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 چكیده
. این استهای عمران روستایی  های مردمی در طرح بر مشارکتثر ؤمبررسی عوامل  ،هدف این تحقيق

. است گرفته انجامپرسشنامه  از استفاده باگردآوری اطالعات  و استهمبستگی  -تحقيق از نوع توصيفی

ها با استفاده  نفر از آن 246بوده است که  زهیشهرستان هو ییفرد روستا 3400آماری تحقيق شامل  ةجامع

آوری اطالعات  گيری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقيق برای جمع از فرمول کوکران و به روش نمونه

و  زهیشهرستان هو ید که از لحاظ روایی با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان محلای بو پرسشنامه

برای تعيين پایایی پرسشنامه نيز از  .شددانشگاه تهران تأیيد  یکشاورز توسعةو  اقتصاد دانشکدة استادان

 عمران یهاطرح مشارکت در ريمتغ یشده برامحاسبهروش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ 

افزاری  نرم ةبرنامها با استفاده از  . تحليل دادهبود یعال ییایپا نيمب وبه دست آمد  94/0برابر  ییروستا

SPSS ها،  های تحقيق نشان داد که تحصيالت، ميزان استفاده از رسانه است. یافته گرفتهانجام  5/11 ةنسخ

داری با  مثبت و معنی ةرابطهای عمرانی دارای  مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و رضایت از طرح

داری با مشارکت در  منفی و معنی ةرابطکه سن دارای   های عمرانی بودند. در حالی مشارکت در طرح

بر ثير أتآن بود که متغير مشارکت اجتماعی دارای بيشترین  انگريبهای عمرانی بود. نتایج تحليل مسير  طرح

 .استتوسط روستایيان های عمرانی  مشارکت در طرح
 

 . عمران روستایی، مشارکت اجتماعیروستایيان،  ،انسجام اجتماعی، تحصيالت های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
 شده مطرح یمل ةتوسع یبرا یحيات یعنصر ،یروستاي ةتوسع
روستاييان در ابعاد  یکه در عمل به بهبود سطح زندگ است

شت، تغذيه، مسکن و گسترش مختلف درآمد، آموزش، بهدا
در تثبيت و تسريع روند پيشرفت در  یبخش روستاي یتواناي

روستايی  ةتوسع(. اهميت Taleb, 2005) انجامد یطول زمان م
ريزی  ملی، لزوم توجه به برنامه ةتوسعدر راستای نيل به 

در اين بخش ضروری را  مناسب یهااستيساتخاذ  ودقيق 

به منظور دستيابی به  ،ايران (. درAzkia, 2005ند )ک می
 درآمدهاجرا  ةمرحلاقدامات متعددی به  ،روستايی ةتوسع
که  استروستايی  عمرانهای  يکی از اين اقدامات، طرح .است
 یو عمران و آباد یامور کالبد نةيزم در است یطرح

و  ستيز طيمح طيبهبود شرا یکشور در راستا یروستاها
 (& Langroodiساکن در روستا  تيجمع یازهاين نيتأم

Yari, 2010)اهداف سند  با يیهاطرح نيچن نيبنابرا ؛
که به عنوان  ستراستاهمکشور  ةسال 20 ةتوسعانداز  چشم
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 یاهداف هاطرح ني. اشود یممحسوب  یمل ةتوسعسند 
عادالنة  نيتأمرا به همراه  روستاتوسعة  نةيزم جاديهمچون ا
 مسکن بهبود منظور به الزم التيتسه جاديا و امکانات
دارند  عهده بر روستا یکالبد تيوضع تيهدا و انييروستا

(Aziz & Khalili, 2009) .عمران روستايی نقش  ،یکل طوربه
جانبه در جوامع روستايی خواهد همه ةتوسعزيربنايی در 
کردن تسهيالت الزم برای بهبود وضعيت فراهمداشت و با 
تواند قابل تحقق باشد  يان و با مشارکت آنان میزندگی روستاي

(Ghasemi, 2005ا .)قاتيتحق جياست که نتا یدر حال ني 
 عمران یهاطرحدر  انييروستا نةيبه نداشتن مشارکت انگريب

در  GholamRezaee (2003). به عنوان نمونه، است يیروستا
روستايی در ايران به اين نتيجه  ةتوسعمورد تجارب عمران و 
روستايی بدون  ةتوسعهای مرتبط با  رسيد که بيشتر پروژه

ها و نيازهای روستاييان و مشارکت فعال  توجه به خواسته
 & Azimi. ندشو میمردم مناطق روستايی طراحی و اجرا 

Jamshidian (2005 در بررسی )های هادی  اجرای طرحثير أت
روستايی در غرب گيالن بيان کردند که به دليل 

مردم در طراحی و اجرای اين طرح، طرح  داشتنن مشارکت
 & Papeli Yazdiاست. ده شمذکور با مشکالتی مواجه 

Ebrahimi (2007ن )رضايت و مشارکت  نکردن جلب زي
 ،های عمران روستايی ترين مشکالت طرح روستاييان را از مهم

 . اندبردهدر ايران نام  ،های هادی ويژه طرح به
 ،یقاتيتحق یهاافتهي ؛دشویمکه مشاهده  همچنان

در  نياديبن مسائلاز  یکيرا  یمردم نداشتن مشارکت
 ممکن جهيدر نت که اندکردهذکر  يیروستا عمران یها طرح
توجه به اينکه  با. شود طرح یاثربخش کاهش موجب است

 هرچه تيموفقهای عمرانی روستا  مشارکت مردم در برنامه
 نيا ،(Valencia et al., 2010) دارد یپ در را طرح شتريب

 انييبر مشارکت روستا یچه عوامل که شودیم مطرح پرسش
 نيهم بر است؟ رگذاريتأث يیروستا عمران یهاطرحدر 

 گرفته انجامباال  پرسشحاضر در پاسخ به  قياساس، تحق
بررسی عوامل »به هدف پژوهش که عبارت از  یابي. دستاست

 «های عمران روستايی های مردمی در طرح بر مشارکتثر ؤم
 به اهداف اختصاصی زير است: دنيرسمستلزم  ،است

 های فردی پاسخگويان  بررسی ويژگی

 های عمرانی بررسی ميزان مشارکت پاسخگويان در طرح

متغيرهای تحقيق و مشارکت پاسخگويان در  ةرابطبررسی 
 های عمرانی طرح

 

 قیتحق نةیشیپو  ینظر يمبان
آن  برنفع  ايندی است که افرادی ذیمشارکت فر ف،يتعر بنابر
ها و  گيری های توسعه، تصميم و امر کنترل بر فعاليتثرند ؤم

کنند  ربط تقسيم می را بين افراد ذیثيرگذار أتمنابع 
(Leeuwise, 2003 مشارکت فرايندی توانمندساز تلقی .)
سهيمهای بنيادی مانند  بر برخی ارزشکيد أتکه با  شود یم

های پيشرفت  دم در قدرت و اختيار و ايجاد فرصتکردن مر
ابتکار و خالقيتشان در  ةقوگيری از  بهره منظور بهبرای مردم 

 ,Van & Klompکند ) مسير توانمندسازی مردم حرکت می

 ةتوسعاجتماعی و  -اقتصادی ةتوسعبه مفاهيم  توجه(. 2002
 پايدار مشارکت را هدف و ةتوسعکه در  دهدیم نشانپايدار 
 Taleb, 2000; as cited)اند  دستيابی به توسعه ناميده ةوسيل

Faham et al., 2008)  دادن مردم در دخالتکه شامل
شدن در منافع شريكها،  گيری، اجرای برنامه فرايندهای تصميم
های توسعه و همکاری در ارزشيابی اين  حاصل از برنامه

صورت. مطالعات (Cohen & Uphoff, 1977)هاست  برنامه
روستايی  ةتوسعهای  مشارکت مردمی در طرح نةيزمدر  گرفته

در مراحل مختلف  افرادنشان داده است که افزايش مشارکت 
 برنامه شتريباثربخشی  سببهای توسعه  طراحی و اجرای برنامه

(. در مقابل، چنانچه Delgoshaee, 2003خواهد شد )
ها  آنهای اجرايی بدون حضور مردم صورت گيرد،  فعاليت

 ؛گيرند ها را بر عهده نمی مسئوليت حفظ و نگهداری طرح
 & Shaeriتالشی در اين زمينه نخواهند داشت ) نيبنابرا

Saadi, 2003). بدون مشارکت مردمی در اين  ،یکل طوربه
بست  گيرد يا در نهايت به بن عمل توسعه انجام نمی درها  طرح

، توجه به مشارکت رو نيا از(. Baghaei et al., 2009رسد ) یم
ها ضرورتی  هايی برای جلب مشارکت آن و يافتن راه افراد

 ناپذير است.  اجتناب
های  تحقيقات مختلفی در خصوص مشارکت افراد در طرح

( در 2005) Bagdiاست. ه گرفتروستايی انجام  ةتوسع
که موقعيت اجتماعی و د کربيان  ،تحقيقی که انجام داد

در مشارکت افراد است. ثر ؤمترين عوامل  جنسيت مهم
Chandran & Chackacherry (2004 نگرش افراد به )

بر ثر ؤمترين عوامل  مشارکت و مشارکت اجتماعی را مهم
( در 2001) Jalaliدند. کرهای روستايی بيان  مشارکت در طرح

که بين سطح تحصيالت با ميزان  کردتحقيق خود بيان 
( و 2005) Mann داری وجود دارد. مشارکت همبستگی معنی

Ajili et al. (2007ن )ةرابط ،دادندکه انجام  یقاتيدر تحق زي 
 .کردند انيب رادار بين سطح تحصيالت و مشارکت  معنی
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Shariati et al. (2005 در تحقيق خود استفاده از )
های  های آموزشی، برنامه های ترويجی، فيلم نشريات و مجله

ان مشارکت روستاييان آموزشی راديو و تلويزيون را بر ميز
( در تحقيق خود بيان 2005) Ghasemi. دندکربيان ثيرگذار أت

های  مندی، استفاده از رسانه که بين متغيرهای رضايتد کر
از احساس  عبارت کهارتباط جمعی، انسجام اجتماعی )

است و  یو انسان یشاونديخو یوندهايپ از یانشانهو  یهمدل
که در آن روابط  است یاجامعهوجود  یامر به معنا نيا

و  (است حاکم ساالرمردماعتماد متقابل و جو  ،یميصم
روستا، شرکت  یاسالم یعضويت در نهادهای اجتماعی )شورا

 ه،يريخ یروستا، نهادها یمذهب یروستا، نهادها یتعاون
روستا( با متغير مشارکت همبستگی  یدولت ینهادها
 داری وجود دارد.  معنی

Baghaei et al. (2009در تحقيقی مهم )  ترين عوامل
بر مشارکت روستاييان را شامل سن، ميزان منزلت ثيرگذار أت

اجتماعی، ميزان مشارکت اجتماعی، نگرش به مشارکت و 
کارها به صورت جمعی بيان  دادن ميزان تمايل برای انجام

خود نشان دادند که  قيدر تحق Golshiri et al. (2009) .دندکر
 زانيم و یاجتماع انسجام نيب یداریعنمو  مثبت رابطة

انسجام  سنجش یبرا ان. محققدارد وجود انييروستا مشارکت
 گر،يکدينسبت به  انييروستا شيگرا یهاشاخصاز  یاجتماع

 یجمع یهانزاع زانيم و هاآن نيدر ب یتعامل اجتماع زانيم
 .کردنداستفاده 
 اننش را یعوامل مختلف ،ذکرشده قاتيتحق از یبندجمع

 :جمله از دارد؛ رابطه انييروستا مشارکت با که دهدیم
مشارکت  ،یاجتماع تيموقع ت،يسن، جنس الت،يتحص

حاضر به  قيدر تحق ،رو نيا. از هارسانهو استفاده از  یاجتماع
مشارکت  زانيبر م شدهشناخته یرهايمتغ ريتأث یبررس
 .دوش یمپرداخته  یعمران یهاطرحدر  انييروستا
 

 ها د و روشموا
های کمی، از نظر  تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوع پژوهش

 ةزمرميزان کنترل متغيرها از نوع غيرآزمايشی، از نظر هدف در 
همبستگی به  -روش، توصيفی لحاظتحقيقات کاربردی و از 

حاضر در روستاهای شهرستان هويزه  تحقيقآيد.  شمار می
ابع استان خوزستان انجام شده است. شهرستان هويزه از تو

 یهابخشو شمال به  یاز شمال شرق شهرستان نيا. است
از شرق به  ،و بخش بستان شهرستان دشت آزادگان یمرکز

شهرستان اهواز و از جنوب و غرب به کشور عراق  یبخش مرکز

 19دهستان و  4 یدارا زهي. شهرستان هواستمحدود 
کامل     با يتقر بيمنطقه در زمان جنگ با تخر ني. استروستا

 یچون طرح هاد یعمران یها طرحبعدها  و شدمواجه 
 ،گرفت انجام آن در بهداشت خانةساخت مدارس و  ،يیروستا

 روستاهای هم هنوز هگرفتانجام یها یرسان خدماتبا وجود  اما

از آن  که اند محروم روستايی عمران و امکانات بسياری از آن
 مراکز ،یفرهنگ مراکز کمبود معابر، فالتآس به توان یمجمله 

و  یآبرسان ساتيتأس ،یو گازرسان ونقلحمل ستميس ج،يترو
 یها بودجهمحدودبودن  لي. به دلکرداشاره  برق شبکةنواقص 
 یتمام به يیپاسخگو یبرا یمنابع اقتصاد بودنیناکافو  یعمران

 هایطرحبهتر  یو اجرا یزيربرنامه منطقه، یعمران یازهاين

 یها مشارکتبه  توجه ،زهيهو شهرستان یروستاها در عمرانی
 يیمحدود به روستاها قيتحق ني. ادينما یم یضرور یمردم

انجام گرفته است. تعداد  یعمرانپروژة  ها آناست که در 
است. تعيين  بوده نفر 3400روستاها  نيساکن در ا انييروستا

رمول کوکران آزمون و براساس فپيشحجم نمونه با استفاده از 
 .گرفت صورت( 1 شمارة رابطة)

(1)                N(t.s)
n

Nd (t.s)




2

2 2
 

 s آماری، ةجامعحجم  Nحجم نمونه،   n،در اين فرمول
دقت احتمالی  d ،یعمران یهاطرحانحراف معيار مشارکت در 

 بهنفر  246 ب،يترت نيا بهاست.  96/1معادل  tمطلوب و 
دست آمد.  همناسب برای اين تحقيق ب ةنمونتعداد عنوان 

گيری تصادفی انتخاب  آماری تحقيق به روش نمونه ةنمون
 شدند.
ع ادبيات منظور گردآوری اطالعات، پس از بررسی جام  به

 شامل کهد شای طراحی و تدوين  موضوع، پرسشنامه
 یعمران یهاطرحاز  تيرضا زانيم ان،يپاسخگو یها یژگيو

و عوامل  یعمران یهاطرحمشارکت در  زانيم ه،گرفتانجام
همچون مشارکت  یعمران یهاطرحمشارکت در  بر رگذاريتأث

به یهاهيگو نيتدوبود. به هنگام  یو انسجام اجتماع یاجتماع
 ,.Golshiri et) (alمانند  یدر پرسشنامه از منابع مختلف رفتهکار

2009; Ghasemi, 2005; Baghaei et al., 2009  بهره گرفته
شد. اعتبار محتوايی ابزار تحقيق، با نظرخواهی از تعدادی از 

 اقتصاد دانشکدة استادانو  زهيشهرستان هو یکارشناسان محل
و اصالحات الزم  شددانشگاه تهران بررسی  یورزکشا توسعةو 

 یهااسيمققابليت اعتماد  ةمحاسبانجام گرفت. به منظور 
ده شآلفای کرونباخ استفاده  ةمحاسباز روش  شده استفاده

آزمون، آلفای  شده در پيشتکميلی ها است. براساس پرسشنامه

 مورج
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 آن جيسنجيده شد و نتا پرسشنامه یهابخشکرونباخ هريك از 
 George and Mallery . استقابل مشاهده  1در جدول 

اعتماد ابزار  تيقابل یبررس یرا برا ريز یارهايمع (2003)
 :انده کردهئاراسنجش 

 
 – 5/0 > _ ,فيضع – 5/0 < _ ,لهقابل قبول با تسامح و تسا – 6/0 < _ ,قابل قبول  – 7/0 < _ ,خوب – 8/0 < _ ,یعال – 9/0 < _“

 .(p. 231) ”قبول رقابليغ
 

 یقتحق یرهایکرونباخ متغ یمربوط به آلفا یج. نتا1جدول 

 کرونباخ یآلفا متغیر

 94/0 عمرانی های طرحمشارکت در 
 81/0 مشارکت اجتماعی

 84/0 اجتماعیانسجام 

 قابليت اعتماد بيانگر آلفای کرونباخ ةشد مقادير محاسبه
و در شد ييد أ، ابزار پژوهش تترتيب ينه ابود و ب خوب و عالی

 . گرفتاختيار پاسخگويان قرار 
 

 

 پاسخگویان های ویژگي. توزیع فراواني 2جدول 

 سایر درصد فراوانی  ویژگی

 سن )سال(
 6/39= ميانگين 1/6 15 20کمتر از  

 17= کمينه
 84= بيشينه

 40-21 124 4/50 
 60-41 90 6/36 
 9/6 17 60بيشتر از  

 تحصيالت
 0/35 86 سوادبی 

 ابتدایینما= 
 2/40 99 ابتدایی 
 6/10 26 سيکل 
 9/8 22 دیپلم 
 3/5 13 باالتر از دیپلم 

 روزنامه در روز )ساعت(مطالعة 
 6/77 191 هيچ 

 41/0= ميانگين
 هيچنما= 

 1 26 7/10 
 2 18 3/7 
 3 8 2/3 
 4 3 2/1 

 در روز )ساعت( رادیویی های برنامهدادن به  گوش
 7/70 174 هيچ 

 76/0= ميانگين
 هيچنما= 

 2-5/0 46 8/18 
 4-2 16 5/6 
 6-4 3 2/1 
 8-6 7 8/2 

 در روز )ساعت( تلویزیونی های برنامه تماشای
 8/11 29 هيچ 

 1/5= ميانگين
 6از  بيشترنما= 

 2-5/0 36 6/14 
 4-2 51 7/20 
 6-4 36 6/14 
 3/38 94 6از  بيشتر 
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ها، با استفاده از  پس از تکميل پرسشنامه تحقيقهای  داده
. تجزيه و تحليل شدتجزيه و تحليل  SPSSافزار آماری  نرم
ها در دو بخش آمار توصيفی و آمار استنباطی انجام  داده
ه است. آمار توصيفی شامل فراوانی، درصد، درصد گرفت

تجمعی، ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطی شامل 
 تحليل همبستگی و تحليل مسير است.

 

 نتایج و بحث
 های پاسخگویان ویژگي

سال بود  40های تحقيق، ميانگين سن پاسخگويان  يافته براساس
سال  40-21و بيشترين فراوانی پاسخگويان به گروه سنی 

ها در خصوص ميزان  درصد(. يافته 4/50اختصاص داشت )
درصد(  40تحصيالت نشان داد که سطح تحصيالت ابتدايی )

 ة. طبق نتايج در خصوص استفادداشتبيشترين فراوانی را 
درصد( در روز  6/77ها، اکثريت پاسخگويان ) ان از رسانهپاسخگوي
روزنامه  ةپرداختند. متوسط ساعات مطالع روزنامه نمی ةبه مطالع

دقيقه در روز بود. همچنين،  40 حدود درتوسط پاسخگويان 

درصد( پاسخگويان به راديو گوش  7/70اکثريت پاسخگويان )
نتايج نشان داد  ،تلويزيون ةدادند. در خصوص تماشای روزان نمی
ساعت  شش از شتريب روزانه انيپاسخگو درصد 40 به كينزدکه 

 (.2دادند )جدول  را به تماشای تلويزيون اختصاص می

 
 مشارکت عمراني پاسخگویان

، بيشترين مشارکت پاسخگويان مربوط به 3طبق نتايج جدول 
اطالع  انگري( که ب81/0= راتييتغ بيضربود ) اطالعات کسب
 یهایژگيوو  اجراشده یهاطرح نةيزمدر  انييروستا یو آگاه
 بيضراست. در حالی که مشارکت در ارزشيابی با  طرح
آخر سطوح مشارکت پاسخگويان قرار  ةرتبدر  99/0 راتييتغ

های عمرانی،  بندی سطوح مشارکت در طرح داشت. با جمع
کم، متوسط و زياد  ةطبقميزان مشارکت افراد در سه 

نتايج نشان داد که نزديك به نيمی از  .دشبندی  دسته
درصد( دارای مشارکت در حد زياد در  2/47پاسخگويان )

 (.4)جدول  بودندهای عمرانی  طرح

 
 عمراني های طرح. میزان مشارکت پاسخگویان در سطوح 3جدول 

 میزان مشارکت
 گویه

 هیچ
 )درصد(

 خیلی کم
 )درصد(

 کم
 )درصد(

 متوسط
 )درصد(

 زیاد
 )درصد(

 خیلی زیاد
 )درصد(

 *میانگین
انحراف 

 معیار
 ضریب
 تغییرات

 81/0 68/1 07/2 5/6 1/17 4/24 8/11 3/9 9/30 کسب اطالعات
 82/0 72/1 10/2 9/8 6/14 0/24 8/13 4/7 3/31 اجرا

 87/0 64/1 89/1 9/6 6/10 6/25 2/10 4/15 3/31 انتخاب طرح ها
ریزی و  برنامه

 گيری تصميم
4/35 3/9 8/13 7/20 1/13 7/7 90/1 71/1 90/0 

 99/0 70/1 71/1 9/8 9/6 0/22 6/10 8/11 8/39 ارزشيابی
 5خیلي زیاد:             4زیاد:              3متوسط:               2کم:                1خیلي کم:                 0 هیچ:* 
 

 های عمراني . میزان مشارکت پاسخگویان در طرح4جدول 

 درصد فراوانی مشارکت

 7/31 78 کم
 1/21 52 متوسط
 2/47 116 زیاد
 0/100 246 کل جمع

 
 مشارکت پاسخگویان در نهادهای اجتماعي

نهادهای اجتماعی را ميزان مشارکت پاسخگويان در  5جدول 

شود بيشترين ميزان  طور که مشاهده میدهد. همان نشان می
= راتييتغ بيضرمشارکت افراد مربوط به مسجد محل )

 بيضر( بود و پس از آن شورای اسالمی روستا )67/0
بندی ميزان مشارکت  دسته یبرا( قرار داشت. 68/0= راتييتغ

ها با هم  ك از گويهاجتماعی پاسخگويان، نمرات مربوط به هري
کل به دست آمد و پاسخگويان در سه  ةنمرجمع زده شد و 

بندی  مشارکت اجتماعی کم، متوسط و زياد دسته ةطبق
شدند. نتايج نشان داد که بيشترين فراوانی پاسخگويان مربوط 

 (.6درصد( بود )جدول  3/44به مشارکت اجتماعی زياد )
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 در نهادهای اجتماعي . میزان مشارکت پاسخگویان5جدول 

 میزان مشارکت
 گویه

 هیچ
 )درصد(

 خیلی کم
 )درصد(

 کم
 )درصد(

 متوسط
 )درصد(

 زیاد
 )درصد(

 خیلی زیاد
 )درصد(

 میانگین
انحراف 

 معیار
 ضریب
 تغییرات

 67/0 98/1 93/2 1/34 3/18 8/11 9/4 5/4 4/26 مسجد محل
 68/0 66/1 43/2 1/8 0/24 8/24 0/11 8/9 4/22 شورای اسالمی روستا

 77/0 86/1 39/2 6/12 6/27 8/13 9/6 6/10 5/28 بسيج
 79/0 06/1 33/1 2/1 4/15 1/17 9/4 1/4 3/57 های تعاونی شرکت

 88/0 84/1 07/2 3/9 3/20 7/18 5/8 1/6 0/37 نهادهای دولتی
 5خیلي زیاد:             4زیاد:              3متوسط:               2کم:                1ي کم: خیل                0هیچ: *

 

 نهادهای اجتماعيمیزان مشارکت پاسخگویان در  .6جدول 
 درصد فراوانی مشارکت

 1/30 74 کم
 6/25 63 متوسط
 3/44 109 زیاد
 0/100 246 کل جمع

 

 سطوح انسجام اجتماعي پاسخگویان

توزيع فراوانی پاسخگويان در سطوح انسجام اجتماعی در 
 رنشان داده شده است. طبق نتايج، پاسخگويان بيشت 7جدول 

دانستند که به عيادت از  ها خود را موظف می از ديگر گويه

( بروند و از معتمدان و 23/0= راتييتغ بيضربيمار ) ةهمساي
( مشورت 23/0= راتييتغ بيضرسفيدان در کارها )ريش
بندی ميزان انسجام اجتماعی پاسخگويان،  دسته یبرا. رنديبگ

 ةنمرده شد و ها با هم جمع ز نمرات مربوط به هريك از گويه
انسجام اجتماعی  ةطبقکل به دست آمد و پاسخگويان در سه 

بندی شدند. نتايج نشان داد که  کم، متوسط و زياد دسته
بيشترين فراوانی پاسخگويان مربوط به انسجام اجتماعی 

درصد  9/28و  3/31درصد( بود. همچنين،  8/39متوسط )
 و زياد بودند. پاسخگويان به ترتيب دارای انسجام اجتماعی کم

 

 . توزیع فراواني پاسخگویان در سطوح انسجام اجتماعي7جدول 

 میزان
 گویه

 هیچ
 )درصد(

 خیلی کم
 )درصد(

 کم
 )درصد(

 متوسط
 )درصد(

 زیاد
 )درصد(

 خیلی زیاد
 )درصد(

 میانگین
انحراف 

 معیار
 ضریب
 تغییرات

دانستن خود به ميزان موظف
 بيمارهمسایة عيادت از 

0 4/0 9/6 0/15 3/31 3/46 16/4 95/0 23/0 

ميزان اهميت به مشورت
گرفتن از معتمدان و ریش

 سفيدان در کارها

4/0 4/0 7/3 0/28 8/35 7/31 93/3 92/0 23/0 

دانستن خود به ميزان موظف
کمک به دیگران در صورت 

 بروز گرفتاری

0/2 2/1 4/2 2/23 4/39 7/31 92/3 03/1 26/0 

کمک به دیگران انگيزة ميزان 
 بدون داشتن منفعت

2/1 0/2 3/7 5/39 0/35 0/15 50/3 98/0 28/0 

ميزان پایبندی به رعایت قوانين و 
مقررات حتی در صورت 
 مخالفت با منافع شخصی

8/0 1/4 0/11 2/47 0/26 0/11 26/3 98/0 30/0 

 35/0 04/1 00/3 6/1 5/8 2/12 4/50 7/20 5/6 بر دیدگاه خودميزان پافشاری 
ميزان ترجيح منافع جمعی 

 روستا بر منافع شخصی
5/8 7/3 8/9 4/26 7/31 9/19 29/3 43/1 43/0 

ميزان انتظار جبران متقابل در 
 کردن به مردمصورت کمک

4/13 7/3 2/14 6/38 9/17 2/12 80/2 46/1 52/0 

 5خیلي زیاد:             4 زیاد:               3 متوسط:               2کم:                1خیلي کم:                 0 هیچ:* 
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 شده جرااهای عمراني  میزان رضایت پاسخگویان از طرح
های  توزيع فراوانی پاسخگويان نسبت به ميزان رضايت از طرح

طور است. همان نشان داده شده 8شده در جدول  جرااعمرانی 
گونه  درصد پاسخگويان هيچ 4/35حدود  ،شود که مشاهده می

 2/15شده نداشتند و تنها جرااهای عمرانی  طرح ازرضايتی 
های عمرانی  طرح ازدرصد پاسخگويان رضايت در حد زياد 

 شده داشتند.جراا

 

 اجراشده های عمراني . توزیع فراواني پاسخگویان از نظر میزان رضایت از طرح8جدول 

 میانگین )درصد( خیلی زیاد )درصد( زیاد )درصد( متوسط )درصد( کم )درصد( خیلی کم )درصد( هیچ 

 68/1 0 2/15 0/16 5/25 8/7 4/35 ميزان رضایت
 5: خیلي زیاد            4 :زیاد                  3 :متوسط               2: کم               1: لي کمخی                0 :هیچ* 

 

 تحلیل همبستگي
متغيرهای تحقيق بر متغير مشارکت در ثير أتبرای بررسی 

با  ،. برای اين امرفتانجام گرآزمون همبستگی  ،های عمرانی طرح
ون همبستگی پيرسون و اسپيرمن از آزم ،توجه به مقياس متغير

. نتايج دشو میمشاهده  9استفاده شد که نتايج آن در جدول 
داری در سطح يك درصد  مثبت و معنی ةرابطدهد که  نشان می

های  بين مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و رضايت از طرح

های عمرانی وجود  شده و متغير مشارکت در طرحجرااعمرانی 
ها و تحصيالت با متغير  ميزان استفاده از رسانهدارد. همچنين، 
داری  های عمرانی دارای ارتباط مثبت و معنی مشارکت در طرح

آن است که  انگريبهای تحقيق  در سطح پنج درصد هستند. يافته
داری در سطح پنج درصد با  منفی و معنی ةرابطسن دارای 

 های عمرانی است. مشارکت در طرح

 

 های عمراني بین متغیرهای تحقیق و مشارکت در طرح. همبستگي 9جدول 
 داری سطح معنی ضریب همبستگی مقیاس متغیر 

 024/0 -144/0 * ای فاصله سن 
 000/0 424/0 ** ای فاصله مشارکت اجتماعی

 000/0 338/0 ** ای فاصله انسجام اجتماعی
 046/0 127/0* ای فاصله ها ميزان استفاده از رسانه

 028/0 140/0* ترتيبی تحصيالت
 002/0 318/0** ترتيبی شدهاجراهای عمرانی  رضایت از طرح

 01/0دار در سطح  معنی**                        05/0دار در سطح  معنی* 

 

 تحلیل مسیر
های  مشارکت در طرحبر ثر ؤمتحليل مسير عوامل  1شکل 

 دهندة نشانها  دهد. اعداد روی فلش عمرانی را نشان می
 ضرايب استانداردشده هستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مورج



 1393 ، پاییز3 شماره، 45 دوره ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد قاتیتحق      562

مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهای آثار  10جدول 
های عمرانی را  ر طرحمشارکت د ةوابستمستقل بر متغير 

هر متغير مستقل بر متغير ثير أتدهد. ميزان کل  نشان می
مستقيم و غيرمستقيم به دست  آثاروابسته از طريق جمع 

متغير مشارکت  ،شود طور که مشاهده میآيد. همان می
بر مشارکت ثير أت( دارای بيشترين 427/0اجتماعی )با مقدار 

 .استن های عمرانی توسط روستاييا در طرح

 
 . آثار مستقیم، غیرمستقیم و کلي مدل تحقیق10جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته
 ضرایب استانداردشده

 کل غیر مستقیم مستقیم

 های عمرانی مشارکت در طرح

 227/0 - 227/0 انسجام اجتماعی
 244/0 - 244/0 شدهاجرا های عمرانی رضایت از طرح

 427/0 - 427/0 مشارکت اجتماعی
 058/0 058/0 - تحصيالت

 247/0 134/0 113/0 ها ميزان استفاده از رسانه

 گیری و پیشنهادها نتیجه
است.  تيو قابل اهم یکاربرد نظرحاضر از دو  قيتحق جينتا
 بر است ممکنکه  یبه عوامل مختلف قيتحق نيا اول، نظردر 

از  تيرضا زانيم مانند ؛باشند رگذاريتأث انييمشارکت روستا
 یاجتماع مشارکت و یاجتماع انسجام شده،اجرا یهاطرح

 یهانهيزمموجود در  اتيبه ادب رو، نيا از و است پرداخته
 حدود در که داد نشان قيتحق جينتا. است افزوده ذکرشده

 حدود و داشتند سن سال 40 از شتريب انيپاسخگو از یمين
 بر. داشتند باالتر و پلميد التيتحص انيپاسخگو درصد 14
جوان  یروين تيدرصد جمع که کرد انيب توانیماساس  نيا

نشان  جينتا ن،يدر حد کم است. همچن روستا کردةليتحصو 
و  یمنف رابطة گريکديمشارکت با  زانيداد که سن و م

و  التيتحص زانيم ن،يدادند. عالوه بر ا نشان یدار یمعن
 نيا بر. داشتند گريکدي با یداریمعنو  مثبت رابطةمشارکت 
به  یکاف نکردن یرسانخدماتشد که  متصور توانیماساس 

 رو روبهروستا با کاهش  تيجمع که استروستاها سبب شده 
 روستاها شودیم موجبجوان روستا  یروهايو مهاجرت ن شود
 زانيکه کاهش م دوش کارآمد تيجمع از یخال جيتدربه

 ت،يدر نها ودنبال دارد  بهرا  یعمران یهاطرحمشارکت در 
 ديو شا ديبا که طور آنروستا  در یاتوسعهو  یاقدامات عمران

 از یمندبهرهاست تا با  یضرور ،رو نيا. از ستيناثربخش 
 یاجرا به دنيبخششتاب ان،ييروستا یمشارکت حداکثر

یخالاز  ،روستاها طيشرا بهبود و يیروستا عمران یها طرح
در مراحل  انيياگر روستا رايز ،نندک یريروستاها جلوگ شدن

 احساسمشارکت داشته باشند،  یعمران یهاتيفعالمختلف 

اجتماعی احساس  ةتوسعو اهداف ها برنامهتعهد را در قبال 
 خواهند کرد.

درصد پاسخگويان  4/35حدود آن بود که  انگريب ها افتهي
 ازشده نداشتند. جرااهای عمرانی  طرح ازگونه رضايتی  هيچ

به منظور افزايش احساس خشنودی و رضايت  ديبا ،رو نيا
های  مثبت طرح آثارشده، جرااهای عمرانی  افراد از طرح

 ازتا افراد د شوپيشين بر زندگی روستاييان برايشان تبيين 
در بخش  ها آگاهی يابند. مدت و بلندمدت اين طرحکوتاه آثار

خود را موظف  اول درجة درپاسخگويان  ،یانسجام اجتماع
 نيبيمار بروند و همچن ةهمسايدانستند که به عيادت از  می
سفيدان مشورت ريشکارها از معتمدان و  درجة دوم در در
به معتمدان و  انييکه روستا یتوجه درنظرگرفتن. با رنديبگ
روستا از  یعمران یهابرنامه در انتویمدارند،  دانيسفشير

و  دانش ارائةبا  و کرداستفاده  یديمعتمدان به عنوان افراد کل
به مشارکت جامع و کارآمد در  انييروستا بيترغ یبرا یآگاه
 با ن،يهمچن. کردتالش  یعمران یهابرنامهمراحل  یتمام
که بيشترين فراوانی پاسخگويان مربوط به انسجام آن به توجه
 یهاگروه تيبا تقو تا شودیم شنهاديپ ،اعی متوسط بوداجتم
در  یاعتمادساز مقولةموجود در روستاها و توجه به  یبوم

کرد. در بخش  تيرا تقو یانسجام اجتماع ،یفرد نيسطوح ب
آن  انگريب هاافتهي یاجتماع یدر نهادها انييمشارکت روستا

محل  بيشترين ميزان مشارکت افراد مربوط به مسجدبود که 
 زانيم یطور کلبهآن است که  انگريبها افتهيبوده است. 

مطلوب است. از آنجا که     با يتقر انييروستا یمشارکت اجتماع
 یهاطرح تيموفق یهاشاخصاز  یکي یمشارکت اجتماع
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نظر در  نياز ا یمناسب نةيرسد زمیمبه نظر  ،است یعمران
 وجود دارد.  شده مطالعه ةمنطق

ستگی نشان داد که تحصيالت، ميزان نتايج تحليل همب
ها، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و  استفاده از رسانه
داری با  مثبت و معنی ةرابطهای عمرانی دارای  رضايت از طرح

که سن دارای   های عمرانی بودند. در حالی مشارکت در طرح
های عمرانی بود. در  داری با مشارکت در طرح منفی و معنی ةرابط
 .Mann (2005 ،)Ajili et alوص نتايج ديگر مطالعات، خص
دار بين  معنی ةرابط( در تحقيق خود به 2001) Jalali( و 2007)

 & Chandranاند.  سطح تحصيالت و مشارکت اشاره کرده

Chackacherry (2004مشارکت اجتماعی را مهم )  ترين عوامل
 Baghaei et. دندکرهای روستايی بيان  بر مشارکت در طرحثر ؤم

al. (2009 ميزان منزلت اجتماعی و ميزان مشارکت اجتماعی را )
 Shariatiبر مشارکت روستاييان عنوان کردند. ثيرگذار أتعوامل 

et al. (2005استفاده از نشريات و مجله )  های ترويجی، استفاده از
های آموزشی راديو و  های آموزشی، استفاده از برنامه فيلم

. دندکربيان ثيرگذار أتيزان مشارکت روستاييان تلويزيون را بر م
شود بين نتايج تحقيق و تحقيقات  طور که مشاهده میهمان

 ذکرشده همخوانی وجود دارد.

 یبررس یبرا یبه آزمون مدل قيتحق نيا دوم، نظر در
های عمرانی پرداخته است تا  در طرح انييمشارکت روستا

نتايج تحليل . ندک نييرا تب انييمشارکت روستا بر مؤثرعوامل 
آن بود که متغير مشارکت اجتماعی دارای  انگريبمسير 

های عمرانی توسط  بر مشارکت در طرحثير أتبيشترين 
( نيز 2004) Chandran & Chackacherry. استروستاييان 

بر مشارکت در ثر ؤمترين عوامل  مهم ازمشارکت اجتماعی را 
بر  ريمس ليتحل یها افتهي. دندکرهای روستايی بيان  طرح
مشارکت  در هارسانهاستفاده از  کهدارد  اشاره یتياهم

قرار  تياهم دوم رتبةدر  ريمتغ نيا و کندیم فايا انييروستا
 شده استفاده رسانة نيشتريب نکهيگرفته است. با توجه به ا

 که رسدیمبوده است، به نظر  ونيزيتلو انييتوسط روستا
در  انييروستا یها تمشارک جلب یبرارسانه  نيبهتر
 یونيزيتلو یآموزش یها برنامه ةيته ،يیروستا عمران یها طرح

 یرساناطالع شاملاست  ممکن کهرا  ها برنامه نياست. ا
ها و چگونگی  اجراشده و در دست اجرا و شيوه یها طرح

زبان  به توان یم ،های عمران روستايی باشد مشارکت در طرح
 .کردپخش  یاستان شبکة و در هيخاص منطقه ته
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