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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و تصویب طرحهای هادی در سکونتگاههاای روساتایی
مورد مطالعه است .پژوهش حاضر ،از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است .بارای مما آوری
اطالعات از روشهای اسنادی و میدانی استفاده شده است .مامعه آماری پژوهش 12،سکونتگاه روستایی شهرستان دشتساتان
که در آنها مشارکت روستاییان در فرآیند امرای طرح چشمگیر بوده است میباشد .در سطح روستاها ،حجم نموناه اانوارهاای
مورد پرسشگری بر اساس فرمول کوکران  257اانوار بوده که  136اانوار در طرح هادی مشارکت کاردهاناد و  121ااانوار در
طرح هادی مشارکت نکردهاند .همچنین  28نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسالمی) نیز ماورد پرساش اارار
نموناهای ،میازان مشاارکت

گرفته اند تا نتایج اابل مقایسه باشد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که براساس آزمون تی تا

روستاییان در تهیه و تصویب و امرای طرح در حد متوسط است و میانگین نظرات روستاییان و مسئولین برای مشارکت به ترتیب
 2/63و  2/73میباشد که با تومه به نتایج آزمون  tبا دو نمونه مستقل بین نظرات این دو گروه تفاوت معنیداری وماود نادارد.
همچنین بین تحصیالت و سن افراد با میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و امرای طرح هادی ،رابطه معنیداری ومود
دارد و ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) میباشد .ولی بین مشارکت با شغل افاراد رابطاه معنایداری وماود
ندارد .بنابراین بین ویژگیهای فردی با میزان مشارکت رابطه معناداری ومود دارد.
واژگان کلیدی :تهیه ،تصویب و اجرای طرح هادی روستایی ،نظارت و ارزشیابی ،میزان مشارکت ،شهرستان دشتستان
نحوه استناد به مقاله:
عنابستانی ,علی اکبر ,موسوی ,سیده مهدیه .)1396( .بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه و تصویب طرح هادیروستایی (مطالعه موردی :شهرستان
http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_535787.html
دشتستان) .مجله مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی.583-569 ،)3(12 ،
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مقدمه
مشارکت به عنوان کلیدیترین عنصر در دستیابی به اهداف عمرانی و توسعه روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است .چون افراد بطور
ارادی و آگاهانه و با میل و رضایت خود و بدون هیچگونه اجبار در برنامهها یا پروژههای عمرانی شرکت میکنند و این همکاری از مرحله
تصمیمگیری تا اجرا ،نظارت و ارزشیابی برنامهها تداوم دارد ،موجب میشود مردم با سرعت بیشتری در به ثمر رساندن اقدامات کوشش
کنند ،آن اقدامات را برای خود بدانند و از آنها مراقبت و محافظت کنند و در صورت استهالك تا تخریب ،خود مجدداً در پی ساخت آن
برآیند ( .)Ebrahimzadeh, 2001: 41در خصوص مفهوم مشارکت ،تعاریف زیادی ارائه شده است .به طور کلی میتوان مشارکت را
به معنای شرکت فعاالنه داشتن در یک گروه خاص در نظر گرفت که در نهایت به فعالیت اجتماعی خاصی میانجامد و به صورت همیاری،
همبستگی ،انطباق ،پذیرش ،اختیار و شیفتگی تجلی پیدا میکند ( .)Biru, 1991: 25به طور معمول مشارکت ،در سه سطح مشارکت در
تدوین و طراحی برنامهها ،مشارکت در اجرا و پیادهسازی برنامهها و در نهایت مشارکت در ارزشیابی و بررسی نتایج و پیامدهای حاصل از
اجرای کل برنامه یا طرح خاص مورد توجه قرار میگیرد ) .(De Stefano, 2010: 1332مشارکت عملی جمعی ،آگاهانه و داوطلبانه
است که دربردارنده دخالت افراد در امور عمومی و در سطوح مختلف تصمیمگیریهای اداری و سیاسی و انداختن رأی به صندوق تا
مساعدت مستقیم به ارضای نیازهای اجتماعی و همچنین دخالت مردم در کارکرد سازمانهایی است که حیات کاریشان به آن بستگی دارد
( .)Jabari, 1999: 8ذکر این نکته نیز ضروری است که مفهوم مشارکت مردم تنها در بعد اجتماعی و گرفتن اطالعات نیست ،بلکه
مشارکت بایستی به مفهوم واقعی کلمه در تمامی ابعاد و جنبههای یک مسأله و به صورت یکپارچه و همهجانبه صورت گیرد تا تأثیرگذار
باشد (.)Roknoddin-e-Eftekhari et al, 2000: 23
امروزه بیشتر صاحب نظران توسعه ،به ویژه توسعه روستایی ،معتقدند که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد مردم امکان پذیر
نیست و بدون تردید با مشارکت مردم دورة گذار توسعه تسهیل ،تسریع و کم هزینهتر میشود ( .)Bahrami, 2004: 146اما نتایج
سالها تجربة نظام تمرکزگرا ،بدون توجه به مشارکت مردمی در ایران ،بیانگر هدر رفتن سرمایههای ملّی اعم از مادی و معنوی ،همچنین
هدر رفتن امکانات دولتی و در نهایت نارضایتی روستاییان از دولت و فعالیتهای عمرانی ،ناقص ماندن برخی طرحهای عمرانی ،عدم
موفقیت و مداومت در اجرای برخی از این طرحها و عدم احساس مسؤلیت افراد مرتبط با این حوزه بود (.)Ghasemi, 2005: 80
بنابراین عمران روستایی با رویکرد مشارکتی ،نقش زیربنایی و بنیادی در توسعه همه جانبه در جوامع روستایی دارد ،که این نقش با فراهم
کردن تسهیالت عمومی مانند تأمین آب آشامیدنی ،حمام و مدرسه برای بهبود وضعیت زندگی روستاییان و با مشارکت آنان میتواند قابل
تحقق باشد .طرح هادی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی ،راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها ،با
آگاهی از وضعیت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آن است (.)Shahbazi, 2010: 225
طرح ها دی یا به عبارتی طرح جامع توسعه روستایی ،راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها ،با
آگاهی از وضعیت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی آن است ( .)Shahbazi, 2010: 225بر اساس آییننامهی نحوهی بررسی و
تصویب طرحهای توسعه عمران محلی ،ناحیهای ،منطقهای ،ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مورخه  1378/10/12هیأت
دولت ،طرح هادی روستایی عبارت است از طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گسترش آتی و نحوه
استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل :مسکونی ،تولیدی ،تجاری ،کشاورزی ،تأسیسات ،تجهیزات و نیازمندیهای
عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیهای
تعیین مینماید (.)Housing Foundation of Islamic Revolution, 2010: 24
برای حرکت در چارچوب توسعه روستایی ،ابتدا باید از تغییرات فکری و نگرشی روستاییان آغاز کرد ،یعنی روستاییان طرز تلقی
خود را نسبت به اهداف و ارزش های کاری و فعالیت در مناطق روستایی تغییر دهند ( .)Windle, 2008: 12آنچه که در این
فرآیند مهم است ،نقش دولتی متعهد است که بتواند نقش خود را به خوبی در موضوع آموزش افراد ایفا کند و توسعه انسانی را در
اولویت قرار دهد و افراد را به مشارکت و بازیگری فعال در جهت تعمیق زندگی جمعی ترغیب کند .مشروط بر آنکه دولتها بتوانند
شرایطی را برای رشد ظرفیت مردم جهت ایجاد رابطه متقابل فراهم آورند و تماس بین شهروندان را جهت افزایش اعتماد به نفس
تسهیل کنند .به هر حال ،سیاست مشارکت عمومی ،پیششرط تحقق توانمندسازی افراد به شمار میآید ( Ferguson, 1967:
 .)221مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعه نشان دادهاند که رهیافتهای مشارکتی برای توسعه روستایی موفقیتآمیز
بودهاند .براساس این مطالعات شکست یا موفقیت طرحهای توسعه روستایی ،بستگی به درجهی مشارکت و درگیری اجتماعات
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محلی در طرحها و ارزیابی آنها از پروژهها دارد .تجربه ی کلی بر این مبناست که مشارکت مردم در هر مرحلهای از توسعه ،عامل
کلیدی برای موفقیت در اجرای پروژههاست ،در مقابل شکست زمانی اتفاق میافتد که مشارکت مردم در مراحل مختلف نادیده
گرفته میشود ( .)Daneshmehr, 2012: 8نتایج سالها تجربهی تمرکز گرا ،بدون توجه به مشارکت مردمی در ایران نیز ،بیانگر
هدر رفتن سرمایه های ملی اعم از مادی و معنوی ،همچنین هدر رفتن امکانات دولتی و در نهایت نارضایتی روستاییان از دولت و
فعالیتهای عمرانی ،ناقص ماندن برخی از طرح های عمرانی ،عدم موفقیت و مداومت در اجرای برخی از این طرحها و عدم
احساس مسئولیت افراد مرتبط با این حوزه بود ( .)Ghasemi, 2005: 80عدم مشارکت مردم که ممکن است ناشی از عواملی
مثل عدم آگاهی مردم از طرحهای عمرانی یا عدم پیشبینی مشارکت مردم در ساختار برنامهریزی کشور در طرحهای عمرانی یا
مواردی از این قبیل باشد ،مشکالتی از قبیل عدم احساس تعهد مردم در پایبندی به طرحهای عمرانی و عدم دستیابی به پایداری را
به وجود میآورد ( .)Sheykhhasani & Mehmandoust, 2010: 111لذا طرحهای هادی به عنوان محلیترین طرحها که با
جامعه روستایی ارتباط مستقیم دارند ،همان طور که در بخش تنگناها و چالشهای اجرایی طرحهای هادی نیز ذکر گردید نیازمند
مشارکت روستاییان میباشند .این مشارکت در چهار مرحله صورت میگیرد که عبارتند از:
 مشارکت در تصمیمگیری :همه افراد یا گروههای مشارکتکننده در یک برنامه یا فعالیت برای تصمیمسازی درباره انتخاب شیوه،عمل و چگونگی اجرای عملیات یعنی برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی برنامه مشارکت دقیق داشته باشند (.)Daneshmehr, 2012: 20
زمانی مشارکت روستاییان در برنامهریزی تحقق می یابد که مردم روستایی به عنوان صاحبان اصلی منافع حاصل از برنامههای طرح
هادی در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی این طرح همچون انتخاب جهت توسعه روستا ،تعیین کاربری اراضی و دخالت مستقیم
داشته باشند .یکی از شرایط مهم برای جذب مشارکت روستاییان در برنامهریزی طرحهای هادی روستایی مشاهده منافع و حقوق خود
در اهداف طرح مذکور است .در غیر این صورت در مراحل بعدی مشارکت نمیکنند (.)Moslemi, 2007: 50
 مشارکت در اجرا :همه افراد با گروههای مشارکتکننده باید برای اجرای تصمیمگیریهای گرفته شده مشارکت جدی داشتهباشند ( . )Daneshmehr, 2012: 20برای اینکه مرحله اجرا به نحو مناسبی به اجرا درآید و به هدف نهایی خود که همان بهبود
زندگی روستاییان از طریق مشارکت آنان در اجرای طرح هادی است ،برسد باید شرایط ذیل رعایت گردد:
 طرح هادی پیشنهادی مورد قبول روستاییان باشد. اجرای طرح هادی از جمله نیازهای اساسی اهالی روستا باشد. روستاییان از نتایج مثبت اجرای طرح هادی روستایی آگاه باشند. مشارکت روستاییان در این مرحله نباید به مشارکت مالی آنان یا استفاده از نیروی کار آنان تفسیر شود. رعایت مقررات فنی در اجرای طرح هادی روستایی الزامی است (.)Moslemi, 2007: 50 مشارکت در ارزیابی :همه افراد یا گروههای مشارکتکننده باید برای نتایج ،سیر فعالیتها و چگونگی نیل به تحقق اهدافمشارکت داشته باشند .بنابراین بازنگری و اصالح برنامهها بر پایه بازخوردهای حاصل از نظارت و ارزیابی با مشارکت افراد یا
گروههای مشارکت کننده صورت میپذیرد ( .)Daneshmehr, 2012: 20هر طرح هادی روستایی که در سطح روستا به اجرا در
میآید ،دارای اهداف از پیش تعیینشده ای است .از این رو باید دریافت که این اهداف مشخص شده در طرح هادی روستایی چه
تأثیراتی را در زندگی روستاییان گذاشته است .ارزشیابی مداوم طرح های هادی روستایی که در سطح روستاها اجرا میشود از
جنبه های مختلفی دارای اهمیت است .هدف این ارزشیابی ،جمع آوری و پیگیری اطالعات مربوط به شرایط و اهداف پروژه برای
تکمیل و رفع اشکال است .بنابراین مشارکت مردم د ر این مرحله بسیار ضروری است .مشارکت مستقیم مردم در بازنگری و
ارزشیابی طرحها و پروژه ها موجب کاهش مدیریت نامناسب منابع و نیز اجرا و بهرهبرداری از آنها خواهد شد .این کار موجب
احساس مسئولیت در برابر پروژهها میشود و اثربخشی آنها را باال میبرد (.)Moslemi, 2007: 51
 مشارکت در منافع :همه افراد یا گروههای مشارکتکننده باید از منافع حاصل از اجرای برنامهها یا طرحها سهم منصفانهای داشتهباشند .در واقع نتیجه تمام تالش های مشارکت منافعی است که به فرد یا گروه مشارکتکننده تعلق میگیرد ( Daneshmehr,
.)2012: 20
با ذکر این مطالب می توان نتیجه گرفت که مشارکت روستاییان در طرح هادی منجر خواهد شد به:
 -گسترش مراکز قدرت و تصمیمگیری در روستا
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 کاهش بار مالی و اداری دولت ایجاد همبستگی اجتماعی بیشتر انعکاس نیازهای محسوس مردم توانمندی مردم برای تعیین و تشخیص نیازها و سرنوشت خود ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی دستیابی به توسعه یکپارچه ،موزون و پایدار افزایش اعتماد به نفس و روحیه خوداتکایی در بین روستاییان (.)Moslemi, 2007: 50در زمینه بررسی مشارکت مردم در فرآیند توسعه روستایی و عوامل مؤثر برآن درسطح روستاهای کشور تحقیقات متعددی صورت
پذیرفته است ،اما در رابطه با مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و اجرای طرحهای هادی در منطقه مورد مطالعه پژوهشی به انجام
نرسیده است .در ادامه به نتایج برخی از این پژوهشها اشاره میشود:
نتایج مطالعات عنابستانی ( 1393الف) ،عنابستانی ( 1393ب) و عنابستانی ( )1392نشان میدهد که نگرش فکری و فلسفی ،عوامل
ساختاری و عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستاییان روستایی تأثیراتی به ترتیب  25/6 ،18/1و  14درصد بر فرآیند توفیق اجرای
طرحهای هادی در روستاهای مورد مطالعه در شهرستان خواف از توابع استان خراسان رضوی برجای گذاستهاند .همچنین مطالعه
عنابستانی و همکاران ( )1391در شهرستان ایجرود نشان میدهد که بررسی نقش عوامل ساختاری در میزان مشارکت از دیدگاه
کارشناسان محلی توسعه روستایی ،ضعف عملکرد نهادهای مدنی و تشکلهای مشارکتی میتواند ناشی از خأل قانونی ،ضریب دخالت
دولت در مدیریت نهادهای مردمی ،فقدان آگاهی اجتماعی و ...باشد .نتایج پژوهش طالب و همکاران ( )1391نشان میدهد ،مشارکت به
معنی همکاری روستاییان در طرحهای تهیه شده توسط دیگران نیست ،بلکه مشارکت سطوح مختلفی دارد و مشارکت مطلوب زمانی پدید
میآید که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی ،عینی ،تصمیمگیری و اجرایی دخالت داشته باشند .همچنین برنامهریزی مناسب و استفاده از
توانایی روستاییان میتواند بستر مناسبی برای موفقیتهای طرح تجمیع ایجاد کنند .شیخحسنی و مهماندوست ( )1389در پژهش خود
معتقدند که در زمینه آگاهی از اهمیت مشارکت در طرحهای عمرانی و همچنین میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی در این طرحها ،اهالی
روستا از میانگین باالیی برخوردار بودند ،بدین معنی که آگاهی و مشارکت زیادی در اجرای طرحهای عمرانی داشتهاند .بنابراین میتوان
یکی از دالیل اجرای موفق طرحهای عمرانی روستا ،مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنان در اجرای این طرحهاست .کوهی ( )1384و کوهی
و تقوی ( )1382معتقدند که میزان مشارکت روستاییان در طرحهای عمرانی در سطح متوسط قرار دارد و عوامل مؤثر در آن عبارتند از نگرشهای
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،رضایت اجتماعی ،بررسیهای اجتماعی ،آگاهیهای اجتماعی ،وضعیت تولید خانوار ،نوع محصول تولیدی عمده ،نوع
شغل ،بعد خانوار ،سطح سواد و تشکلهای مردمی .محمودیان ( )1371در پژوهشی پیرامون طرحهای عمرانی اجرا شده در دهه ( )1370-1360در
شهرستان سمنان دریافت که به استثنای شغل و سن هر چه بر میزان متغیرهای مستقل ،میزان ارتباط روستاییان با مجریان ،میزان آگاهی ،میزان
وابستگی به دولت ،وضعیت اقتصادی ،اعتماد ،انگیزه روستاییان افزوده شود به همان میزان مشارکت روستاییان افزایش مییابد .ترتیب مشاغل از
نظر اهمیت و باال بودن میزان مشارکت عبارتند از :کارمند ،کاسب ،دامدار ،کشاورز ،کارگر .نتایج مطالعه اعظمی و همکاران ( )1394نشان داد که
بیشترین زمینه مشارکت روستاییان در ارزیابی و تحلیل مشکالت شبکه معابرو تأمین مواد و مصالح و تجهیزات برای طرح بوده و کمترین
مشارکت در تصمیمگیری و برنامهریزی و همکاری بات مجریان گزارش شده است .بر پایه نتایج مطالعات یعقوبی فرانی و معتقد ()1395
نادیده گرفتن توانمندیهای مردم مهمترین عامل در عدم مشارکت روستاییان بوده است و ضعف آگاهی ،توانایی و انگیزه مردم ،ضعف
عملکرد نهادهای مجری طرح و نارضایتی مردم از طرح هادی دیگر عواملی بودند که بر مبنای نظرات روستاییان ،به عنوان بازدارندههای
مشارکت مردم در فرآیند اجرای طرحهای هادی روستایی عمل مینمایند .مطالعه رضایی و شوکتی آمقانی ( )1392نشان داد که پنج عامل
کالبدی -فیزیکی ،اجتماعی ،بهداشتی ،اقتصادی و زیست محیطی به ترتیب و در مجموع  69/79درصد از واریانس کل اثران اجرای طرح
هادی در روستای سرین دیزج را تبیین نمودهاند .همچنین نتیجه مطالعه رضایی و شوکتی آمقانی ( )1393حاکی از این است که شش
عامل فضایی کالبدی ،اداری مالی ،مدیریتی ،زیست -محیطی ،آموزشی -شناختی و فنی -زمانی در حدود  82/09درصد واریانس مشکالت
اجرای طرح هادی در روستای سرین دیزج را تبیین می نمایند .یافتههای پژوهش قنبری و بهرامی ( )1395نقش موثر و کارآمد مدیریت
محلی در توسعة کالبدی روستایی را تأیید کرده است و به جز در معیار وضعیت اقتصادی ،در معیارهای مورد بررسی بین دیدگاه دو جامعة
آماری تفاوتی معنادار وجود دارد .در نهایت اگرچه این مطالعات به بررسی متغیرهای مشارکت روستاییان در طرحهای هادی روستایی پرداختهاند،
اما پژوهش حاضر عالوه بر درنظرگرفتن نتایج مطالعات پیشین به دنبال بررسی و سنجش میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب طرح های
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هادی روستایی میباشد .از آنجایی که هر طرح و پروژهای که در روستاها اجرا میشود متضمن اهدافی است که با اجرای پروژه ،میتوان به
آنها دست یافت و از طرف دیگر ،پروژههای عمرانی و فرهنگی بدون درك نیاز روستاییان نمیتوانند به اجرا درآیند .پس این که اجرای
پروژه تا چه حد در رفع نیازهای مردم روستا نقش دارد و روستاییان چه نقشی در تصویب و تعیین مشخصات پروژه داشتهاند ،تعیین کننده
رابطه و تأثیر مشارکت روستاییان در مرحله اجرای پروژه است .از این رو برای رسیدن به اهداف طرحهای هادی روستایی و سایر طرحهای
عمرانی در روستاها ،مشارکت روستاییان در فرآیند تصمیمگیری و برنامهریزی (تشخیص نیازها ،اولویتبندی نیازها و اتخاذ تصمیم) ،اجرا و نگهداری
و ارزشیابی و بازنگری آثار طرحها و پروژهها الزامی میباشد .تأثیر مشارکت مردم در تسریع اجرای طرحها را میتوان از مقایسه پروژههایی که مردم
میزان مشارکت کمتری داشتهاند ،با پروژههایی که میزان مشارکت بیشتری داشتهاند درك نمود .طبیعی است هنگامی که مردم برای اجرای یک
پروژه ،در تأمین اعتبار ،نیروی انسانی ،مصالح و لوازم و ...مشارکت دارند ،زمان اجرای آن را در رابطه مستقیم با منافع خود میبینند و به همین دلیل
سعی میکنند اجرای پروژهها را زودتر به اتمام برسانند و پروژه سریعتر به بهره برداری برسد .کوتاه شدن زمان اجرای پروژهها در کاهش هزینههای
طرح و همچنین رفع فوری نیازهای روستاییان مؤثر بوده و طوالنی شدن زمان اجرای طرحها ،موجب بوجود آمدن زمینههای فکری نامناسب برای
سایر طرحهاست و روستاییان را با دلسردی مواجه میسازد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای هادی روستایی؛ درصدد است تا ویژگیهای
فردی (سن ،جنس ،تحصیالت ،شغل ،دارایی و غیره) مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرحهای هادی در سکونتگاههای روستایی را مورد
کنکاش قرار دهد و در کنار آن ،توزیع فضایی ارتباط بین این متغیرها را در سطح محدوده مورد مطالعه ،ارزیابی نموده تا بتوان از نتایج آن به عنوان پایهای
برای بررسیهای بیشتر ،برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزههای روستایی و به ویژه ناحیهی مورد مطالعه یعنی شهرستان دشتستان استفاده نمود.
نتایج حاصل از این پژوهش ،میتواند در جهت ارتقای سطح مشارکت مردم به ویژه در فرآیند اجرای طرح هادی ،شیوههای جلب مشارکت و توانمند
سازی مردم در جهت مشارکت ،مفید واقع شود .از این رو سوال اصلی در تحقیق حاضر این است که ،میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه،
تصویب و اجرای طرحهای هادی در منطقه مورد مطالعه چقدر بوده است؟ و برای این منظور سه سوال فرعی نیز مطرح شده است که به
شرح زیر می باشد:
 ویژگیهای فردی به چه میزان بر مشارکت روستاییان در روند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای هادی روستایی تأثیر داشته است؟روستاییان در روند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای هادی روستایی به چه میزان مشارکت داشتهاند؟آیا بین نظر روستاییان و مسؤولین روستایی در رابطه با میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای هادیروستایی تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی  -تحلیلی است .بخش اصلی داده های مورد استفاده از طریق
مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه و مصاحبه ،و بخش دیگر آن مانند چارچوب نظری -مفهومی پژوهش ،اسناد و مدارك و سرشماریها از
طریق روش کتابخانه ای به دست آمده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل  12سکونتگاه روستایی شهرستان دشتستان که در آنها
مشارکت روستاییان در اجرای طرح چشمگیر بوده میباشد ،و این نتایج بر اساس مطالعات اکتشافی از کارشناسان و مسئوولین شهرستانی
بدست آمده است .جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ،بر این اساس حجم نمونه شامل  257خانوار در دو گروه
مشارکت کنندگان در طرح هادی و کسانی که مشارکت نکردهاند ،میباشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند و مورد پرسش قرار
گرفتهاند .همچنین  28نفر از مسؤولین روستایی (دهیار و اعضای شورای اسالمی) مورد پرسش قرار گرفتهاند .دادههای کسب شده با استفاده
نرم افزار  SPSSکد گذاری و استخراج و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .دادهها در این پژوهش در دو سطح خانوار روستایی و
مسئوولین روستاهای مورد مطالعه (اعضای شورای اسالمی و دهیارها) به دو شیوه توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته
است .در مرحله اول اطالعاتی نظیر میانگین سنی ،جنسیت ،مدت سکونت در روستا ،سطح تحصیالت و شغل پاسخگویان با استفاده از
آمارههای توصیفی نظیر میانگین و فراوانی در قالب جداول و نمودارها بدست آمده است .و در بخش دوم در راستای آزمون فرضیات تجزیه
و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری استفاده شده است .ابتدا برای پی بردن به نرمال بودن یا نرمال نبودن دادهها از آزمون کولموگروف -
اسمیرنوف K-Sاستفاده شد .پس از آزمون  K-Sبا توجه به دادههای یکسانسازی شده در صورت نرمال بودن از آزمون  tمستقل استفاده
میشود و برای بررسی همبستگی بین متغیرها و شاخصها از ضریب همبستگی استفاده شده است.
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مدول  .1مشخصات محدوده مورد مطالعه وحجم نمونه در روستاها
روستا

ممعیت

اانوار

سال تهیه طرح هادی

حجم نمونه

دهرودسفلی

2000

474

1388

22

رودفاریاب

1860

455

1387

21

میاندشت

1094

273

1383

13

چهاربرج

1088

257

1383

12

بوشکان

2279

581

1387

27

طلحه

2218

572

1388

26

نظرآقا

2474

665

1386

31

درودگاه

3090

750

1385

34

خلیفهای

1577

373

1386

17

دهداران سفلی

1837

440

1389

20

خوشمکان

1135

303

1382

14

چاه خانی

1610

439

1386

20

12

22262

5582

-

257

Source: Iranian Statistic Center, 2012

متغیر مستقل ،در این پژوهش میزان مشارکت روستاییان در تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که برای بررسی این متغیر ،ابتدا
ابعاد و مؤلفههای پژوهش مشخص و سپس روایی پرسشنامه با نظر اساتید مجرب و صاحبنظر جغرافیا (استاد راهنما و مشاور) مورد تأیید
قرار گرفت .و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .با توجه به این که میزان آلفا در این متغیر باالی
 0/7است ،پایایی آنها قابل قبول و مناسب ارزیابی میگردد (جدول )2
مدول  .2ضریب پایایی مولفههای تحقیق در دو گروه مشارکت کنندگان و کارشناسان
مقدار آلفای کرونباخ

ابعاد

تعداد
سوالها

گویه ها

تهیه طرح

2

شناخت و ارزیابی وضع موجود روستا ،تعیین ضوابط و ارائه
پیشنهادات جهت تهیه طرح هادی

تصویب طرح

1

شرکت در جلسات تصویب طرح هادی

اجرای طرح

9

نظارت و
نگهداری

3

موارد
مشارکت

4

4

19

مقاوم سازی مساکن ،تغییر یا بهبود الگوی ساخت و ساز،
رعایت ضوابط فنی و مقررات در ساخت و ساز مساکن ،اصالح
شبکه معابر در بافت کالبدی روستا ،بهبود و بهسازی معابر
موجود (جدولگذاری ،احداث پیادهرو) ،جمعآوری و دفع هر چه
بهتر زبالهها و پسماندهای خانگی ،دفع و هدایت آبهای
سطحی ،گسترش فضای سبز ،تغییر سیمای روستا و زیباسازی
محیط
نظارت بر انجام پروژه طرح هادی ،نظارت بر کیفیت عملیات
اجرایی و تالش در نگهداری و مراقبت از تاسیسات و خدمات
ایجاد شده از طریق طرحهادی (مثل :جادهها ،فضای سبز ایجاد
شده و )...
ارائه کمک مالی ،ارائه اطالعات و پاسخگویی به کارشناسان،
کمک فنی جهت طرح هادی(مثل ارائه ابزار و ماشیناالت و، ...
ارائه نیروی کار جهت طرح هادی (مثالً فعالیت و کار فیزیکی)
-

مشارکت
کنندگان

کارشناسان

0/755

0/591

1

1

مآاذ ابعاد
عنابستانی و اکبری،1391 ،
رضایی و صفا1392 ،
سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور،1385 ،
رضایی و صفا1392 ،

0/797

0/800

رضایی و صفا1392 ،

0/777

0/647

ابراهیمی1386 ،

0/640

0/739

-

0/784

0/872

-
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محدوده مورد مطالعه
شهرستان دشتستان یکی از شهرستانهای استان بوشهر میباشد .این شهرستان در شرق استان بوشهر قرار گرفته و از جنوب به شهرستان
دشتی ،از مغرب به شهرستان بوشهر و تنگستان از شمال غرب به شهرستان گناوه و از مشرق و شمال شرق به استان فارس منتهی میشود.
طبق سرشماری سال  1390جمعیت شهرستان دشتستان  425299نفر میباشد که در سال  1385دارای  226905نفر بوده است .دشتستان
از قدیمیترین مناطق ایران است که جغرافیدانان از آن به نام دستقان یاد کردهاند و آن را جز نواحی گرمسیر فارس ذکر کردهاند .شهرس تان
دشتستان به مرکزیت شهر برازجان دارای  8شهر 6 ،بخش12 ،دهستان و  127آبادی میباشد (.)Iranian Statistic Center, 2012

شکل  .1تقسیمات سیاسی شهرستان دشتستان و مواعیت روستاهای نمونه در شهرستان ))Source: Interior Ministry, 2014

یافتهها و بحث
ویژگیهای فردی پاسخگویان
پاسخگویان ،شامل دوگروه کلی روستاییان و مسئوولین روستایی هستند .که روستاییان خود شامل دو زیرگروه (روستاییان مشارکت کننده و
روستاییانی که مشارکتی در فرآیند نداشتهاند) میباشند .بر اساس نتایج به دست آمده ،بیشتر پاسخگویان دارای سن  31تا  40سال میباشند
( 61/2درصد مشارکتکنندگان و  35/3درصد عدم مشارکت) .و در بین مسئوولین روستایی  64/3درصد پاسخگویان دارای سن  31تا 40
سال هستند .از نظر جنسیت در گروه مسئوولین روستایی و روستاییانی که مشارکت کردهاند همه پاسخگویان مرد میباشند .در گروه روستاییانی
که مشارکت نداشتهاند 29/4 ،درصد از پاسخگویان زنان و  70/6درصد از پاسخگویان مردان میباشند .توزیع پاسخگویان برحسب مدت سکونت
در روستا نشان میدهد که ،در گروهی که مشارکت داشتهاند  97/5درصد روستاییان باالی  10سال در روستا سکونت داشتهاند ،و تنها 2/5
درصد سکونتی بین  5تا  10سال را در روستا داشتهاند .در گروهی که فاقد مشارکت بودهاند  91/9درصد باالی  10سال 9/5 ،درصد بین  5تا
 10سال ،و تنها  2/2درصد کمتر از  5سال در روستا سکونت داشتهاند .از نظر تحصیالت نیز روستاییانی که مشارکت داشتهاند  41/3در مقطع
ابتدایی و  33/1در مقطع راهنمایی هستند که بیشترین درصد را نشان میدهند و در گروه روستاییانی که مشارکتی نداشتهاند بیشترین درصدها
( 47/1و  )44/9به ترتیب در مقطع ابتدایی ،خواندن و نوشتن میباشند .همچنین 71/4 ،درصد از مسؤولین دارای تحصیالت دیپلم به باالتر
میباشند ،و  28/6درصد دارای تحصیالت در مقطع راهنمایی میباشند .همچنین با بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان ،از بین گروههای شغلی
زراعت ،باغداری ،دامداری ،ترکیبی و سایر ،در هر دو گروه روستاییان ،شغل اکثر روستاییان در رده سایر قرار دارد 57/9 ،درصد روستاییانی که
مشارکت داشتهاند و  65/5درصد روستاییانی که مشارکتی نداشتهاند .کمترین درصد مربوط به شغل دامداری میباشد.
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میزان مشارکت روستاییان در تهیه و امرای طرح هادی
این متغیر دارای  4بعد (تهیه ،تصویب ،اجرا ،نظارت و نگهداری) که در قالب جداول و نمودار به تفکیک ،در دو گروه روستاییان و مسؤولین
روستایی (اعضای شورای اسالمی و دهیار) نشان داده شده است .همچنین مواردی که روستاییان در آنها مشارکت داشتهاند (کمکهای مالی،
ارائه اطالعات به کارشناسان ،کمکهای فنی و ارائه نیروی کار) در ادامه این  4بعد نشان داده شده است.
الف) گروه روستاییان :یافتهها نشان میدهد در بعد تهیه طرح باالترین میانگین مربوط به شاخص :تعیین ضوابط و ارائه پیشنهادها جهت تهیه
طرح با مقدار  2/60میباشد که نشان میدهد میزان مشارکت روستاییان در این شاخص بیشتر بوده است .در بعد تصویب طرح که دارای یک
شاخص است ،میانگین 1/92میباشد .در بعد اجرای طرح باالترین میانگین مربوط به شاخصهای :بهبود و بهسازی معابر موجود (جدولگذاری
 ،احداث پیاده رو) ،در مقاوم سازی مساکن و اصالح شبکه معابر در سطح بافت کالبدی روستا به ترتیب با مقادیر 3/16 ،3/18و  3/14میباشد
که نشان دهنده مشارکت بیشتر روستاییان در این شاخصها است .در بعد نظارت و نگهداری طرح باالترین میانگین مربوط به شاخص تالش
در نگهداری و مراقبت از تاسیسات و خدمات ایجاد شده از طریق طرح هادی (مثل :جادهها ،فضای سبز ایجاد شده) با مقدار  2/56میباشد .در
زمینه مواردی که روستاییان در آن مشارکت کردهاند (کمکهای مالی ،ارائه اطالعات به کارشناسان ،کمکهای فنی و ارائه نیروی کار)
باالترین میانگین مربوط به ارائه اطالعات و پاسخگویی به کارشناسان و کمکهای فنی مثل (ارائه ابزار و ماشینآالت و )...به ترتیب با مقادیر
 2/78و  2/57میباشد.
ب) گروه مسؤولین روستایی (اعضای شورای اسالمی و دهیار) :بر اساس نتایج نظرسنجی ،درصد معتبر انتخاب گزینهها در سوالهای یافتهها
نشان میدهد ،در بعد تهیه طرح باالترین میانگین مربوط به شاخص :در شناخت و ارزیابی وضع موجود روستا جهت تهیه طرح هادی با
مقدار 2/71میباشد .در بعد تصویب طرح که دارای یک شاخص (شرکت در جلسات تصویب) است ،میانگین  2/55میباشد و این نشان دهنده
مشارکت پایین روستاییان از نظر مسؤولین در این بعد میباشد .در بعد اجرای طرح باالترین میانگین مربوط به شاخصهای :بهبود و بهسازی
معابر موجود (جدولگذاری ،احداث پیادهرو) ،جمعآوری و دفع هر چه بهتر زبالهها و پسماندهای خانگی و رعایت ضوابط فنی و مقررات در
ساخت و ساز مساکن روستایی به ترتیب با مقادیر 3/53 ،3/67و  3/39میباشد که نشان دهنده مشارکت بیشتر روستاییان از نظر مسؤولین در
این شاخصها است .در بعد نظارت و نگهداری طرح باالترین میانگین مربوط به شاخص :تالش در نگهداری و مراقبت از تاسیسات وخدمات
ایجاد شده از طریق طرح هادی (مثل جادهها ،فضای سبز ایجاد شده) با مقدار  3/35میباشد .در زمینه مواردی که روستاییان در آن مشارکت
کردهاند (کمکهای مالی ،ارائه اطالعات به کارشناسان ،کمکهای فنی و ارائه نیروی کار) باالترین میانگین مربوط به ارائه کمکهای مالی و
ارائه اطالعات و پاسخگویی به کارشناسان ترتیب با مقادیر 3/21و  2/92میباشد که نشان دهنده مشارکت باالی روستاییان ،از نظر مسؤولین
روستایی در این دو مورد است .آمار توصیفی مربوط به ابعاد این متغیر که در دو گروه روستاییان و مسئوولین روستایی بررسی شده است ،در
جدول  3نشان داده شده است .یافتهها نشان میدهد که در بین این  4بعد میزان مشارکت ،هر دو گروه ،بعد اجرای طرح دارای باالترین
میانگین است.
مدول  .3آمار توصیفی ابعاد متغیر میزان مشارکت روستاییان
ابعاد
تهیه طرح هادی
تصویب طرح هادی
*اجرای طرح هادی
نظارت و نگهداری
موارد مشارکت
متغیر میزان مشارکت روستاییان

مشارکت کنندگان

مسئولین روستایی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

2/57
2/55
3/06
2/49
2/49
2/63

0/608
0/641
0/338
0/636
0/528
0/550

2/58
1/92
3/20
3/04
2/91
2/73

0/678
0/262
0/907
0/793
0/717
0/671

توزی فضایی میزان مشارکت در طرح هادی در روستاهای مورد مطالعه
دادههای جدول ( )4میزان مشارکت در ابعاد مختلف تهیه ،تصویب ،اجرا ،نظارت و نگهداری و موارد مشارکت در طرح هادی را
نشان می دهد؛ که بر این اساس میانگین میزان مشارکت نیز در اکثر روستاها در حد متوسط قرار دارد و در این میان روستای بوشکان
در زمینه میزان مشارکت باالنرین میانگین ( )3/34را به خود اختصاص داده است.
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مدول  .4میانگین و انحراف معیار ابعاد متغیر میزان مشارکت روستاییان به تفکی

روستا

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میزان مشارکت
روستاییان

موارد مشارکت
(فنی ،مالی و)...

رودفاریاب

2/50

0/000

2/44

0/527

3/18

0/184

3/07

0/323

2/41

0/279

2/23

خلیفهای

2/57

0/449

2/00

0/000

2/60

0/271

3/23

0/317

2/64

0/196

2/61

بوشکان

3/33

0/778

3/33

0/651

3/67

0/269

3/19

0/171

3/18

0/386

*3/34

دهرود سفلی

2/70

0/349

2/80

0/421

2/95

0/130

2/93

0/624

2/97

0/184

2/87

دهداران سفلی

2/62

0/433

2/66

0/492

2/88

0/116

2/69

0/626

2/52

0/291

2/67

نظرآقا

3/35

0/534

3/21

0/699

3/10

0/284

2/04

0/875

2/25

0/838

2/79

چهاربرج

2/28

0/393

2/28

0/487

3/12

0/162

2/09

0/162

2/00

0/000

2/35

چاهخانی

2/18

0/258

2/37

0/517

3/16

0/157

2/20

0/172

2/25

0/133

2/43

درودگاه

2/25

0/325

2/21

0/425

3/17

0/155

2/45

0/280

2/60

0/446

2/54

خوشمکان

2/16

0/353

2/22

0/440

2/83

0/347

2/03

0/111

2/19

0/390

2/29

میاندشت

2/20

0/447

2/20

0/447

3/00

0/000

2/00

0/000

2/30

0/447

2/34

طلحه

2/17

0/372

2/21

0/425

2/84

0/306

2/02

0/089

2/28

0/468

2/30

مم

2/52

0/390

2/29

0/460

3/00

0/198

2/49

0/260

2/46

0/338

-

تهیه طرح
نام روستا

تصویب طرح

امرای طرح

نظارت و نگهداری

رابطه بین ویژگیهای فردی و میزان مشارکت روستاییان
قبل از بررسی ارتباط بین متغیرها الزم است ،نرمال بودن آنها تعیین گردد تا آزمونی مناسب (پارامتریک یا ناپارامتریک) به کارگرفته شود .لذا
به کمک آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نرمال بودن متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .و سطح معنیدار در این آزمون ،برای متغیرهای
پژوهش بیشتر از  0/05بوده ،پس متغیرها نرمال هستند.
مدول  .5نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال بین ویژگیهای فردی و میزان مشارکت روستاییان
ویژگیهای فردی
جنس
محل سکونت
شغل
سن
تحصیالت

مقیاس

نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

اسمی
اسمی
اسمی
ترتیبی
ترتیبی

کندال
اسپیرمن
اسپیرمن

0/00001
-0/321
0/205

0/996
0/000
0/012

رابطه معنیدار نیست
رابطه معنیدار است
رابطه معنیدار است

با توجه به نتیجه آزمون همبستگی در جدول ( )5مشاهده میشود که سطح معنیدرای آزمون جهت ارتباط بین تحصیالت و سن و میزان
مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح هادی کمتراز  0/05است ،بنابراین رابطه معنیداری بین سن و تحصیالت با میزان
مشارکت وجود دارد ،و به ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) میباشد .در ویژگی (شغل) رابطه معنیداری بین میزان
مشارکت روستاییان وجود ندارد .با توجه با این که جنسیت همه روستاییانی که مشارکت کردهاند مرد میباشند ،ضریب همبستگی وجود ندارد.
برای همبستگی میزان سکونت ،نمیتوان همبستگی معتبری محاسبه کرد ،زیرا افرادی که بین  5تا  10سال سکونت داشتهاند ،فقط  3نفر
بودند و این همبستگی از نظر آماری دقیق و صحیح نیست.
میزان مشارکت روستاییان در تهیه و امرای طرح هادی از دیدگاه روستاییان و مسؤولین روستایی
از بین  257نمونه مورد مطالعه  136خانوار ابراز داشتند که مشارکتی در تهیه ،تصویب و اجرای طرح نداشتهاند و  121خانوار در ای ن فرآین د
مشارکت داشتهاند .لذا پاسخهای  121نمونه در این بخش به منظور تعیین میزان مشارکت روستاییان مورد بررسی و تحلیل ق رار گرف ت .ب ا
توجه به نتیجه آزمون  tتک نمونهای در جدول  6مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری برای مشارکت کنندگان و مسؤولین روستایی از
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 0/05کمتر است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که میزان مشارکت روستاییان تهیه و تصویب و اجرای ط رح در ح د متوس ط
ارزیابی شده است .از طرفی طبق میانگینها که برابر با  2/63و  2/73است ،میتوان نتیجه گرفت که میزان مشارکت روس تاییان در فرآین د
اجرای طرح هادی (تهیه ،تصویب و اجرا) در حد متوسط است.
مدول  .6آزمون تی برای میزان مشارکت روستاییان از دیدگاه روستاییان و مسؤولین روستایی
گروهها

میانگین

آماره t

درمه
آزادی

سطح
معنیداری

فاصله اطمینان  95درصد ااتالف

ااتالف
میانگینها

کران پایین

کران باال

روستاییان مشارکت کننده

2/63

-11/247

120

0/000

-0/362

-0/426

-0/298

مسؤولین روستایی

2/73

-3/143

27

0/004

-0/264

-0/436

-0/091

با توجه به نتیجه آزمون ( tدو نمونه) در جدول ( )7مشاهده میشود که مقدار سطح معنیداری برای برابری واریانسهای نظر روستاییان و
مسؤولین روستایی برابر با  0/193است و از  0/05بیشتر است بنابراین با اطمینان  95درصد واریانسها برابر میباشد .مقدار سطح معنیداری
برای برابری میانگینهای نظر روستاییان و مسئوولین روستایی برابر با  0/212و از  0/05بیشتر است ،بنابراین با اطمینان  95درصد ،میتوان
گفت بین نظر روستاییان و مسئوولین روستایی در رابطه با میزان مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای طرحهای هادی تفاوت معنیداری وجود
ندارد.
مدول  .7آزمون تی دو نمونه مستقل برای مقایسه نظر روستاییان و مسؤولین در رابطه با میزان مشارکت روستاییان
آزمون  Tبرای برابری میانگینها

آزمون لوین برای برابری واریانسها
شرح
فرض برابری واریانسها
فرض نابرابری واریانسها

آماره F
1/712

سطح
معنیداری
0/193

آماره T

درمه

سطح

فاصله اطمینان

آزادی

معنیداری

-1/253

147

0/212

کران پایین
-0/25234

کران باال
0/05649

-1/088

35/332

0/284

-0/28066

0/08481

نتیجهگیری
مشارکت به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار روستایی میباشد و الزم به نظر میرسد که در یک بینش جامع قابلیتهای بالفعل
آن بخصوص در فرآیند اجرای طرحهای هادی و پروژههای عمران روستایی مورد سنجش قرار گیرد .زیرا به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان
معاصر توسعه ،مفهوم واقعی و تحقق اهداف توسعه در گرو مشارکتهای وسیع مردمی تجلی مییابد .استفاده از مشارکت مردم در فرآیند
اجرای طرح هادی در روستاها امری ضروری است .چون روستاها از منابع درآمدی محدودی برخوردار میباشند و همچنین بودجه اختصاصی از
سوی دولت و دستگاههای اجرایی برای روستاها ،پاسخگوی همه طرحها و برنامههای اجرایی در سطح روستاها نخواهد بود ،بنابراین راهکار
منطقی در اجرای چنین طرحهایی استفاده از مشارکت مردم میباشد .در همین راستا ،برای بررسی نقش مشارکت روستاییان در فرآیند اجرای
طرح هادی روستایی در شهرستان دشتستان 12 ،سکونتگاه روستایی این شهرستان که در آنها مشارکت روستاییان در این فرآیند چشمگیرتر
از سایر روستاها بود ،انتخاب شد .و این انتخاب بر اساس مطالعات اکتشافی از کارشناسان و مسؤولین شهرستانی بوده است .به این منظور 257
نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .از بین این تعداد  121نفر در این فرآیند مشارکت داشتند که همگی مرد بودند و  136نفر در این فرآیند
مشارکتی نداشتند ،که  29/4درصد زنان و  70/6مردان را شامل میشد .بیش از  90درصد روستاییان ،بیش از  10سال در روستاها سکونت
داشتند و تنها درصد کمی ( 3درصد) ،کمتر از  5سال در روستاها سکونت داشتند که شامل کسانی بودند که در گروه عدم مشارکت قرار داشتند.
در بین ویژگیهای فردی میزان تحصیالت و سن روستاییان به ترتیب ارتباط مستقیم و معکوسی با میزان مشارکت آنها در فرآیند اجرا طرح
داشتند .با مطالعه ابعاد و شاخصهایی که در این متغیر (میزان مشارکت) مدنظر بود ،مشاهده شد که در متغیر میزان مشارکت به طور کل
روستاها مشارکتی در حد متوسط را داشتند ،و از بین  4بُعد آن بُعد اجرای طرح بیشترین میانگین را دارا بود ،که این نشان دهنده مشارکت بیشتر
روستاییان در این مرحله از طرح میباشد .به طور کلی در بین روستاهای مورد مطالعه ،روستای بوشکان و رود فاریاب به ترتیب بیشترین و
کمترین میانگین را در میزان مشارکت را داشتهاند .در مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای قبلی باید عنوان کرد که ،نتایج پژوهش
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حاضر با پژوهشهای عنابستانی (بین عوامل فردی (ویژگیهای فردی) مؤثر بر مشارکت و فرآیند اجرای طرحهای هادی روستایی ارتباط
معنادار وضعیفی وجود دارد و بر اساس آن ،عوامل فردی مؤثر بر مشارکت فقط  14درصد تغییرات وابسته را تبیین و توجیه میکند) ،طالب و
همکاران (مشارکت به معنی همکاری روستاییان در طرحهای تهیه شده توسط دیگران نیست ،بلکه مشارکت سطوح مختلفی دارد و مشارکت
مطلوب زمانی پدید میآید که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی و عینی و تصمیمگیری و اجرایی دخالت داشته باشند) ،کوهی (عوامل گروهی،
اجتماعی ،فرهنگی ،نگرشی ،سطح تحصیالت ،سن ،وضعیتتأهل ،نوع شغل و نوع محصول زیرکشت در مشارکت اقتصادی روستاییان در
طرحهای توسعه روستایی مؤثر هستند .سایر عوامل آموزشی و انگیزشی در این تحقیق تأیید نشدند) ،محمودیان (به استثنای شغل و سن هر
چه بر میزان متغیرهای مستقل ،میزان ارتباط روستاییان با مجریان ،میزان آگاهی ،میزان وابستگی به دولت ،وضعیت اقتصادی ،اعتماد ،انگیزه
روستاییان افزوده شود به همان میزان مشارکت روستاییان افزایش مییابد) و شیخحسنی و مهماندوست (در زمینه آگاهی از اهمیت مشارکت
در طرحهای عمرانی و همچنین میزان مشارکت اقتصادی و اجتماعی در این طرحها ،اهالی روستا از میانگین باالیی برخوردار بودند ،بدین معنی
که آگاهی و مشارکت زیادی در اجرای طرحهای عمرانی داشتهاند .بنابراین میتوان یکی از دالیل اجرای موفق طرحهای عمرانی روستا،
مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنان در اجرای این طرحها است) ،مشابه بوده و نتایج این پژوهش ها در تجقیق حاضر نیز تایید شده است.
مدول  .8عوامل زمینه ساز و محدود کننده در مشارکت روستاییان در فرآیند امرای طرح هادی
نظرات

عوامل زمینه ساز مشارکت (ملب مشارکت)
همکاری شورا با مردم و بالعکس

عوامل محدود کننده
نامناسب بودن وضع مالی مردم

توجه به نظرات و پیشنهادات مردم

انحصاری بودن طرح در دست بنیاد مسکن

مسئولین روستایی

فرهنگ سازی در بین مردم

تبعیض بین مردم

شناخت و آگاه سازی مردم از اقدامات و طرحهای موفق قبلی

عدم همکاری و مسئولیت پذیری مسئوالن

روستاییان

صداقت و همدلی مسئولین با مردم

عدم وجود اعتبارات دولتی کافی

باالبردن بینش اجتماعی مردم

بی توجهی به خواست مردم در طرحها

آگاه کردن مردم با تبلیغات مناسب
پیشگام شدن مسئوولین به عنوان الگو برای مردم

عدم اطالعرسانی به موقع
ناتوانی مالی مردم

نظارت مسئولین باالدست بر طرحها

کمبود وقت

مشاهده نتیجه مشارکت به صورت عملی در طرحها

ضعف فرهنگ مشارکتی در بین مردم

تبلیع توسط رسانهها (رادیو و تلویزیون)

عدم اعتماد به مسئوولین

در بررسی فرضیه های تحقیق نیز این نتایج حاصل شد که ،در آزمون همبستگی بین تحصیالت و سن و میزان مشارکت روستاییان در تهیه
و تصویب و اجرای طرح هادی ،سطح معنیدرای آزمون جهت ارتباط کمتر از  0/05است ،پس رابطه معنیداری بین سن و تحصیالت با میزان
مشارکت وجود دارد و ترتیب همبستگی در حد متوسط (معکوس و مستقیم) میباشد .در ویژگی (شغل) رابطه معنیداری بین میزان مشارکت
روستاییان وجود ندارد .با توجه با این که جنسیت همه روستاییانی که مشارکت کردهاند مرد میباشند ،ضریب همبستگی وجود ندارد .برای
همبستگی میزان سکونت ،نمیتوان همبستگی معتبری محاسبه کرد ،زیرا افرادی که بین  5تا  10سال سکونت داشتهاند ،فقط  3نفر بودند و
این همبستگی از نظر آماری دقیق و صحیح نیست .پس میتوان گفت که فرضیه صفر رد و فرضیه یک ،مبنی بر معنیداری و ارتباط
ویژگیهای فردی با میزان مشارکت پذیرفته شده است .همچنین برای بررسی میزان مشارکت روستاییان در روند تهیه ،تصویب و اجرای
طرحهای هادی روستایی ،نتیجه آزمون  tتک نمونهای مشخص کرد که مقدار سطح معنیداری برای مشارکت کنندگان و مسؤولین از 0/05
کمتر است .بنابراین با اطمینان  95درصد میتوان گفت که میزان مشارکت روستاییان تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است .از
طرفی طبق میانگینها که برابر با  2/63و  2/73است ،میتوان نتیجه گرفت که میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای
طرحهای هادی در حد متوسط است  .فرضیه صفر رد و فرضیه یک مبنی بر قابل قبول بودن میزان مشارکت مردم در فرآیند اجرای طرح
(تهیه ،تصویب ،اجرا و نظارت) پذیرفته میشود .در انتها نیز برای مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و مسئولین روستایی در رابطه با میزان
مشارکت روستاییان در روند تهیه ،تصویب و اجرای طرحهای هادی روستایی ،آزمون  tبا دو نمونه مستقل به کار گرفته شد ،که مقدار سطح
معنیداری برای برابری واریانسهای نظر روستاییان و مسئوولین روستایی برابر با  0/193است و از  0/05بیشتر است بنابراین با اطمینان 95
درصد واریانسها برابر میباشد .مقدار سطح معنیداری برای برابری میانگینهای نظر روستاییان و مسئوولین روستایی برابر با  0/212و از 0/05
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، درصد میتوان گفت بین نظر روستاییان و مسئولین روستایی در رابطه با میزان مشارکت روستاییان در تهیه95  پس با اطمینان،بیشتر است
 مبنی بر عدم وجود تفاوت بین نظر این دو گروه پذیرفته، و فرضیه صفر.تصویب و اجرای طرحهای هادی تفاوت معنیداری وجود ندارد
 تصویب و، در نهایت میتوان عنوان کرد که فرضیه تحقیق مبنی بر "میزان مشارکت مردم در روند تهیه.میشود و فرضیه یک رد میشود
 درصد تایید95  در سطح اطمینان،اجرای طرحهای هادی قابل مالحظه است" با نتایجی که از آزمون این سه زیر فرضیه به دست آمد
 عوامل، از روستاییان و مسئوولین روستایی سوالهایی در مورد، همچنین به منظور افزایش مشارکت روستاییان درطرح هادی روستایی.میشود
 به عنوان پیشنهادها،)8( زمینه ساز و محدود کننده و همچنین جلب مشارکت در فرآیند اجرای طرح هادی پرسیده شد که در قالب جدول
.پژوهش حاضر جهت آگاهی و مشارکت بیشتر و هر چه مطلوبتر روستاییان در فرآیند اجرای طرحهای هادی روستایی ذکر شده است
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Extended Abstract
Introduction
Each project implemented in villages involves the goals that can be achieved through the
implementation of the project, and on the other hand, the development and cultural projects cannot
be implemented without the need for the villagers to understand. Therefore, in order to achieve the
objectives of rural and rural development projects in villages, rural participation in the decision
making process and planning (needs identification, prioritization of needs and decision making),
implementation and maintenance, and evaluation and review of the effects of projects and projects
are required. When people engage in a project to provide credit, human resources, materials and
supplies, they see their implementation time in direct relationship with their interests, they try to
finish the projects sooner. And the project will be put into operation sooner. The objective of this
study was to investigate the participation of villagers in the process of preparing, approving and
implementing rural guideline projects; it seeks to influence the individual characteristics (age,
gender, education, occupation, property, etc.) on the participation of villagers in the process of
studying guidance plans in rural settlements and in addition, the spatial distribution evaluates the
relationship between these variables at the level of the studied area, so that its results can be used
as the basis for further studies, planning and policy making in rural areas, and in particular, the
studied area, i.e., Dashtestan county.
Methodology
The present study is applied and Descriptive-analytical study in terms of objective and also, nature
and methodology, respectively. The population of this study consisted of 12 rural settlements in
Dashtestan county in which the participation of villagers in rural guidance plans was remarkably
significant. The results are based on exploratory studies from county's experts and authorities. The
sample size was identified based on Cochran formula which was included 257 households in two
groups, one group included 136 households who had attended in the rural guidance plans and the
other group included 121 households who had not participated in the plans. They were selected in
simple random selection method and interviewed. In addition, 28 people from the rural authorities
(rural administrators and members of the Islamic council) were also interviewed. Using SPSS
software, the acquired data were coded, extracted and analyzed. The reliability of the
questionnaire was based on Cronbach's alpha, with a validity of 0.64-0.79. In the analytical
method (statistical analysis), according to the dimensions, the indexes were determined and for
*
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each index that matches the research or the independent variable, reagents were considered. Also,
for analyzing data, various statistical methods (t-test and Spearman Correlation) were used.
Results and discussion
The findings of the research regarding the level of participation of villagers in the four stages of
the preparation, approval, implementation and maintenance of the plan showed that in the design
of the project, the highest mean of the index are as followed: the determination of criteria and the
provision of proposals for the preparation of the project with value 2.60 indicated the significant
contribution of the villagers in this index. In the case of approving a plan that has an index, the
average was 1.92. In the implementation of the plan, the highest average of the indicators related
to improvement and improvement of existing passages (tabulation, construction of sidewalks) in
housing rehabilitation and the improvement of the pedestrian network at the level of the body
texture of the village were with the values of 3.18, 3.16 and 3.14, respectively, which reflects the
greater participation of villagers in these indexes. In the aspect of protecting the plan, the highest
average is related to the index of efforts to protect the facilities and services created through the
rural guidance plan (such as roads, created green spaces) with a value of 2.56. The areas where
villagers have contributed (financial assistance, information to experts, technical assistance and
labor supply), the highest average is the provision of information and the provision of information
to experts and technical assistance (the provision of tools and machinery, etc.) with values of 2.78
and 2.75, respectively.
Conclusion
The results of the research show that there is an intermediate significant correlation (reverse and
direct) between education and age and the participation of villagers in the preparation and
adoption of a guideline plan. The job of the villagers does not have a significant relationship with
the extent of their participation in the guidance plan. Given the fact that the gender of all the
villagers who are involved are male, studying the correlation coefficient is not necessary.
Correlating the history of settlement in the village, calculating the reliable correlation cannot be
possible. Since people who were between 5 and 10 years old were only had 3 persons, and this
correlation is not statistically accurate and correct. To evaluate the participation of villagers in the
process of preparing, approving and implementing rural guideline projects, the results of a singlesample t test indicated that the meaningful level for the participants and authorities was less than
0.05. Therefore, with 95 percent confidence, it can be said that the participation rate of the
villagers is very low, and the adoption and implementation of the plan was moderate. On the other
hand, according to averages of 2.63 and 2.73, it can be concluded that the level of participation of
villagers in the preparation and approval of conductors was moderate. Finally, in order to compare
the views of the two groups of villagers and rural authorities on the level of participation of
villagers in the process of preparing, approving and implementing rural guide plans, the t test was
applied with two independent samples, which had a significant level of equality for the rural
population's variances and rural authorities were equal to 0/193 and more than 0/05, so 95% of the
variances are equally true. The level of significance level for equalizing the mean of the rural and
rural perceptions was equal to 0.212 and more than 0.05, so with 95% confidence, it could be said
that there is no significant difference between villagers' and rural authorities' views on the extent
of participation of villagers in the preparation, approval and implementation of guidance plans.
Keywords: Preparation, Adoption and Implementation of Rural Guidance Plans, Supervision and
Evaluation, Level of Participation, Dashtestan County

