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 ياجرا در تيان بر موفقييمشارکت روستا زانيم ياثرگذار يبررس

  شهرستان دشتستان يمورد ةمطالع: ييروستا يطرح هاد

  ∗∗∗∗، مهدي جوانشيري، و سيده مهديه موسويعلي اکبر عنابستاني
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  دهيچک

و  يهـاد  ياهـ  طـرح  هيـ تهند يان در فراييتاروس مشارکت رابطه يررسب هدف باپژوهش حاضر 
ث يـ از ح و شـد  انجـام  شهرسـتان دشتسـتان   ييروسـتا در نقاط  ها طرح اين ياجرادر  تيموفق

 يآور جمـع  يبـرا  .اسـت » يلـ يتحل -يفيتوصـ «ت يـ و به لحـاظ روش و ماه » يکاربرد«هدف 
از کارشناسان  يفمطالعات اکتشا بر اساس. شد استفاده يدانيو م ياسناد  يها از روش ،اطالعات

کـه مشـارکت    خـانوار  ٥٥٨٢بـا   ييسـکونتگاه روسـتا   دوازده اد مسکن شهرستان دشتسـتان، يبن
بـه   ،و از آن ميـان انتخـاب شـدند   نمونه  عنوان به، داشتندروستا  يطرح هاد يدر اجرا يشتريب

نتخـاب  اعنوان نمونه آماري  بهخانوار  ٢٥٧ ،گيري تصادفي با توجه به رابطه کوکران روش نمونه
ز مـورد  يـ ن) ياسـالم  يشـورا  يار و اعضـا يـ ده( يين روستائوالنفر از مس ٢٨ ،نيهمچن. شدند

آزمـون   بر اساسکه  ددانشان پژوهش  يها افتهي. باشد سهيمقا قابلج يتا نتا گرفتند قرارپرسش 
t  طـرح در حـد متوسـط     يب و اجـرا يه و تصـو يان در تهييزان مشارکت روستاي، ميا نمونه تک

زان يـ کـه م  ،شد يدر چند بعد بررس طرح ياجرا روند در تيموفق زانيم ريمتغ نين،چهم .است
 يروسـتاها  نيب در ،يطورکل بهو  بود ر ابعادياز سا شيب ٣٣/٣ نيانگيم با مسکن بعدت در يموفق
ايـن   در را نيانگيـ م نيکمتـر  و نيشتريب ،بيترت به ،طلحه و برج چهار يهاروستا ،مطالعه مورد

                                                           
ــه ∗ ــئول و    ب ــندة مس ــب، نويس ــه  ترتي ــا و برنام ــتاد جغرافي ــتايي  اس ــزي روس ــهد   ، ري ــي مش ــگاه فردوس دانش

)anabestani@um.ac.ir(دانشـگاه فردوسـي مشـهد؛ و    ، ريـزي روسـتايي   ي جغرافيـا و برنامـه  دکتـر  دانشجوي ؛
  . دانشگاه فردوسي مشهد، ريزي روستايي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهآموختة   دانش
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زان يم ريتأث ،گام به گامون يو رگرس يهمبستگ يها ج آزمونيبا توجه به نتا ،نيهمچن .داشتند نهيزم
  .است شده رفتهيپذ يطرح هاد ياجرا روند درت يزان موفقيان بر مييمشارکت روستا

شـبکه معـابر،   محيطـي،   بعـد زيسـت  بعد مسـکن،  ، يت طرح هاديزان موفقيم: ها دواژهيکل
  .)شهرستان( دشتستان، ياراض يکاربر

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

 هـاي فضـايي و  بـا نگـرش   راهبردهـاي متعـدد   روستاها تـاكنون الگوهـا و   براي توسعه
ها با نگـرش  راهبرد كه هركدام از اين الگوها واز آنجا . بوده است موردتوجهفضايي غير

 ميرمسـتق يغمستقيم يا صورت  به هاآن، اجراي اند گرفته شکلاقتصادي خاصي  اجتماعي و
هـا در قالـب   تـدوين طـرح  ). ٣١و  ٣٣( بوده است رگذاريتأثروستاها  بر ساختار كالبدي

اي، طـرح  اي، طـرح جـامع ناحيـه   هـاي كالبـدي ملـي و منطقـه    آمايش سـرزمين، طـرح  
هاي طرح نيتر مهمهاي روستايي و طرح هادي روستايي از سكونتگاه دهي فضا و سامان

باال به پايين  صورت بهها عمدتاً فتاين رهيا. روندشمار مي بر كالبد روستاها به رگذاريتأث
هـا تجربـه   ج سالينتا که ،اند شده اجرايك يا چند مكان مستعد طراحي يا  برو با تمركز 

 و يو معنـو  ياعم از ماد يمل يها هيهدر رفتن سرما تمرکزگرا يها يزير برنامه گونه نيا
ـ    ،نيهمچن ـ نها درو  يهدر رفـتن امکانـات دولت از دولـت و   انييروسـتا  يتينارضـا  ،تي
ت يو عدم احساس مسـئول  يعمران يها از طرح ي، ناقص ماندن برخيعمران يها تيفعال

 ژهيو بهتوسعه،  نظران صاحبشتر يب ،امروزهاما  ؛)١٨(ن حوزه بوده است يافراد مرتبط با ا
ـ بـه توسـعه پا   يابي، معتقدند که دستييتوسعه روستا دار بـدون مشـارکت آحـاد مـردم     ي

ع و يل، تسـر يدورة گذار توسعه تسـه  ،د با مشارکت مردميبدون ترد ست وين ريپذ امکان
ـ  بـه  ييروسـتا  توسـعه  در مشـارکت  .)١٠(شـود   يم تر نهيهز کم  مـردم  يتواناسـاز  يمعن

ـ ر برنامـه  در آنهـا  از اسـتفاده  و ييروستا  را مشـارکت  سـرا يم). ۳۵( اسـت  عمـل  و يزي
 يبرا يريگ ميتصم قدرت د،خو درک نفس، انتيص بعد چهار يدارا که داند يم يا دهيپد

 نقـش  ايفـاي  مفهـوم  بـه  مشـاركت  گـر، يد عبارت به). ۴۷( است نفس بر تسلط و خود
 حاصـل  منافع در شدن شريك ها، برنامه اجراي گيري، تصميم يندهايافر در مردم توسط

عمـران   ،نيبنـابرا  ).۴۲( هاسـت  برنامـه ايـن   ارزيابي در همكاري و توسعه هاي برنامه از



   ٣  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ... اثرگذاری ميزان مشارکت روستاييانبررسی 

  

 جانبـه  همـه در توسـعه   ياديـ و بن ييربنـا ينقش ز تواند يم يکرد مشارکتيرو با ييروستا
  .داشته باشد ييجوامع روستا

 راهنمـاي  روسـتايي  توسـعه  جـامع  طـرح  ،عبـارتي  بـه  يا هادي طرح راستا، نيا در
 وضـعيت  از آگـاهي  بـا  روسـتاها،  در آباداني و سازندگي عمليات هدايت براي مصوبي
 اصـالح  و يدهـ  سـامان  ضـمن  آن، در  که) ٤٣( آنهاست ياجتماع و اقتصادي فرهنگي،

 هـاي  کـاربری  بـراي  نيزمـ  از استفاده نحوه و يآت گسترش مکان و زانيم موجود، بافت
 هـاي  يازمنـد ين و زاتيـ تجه و سـات يتأس کشاورزي، تجاري، ،يمسکون ليقب از مختلف
 و ضـا ف يدهـ  سـامان  هـاي طـرح  مصوبات قالب در ،مورد حسب بر را ييروستا يعموم

 بـه  طرح نيا لذا). ١٧( دکن يم نييتع اي هيناح جامع هاي طرح اي ييروستا هاي سکونتگاه
 عتيوضـ  تيهـدا  امکانـات،  عادالنـه  نيتـأم  روسـتاها،  عمران توسعه سازی نهيزم دنبال
 و یطـ يمح زيسـت  خـدمات  و مسـکن  بهبـود  براي الزم التيتسه جاديا روستا، يکالبد
 اجرا مورد به آنها از تعدادي در و هيته روستاها از ارييبس براي تاکنون که است يعموم

 و هـا  تـوان  از اسـتفاده  بـا  ان،ييدر صـورت مشـارکت روسـتا    ؛ و)٩( است شده گذاشته
 وضـعيت  بهبـود  و رفاهي و عمومي تسهيالت بهبود ساز نهيزم تواندمي خود يها تيقابل

و  ييروسـتا  يهـاد  يهـا  حدن به اهداف طريرس يبرا رو، از اين. باشد روستاييان زندگي
و  يريـ گ مينـد تصـم  يادر فر انييدر روسـتاها، مشـارکت روسـتا    يعمران يها ر طرحيسا

و  يدار، اجـرا و نگهـ  )ميازها و اتخاذ تصمين يبند تيازها، اولويص نيتشخ( يزير برنامه
شـايان   ،گـر يد سـوی از  .)۵( اسـت  يها الزامـ  ها و پروژه آثار طرح يو بازنگر يابيارزش

مردم روستا نقش  يازهايپروژه تا چه حد در رفع ن ياجراکه  مسئلهن يا است، يادآوری
 ةکننـد  نييتعاند،  ن مشخصات پروژه داشتهييب و تعيدر تصو يان چه نقشييدارد و روستا

  .خواهد بودپروژه  يان در مرحله اجراييمشارکت روستا ريتأثرابطه و 
ـ ابتدا با، ييحرکت در چارچوب توسعه روستا يبرا ،نيبنابرا و  يرات فکـر ييـ د از تغي
خـود را نسـبت بـه اهـداف و      يان طـرز تلقـ  ييروسـتا  ،يعني ان آغاز کرد؛ييروستا ينگرش
هـا   دولت آنکه بر مشروط ،)٥٠(ر دهند ييتغ ييت در مناطق روستايو فعال يکار يها ارزش
 و رنـد آو فـراهم  رابطه متقابـل  جاديام در راستای مرد تيبراي رشد ظرف را يطيشرا بتوانند
 اسـت يس، حـال  هـر  بـه  .کننـد  ليتسـه  نفس اعتمادبه شيافزا برای را شهروندان نيب تماس
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ر يـ مطالعات اخ). ١٦(د يآ يم شمار به تحقق توانمندسازي افراد شرط شيپ ،يعموم مشارکت
 ييتوسـعه روسـتا   يبـرا  يمشـارکت  يها افتينشان داده که ره توسعه درحال يدر کشورها

ـ ا بر اساس. اند ز بودهيآم تيموفق ـ ا موفقيـ شکسـت   ،ن مطالعـات ي توسـعه   يهـا  ت طـرح ي
 هـا آن يابيها و ارز در طرح ياجتماعات محل يريمشارکت و درگ ةبه درج يبستگ ييروستا

 از توسـعه  يا ن مبناست که مشارکت مردم در هر مرحلـه يبر ا يکل ةتجرب. ها دارد از پروژه
اتفـاق   يشکسـت زمـان   ،قابـل در م هاسـت؛  پـروژه  يت در اجـرا يموفق يبرا يديعامل کل

  ).١١(شود  يده گرفته ميافتد که مشارکت مردم در مراحل مختلف ناد يم
 و گذرديم دهه دو از بيش کشور ييروستا مناطق در يهاد يهاطرح ياجرا زمان از
است،  گرفته صورت يمتعدد يها يبررس هاطرح نيا ياجرا اثرات يابيارز با ارتباط در
   .شود طالعاتی چند اشاره می، به مجملهآن  از که

ـ  هکـ  معتقدنـد  )۴۴( پـور  شارع و )۳۷(رهنما  ،)۴۹( يوثوق  يياشناسـ  دمعـ  دليـل  هب
 مشـارکت  شدن محدود اجرا، مدت شدن يطوالن ،يهاد طرح توسط يانيروستا يازهنيا
 يهـا طـرح  ياجـرا  هنگـام  در طرح يمتصد افراد نبي يناهماهنگ و يالم كکم هب ردمم
ـ ا ،ييتاروسـ  يها هسکونتگا در ياده  نييپـا  تاًنسـب  تيارضـ  ماننـد  ييپيامـدها ن طـرح  ي

 مانـدن  ناتمـام  خاطر هب اهمهاجرت کنترل در موفقيت عدمو  طرح، ياجرا زا يانيروستا
 يمردم مشارکت يقانون گاهيجا وجود عدم )۴۱( پور يسرتيپ .است داشته يپ در را طرح
باعـث عـدم    يمحل و يمردم يهاشارز بر يفن يهادگاهيد يبرتر و يهاد يها طرح در

  .ها شده استن طرحيت ايموفق
 يمتغيرهـا  )۲۱( و همکاران نژاد حسن و) ۳۰( يکوثر ،)۱۵( يعفت ،)۳۲( انيمحمود
 بـه  اعتمـاد  ،ياجتمـاع  انسـجام  ،ياقتصـاد  -ياجتمـاع  گاهيپا ،ياجتماع يآگاه انگيزش،

 بـه  يوابسـتگ  و يمحلـ  اختالفات روستا، ياقتصاد -ياجتماع موقعيت ،ها طرح انيمجر
 و )۱۲( احمدرش و مهر دانش .دانند يم مؤثر هاطرح در يانيروستا مشارکت بر را دولت
 انسـجام  بـين  يدار يمعنـ  و مثبت رابطه که معتقدند) ۱۹(همکاران  و ياصفهان يريش گل

 يو کـوه ) ٢٨( ييتقـوا و  يکـوه  .دارد وجود يانيروستا ياجتماع مشارکت و ياجتماع
و  ي، انسـجام اجتمـاع  يت اجتمـاع يرضـا ( ي، اجتمـاع يعوامل گروهـ  که معتقدند) ٢٩(

، بعد خانوار، تأهل تيوضعسن،  ،التيسطح تحص ،ينگرش ،يفرهنگ ،)ياجتماع يآگاه
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 يدر مشـارکت اقتصـاد   کشـت  ريـ زمحصـول    نـوع  د خانوار ويت توليشغل، وضع نوع
) ٢٧(ده و همکـاران  زا يميکر همچنين،. مؤثرند ييتوسعه روستا يها ان در طرحييروستا

 يدر گـردآور  هـا نـه يهز کـاهش  سـبب  هـا  طـرح  در يمحلـ  افراد مشارکت افتند کهيدر
و انسـجام   يهمـاهنگ  تـر،  اثـربخش  نيقوان نيتدو ، تر يواقع يهارراهکا نييتع اطالعات،

  .شود ين ميو اعمال بهتر قوان ييشتر افراد جامعه روستايب
 يها طرح در انييروستا يهمکار يبه معنمشارکت  که معتقدند )٤٦( طالب و همکاران

سـطوح مختلـف دارد و مشـارکت مطلـوب      مشارکت بلکه ست،ين گرانيد توسط شده هيته
 يـي و اجرا يريـ گ مي، تصـم يني، عيان بتوانند در سطوح ذهنييد که روستايآيد ميپد يزمان

توانـد   يان مييروستا ييتوانا مناسب و استفاده از يزيربرنامه ،نيهمچن .دخالت داشته باشند
معتقـد اسـت کـه     )٥( يانعنابست .دجاد کنيا عيطرح تجم يها تيموفق يمناسب برا یبستر
 يهـا  طـرح  يند اجرايامؤثر بر مشارکت و فر يو فلسف ين نگرش فکريدار ب ی معنیارتباط
ـ  کـه  رسيد هجين نتيدب) ٤(گر يد يدر پژوهش وی. وجود دارد ييتاروس يهاد ن عوامـل  يب
دار و  ی معنـی ارتبـاط  ييروسـتا  يهـاد  يهـا  طرح يند اجراياشارکت و فرمؤثر بر م يفرد
درصـد   چهـارده مؤثر بر مشـارکت فقـط    يف وجود دارد و بر اساس آن، عوامل فرديضع
 يبررسـ  بـه ) ٤٨( و همکـاران  ايوالنسـ  ،نيهمچن .کند يه مين و توجييرات وابسته را تبييتغ

 آن ديـ مؤ پـژوهش  نيا جينتا. ندداختپر ييروستا توسعه يها طرح در يمردم يها مشارکت
 و اثـرات  بهبـود  موجـب  ييروسـتا  عمـران  يها برنامه در يمردم مشارکت جلب که است
 تعهـد  موجـب  مردم مشارکت ،نيهمچن. دشو يم يعمران يها طرح از مردم شتريب تيرضا
  .شود يم ها طرح نيا ياجرا در آنها شتريب يکار

 يهـاد  يهـا  طـرح ان در ييمشارکت روستا يرهايمتغ يبه بررس ،ن مطالعاتياگرچه ا
 ،نيشـ يج مطالعات پينتا گرفتن نظر ، اما پژوهش حاضر عالوه بر دراند پرداخته ييروستا

 مـورد در منطقـه   ييروسـتا  يهـاد  يهـا  طـرح ت يزان موفقيمو سنجش  يبه دنبال بررس
ـ تهنـد  يفراان در ييمشارکت روسـتا در صورت  مطالعه  يهـاد  يهـا  طـرح ب يو تصـو ه ي
  .است ييروستا

 يطـرح هـاد   يت در اجـرا يـ زان موفقياز م يآگاه هدف باپژوهش حاضر  ،نيبنابرا
 يهـا  ن شهرسـتان يدر ب ،ه نظر کارشناسانيبر پا که ستانتدر سطح شهرستان دش ييروستا
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در  يطرح هـاد  يه و اجرايند تهيان در فراييزان مشارکت روستاين ميشتريب استان بوشهر
ـ تـا م  درصـدد اسـت   ،مشاهده شـده آنجا   ينـد اجـرا  ياان در فرييزان مشـارکت روسـتا  ي
را مورد کنکـاش قـرار دهـد و در کنـار آن،      ييروستا يها در سکونتگاه يهاد يها طرح
تـا   کنـد  يابي، ارزمطالعه مورد ةرها را در سطح محدودين متغين ايارتباط ب ييع فضايتوز

و  ييي روسـتا  هـا  حـوزه در  بيشـتر  يهـا  ياي براي بررسـ  پايه عنوان بهبتوان از نتايج آن 
نـه  يشـده در زم  مطالعـات انجـام   يرسـ پس از بر .دکراستفاده  مطالعه مورد ةيناح ژهيو به
ـ ا ياسـناد مربـوط بـه اجـرا    و مطالعه اساسنامه و  يهاد يهاطرح يابيارز  هـا، ن طـرح ي

در  ،نيبنـابرا . اسـت د شـده  يـ شـتر تاک يب و هدف چهار بعد يرومشخص شد که عمدتاً 
 يدر روسـتاها  يطـرح هـاد   يدر اجـرا  تيـ موفقزان يم يبررس يبراز ين حاضر پژوهش
 ياراضـ  ي، شبکه معابر، کـاربر ييمسکن روستا ،يعني بعدچهار ابتدا همان  ،مطالعه مورد
زان يـ م يريـ گ اسب و انـدازه من پرسشنامه تهيه منظور و بهشدند انتخاب  ستيز طيمحو 

و  تعيـين  هـادي  هـاي اجـراي طـرح  در ثرؤم متغيرهاي ،اكتشافي روش با ابتدا ،تيموفق
 ۳در جـدول   هـا  شاخصن يدر ا نظر مورد يها هيگو .دشدنف يمورد نظر تعر يها هيگو

  .دهد يمق را نشان يتحق يز مدل مفهومين ۱شکل . آمده است
 

  
  پژوهش يمدل مفهوم -۱ شکل
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  قيروش تحق

 -يفيتوصـ «ت يـ و بـه لحـاظ روش و ماه  » يکـاربرد «ث هـدف  يـ پژوهش حاضر، از ح

شهرسـتان   ييروسـتا  ينـواح شـامل آن دسـته از   پـژوهش   يجامعه آمار. است» يليتحل

 بـا جمعيـت   ،دشتسـتان  .است شده اجرا اجآندر  ييروستا يکه طرح هاد بودهدشتستان 

. اســت اســتان بوشــهر يهــا از شهرســتان، ۱۳۹۰ســال  ينفــر طبــق سرشــمار ۲۲۹،۴۲۵

ـ دانـان از آن بـه نـام دسـتقان      يران است که جغرافين مناطق ايتر يميدشتستان از قد  ادي

 دوازدهبخـش،   شش شهر، هشتشهرستان به مركزيت شهر برازجان داراي اين . اند کرده

  ).٢٤( استآبادي  ١٢٧و  دهستان

  )۲۰(فرمانداری بوشهر : مأخذ
   نمونه در شهرستان يت روستاهايشهرستان دشتستان و موقع ياسيمات سيتقس -۲شکل 
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ـ   ياز کارشناسان بن يمطالعات اکتشاف بر اساس ن ياد مسکن شهرسـتان دشتسـتان، از ب
در  يشـتر يان مشـارکت ب ييکـه روسـتا   شهرستان ييسکونتگاه روستا دوازدهروستا،  ١٢٧
نمونـه انتخـاب    عنـوان  بـه  خـانوار  ٥٥٨٢با جمعيت ، اند داشتهروستا  يطرح هاد ياجرا

با توجـه بـه    يصادفت يريگ نمونهخانوار به روش  ٢٥٧ن تعداد، ياز ا ).=٥٥٨٢N(شدند 
  ). =٢٥٧n( ندانتخاب شد ١٣٩٤در سال  ينمونه آمار عنوان بهرابطه کوکران 
ـ   يتصـادف ل يتکمو بعد از در ادامه  سـه  يمقا منظـور  بـه ، خانوارهـا ن يپرسشـنامه از ب

روسـتا مشـارکت نکـرده     يطـرح هـاد   يگو در اجرا همه افراد پاسخ که آنجا از نظرات،
که  يو کسان )نفر ١٣٦( يدر طرح هاد کنندگان مشارکتگروه در دو  ها پرسشنامه ،بودند
. ل قـرار گرفـت  يو تحل يموردبررس، )نفر ١٢١( ندداشتن يند طرح هاديدر فرا يمشارکت
ـ ن) ياسالم يشورا يار و اعضايده( يين روستاوالنفر از مسئ ٢٨ نظرات ،نيهمچن ز در ي

 ١جـدول   .شـد  يآور مـع جروسـتا   يند طرح هـاد يان در فراييرابطه با مشارکت روستا
  .دهد يمرا نشان  موردمطالعه ياطالعات و حجم نمونه در روستاها

  همورد مطالع يروستاهابرآورد حجم نمونه در  - ١جدول 
  حجم نمونه  يه طرح هاديسال ته  خانوار  تيجمع  روستا  دهستان بخش
 ٢٢ ١٣٨٨ ٤٧٤ ٢٠٠٠ يدهرودسفل  دهرود  ارم

 ٢١ ١٣٨٧ ٤٥٥ ١٨٦٠ ابيرودفار ارم  ارم

 ١٣ ١٣٨٣ ٢٧٣ ١٠٩٤ اندشتيم يدرواه  آب پخش

 ١٢ ١٣٨٣ ٢٥٧ ١٠٨٨ چهار برج يدرواه  آب پخش

 ٢٧ ١٣٨٧ ٥٨١ ٢٢٧٩ بوشکان بوشکان  بوشکان

 ٢٦ ١٣٨٨ ٥٧٢ ٢٢١٨ طلحه پشتکوه  بوشکان

 ٣١ ١٣٨٦ ٦٦٥ ٢٤٧٤ نظرآقا رراهيز  سعدآباد

 ٣٤ ١٣٨٥ ٧٥٠ ٣٠٩٠ درودگاه رراهيز  سعدآباد

 ١٧ ١٣٨٦ ٣٧٣ ١٥٧٧ يا فهيخل ارهشبانک  شبانکاره

 ٢٠ ١٣٨٩ ٤٤٠ ١٨٣٧ يدهداران سفل شبانکاره  شبانکاره

 ١٤ ١٣٨٢ ٣٠٣  ١١٣٥ مکان خوش حومه  يمرکز

 ٢٠ ١٣٨٦ ٤٣٩  ١٦١٠ يچاه خان ارتيز  يمرکز

  ٢٥٧  -  ٥٥٨٢  ٢٢٢٦٢  ١٢ ٩  جمع

  )۲۳(ر ايران مامرکز آ: مأخذ

 و پرسشـنامه  ابـزار  با و ميداني اتمطالع از طريق استفاده مورد يها داده اصلي بخش
 و مـدارک  و اسـناد  پـژوهش،  مفهومي -چارچوب نظري مانند آن ديگر بخش و مصاحبه
  .است آمده دست به يا کتابخانه روش طريق از ها يسرشمار
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طـرح   يه و اجرايان در تهييزان مشارکت روستايم«حاضر، ر مستقل، در پژوهش يمتغ

 .اسـت » ييروستا يطرح هاد يت در اجرايزان موفقيم« ر وابستهيو متغ »ييروستا يهاد

در  يا پرسشـنامه پژوهش مشـخص و   يها ابتدا ابعاد و مؤلفه ،وابسته ريمتغ يبررس يبرا

ن نسخه از آن در يچند نامه،سشپر ييروا يبرا. ه شديکرت تهيل يا نهيگز پنجف يقالب ط

ـ بند دانشگاه و کارشناسـان  يشامل اسات متخصصاناز  يار گروهياخت اد مسـکن انقـالب   ي

پـس از   .انجـام شـد   هـا آن هایشـنهاد يپ حسب برقرار گرفت و اصالحات الزم  ياسالم

 شـده  اسـتفاده کرونبـاخ   ياز روش آلفـا  ،آن ييايسنجش پا يو براپرسشنامه  يآور جمع

و مناسـب   قبـول  قابل آن يياي، پابوده ۷/۰ ير باالين متغيزان آلفا در ايم کهاز آنجا  .است

زان مشـارکت  يـ ر ميکرونباخ را در ابعاد مختلف متغ ير آلفايمقاد ۲جدول . ستا يابيارز

  .دهد يمنشان  ييروستا يهاد يها طرحدر 

 يهـا در دو سـطح خانوار  حاضـر  هـا در پـژوهش   داده ،که عنـوان شـد   طور همان

بـا  ) ارهـا يو ده ياسـالم  يشورا ياعضا( مطالعه مورد يروستاها نمسئوالو  ييروستا

 يو اسـتنباط  يفيوه توصيبه دو ش وشده و استخراج  يکدگذار SPSS فزارا نرماستفاده 

، ين سـن يانگير مينظ ياطالعات ،در مرحله اول. است گرفته قرارل يو تحل يبررس مورد

با اسـتفاده از   گويان پاسخالت و شغل يمدت سکونت در روستا، سطح تحص ت،يجنس

 آمـده  دست بهجداول و نمودارها  در قالب ين و فراوانيانگير مينظ يفيتوص يها آماره

 يهـا  ها از آزمـون  داده ليتحل يق، براياهداف تحق يدر راستا ،در بخش دوم ؛ واست

هـا از   ا نرمال نبودن دادهيبردن به نرمال بودن  يپ يابتدا برا. است شده استفاده يآمار

ـ  ،K-Sپس از آزمون . استفاده شد )K-S( اسميرنوف - آزمون کولموگروف ه با توجه ب

مسـتقل اسـتفاده    tاز آزمـون   ،در صـورت نرمـال بـودن    ،شـده  يسـاز  کساني يها داده

ـ  يتگسـ همب يبررس يبرا .شود يم  يب همبسـتگ يهـا از ضـر   رهـا و شـاخص  ين متغيب

ر مستقل بر يمتغ يرگذاريزان تأثيم يبررس يبرا ،تينها در. است شده استفاده رسونيپ

 استفاده گام به گامون ي، از رگرسکنندگان مشارکتابعاد در گروه  ير وابسته در تماميمتغ

  .است شده
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 يزان مشارکت در طرح هادير ميابعاد مختلف متغ درکرونباخ  يآلفا ريمقاد - ۲جدول 

  ها هيگو  شاخص
  کرونباخ يمقدار آلفا

  مأخذ
  کارشناسان  کنندگان مشارکت

  ه طرحيته
ن ضوابط و ارائه ييوضع موجود روستا، تع يابيشناخت و ارز

  يه طرح هاديشنهادات جهت تهيپ
٥٩١/٠  ٧٥٥/٠  

و  ٢(
٣٨( 

ب يتصو
 طرح

 )٢٢(  ١  ١ يب طرح هاديشرکت در جلسات تصو

 طرح ياجرا

ت يوساز، رعا ساخت يا بهبود الگوير ييمساکن، تغ يساز مقاوم
و  يآور وساز، اصالح شبکه معابر، جمع در ساخت يضوابط فن

ت ي، دفع و هدايخانگ يها و پسماندها بهتر زباله دفع هر چه
 ، گسترش فضاي سبز و زيباسازي محيطيسطح يها آب

٨٠٠/٠  ٧٩٧/٠  
)٢٢ ،
و  ٣٨
٢١( 

نظارت و 
 ينگهدار

و  ييات اجرايت عمليفينظارت بر انجام پروژه، نظارت بر ک
 ساتيتأسو مراقبت از  يتالش در نگهدار

٦٤٧/٠  ٧٧٧/٠  
و  ١٤(

٦( 

موارد 
 مشارکت

مثل ارائه ( يشناسان، کمک فن، ارائه اطالعات به کاريکمک مال
 کار يروي، ارائه ن)...و آالت نيماشابزار و 

٧٣٩/٠  ٦٤٠/٠  
و  ٣٩(

٣٨(  
   ۸۷۲/۰  ۷۸۴/۰  زان مشارکتير ميمتغ

  های پژوهش يافته: مأخذ

 يت در طرح هاديزان موفقير ميابعاد مختلف متغ درکرونباخ  يآلفا ريمقاد - ۳جدول 

  ها هيگو شاخص
مقدار 

 يآلفا
  کرونباخ

  أخذم

  مسکن
 يبستر نمودن استاندارد، فراهم و مقاوم مصالح مسکن، استفاده از يساز مقاوم
، ييروستا وساز ساخت يالگو بهبود اي رييت، تغيمالک سند صدور جهت مناسب

  وساز ساخت در مقررات و يفن ضوابط تيرعا
٤٢٥/٠  

و  ٤٠(
٢٥(  

  شبکه معابر

 معابر مورد در طرح يفن ضوابط تيبافت، رعا سطح در معابر شبکه اصالح
 معابر تيفيک ي، ارتقا)مناسب بيش مناسب، ضيتعر ها، راه ميحر تيرعا(

 موجود معابر بهسازي و ، بهبوديقبل معابر به نسبت داالحداثيجد
  )رو ادهيپ احداث ،يگذار جدول(

٨٤٧/٠  
)٤٠ ،
و  ٢٦
٣٦(  

 يکاربر
  ياراض

 يمناسب برا د، انتخاب سمت توسعهيجد يجذب امکانات و خدمات رفاه
در مورد خدمات و  يطرح هاد يشنهاديت ضوابط و مقررات پيرعا روستا،
در سطح روستا،  ييربنايو ز يع خدمات رفاهيت توزيمطلوب ع آن،يتوز ي نحوه

  هاي باارزش تاريخي و فرهنگي توجه به بافت

٦٧٣/٠  
)٧، ٢٦ 
  )٣٦و 

  ستيز طيمح

ع يصنا يابي ، مکانيخانگ ياها و پسمانده بهتر زباله و دفع هر چه يآور جمع
از سطح معابر روستا،  يسطح يها ت آبيدر روستا، دفع و هدا ييسبک روستا

يا توسعه محدوده گورستان روستا،  يابي گسترش فضاي سبز در روستا، مکان
  تغيير سيماي روستا و زيباسازي محيط

٧٥٢/٠  
)۸ ،۳۴ 

 )٥و 

    ٨٠٣/٠  مجموع

  های پژوهش يافته: مأخذ



   ١١  �٢ة ، شمار٢١روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ... اثرگذاری ميزان مشارکت روستاييانبررسی 

  

  حثج و بينتا

  گويان پاسخ يفرد يها يژگيو

 انييروسـتا  و؛ هستند ييروستا نمسئوالان و ييروستا يکل دو گروه، شامل گويان پاسخ

 را شـامل  )کننده مشارکتغير انييو روستا کننده مشارکتان ييروستا(رگروه يخود دو ز

ــ ــا. ندشــو يم ــر اســاس نت ــهج يب ــده دســت ب ــان پاســخشــتر ي، بآم  درصــد ۲/۶۱( گوي

ــا  ۳۱ســن  از )کننــدگان مشــارکتغير درصــد ۳/۳۵ و گانکننــد مشــارکت ســال  ۴۰ت

 کننـده،  مشارکت انييو روستا ييروستا نمسئوالدر گروه  ،تيجنس ازنظر. ندبرخوردار

درصــد از  ۶/۷۰ زيــن کننــده مشــارکتغير انييدر گــروه روســتا و گويــان پاســخهمــه 

  .ندهستمردان  گويان پاسخ

 در گـروه  کـه  دهـد  يمر روستا نشان دحسب مدت سکونت  بر گويان پاسخع يتوز

 تا ده ۵ن يب درصد ۵/۲سال و تنها  ده يان باالييدرصد روستا ۵/۹۷ ،کنندگان مشارکت

 ۹/۹۱ کننـدگان،  مشـارکت غير در گـروه  انـد؛ همچنـين،   اشـته دسکونت سال در روستا 

 پـنج درصـد کمتـر از    ۲/۲و تنها  سال پنج تا دهن يدرصد ب ۵/۹سال،  ده يدرصد باال

ان ييروسـتا درصـد   ۳/۴۱ زيـ الت نيتحصـ  نظـر  از. انـد  در روستا سکونت داشـته سال 

ن يشـتر يهستند که ب ييدر مقطع راهنمادرصد  ۱/۳۳و  ييدر مقطع ابتدا کننده مشارکت

، ن درصـدها يشـتر يب کننده، مشارکتغير انييو در گروه روستا ؛دهند يدرصد را نشان م

. باشــند ينوشــتن مــو خوانــدن و ييتــدادر مقطــع اب ،بيــترت درصــد، بــه ۹/۴۴و  ۱/۴۷

 نيـز از درصـد   ۶/۲۸و  و باالترپلم يالت ديتحص ازن والدرصد از مسئ ۴/۷۱، نيهمچن

ـ  .نـد برخوردار ييالت در مقطع راهنمـا يتحص  يت شـغل يوضـع  يبـا بررسـ   ،نيهمچن

ـ ي، ترکي، دامـدار يزراعـت، باغـدار   يشـغل  يها گروهن ياز ب ،گويان پاسخ  ريو سـا  يب

درصـد روسـتاييان    ۹/۵۷(ان ييان، شـغل اکثـر روسـتا   ييگروه روستادر هر دو ، مشاغل

قـرار   مشاغل ريسا  ةدر رد) کننده درصد روستاييان غيرمشارکت ۵/۶۵کننده و  مشارکت

  .است ين درصد مربوط به شغل دامداريکمتر دارد؛ و
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 يطرح هاد يه و اجرايان در تهييزان مشارکت روستايم يبررس

بـه علـت   کـه   اسـت ) ينظارت و نگهدار ب، اجرا،يه، تصويته( بعد چهار يدارا رين متغيا

شـده و فقـط    يپرسشنامه خـوددار  يج جزئياز ارائه نتا ة حاضر،اد مطالب در مقاليحجم ز

 اطالعـات  ارائـه  ،يمال يها کمک(ان ييروستا مشارکت به همراه مواردج در سطح ابعاد ينتا

ـ ن ارائه و يفن يها کمک کارشناسان، به ـ تفک بـه  )کـار  يروي و  انييدر دو گـروه روسـتا   کي

ها نشان  افتهي .است دهآم ٣در جدول ) اريو ده ياسالم يشورا ياعضا( يين روستاوالمسئ

هـر دو   زان مشـارکت يـ م ،يطرح هـاد  يدر مرحله اجرا ،بعد چهارن ين ايدهد که در ب يم

  .داشته استرا ن يانگين ميباالتر گروه

  انيين مشارکت روستازاير ميابعاد متغ يفيآمار توص - ۴جدول 

  ابعاد
  يين روستامسئوال کنندگان مشارکت

  اريانحراف مع  نيانگيم اريانحراف مع  نيانگيم

  ۶۷۸/۰ ۵۸/۲  ۶۰۸/۰  ۵۷/۲ يه طرح هاديته

 ۲۶۲/۰ ۹۲/۱ ۶۴۱/۰ ۵۵/۲ يب طرح هاديتصو

 ۹۰۷/۰ ۲۰/۳  ۳۳۸/۰ ۰۶/۳ يطرح هاد ياجرا

 ۷۹۳/۰ ۰۴/۳  ۶۳۶/۰ ۴۹/۲ ينظارت و نگهدار

 ۷۱۷/۰ ۹۱/۲  ۵۲۸/۰ ۴۹/۲ )کار يرويو ن ي، ماليفن(رکت مشا

  ۶۷۱/۰ ۷۳/۲  ۵۵۰/۰  ۶۳/۲ انييزان مشارکت روستاير ميمتغ

  های پژوهش يافته: مأخذ

ب، اجـرا، نظـارت و   يه، تصـو يـ زان مشـارکت در ابعـاد مختلـف ته   يم ٥جدول  يها داده

ـ بر ا ؛دهد يمرا نشان  يو موارد مشارکت در طرح هاد ينگهدار ـ م ،اسن اسـ ي زان يـ ن ميانگي

 دربوشـکان   يروسـتا  ،انيـ ن ميـ مشارکت در اکثر روستاها در حد متوسط قـرار دارد و در ا 

  .را به خود اختصاص داده است) ٣٤/٣(ن يانگيم نيباالترزان مشارکت يم ةنيزم
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  ک روستايتفک ان بهييزان مشارکت روستاير ميار ابعاد متغين و انحراف معيانگيم - ۵جدول 

 نام روستا

  طرح ياجرا  ب طرحيتصو  ه طرحيته
نظارت و 

  ينگهدار

موارد مشارکت 

  ...)و ي، ماليفن(
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رو
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  اريمع

 ٢/٢٣ ۲۷۹/۰ ۴۱/۲ ۳۲۳/۰ ۰۷/۳ ۱۸۴/۰ ۱۸/۳ ۵۲۷/۰ ۴۴/۲ ۰۰۰/۰ ۵۰/۲ ابيفار رود

 ٢/٦١ ۱۹۶/۰ ۶۴/۲ ۳۱۷/۰ ۲۳/۳ ۲۷۱/۰ ۶۰/۲ ۰۰۰/۰ ۰۰/۲ ۴۴۹/۰ ۵۷/۲ يا فهيخل

 ٣/٣٤ ۳۸۶/۰ ۱۸/۳ ۱۷۱/۰ ۱۹/۳ ۲۶۹/۰ ۶۷/۳ ۶۵۱/۰ ۳۳/۳ ۷۷۸/۰ ۳۳/۳ بوشکان

 ٢/٨٧ ۱۸۴/۰ ۹۷/۲ ۶۲۴/۰ ۹۳/۲ ۱۳۰/۰ ۹۵/۲ ۴۲۱/۰ ۸۰/۲ ۳۴۹/۰ ۷۰/۲ يسفل دهرود

 ٢/٦٧ ۲۹۱/۰ ۵۲/۲ ۶۲۶/۰ ۶۹/۲ ۱۱۶/۰ ۸۸/۲ ۴۹۲/۰ ۶۶/۲ ۴۳۳/۰ ۶۲/۲ يسفل دهداران

 ٢/٧٩ ۸۳۸/۰ ۲۵/۲ ۸۷۵/۰ ۰۴/۲ ۲۸۴/۰ ۱۰/۳ ۶۹۹/۰ ۲۱/۳ ۵۳۴/۰ ۳۵/۳ آقانظر

 ٢/٣٥ ۰۰۰/۰ ۰۰/۲ ۱۶۲/۰ ۰۹/۲ ۱۶۲/۰ ۱۲/۳ ۴۸۷/۰ ۲۸/۲ ۳۹۳/۰ ۲۸/۲ برج چهار

 ٢/٤٣ ۱۳۳/۰ ۲۵/۲ ۱۷۲/۰ ۲۰/۲ ۱۵۷/۰ ۱۶/۳ ۵۱۷/۰ ۳۷/۲ ۲۵۸/۰ ۱۸/۲ يخان چاه

 ٢/٥٤ ۴۴۶/۰ ۶۰/۲ ۲۸۰/۰ ۴۵/۲ ۱۵۵/۰ ۱۷/۳ ۴۲۵/۰ ۲۱/۲ ۳۲۵/۰ ۲۵/۲ درودگاه

 ٢/٢٩ ۳۹۰/۰ ۱۹/۲ ۱۱۱/۰ ۰۳/۲ ۳۴۷/۰ ۸۳/۲ ۴۴۰/۰ ۲۲/۲ ۳۵۳/۰ ۱۶/۲ مکان ش خو

 ٢/٣٤ ۴۴۷/۰ ۳۰/۲ ۰۰۰/۰ ۰۰/۲ ۰۰۰/۰ ۰۰/۳ ۴۴۷/۰ ۲۰/۲ ۴۴۷/۰ ۲۰/۲ اندشتيم

 ٢/٣٠ ۴۶۸/۰  ۲۸/۲ ۰۸۹/۰ ۰۲/۲ ۳۰۶/۰ ۸۴/۲ ۴۲۵/۰ ۲۱/۲ ۳۷۲/۰ ۱۷/۲  طلحه

  -  ۳۳۸/۰  ۴۶/۲  ۲۶۰/۰ ۴۹/۲  ۱۹۸/۰ ۰۰/۳  ۴۶۰/۰  ۲۹/۲  ۳۹۰/۰  ۵۲/۲  جمع

  های پژوهش يافته: مأخذ

 در سطح روستاها يطرح هاد ياجرا روند در تيموفقزان يم يبررس

 طيمحـ و  ياراضـ  يکـاربر  شـبکه معـابر،   ،ييمسکن روسـتا (بعد  چهار ير داراين متغيا
 دادهنشان  کننده مشارکت انيين روستايک در بيتفک جداول، بهاست که در قالب  )ستيز

از روسـتاييان در زمينـة ميـزان موفقيـت در رونـد       يج نظرسنجياساس نتا بر .است شده
در  :انـد از  عبارت موفقيت ير ميانگينداجرای طرح هادی در سطح روستاها، باالترين مقا

و  بهسـازي «و » انييتاروسـ  مسـکن  يسـاز  مقـاوم « يهـا  شـاخص  ،ييبعد مسکن روستا
و  ۸۳/۳ ريمقـاد  با ،بيترت به ،»استاندارد مقاوم و داراي مصالح نظر از مسكن يساز مقاوم
 يبافـت کالبـد   درگسترش و اصالح شـبکه معـابر   «شاخص  معابر، شبکه بعددر  ؛۸۱/۳

ع خـدمات  يتوز تيمطلوب« يها شاخص ،ياراض يکاربر بعددر  ؛۲۲/۳با مقدار  »هاروستا
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ــاه ــايزو  يرف ــتا  ييربن ــطح روس ــرا   «، »در س ــب ب ــعه مناس ــمت توس ــاب س  يانتخ
 يطرح هـاد  يشنهاديمقررات پ ت ضوابط ويرعا«، و »د در روستايجد يوسازها ساخت

بعد و در  ؛ ۸۵/۲و  ۸۵/۲، ۹۱/۲ ريمقادبا  ،بيترت ، به»ع آنيتوز ةدر مورد خدمات و نحو
ـ  بهتـر  چـه و دفـع هـر    يآور جمع« يها شاخص ،ستيز طيمح  يهـا و پسـماندها   هزبال

سبز  يگسترش فضا«، و »از سطح معابر روستا يسطح يها ت آبيدفع و هدا«، »يخانگ
  .۱۴/۳ و ۳۶/۳، ۵۴/۳ ريمقادبا  ،بيترت ، به»روستا در

دهـد کـه    يها نشان مـ  افتهي .آمده است ۶اين ابعاد چهارگانه در جدول  يفيتوص آمار
ن يانگيـ ت را بـا م يـ ن موفقيشـتر يکن ب، بعد مسيطرح هاد يبعد اجرا چهارن ين ايدر ب
 .داشته است ييط روستايدر مح ۳۳/۳

  هادی طرح ياجرا روند در تيموفقزان ير ميابعاد متغ يفيآمار توص - ۶جدول 

  اريانحراف مع  نيانگيم  ابعاد

  ۱۹۶/۰ ۳۳/۳ ∗مسکن 

 ۵۰۲/۰ ۲۱/۳ شبکه معابر

 ۴۲۳/۰ ۷۵/۲ ياراض يکاربر

 ۴۶۲/۰ ۱۷/۳ ستيز طيمح

  ۲۶۷/۰ ۱۲/۳ طرح ياجرا روند در تيموفقزان ير ميمتغ

  های پژوهش يافته: مأخذ 

 يروستاها ،ييروستا مسکن بعد در که شود يم مشاهده ،۷جدول  يها داده اساس بر
 يروستاها ،، در بعد شبکه معابر۴۲/۳و  ۴۳/۳ن يانگيبا م ترتيب به مکان خوش و بوشکان
ـ م بـا  ترتيـب  بـه  يخـان  چـاه ، نظرآقا و ابيرودفار در بعـد   ،۶۴/۳و  ۷۵/۳، ۷۷/۳ن يانگي
ـ م بـا  ترتيـب  به ابيو رودفا يا فهيبوشکان، خل يروستاها ،ياراض يکاربر  ،۳۰/۳ نيانگي
و درودگـاه   چهـاربرج  ،يخـان  چاه يروستاها زين ستيز طيمح بعد درو  ۹۵/۲ و ۰۸/۳
 ،تيـ در نها .اند هشتت را دايزان موفقيم نيشتريب ۶۰/۳ و ۸۵/۳، ۸۷/۳ن يانگيبا مترتيب  به
) ۴۴/۳( تيـ زان موفقيـ من ي، بـاالتر يهـاد  طـرح  ياجـرا  رونـد کل که در توان گفت  يم

  .استچهاربرج  يمربوط به روستا
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 ک روستايتفک طرح به ياجرا در تيموفقزان ير ميار ابعاد متغيعن و انحراف ميانگيم - ۷جدول 

 نام روستا
يم  ستيز طيمح  ياراض يکاربر  شبکه معابر مسکن
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۰۰۰/۰ ۴۰/۳  ابيرودفار  ۷۷/۳  ۱۵۰/۰  ۹۵/۲  ۱۳۳/۰  ۳۳/۳  ۱۴۴/۰  ٣٦/٣  

۱۳۸/۰ ۳۷/۳ يا فهيخل  ۳۹/۳  ۱۹۶/۰  ۰۸/۳  ۳۲۳/۰  ۵۴/۳  ۰۸۱/۰  ٣٥/٣  

۰۷۷/۰ ۴۳/۳ بوشکان  ۱۴/۳  ۲۷۰/۰  ۳۰/۳  ۲۴۸/۰  ۱۲/۳  ۱۷۵/۰  ٢٥/٣  

۱۸۸/۰ ۴۰/۳ يسفل دهرود  ۹۲/۲  ۱۶۸/۰  ۹۰/۲  ۱۴۱/۰  ۰۰/۳  ۰۰۰/۰  ٠٦/٣  

۱۰۲/۰ ۳۸/۳ يسفل دهداران  ۶۸/۲  ۵۸۵/۰  ۷۶/۲  ۱۴۳/۰  ۸۸/۲  ۲۰۵/۰  ٩٣/٢  

۱۵۱/۰ ۳۰/۳ آقانظر  ۷۵/۳  ۲۷۷/۰  ۶۲/۲  ۴۲۱/۰  ۱۳/۳  ۱۷۵/۰  ٢٠/٣  

۱۵۷/۰ ۳۱/۳ چهاربرج  ۶۴/۳  ۱۹۶/۰  ۹۴/۲  ۳۹۵/۰  ۸۵/۳  ۰۶۲/۰  * ٤٤/٣  

۱۵۱/۰ ۲۰/۳ يچاهخان  ۶۵/۳  ۳۵۱/۰  ۸۷/۲  ۲۸۱/۰  ۸۷/۳  ۲۹۲/۰  ٤٠/٣  

۱۷۲/۰ ۱۷/۳ درودگاه  ۲۸/۳  ۱۶۵/۰  ۸۷/۲  ۳۰۹/۰  ۶۰/۳  ۴۷۴/۰  ٢٣/٣  

۱۵۶/۰ ۴۲/۳ مکان ش خو  ۸۶/۲  ۳۳۳/۰  ۱۱/۲  ۱۴۵/۰  ۵۵/۲  ۱۸۶/۰  ٧٤/٢  

۰۰۰/۰ ۴۰/۳ اندشتيم  ۸۰/۲  ۴۴۷/۰  ۱۶/۲  ۱۶۷/۰  ۷۰/۲  ۱۸۲/۰  ٧٧/٢  

۳۸۹/۰ ۳۲/۳ طلحه  ۷۶/۲  ۳۸۵/۰  ۳۸/۲  ۳۰۸/۰  ۷۱/۲  ۱۸۹/۰  ٢٠/٢  

۳۴/۳ جمع  ۱۴۰/۰  ۲۲/۳  ۲۹۳/۰  ۵۴/۲  ۲۵۱/۰  ۱۹/۳  ١٨٠/٠   

  های پژوهش يافته: مأخذ

 طرح ياجرا روند در تيموفقزان يزان مشارکت و ميم يرهاين متغيارتباط ب يبررس

 رو، از ايـن . شودن يينرمال بودن آنها تع که الزم است ،رهاين متغيارتباط ب يقبل از بررس
قرار گرفـت   يرها مورد بررسيرنوف نرمال بودن متغياسم -به کمک آزمون کولموگروف
 صـفر  فـرض  بوده، لـذا  ۰۵/۰از  شتريب آزمون، نيا دار در يو مشخص شد که سطح معن

رها نرمال يمتغ ،درصد ۹۵نان يشود و با اطم يرفته ميها پذ بر نرمال بودن داده يمبن آزمون
  . رسون استفاده کرديپ يتوان از همبستگ يم ،نيبنابرا .هستند
ر يابعاد متغ و »انييزان مشارکت روستايم«ر مستقل ين متغيرابطه ب يبه بررس ،نجايدر ا
ـ متغايـن  ن يرابطه ب ،نيهمچن و» طرح يت درروند اجرايزان موفقيم«وابسته   پرداختـه  ري
  .است شده
ـ   شود يمشاهده م ،۸ن در جدول ورسيپ يجه همبستگيتوجه به نت با ن ابعـاد  يکـه از ب
در دو  ،)سـت يز طيمحـ و  ياراضـ  ي، شبکه معابر، کـاربر ييمسکن روستا( ر وابستهيمتغ

دار  يو رابطه معن است ۰۵/۰کمتر از  یدار يسطح معن ،ياراض يبعد شبکه معابر و کاربر
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زان ين ميب ،يطورکل به ،نيهمچن .ن دو بعد وجود دارديا و انييزان مشارکت روستاين ميب
  .م وجود دارديمستق يطرح همبستگ ياجرا روند درق يزان توفيو م انييمشارکت روستا

زان يزان مشارکت و ابعاد ميم نيرابطه ب يبررس ين براورسيپ يآزمون همبستگ - ۸جدول 

  طرح ياجرا روند در تيموفق

ر يمتغ(زان مشارکت يم
  )مستقل

 يهمبستگ
 يکاربر  شبکه معابر  مسکن  نورسيپ

  ستيز طيمح  ياراض

زان يم
موفقيت در 
روند اجرای 

  طرح
ب يضر

 ۳۴۶/۰ ۱۰۶/۰  ۴۳۸/۰  ۲۳۵/۰  ۰۹۴/۰  يهمبستگ

سطح 
 يدار يمعن

۱۵۳/۰ ۰۰۴/۰  ۰۰۰/۰  ۱۲۱/۰ ۰۰۰/۰ 

 جهينت
دار  يمعن
 ستين

 دار يمعن
  است

دار  يمعن
  است

دار  يمعن
  ستين

ر اد يمعن
  است

  های پژوهش يافته: مأخذ

زان يـ طـرح و ابعـاد م   ياجرا روند درق يزان توفيم نيبارتباط  يبررس يبرا ،نيهمچن
ن ابعـاد  يکه از ب دهد يمنشان  ۹جدول  ن درورسيپ يج همبستگيان، نتاييمشارکت روستا

در  ،)مـوارد مشـارکت   ،نيو همچن ينگهدارو نظارت ب، اجرا،يه، تصويته(ر مستقل يمتغ
 يهمبستگ(دار  يطه معنموارد مشارکت، راب ،نيو همچن ينگهدارو نظارت دو بعد اجرا و

مشـارکت   زانيـ طرح و م ياجرا روند درق يزان توفين ميب ،يکل طور به و ؛است) ميمستق
  .وجود دارد دار يز رابطه معنيان نييروستا

 ياجرا روند درق يزان توفين ميرابطه ب يبررس ين براورسيپ يآزمون همبستگ - ۹جدول 

  زان مشارکتيطرح و ابعاد م

رو
در 

ت 
فقي

مو
ن 

يزا
م

د 
ن

رح
 ط

ای
جر

ا
  

 يهمبستگ
 موارد مشارکت  ينگهدارو نظارت  اجرا  بيتصو هيته  نورسيپ

  ...)و  ي، ماليفن(

زان يم
  مشارکت

  
ب يضر

 ۳۴۶/۰ ۱۷۸/۰ ۲۹۰/۰  ۲۷۸/۰  ۱۱۲/۰  ۱۲۴/۰  يهمبستگ

سطح 
 ۰۰۰/۰ ۰۲۶/۰ ۰۰۳/۰  ۰۰۱/۰ ۱۱۰/۰ ۰۸۸/۰  يدار يمعن

 دار يمعن  جهينت
 ستين

 دار يمعن
  ستين

 دار يمعن
 دار يمعن  است دار يمعن  است دار يعنم  است

  است

  های پژوهش يافته: مأخذ
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  يطرح هاد ياجرا روند در تيموفقزان يان بر مييزان مشارکت روستايابعاد م ياثرگذار

 رونـد  در تيموفقزان يان بر مييزان مشارکت روستايابعاد م يزان اثرگذاريم يبررس يبرا
مجمـوع مربعـات،   . اسـت  شـده  استفاده امگ به گامون يمدل رگرس ، ازيطرح هاد ياجرا

 ۱۰در جـدول  ون يرگرسـ  يدار شر و سطح معنیين مربعات، آماره فيانگي، ميدرجه آزاد
 ازون يمـدل رگرسـ   رو، از ايـن . است ۰۵/۰کمتر از  يدار سطح معنی ةدهند نشان که آمده
 يرهـا يتـوان گفـت کـه متغ    يمـ  ،نييب تعيبه ضر دار است و با توجه يمعن يآمار لحاظ

  .کند ين ميير وابسته را تبيت متغراييدرصد از تغ ۲۱مستقل 

 طرح ياجرا روند در تيموفقزان يم ينيب شيمستقل در پ يرهايمتغ يزان اثرگذاريم - ۱۰جدول 

 ابعاد
منبع 

  راتييتغ

مجموع 

  مربعات

درجه 

  يآزاد

ن يانگيم

  مربعات

ب يضر

  نييتع
آماره 

F  

سطح 

  يدار يمعن

زان ير ميمتغ

  قيتوف

 اثر

  يونيسرگر
۶۴۴/۱۰  ۵  ۱۲۹/۲ 

۲۱۰/۰ ۹۲۴/۶ ۰۰۰/۰ 
  ٣٠٧/٠  ١١٥ ٣٥٦/٣٥ مانده باقی

  - ١٢٠  ٠٠٠/٤٦ کل

  بعد مسکن

 اثر

  يونيرگرس
۴۸۰/۰  ۵  ۰۹۶/۰  

۰۱۵/۰ ۳۵۸/۰ ۸۷۶/۰ 
  ٢٦٨/٠ ١١٥ ٨٤٢/٣٠  مانده باقی

    ١٢٠  ٣٢٢/٣١  کل

  بعد شبکه معابر

 اثر

  يونيرگرس
٤٣٧/۸  ۵  ۶۸۷/۱  

۰۶۴/۰  ۵۷۵/۱ ۰۳۷/۰ 
  ٠٧١/١ ١١٥ ٢١٦/١٢٣ مانده باقی

  -  ١٢٠  ٦٥٣/١٣١  کل

 يبعد کاربر

  ياراض

 اثر

  يونيرگرس
۴۴۹/۳۳  ۵  ۶۹۰/۶  

۳۸۰/۰ ۰۹۹/۱۴ ۰۰۰/۰ 
  ٤٧٤/٠ ١١٥ ٥٦٧/٥٤ مانده باقی

  -  ١٢٠  ٠١٧/٨٨  کل

 طيبعد مح

  ستيز

 اثر

  يونيرگرس
۵۵۵/۱۲  ۵  ۵۱۱/۲  

۰۵۱/۰  ۰۷۳/۳ ۰۲۳/۰ 
  ٨١٧/٠ ١١٥ ٩٥٧/٩٣ مانده باقی

  -  ١٢٠  ٥١٢/١٠٦  کل

  های پژوهش يافته: مأخذ
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بـر   يان در مراحل مختلف طرح هادييروستا زان مشارکتيم يرگذاريتأث ،نيهمچن

در جـدول  ) سـت يز طيمح و ،ياراض يکاربر شبکه معابر، مسکن،(ر وابسته يابعاد متغ

شـتر از  يب يدار ، سطح معنین، در بعد مسکآمده دست بهج ينتا بر اساس .است دهآم ۱۱

از ابعـاد   کدام چيه ،يعني ؛ستيدار ن معنی يآمار لحاظ ازون يمدل رگرس و است ۰۵/۰

 ريتـأث  ييو موارد مشارکت بـر مسـکن روسـتا    ينگهدارو ب، اجرا، نظارتيه، تصويته

ن ييب تعيضر است و برای نمونه، دار یمعنر رابطه ين متغيگر اياما در سه بعد د ؛ندارد

ن يـي ر وابسته را تبيرات متغييدرصد از تغ ۳۷ ،مستقل يرهايمتغ ياراض يبعد کاربردر 

  . کند يم

طـرح و   يفقط دو بعـد اجـرا  که شود  يمشاهده م ،۱۱با توجه به جدول  ،در ادامه

ابعاد  ريتأثزان يم يبرا يدار يماندند و مقدار سطح معن يدر مدل باق ينگهدارو نظارت

ی اجـرا  ، در دو مرحلـة نيبنابرا ؛استکمتر  ۰۵/۰از  يرنگهداو طرح و نظارت ياجرا

 ياجرا روند درق يزان توفيبر مان ييش مشارکت روستاي، افزاينگهدارو طرح و نظارت

ـ ابعاد ته يول .داشته استم يمستق ريتأث يطرح هاد مـوارد   ،نيو همچنـ  بيه و تصـو ي

زان مشارکت بر يم يرگذاريتأث يدر بررس ،نيهمچن. ستنديدار ن يمشارکت در مدل معن

ـ ابعاد مختلف متغ ش مشـارکت  يافـزا  ،ر وابسـته، مشـخص شـد کـه در بعـد مسـکن      ي

د شـبکه  ابعادر  يدار سطح معنی يول. ت طرح نداشته استيبر موفق يريتأثان ييروستا

ـ ا ،نيبنابرا ؛استکمتر  ۰۵/۰طرح، از  ياجرا مرحله، فقط در ستيز طيمحو  معابر ن ي

ـ اطـرح در   ياجـرا  رونـد  درق يزان توفيبر مدار است و  يعامل در مدل معن  ن ابعـاد ي

ـ ن ياراضـ  يدر بعـد کـاربر   .دف داريم و ضـع يمستق یريتأث ه طـرح و  يـ دو بعـد ته  زي

 يدر مـدل بـاق  ) ... و ي، فنـ يمـال (موارد مشارکت  ،نيطرح و همچن ينگهدارو نظارت

طـرح   ياجرا روند درق يزان توفيو بر م استکمتر  ۰۵/۰از  يدار يسطح معن و ماندند

  .م دارنديمستق ريتأث ياراض ياربردر بعد ک
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 ياجرا روند در موفقيتزان يزان مشارکت بر ميابعاد م يرگذاريتأث يبررس -۱۱جدول 

 ر وابستهيو ابعاد مختلف متغ طرح

  ابعاد
  نشدهب استاندارديضر

  يدار يسطح معن  t آماره  بتا ب استانداردشدهيضر
B  خطا 

  مبدأعرض از 
  ۰۰۰/۰∗∗  ۴۳۲/۹  -  ۵۱۸/۰  ۸۸۶/۴  )طرح ياجرا رت ديموفق(

  ۰۳۱/۰∗  ۱۸۲/۲  ۲۰۰/۰  ۰۶۹/۰  ۱۵۰/۰  طرح ياجرا
  ۰۱۶/۰∗  ۸۳۱/۲  ۲۳۶/۰  ۰۴۰/۰  /۱۱۲  ينظارت و نگهدار

  ۲۰۱/۰  ۲۴۶/۴  ۱۶۱/۰  ۰۴۳/۰  ۰۹۴/۰  ه طرحيته
  ۸۰۴/۰  -۲۴۹/۰  -۰۵۱/۰  ۰۷۴/۰  -۰۱۸/۰  ب طرحيتصو

  ۷۵۹/۰  ۳۰۸/۰  ۰۲۶/۰  ۰۴۴/۰  ۰۱۴/۰  موارد مشارکت
  مبدأعرض از 

  ۰۰۰/۰∗∗  ۱۵۹/۱۳  -  ۴۸۴/۰  ۳۶۶/۶  )بعد مسکن(

  ۶۸۲/۰  ۴۱۱/۰  ۰۴۰/۰  ۰۴۰/۰  ۰۱۷/۰  ه طرحيته
  ۵۹۶/۰  -۵۳۱/۰  ۱۵۱/۰  ۰۲۹/۰  -۰۱۶/۰  ب طرحيتصو
  ۳۴۶/۰  ۹۴۶/۰  ۰۹۰/۰  ۰۶۸/۰  ۰۶۴/۰  طرح ياجرا

  ۶۴۲/۰  ۴۶۶/۰  ۰۴۴/۰  ۰۳۷/۰  ۰۱۷/۰  ينظارت و نگهدار
  ۹۷۷/۰  ۰۲۹/۰  ۰۰۳/۰  ۰۴۱/۰  ۰۰۱/۰  موارد مشارکت

  مبدأعرض از 
  ۰۰۰/۰∗∗  ۶۶۰/۵  -  ۹۶۷/۰  ۴۷۴/۵  )بعد شبکه معابر(

  ۰۳۷/۰∗  ۱۶۸/۲  ۲۲۴/۰  ۱۲۵/۰  ۲۷۹/۰  طرح ياجرا
  ۰۸۲/۰  ۷۵۴/۱  ۱۶۵/۰  ۰۸۱/۰  ۱۴۲/۰  ه طرحيته
  ۱۱۵/۰  ۵۸۶/۱  ۱۴۷/۰  ۰۵۸/۰  ۰۹۳/۰  ب طرحيتصو

  ۴۵۷/۰  ۷۴۶/۰  ۰۶۹/۰  ۰۷۴/۰  ۰۵۵/۰  ينظارت و نگهدار
  ۵۰۶/۰  ۶۶۷/۰  ۰۶۱/۰  ۰۸۳/۰  ۰۵۵/۰  رکتموارد مشا

  عرض از مبدأ
  ۰۰۰/۰∗∗  ۰۸۴/۲  -  ۶۴۴/۰  ۳۴۱/۱  )ياراض يبعد کاربر(

  ۰۰۰/۰∗∗  ۹۹۲/۴  ۳۸۱/۰  ۰۵۴/۰  ۲۶۸/۰  ه طرحيته
  ۰۰۰/۰∗∗  ۰۶۲/۵  ۳۷۹/۰  ۰۴۹/۰  ۲۴۹/۰  طرح ينظارت و نگهدار

  ۰۴۶/۰∗  ۱۶۶/۲  ۲۳۲/۰  ۰۵۶/۰  ۱۵۶/۰  موارد مشارکت
  ۶۳۸/۰  ۴۷۲/۰  ۰۳۶/۰  ۰۳۹/۰  ۰۱۸/۰  ب طرحيتصو
  ۰۷۱/۰  ۸۲۳/۱  ۱۳۸/۰  ۰۹۰/۰  ۱۶۵/۰  طرح ياجرا

  مبدأعرض از 

  ۰۰۰/۰∗∗  ۹۴۴/۴  -  ۸۴۴/۰  ۱۷۵/۴  )ستيز طيبعد مح(

  ۰۴۵/۰∗  ۰۲۵/۲  ۱۹۵/۰  ۱۳۲/۰  ۲۶۷/۰  طرح ياجرا
  ۲۵۰/۰  ۱۵۵/۱  ۱۰۴/۰  ۱۱۹/۰  ۱۳۷/۰  ه طرحيته
  ۳۴۰/۰  ۹۵۹/۰  ۰۸۶/۰  ۰۵۱/۰  ۰۴۹/۰  ب طرحيتصو

  ۰۴۱/۰  ۰۶۶/۲  ۱۸۴/۰  ۰۶۵/۰  ۱۳۳/۰  يدارنظارت و نگه
  ۶۷۱/۰  ۴۲۶/۰  ۰۳۸/۰  ۰۷۲/۰  ۰۳۱/۰  موارد مشارکت

  ريو ابعاد مختلف متغ طرح ياجرا روند در تيموفقزان يم: ر وابستهيمتغ 
  ٠١/٠کمتر  يدار سطح معنی∗∗            ٠٥/٠کمتر از  يدار سطح معنی ∗

  های پژوهش يافته: مأخذ
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 شنهادهايو پ يريگ جهينت

در  ييروسـتا  يطـرح هـاد   ينـد اجـرا  يان در فرايينقش مشـارکت روسـتا   يبررس يبرا
ـ ا ييسکونتگاه روسـتا  دوازدهشهرستان دشتستان،  مشـارکت   هـا آنن شهرسـتان کـه در   ي

ـ ا ؛ وندر روستاها بود، انتخاب شـد يرتر از سايگچشم انييروستا ن انتخـاب بـر اسـاس    ي
  . بوده است يستانن شهروالاز کارشناسان و مسئ يمطالعات اکتشاف

نظـر بـود،    مـد ) زان مشـارکت يـ م(ر يـ متغن يـ که در ا ييها ابعاد و شاخص مطالعه با
روستاها در حـد متوسـط   مشارکت  یکل طور بهزان مشارکت ير ميمشاهده شد که در متغ

 ةدهنـد  نشـان  کـه  هن را دارا بـود يانگين ميشتريطرح ب ياجرا ،عد آنب چهارن يو از ب دبو
ـ  ،يطـورکل  به. استن مرحله از طرح يان در اييستاشتر رويمشارکت ب  ين روسـتاها يدر ب

ن را يانگيـ ن مين و کمتـر يشتريب بيترت اب بهيفاربوشکان و رود يهاروستا ،مطالعه مورد
 نيانگيم نيشتريب ،طرح ياجرا روند در قيتوف زانيم ريمتغ در. داشتندزان مشارکت يدر م

 از بعـد  نيا در شتريب تيموفق ةدهند نشان که بوده ٣٣/٣ نيانگيم با مسکن بعد به مربوط
 مصـالح  نظـر  از روسـتايي  مسـكن  يسـاز  مقاوم و بهسازي« شاخص. است طرح ياجرا
ـ  در نيانگيم نيشتريب يدارا »استاندارد داراي و مقاوم  بعـد  در گـر يد يهـا  شـاخص  نيب
 در رشد به رو و ريچشمگ یراتييتغ يهاد طرح ياجرا با ،دهد يم نشان که است، مسکن

ـ  در ،يکلـ  طـور  بـه . است شده جاديا مقاوم مصالح نظر از مساکن يساز مقاوم ةنيزم  نيب
ـ ترت بـه  طلحـه  و چهـاربرج  يهاروستا ،مطالعه مورد يروستاها  نيکمتـر  و نيشـتر يب بي

   .داشتند يهاد طرح ياجرا روند در قيتوف زانيم ةنيزم در را نيانگيم
مـؤثر بـر   ) يفـرد  يهـا  يژگيو( يامل فردن عويب، )٤( يج پژوهش عنابستانينتابر پاية 

ف وجـود دارد  يضـع  دار و ارتباط معنی ييروستا يهاد يها طرح يند اجرايامشارکت و فر
ابسـته  ومتغيـر  رات ييدرصد تغ چهاردهمؤثر بر مشارکت فقط  يو بر اساس آن، عوامل فرد

 دوسـت  و مهمـان  يحسـن  خيشـ بر پاية نتـايج پـژوهش    همچنين، کند؛ يه مين و توجييرا تب
 ميـزان  نيـز  و عمرانـي  هـاي  مشاركت در طـرح  اهميت ةنيزم در، آگاهی اهالی روستا )٤٥(

 كـه  يا گونـه  ، بهبود از ميانگين باال برخوردار ها اين طرح در و اجتماعي اقتصادي مشاركت

 داليـل  از يكـي  تـوان  مـي  رو، و از اين عمراني داشتند هاي طرح يدر اجرا ياديمشارکت ز
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 ايـن  اجـراي  در آنهـا  اجتماعي و اقتصادي عمراني روستا، مشاركت هاي حموفق طر اجراي

   .است شده دييتأز يحاضر ن قيتحقدر  ها پژوهشن يج اينتا .استبوده ها   طرح
 يهـاد  يها طرح يابيارز« عنوان با يپژوهش در ،)۲( همکاران و يعنابستان ،نيهمچن

ـ د از روسـتا  يکالبد توسعه در آن نقش و  شهرسـتان  يمـورد  مطالعـه  :انييروسـتا  دگاهي
 بعـد  در يهـاد  يهـا  طـرح  ياثرگـذار  نيشـتر يب کـه  افتنـد ي دسـت  جهينت نيدب ،»جهرم
 درصـد  ۶/۷۷ کـه  يا گونه به است، داده يرو ييروستا معابر ةشبک ينوساز و ييبازگشا
ـ م آن، کنـار  در و رديـ گ يمـ  قـرار  معابر ةشبک ريمتغ با رابطه در ها طرح ياثرگذار  نيانگي

 رهـا يمتغ ريسـا  در امـا  کنـد؛  يم نييتب ريمتغ نيا در را يهاد طرح ياثرگذار ۸۸/۲ يوزن
 حاصـل  ييروسـتا  يهـا  طيمحـ  در يچنـدان  قيتوف ،)ياراض يکاربر و ييروستا مسکن(

 ياجـرا  در تيـ موفق نيشـتر يب ،حاضـر  پژوهش اين نتايج، در با سهيمقا در. است نشده
 ريسـا در  و داشـته اختصـاص   ييسـتا رو طيمح در ۳۳/۳ نيانگيم با مسکن بعد به طرح
   .بوده است متوسط سطح در تيموفق ،ابعاد

ـ  ارزش« عنـوان  بـا  ،)۱( يشارم يميصم و آمارهای پژوهش  بر پاية يافته  اثـرات  يابي
 ينسـب  تيـ موفق ،»رشت شهرستان خمام بخش ييروستا يهاد يها طرح ياجرا يکالبد
 ،يسـاز  مقاوم و يبهساز يبرا روستا يمعمار و مسکن وساز ساخت نحوه لحاظ از طرح
 يمـوارد  در طـرح  عدم موفقيـت  و خدمات به انييروستا يدسترس و زباله يبهداشت دفع
 يکـاربر  ليتبـد  کاهش و معابر تيوضع بهبود ،يخانگ يها فاضالب يبهداشت دفع چون
 از پـژوهش  دو هر ،حاضر پژوهش با سهيمقا در. است بوده يرزراعيغ به يزراع ياراض
 مسـکن،  بعـد  در بـاال  تيـ موفق( انـد  دهيرس مشابه جينتا به طرح ياجرا در تيموفق نظر
 پـژوهش  کـه  اسـت  معـابر  شبکه مورد در تفاوت تنها و) ياراض يکاربر و ستيز طيمح

  .است را ارزيابی کرده متوسط حد در يقيتوف بعد نيا در حاضر
ـ ارز« عنـوان  بـا ، )۱۳( همکاران و درستهمچنين، بر پاية نتايج پژوهش   زانيـ م يباي

 و السيمـ  يها دهستان يمورد نمونه :انييروستا دگاهيد از يهاد يها طرح يريپذ تحقق
 شـتر يب بـاً يتقر ،يکالبد شاخص در و يطيمح ستيز بعد در ،»لردگان شهرستان سردشت

ـ ارز مناسـب  طـرح  ياجـرا  از بعـد  را روستا يطيمح  ستيز تيوضع دهندگان پاسخ  يابي
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ـ يزم درهر دو  و است کساني حاضر پژوهشهای  افتهي با ها اين يافته .اند کرده ـ توف ةن  قي
  .دنده يم نشان را مناسب نيانگيم مقادير ،ستيز طيمح بعد در طرح ياجرا روند در

 گـام  بـه  گـام ون يرسـون و رگرسـ  يپ يدو آزمون همبستگ ق،يه تحقيفرض يبررس يبرا
 درق يزان توفين ابعاد مين، از بورسيپ يجه همبستگيتوجه به نت با. است شده گرفتهکار  به

کمتـر از   یدار يسـطح معنـ   ياراض يدر دو بعد شبکه معابر و کاربر طرح، ياجرا روند
ـ ا ان وييزان مشارکت روستاين ميدار ب يرابطه معن ةدهند نشان بوده، که ٠٥/٠ ن دو بعـد  ي

و  ينگهـدار و نظـارت  و در دو بعد اجـرا  زان مشارکت،ين ابعاد مياز ب ،نيهمچن و ؛است
ـ   ةدهنـد  نشـان  بوده، که ٠/ ٠٥دار کمتر از  يموارد مشارکت سطح معن نيز دار  يرابطـه معن
 طور به. مورد است سه نيا طرح و ياجرا روند درق يزان توفين ميب) ميمستق يهمبستگ(
دار  يطرح رابطه معنـ  ياجرا روند درق يزان توفيان و مييزان مشارکت روستاين ميب ،يکل

ـ توان گفـت کـه م   يم ،نييب تعيبه ضربا توجه . وجود دارد  ٢١زان مشـارکت در مـدل   ي
فقـط دو بعـد    و ؛کنـد  ين مـ ييطرح را تب ياجرا روند درق يزان توفيرات مييدرصد از تغ

ـ    يدر مدل باق ينگهدارو طرح و نظارت ياجرا  يبـرا  يدار يماندند و مقـدار سـطح معن
ـ ا رو، است و از اينکمتر  ٠٥/٠ن ابعاد از يا ريتأثزان يم ـ م بعـد بـر  ن دو ي  درق يـ زان توفي

  .م دارنديمستق ريتأث يطرح هاد ياجرا روند
 بيشـتر  تيـ موفق يتداوم مشارکت برا در راستای ،پژوهش نتايج و ها يافته به توجه با

 :دشو يم شرح زير ارائه هايی بهپيشنهاد، ييروستا يهاد يها طرح يند اجرايدر فرا

o ـ  ييآشـنا  نةيدر زم يآموزش يها کارگاه يبرگزار ـ ا رونـد ته ب  يه، اجـرا و نگهـدار  ي
  ؛ان در آنييو نحوه مشارکت روستا ييروستا يهاد يها طرح

o در هـا آن جلـب مشـاركت   بـراي  انييروسـتا  اجتماعي و فرهنگي هاي سنت به توجه 
 ؛ها طرح نديفرا

o روستايي توسعه هاي پروژه و ها طرح با هاآن آشنايي و روستاييان آگاهي سطح ارتقای 
 و ترويجـي  هـاي  برنامـه  بـه  بيشـتر  توجـه  ها در راسـتای آن كتجلب مشارمنظور  به

 ؛روستايي مناطق در آموزشي

o ان؛ييروستا براي يهاد يها طرح مقاصد و فوايد و ه اهدافيتوج 
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o هـاي  آگـاهي  افـزايش  ،توسعه هاي پروژه نگهداري و تداوم راستای در مردم تشويق 

 بـه  عمرانـي،  هـاي  طـرح  اجـراي  در .يهـاد  يها هزينه طرح و زمان كاهش و مردم

 در مشاركت ژهيو به و اجرا خواستار يانيروستا خود كه شود داده اولويت هايي ح طر

 ؛اند شده آن

o اجـراي  مسـير  در واقـع  امـالك  و اراضـي  واگـذاري  بـراي بينی اعتبارات الزم  پيش 
 سـازی  منظـور فـراهم   به مقتضي زمان در و تخصيص اين اعتبارات هادي، يها طرح
  ؛ وروستاييان اراضي و كتملك امال امكان

o فرعـي  معابر به ورود از پيشكامل  طور به مهم و اصلي معابربازسازي  و بازگشايي 
 و شوند بازگشايي روستا ونقل حمل در اولويت به نسبت که الزم است تياهم کم و
 .قرار گيرد نظر مد الزم اجرايي اقدامدر خصوص آنها  يا
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