزه و 
هاي  مشوق

  مادي
مؤثر و 

  آفرين نقش
فعال 
و 

  تعاملي
ضريب   مجموع  خودابتکاري

  اولويت  تغييرات

 اجراي
 عملي طرح

در  هادي
  روستا

۲۴  ۷/۱۶  ۳/۱۵  ۷/۳۶  ۳/۱  ۷/۰  ۳/۳  ۲  ۱۰۰%  ۵۴۳/۰  ۱  

ريزي  برنامه
و 
گيري  تصميم

  اجراي طرح
۲۶  ۲۰  ۷/۱۶  ۳/۲۷  ۳/۳  ۴  ۷/۲  ۰  ۱۰۰%  ۵۴۶/۰  ۲  

کنترل، 
نظارت و 
نگهداري 
  طرح هادي

۷/۳۲  ۴/۱۱  ۱۴  ۳/۳۳  ۳/۵  ۳/۱  ۲  ۰  ۱۰۰%  ۵۵۳/۰  ۳  

 طرح مطالعه
هادي 
  روستا

۳/۳۳  ۳/۱۱  ۷/۱۸  ۲۸  ۷/۶  ۰  ۳/۱  ۷/۰  ۱۰۰%  ۵۵۸/۰  ۴  

مسئله و 
يابي  مشکل

تشخيص (
به نياز 
  )طرح

۳/۳۳  ۳/۱۵  ۱۴  ۷/۲۴  ۶  ۴/۳  ۲  ۳/۱  ۱۰۰%  ۶۱۰/۰  ۵  

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ
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تر نـوع مشـارکت افـراد در مراحـل مختلـف طـرح هـادي        براي توصيف دقيق ،در ادامه
اسـاس آن،  کـه بـر   اسـتفاده شـده    »تـا ميـانگين   معيـار فاصله انحـراف  « از روش ،روستايي

عدم مشارکت، مشارکت : استشرح دست آمده در چهار سطح بدين امتيازهاي به بندی گروه
 عـدم  گذشـته از  .و مشـارکت در حـد خـوب    ،در حد ضعيف، مشـارکت در حـد متوسـط   
مشـارکت اسـمي و    و مشارکت ابزاري و اجبـاري مشارکت، مشارکت در حد ضعيف شامل 

دهـي و  مشـارکت مشـورتي و اطـالع   شـامل   نيـز  متوسطمشارکت در سطح . است فعالغير
 مشارکت در سطح خوب شـامل  همچنين، .است هاي ماديدليل انگيزه و مشوق مشارکت به

  .است ابتکاري، و مشارکت خودآفرين و عملي، مشارکت فعال و تعامليمشارکت نقش
در بررسـي  مورد درصد از افراد  ۸۶/۲۹ ،که در روستاي مورد مطالعه دهدنتايج نشان مي

درصـد از افـراد    ۳۳/۷۵ مشارکت ؛اندنداشتهمشارکتي کدام از مراحل اجراي طرح هادي  هيچ
. بـوده اسـت  خـوب   درصـد در حـد   ۱۹/۸ ودرصـددر حـد متوسـط     ۳/۸۶ ،در حد ضعيف

انگيـزه و   نيـز  دهـي و  صورت عمده از نوع مشورتي و اطالع ان بهمشارکت روستايي ،بنابراين
  .در حد متوسط ارزيابي شده است ،در مجموع وهاي مادي مشوق

  رابطه بين متغيرهاي منتخب و ميزان مشارکت روستاييان در طرح هادي روستايي

هـاي هـادي روسـتايي، از    بر ميزان مشارکت روستاييان در طـرح  مؤثرشناسايي عوامل  رایب
بـين ميـزان مشـارکت    دهـد کـه   هاي تحقيق نشـان مـي  يافته ؛ضرايب همبستگي استفاده شد

، وجود دارد داربطه مثبت و معنيروستاييان در طرح هادي و تمايل به ماندگاري در روستا را
که با باال رفتن تمايل ماندگاري در روستا به همان نسبت هـم مشـارکت افـراد در     ای گونه به

ارکت مشـ  ة، بين ميزان مشارکت در طرح هادي و انگيـز همچنين. شودطرح هادي بيشتر مي
هرچـه   توان نتيجـه گرفـت کـه   مي ،بنابراين .دار وجود داردطرح رابطه مثبت و معنياين در 

نکته مهـم   .شود، ميزان مشارکت نيز افزايش خواهد يافتطرح بيشتر ميدر انگيزه مشارکت 
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ي بين سن و ميزان مشارکت دارهمبستگي معني پژوهش،هاي يافتهبر پاية مل اينکه أو قابل ت
بين ميزان مشارکت روستاييان در طرح هادي  ،همچنين وطرح هادي روستايي در يان روستاي

ميزان مشارکت مردم در  ديگر سخن،به  وجود ندارد؛ داررابطه معني آنهاو ميزان تحصيالت 
. دپـذير نمـي تأثير  روستاييانو سطح تحصيالت  از متغيرهايي نظير سنطرح هادي روستايي 

 ۰۰۴/۰داري در سطح معني دار و مثبتمعني یتفاوت آزمون کروسکال،با استفاده از  ،همچنين
بين منبع اصلي درآمد خانوار و ميزان مشارکت افراد در طـرح   ۱۱/۲۳۵ ةشد و مقدار محاسبه
به ميزان بيشتري در  يان با مشاغل دولتييبررسي بيشتر نشان داد که روستا. هادي وجود دارد

ماهيت دولتي دارند و کارمندان وابسته به دولـت   هان طرحکه ايچرا ها مشارکت دارند، طرح
 يمعنو و يماد يهازندهيها و انگنهيزمشيپ ياست، مشارکت عمل يهيبد ).۵جدول ( هستند

  .دشواندرکاران فراهم  دست يد از سويالزم دارد که با

  ضرايب همبستگي ميزان مشارکت روستاييان در طرح هادي و متغيرهاي تحقيق -۵جدول 

  متغير مستقل
جنس 

  متغير
  متغير وابسته

آزمون مورد 

  استفاده

مقدار 

  شده محاسبه

سطح 

  داري معني

  ۰۵۳/۰  ۱۵۸/۰  کندال  ميزان مشارکت در طرح  اي فاصله  سن

  ۷۸۷/۰  ۰۲۲/۰  اسپيرمن  ميزان مشارکت در طرح  ترتيبي  ميزان تحصيالت

  *۰۲۰/۰  ۱۴۶/۰  اسپيرمن  ميزان مشارکت در طرح  ترتيبي  تمايل به ماندگاري در روستا

  **۰۰۰/۰  ۱۹۱/۰  اسپيرمن  ميزان مشارکت در طرح  ترتيبي  انگيزه به مشارکت در طرح

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

  ان در طرح هادي روستاييييزان مشارکت روستايبررسي م
تحليل رگرسيون چندگانـه   شيوة، از زان مشارکت در طرح هادي روستايييمنظور بررسي مبه

روش گام  هاروشيکي از . دکرمحاسبه روش  به چند توانميرا اين رگرسيون  ؛استفاده شد
) ميزان مشارکت(جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته  تأثيرگام است که براي بررسي  به
دهد که تحليل رگرسـيون تـا سـه    نشان مي حاضرهاي تحقيق يافته. استفاده شده است آناز 
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 کننـد؛ بينـي مـي  درصد تغييرات متغير وابسته را پـيش  ۹/۸۶گام پيش رفته و سه متغير حدود 
گويان تبيين  بر مشارکت را از ديدگاه پاسخ مؤثردرصد عوامل  ۸۷اين سه عامل حدود  ،يعني
  .)۶جدول ( کنندمي

  )ميزان مشارکت در طرح هادي روستايي(هاي تحليل رگرسيوني ها و آمارهشاخص -۶جدول 

  خطاي استاندارد  ضريب تعيين واقعي  ضريب تعيين  ضريب همبستگي چندگانه

۷۵۱/۰  ۵۶۳/۰  ۵۳۵/۰  ۳۶۱۷۶/۵  

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

، ۷۵۱/۰ضريب همبسـتگي چندگانـه   مقادير  ،شودمالحظه مي ۶که در جدول گونه  همان
مقدار ضريب تعيين واقعي نشـان  . است ۵۳۵/۰واقعي و ضريب تعيين  ۵۶۳/۰ضريب تعيين 

متغيرهـاي موجـود در    از طريقدرصد از واريانس و تغييرات ميزان مشارکت  ۵۳دهد که مي
  . شودمعادله تبيين مي

متغيرهـاي انگيـزه مشـارکت در طـرح هـادي       ،، در گـام اول ۷بر اسـاس نتـايج جـدول    
بـين متغيرهـاي انگيـزه     ،شـود مالحظه مي گونه کههمان .است روستايي وارد رگرسيون شده

؛ درصد وجود دارد يکدر سطح  دار و ميزان مشارکت رابطه مستقيم معنیمشارکت در طرح 
از همـه   بـيش  ۴۴۳/۰هـادي روسـتايي بـا بتـاي     مشـارکت در طـرح    ةمتغير انگيز همچنين،
بتـاي   ، ضـريب ديگـر سـخن   بـه . گذاردمي تأثيرديگر بر ميزان مشارکت در طرح  متغيرهاي

سـبب   ة مشـارکت انحراف استاندارد در متغير انگيز واحد دهد که تغيير يکنشان مي ۴۴۳/۰
انحراف استاندارد در متغيـر ميـزان مشـارکت در طـرح هـادي روسـتايي       واحد  ۴۴۳/۰تغيير 
 دومـين متغيـر   ،۳۰۸/۰که با بتـاي  منبع درآمد خانوار وارد تحليل شده  ،در گام دوم. شود مي

اين رابطـه بـا   . مستقيم بر ميزان مشارکت در طرح هادي روستايي است تأثيرن داراي بيشتري
بـا بتـاي    »تمايل به مانـدگاري در روسـتا  « سوم متغير. متغير وابسته نيز مستقيم و مثبت است
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رابطه اين متغير با ميزان که توان گفت مي ،بنابراين است؛ ۰۰۰/۰داري  در سطح معنی ۱۵۷/۰
بتـاي متغيرهـاي    طبق ضـرايب . دار و مثبت است روستايي نيز معنیرکت در طرح هادي مشا

مشارکت در طرح بـا   ةانگيزشود که متغير رگرسيون، مالحظه مي مستقل وارد شده در معادله
ة نسبت به ساير متغيرها بيشترين سهم و نقـش را در تبيـين متغيـر وابسـت     ۴۴۳/۰مقدار بتاي 

 ايـن نتـايج بـا نتـايج تحقيقـات     . اسـت داشـته   »يزان مشارکت در طرح هـادي روسـتايي  م«
  .خواني دارد هم) ۱۳۹۱( همکارانو  يزيعز و) ۱۳۹۲( و همکاران پور  عبداهللا

  ييمتغيره براي تبيين ميزان مشارکت در طرح هادي روستامدل رگرسيون چند -۷ جدول

  قيتحق يهاافتهي: خذأم

  متغير مستقل  گام
ضريب 

  همبستگي

ضريب 

  تعيين

ضريب تعيين 

 شده تعديل

 F  B Betaآماره

سطح 

  داري معنی
  tآماره

  

  گام اول

 أعرض از مبد

)Constant( 
  

  

۸۸۳/۰ 

  

  

۷۸۰/۰  

  

  

۷۷۸/۰  

  

  

۳۴۷/۱۵  

۷۰۶/۶  
  

  

۴۵۱/۰  

  

۰۰۰/۰**  
۸۰۴/۳  

  

  مشارکتة انگيز

  در طرح
۸۵۰/۰  ۰۰۰/۰**  ۹۱۷/۳  

  

  

  گام دوم

  أعرض از مبد

)Constant(  
  

  

  

۹۲۱/۰  

  

  

  

۸۴۹/۰  

  

 

  

۸۴۷/۰  

  

  

  

۴۶۴/۱۲  

  

۱۰۹/۶    

  

۴۴۸/۰  

۰۰۰/۰**  ۷۶۰/۴  

  مشارکتة انگيز

  در طرح
۷۵۸/۰  ۰۰۰/۰**  ۶۹۴/۳  

  ۹۶۲/۲  **۰۰۰/۰  ۳۱۵/۰  ۷۹۷/۵  منبع درآمد خانوار

  

 

 

  گام سوم

 أاز مبدعرض 

)Constant(  

  

  

۹۳۴/۰  

  

  

۸۸۲/۰  

  

  

۸۶۹/۰  

  

  

۹۱۴/۹  

۸۲۷/۴  

۴۴۳/۰  

۰۰۰/۰**  ۰۶۲/۴  

مشارکت در ة انگيز

  طرح
۵۲۴/۲  ۰۰۰/۰**  ۵۶۷/۳  

  ۷۹۸/۲  **۰۰۰/۰  ۳۰۸/۰  ۹۷۵/۳  منبع درآمد خانوار

 تمايل به ماندگاري

  روستا در
۱۱۴/۲  ۱۵۷/۰  ۰۰۱/۰**  ۰۶۴/۲  
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در : است بدين شرح ۷هاي موجود در جدول دست آمده از آماره ، نتايج بههمچنين
 طرحاين مشارکت در طرح هادي بر ميزان مشارکت افراد در  ةانگيز تأثير ، متغيرگام اول

ميزان مشارکت افراد در طرح و  متغيراين ها، بين بر اساس يافته و وارد رگرسيون شده
اين متغير  ،آيدبرمي ۷گونه که از جدول  همان. وجود دارد دار رابطه مستقيم و معنی هادي
. دکندرصد از واريانس و تغييرات ميزان مشارکت در طرح هادي روستايي را تبيين مي ۷۸

 نيز ميزان مشارکت در طرح هادي روستايي تأثير منبع درآمد خانوار بر متغير ،در گام دوم
ميزان  و متغير اين ها، بينبر اساس يافته ؛ و)=۰۱/۰p< ،۴۶۴/۱۲F( وارد رگرسيون شده

ارزش  ي کها گونهبه دار وجود دارد،مشارکت در طرح هادي روستايي رابطه مثبت و معني
داليل و  تأثيرگذاری گويایهمچنان  توان را می )۰۱/۰p<، ۳۰۸/۰=β(بتا براي اين متغير 

 ةبراي ايجاد انگيز همهايي تالش دانست؛ هرچند،هاي مادي در مشارکت افراد انگيزه
حضور و مشارکت مردم با ابزارهاي معنوي و تکاملي و سطوح باالي نيازهاي انساني 

تمايل به ماندگاري در روستا بر ميزان  متغير تأثير ،در گام سوم .دگرفته باشصورت 
تمايل به  دست آمده، بهنتايج و بر پاية  نيز سنجيده شد؛ مشارکت در طرح هادي روستايي

 دارماندگاري در روستا با ميزان مشارکت در طرح هادي روستايي رابطه مثبت و معني
مثبت و ي که ارزش بتا براي فرضيه مربوط به تمايل به ماندگاري در روستا ا گونه ، بهدارد
سه متغير مستقل با همديگر  هرطور کلي،  به ،همچنين. )۰۱/۰p< ،۱۵۷/۰=β( دار است معنی

تبيين را  ميزان مشارکت در طرح هادي روستاييدرصد از واريانس  ۹/۸۶قادر بودند که 
نظر قرار نگرفته  مد حاضر مربوط به عواملي است که در تحقيق بقيهدرصد  ۱/۱۳کنند و 
در نمودار گذار بر ميزان مشارکت افراد در طرح هادي تأثيراهميت نسبي متغيرهاي . است

مشارکت در طرح هادي نشان  ةدست آمده براي متغير انگيز بتاي بهمقدار . آمده است ۳
بر ميزان مشارکت افراد در  ۴۴۳/۰ ةدهد که تغيير يک واحد در اين متغير به اندازمي

و تمايل به  )β=۳۰۸/۰( منبع درآمد خانوار هایمتغير ،همچنين گذارد؛ مي تأثيريطرح هاد
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را در ميزان مشارکت افراد در  تأثيربيشترين  ،ترتيب ، به)β=۱۵۷/۰(ماندگاري در روستا 
  .اندطرح هادي داشته

  

  

   

  

  

  )β(گذار بر ميزان مشارکت در طرح بر اساس مقادير بتا اهميت نسبي متغيرهاي اثر - ۳نمودار

  شنهادهايگيري و پنتيجه

گذار بر ميـزان مشـارکت در طـرح هـادي در     تأثيريکي از عوامل  ،هاي تحقيقبر اساس يافته
اينکـه افـراد از چـه راهـي      سـخن،  به ديگر گستان منبع اصلي درآمد افراد است؛روستاي سن

نقش بارزي  ،ند و اينکه اين راه درآمدهاي ثابت دولتي يا مشاغل آزاد باشدکنامرار معاش مي
رابطه بين متغير منبـع اصـلي    ،نيهمچن. در افزايش مشارکت آنها در طرح هادي داشته است
ي که افـرادي  ا ونهگ ، بهباال و مثبت است درآمد خانوار و ميزان مشارکت در طرح هادي نسبتاً

هـا  به ميـزان بيشـتري در طـرح    ،)انکارمند( است که منبع اصلي درآمدشان وابسته به دولت
هاي دولت د که افراد درون بدنه دولت از اهداف و برنامهتوان استنتاج کريم. مشارکت دارند

يکي از عوامـل مهـم   . تمايل آنها به مشارکت بيشتر است رو، دارند و از اينشناخت بيشتري 
 تحقيـق  در. انگيـزه مشـارکت در طـرح اسـت     گذار بر ميزان مشارکت در طـرح هـادي  تأثير

ميزان مشارکت افراد در 

 طرح هادي

 

 =۴۴/۰انگيزه مشارکت در طرح

 

 =۳۰/۰منبع درآمد خانوار

  = ۱۵۷/۰تمايل به ماندگاري در روستا
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 زه در مشـارکت خـود  ين انگيتررا مناسب و مزدپاداش مادي  اکثر افراد مورد بررسي حاضر،
  . انددر طرح هادي دانسته

نخسـت  . لي دسـت يافـت  گيري کتوان به چند نتيجهبر مبناي نتايج تحليل رگرسيون، مي
هاي مشارکت بخـش زيـادي از واقعيـات مربـوط بـه      بعدي به عوامل و زمينه اينکه نگاه تک

ريـزان  هاي مشارکت مردمـي را از بـين بـرده و طبيعتـاً مجريـان و برنامـه      ها و ظرفيتزمينه
وضعيت . هاي جلب مشارکت مردم ياريگر نخواهد بودهاي توسعه را در تدارک زمينه برنامه

يد اين ؤنوعي م باط نسبي اين عوامل با يکديگر بهو نيز ارت حاضر سه عامل اصلي در تحقيق
صـرفاً بـه ايجـاد و توسـعه      ايهـاي توسـعه  موضوع است که چنانچه نهادهاي مجري طرح

هـاي مـردم   سطح دانش، توانايي و انگيزه هاي مردمي از طريق ارتقایها و توانمنديظرفيت
توانمندي  ارتقای تأثيرتوان به نمي ،ندکنو عملکرد مجموعه نهادي خود را اصالح ن بپردازند
نکته مهم و قابل تأمل ديگر در . عاملي براي جلب مشارکت مردم اميدوار بود در قالبمردم 
 متقابل عوامل در فرايند جلـب مشـارکت مـردم در طـرح     گاهارتباط نزديک و  تحقيق نتايج

نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بيشـترين زمينـه مشـارکت     ،نيمچنه .هادي روستايي است
مـواد و مصـالح و تجهيـزات     تـأمين ي و تحليل مشکالت شبکه معابر و روستاييان در ارزياب
سطح ضعيف بـوده   ها درطرح اين ان درييمشارکت روستا ديگر سخن، به وبراي طرح بوده 

روسـتاييان در طـرح هـادي در چهـار مرحلـه       کننده مشارکتبررسي متغيرهاي تعيين .است
هـا و مشـارکت   گيري طرح هادي، مشارکت در اجراي طرحيابي، تصميممشارکت در مسئله

يـابي، ميـزان مشـارکت    ها بيانگر آن است که در مرحلـه مسـئله  در نظارت و ارزشيابي طرح
مشــارکت در اکثــر افــراد نقــش خــود را در . کــم بــوده اســتدر حــد خيلــي  بيشــتر افــراد

ريـزي و نظـارت و ارزشـيابي بـر طـرح متوسـط بيـان        هاي اوليه قبل از برنامـه گيري تصميم
. مشارکت در حد خوب عنوان شـده اسـت   ،در روش اجراي طرح هادي همچنين،. اند دهکر

دهد که تيپ مشارکت افراد مورد مطالعـه در مراحـل مختلـف    نشان مي حاضر نتايج تحقيق
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کالسن شناسي وينهاي مطرح جهاني نظير تيپشناسيوح پايين تيپطرح هادي منطبق با سط
دهـي  تا جايي که اغلب تيپ يا سطح مشارکت مردمي از نوع مشورتي و اطالع است، و ميلر

 ای معدود ري يا ابزاري و عدهاجبا هاي مادي است و مشارکت عده زياديبا انگيزه و مشوق
  .انددهکررين ابراز آفرا از نوع فعال يا نقشخود  نيز مشارکت

هـادي   ميـزان مشـارکت روسـتاييان در طـرح     عواملمختلف بـر  تأثيربا توجه به محاسبه 
تـرين عوامـل در ميـزان    مشخص شد که انگيزه مشارکت و منبع اصلي درآمد خانوار اصـلي 

مانند (توان گفت که مشاغل با درآمد ثابت مي ند؛وشومحسوب مي مشارکت در طرح هادي
انگيزه براي مشارکت آنهـا را   های ايجاد زمينهبا ايجاد نوعي اطمينان در مردم ) مشاغل دولتي
افزون بر . در اين زمينه دانست مؤثرتوان عامل بنابراين، معيشت پايدار را مي .کندتقويت مي

هـاي مـادي و معنـوي بـراي حضـور      مشوق ريزان ازگذاران و برنامهسياستبهتر است ، اين
منظـور ايجـاد انگيـزه     سنجي و نيازآفريني بهگيرند و از دو مقوله نياز محلي بهره بيشتر مردم

 بـه  بـا توجـه بـه ميـزان نيـاز     ها در سطوح مختلف تصميمکلي، طور  به. تر استفاده کنندقوي
ها و اظهارنظرها، ديدگاه بايد .شودگرفته ميدخالت مردم  تمطلوبي ميزانمشارکت مردمي و 

و  ؛گوي نيازهاي افراد باشـند  ها پاسخگذاريسياست گردآوري شوند وباورها از همه سطوح 
يکي از راهکارهـاي پيشـنهادي    ،بنابراين. پذير نيستنظر و بحث امکان اين جز از راه تبادل

هـا و تهيـه   گيـري ي تصـميم بومي بـرا  اي و يا آموزش افراداستفاده از نيروهاي محلي حرفه
دار شدن همبستگي بين ميزان مشارکت در طرح هادي و تمايل  با توجه به معنی .ستهاطرح
ــه  ــبـ ــاکنا  مانـ ــاطر سـ ــق خـ ــاس تعلـ ــتا، احسـ ــتانيدگاري در روسـ ــيل ن سنگسـ   اصـ

به دليل شناخت از منطقـه و  ) دارندبرخورتمايل زيادي به ماندگاري در روستا از افرادي که (
شـرکت در سـطوح    رو، بـرای  و از ايـن  زنده استهمچنان در آنها درک هويت بافت روستا 

که جلساتي بـا هـدف آشـنايي اهـالي      دشوپيشنهاد مي. ندآمادگی الزم را دارباالي مشارکت 
توان به توسـعه  مي ة اين اهدافکه از جملبرگزار شود، روستا با اهداف و منافع طرح هادي 
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و پيشرفت در روستا، ايجاد محيطي سالم براي مردم و فرزندان، بهبود سطح زندگي خـانوار  
سـبب مانـدگاري    روند مهاجرت روستاييان به شهرها سازي جلوگيري ازفرهنگ. دکراشاره 

 دبراي توسعه و پيشرفت روستاي خو شود و از اين رهگذر، روستاييان میروستاييان در روستا 
هاي با توجه به نقش طرح که شودپيشنهاد مي در پايان، همچنين،. ندکنها مشارکت ميطرح در

سازي الزم در خصـوص  فرهنگ ،مشارکت روستاييان درتوسعه روستايي از جمله طرح هادي 
  .صورت فردي و گروهي صورت پذيرد و افزايش مشارکت مردم محلي به  ارتقا

  منابع

ارزش خدمات طرح بهسازي و هادي بافت باشرح ،)۱۳۹۲(بنياد مسکن انقالب اسالمي 
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