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  6/5/29تاریخ پذیرش:  ؛  1/6/29تاریخ دریافت: 

 هچکید
راهبیرد توسیعه    ی تیر مطلیو  تیری  و  هزینیه کی   یکیی ا  های توسعه روستایی مشارکت مردم در طرح

تهيیه، اجیرا و    در فرایند مردمدی روستایی، بدون مشارکت هاهایطرح موفقيتبنابرای ،  .روستایی است
نگرش فکری و فلسییی  در ای  مقاله تالش شد تا . مطلو  نخواهد رسيد يجهنتها، به نگهداری ای  طرح

میورد بررسیی ایرار     دی روستاییهاهایمشارکت روستایی در ميزان موفقيت فرایند اجرای طرحمؤثر بر 
 و تحليلییی -توصییيیی ،، ا  نظییر هییدا، کییاربردی و ا  نظییر روشروش تحقيیید در اییی  مطالعییهگيییرد. 

 گيیری های آن بر اسیا  مطالعیام ميیدانی و بیا روش نمونیه     ای ا  دادهاست که بخش عمدههمبستگی 
نتیای  بیه    بیر اسیا   های مطالعه یافتهآوری شده است. جمعمنطقه  خانوار نمونه 999ا  سطح  تصادفی

 اابی  نسیبتا   و  دارمعنیی  ارتبیا  کیه   دهید یمی نشان های همبستگی تيپ پيرسون ا  آ موندست آمده 
فراینیید اجییرای  و مییؤثر بییر مشییارکتنگییرش فکییری و فلسیییی بییي   909/0بییا یییری   یامالحظییه

 1/11حیدود  مؤثر بر مشارکت نگرش فکری و فلسیی به نحوی که  دارد،وجود  ییروستا دیهاهایطرح
بیه   پیذیری وليتؤمسی ، ینگرش فکری و فلسیی نماید و در بي  درصد تغييرام متغير وابسته را تبيي  می

نگیرش  . در تو یع فضایی رابطیه بیي    دی تأثيرگذار بوده استهادرصد بر روند اجرای طرح 5/99ميزان 
همبستگی مستقي   ،روستا چهارفقط در  دیهاهایمؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرحفکری و فلسیی 

 هیای ينیه  مهیای پيشیرو در   ایجیاد گیروه   ها، راهکارهایی شام با توجه یافته .و نسبتا  کاملی وجود دارد
مردم در  مشارکت ميزان باال بردن برای نيا  مورد اجتماعی بسترهای ایجاد دی،هامرتبط با طرحگوناگون 

و  دیهیا هیای داری طیرح های آمو شی در  مينه آشنایی با فرایند تهيه، اجرا و نگه، برگزاری کارگاهطرح
 پيشنهاد شده است.ه غير
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  مقدمه

 مسئلهطرح 
 تبدی  روستایی توسعة متخصصان و پردا انهینظربرای  جهانی دغدغه یك به محلی مشارکت میهوم

 ایی  . شیود یمی  گرفته نظر در توسعه و برای رشد مدآکار ابزاری عنوانبه مشارکت حقيقت در. شده است

 سیا ی  تصیمي   مراحی   در میردم  حضیور  ییرورم  و  یسیاالر  مردم یهاار ش نظریه پایة دو بر جریان

 جز روستاها کالبدی و فضایی سا مان با خوانی (.Seetharam, 1990: 1) است شده بناتوسعه  یهابرنامه

 توسیعة  یهاطرح در مشارکتی رویکرد یريکارگبهدر  توجه افزایش. شد نخواهد ميسر مشارکت ا  طرید

9 سیر  درون بیه   1سیر  بیرون  فرایندهای ا  تغيير رویه به تمای  که جدیدی هایجریان طرید ا  روستایی

 به باال ا  رویکردی  مان ای  تا که فرایند توسعه غال  ساختار امر ای  دنبال به. است ااب  مشاهده دارند،

 و نيروهیا  حیداکثر  کارگيریبهو  6تنوع ،5 المرو بر که 4 باال به پایي  ا  نیجریا با ،کردیمدنبال  را 9پایي 

چنید دهیه   بنیابرای  پیا ا     (.al. et Lowe, 1 :1999) شیود میی  دارد، جیایگزی   تاکيید  7محلیی  منابع

راهبردهای مختلف در کشورهای جهیان سیوم، بیه ایی  نتيجیه رسیيدند کیه         کارگيریبهریزی و برنامه

ها حضوری فعال داشته باشند و پایه و اسا  برنامیه مبتنیی   ها و فعاليتدر بط  برنامه مردم ستیبایم

 (.119: 1916محمدی، های مردم محلی ارار گيرد )شمشاد و ملكبر نظرام و خواسته

مندی رفتار در راستای تحقد عناصر فکری در جهت ااعده یبند يترکعقالنيت جمعی به چگونگی 

 یبسترسیا  (. بنیابرای   10: 1914شمی، هاد دستيابی به هدا، اشاره دارد )حاجیهدا و انتخا  راهبر

گيری، سهي  کردن مردم در منیابع کميیا ، ایجیاد فرصیت تحیول بیرای       تغيير ساختار در نظام تصمي 

منیو  بیر وجیود     های فرودست، نهادسا ی، تمرکز دایی، آمو ش، ایجاد ه  پيمانی بر سر راهبردهاگروه

. در بحث منطد فکری اعتقاد به مشارکت، درستی (111: 1911)دارابی،  کنشگران است منطد مشورم

فکری مردم در ارتبا  بیا همیدیگر و محیيط رفتیاری اسیت میورد        یاشاخصهکه ا   بردارانبهرهو تعهد 

محی،، تیك الگیو اندیشیی، فقیدان       ییی فردگرا. (150: 1912)آرایش و حسیينی،   رديگیمبررسی ارار 

هیای منطید فکیری    و تعهد اجتماعی ا  جمله شاخص یریپذتيمسئول، یعف اعتماد، یعف ینگرندهیآ

. آل  بيرو اعتقیاد دارد کیه بایید    شوندیمجمعی موثر وااع  یهاکنشافراد در  یريگ يتصماست که در 

حالت یا ویع )امیر شیرکت کردن(تميیز     عنوانبه)عم  مشارکت( و  عم  و تعهد عنوانبهبي  مشارکت 

                                                        

1- Exogenous 

2- Endogenous 

3- Top-Down 

4- Bottom-Up 

5- Territory 

6- Diversity 

7- Local Actors 
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گيیری مشیارکت اجتمیاعی در گیرو      (. شیک 142: 1911، همکیاران شیيری اصییهانی و   )گی   شید  اائ 

آورد: اول، های اجتماعی به ارمغیان میی  پذیری و تعهد اجتماعی است که مزایایی را برای گروهوليتمسؤ

آن  تواند توليد را با کاهش فشیار کیاری و ییا انجیام صیحيح     آورد و میی اجتماعی را پایي  میهاهزینه

وليت اجتماعی یك فعاليت یروری برای پایگاه اجتماعی به شمار آید. ؤپایدار سا د. دوم، امکان دارد مس

ییك   عنیوان بهوليت پذیری اجتماعی را در با گشت سرمایه گذاران ممک  است ار ش مسؤسرمایه سوم،

 et al., 2008: 270 (Ahlerup) آورند به حسا  عام 

الگیو  فردگراییی مثبیت و تیك    مانند فکری و فلسیی دد است تا عوام  ژوهش حایر در صبنابرای  پ

میؤثر بیر مشیارکت روسیتایيان در فراینید اجیرای        ییی گرااانوننگری و ، آیندهیریپذتيمسئول، یشیاند

تو یع فضایی ارتبیا    ،و در کنار آن های روستایی را مورد کنکاش ارار دهددی در سکونتگاههاهایطرح

تیا بتیوان ا  نتیای  آن بیه عنیوان       ار یابی نمیوده  ،ی مورد مطالعهر را در سطح محدودهبي  ای  دو متغي

ی ی روستایی و بیه وییژه ناحيیه   هاگذاری در حو هریزی و سياستی بيشتر، برنامههایبررسای برای پایه

ی در دهیا ا  آن جا که در طول سه دهه گذشته طرح استیاده نمود. خواامورد مطالعه یعنی شهرستان 

ای به مشارکت روستایيان در فرایند اجیرای ایی    روستاهای  یادی مطالعه و اجرا شده است و توجه ویژه

به  تواند در جهت ارتقای سطح مشارکت مردمنتای  حاص  ا  ای  پژوهش، میشود، بنابرای ، ها میطرح

دم در جهیت مشیارکت،   میر  یتوانمندسیا  های جل  مشارکت و دی، شيوههاویژه در فرایند اجرای طرح

 میيد باشد.

نگررش فکرری و فلسرفی مرؤثر برر      »  شده است: اصلی تحقيد، فریيه  یر طراحی سؤالدر پاسخ به 

 «دی روستایی به میزان قابل توجهی تأثیرگذار بوده است.هاهایمشارکت روستاییان بر فرایند اجرای طرح

 

 تحقیق پیشینه

 آن در سیطح ر و عوامی  میؤثر بی    ی روسیتایی نید توسیعه  در فرایمشیارکت میردم    بررسی در  مينه

فکیری و  هیای  ویژگیی ی مقولیه  بیه تحقيقام متعددی صورم پذیرفته است ولی کمتر روستاهای کشور 

روسیتایی   هیای سیکونتگاه  در سیطح دی هیا فرایند اجرای طیرح  و ارتبا  آن با مؤثر بر مشارکت  فلسیی

 گيرد:ی  تحقيقام مورد بررسی ارار مینتای  تعدادی ا  اه اشاره شده است. در ادام

در ایران تحقيقاتی پيرامیون عوامی  میؤثر بیر مشیارکت روسیتایيان در فراینید توسیعه روسیتایی و          

نیژاد و  ( و حسی  1974(، کیوثری ) 1971(، عیتی )1971های توسعه انجام شده است. محمودیان )طرح

ااتصیادی، انسیجام اجتمیاعی،     -ه اجتماعی( متغيرهای انگيزش، آگاهی اجتماعی، پایگا1920همکاران )

را وابستگی بیه دولیت    و ااتصادی روستا، اختالفام محلی -ها، مواعيت اجتماعیاعتماد به مجریان طرح

( و گ  شیيری اصییهانی   1911دانش مهر و احمدرش )دانند. ها مؤثر میبر مشارکت روستایيان در طرح



 39 بهار /یازدهم/شماره مسلسل چهارم سال / آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                621

 

 

بي  انسجام اجتمیاعی و مشیارکت اجتمیاعی     یداریمعنرابطه مثبت و ( معتقدند که 1911و همکاران )

( معتقدند که بي  ميیزان  1912( و شرییی و همکاران )1921ریایی و همکاران ) روستایيان وجود دارد.

منیدی، ميیزان انسیجام    های آبخيزداری با سطح تحصيالم، ميزان رییایت مشارکت روستایيان در طرح

ت در نهادهیای عمیومی روسیتا، ميیزان مالکيیت بیای و  میي         پيشیرفت، عضیوی  اجتماعی، ميزان انگيزة 

( نيز متغيرهیای  1920ارتياعی و همکاران )کشاور ی، ميزان درآمد و غيره ارتبا  معناداری وجود دارد. 

ی، عوام  انگيزشی مؤثر در مشارکت، اسیتیاده ا  منیابع    های کشاورنگرش نسبت به اشتغال در فعاليت

درصید ا    7/56 یکننیده  يیي تب، ميیزان اراییی  راعیی و سی  را     شیان یرهايمساطالعاتی و ارتبیاطی و  

بیه   توانیما  منابع خارجی نيز  دانند.تغييرام در ميزان مشارکت جوانان در  مينة توسعه کشاور ی می

 9بیورینی (، 1279) 1ردیا  جمله  هستند،اشاره نمود که با تحقيد حایر دارای شباهت  هاآنتعدادی ا  

اند که عواملی نظيیر وییعيت تأهی ، تعیداد اوالد، سی       ( نشان داده9009)و همکاران  9ساتو و (1222)

فر ندان، سطح درآمد، آمو ش، طبقیه اجتمیاعی، مالکيیت امیوال و خانیه، جنسیيت، اوميیت، سیالمتی         

 در 4دانيی  لرنیر   باشید. های مختلف اثرگذار میی فيزیکی و جسمی بر مشارکت داوطلبانه افراد در فعاليت

مطالعام خود در شش کشور خاورميانه )مصر، لبنان، سوریه، اردن، ترکيه و ایران( به ارتبا  مشارکت با 

ااتصیادی،  -متغيرهای اجتماعی، یعنی مح  سکونت شهر یا روستا، ميزان تحصیيالم، پایگیاه اجتمیاعی   

  طیی مراحی      نتيجه رسيده است که جامعیه مشیارکتی، پیا ا   ه ایب هاس ، مذه ، استیاده ا  رسانه

 -هیای جمعیی و بیا مشیارکت سياسیی     متواتر و منظ  شهرنشينی، گسترش سواد، دسترسیی بیه رسیانه   

 (.19: 1914کند )ااسمی، اجتماعی، نمود عينی پيدا می

 رسدیمگذرد و به نظر دی در مناطد روستایی کشور بيش ا  دو دهه میها هایا   مان اجرای طرح

هیای متعیددی صیورم گرفتیه اسیت. ا  جملیه       بررسی هاطرحام اجرای ای  که در ارتبا  با ار یابی اثر

دليی  عیدم شناسیایی نيا هیای     ( معتقدنید کیه بیه   1979پیور ) و شیارع ( 1974(، رهنما )1967وثوای )

دی، طوالنی شدن مدم اجرا، محدود شدن مشارکت میردم بیه کمیك میالی و     هاروستایيان توسط طرح

هیای روسیتایی   دی در سیکونتگاه هیا هایار طرح در هنگام اجرای طرحکرناهماهنگی بي  افراد دست اند

بیه   هیا مهاجرمپيامدهایی مانند ریایت نسبی پایي  روستایيان ا  اجرای طرح، عدم موفقيت در کنترل 

( عیدم وجیود جایگیاه ایانونی     1919پور )سرتيپی خاطر ناتمام ماندن طرح و غيره را در پی داشته است.

لیو و  های مردمیی و محلیی، تقیی   های فنی بر ار شدی و برتری دیدگاههاهایرحمشارکت مردمی در ط

( بیه نتیایجی ماننید    1911( و عنابسیتانی ) 1911(، نصيری )1911) پنا و دهقانی(، حد1911همکاران )

                                                        

1- Reddy 

2- Borrini 

3- Sato 

4- Daniel Lerner 
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افزایش اميدواری روستایيان برای ماندن در روستا و بهبود وییعيت روسیتا ا  نظیر کالبیدی و خیدمام      

( 1920(، عزیزپور و همکیاران ) 1911شارمی ) آمار و صميمی اند.دی رسيدههاثر اجرای طرحرسانی در ا

ها بر ابعاد کالبیدی  نیدگی روسیتایيان    ( معتقدند که اجرای ای  طرح1921) یگانه و همکارانو محمدی

هیا و  ، دف  بهداشیتی  بالیه  یسا مقاوممسک  و معماری روستا جهت بهسا ی و  وسا ساختمانند نحوة 

دسترسی روستایيان به خدمام، تأثيرام مثبت و معناداری داشته است، اما در ابعاد محيطیی، اجتمیاعی   

 و ااتصادی توفيد چندانی حاص  نشده است.

میؤثر بیر    فکری و فلسییی عوام  در  مينه  شده انجامهای داخلی و خارجی مروری گذرا بر پژوهش

کیه در بیي  عوامی  فیردی بيشیتر       دهید یمی نشیان   تاییهای توسعة روسی روستایيان در طرح مشارکت

، ییعف اعتمیاد، ییعف    ینگیر نیده یآمحی،، تیك الگیو اندیشیی، فقیدان       ییی فردگرامانند  ییهایژگیو

 همیواره  شیده انجیام البته تحقيقام است.  گذار بوده بر مشارکت تأثير و تعهد اجتماعی یریپذتيمسئول

توسیعه روسیتایی ماننید آبخيیزداری،      یهاستایيان در طرحرا در ارتبا  با مشارکت رومربو   یرهايمتغ

پیژوهش حاییر بیا     کیه  یحال در، انددادهمورد بررسی ارار  های کشاور ی و غيرهترسي  کرب ، فعاليت

 و پاسخ آنان را با عوام  فکری و فلسییارتبا  نگاهی به تحقيقام پيشي  سعی دارد با رویکردی جدید 

در محیدوده میورد مطالعیه را میورد      دی روستاییهاهایر فرایند اجرای طرحان دانواع مشارکت روستایي

 ار یابی و سنجش ارار دهد.

 

 مبانی نظری

  مشارکت مؤثر بر فکری و فلسفی نگرش

ها نقش فعالی را در اتخاذ ها و سا مانکه ا  طرید آن افراد، گروه داندیممشارکت را فرایندی  1رید
( Reed, 2008: 2418) ها تأثيرگذار استطور مستقي  بر روی آنکه به کنندیمو اجرای تصميماتی اییا 

سا ی يادهو پها، مشارکت در اجرا طور معمول در سه سطح مشارکت در تدوی  و طراحی برنامهو به
ها و در نهایت مشارکت در ار شيابی و بررسی نتای  و پيامدهای حاص  ا  اجرای ک  برنامه یا برنامه

مشارکت به عنوان محصول کنش . (Stefano, 2010:1333)گيرد مورد توجه ارار میطرح خاص 
.  یرا هر یك ا  کندیمهای استراتژیك را تبيي  و تیسير راهبردی در شک  ماهوی خود،  یربنای کنش

دارای عقالنيت ااتصادی است و در مشارکت به دنبال سود و منیعت بيشتر برای  کنندهمشارکتافراد 
اجتماعی محاسبه پذیر  یهاکنش(. عقالنی شدن ابزاری به معنی روابط و 49: 1910ست )وایت، خود ا

(. رفتار فرد 20: 1976)محمدی،  ، استشوندیمو سنجش پذیر و بر نظام تحلي  هزینه و فایده استوار 
بش های گوناگون نصيا  محاسبه و سنجش ميان امتيا ام و دردسرها، ميان سود و  یان که ویعيت

                                                        

1- Reed 
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 گيریي تصمشوند که تعادلی ميان مشارکتشان در یك . افراد هنگامی اریاء میگيردیم نشأم، شودیم
)ژیرو،  ادردانی شود هاآنعنوان پرداخت دستمزد و یا پاداش ا  و یا عملی که انجام دادند، پدید آید و به

آمدی برای فه  رفتارهای کار چهارچو  تواندیمگری که ای  اسا  نظریه تبيي  بر(. 192: 1914
اجتماعی فراه  کند، نظریه انتخا  عااالنه در کنش است. ای  نظریه بر نکاتی چند تاکيد و اشاره دارد؛ 

به مختلف دست به انتخا  می  ند.  یهاراهانسان موجودی است مختار که با بررسی و ار یابی  اوال 
به سنجش و ار یابی  ما ئی در انتخا  کردن، داآدم يا ثاندیگر آدمی واجد ادرم انتخا  است؛  عبارم
آدمی برای  ثالثا مختلف نيز ا  ارکان ای  نظریه است.  یهاراهپردا د. سنجش گری و مقایسه کردن می

و مقایسه  کنندهادراکگر و عق  انتخا  و سنجش، ادرم و توانایی عقالنی را داراست. عق  سنجش
گر چه در معنای مختلف آمده است اما ای  نظریه به عق  نيتانسان است. عقال هاییژگیوکننده ا  

گيری ااتصادی کنش مدل تصمي  بنا بر(. 199: 1917پور، )صبای گری تاکيد داردابزاری و محاسبه
در پی منیعت  تواندیمبه واسطه آن  گراهدااست که کنشگر عق  مدار و  ایيلهوس صرفا جمعی 
رسد که ، چون به نظرم میکن یماشد: م  جزئی ا  جمع عم  اش در اال  منافع جمع بشخصی

مبتنی بر عقالنيت  یهاکنش(. 96: 1911، اسکام) باشد ی هامنیعتکارآتری  شيوه برای دنبال کردن 
 تنك مایه ااتصادی کوتاه مدم، اعتماد  دا، مسئوليت گریز، فردگرایی منیی و تك الگو اندیشی است.

دهد. بنابرای  ت ااتصادی صرا فردی، مشارکت را عم  عقالنی جلوه نمیدر فرایند مشارکت، منیع
منیعت ااتصادی و سایر اهداا کنش اجتماعی با میهوم منیعت فردی در بط  منیعیت جمعیی فرصیت    

خوانید کیه بیرای مشیارکت نامحیدود و پاییدار       « عقالنيت بسط یافتیه » توانیمیابد که آن را ظهور می
گيری، استقرار اواني  در درون گروه و طراحیی ایواني    تصمي  یهانهي م یروری است. عم  جمعی در

مختلیف جهیت بهبیود و     یهیا روشدر  هیا گیروه تعهدام اجرایی ایانون، اعضیای    یريکارگبهمدیریتی، 
-Meinzen) کننید یمی دستيابی به اهداا مشترک مث  پول، نيروی کار یا دیگر منابع توليدی مشارکت 

Dick et al., 2004: 203)  

 

 دی روستاییهاطرح
هیای  فضیایی ، براینیدی ا  تعامی  مؤلییه    -های روستایی در ایران به عنوان یك وااعيت مکانیعرصه

(. 47: 1919فرهنگییی، سياسییی و کالبییدی اسییت )ا کيییا و غیییاری،   -متیییاوم اکولییوژیکی، اجتمییاعی
هدایت عمليام سیا ندگی و  توسعه روستایی، راهنمای مصوبی برای  عدی یا به عبارتی طرح جامهاطرح

(. 995: 1912)شیهبا ی،   آبادانی در روستاها، با آگاهی ا  ویعيت فرهنگی، ااتصاد و اجتماعی آن اسیت 
ای و ملیی و  ای، منطقیه های توسعه عمران محلی، ناحيیه نامة نحوة بررسی و تصوی  طرحبر اسا  آیي 

عبیارم  دی روسیتایی  هیا ولیت، طیرح  هيأم د 19/10/1971مقررام شهرسا ی و معماری کشور مورخه 
دهی و اصالح بافت موجود، ميزان و مکان گسترش آتی و نحوه اسیتیاده  طرحی که یم  سامان ا  است
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و تجهيزام و  ساميتأسا   مي  برای عملکردهای مختلف ا  ابي  مسکونی، توليدی، تجاری، کشاور ی، 
دهیی فضیا و   هیای سیامان  م طیرح هیای عمیومی روسیتایی را حسی  میورد در االی  مصیوبا       نيا مندی
)بنيیاد مسیک  انقیال  اسیالمی،      نمایید ای تعيیي  میی  های جامع ناحيههای روستایی یا طرحسکونتگاه
1912 :94  .) 
نامیة بنيیاد مسیک ،    اسیا   7نامیة اجراییی میاده    آیي  9ها بر اسا  بند تری  اهداا ای  طرحمه 
  :ا اندعبارممجلا شورای اسالمی  17/2/1967مصو  

 ایجاد  مينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، ااتصادی و اجتماعی. (الف

 تسهيالم اجتماعی، توليدی و رفاهی. جادیاتأمي  عادالنه امکانام ا  طرید (  
 هدایت و توسعه کالبدی روستا (ج
 (.46: 1976)کيوانلو،  مومیع یطيمحستی ایجاد تسهيالم ال م جهت بهبود مسک  روستایيان  و خدمام  (د

ای در حیو ه تأثيرگیذار و ییا    های منطقیه دی روستایی، هر چند بررسیهاهایدر شرح خدمام طرح
هیا  طیرح  عمیال  ، امیا  رديی گیمی ااتصادی روستا مد نظر ارار  –تأثيرپذیر روستا و تجدید حيام اجتماعی 

، هیا دانيی ممانند اصالح معابر و اجیرای   های کالبدیهای کالبدی گردیده است. پروژهمحدود به فعاليت
دفع فایال  سطحی )جوی، جدول و کانيو(، دیوار حیاظتی، احداث پارک و مح  بیا ی، و غيیره میورد    

 (.511: 1917پور، )سرتيپی رديگیمتوجه ارار 

 

 دی و مشارکت روستاییانهاطرح
ی یافته است که گاه توسیعه  نظران چنان جایگاهمردم در روند توسعه، نزد صاح  1امرو ه مشارکت

اند )طال  و نجیی اص ، اند و یا مشارکت را وسيله و هدا توسعه ذکر کردهرا معادل با مشارکت دانسته
راهبردهای مختلف در کشورهای جهیان   کارگيریبهریزی و پا ا  چندی  دهه برنامه(. 91-97: 1912

نتيجه رسیيدند کیه مشیارکت افیراد محلیی در       ریزان به ای سوم برای رسيدن به توسعه مطلو ، برنامه
تیر، تیدوی  ایواني     هیا در گیردآوری اطالعیام، تعيیي  راهکارهیای وااعیی      ها سب  کاهش هزینیه طرح

شود )کریمی  اده و تر، هماهنگی و انسجام بيشتر افراد جامعه روستایی و اعمال بهتر اواني  میاثربخش
هیای بیرای اشیتراک    کتی به دلي  فیراه  آوردن فرصیت  چني  مدیریت مشار(. ه 44: 1917همکاران، 

شیود  مساعی روستایيان در تصميمام و امور کاربری منیابع سیب  حصیول و برایراری دموکراسیی میی      
(Özerol & Newig, 2008: 644   البته ذکر ای  نکته نيز یروری است که میهوم مشارکت میردم تنهیا .)

مشارکت بایستی به میهوم وااعی کلمه در تمامی ابعیاد   در بعد اجتماعی و گرفت  اطالعام نيست، بلکه
باشیید  رگییذاريتأثجانبییه صییورم گيییرد تییا صییورم یکپارچییه و همییهو بییه مسییئلههییای یییك و جنبییه
 (.  99: 1912افتخاری و همکاران،  الدی)رک 
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 (1921های پژوهش، )مأخذ: یافته چارچوب مفهومی پژوهش -5شکل 

 

 در کالبیدی  تحیوالم  دادن ایرار  محورییت  بیا  کارکردگرایی دیدگاه ا  متأثر ایران در دیهایهاطرح

 و هسیتند )مظییر   روسیتایی  توسیعه  بیه  دسیتيابی  و روسیتاها  کالبد ساخت  دگرگون در سعی روستاها

دی روسیتایی سیه ویژگیی خیاص     هیا های، طرحیکیزيتوسعه فهای (. در بي  طرح19: 1917همکاران، 

 ا : اندعبارماشته  است که د
سال سابقه دارد )کمتر طرحی در کشور  90ها بيش ا  ها، تهيه و اجرای آنبا توجه به  مان آغا  ای  طرح -1

 وجود دارد که تهيه و اجرای آن، ای  مدم ادامه داشته باشد(.

ست و در تمام نواحی ها  یاد اگسترة مکانی آن شوددی در مقيا  روستا تهيه میهاهایکه طرح جا آنا   -9

 ها را یافت.هایی ا  آننمونه توانمیروستایی کشور 

هاست که مستقيما  با روستاها و اجتماع روستایی ارتبا  دارد تری  طرحتری  و موردیدی محلیهاهایطرح -9

 (.167: 1920)ریوانی، 

تاها، مشیارکت  هیای عمرانیی در روسی   دی روسیتایی و سیایر طیرح   هیا هیای برای رسيدن به اهداا طرح

 روستایيان باید در مراح  و ابعاد گوناگون  یر صورم پذیرد:
 و اتخاذ تصمي (؛ ابندی نيا هریزی )تشخيص نيا ها، اولویتگيری و برنامهمشارکت در فرایند تصمي  -1

 داری؛مشارکت در اجرا و نگه -9

 ها؛هها و پروژبرداری، حیظ، مراابت، تعمير و نگهداری ا  طرحمشارکت در بهره -9

 محیط زیست روستا خدمات و کاربری اراضی شبکه معابر روستایی مسکن روستایی

 وم سازی مسکن روستاییتأثیر بر مقا -

 استفاده از مصالح بادوام و استاندارد -

 بسترسازی برای صدور سند مالکیت -

 بهبود الگوی ساخت و ساز روستایی -

 افزایش تراکم ساختمانی در روستا-

رعایت ضوابط و مقررات در ساخت و  -

 سازهای روستایی

 

 تسهیل رفت و آمد روستاییان -

 فعالیتسهولت دسترسی به محل  -

 پوشش بافت کالبدی توسط معابر -

رعایت ضوابط فنی در طراحی  -

 معابر

 کیفیت معابر جدید االحداث -

 بهسازی معابر فعلی روستا -

 

 

 جذب امکانات رفاهی جدید در روستا -

 انتخاب سمت توسعه مناسب  -

رعایت ضوابط و مقررات در مورد  -

 خدمات پیشنهادی

 یتوزیع مطلوب خدمات رفاه -

 کیفیت دسترسی به خدمات -

 های با ارزشتوجه به بافت -

 ماندگاری جمعیت بر  اثر جذب امکانات -

 آوری و دفن بهداشتی زبالهجمع -

مکان یابی صحیح صنایع سبک  -

 روستایی

های سطحی از سطح دفع و هدایت آب -

 معابر روستا

 گسترش فضای سبز در روستا -

 ی محدودة گورستانتوسعه -

 غییر سیمای روستا و زیباسازی محیط ت -

 

 

 ریزیگیری و برنامهفرایند تصمیم-

 اجرا و نگهداری-

 برداریبهره-

 ارزشیابی و بازنگری-

 

 فرایند اجرای طرح هادی روستایی
 

مشارکت روستاییان در 

های فرایند اجرای طرح

 هادی 

 فرد گرایی مثبت -

 پذیریمسؤولیت - 

 نگریآینده -

 راییقانونگ -

فلسفی موثر بر  -نگرش فکری

 مشارکت روستاییان
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 هاپروژه و هاطرحمشارکت در ار شيابی و با نگری آثار  -4

 

 روش تحقیق 
گيری ا  روش پيمایشی و با استیاده ا  ابزار که با بهره همبستگی است -ای  پژوهش ا  نوع توصيیی

های تحقيد توصيیی، تحقيید همبسیتگی اسیت. در ایی      پرسشنامه انجام شده است. یکی ا  انواع روش

(.  17: 1920شوند )سرمد و همکاران، ابطة ميان متغيرها بر اسا  هدا تحقيد تحلي  مینوع تحقيد ر

روستا  69نیر است که ا  ای  تعداد  65424روستای دارای سکنه با جمعيت  16شهرستان خواا دارای 

روستا طرح اجرا شده اسیت. جامعیه آمیاری در ایی  پیژوهش شیام         91دی مصو  و در هادارای طرح

سیال   10به مرحله اجیرا رسیيده و ا   میان اجیرای آن تقریبیا        هاآندی در هاایی است که طرحروستاه

بیرآورد حجی  نمونیه در سیطح     جهیت  . باشید یمخانوار  5504روستا و  10 هاآنگذشته است که تعداد 

بنیابر    %9/6خطیای  احتمیال   و %25ران با سطح اطمينان کگيری کوا  روش نمونه خانوارهای روستایی

بر ای  اسا  برای ار یابی آثار اجتماعی و ااتصیادی اجیرای    .ه استشد سه  جمعيت هر روستا استیاده

گيیری تصیادفی   به صورم نمونیه نیر )سرپرست خانوار( ا  روستایيان  999دی در روستاها، تعداد هاطرح

هیای  محیيط هیا در  آوری اطالعیام و پیردا ش آن  انید. پیا ا  جمیع   مورد پرسشگری ارار گرفتیه ساده 

 ی مورد مطالعه اادام شد.ها در سطح منطقهنسبت به تحلي  داده ArcGIS و  SPSSافزاری نرم
 

 5131 های روستاهای مورد مطالعه در سالویژگی -5 جدول

 روستا
مطالعام اوليه 

 طرح

 سال اجرای

 طرح

جمعيت 

1920 
 خانوار نمونه خانوار

 49 1005 4027 1914 1972 برآباد

 40 1014 9216 1919 1911 سده

 96 696 9515 1915 1975  و ن

 99 594 9922 1914 1911 مهرآباد

 99 742 9167 1974 1979 آبادولی -آبادچم 

 11 961 1469 1972 1975 خرگرد

 11 957 1009 1919 1919 چاه  ول

 19 966 1045 1915 1919 تيزآ 

 11 910 1110 1915 1919 سيجاوند

 11 929 1199 1916 1919 ر دآ 

 999 5504 99777 - - جمع

 1921و بنياد مسک  انقال  اسالمی خراسان ریوی،  1920ایران،  مرکز آمارمأخذ: 
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دی روسیتایی سیه متغيیر و    هیا هیای برای بررسی عوام  فردی مؤثر بر مشارکت روستایيان در طیرح 

معرا )گوییه( ار ییابی شید.     41شاخص و  2ی هشت شاخص معرفی گردید. مجموع متغيرها به وسيله

شیدند. بیرای    تنظیي    ییاد(  خيلیی  متوسط،  یاد، ک ، ک ، )خيلی ليکرم طيف مبنای بر هاتمامی گویه

ها و بنياد مسک  انقیال   ربط در دانشگاهها ا  نظر متخصصي  و کارشناسان ذیار یابی روایی پرسشنامه

شید  سشنامه ا  نظرام کارشناسان و اساتيد دانشگاه اسیتیاده  اسالمی استیاده شد. برای بررسی روایی پر

کمتر  آلیا ميزان اگربرای بررسی پایایی متغيرها ا  یری  آلیای کرونباخ بهره برده شد. بر ای  اسا ،  و

باشید   7/0 تا 9/0و اگر بي   نيست شدهرفتهیپذ و است  یينظر پا مورد ةسا  اعتماد اابليت باشد 9/0 ا 

گوییه  باالی پایایی سا ی باال وه  دهندهنشان باشد 7/0 باالتر ا  اگر و ماد آن در حد متوسطاابليت اعت

هیای تحقيید بیا آلییای     (. در پژوهش حایر، پایایی سا ه959-959: 1912)دوا ،  است سا ه هر های

  گردید. دیيتأ 19/0تا  49/0

 
 بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق -2جدول 

 آلیای کرنباخ هاتعداد گویه خصنام شا متغير

ی نگرش فکری و فلسی
مؤثر بر مشارکت 

 روستایيان

 671/0 6 فردگرایی مثبت

 19/0 6 پذیریمسؤوليت

 649/0 9 نگریآینده

 541/0 9 گراییاانون

 649/0 6 مشارکت روستایيان در فرآیند تهيه و اجرای طرح

فرایند اجرای 

 دیهاطرح

 791/0 6 مسک  روستایی

 727/0 6 روستایی یهاشبکه

 761/0 7 تو یع خدمام و کاربری ارایی

 697/0 6 روستا  یستيطمح

 1921های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 محدوده یا قلمرو پژوهش

آبیادی دارای سیکنه    16منطقه مورد مطالعه یعنی شهرستان خواا در استان خراسان ریوی دارای 

هیای  . ایی  شهرسیتان ا  سیمت شیمال بیه شهرسیتان      باشدیمجمعيت  نیر 65424خانوار و  15222با 

 یرکیوه ا    شرق به شهرستان تایباد، ا  سمت جنو  به شهرستانباخر ،  اوه و رشتخوار، ا  سمت شمال

کيلیومتر   7/2726شیود، مسیاحت آن   خراسان جنوبی و ا  سمت غر  به شهرستان گناباد محیدود میی  
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نقطیة   5دهسیتان و   1بخیش،   4وسعت استان خراسان رییوی و دارای  درصد ا  ک   4/1مربع، معادل 

 (.  1921باشد )استانداری خراسان ریوی، شهری می

 

 
 (1921های پژوهش، )مأخذ: یافتهمورد مطالعه در ایران  موقعیت منطقه -2شکل 

 

 های تحقیقیافته

اه روسرتاییان:  فکری و فلسفی مؤثر بر میزان مشارکت در نواحی روسرتایی از دیردگ   نگرش
 عمیدتا  هدا معي  که  بر اسا مشارکت در هر میهومی که باشد با کنش و روابط کنشگران با همدیگر 

. ميزان کس  سیود و منیعیت ميیزان کارآمیدی مشیارکت را      ابدییمسود و منیعت شخصی است شک  

دار، متضیم  تعهید   پایی  به صورمیابی به کاالهای کميا  برای کنشگران کند. بنابرای ، دستتعيي  می

کنشیگران دخيی  هسیتند،     یريی گ يتصیم کیه در   ییی گرااانون، ینگرندهیآ، یریپذتيمسئولاجتماعی، 

عقالنيیت  » در  تیوان یمی هیا را  . ای  شاخصدهندیم، که در جامعه مدنی خود را برو  و ظهور  باشدیم

کیرد. در نتيجیه، تیا     که مخرج مشترک مشارکت مردمی در فرایند توسعه اسیت، جسیتجو  « بسط یافته

مدرن، تربيیت کادرهیای    یفناورنيامده، انتقال  به وجود مانی که تحول فکری و ار شی در افراد جامعه 

، هیي  گرهیی ا    ف  ساالرهاگوناگون بر خالا تصور  یهاعرصهکلی مهندسی اجتماعی در  به طورفنی 

مؤثر بر مشارکت  فکری و فلسیی رشنگ(. 61: 1919نژاد، )غنی دیگشاینماجتماعی  –توسعه ااتصادی 

های توسیعه روسیتایی و   مشارکت روستایيان در فرایند طرح زانيبر مدر هر منطقه اثرام مثبت و منیی 

مؤثر بیر مشیارکت روسیتایيان در     فکری و فلسیی نگرش راميتأثدی دارد. برای سنجش هابه ویژه طرح
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، یریپیذ تيمسیئول و تیك الگیو اندیشیی،     فردگیرای مثبیت  یی چیون  هیا شاخصمنطقه مورد مطالعه، ا  

داری کافی بیر اسیا  آ میون کیای     ها ا  سطح معنیاستیاده شد. تمامی گویه گراییو اانون ینگرندهیآ

 .باشندیماسکوئر تيپ پيرسون جهت تحلي  برخوردار 

امعه یابی افراد عادی در جکه ميزان توانایی دست دهدنشان می 9بر اسا  جدول های تحقيد افتهی

ها در سطح کی ، ميیزان   به حد خویش و ميزان اعتقاد به تأثير سرنوشت در خوشبختی و بدبختی انسان

توانایی افراد برای اداره امور روستا، ميزان خالايیت و نیوآوری توسیط افیراد و ميیزان اهميیت کارهیای        

اعی، ااتصیادی  اجتم یهاتيفعالگروهی نسبت به انیرادی در سطح متوسط و ميزان یرورم شرکت در 

گویان معتقدند درصد پاسخ 6/55و غيره در سطح  یاد ا  دیدگاه روستایيان ار یابی شده است. بنابرای ، 

مثبت در سطح جامعه روستایی به ميزان متوسط تا  یاد وجود داشته اسیت و ایی     ییفردگرااند که بوده

 روستایی باشد. های توسعهسا  مشارکت روستایان در اجرای طرحتواند  مينهمی
 

 از دیدگاه روستاییان )درصد( فردگرایی مثبت و معکوس تک الگو اندیشی ارزیابی  -1جدول 

  یاد متوسط ک  اصال  هامعرا
 بسيار 

  یاد

 ميانگي 

 و نی 

کای 

 اسکوئر

9/7 ميزان توانایی افراد برای اداره امور روستا   6/91  9/95  9/90  5/15  15/9  001/0> 

اجتماعی،  هایيتفعالرکت در ميزان یرورم ش

 ااتصادی و غيره
6/9  6/2  2/90  97 90 19/9  001/0> 

یابی افراد عادی در جامعه به ميزان توانایی دست

 حد خویش
4/19  1/95  6/94  1/2  1/7  69/9  001/0> 

ميزان اعتقاد به تأثير سرنوشت در خوشبختی و 
 هابدبختی انسان

5/11  4/90  90 5/14  7/19  12/9  001/0> 

1/9 ميزان خالايت و نوآوری توسط افراد   9/11  7/92  9/92  6/2  94/9  001/0> 

9/5 ميزان اهميت کارهای گروهی نسبت به انیرادی   9/99  1/47  6/15  1/2  09/9  001/0> 

9/7 جمع  2/99  6/94  91 4/14  19/9  001/0> 

 1921های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 پیذیری افیراد،  مسیؤوليت های مربو  به ميیزان  به گویه روستایيانميانگي  پاسخ  4بر اسا  جدول 

وليت مردم نسبت به منیافع همیدیگر و   ئار یابی متوسط آنان در رابطه با ميزان احسا  مس دهندهنشان

وليت شوراها و دهياری نسیبت بیه وظيییه    ئها مانند احسا  مسار یابی باالی آنان در رابطه سایر معرا

کیه ميیانگي    نحیوی باشید، بیه  رابطه با بهبود ویعيت روستا و غيره میی  مردم در یریپذتيمسئولخود، 

در رابطه بیا   92/9است. ای  مورد با ميانگي   11/9تا  1/9ها بي  حداا  ار یابی روستایيان ا  ای  معرا
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درصیید افییراد معتقدنیید کییه  2/61گییردد و در مجمییوع در اییی  تحقيیید تبيییي  مییی یریپییذتيمسییئول

اد در سطح جامعه روستایی در سیطح متوسیط تیا  ییاد بیوده اسیت. بنیابرای  ایی          افر یریپذتيمسئول

 خدمت گرفته شود. روستاها بههای عمرانی در تواند در فرایند اجرای طرحتوانمندی می

 
 از دیدگاه روستاییان )درصد( پذیری افراد در جامعه روستاییمیزان مسؤولیتارزیابی  -4جدول 

  یاد متوسط ک  اصال  هامعرا
 بسيار 

  یاد

 ميانگي 

 و نی 

کای 

 اسکوئر

ميزان احسا  مسؤوليت شوراها و دهياری نسبت به 

 وظيیه خود 
6/19  5/16  90 4/90  4/10  1/9  001/0> 

4/4 ميزان احسا  مسؤوليت مردم نسبت به منافع همدیگر   5/90  5/41  9/96  4/7  19/9  001/0> 

بود ویعيت مردم در رابطه با به پذیریيتمسئولميزان 

 روستا  
7/1  6/2  6/99  99 1/16  91/9  001/0> 

ميزان احسا  مسئوليت  مردم در رابطه با حیظ امکانام 

عمومی مث  مدرسه، مسجد، خانه بهداشت، پایگاه بسي  و 

 غيره  

9/9  1/10  6/91  1/95  9/90  11/9  001/0> 

ميزان توجه مردم نسبت به تخری  و شکسته شدن 

 چرای برق و غيره امکانام عمومی مث  
6/5  9/15  9/91  5/99  5/95  57/9  001/0> 

 مسئلهميزان احسا  مسؤوليت در رابطه با ح  و فص  

 مورد منااشه در روستا
9/4  9/15  5/99  5/99  5/19  97/9  001/0> 

9/6 جمع  6/14  1/90  1/91  9/17  92/9  001/0> 

 1921های پژوهش، مأخذ: یافته

 

روسیتایيان در ار ییابی ميیزان    بيیانگر ایی  مطلی  اسیت کیه       5ل های تحقيد بر اسا  جیدو افتهی

های روستایی به ميزان فدا کردن منیافع آنیی بیه خیاطر فیدای منیافع آتیی         نگری افراد در محيطآینده

هیا داده شیود و   اندا  در رابطه با پولی که خیارج ا  درآمید افیراد بیه آن    توسط مردم، مقدار احتمال پا

ابطه با استیاده بهينه ا  منابع آ  و  مي  برای حیظ آن برای نس  آینیده پاسیخ   ميزان تالش مردم در ر

درصید  94/ 4. ای  متغير بیا پاسیخگویی   باشدیمبيانگر ای  امر  5/9تا  26/9اند و ميانگي  متوسطی داده

بیوده   نگری افراد باالتر ا  سطح متوسیط درصد افراد معتقدند که ميزان آینده 7/99افراد تبيي  و در ک  

 است.  
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 از دیدگاه روستاییان )درصد( ری افراد در جامعه روستاییگنمیزان آیندهارزیابی  -1جدول 

  یاد متوسط ک  اصال  هامعرا
 بسيار 
  یاد

 ميانگي 
 و نی 

کای 
 اسکوئر

ميزان فدا کردن منافع آنی به خاطر فدای منافع 
 آتی  توسط مردم

9/6  1/95  6/49  9/17  2/7  26/9  001/0> 

اندا  در رابطه با پولی که مقدار احتمال پا
 ها داده شودخارج ا  درآمد افراد به آن

1/4  5/17  1/96  1/94  1/96  5/9  001/0> 

ميزان تالش مردم در رابطه با استیاده بهينه ا  
 منابع آ  و  مي  برای حیظ آن برای نس  آینده 

5/6  1/94  99 5/99  9/19  1/9  001/0> 

1/5 جمع  5/99  4/49  6/91  6/15  12/9  001/0> 

 1921های پژوهش، مأخذ: یافته

 

روستایيان در ار یابی ميیزان اعتقیاد   بيانگر ای  مطل  است که  6های تحقيد بر اسا  جدول افتهی

راه مشیارکت در   رسی  بیر های روستایی به ميزان مواجهه با موانیع ایانونی   گرایی افراد در محيطبه اانون

انید و  یت نوبت آبياری ا  چشمه و انیام در روسیتا در سیطح  ییاد پاسیخ داده     سطح ک  و به ميزان رعا

 در سیطح درصید افیراد    1/96. ای  متغيیر بیا پاسیخگویی    باشدیمبيانگر ای  امر  79/9تا  94/9ميانگي  

گرفته شده است،  در نظر 9متوسط تبيي  شده است. با توجه به ای  ميانه نظری در ای  آماره در سطح 

ي  کنندة ای  مطل  خواهد بود که ا  نظیر فکیری و فلسییی    بيها ا  سطح متوسط باالتر و تسخبيشتر پا

بیر اسیا    دی نخواهید بیود.   هیا هیای ای بر سر راه مشارکت روستایيان در فرایند اجرای طرحمانع عمده

 عوامی  سیاختاری  مربو  بیه متغيیر    یهاداری برای گویهآ مون کای اسکوئر تيپ پيرسون یری  معنی

 .ار یابی شده است %22در سطح  مؤثر بر مشارکت روستایيان
 

 از دیدگاه روستاییان )درصد(روستایی  یهایطیمحگرایی در اعتقاد به قانونارزیابی میزان  -6جدول 

  یاد متوسط ک  اصال  هامعرا
 بسيار 
  یاد

 ميانگي 
 و نی 

کای 
 اسکوئر

1/97 کت راه مشار بر سرميزان مواجهه با موانع اانونی   1/91  96 9/7  9/7  94/9  001/0> 

ميزان رعایت نوبت آبياری ا  چشمه و انام در 
 روستا

9/1  1/19  9/96  1/90  9/92  79/9  001/0> 

4/14 جمع  9/99  1/96  1/11  4/11  06/9  001/0> 

 1921های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 دی روستاییهافرایند اجرای طرح

هیا،  وجیود دارد کیه ایی  نارسیایی     یهیا یینارسیا دی روستایی ها هایدر فرایند تهيه و اجرای طرح

ها را در روند توسعه نیواحی روسیتایی محیدود سیاخته     آثار ااتصادی و اجتماعی حاص  ا  آن موفقيت و



 513...                                             .نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای

دی  و هیا ها که بر اسا  مصوبام طیرح دی در روستاها تالشی است برای توسعه آنهااست. اجرای طرح

و به صورم یك عضو فعال توليیدی   شدهخارجا  انزوا  توانندیمآن روستاها  در صورم اجرای گام به گام

(. بیرای بررسیی ميیزان موفقيیت اجیرای      92: 1917الدینی، در ااتصاد کشور نقش داشته باشند )شما

ارائیه گردییده    7های تعریف شده است که نتای  آن در جیدول  دی روستایی شاخص و گویههاهایطرح

 است.

مسیک  روسیتایی، شیبکة معیابر     ا  چهار  ییر متغيیر    دی روستاییهافرایند اجرای طرحبرای تبيي  

کمك گرفته شید کیه هیر کیدام ا  ایی        روستا ستی طيمحروستایی، تو یع خدمام و کاربری ارایی و 

 های  یر تعریف گردد:ها به کمك گویهشاخص

 یاده ا  مصیالح بیادوام و اسیتاندارد،    مسک  روستایی، است یسا مقاوم: شام  تأثير بر مسک  روستایی

روسیتایی، افیزایش تیراک  سیاختمانی در      وسا ساختبسترسا ی برای صدور سند مالکيت، بهبود الگوی 

 روستا و رعایت یوابط و مقررام در ساخت و سا های روستایی.

 وشیش  روستایيان، سهولت دسترسی به محی  فعاليیت، پ   وآمدرفت: شام  تسهي  شبکه معابر روستا

و بهسیا ی   داالحداثیجدبافت کالبدی توسط معابر، رعایت یوابط فنی در طراحی معابر، کيیيت معابر 

 معابر فعلی روستا.

 شام  جذ  امکانام رفاهی جدید در روستا، انتخا  سیمت توسیعه   تو یع خدمام و کاربری ارایی :

کيیيیت   ،لیو  خیدمام رفیاهی   تو یع مط ،رعایت یوابط و مقررام در مورد خدمام پيشنهادی ،مناس 

 .ماندگاری جمعيت بر  اثر جذ  امکانامو  باار شهای توجه به بافت ،دسترسی به خدمام

 صیحيح صینایع سیبك     یابیی مکیان آوری و دفی  بهداشیتی  بالیه،    : شیام  جمیع  روستا ستی طيمح

ی ا، توسیعه های سطحی ا  سطح معابر روستا، گسترش فضای سبز در روسیت روستایی، دفع و هدایت آ 

 محدودة گورستان و تغيير سيمای روستا و  یباسا ی محيط.
 

 دی روستایی از نگاه روستاییان هامیزان توفیق در فرایند اجرای طرح -1جدول 

 هاشاخص
 تعداد
 هاگویه

  یاد متوسط ک  اصال 
 بسيار 
  یاد

 ميانگي 
 و نی 

کای 
 اسکوئر

9/4 6 مسک  روستایی  6/19  6/94  7/99  2/19  29/9  001/0> 

9/9 6 شبکه معابر روستایی  1/19  9/94  6/97  1/19  44/9  001/0> 

6/4 7 تو یع خدمام و کاربری ارایی  9/17  94 1/99  11 91/9  001/0> 

2/9 6 روستا  یستيطمح  15 1/99  1/91  9/16  49/9  001/0> 

7/9 95 دی روستاییهاطرح  7/14  94 94 6/19  92/9  001/0> 

 1921وهش، های پژمأخذ: یافته



 39 بهار /یازدهم/شماره مسلسل چهارم سال / آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                611

 

 

شبکة معیابر روسیتایی   ا  نظر روستایيان، متغير  دیهااجرای طرح)شاخص(  در بي  چهار  یر متغير
روستایی داشیته اسیت و در    در محيط 44/9ميزان موفقيت را در بعد اجرای طرح با ميانگي    یترشيب

ایسه بیا سیایر عوامی     کمتری در مق توفيد 91/9با ميانگي  تو یع خدمام و کاربری ارایی طرا مقاب  
ی مربیو  بیه   هیا گوییه بیرای  داری معنیاسا  آ مون کای اسکوئر تيپ پيرسون یری  ر داشته است. ب

 .ار یابی شده است %22در سطح روستایی  فرایند اجرای طرحمتغير 
 

 دی روستاییهامیزان مشارکت روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح
ی منطقه ها(مدیران روستایی )شوراها و دهياریا   ینظرخواهحاص   که 1نتای  پژوهش بر اسا  جدول 

، نشیان  روستایی  است دیهادر رابطه با ميزان مشارکت روستایيان در فرایند تهيه و اجرای طرحمورد مطالعه، 
کردن امالک روستایی در باالتری  سیطح خیود بیا     سندداری طرح دهد که ميزان همکاری مردم در  مينهمی
. در گیردد یمدهندة نگاه مردم به انتیاعی است که ا  ای  رهگذر نصي  آنان بوده است که نشان 99/4نگي  ميا

ارار دارد،  9تری  سطح، یعنی دی، اهداا  و روند اجرای آن در پایي هامقاب ، ميزان آشنایی روستایيان با طرح
اجرای آن به جامعه روسیتایی ا    ، اهداا و رونددیهاهایبسيار یعيف در رابطه با طرح یرساناطالعکه بيانگر 

 .باشدیمهای متولی به ویژه بنياد مسک  انقال  اسالمی سوی سا مان
 

 روستایی دیهاهایمیزان مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرحبررسی  -8جدول 

  یاد متوسط ک  اصال  هاشاخص ردیف
 بسيار 
  یاد

 ميانگي 
 و نی 

کای 
 اسکوئر

7/9 90 90 50 0 0 يزان مشارکت و استقبال ا  طرحم 1  001/0> 

6/91 دیهامشکالم اجرای طرح 9  9/14  0 6/91  6/91  14/9  001/0> 

6/9 90 50 10 10 10 به مردم روستا یرساناطالعروند  9  001/0> 

7/66 0 0 0 همکاری مردم در عمليام صدور سند 4  9/99  99/4  001/0> 

56/9 40 40 90 0 0 ی در طرحهای محلهمکاری گروه 5  001/0> 

 <001/0 9 10 10 50 90 0 ميزان آگاهی روستایيان ا  روند طرح 6

5/9 10 40 40 10 0 ميزان آشنایی با بنياد مسک  7  001/0> 

69/9 1/99 2/97 9/94 9/2 5/5 دیهامشارکت روستایيان در اجرای طرح  000/0 

 1921های پژوهش، مأخذ: یافته

 

دی ها مؤثر بر مشارکت و اجرای طرح فلسفی -فکری نگرشضایی ارتباط بین تحلیل ف

دی هایهاطرحمؤثر بر مشارکت روستایيان و فرایند اجرای  فکری و فلسیینگرش بي  : روستایی

درصد  22در سطح معناداری  909/0 یری با  خوبی نسبتا روستایی رابطه همبستگی مستقي  و 
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باشد. بي  دی میهاهایبر فرایند اجرای طرح ااب  مالحظة آن ثير نسبتا شود و بيانگر تأمشاهده می

مؤثر بر مشارکت روستایيان و مشارکت روستایيان در فرایند تهيه و اجرای نگرش فکری و فلسیی 

درصد برارار  25در سطح معناداری  119/0دی روستایی همبستگی مستقيمی با یری  هاهایطرح

دی روستایی همبستگی هاهای  مشارکت روستایيان و فرایند اجرای طرحاست و  در طرا دیگر بي

 درصد بر ارار است. 20در سطح معناداری  16/0یعيیی با یری   نسبتا مستقي  و 
 

 دیها ان و اجرای طرحمشارکت روستایی مؤثر برنگرش فکری و فلسفی بررسی ارتباط بین  -3جدول 

 نام روستا
ی  مقدار یر

 همبستگی
احتمال  رمقدا

 آ مون
 تحلي  نتيجه آ مون

 - پذیرش فریيه صیر 926/0 -191/0 سده
 دار استارتبا  معنی رد فریيه صیرآ مون 000/0 627/0 آبادچم 

 - پذیرش فریيه صیر 72/0 061/0 ر دآ 
 - پذیرش فریيه صیر 129/0 046/0  ولهچا

 ار استدارتبا  معنی رد فریيه صیرآ مون 049/0 409/0 مهرآباد

 - پذیرش فریيه صیر 999/0 969/0 تيزآ 

 دار استارتبا  معنی رد فریيه صیرآ مون 001/0 627/0 خرگرد
 دار استارتبا  معنی رد فریيه صیرآ مون 094/0 496/0  و ن
 - پذیرش فریيه صیر 204/0 097/0 سيجاوند
 - پذیرش فریيه صیر 145/0 992/0 بُرآباد
 دار استارتبا  معنی ریيه صیرآ مونرد ف 001/0 909/0 جمع

 .1921های پژوهش، مأخذ: یافته

 
 دی روستاییها و اجرای طرح فلسفی ،نگرش فکریتوزیع فضایی ارتباط بین  -1شکل 

 1921پژوهش،  هاییافتهمأخذ: 
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مؤثر بر مشارکت و فکری و فلسیی  نگرشتوان نتيجه گرفت که بي  می 2های جدول ا  یافته

ارتبا  مثبت و  ، خرگرد و  و نمهرآبادآباد، ولی -آبادر روستاهای چم دی دهاهایحاجرای طر

و داری وجود دارد. همبستگی مورد اشاره در ای  روستاها مستقي  است، بدی  معنا که با افزایش معنی

دی اهمؤثر بر مشارکت روستایيان، ميزان توفيد در فرایند اجرای طرح فکری و فلسیی نگرش تغييرام

اشاره نمود که  توانیمآمده،  دستبهدر تبيي  نتای   یابد.روستایی در ای  روستاها افزایش می

اند، ا  نظری داشته دلي  ارتبا  بيشتری که با نواحی شهری پيرامون و سایر نقا به ادشدهیروستاهای 

 اند.نگرش فکری و فلسیی آمادگی بيشتری برای مشارکت پيدا نموده

 

 هایطرح اجرای در فرایند انروستاییمشارکت  مؤثر بر نگرش فکری و فلسفی ریثتأبررسی 

مؤثر بر مشارکت روستایيان در  نگرش فکری و فلسییبرای بررسی ميزان تأثيرگذاری : دی روستاییها

ا  مدل رگرسيون چند متغيره استیاده شده  روستایيانا  دیدگاه  دی روستاییهاهایفرایند اجرای طرح

شود که رگرسيون خطی متغيرهای مستق  بر مشخص می 111/0بر اسا  مقدار یری  تعيي   است.

برابر در آ مون رگرسيون سطح معناداری  کند.ا  ک  تغييرام را توجيه می %1/11متغير وابسته حدود 

 مدل یداریمعنمبنی بر عدم  صیر آ موناست. بنابرای  فریيه  ترکوچك 05/0که ا   باشدیم 000/0

 دار است. مدل رگرسيونی ا  لحاظ آماری معنی در نتيجه،کني ، رد می %22رگرسيون را با اطمينان 

 
 دیهامؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح نگرش فکری و فلسفیبررسی اثرگذاری  -51جدول 

 یری  متغير متغيرهای مستق 
یری  

 )بتا( استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 هنتيج

 است دارمعنیدر مدل  <001/0 164/10 - 944/9 *مقدار ثابت

 است دارمعنیدر مدل  99/0 921/9 152/0 191/0 فردگرایی مثبت

 است دارمعنیدر مدل  004/0 251/9 995/0 141/0 پذیریيتمسئول

 ستا دارمعنیدر مدل  047/0 219/1 146/0 029/0 نگرییندهآ

 نيست دارمعنیدر مدل  617/0 -5/0 -095/0 -09/0 ییگرااانون
 دی روستاییهااجرای طرحمتغير وابسته: *؛ 1192پژوهش،  هاییافتهمنبع:  

 

انحیراا معيیار    برای هر یك ا  پارامترهای مدل رگرسيون، مقیادیر بیرآورد پارامترهیا،    10در جدول 

ی دارمعنیی  و سیطح آ میون   t رهبرآورد پارامترها، برآورد پارامترهای مدل رگرسيون استاندارد شده، آمیا 

 و در 05/0ا   بيشیتر  Pمقیدار   گراییاانونفقط برای متغير زارش شده است. بنابرای ، برآورد پارامترها گ

 آید:  مدل رگرسيونی به صورم  یر در می ست. در نتيجه،نيدار مدل معنی
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 دی روستایی هابر اجرای طرح رگذاریتأث نگرش فکری و فلسفیاهمیت نسبی  -4شکل 
 1921پژوهش،  هاییافتهمأخذ: 

 

دی، روستاها به دو گروه بیا  هادر ادامه با توجه به شاخص مشارکت روستایيان در فرایند اجرای طرح

سطح معناداری در گیروه بیا مشیارکت کی       بندی شدند و بر ای  اسا ميزان مشارکت ک  و  یاد دسته

اما در رابطه بیا گیروه    بوده است بنابرای ، مدل رگرسيون چند متغيره معنادار نخواهد بود. 05/0باالتر ا  

 4/99حیدود  ، متغيرهای مستق  994/0یری  تعيي  و  Pروستاهای با مشارکت  یاد، با توجه به مقدار 

ا  آمیاره    هادهمانیباانماید. به منظور بررسی مستق  بودن تغييرام متغير وابسته را تبيي  میا   درصد

مسیتق  بیودن    دهنیده نشیان باشید   5/9تیا   5/1که اگر مقیدار آن بیي     شودیمدوربي  واتس  استیاده 

اسیت، لیذا    101/9ترتيی  برابیر   است که مقیدار آن در گیروه بیا مشیارکت کی  و  ییاد بیه        هاماندهیباا

،  در مدل روستاهای بیا مشیارکت   تحقيدهای با توجه به یافته .باشندیممستق  ا  یکدیگر  هاماندهیباا

متغيرها در سایر بوده است، در نتيجه  05/0ا   بيشتر ییگرااانونعرض ا  مبدا،   داریمعندر سطح  یاد 

 و مدل رگرسيونی به صورم  یر ااب  ارائه خواهد بود: باشندیم داریمعنمدل 
دیها= اجرای طرح 191/1+  401/0 × پذیریمسئوليت+  905/0× نگری + آینده 102/0× فردگرایی مثبت   

 

  گیری  نتیجهبندی و جمع
پیور  (، شیارع 1974(، رهنمیا ) 1967نتای  تحقيد حایر همسو بیا تحقيقیام ابلیی ماننید وثیوای )     

دهد که در ک  ميیزان مشیارکت روسیتایيان در فراینید انجیام      ( نشان می1919پور )( و سرتيپی1979)

شیود.  پیایي  ار ییابی میی   های عمرانی گری دولت در پروژهدلي  تیکر تصدیبهدی روستایی هاهایطرح

یند اجرای طرح هادی آفر

 روستایی

 گراییقانون

1/1 

 

 فردگرایی مثبت

513/1 

 

 پذیریمسؤولیت

221/1 

 

 نگریآینده

546/1 
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(، کیوثری  1971(، عیتی )1971با عنایت به نتای  تحقيقام پژوهشگرانی مانند محمودیان )عالوه بر آن، 

( کیه  1912( و شیرییی و همکیاران )  1921(، ریایی و همکاران )1920نژاد و همکاران )(، حس 1974)

 یرا دانند، های عمرانی مؤثر میجام پروژهنولت را در مشارکت پایي  روستایيان در فرایند اوابستگی به د

دی در پی مشارکت ابزاری هاهای عمرانی و به ویژه طرحبر اسا  ای  تیکر، دولت در فرایند انجام پروژه

هیای تحقيید   ؤلییه گراییی در بیي  م  نيز اعتقاد به ایانون  در ای  تحقيد،است تا مشارکت خود انگيخته. 

تری  ميانگي  را به خود اختصاص داده و در مدل اثرگذاری نيز فااد تأثير مستقي  بر فرایند انجیام  پایي 

 دی است.هاهایطرح

 نگیرش فکیری و فلسییی   برای بررسی رابطه بي   تحقيد و  سؤالدر پاسخ به بندی نهایی و در جمع

ی هیا دادهاسیا   ر دی روستایی بی هافرایند اجرای طرح مؤثر بر مشارکت روستایيان و ميزان موفقيت در

حاص  ا  نظرسنجی ا  آنان، ا  یری  همبستگی پيرسون استیاده شیده اسیت. بنیابرای ، نتیای  آ میون      

نگیرش فکیری و   بیي  ميیزان    909/0بیا ییری     یامالحظهااب در مجموع ارتبا  نسبتا   دهدیمنشان 

ی میورد مطالعیه   دی روسیتایی در منطقیه  هیا هاید اجرای طرحفراین ومؤثر مشارکت روستایيان فلسیی 

مؤثر بر مشیارکت روسیتایيان در ميیزان    نگرش فکری و فلسیی ی رگذاريتأثوجود دارد. با بررسی ميزان 

شیود؛ متغيیر   میی  ینی يبشيپدی روستایی در منطقه مورد مطالعه هاهایموفقيت در فرایند اجرای طرح

مثبتی بیر روی ميیزان موفقيیت فراینید      ريتأثشارکت روستایيان دارای مؤثر بر منگرش فکری و فلسیی 

هیای میردم نهیاد بیا     هیای آن، نقیش تشیک    دی روستایی خواهد بیود و در بیي  شیاخص   هااجرای طرح

نماید. با توجه به ميیزان مشیارکت   تغييرام متغير وابسته را توجيه می  یترشيبدرصد  1/11اثرگذاری 

بندی روستایيان بیه  دی روستایی ا  نگاه دهياران، پا ا  گروههاهيه و اجرای طرحروستایيان در فرایند ت

نهیادی میؤثر بیر    -دو گروه با مشارکت ک  و  یاد، تیاوم معناداری در ميزان اثرگذاری عوام  سیاختاری 

مدل رگرسيونی مشارکت روستایيان مشاهده گردید، به نحوی که در گروه روستاهای با مشارکت پایي ، 

متغيیر  اما در گروه روستاهای با مشارکت  ییاد فقیط   نبوده است،  ابولااب توجه به سطح معناداری،  با

درصد تغييرام متغير وابسیته را   4/99نبوده و در مجموع متغيرهای مستق  بيش ا  معنادار گرایی اانون

دی روسیتایی  هیا حدرصد بر فرایند اجیرای طیر   1/40حدود  یریپذتيمسئولو در متغير  دینمایمتبيي  

میؤثر بیر مشیارکت در ميیزان     نگرش فکری و فلسیی توان گیت که . در نهایت، میير خواهد گذاشتثتأ

داشیته   یتیوجه اابی  دی روستایی در منطقة مورد مطالعه تأثير نسبتا  هاهایموفقيت فرایند اجرای طرح

 گيرد.است و فریية تحقيد مورد تأیيد ارار می

 

 

 



 541...                                             .نقش نگرش فکری و فلسفی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای

  ارائة پیشنهادات

مشیارکت روسیتایيان در فراینید اجیرای     افیزایش   و راهکارهای پيشینهادی جهیت بهبیود     یترمه 

 ا : اندعبارم یابی به توفيد بيشتر در ای   مينه،دی روستایی و دستهاهایطرح
 دی روسیتایی و  هیا هیای داری طیرح اجرا و نگه ه،یند تهياهای آمو شی، در  مينه آشنایی با فربرگزاری کارگاه

، تا روستایيان بتوانند با سطح آگاهی و اطالعیام مناسی  بیه شیکلی مسیتمر و      حوة مشارکت روستایيان در آنن

 .ها مشارکت داشته باشندپایدار در ای  طرح

نهادی و اانونی در جهت تسهي  و افزایش مشارکت عمومی روستایيان در فرایند تهيه و اجیرای   یسا تيظرف

 تواند ظرفيت ماندگاری جمعيت روستایی را ارتقا دهد. ایی که میدی در سطح نواحی روستهاطرح

  ،و شیوراهای حی  اخیتالا    هیا یاريی دهبا توجه به یعف عملکرد نهادهای موجود در منطقه همانند شیوراها، 

خواهد بود.  یرا هر چه افیراد   ثمربخشو معتمد محلی رفع مشکالم و پيشبرد امور  بانیوذترغي  و تشوید افراد 

رابطه اعضای نهاد را ه  با مردم و ه  با  توانندیمدر نهادهای مردمی همانند شوراها عضویت داشته باشند  وذبانی

 مناس  بر ارار سا ند. به طوردولت 

 م أمردم ا  طرید آمو ش تیو  یسا آگاهبرای  دیهامرتبط با طرحگوناگون  یهانهي مپيشرو در  یهاگروهایجاد

مختلف در روستاها و انتقیال تجربيیام سیایر منیاطد      یهاسا مانتوسط  یرساناطالعتشکي  جلسام و  باتجربه

 به روستائيان. کشور

     افزایش آگاهی مردم در ارتبا  با حقوق مدنی و شهروندی جهت کاهش و تهدیید ایدرم دولیت در خصیوص

 م فرا فردی.مردمی و دفاع ا  حقوق شهروندی در برابر جبر ادر یهاتشک دخالت در امور نهادها و 

 ارتبیا   روسیتایيان  معيشت و  ندگی با مستقي  به طور آن فيزیکی بافت در روستا دیهاطرح اجرای 

 برخیوردار  بیاالیی  اهميیت  ا  طرح اجرای فرآیند در هاآن مشارکت و روستا اهالی همراهی دارد، بنابرای 

و  دهيیار  توسیط  دیهیا طیرح  اجرای در اهالی مشارکت ميزان باال بردن خصوص در که مواردی  یترعمده. است

 ا : اندعبارمد انجام شود، توانمی مدیریت روستایی

 روستا بافت در آن تأثير ميزان و دیهاطرح مختلف جوان  شناخت و الف/ آشنایی

 روستایيان  ندگی در دیهاطرح اجرای ااتصادی و اجتماعی تأثيرام  / شناخت

 روستا و ویعيت مواعيت با هاآن مطابقت و دیهاطرح هایپروژه اجرای برای شدهانجام هایبندیاولویت بررسی و شناخت ج/ 

 نقدی، هایکمك دی )شام هاطرح اجرای به کمك جهت در روستا اهالی یاری خود آوریجمع برای ال م اادامام و هماهنگی د/ انجام

 فنی و...(. هایکمك انسانی، نيروی

 هنگام در هاآن اجرایی کردن و طرح تهيه  مان در طرح عمومی هایکاربری جهت مناس  های مي   گذاشت اختيار در و ه/ شناسایی

  مينه( ای  در خاص مندیوظيیه مبنای )بر دیهاطرح اجرای

 و تعری، معابر و اصالح  مينه در هاآن همکاری و مردم مشارکت ميزان بردن باال برای یا  مورد اجتماعی بسترهای و/ ایجاد

 دیهاطرح مطابد نيا  مورد هایا گشاییب
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