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بررسي عوامل مؤثر بر مشارکتهای مردمي در طرحهای عمران روستایي
مریم مورج ،1مهتاب پورآتشي ،*2میرزا رضا آخوند زردیني ،3مجتبي سوختانلو
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی ،دانشگاه تهران
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 .2دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -91 /1 /29 :تاریخ تصویب)92 /12 /19 :

چكیده
هدف این تحقيق ،بررسی عوامل مؤثر بر مشارکتهای مردمی در طرحهای عمران روستایی است .این
تحقيق از نوع توصيفی -همبستگی است و گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است.
جامعة آماری تحقيق شامل  3400فرد روستایی شهرستان هویزه بوده است که  246نفر از آنها با استفاده
از فرمول کوکران و به روش نمونهگيری تصادفی انتخاب شدند .ابزار تحقيق برای جمعآوری اطالعات
پرسشنامهای بود که از لحاظ روایی با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان محلی شهرستان هویزه و
استادان دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران تأیيد شد .برای تعيين پایایی پرسشنامه نيز از
روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبهشده برای متغير مشارکت در طرحهای عمران
روستایی برابر  0/94به دست آمد و مبين پایایی عالی بود .تحليل دادهها با استفاده از برنامة نرمافزاری
 SPSSنسخة  11/5انجام گرفته است .یافتههای تحقيق نشان داد که تحصيالت ،ميزان استفاده از رسانهها،
مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و رضایت از طرحهای عمرانی دارای رابطة مثبت و معنیداری با
مشارکت در طرحهای عمرانی بودند .در حالی که سن دارای رابطة منفی و معنیداری با مشارکت در
طرحهای عمرانی بود .نتایج تحليل مسير بيانگر آن بود که متغير مشارکت اجتماعی دارای بيشترین تأثير بر
مشارکت در طرحهای عمرانی توسط روستایيان است.
واژههای کلیدی :انسجام اجتماعی ،تحصيالت ،روستایيان ،عمران روستایی ،مشارکت اجتماعی.
مقدمه
توسعة روستايی ،عنصری حياتی برای توسعة ملی مطرح شده
است که در عمل به بهبود سطح زندگی روستاييان در ابعاد
مختلف درآمد ،آموزش ،بهداشت ،تغذيه ،مسکن و گسترش
توانايی بخش روستايی در تثبيت و تسريع روند پيشرفت در
طول زمان میانجامد ( .)Taleb, 2005اهميت توسعة روستايی
در راستای نيل به توسعة ملی ،لزوم توجه به برنامهريزی
دقيق و اتخاذ سياستهای مناسب را در اين بخش ضروری
* نويسندة مسئول:

میکند ( .)Azkia, 2005در ايران ،به منظور دستيابی به
توسعة روستايی ،اقدامات متعددی به مرحلة اجرا درآمده
است .يکی از اين اقدامات ،طرحهای عمران روستايی است که
طرحی است در زمينة امور کالبدی و عمران و آبادی
روستاهای کشور در راستای بهبود شرايط محيط زيست و
تأمين نيازهای جمعيت ساکن در روستا )& Langroodi
)Yari, 2010؛ بنابراين چنين طرحهايی با اهداف سند
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سند توسعة ملی محسوب میشود .اين طرحها اهدافی
همچون ايجاد زمينة توسعة روستا را به همراه تأمين عادالنة
امکانات و ايجاد تسهيالت الزم به منظور بهبود مسکن
روستاييان و هدايت وضعيت کالبدی روستا بر عهده دارند
) .(Aziz & Khalili, 2009بهطور کلی ،عمران روستايی نقش
زيربنايی در توسعة همهجانبه در جوامع روستايی خواهد
داشت و با فراهمکردن تسهيالت الزم برای بهبود وضعيت
زندگی روستاييان و با مشارکت آنان میتواند قابل تحقق باشد
( .)Ghasemi, 2005اين در حالی است که نتايج تحقيقات
بيانگر مشارکتنداشتن بهينة روستاييان در طرحهای عمران
روستايی است .به عنوان نمونه (2003) GholamRezaee ،در
مورد تجارب عمران و توسعة روستايی در ايران به اين نتيجه
رسيد که بيشتر پروژههای مرتبط با توسعة روستايی بدون
توجه به خواستهها و نيازهای روستاييان و مشارکت فعال
مردم مناطق روستايی طراحی و اجرا میشوندAzimi & .
 )2005( Jamshidianدر بررسی تأثير اجرای طرحهای هادی
روستايی در غرب گيالن بيان کردند که به دليل
مشارکتنداشتن مردم در طراحی و اجرای اين طرح ،طرح
مذکور با مشکالتی مواجه شده استPapeli Yazdi & .
 )2007( Ebrahimiنيز جلبنکردن رضايت و مشارکت
روستاييان را از مهمترين مشکالت طرحهای عمران روستايی،
بهويژه طرحهای هادی ،در ايران نام بردهاند.
همچنان که مشاهده میشود؛ يافتههای تحقيقاتی،
مشارکتنداشتن مردمی را يکی از مسائل بنيادين در
طرحهای عمران روستايی ذکر کردهاند که در نتيجه ممکن
است موجب کاهش اثربخشی طرح شود .با توجه به اينکه
مشارکت مردم در برنامههای عمرانی روستا موفقيت هرچه
بيشتر طرح را در پی دارد ) ،(Valencia et al., 2010اين
پرسش مطرح میشود که چه عواملی بر مشارکت روستاييان
در طرحهای عمران روستايی تأثيرگذار است؟ بر همين
اساس ،تحقيق حاضر در پاسخ به پرسش باال انجام گرفته
است .دستيابی به هدف پژوهش که عبارت از «بررسی عوامل
مؤثر بر مشارکتهای مردمی در طرحهای عمران روستايی»
است ،مستلزم رسيدن به اهداف اختصاصی زير است:
بررسی ويژگیهای فردی پاسخگويان
بررسی ميزان مشارکت پاسخگويان در طرحهای عمرانی
بررسی رابطة متغيرهای تحقيق و مشارکت پاسخگويان در
طرحهای عمرانی

مباني نظری و پیشینة تحقیق
بنابر تعريف ،مشارکت فرايندی است که افرادی ذینفع بر آن
مؤثرند و امر کنترل بر فعاليتهای توسعه ،تصميمگيریها و
منابع تأثيرگذار را بين افراد ذیربط تقسيم میکنند
( .)Leeuwise, 2003مشارکت فرايندی توانمندساز تلقی
میشود که با تأکيد بر برخی ارزشهای بنيادی مانند سهيم
کردن مردم در قدرت و اختيار و ايجاد فرصتهای پيشرفت
برای مردم به منظور بهرهگيری از قوة ابتکار و خالقيتشان در
مسير توانمندسازی مردم حرکت میکند ( Van & Klomp,
 .)2002توجه به مفاهيم توسعة اقتصادی -اجتماعی و توسعة
پايدار نشان میدهد که در توسعة پايدار مشارکت را هدف و
وسيلة دستيابی به توسعه ناميدهاند (Taleb, 2000; as cited
) Faham et al., 2008که شامل دخالتدادن مردم در
فرايندهای تصميمگيری ،اجرای برنامهها ،شريكشدن در منافع
حاصل از برنامههای توسعه و همکاری در ارزشيابی اين
برنامههاست ) .(Cohen & Uphoff, 1977مطالعات صورت
گرفته در زمينة مشارکت مردمی در طرحهای توسعة روستايی
نشان داده است که افزايش مشارکت افراد در مراحل مختلف
طراحی و اجرای برنامههای توسعه سبب اثربخشی بيشتر برنامه
خواهد شد ( .)Delgoshaee, 2003در مقابل ،چنانچه
فعاليتهای اجرايی بدون حضور مردم صورت گيرد ،آنها
مسئوليت حفظ و نگهداری طرحها را بر عهده نمیگيرند؛
بنابراين تالشی در اين زمينه نخواهند داشت ( & Shaeri
 .)Saadi, 2003بهطور کلی ،بدون مشارکت مردمی در اين
طرحها در عمل توسعه انجام نمیگيرد يا در نهايت به بنبست
میرسد ( .)Baghaei et al., 2009از اين رو ،توجه به مشارکت
افراد و يافتن راههايی برای جلب مشارکت آنها ضرورتی
اجتنابناپذير است.
تحقيقات مختلفی در خصوص مشارکت افراد در طرحهای
توسعة روستايی انجام گرفته است )2005( Bagdi .در
تحقيقی که انجام داد ،بيان کرد که موقعيت اجتماعی و
جنسيت مهمترين عوامل مؤثر در مشارکت افراد است.
 )2004( Chandran & Chackacherryنگرش افراد به
مشارکت و مشارکت اجتماعی را مهمترين عوامل مؤثر بر
مشارکت در طرحهای روستايی بيان کردند )2001( Jalali .در
تحقيق خود بيان کرد که بين سطح تحصيالت با ميزان
مشارکت همبستگی معنیداری وجود دارد )2005( Mann .و
 )2007( Ajili et al.نيز در تحقيقاتی که انجام دادند ،رابطة
معنیدار بين سطح تحصيالت و مشارکت را بيان کردند.
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 )2005( Shariati et al.در تحقيق خود استفاده از
نشريات و مجلههای ترويجی ،فيلمهای آموزشی ،برنامههای
آموزشی راديو و تلويزيون را بر ميزان مشارکت روستاييان
تأثيرگذار بيان کردند )2005( Ghasemi .در تحقيق خود بيان
کرد که بين متغيرهای رضايتمندی ،استفاده از رسانههای
ارتباط جمعی ،انسجام اجتماعی (که عبارت از احساس
همدلی و نشانهای از پيوندهای خويشاوندی و انسانی است و
اين امر به معنای وجود جامعهای است که در آن روابط
صميمی ،اعتماد متقابل و جو مردمساالر حاکم است) و
عضويت در نهادهای اجتماعی (شورای اسالمی روستا ،شرکت
تعاونی روستا ،نهادهای مذهبی روستا ،نهادهای خيريه،
نهادهای دولتی روستا) با متغير مشارکت همبستگی
معنیداری وجود دارد.
 )2009( Baghaei et al.در تحقيقی مهمترين عوامل
تأثيرگذار بر مشارکت روستاييان را شامل سن ،ميزان منزلت
اجتماعی ،ميزان مشارکت اجتماعی ،نگرش به مشارکت و
ميزان تمايل برای انجامدادن کارها به صورت جمعی بيان
کردند (2009) Golshiri et al. .در تحقيق خود نشان دادند که
رابطة مثبت و معنیداری بين انسجام اجتماعی و ميزان
مشارکت روستاييان وجود دارد .محققان برای سنجش انسجام
اجتماعی از شاخصهای گرايش روستاييان نسبت به يکديگر،
ميزان تعامل اجتماعی در بين آنها و ميزان نزاعهای جمعی
استفاده کردند.
جمعبندی از تحقيقات ذکرشده ،عوامل مختلفی را نشان
میدهد که با مشارکت روستاييان رابطه دارد؛ از جمله:
تحصيالت ،سن ،جنسيت ،موقعيت اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی و استفاده از رسانهها .از اين رو ،در تحقيق حاضر به
بررسی تأثير متغيرهای شناختهشده بر ميزان مشارکت
روستاييان در طرحهای عمرانی پرداخته میشود.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوع پژوهشهای کمی ،از نظر
ميزان کنترل متغيرها از نوع غيرآزمايشی ،از نظر هدف در زمرة
تحقيقات کاربردی و از لحاظ روش ،توصيفی -همبستگی به
شمار میآيد .تحقيق حاضر در روستاهای شهرستان هويزه
انجام شده است .شهرستان هويزه از توابع استان خوزستان
است .اين شهرستان از شمال شرقی و شمال به بخشهای
مرکزی و بخش بستان شهرستان دشت آزادگان ،از شرق به
بخش مرکزی شهرستان اهواز و از جنوب و غرب به کشور عراق
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محدود است .شهرستان هويزه دارای  4دهستان و 19
روستاست .اين منطقه در زمان جنگ با تخريب تقريبا کامل
مواجه شد و بعدها طرحهای عمرانی چون طرح هادی
روستايی ،ساخت مدارس و خانة بهداشت در آن انجام گرفت،
اما با وجود خدماترسانیهای انجامگرفته هنوز هم روستاهای
آن از بسياری امکانات و عمران روستايی محروماند که از آن
جمله میتوان به آسفالت معابر ،کمبود مراکز فرهنگی ،مراکز
ترويج ،سيستم حملونقل و گازرسانی ،تأسيسات آبرسانی و
نواقص شبکة برق اشاره کرد .به دليل محدودبودن بودجههای
عمرانی و ناکافیبودن منابع اقتصادی برای پاسخگويی به تمامی
نيازهای عمرانی منطقه ،برنامهريزی و اجرای بهتر طرحهای
عمرانی در روستاهای شهرستان هويزه ،توجه به مشارکتهای
مردمی ضروری مینمايد .اين تحقيق محدود به روستاهايی
است که در آنها پروژة عمرانی انجام گرفته است .تعداد
روستاييان ساکن در اين روستاها  3400نفر بوده است .تعيين
حجم نمونه با استفاده از پيشآزمون و براساس فرمول کوکران
(رابطة شمارة  )1صورت گرفت.
()1

N(t.s)2
Nd2  (t.s)2

n

در اين فرمول n ،حجم نمونه N ،حجم جامعة آماری،
انحراف معيار مشارکت در طرحهای عمرانی d ،دقت احتمالی
مطلوب و  tمعادل  1/96است .به اين ترتيب 246 ،نفر به
عنوان تعداد نمونة مناسب برای اين تحقيق به دست آمد.
نمونة آماری تحقيق به روش نمونهگيری تصادفی انتخاب
شدند.
به منظور گردآوری اطالعات ،پس از بررسی جامع ادبيات
موضوع ،پرسشنامهای طراحی و تدوين شد که شامل
ويژگیهای پاسخگويان ،ميزان رضايت از طرحهای عمرانی
انجامگرفته ،ميزان مشارکت در طرحهای عمرانی و عوامل
تأثيرگذار بر مشارکت در طرحهای عمرانی همچون مشارکت
اجتماعی و انسجام اجتماعی بود .به هنگام تدوين گويههای به
کاررفته در پرسشنامه از منابع مختلفی مانند Golshiri et) (al.,
 2009; Ghasemi, 2005; Baghaei et al., 2009بهره گرفته
شد .اعتبار محتوايی ابزار تحقيق ،با نظرخواهی از تعدادی از
کارشناسان محلی شهرستان هويزه و استادان دانشکدة اقتصاد
و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران بررسی شد و اصالحات الزم
انجام گرفت .به منظور محاسبة قابليت اعتماد مقياسهای
استفادهشده از روش محاسبة آلفای کرونباخ استفاده شده
است .براساس پرسشنامههای تکميلشده در پيشآزمون ،آلفای
s
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کرونباخ هريك از بخشهای پرسشنامه سنجيده شد و نتايج آن
در جدول  1قابل مشاهده استGeorge and Mallery .

) (2003معيارهای زير را برای بررسی قابليت اعتماد ابزار
سنجش ارائه کردهاند:

> _  – 0/6,قابل قبول با تسامح و تساهل > _  – 0/5,ضعيف–0/5_ < ,

> _“ – 0/9عالی > _  – 0/8,خوب > _  –0/7,قابل قبول
غيرقابل قبول” (p. 231).

مقادير محاسبهشدة آلفای کرونباخ بيانگر قابليت اعتماد
خوب و عالی بود و به اين ترتيب ،ابزار پژوهش تأييد شد و در
اختيار پاسخگويان قرار گرفت.

جدول  .1نتایج مربوط به آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر

آلفای کرونباخ

مشارکت در طرحهای عمرانی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی

0/94
0/81
0/84

جدول  .2توزیع فراواني ویژگيهای پاسخگویان
ویژگی

فراوانی

درصد

سن (سال)
6/1
15
کمتر از 20
50/4
124
21-40
36/6
90
41-60
6/9
17
بيشتر از 60
تحصيالت
35/0
86
بیسواد
40/2
99
ابتدایی
10/6
26
سيکل
8/9
22
دیپلم
5/3
13
باالتر از دیپلم
مطالعة روزنامه در روز (ساعت)
77/6
191
هيچ
10/7
26
1
7/3
18
2
3/2
8
3
1/2
3
4
گوشدادن به برنامههای رادیویی در روز (ساعت)
70/7
174
هيچ
18/8
46
0/5-2
6/5
16
2-4
1/2
3
4-6
2/8
7
6-8
تماشای برنامههای تلویزیونی در روز (ساعت)
11/8
29
هيچ
14/6
36
0/5-2
20/7
51
2-4
14/6
36
4-6
38/3
94
بيشتر از 6

سایر

ميانگين= 39/6
کمينه= 17
بيشينه= 84

نما= ابتدایی

ميانگين= 0/41
نما= هيچ

ميانگين= 0/76
نما= هيچ

ميانگين= 5/1
نما= بيشتر از 6
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دادههای تحقيق پس از تکميل پرسشنامهها ،با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSتجزيه و تحليل شد .تجزيه و تحليل
دادهها در دو بخش آمار توصيفی و آمار استنباطی انجام
گرفته است .آمار توصيفی شامل فراوانی ،درصد ،درصد
تجمعی ،ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطی شامل
تحليل همبستگی و تحليل مسير است.
نتایج و بحث
ویژگيهای پاسخگویان

براساس يافتههای تحقيق ،ميانگين سن پاسخگويان  40سال بود
و بيشترين فراوانی پاسخگويان به گروه سنی  40-21سال
اختصاص داشت ( 50/4درصد) .يافتهها در خصوص ميزان
تحصيالت نشان داد که سطح تحصيالت ابتدايی ( 40درصد)
بيشترين فراوانی را داشت .طبق نتايج در خصوص استفادة
پاسخگويان از رسانهها ،اکثريت پاسخگويان ( 77/6درصد) در روز
به مطالعة روزنامه نمیپرداختند .متوسط ساعات مطالعة روزنامه
توسط پاسخگويان در حدود  40دقيقه در روز بود .همچنين،
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اکثريت پاسخگويان ( 70/7درصد) پاسخگويان به راديو گوش
نمیدادند .در خصوص تماشای روزانة تلويزيون ،نتايج نشان داد
که نزديك به  40درصد پاسخگويان روزانه بيشتر از شش ساعت
را به تماشای تلويزيون اختصاص میدادند (جدول .)2
مشارکت عمراني پاسخگویان

طبق نتايج جدول  ،3بيشترين مشارکت پاسخگويان مربوط به
کسب اطالعات بود (ضريب تغييرات=  )0/81که بيانگر اطالع
و آگاهی روستاييان در زمينة طرحهای اجراشده و ويژگیهای
طرح است .در حالی که مشارکت در ارزشيابی با ضريب
تغييرات  0/99در رتبة آخر سطوح مشارکت پاسخگويان قرار
داشت .با جمعبندی سطوح مشارکت در طرحهای عمرانی،
ميزان مشارکت افراد در سه طبقة کم ،متوسط و زياد
دستهبندی شد .نتايج نشان داد که نزديك به نيمی از
پاسخگويان ( 47/2درصد) دارای مشارکت در حد زياد در
طرحهای عمرانی بودند (جدول .)4

جدول  .3میزان مشارکت پاسخگویان در سطوح طرحهای عمراني
میزان مشارکت
گویه

کسب اطالعات
اجرا
انتخاب طرح ها
برنامهریزی و
تصميمگيری
ارزشيابی
* هیچ0 :

هیچ

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

30/9
31/3
31/3
35/4

9/3
7/4
15/4
9/3

11/8
13/8
10/2
13/8

24/4
24/0
25/6
20/7

17/1
14/6
10/6
13/1

6/5
8/9
6/9
7/7

2/07
2/10
1/89
1/90

39/8

11/8

10/6

22/0

6/9

8/9

1/71

کم2 :

خیلي کم1 :

متوسط3:

جدول  .4میزان مشارکت پاسخگویان در طرحهای عمراني
مشارکت

فراوانی

درصد

کم
متوسط
زیاد
جمعکل

78
52
116
246

31/7
21/1
47/2
100/0

مشارکت پاسخگویان در نهادهای اجتماعي

جدول  5ميزان مشارکت پاسخگويان در نهادهای اجتماعی را

زیاد4:

میانگین*

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

1/68
1/72
1/64
1/71

0/81
0/82
0/87
0/90

1/70

0/99

خیلي زیاد5 :

نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود بيشترين ميزان
مشارکت افراد مربوط به مسجد محل (ضريب تغييرات=
 )0/67بود و پس از آن شورای اسالمی روستا (ضريب
تغييرات=  )0/68قرار داشت .برای دستهبندی ميزان مشارکت
اجتماعی پاسخگويان ،نمرات مربوط به هريك از گويهها با هم
جمع زده شد و نمرة کل به دست آمد و پاسخگويان در سه
طبقة مشارکت اجتماعی کم ،متوسط و زياد دستهبندی
شدند .نتايج نشان داد که بيشترين فراوانی پاسخگويان مربوط
به مشارکت اجتماعی زياد ( 44/3درصد) بود (جدول .)6
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جدول  .5میزان مشارکت پاسخگویان در نهادهای اجتماعي
میزان مشارکت

گویه

هیچ

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

26/4
22/4
28/5
57/3
37/0

4/5
9/8
10/6
4/1
6/1

4/9
11/0
6/9
4/9
8/5

11/8
24/8
13/8
17/1
18/7

18/3
24/0
27/6
15/4
20/3

34/1
8/1
12/6
1/2
9/3

مسجد محل
شورای اسالمی روستا
بسيج
شرکتهای تعاونی
نهادهای دولتی
* هیچ0:

خیلي کم1 :

متوسط3:

کم2 :

جدول  .6میزان مشارکت پاسخگویان در نهادهای اجتماعي
مشارکت

فراوانی

درصد

کم
متوسط
زیاد
جمعکل

74
63
109
246

30/1
25/6
44/3
100/0

سطوح انسجام اجتماعي پاسخگویان

توزيع فراوانی پاسخگويان در سطوح انسجام اجتماعی در
جدول  7نشان داده شده است .طبق نتايج ،پاسخگويان بيشتر
از ديگر گويهها خود را موظف میدانستند که به عيادت از

زیاد4:

میانگین

2/93
2/43
2/39
1/33
2/07

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

1/98
1/66
1/86
1/06
1/84

0/67
0/68
0/77
0/79
0/88

خیلي زیاد5 :

همساية بيمار (ضريب تغييرات=  )0/23بروند و از معتمدان و
ريشسفيدان در کارها (ضريب تغييرات=  )0/23مشورت
بگيرند .برای دستهبندی ميزان انسجام اجتماعی پاسخگويان،
نمرات مربوط به هريك از گويهها با هم جمع زده شد و نمرة
کل به دست آمد و پاسخگويان در سه طبقة انسجام اجتماعی
کم ،متوسط و زياد دستهبندی شدند .نتايج نشان داد که
بيشترين فراوانی پاسخگويان مربوط به انسجام اجتماعی
متوسط ( 39/8درصد) بود .همچنين 31/3 ،و  28/9درصد
پاسخگويان به ترتيب دارای انسجام اجتماعی کم و زياد بودند.

جدول  .7توزیع فراواني پاسخگویان در سطوح انسجام اجتماعي
میزان

هیچ

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

گویه

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

ميزان موظفدانستن خود به
عيادت از همسایة بيمار
ميزان اهميت به مشورت
گرفتن از معتمدان و ریش
سفيدان در کارها
ميزان موظفدانستن خود به
کمک به دیگران در صورت
بروز گرفتاری
ميزان انگيزة کمک به دیگران
بدون داشتن منفعت
ميزان پایبندی به رعایت قوانين و
مقررات حتی در صورت
مخالفت با منافع شخصی
ميزان پافشاری بر دیدگاه خود
ميزان ترجيح منافع جمعی
روستا بر منافع شخصی
ميزان انتظار جبران متقابل در
صورت کمککردن به مردم

0

0/4

6/9

15/0

31/3

46/3

4/16

0/4

0/4

3/7

28/0

35/8

31/7

3/93

0/92

2/0

1/2

2/4

23/2

39/4

31/7

3/92

1/03

0/26

1/2

2/0

7/3

39/5

35/0

15/0

3/50

0/98

0/28

0/8

4/1

11/0

47/2

26/0

11/0

3/26

0/98

0/30

6/5
8/5

20/7
3/7

50/4
9/8

12/2
26/4

8/5
31/7

1/6
19/9

3/00
3/29

1/04
1/43

0/35
0/43

13/4

3/7

14/2

38/6

17/9

12/2

2/80

1/46

0/52

* هیچ0 :

خیلي کم1 :

کم2 :

متوسط3 :

زیاد4 :

خیلي زیاد5 :

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

0/95

0/23
0/23
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میزان رضایت پاسخگویان از طرحهای عمراني اجراشده
توزيع فراوانی پاسخگويان نسبت به ميزان رضايت از طرحهای
عمرانی اجراشده در جدول  8نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود ،حدود  35/4درصد پاسخگويان هيچگونه
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رضايتی از طرحهای عمرانی اجراشده نداشتند و تنها 15/2
درصد پاسخگويان رضايت در حد زياد از طرحهای عمرانی
اجراشده داشتند.

جدول  .8توزیع فراواني پاسخگویان از نظر میزان رضایت از طرحهای عمراني اجراشده
هیچ (درصد) خیلی کم (درصد) کم (درصد) متوسط (درصد)

ميزان رضایت
* هیچ0 :

7/8

35/4
خیلي کم1 :

25/5

کم2 :

16/0

متوسط3 :

تحلیل همبستگي
برای بررسی تأثير متغيرهای تحقيق بر متغير مشارکت در
طرحهای عمرانی ،آزمون همبستگی انجام گرفت .برای اين امر ،با
توجه به مقياس متغير ،از آزمون همبستگی پيرسون و اسپيرمن
استفاده شد که نتايج آن در جدول  9مشاهده میشود .نتايج
نشان میدهد که رابطة مثبت و معنیداری در سطح يك درصد
بين مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و رضايت از طرحهای

زیاد4 :

زیاد (درصد)

خیلی زیاد (درصد)

میانگین

15/2

0

1/68

خیلي زیاد5 :

عمرانی اجراشده و متغير مشارکت در طرحهای عمرانی وجود
دارد .همچنين ،ميزان استفاده از رسانهها و تحصيالت با متغير
مشارکت در طرحهای عمرانی دارای ارتباط مثبت و معنیداری
در سطح پنج درصد هستند .يافتههای تحقيق بيانگر آن است که
سن دارای رابطة منفی و معنیداری در سطح پنج درصد با
مشارکت در طرحهای عمرانی است.

جدول  .9همبستگي بین متغیرهای تحقیق و مشارکت در طرحهای عمراني
متغیر

سن
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
ميزان استفاده از رسانهها
تحصيالت
رضایت از طرحهای عمرانی اجراشده
* معنیدار در سطح 0/05

مقیاس

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
فاصلهای
ترتيبی
ترتيبی

* -0/144
** 0/424
** 0/338
*0/127
*0/140
**0/318

0/024
0/000
0/000
0/046
0/028
0/002

** معنیدار در سطح 0/01

تحلیل مسیر
شکل  1تحليل مسير عوامل مؤثر بر مشارکت در طرحهای

عمرانی را نشان میدهد .اعداد روی فلشها نشاندهندة
ضرايب استانداردشده هستند.
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جدول  10آثار مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهای
مستقل بر متغير وابستة مشارکت در طرحهای عمرانی را
نشان میدهد .ميزان کل تأثير هر متغير مستقل بر متغير
وابسته از طريق جمع آثار مستقيم و غيرمستقيم به دست

میآيد .همانطور که مشاهده میشود ،متغير مشارکت
اجتماعی (با مقدار  )0/427دارای بيشترين تأثير بر مشارکت
در طرحهای عمرانی توسط روستاييان است.

جدول  .10آثار مستقیم ،غیرمستقیم و کلي مدل تحقیق
ضرایب استانداردشده

متغیر وابسته

متغیر مستقل

مشارکت در طرحهای عمرانی

انسجام اجتماعی
رضایت از طرحهای عمرانی اجراشده
مشارکت اجتماعی
تحصيالت
ميزان استفاده از رسانهها

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج تحقيق حاضر از دو نظر کاربردی و قابل اهميت است.
در نظر اول ،اين تحقيق به عوامل مختلفی که ممکن است بر
مشارکت روستاييان تأثيرگذار باشند؛ مانند ميزان رضايت از
طرحهای اجراشده ،انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی
پرداخته است و از اين رو ،به ادبيات موجود در زمينههای
ذکرشده افزوده است .نتايج تحقيق نشان داد که در حدود
نيمی از پاسخگويان بيشتر از  40سال سن داشتند و حدود
 14درصد پاسخگويان تحصيالت ديپلم و باالتر داشتند .بر
اين اساس میتوان بيان کرد که درصد جمعيت نيروی جوان
و تحصيلکردة روستا در حد کم است .همچنين ،نتايج نشان
داد که سن و ميزان مشارکت با يکديگر رابطة منفی و
معنیداری نشان دادند .عالوه بر اين ،ميزان تحصيالت و
مشارکت رابطة مثبت و معنیداری با يکديگر داشتند .بر اين
اساس میتوان متصور شد که خدماترسانینکردن کافی به
روستاها سبب شده است که جمعيت روستا با کاهش روبهرو
شود و مهاجرت نيروهای جوان روستا موجب میشود روستاها
بهتدريج خالی از جمعيت کارآمد شود که کاهش ميزان
مشارکت در طرحهای عمرانی را به دنبال دارد و در نهايت،
اقدامات عمرانی و توسعهای در روستا آنطور که بايد و شايد
اثربخش نيست .از اين رو ،ضروری است تا با بهرهمندی از
مشارکت حداکثری روستاييان ،شتاببخشيدن به اجرای
طرحهای عمران روستايی و بهبود شرايط روستاها ،از خالی
شدن روستاها جلوگيری کنند ،زيرا اگر روستاييان در مراحل
مختلف فعاليتهای عمرانی مشارکت داشته باشند ،احساس

مستقیم

غیر مستقیم

کل

0/227
0/244
0/427
0/113

0/058
0/134

0/227
0/244
0/427
0/058
0/247

تعهد را در قبال برنامهها و اهداف توسعة اجتماعی احساس
خواهند کرد.
يافتهها بيانگر آن بود که حدود  35/4درصد پاسخگويان
هيچگونه رضايتی از طرحهای عمرانی اجراشده نداشتند .از
اين رو ،بايد به منظور افزايش احساس خشنودی و رضايت
افراد از طرحهای عمرانی اجراشده ،آثار مثبت طرحهای
پيشين بر زندگی روستاييان برايشان تبيين شود تا افراد از
آثار کوتاهمدت و بلندمدت اين طرحها آگاهی يابند .در بخش
انسجام اجتماعی ،پاسخگويان در درجة اول خود را موظف
میدانستند که به عيادت از همساية بيمار بروند و همچنين
در درجة دوم در کارها از معتمدان و ريشسفيدان مشورت
بگيرند .با درنظرگرفتن توجهی که روستاييان به معتمدان و
ريشسفيدان دارند ،میتوان در برنامههای عمرانی روستا از
معتمدان به عنوان افراد کليدی استفاده کرد و با ارائة دانش و
آگاهی برای ترغيب روستاييان به مشارکت جامع و کارآمد در
تمامی مراحل برنامههای عمرانی تالش کرد .همچنين ،با
توجه به آنکه بيشترين فراوانی پاسخگويان مربوط به انسجام
اجتماعی متوسط بود ،پيشنهاد میشود تا با تقويت گروههای
بومی موجود در روستاها و توجه به مقولة اعتمادسازی در
سطوح بين فردی ،انسجام اجتماعی را تقويت کرد .در بخش
مشارکت روستاييان در نهادهای اجتماعی يافتهها بيانگر آن
بود که بيشترين ميزان مشارکت افراد مربوط به مسجد محل
بوده است .يافتهها بيانگر آن است که بهطور کلی ميزان
مشارکت اجتماعی روستاييان تقريبا مطلوب است .از آنجا که
مشارکت اجتماعی يکی از شاخصهای موفقيت طرحهای
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 اين تحقيق به آزمون مدلی برای بررسی،در نظر دوم
مشارکت روستاييان در طرحهای عمرانی پرداخته است تا
 نتايج تحليل.عوامل مؤثر بر مشارکت روستاييان را تبيين کند
مسير بيانگر آن بود که متغير مشارکت اجتماعی دارای
بيشترين تأثير بر مشارکت در طرحهای عمرانی توسط
) نيز2004( Chandran & Chackacherry .روستاييان است
مشارکت اجتماعی را از مهمترين عوامل مؤثر بر مشارکت در
 يافتههای تحليل مسير بر.طرحهای روستايی بيان کردند
اهميتی اشاره دارد که استفاده از رسانهها در مشارکت
روستاييان ايفا میکند و اين متغير در رتبة دوم اهميت قرار
 با توجه به اينکه بيشترين رسانة استفادهشده.گرفته است
 به نظر میرسد که،توسط روستاييان تلويزيون بوده است
بهترين رسانه برای جلب مشارکتهای روستاييان در
 تهية برنامههای آموزشی تلويزيونی،طرحهای عمران روستايی
 اين برنامهها را که ممکن است شامل اطالعرسانی.است
طرحهای اجراشده و در دست اجرا و شيوهها و چگونگی
 میتوان به زبان،مشارکت در طرحهای عمران روستايی باشد
.خاص منطقه تهيه و در شبکة استانی پخش کرد

 به نظر میرسد زمينة مناسبی از اين نظر در،عمرانی است
.منطقة مطالعهشده وجود دارد
 ميزان،نتايج تحليل همبستگی نشان داد که تحصيالت
 انسجام اجتماعی و، مشارکت اجتماعی،استفاده از رسانهها
رضايت از طرحهای عمرانی دارای رابطة مثبت و معنیداری با
 در حالی که سن دارای.مشارکت در طرحهای عمرانی بودند
 در.رابطة منفی و معنیداری با مشارکت در طرحهای عمرانی بود
Ajili et al. ،)2005( Mann ،خصوص نتايج ديگر مطالعات
) در تحقيق خود به رابطة معنیدار بين2001( Jalali ) و2007(
Chandran & .سطح تحصيالت و مشارکت اشاره کردهاند
) مشارکت اجتماعی را مهمترين عوامل2004( Chackacherry
Baghaei et .مؤثر بر مشارکت در طرحهای روستايی بيان کردند
) ميزان منزلت اجتماعی و ميزان مشارکت اجتماعی را2009( al.
Shariati .عوامل تأثيرگذار بر مشارکت روستاييان عنوان کردند
 استفاده از،) استفاده از نشريات و مجلههای ترويجی2005( et al.
 استفاده از برنامههای آموزشی راديو و،فيلمهای آموزشی
.تلويزيون را بر ميزان مشارکت روستاييان تأثيرگذار بيان کردند
همانطور که مشاهده میشود بين نتايج تحقيق و تحقيقات
.ذکرشده همخوانی وجود دارد
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