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وضعيت و جايگاه مشاركت و عوامل مؤثر بر آن در برنامه  ريزي روستايي
مطالعه موردي؛ جمعيت روستايي شهرستان بوكان

حسن حسن  پور بغده  كندي
كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه  ريزي روستايي 

چكيده
 Participation در ادبيات توسعه و بويژه توسعه پايدار روستايي مفهوم مشاركت
نقش محوري يافته است. شناخت عوامل مؤثر بر افزايش و يا كاهش انگيزه و 
تمايل به مشاركت نزد روستاييان زمينه  ساز برداشتن گام  هاي دقيق و شفاف در 
راستاي بسترسازي براي مشاركت مردم در برنامه  هاي عمراني و همراه ساختن 
توسعه  برنامه  ريزي  فرايند  در  ارزشيابي  و  نگهداري  اجرا،  برنامه  ريزي،  يكباره 
پايدار روستايي مي  گردد. در اين مقاله كه مباني رويكردي آن بر اساس تئوري 
ميداني  و  مشاهده  اي  اسنادي،  روش  هاي  از  استفاده  با  است،  مشاركتي  توسعه 
ضريب  بويژه  استنباطي  آمار  از  استفاده  با  و  شده  پرداخته  داده  ها  گردآوري  به 
همبستگي و تحليل عاملي تجزيه و تحليل شده است. رابطه بين متغيرهاي مستقل 
اثرات  از  آگاهي  روستايي،  توسعه  طرح  هاي  اجراي  ضرورت  از  آگاهي  ميزان 
مثبت طرح  هاي توسعه روستايي، ارزيابي مثبت از فوايد امكانات عمراني روستا 
با وضعيت مشاركتي مردم در طرح  هاي توسعه روستايي در سطح بااليي داراي 

رابطه معني  دار بوده است.
واژه هاي كليدي: مشاركت، برنامه  ريزي توسعه روستايي، توسعه مشاركتي، 

عامل شناختي- نگرشي، اقدامات دولت

مقدمه
يونان  كهن  ميراث هاي  از  يكي  عنوان  به   (Participation) مشاركت 
باستان، يعني «مردم ساالري»، پس از غيبتي طوالني، مجدداً در عصر امروز، 
بخشيدن»  قدرت  و  كردن  «نيرومند  عنوان  با  اسميت  آدام  انديشه هاي  در 
نطفه اش شكل  گرفت و در هيأت «واگذاري قدرت به مردمان» در جامعه 
متولد شد ودرحال طي نمودن روزهاي رو به رشد و پويايي خود، در جوامع 
از  توسعه  درحال  كشورهاي  سياسي  نظام هاي  اگرچه  است.  دنيا  مختلف 
دويست سال پيش، همواره رد پايي از مشاركت را در جامعه خود ديده اند 
اما هنوز سازوكارهاي ضروري براي معني دار كردن مشاركت مردم، چنانكه 
بايد، پديد نيامده؛ يعني مردم هنوز هم در تعيين سرنوشت خويش، دخالتي 
آگاهانه نداشته و ندارند. مشاركت شرايطي را ايجاد مي كند كه درآن تمام 
روستاييان امكان استفاده از مزيت هاي جامعه را داشته و رها از تعلقات و 
عاليق اعتقادي شان، امكان يابند تا باتوجه به صالحيت وتوانمندي هاي ذهني 
خود، درتمام پديده ها و متغيرها اثر گذار باشند. در واقع مشاركت اين امكان 
تجربه مثبتي ازيك فعاليت وسهم گيري در  را به روستاييان مي  دهد كه اوالً 
يك همكاري متقابل با محيط بدست آورند، دومًا  فرصتي جديد به لحاظ 
ذهني و عملي بيابند كه در آن شركتي فعال در تغيير و بهبود شرايط زيست 
خود داشته باشند و نهايتًا تالشي شخصي براي دسترسي متساوي با سايرين 

درتمام امكانات رفاهي جامعه داشته باشند.

ديدگاه مورد نظر در اين مقاله، توسعه مشاركتي مي  باشد. از اين ديدگاه، 
مردم هم وسيله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح هاي توسعه روستايي چه 
به لحاظ ماهيت طرح ها و چه به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي, 
نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع هستند. در اين استراتژي بايد با تلفيق 
گسترده  مشاركت  امكان  باال،  به  پايين  و  پايين  به  باال  رويكردهاي  مناسب 

مردم را در فرآيند توسعه روستايي فراهم آورد.

پرسش  هاي اساسي تحقيق
اين تحقيق در پي پاسخ به سؤاالت اساسي زير است:

ضرورت و نقش مشاركت روستاييان در طرح  هاي توسعه روستايي چيست؟  -
چه عواملي در جلب مشاركت روستاييان مؤثر است؟  -
متغيرهاي اثرگذار در هر يك از عوامل مؤثر كدامند؟  -

ضرورت و اهداف تحقيق
اعتباري  چنان  از  صاحبنظران  نزد  توسعه  روند  در  مردم  مشاركت 
برخوردار است كه بعضاً توسعه را معادل مشاركت مي  دانند. ( طالب،1374، 
4) لذا دستيابي به توسعه همه  جانبه روستايي، بدون اتخاذ روش هايي كه در 
آن به مشاركت مردمي به عنوان زيربنا نگريسته شود، ميسر نمي  باشد.(مطيعي 

لنگرودي،1382، 81)
مشاركت مردمي از آن جهت اهميت دارد كه به آن به منزله راهبردي 
بكارگيري  با  كه  است  آن  بر  اميد  و  مي  شود  نگريسته  توسعه  در  جديد 
مؤثر مشاركت مردمي، توسعه متعادل و پايدار حاصل آيد. مشاركت عامل 
تقويت همبستگي در گروه  هاي اجتماعي است. حضور افراد در فعاليت ها و 
تصميم گيري هاي اجتماعي در بلند مدت موجب تعميق روابط بين اعضاي 
جامعه ، افزايش احساس يگانگي، سعه صدر و تسامح و تساهل گرديده و در 
نتيجه به توسعه نهادهاي مدني و دموكراتيك خواهد انجاميد. تعصبات قومي 
نگري  عام  سوي  به  محلي  دار  ريشه  سنت هاي  و  يافته  كاهش  قبيله اي  و 
خواهد  اصالح  دموكراتيك  هنجارهاي  نفع  به  لزوم  صورت  در  و  هدايت 
دولت  اكنون  كه  اموري  از  بسياري  كه  داشت  انتظار  مي توان  وانگهي  شد. 
مردم  خود  توسط  اجتماعي  فعاليت هاي  قالب  در  است  آن  انجام  متصدي 
طريق  از  افراد  هم  و  يافته  كاهش  دولت  حجم  هم  عمل  در  و  شده  اداره 
ازسويي  نمايند.  ادا  اجتماع  كليت  به  را  خود  دين  امور  اين  به  دادن  سامان 
مي آيد.  حساب  به  جامعه  يافتگي  توسعه  سطح  بيانگر  مشاركتها  اين  ميزان 
گرو  در  جوامع  اجتماعي  مشاركت  تنوع  و  فراگيري  گستردگي،  كه  چرا 
بسط الگوهاي تصميم گيري، نظارت و كنترل اجتماعي دموكراتيك و كثرت 
حضور  حاكمان  كه  دموكراتيك  غير  عرصه هاي  در  است  بديهي  است.  گرا 
عامه مردم را در محافل تصميم گيري و تصميم سازي برنمي تابند مشاركت 
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اجتماعي مفهومي گنگ و مخدوش است. لذا توسعه سياسي كه مآالً منجر به 
شايسته ساالري و حاكميت مشروع مي گردد زمينه مطلوب و مناسب براي 

توسعه همه جانبه وپايدار جامعه مي باشد.
هدف از انجام اين تحقيق شناخت ميزان مشاركت عيني و واقعي مردم 
مورد  در  نظرهايشان  وجه  و  آگاهي  ميزان  روستايي،  توسعه  طرح  هاي  در 
طرح ها و همچنين شناخت عوامل تأثيرگذار بر فرآيند مشاركت روستاييان 
در برنامه ريزي توسعه روستايي و به دنبال آن معرفي مزاياي مشاركت براي 
موفقيت طرح  هاي توسعه روستايي و شناخت راههاي جلب مشاركت در اين 

طرح  ها مي  باشد.

تعريف موضوع تحقيق
موضوع تحقيق حاضر، شناخت وضعيت و جايگاه مشاركت و عوامل 
مؤثر بر آن در برنامه  ريزي روستايي مي  باشد. براي تعريف موضوع تحقيق 
ضروري است مفاهيم مشاركت و ارتباط آن با برنامه ريزي توسعه روستايي 
تعريف گردد و سپس با تبيين ارتباط منطقي بين مفاهيم فوق، موضوع تحقيق 

تعريف شود. 
مشاركت به شركت داوطلبانه افراد در تصميم  گيري، اجرا، بهره  برداري 
و ارزيابي فعاليت  ها اطالق مي  شود. به عبارتي ديگر مشاركت داراي سطوح 
و  كار  نيروي  تأمين  در  مشاركت  آن،  سطح  پايين  ترين  كه  است  مختلفي 
باالترين سطح آن، مشاركت در تصميم  گيري و تصميم  سازي است. (شاعري، 

(136 ،1378
مشاركت يك درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت هاي گروهي 
يكديگر  گروهي،  است كه آنان را بر مي انگيزد تا براي دستيابي به هدف هاي 
از  است  عبارت  «مشاركت  همچنين  شوند.  مسئوليت پذير  و  دهند  ياري  را 
دخالت قابل توجهي از افراد در وضعيت  ها و كاركردهايي كه موجب افزايش 
رفاه آنان مي  شود، به طوري كه در اين فرآيند هر فرد بر اساس اراده خويش 
نظر  مورد  جامعه  مشخص  اهداف  چارچوب  در  خاص  مسئوليتي  قبول  به 
طرح  ها  تهيه  تصميم  گيري  ها،  در  عملي  و  فكري  همياري  با  و  مي  دهد  تن 
مي  كند. (خاتون  آبادي،  فعال  مشاركت  آنها  درآوردن  اجرا  به  و  خط  مشي  ها  و 

 (215 ،1378
هدف كلي توسعه نيز رشد و تعالي همه  جانبه انساني است. از اين رو 
در فرآيند برنامه  ريزي براي دستيابي به توسعه و قرار گرفتن در مسير آن، 
شناخت و درك شرايط و مقتضيات جوامع روستايي و نيازهاي آنان در ابعاد 
بدون  شناخت  اين  و  مي  باشد  ضروري  اقدامات  جمله  از  معنوي  و  مادي 
مشاركت مردم در همه ابعاد برنامه  ريزي توسعه روستايي بصورت كامل و 

جامع نخواهد بود. 
معني  به  چيز  هر  از  پيش  مشاركت  كه  است  مهم  مسأله  اين  به  توجه 
درگيري ذهني و عاطفي است ومهارت و كارداني فرد براي اين كار كافي 
با  مشاركت  كه  معناست  بدين  و  است  روانشناختي  درگيري  اين  نيست. 
زماني  مشاركت  واقع  در  باشد.  موفق  مي  تواند  نگرشي  و  فكري  پشتوانه 
گسترش مي  يابد و پايدار مي  ماند كه مردم احساس كنند به انديشه هاي آنان 
توجه مي شود و اين امر سبب رشد انگيزه ي ياري و همكاري در آنان مي  گردد، 
چرا كه مردم از راه مشاركت اين فرصت را مي  يابند كه قابليت هاي ابتكار 

و آفرينندگي خود را براي تغيير در شرايط زيست خود از بند رها سازند.

روش تحقيق
در اين تحقيق از روش  هاي مختلف تحقيق از جمله روش  هاي اسنادي، 
مشاهده  اي و ميداني استفاده شده است و براي سنجش و تجزيه و تحليل  
از فنون آمار استنباطي بويژه ضريب همبستگي و تحليل عاملي استفاده شده 

است.

جامعه آماري
اين  مي باشد.  بوكان  شهرستان  روستاهاي  تحقيق  اين  در  آماري  جامعه 
شهرستان با مساحتي معادل 2541/3 كيلومترمربع و جمعيتي معادل 202637 
نفر در سال 1385، حدود 6/50 درصد از مساحت استان آذربايجان غربي و 
7/15 درصد از جمعيت اين استان را در سال 1385 شامل مي  شود. جمعيت 
شهر،   2 در   4/7 خانوار  بعد  با  و  خانوار   42311 قالب  در  شهرستان  اين 
2 بخش، 7 دهستان و 179روستاي داراي سكنه استقرار يافته  اند. جمعيت 
روستايي اين شهرستان در سال 1385، معادل 52340 نفر در قالب 9537 
خانوار بوده است. بنابراين جامعه آماري اين تحقيق شامل كل خانوارهاي 

روستايي شهرستان است. 

نمونه آماري
اساس  بر  آماري  جامعه  به  تعميم  قابل  نمونه  حجم  برآورد  منظور  به 
تجارب و رويه  هاي علمي نمونه  گيري، ابتدا چارچوب نمونه  گيري تحرير و 
تدقيق گرديد. بدين ترتيب كه چارچوب نمونه  گيري شامل همه خانوارهاي 
واقع در مناطق روستايي شهرستان كه معادل 9537 واحد نمونه  اي هستند، 
و  انتخاب  خانوار  سرپرستان  از  نفر   30 آزمون،  پيش  مرحله  در  مي  باشد. 
توسعه  طرح  هاي  در  مشاركت)  عدم  (يا  آنها  مشاركت  ميزان  سنجش  با 

(s= 1.36 ) .روستايي، انحراف معيار محاسبه گرديد
آنگاه اين پرسش مطرح گرديد كه با 95 درصد اطمينان و احتمال وجود 
تجاوز  درصد  از 5  خطايي  ضريب  تا  باشد  چقدر  نمونه  حجم  درصد،   30
نكند.سپس با استفاده از فرمول كوكران حجم جامعه مورد مطالعه به شرح 

       زير محاسبه گرديد:
      N (ts)2    

N =
         

 Nd2  +  (ts)2

 n= حجم نمونه قابل قبول
N= حجم كل جامعه 

(t = 1/96 ). با 95 درصد اطمينان يا 5 درصد خطا (t)مقدار =t
s= انحراف معيار 30 پرسشنامه در مرحله پيش آزمون

d= نصف فاصله حدود اعتماد (دقت احتمالي مطلوب)
روستايي  خانوارهاي  سرپرستان  كل  جامعه  حاضر،  تحقيق  در 
شهرستان(N) برابر9537 خانوار و انحراف معيار محاسبه شده از مطالعه 30 
نفر برابر (s =1/36) بوده و دقت احتمالي مطلوب را با توجه به مطالعات 
 (d =0/19 ) قبلي، محاسبات آماري و مشورت با متخصصان آمار برابر با
گرفته شده است. با قرار دادن نمادها در فرمول مورد نظر، حداقل حجم نمونه 

قابل قبول بدست مي  آيد.
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روش نمونه  گيري
مي  باشد.  خانوار  سرپرست   (Selection unit)نمونه  اي انتخاب  واحد 
 Probability)احتمالي نمونه  گيري  از  است  عبارت  نمونه  گيري  رويه 
خوشه  اي  نمونه  گيري  از  عبارتست  نمونه  گيري  شيوه  و   (Sampling
نمونه  گيري  و   (Multi Phase Cluster Sampling)چندمرحله  اي

.(Simple Random sampling)تصادفي ساده
جهت دستيابي به واحدهاي نمونه  اي، ابتدا با استفاده از قضيه حد مركزي 
در آمار كه بر اساس آن، انتخاب حجم نمونه باالي 30 (NÂ 30) به شيوه 
تصادفي داراي توزيع نرمال خواهد بود، ابتدا 2 دهستان از بخش مركزي و 
2 دهستان از بخش سيمينه، به شيوه تصادفي ساده انتخاب و در هر دهستان 
5 روستا انتخاب و سپس در هر روستا بر حسب تعداد خانوار، واحدهاي 

نمونه  اي به شيوه تصادفي انتخاب شدند.

وسيله تحقيق
تحقيق  اين  در  داده  ها  گردآوري  جهت  استفاده  مورد  اصلي  ابزار 
پرسشنامه بوده كه در دو قسمت تنظيم گرديد. بخش اول شامل ويژگي هاي 
فردي شامل سن، جنس، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، ميزان تحصيالت و 
بخش دوم شامل عبارات نگرش سنج در زمينه مشاركت در طرح  هاي توسعه 

روستايي بود.  

سنجش روايي و پايايي وسيله تحقيق
استفاده  محتوا  روايي  از  تحقيق،  پرسشنامه  هاي  روايي  تعيين  براي 
و  جغرافيايي  علوم  متخصصان  اختيار  در  و  تكثير  آنها  از  تعدادي  و  شد 
علوم اجتماعي قرار گرفت و در اين مرحله تعدادي از پرسش  ها حذف و 
اعتبار  و  پايايي  تعيين  جهت  گرديد.  اصالح  نيز  تعدادي  و  شده  جايگزين 
(Validity) پرسشنامه، از روش ثبات دروني استفاده گرديد و مرحله پيش 
آزمون (Pilot- test) پرسشنامه  ها در مناطق مختلف تحقيق انجام پذيرفت 

و نواقص آنها برطرف گرديد. 
در مرحله پيش آزمون 30 پرسشنامه تكميل گرديد. آنگاه پرسشنامه  ها با 
استفاده از نرم افزار spss پردازش شد و ضريب آلفا كرونباخ براي پرسشنامه 

محاسبه گرديد. 
نتيجه حاصل از محاسبه ضريب آلفا كرونباخ براي پرسشنامه 84 درصد 
و در حد بسيار مطلوب بود، بعد از گردآوري داده  ها نيز مجدداً ثبات دروني 
محاسبه گرديد كه ضريب آلفا كرونباخ 74 بدست آمد. لذا مي  توان گفت كه 

پرسشنامه  ها تا حد بااليي در سنجش متغيرها موفق بوده  اند.

ابعاد مشاركت در برنامه  ريزي توسعه روستايي
با  مختلف  ابعاد  از  روستايي  و  شهري  جوامع  در  اجتماعي  مشاركت 
روستايي مبتني بر نياز و  جوامع  مشاركت  كه  نحوي  به  است.  متفاوت  هم 
مشاركت شهري تا حدودي مبتني بر آگاهي بوده و كسب آگاهي نيز مشروط 
به آموزش افراد مي باشد. مشاركت اجتماعي در جوامع روستايي ايران را از دو 

ديدگاه مي توان مورد بررسي قرار داد:
- از ديدگاه تصميم گيري، تصميم سازي و نظارت اجتماعي .

- از ديدگاه تشريك مساعي و فعاليت هاي جمعي در امور مربوط به زندگي 
روزمره.

 در جوامع روستايي ايران هر دو شيوه مورد اشاره به وفور به كار گرفته 
مي شوند. علت وجودي چنين مشاركت هايي را در ويژگي هاي خاص جوامع 
روستايي چون روابط اجتماعي نزديك و چهره به چهره، توقعات افراد از 
هم، نظارت اجتماعي قوي در چارچوب وجدان جمعي، يكنواختي سنت ها 

و باورها مي توان يافت. 
در جوامع روستايي ايران ويژگي هايي چون وجود اعتماد بين اعضاي 
آن،  به  پايبندي  ضرورت  و  آنان  بين  موجود  همبستگي  روستايي،  جامعه 
تخصص هاي يكسان و امكان مشاركت افراد ، ارجحيت همنوايي و همرنگي، 
همگي زمينه هاي ظهور و پايداري مشاركت اجتماعي را فراهم نموده است.

انواع مشاركت در برنامه  ريزي توسعه روستايي
در يك نگاه ساده  اصول آرماني مديريت روستايي عبارتند از: تشويق 
خواسته  هاي  و  نيازها  از  آگاهي  روستا،  امور  اداره  در  مردم  مشاركت 
ستادي،  كاركنان  اندك  تعداد  و  ساده  سازماني  از  برخورداري  روستاييان، 
اجتماعي،  اولويت و اهميت قائل شدن براي گسترش فضاهاي فرهنگي – 
بهره  وري و بهره  گيري بهينه از امكانات، و باالخره تالش براي دستيابي به 

توسعه پايدار روستايي. 
بايستي توجه داشت كه در شرايط نوين جهاني كه بطور فزاينده به سمت 
ندادن  دخالت  مردم و  مشاركت  توجه به  برمي  دارد، عدم  گام  شهري  شدن 
مي  سازد.  مشكل تر  را  موجود  مسائل  و  مشكالت  با  رويارويي  آنان  استعداد 

مشاركت مردم در برنامه هاي عمراني عبارتند از :
-مشاركت در برنامه ريزي (تصميم  گيري): اولين گام مشاركت، شركت در 
برنامه ريزي است و اولين مرحله برنامه  ريزي طرح مسأله است كه براساس 
برقراري ارتباط منطقي بين نيازهاي جامعه و مصالح جامعه  بررسي مي شود 
و مردم از اين حق ذاتي خود برخوردارند كه از تصميماتي كه بر زندگي آنها 
تأثير مي گذارد آگاه باشند و در آن مداخله كنند. بديهي است تا زماني كه 
مردم به دانستن اينكه مسأله اي وجود دارد تمايل نداشته باشند، به حل آن 

مسأله تمايل نخواهند داشت . 
-  مشاركت در اجرا: در اجراي برنامه ها، شركت جمعيت به طور مساوي 
براي  را  استفاده  امكانات  برنامه  ريزي،  است  ممكن  چند  هر  است.  مهم 
جمعيت بدون مشاركت آنها در برنامه ريزي فراهم كنند ولي فعاليت اجرايي 
بودجه،  تهيه  كار،  اجراي  مديريت،  جنبه هاي  در  مردم  كه  است  آن  صحيح 

مصالح و نظارت شركت داشته باشند.
-مشاركت در ارزشيابي: براي ارائه بازخورد الزم به مديريت هاي پروژه و 
سياستگزاران جهت تعديل و تصحيح خط مشي هايي كه بايد ضمن اجراي 
مردم  مشاركت  دارد.  ضرورت  ارزشيابي  و  بازنگري  گيرد،  انجام  پروژه ها 
در تهيه اطالعات مربوط به پيشرفت پروژه براي مشخص كردن مشكالت 
ارزشيابي،  و  بازنگري  در  آنها  مداخله  دارد.  ضرورت  اجرايي  تنگناهاي  و 

احتماالً موجب كاهش سوء مديريت در يك پروژه مي شود.
-مشاركت در نگهداري: مشاركت داوطلبانه تنها زماني ميسر است كه مردم 
و  اجرايي  برنامه هاي  به  مردم  غالباً   زيرا  شوند  بهره مند  مشاركتي  چنين  از 
پروژه هايي عالقه نشان مي دهند كه منافع مستقيم خود را در آن ببينند و فقط 
هنگامي پروژه ها را از آن خود به حساب مي آورند كه در منافع حاصل از 

آن سهيم باشند.
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عوامل مؤثر بر مشاركت روستاييان در طرح هاي توسعه روستايي
مشاركت نيازمند قرارگرفتن مردم در كانون توسعه مي  باشد. اين امر به 
همان اندازه كه در سطح خرد و محلي مهم است، در سطح كالن نيز داراي 
در  روستاييان  مشاركت  بر  مؤثر  عوامل   (Tanvir,2006,592).مي  باشد اهميت 
دو سطح كالن و خرد قابل بررسي است. مشاركت در سطح كالن از عوامل 
و  تاريخي  پيشينه  برنامه  ريزي،  نظام  ساختار  و  شرايط  جمله  از  گوناگوني 
سطح توسعه كشور تأثير مي  پذيرد. به لحاظ نظام برنامه  ريزي «تمركزگرايي 
موجب  بوده  ايران  در  گسترده  و  ناتوان  بوروكراسي  شكل  گيري  عامل  كه 
است». شده  توسعه  روند  در  داوطلبانه  گروه  هاي  و  افراد  كمتر  مشاركت 
(ارمكي، 1379، 147) عمق و سطح مشاركت در كشورهايي كه داراي پيشينه 
و  ژرف تر  مراتب  به  هستند،  ساختاريافته  و  شده  نهادينه   مردمي  حكومت هاي 
گسترده تر از كشورهايي است كه در طول تاريخ انواع حكومت هاي استبدادي 
را تجربه كرده  اند. سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز يكي از 

شاخص  هاي تأثيرگذار و مهم در مشاركت به شمار مي  آيد.
اقتصادي  و  اجتماعي  محيطي،  شرايط  به  بسته  خرد  سطح  در  مشاركت 
روستاهاي مختلف از جمله ويژگي  هاي شخصيتي، نظام اعتقادي و گرايشي، 
سطح آگاهي و ميزان برخورداري از امكانات، خدمات و منابع متفاوت مي  باشد. 

متغيرهاي تحقيق
بطور كلي تمام مفاهيمي كه بتواند دو يا چند ارزش يا حالت به خود بگيرد، 
متغير ناميده مي  شود. به عبارت ديگر متغير مشخصه يك عنصر پديده موجود 
زنده و يا هر چيزي است كه قابليت تغيير داشته و مي تواند مقادير مختلفي 
هستند.  متغير  مهم  ويژگي  دو  تغييرپذيري  و  سنجش  پذيري  لذا  بپذيرد.  را 
سودمندترين راه طبقه  بندي متغيرها، مستقل و وابسته ناميدن آنهاست. متغير 
مستقل «پيش آمد» يا «تيمار» و متغير وابسته، «پي آمد» يا نتيجه است.(شاعري،1378، 
136) تحقيق حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و از نظر گردآوري داده  ها، ميزان 
نظارت و درجه كنترل متغيرها و قابليت تعميم  يافته  ها از نوع پيمايشي و به 
روش توصيفي همبستگي مي  باشد كه عالوه بر عوامل مؤثر بر مشاركت در 
طرح  هاي توسعه روستايي، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و ميزان 
تأثيرپذيري متغير وابسته براساس متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي -
دهد. جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق شامل 9537 نفر سرپرستان 
خانوارهاي روستايي شهرستان بوكان بوده كه براساس فرمول كوكران تعداد 

192 نفر از آنان انتخاب گرديدند و پرسشنامه  ها توسط آنان تكميل گرديد.

جدول 1- جدول توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب سن
درصد تجمعيدرصدفراوانيگروه سني (سال)

20-30136/76/7
31-406232/339
41-504121/360/37
51-602714/174/47
61-703819/892/27

115/7100باالتر از 70
-192100جمع

جدول 2- جدول توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب ميزان 
تحصيالت

درصد تجمعيدرصدفراوانيميزان تحصيالت
3116/1416/14بي سواد
6332/8148/95ابتدايي
4925/5274/47راهنمايي
3216/6691/31ديپلم

178/85100باالتر از ديپلم
-192100جمع

بر اين اساس متغيرهاي اين تحقيق نيز شامل 15 متغير مستقل و يك 
متغير وابسته (مشاركت روستاييان در طرح  هاي توسعه روستايي) مي  باشد كه 

در جدول شماره 4 آمده است.

جدول 3- توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب شغل اصلي
درصد تجمعيدرصدفراوانينوع شغل
17390/190/1كشاورز
126/2596/35دامدار
21/0497/39كارمند

52/6100ساير مشاغل
-192100جمع

جدول 4- متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق
متغيرهاي وابستهمتغيرهاي مستقل
سن، جنس، وضعيت تأهل، متغيرهاي فردي

ميزان  فرزندان،  تعداد 
تحصيالت، شغل

در  روستاييان  مشاركت 
طرح  هاي توسعه روستايي

دام، متغيرهاي اقتصادي تعداد  زمين،  مقدار 
ميزان درآمد ماهيانه

در  روستاييان  مشاركت 
طرح  هاي توسعه روستايي

متغيرهاي شناختي _ 
نگرشي

فوايد  مورد  در  وجه  نظر 
طرح  هاي  كاركردهاي  و 
از  آگاهي  ميزان  عمراني، 
گرفته،  صورت  اقدامات 
امكانات  از  رضايت  ميزان 

و خدمات موجود

در  روستاييان  مشاركت 
طرح  هاي توسعه روستايي

رسوم متغيرهاي اجتماعي و  آداب  به  توجه 
با  مشورت  روستاييان، 
اجراي  از  قبل  روستاييان 

طرح، ايجاد اشتغال

در  روستاييان  مشاركت 
طرح  هاي توسعه روستايي

نتايج تحقيق
خانوار  سرپرستان  از  درصد  كه 94/5  مي  دهد  نشان  آمده  بدست  نتايج 
متأهل و 5/5 درصد مجرد بوده  اند. متوسط سن افراد مورد مطالعه 44/6 سال 
است كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني 40-31 سال مي  باشد. از نظر 
سطح سواد طبق جدول شماره2، به ترتيب 31 نفر بي  سواد، 63 نفر ابتدايي، 

49 نفر راهنمايي، 32 نفر دبيرستان و 17 نفر باالتر از ديپلم بوده  اند.
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جدول 5- اولويت  بندي نظرات افراد مورد مطالعه در مورد موانع 
مشاركت در طرح  هاي عمران روستايي

انحراف ميانگينموانع مشاركت
معيار

اولويت

4/130/921منطبق نبودن طرح  ها با نيازهاي روستاييان
4/040/812عدم مشورت با روستاييان قبل از اجراي طرح

4/000/873بي اطالعي از ضرورت و فوايد طرح  ها
3/541/014نبود انگيزه معنوي براي مشاركت
3/451/085نبود انگيزه مادي براي مشاركت

3/151/326فقدان آموزش الزم براي روستاييان
3/151/137عدم هماهنگي طرح ها با محيط روستا

3/091/238پايين بودن ارتباط كارشناسان با روستاييان
3/031/469عدم عمل به تعهدات از سوي مسئولين
2/951/5510توجه نكردن به آداب و رسوم روستاييان
2/131/2711عدم توجه به مشكالت موجود در محل

الف- بررسي ارتباط بين متغيرها
نتايج مربوط به محاسبه ضريب همبستگي متغيرهاي مورد نظر در جدول 
شماره 2 نشان مي دهد كه حداكثر با 95 درصد اطمينان، متغيرهاي رديف 
4، 5، 6، 7، 8 و 9، 10، 11 و 12 از لحاظ آماري ارتباط معني  داري با ميزان 

مشاركت روستاييان در طرح هاي عمراني روستايي دارند.

جدول 6- نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي متغيرهاي تحقيق
ضريب متغير 2متغير 1رديف

همبستگي
نتيجه 
آزمون

-0/024-ميزان مشاركتسن1
-0/035-ميزان مشاركتتعداد فرزندان2
-0/098ميزان مشاركتميزان تحصيالت3
+0/225ميزان مشاركتمقدار زمين4
+0/277ميزان مشاركتتعداد دام5

+0/161ميزان مشاركتدرآمد6
وجه  نظر در مورد فوايد 7

و كاركردهاي طرح  هاي 
عمراني

+0/907ميزان مشاركت

ميزان آگاهي از 8
اقدامات صورت گرفته

+0/962ميزان مشاركت

ميزان رضايت از 9
امكانات و خدمات 

موجود
+0/898ميزان مشاركت

توجه به آداب و رسوم 10
روستاييان

+0/451ميزان مشاركت

مشورت با روستاييان 11
قبل از اجراي طرح

+0/801ميزان مشاركت

+0/325ميزان مشاركتاشتغالزايي طرح  ها12

و ساير متغيرها در اين زمينه ارتباط معني  داري به لحاظ آماري نداشته  اند. 
به اين معنا كه متغيرهاي فردي اعم از سن، تعداد فرزندان، ميزان تحصيالت 
و ميزان درآمد نقشي در ميزان مشاركت در طرح ها ندارند. از طرفي متغيرهاي 
سن و تعداد فرزندان رابطه معكوس با ميزان مشاركت در طرح  ها داشته  اند. 
اين  ميزان  هرچه  و 9، 10، 11و12  متغيرهاي 4، 5، 6، 7، 8  خصوص  در 

متغيرها بيشتر شود به همان نسبت هم ميزان مشاركت افزايش مي  يابد.
كه  مي  دهد  نشان  متغيرها  بين  ارتباط  بررسي  از  آمده  بدست  نتايج 
و  شناختي  ادراكي  متغيرهاي  برگيرنده  در  كه  نگرشي  شناختي-  متغيرهاي 
نگرشي در مورد نقش و كاركرد طرح  هاي توسعه روستايي، ضرورت اجراي 
اين طرح  ها، ارزيابي فايده اين طرح  ها و ميزان آگاهي از اقدامات صورت 
گرفته در محيط خود مي  باشد، بيشترين تأثير را بر وضعيت ميزان مشاركت 
كاي  مدل  گرفته  انجام  محاسبات  در  است.  داشته  روستايي  برنامه  ريزي  در 
اسكالوگرام معادل 213/16 بدست آمد و اين بدان معني است كه رابطه بين 
عامل شناختي- نگرشي و ميزان مشاركت در طرح   هاي توسعه روستايي در 
 B

1
و 

 
B

0
سطح باالي 0/999 معني  دار است. همچنين آزمون انفرادي ضرايب 

با استفاده از آزمون t نيز معني  داري مدل را در سطح بااليي نشان مي  دهد. 
پس نتيجه مي  گيريم كه هرچه شناخت مردم از ضرورت و اقدامات انجام 
گرفته بيشتر باشد و همچنين نسبت به تأثيرات آنها در سطح روستا آگاه  تر 
داشته  روستايي  توسعه  طرح  هاي  به  نسبت  جامع  تري  و  عميق  تر  نگرش  و 
باشند، مشاركت آنها در مراحل مختلف (تهيه، اجرا، نگهداري و ارزشيابي) 
عمران  پروژه  هاي  و  طرح  ها  در  مشاركت  بود.  خواهد  بيشتر  طرح  ها  اين 
روستايي كه از سال  هاي دهه 50 تحقق آن در قانون آمده است، با اجراي 
طرح خودياري نقدي و كارگري و جنسي در پروژه  هاي عمران و آباداني 

روستايي وزارت جهادسازندگي عموميت و گسترش يافته است. 
با وجود آن كه بعد از انقالب اسالمي همواره بر نقش مشاركت مردم 
بارز  مشخصه  هاي  از  كه  ارادي  حالت  اما  است،  شده  تأكيد  توسعه  امر  در 
توسعه مشاركتي است رعايت نشده است. در اين تحقيق نيز مشخص گرديد 
كه همه خانوارهاي روستايي جهت تأمين برق و يا آب لوله  كشي مكلف به 

پرداخت 25 درصد از هزينه  ها شده  اند.
در  روستاييان  مشاركت  سهم  كه  مي  دهد  نشان  ميداني  مطالعات  نتايج 
فرايند تصميم  گيري و تصميم  سازي به كمتر از 25 درصد مي  رسد. به عبارتي 
4 نمونه  هاي 

1 مشاركت فكري در مراحل برنامه  ريزي ، محدود به كمتر از 
مورد بررسي بوده است. شايد همين نكته به خوبي بيانگر اين مسأله باشد كه 
بيش از 75 درصد از نمونه  هاي مورد بررسي مشورت با روستاييان و آگاهي 
دادن به مردم قبل از اجراي طرح ها را مهمترين عامل براي مشاركت خود 
ذكر نموده  اند و عامل شناختي ـ نگرشي كه دربرگيرنده متغيرهاي ادراكي، 
آنها  اجراي  ضرورت  طرح  ها،  مزاياي  و  نقش  مورد  در  نگرشي  و  شناختي 
بر  را  تأثير  بيشترين  مي  باشد،  گرفته  صورت   اقدامات  از  آگاهي  ميزان  و 

وضعيت مشاركت در طرح  هاي عمراني داشته است.

ب- تحليل عاملي عوامل مؤثر در ميزان مشاركت
تحليل عاملي در خصوص عوامل مؤثر در ميزان مشاركت در طرح  هاي 
 4 قالب  در  پذيرش،  در  تأثيرگذار  متغير  كه 12  داد  نشان  روستايي  توسعه 
از  درصد   78/8 مجموع  در  فاكتور   4 اين  كه  شده  اند.  دسته  بندي  فاكتور 
واريانس كل متغيرها را تبيين مي  كند و 21/2 درصد از واريانس، مربوط به 
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ساير عواملي بوده كه يا  ناشناخته مانده و يا در اين تحقيق مجال بررسي آنها 
مقدور نبوده است، كه بايستي در پژوهش  هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد.

عامل اول: اين عامل تحت عنوان عامل نگرشيـ  شناختي نامگذاري شده است 
كه شامل متغيرهاي وجه  نظر در مورد فوايد و كاركردهاي طرح  هاي عمراني،  
ميزان آگاهي از اقدامات صورت گرفته، ميزان رضايت از امكانات و خدمات 

موجود مي باشد. اين عامل 53/58 درصد از واريانس كل را تبيين مي  كند.
عامل دوم: اين عامل تحت عنوان عامل اجتماعي نامگذاري شده است كه 
شامل متغيرهاي توجه به آداب و رسوم روستاييان، مشورت با روستاييان قبل 
از اجراي طرح وايجاد اشتغال مي  باشد. اين عامل 30/04 درصد از واريانس 

كل را تبيين مي  كند. 
كه  است  شده  نامگذاري  اقتصادي  عامل  عنوان  تحت  عامل  سوم:اين  عامل 
عامل  اين  مي  باشد.  درآمد  ميزان  و  دام  تعداد  زمين،  مقدار  متغيرهاي  شال 

12/84 درصد از واريانس كل را تبيين مي كند.
كه  است  شده  نامگذاري  فردي  عامل  عنوان  تحت  عامل  اين  چهارم:  عامل 
شامل متغيرهاي سن، جنس، وضعيت تأهل، تعداد فرزندان، ميزان تحصيالت 

و شغل مي  باشد. ان عامل 3/04 درصد از واريانس كل را تبيين مي  كند.

نمودار  1- مدل نتايج تحليل عاملي
نتيجه  گيري

در  مشاركت  وضعيت  نمايانگر  خوبي  به   تحقيق  اين  از  حاصل  نتايج 
طرح  هاي توسعه روستايي و تأثيرات عواملي مانند شرايط محيطي، ادراكي، 
نگرشي، فردي، اجتماعي و اقتصادي بر ميزان مشاركت در اين طرح  ها است. 
توجه به اين امر ضروري است كه مشاركت اجتماعي در جوامع شهري و 
روستايي از ابعاد مختلف با هم متفاوت است. به نحوي كه مشاركت جوامع 
روستايي مبتني بر نياز و مشاركت شهري تا حدودي مبتني بر آگاهي بوده و 
كسب آگاهي نيز مشروط به آموزش افراد مي باشد. اگرچه به دنبال تغييرات و 
تحوالتي كه در دهه  هاي اخير متوجه روستاهاي كشور شده است، مشاركت 
اما  است  كرده  حركت  آگاهي  بر  مبتني  مشاركت  سمت  به  نيز  روستاها  در 
شناخت مزايا و منافع اقتصادي طرح  ها از سوي مردم امري بسيار مهم تلقي 
مي  شود و در واقع «مردم براي مشاركت در امر توسعه به برنامه  هاي مرتبط با 
فعاليت عمده  ي اقتصادي خود اعتماد بيشتري نشان مي  دهند».(حسن پور بغده 

 كندي، 1384، 144). مشاركت در حكم وسيله اي براي گسترش و توزيع دوباره 
فرصت ها با هدف اتخاذ تصميم هاي جمعي، همياري در توسعه و بهره مندي 
همگاني از ثمرات آن است. اين مشاركت مي تواند در تمامي مراحل مختلف 
و  منافع  تقسيم  اطالع رساني)،  و  مديريت  (عمليات،  اجرا  تصميم گيري، 
روستايي  توسعه  برنامه  ريزي  در  مشاركت  لذا  باشد.  داشته  وجود  ارزيابي 
متكي بر مالحظات زيست  محيطي و ايجاد فضاي پايدار روستايي بوده و 
تحقق آن در سطح عملي و عيني مستلزم دگرگوني در فضابندي  هاي سنتي 
و تكيه بر واحدهاي جغرافيايي بويژه روستاها به مثابه نمود عيني پايداري و 
توسعه پايدار مي  باشد. بايستي اذعان داشت كه وضعيت مشاركت و عوامل مؤثر 
بر آن در طرح  هاي توسعه روستايي نشانگر اين واقعيت است كه برنامه  ريزان و 
مجريان طرح  هاي عمران روستايي در جلب مشاركت ارادي و آگاهانه مردم موفق 
نبوده  اند. چنانچه اين رويكرد پذيرفته شود كه مشاركت آگاهانه و فعال مردم 
يك عامل اساسي در موفقيت و پايداري طرح  هاي توسعه روستايي به  شمار 
مي  آيد، بايستي پيش از هر چيز در تالش براي ايجاد تغيير در مباني بينشي و 
نگرشي برنامه  ريزان و مجريان و نهادينه كردن انديشه  توسعه مشاركتي همسو با 
دانش بومي در مناطق مختلف كشور بود. بنابراين مديريت روستايي در رويكرد 
جديد خود بايستي به سمتي برود كه با به رسميت شناختن اهميت توان ذهني 
و فيزيكي روستانشينان، تالش كند با توجه به سطح پذيرش و نوع نگرش مردم 
هر مكان، فرصت  هاي مناسب را براي حضور فعاالنه تمامي افراد فراهم سازد.
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