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 روستایی هادی طرح اجرای و تصویب و تهیّه روند در روستاییان مشارکت برمؤثّر  عوامل بررسی

 دشتستان( شهرستان موردی: )مطالعة

 ایران، مشهد ،فردوسی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافيا دانشيار - *عنابستانی اکبرعلی

 ، ایرانمشهد ،فردوسی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافيا یدکتر دانشجوی - جوانشيری مهدی

 ، ایرانمشهد ،فردوسی دانشگاه ،روستایی ریزیبرنامه و جغرافيا ارشد کارشناس - موسوی مهدیه سيده
 

 2/7/8934 پذيرش:  81/4/8934 وصول:

 چکيده

 هاایي طارح جملا  از توساة  روساتايي هاايطرح توفيق اركان ترينمهم از يکي مشاركت

 و كاری تةيين بيرون از را آن بتوان ك  نيست فرآيندي مشاركت ك  آنجا از و شویمي محسوب

 ررسايب تحقياق، هدف آوری، وجوی ب  مریم منظّم و جمةي بازبيني و كنش طريق از را آن بايد

 روستايي هايسکونتگاه یر هایي ايهطرح  تهيّ فرآيند یر روستاييان مشاركت برمؤثّر  عوامل

 یر گرفتا صاور  كارهااي از اساتاایه باا حاضار، تحقياق یر .است شده انجام مطالة  موری

 یر زمين  نياز موری ا اطّالع ،مختلف علمي هايپايگاه و علمي مجالّ  و ا مؤسّس ها،یانشگاه

 یر و اسات مادهآ یست ب  تاييروس هایي طرح اجراي یر روستاييان مشاركت برمؤثّر  عوامل

جامةا   .شاد حاصال مشااهده و پرسشگري طريق از نياز موری ا اطّالع نيز ميداني مطالةا 

 فرآيند یر روستاييان مشاركت آنها یر ك  یشتستان شهرستان روستايي سکونتگاه 71 ،آماري

 ماوری خانوارهااي نمونا  حجام روستاها، سطح یر باشد.مي است بویه گيرچشم طرح اجراي

 مشااركت هایي طرح یر خانوار 791 ك  بویه خانوار 1۱1 كوكران فرمول اساس بر پرسشگري

 روستايي ينمسئول از نار 12 همچنين؛ اندنکریه مشاركت هایي طرح یر خانوار 717 و اندكریه

 باشاد. مقايسا  قابل نتايج تا اندگرفت  قرار پرسش موری نيز اسالمي( شوراي اعضاي و )یهيار

حادّ  یر طارح اجاراي و تصويب و تهيّ  یر روستاييان مشاركت ميزان ك  هدیمي نشان فت يا

 ترينماؤثّر 11/9 ميانگين با فریي عوامل نيز مشاركت برمؤثّر  عوامل بررسي یر .است متوسّط

 اركتمشا عادم یر عامال ترينماؤثّر 17/1 مياانگين باا اقتصایي عوامل و مشاركت یر عامل

 ساطح و مشااركت افازايش سااززمين  تواندمي روستاييان آگاهي ابراين،بن ؛است روستاييان

 تحليال یر گاریی. محسوب آنان مشاركت براي مانةي عنوان ب  روستاييان اقتصایي توانمندي

 كمتارين و بيشترين ترتيب ب  فارياب روی و نظرآقا يهاروستا مشاركت، برمؤثّر  عوامل فضايي

 با  مرباو  تغييارا  از یرصاد % 1/91 ،مشاركت برمؤثّر  عوامل كل یر .اندبویه یارا را مقدار

  كند.مي نتبي را روستاييان مشاركت ميزان

 - اجتماعي عوامل فریي، عوامل روستايي، هایي طرح مشاركت، برمؤثّر  عوامل كليدي: گانواژ

 .یشتستان شهرستان فرهنگي،

 

                                                                                                                                                                          
 E-mail:anabestani@um.ac.ir                            13811783180 مسئول: نویسندة .*
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 م مقدّ

 ش ده تب دی  روس تایی توس ةة انتخصّص م و پردازانظریّهن برای دغدغة جهانی یك به محلّی مشارکت مفهوم

 ب ر ،جری ان ای   .شودمی گرفته نظر در توسةه و رشد برای کارآمد ابزاری عنوان به مشارکت حقيقت در .است

 بن ا توس ةه هایبرنام ه یس ازتص يي  مراح  در مردم حضور ضرورت و ساالریمردم هایارزش نظریّة دو پایة

  طراح ی و ت دوی  در مش ارکت س ح  س ه در مش ارکت، مةي ول ط ور ب ه (.8 :8331 ،8م)سيتهارا است شده

 پيام دهای و نتایج بررسی و ارزشيابی در مشارکت نهایت در و هابرنامه سازیپياده و اجرا در مشارکت ها،برنامه

 جية ی، عيل ی رکتمشا (.2181 ،2)استفانو گيردمی قرار توجّه مورد خاص طرح یا برنامه ک ّ اجرای از حاص 

 ه ایگيریتص يي  مختل   س حوح در و عي ومی امور در افراد دخالت دربردارندة که است داوطلبانه و آگاهانه

 هيچن ي  و اجتي اعی نيازه ای ارض ای ب ه مس تقي  مس اعدت تا صندوق به رأی انداخت  و سياسی و اداری

 ام روزه .(8971 )جب اری، دارد بس تگی آن هب  کاریش ان حيات که است هاییسازمان کارکرد در مردم دخالت

 آحاد مشارکت بدون توسةة پایدار به دستيابی که مةتقدند ،توسةة روستایی ویژهبه توسةه، نظرانصاحب بيشتر

 شودمی ترهزینهک  و تسریع تسهي ، ،توسةه گذار دورة مردم مشارکت با تردید بدون و نيست پذیرامکان مردم

 توس ةة در بني ادی و زیربن ایی نق   ،تواندیم مشارکتی رویکرد با روستایی عيران  بنابرای ؛(8919 )بهرامی،

  باشد. داشته روستایی جوامعة جانبهيه
 و س ازندگی عيليّ ات ه دایت ب رای بیمصوّ راهنيای ،توسةة روستایی جامع طرح عبارتی به یا هادی طرح

 از (.221 :8913 )ش هبازی، اس ت آن اجتي اعی و اقتص ادی فرهنگی، وضةيّت از آگاهی با روستاها، در آبادانی

 ت وانمی پ روژه، اج رای با که است اهدافی  متضيّ شودمی اجرا روستاها در که ایپروژه و طرح هر که آنجایی

 روستاها، در عيرانی هایطرح سایر و روستایی هادی هایطرح اهداف به رسيدن برای پس ،یافت دست آنها به

اتّخ ا   و نيازه ا بن دیتاولویّ نيازه ا، )تش خي  ریزیبرنام ه و گيریتص يي  فرآین د در روستایيان مشارکت

 و ؛(ب -8939 )عنابس تانی، اس ت الزامی هاپروژه و هاطرح آثار بازنگری و ارزشيابی و ینگهدار و اجرا تصيي (،

 در نقش ی چ ه روستایيان و دارد نق  روستا مردم نيازهای رفع در حد چه تا پروژه اجرای اینکه دیگر، طرف از

 اج رای مرحل ة در روس تایيان مش ارکت تأثير و رابحه کنندةيي تة اند،داشته پروژه اتمشخّص تةيي  و تصویب

 است. پروژه

 نت ایج به که اندداده انجام هاییپژوه  و هافرضيّه آن، بر مؤثّر و مرتبط عوام  و مشارکت مورد در پژوهشگران

 :کرد اشاره توانمی هاپژوه  ای  از برخی
 عقالنی رفتار یةنی اجتياعی، رفتار نوع چهار به و کندمی بيان اجتياعی کن  قالب در را مشارکت 9وبر ماکس

 ک ه 4راج رز اورت .کندمی استناد عاطفی رفتار و یسنّت رفتار ارزش، به مةحوف عقالنی رفتار هدف، به مةحوف

 وج ود ب ه نحوة) اجتياعی کن  با ارتباط در مهيی نظریّات ،شودمی محسوب نوسازی مکتب پردازاننظریّه از

 در عنص ر ت ری مه  را افراد شدن اجتياعی و توسةه هایفةّاليّت از اجتياعی آگاهی وی .دارد (مشارکت آمدن

 ک ن  اس ت مةتقد هيبستگی نظریّة در 1دورکي  امي  آورد.می شيار به هافةّاليّت در آنان مشارکت و پذیرش

 ک ه است الزامی و اجبار قدرت دارای و است فرد از خارج احساس، و تفکر عي ، چگونگی ،(مشارکت) اجتياعی
                                                                                                                                                                                   
1- Seetharam 
2- Stefano 

3- Max Weber 

4- Evort Rogers 

5- Emile Durkheim 
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 ب ه مختل  ، کش ورهای در خ ود هایپژوه  در 8ليپست مارتي  کند.می تحيي  فرد به را خود آن، کيك به

 منزل ت :از رتن دعبا ه اویژگ ی ای   .اس ت پرداخت ه دارن د بيشتری مشارکت که افرادی اجتياعی هایویژگی

 اف راد م ردان، س فيد، ن ژاد بهت ر، شغ  باال، تحصيالت باال، درآمد سياسی، فةّاليّت بودن، تأهّ م باال، اجتياعی

 9بي ورینی (،8379) 2ردی .(21-49 :8897 تبری زی، )محس نی عي ومی ه ایسازمان و شورا اعضای ،ميانسال

 فرزن دان، س  ّ اوالد، تة داد ،تأهّ  وضةيت نظير عواملی که اندداده نشان (2110) هيکاران و 4ساتو و (8333)

 ب ر جس يی و فيزیک ی سالمتی قوميت، جنسيت، خانه، و اموال مالکيت ،طبقة اجتياعی آموزش، درآمد، سح 

 کش ور ش   در خ ود محالة ات در 1لرن ر داني  .است اثرگذار مختل  هایفةّاليّت در افراد داوطلبانة مشارکت

 مح   یةن ی اجتي اعی، ه ایمتغيّر با مشارکت ارتباط به ایران( و ترکيه اردن، سوریه، بنان،ل )مصر، خاورميانه

 ای   ب ه هارس انه از استفاده مذهب، س ، اقتصادی، - اجتياعی پایگاه تحصيالت، ميزان روستا، یا شهر سکونت

 س واد، ترشگس  شهرنش ينی، م نظّ  و مت واتر  مراح  ط ی از پ س مشارکتی، جامةه که است رسيده نتيجه

 )قاس يی، کن دمی پيدا عينی دنيو ،شهروندان اجتياعی و سياسی مشارکت با و جيةی هایرسانه به دسترسی

8914). 

 ه ایطرح و توس ةة روس تایی فرایند در روستایيان مشارکت بر مؤثّر عوام  پيرامون تحقيقاتی نيز ایران در

 (8931) هيک اران و ن ژادحس  و (8974) کوثری (،8978) عفتی (،8978) محيودیان .است شده انجام توسةه

 ،هاطرح مجریان به اعتياد اجتياعی، انسجام اقتصادی، - اجتياعی پایگاه اجتياعی، آگاهی انگيزش، هایمتغيّر

 ه اطرح در روستایيان مشارکت بر را دولت به وابستگی و محلّی اختالفات روستا، اقتصادی - اجتياعی موقةيّت

 و اجتي اعی انس جام ب ي  داریمةنی و مثبت رابحة که مةتقدند (8911) احيدرش و مهردان  .دانندمی مؤثّر

 عوام   ک ه مةتقدن د (8914) ک وهی و (8912) هيک اران و ک وهی .دارد وجود روستایيان اجتياعی مشارکت

 ،يالتتحص سح  نگرشی، فرهنگی، اجتياعی(، آگاهی و اجتياعی انسجام اجتياعی، )رضایت اجتياعی گروهی،

 اقتصادی مشارکت در کشت یرز محصول نوع و خانوار توليد وضةيّت شغ ، نوع خانوار، بةد ،تأهّ  وضةيّت س ،

 هيک اران و ش ریفی و (8938) هيک اران و رض ایی هس تند.م ؤثّر  توس ةة روس تایی ه ایطرح در روستایيان

 مي زان تحص يالت، س ح  ب ا ریآبخي زدا ه ایطرح در روس تایيان مش ارکت ميزان بي  که مةتقدند (8913)

 مي زان روس تا، عي ومی نهاده ای در عض ویت پيش رفت، انگيزة ميزان اجتياعی، انسجام ميزان ،مندیرضایت

 (8917) هيک اران و زادهکریي ی و دارد وجود مةناداری ارتباط ...و درآمد ميزان کشاورزی، زمي  و باغ مالکيت

 ه ایارراهک تةي ي  ات،اطّالع  گردآوری در هاهزینه کاه  سبب هاطرح در محلّی افراد مشارکت که دریافتند

 ق واني  بهت ر اعي ال و روس تایی جامة ه اف راد بيش تر انسجام و هياهنگی تر،اثربخ  قواني  تدوی  ،ترواقةی

 ش دهتهيّه ه ایطرح در روستایيان هيکاری مةنی به مشارکت که مةتقدند (8938) هيکاران و طالب .شودمی

 روستایيان که آیدمی پدید زمانی محلوب مشارکت و دارد مختلفی سحوح مشارکت بلکه نيست، گراندی توسّط

 و مناس ب ری زیبرنام ه ؛ هيچني باشند داشته دخالت اجرایی و گيریتصيي  عينی،  هنی، سحوح در بتوانند

 عنابس تانی کنن د. ایج اد عتجيي  طرح هایموفّقيّت برای مناسبی بستر تواندمی روستایيان توانایی از استفاده

 اج رای فرآین د و مش ارکت برمؤثّر  فلسفی و فکری نگرش بي  مةناداری ارتباط که است مةتقد (،ب -8939)

                                                                                                                                                                                   
1- Martin Lipset 
2- Reddy 

3- Borrini 

4- Sato 

5- Daniel Lerner 
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 عوام   ب ي  ک ه یاف ت دست نتيجه ای  به (،8932) دیگر پژوهشی در و دارد وجود روستایی هادی هایطرح

 ب ر و دارد وج ود ض ةيفی و مةن ادار ارتب اط روستایی هادی هایطرح اجرای فرآیند و مشارکت برمؤثّر  فردی

 کند.می توجيه و تبيي  را وابسته تغييرات درصد 84 فقط مشارکت برمؤثّر  فردی عوام  آن، اساس

امّ ا  ،ان دپرداخته روستایی هادی هایطرح در روستایيان مشارکت هایمتغيّر بررسی به محالةات ای  اگرچه

 فرایند در روستایيان مشارکت برمؤثّر  مختل  عوام  تأثيرگذاری به جامع صورت به تا کنون قبلی هایپژوه 

 قبل ی تحقيق ات از را حاضر تحقيق شاید که دیگری نکته اند،نپرداخته روستایی هادی هایطرح اجرای و تهيّه

 ص ورت ب ه کنندگانمش ارکت گ روه در عوام   ریاثرگ ذا مي زان حاضر تحقيق در که است ای  نياید متيایز

 تحقي ق بن ابرای ، ؛اس ت گرفت ه ق رار بررسی دمور جدا صورت به ندانداشته مشارکت که گروهی در و جداگانه

 روند در روستایيان مشارکت برمؤثّر  عوام  بررسی هدف با پيشي  محالةات نتایج گرفت  نظر در بر عالوه حاضر

 - سازمانی فرهنگی، - اجتياعی فردی، عوام  تا است درصدد روستایی؛ هادی هایطرح اجرای و تصویب ،تهيّه

 روس تایی هایس کونتگاه در ه ادی ه ایطرح اجرای فرآیند در روستایيان مشارکت برمؤثّر  اقتصادی و قانونی

 س ح  در را ه امتغيّر ای   ب ي  ارتباط فضایی توزیع آن، کنار در و دهد قرار کنکاش مورد را منحقة دشتستان

 مردم مشارکت سح  ارتقای جهت در تواندمی پژوه ، ای  از حاص  نتایج .نياید یابیارز محالةه، مورد ةمحدود

 مفي د مش ارکت، جهت در مردم یتوانيندساز و مشارکت جلب هایشيوه هادی، طرح اجرای فرآیند در ویژهبه

 و تصویب ،يّهته روند در روستایيان مشارکت بر عواملی چه که است ای  حاضر تحقيق سؤال رو ای  از شود. واقع

 ؟است بوده تأثيرگذار هادی هایطرح اجرای

 هاروش و موای
 ق رار بوش هر اس تان ش رق در شهرس تان ای   .اس ت بوشهر استان هایشهرستان از یکی دشتستان شهرستان

 شهرس تان ب ه غ رب ش يال از تنگستان و بوشهر شهرستان به مغرب از دشتی، شهرستان به جنوب از و گرفته

 8931 س ال سرش ياری طب ق .(8 )ش ک  دش ومی منته ی ف ارس اس تان به شرق شيال و مشرق از و گناوه

 دشتس تان است. بوده نفر 220311 دارای 8911 سال در که است نفر 223421 دشتستان شهرستان جيةيّت

 گرمس ير نواحی جز را آن و اندکرده یاد دستقان نام به آن از دانانجغرافی که است ایران مناطق تری قدیيی از

 827 و دهس تان 82 بخ ، 0 شهر، 1 دارای برازجان شهر مرکزیت به دشتستان شهرستان .اندکرده  کر فارس

 (.8938 ،ایران آمار مرکز) است آبادی

 ه ایپایگاه و عليی مجالّت و اتمؤسّس ها،دانشگاه در گرفتهصورت کارهای از استفاده با حاضر، پژوه  در

 روس تایی هادی طرح اجرای در روستایيان مشارکت برمؤثّر  عوام  در زمينة نياز ردمو اتاطّالع مختل ، عليی

 .ش د حاص   مش اهده و پرسش گری طریق از نياز مورد اتاطّالع نيز ميدانی محالةات در و است آمده دست به

 ایيانروس ت مشارکت آنها در که دشتستان شهرستان روستایی سکونتگاه 82 شام  پژوه  ای  درجامةة آماری 

 مس ئولي  و کارشناس ان از اکتش افی محالة ات اس اس ب ر نت ایج ای   و اس ت بوده گيرچش  طرح اجرای در

ب ر ای    اس ت، ش ده اس تفاده ک وکران فرم ول از نيونه حج  انتخاب جهت و ؛است آمده دست به شهرستانی

 مش ارکت ک ه کس انی و ه ادی ط رح در کنندگانمشارکت گروه دو در خانوار 217 شام  نيونه حج  اساس،

 ؛ هيچن ي (8 )ج دول ان دگرفته قرار پرس  مورد و اندشده انتخاب ساده تصادفی روش به که است ،اندنکرده

 ش دهکسب هایداده اند.گرفته قرار پرس  مورد اسالمی( شورای اعضای و )دهيار روستایی ي مسئول از نفر 21

 است. گرفته قرار تحلي  و تجزیه مورد سپس و استخراج و کدگذاری SPSS افزارنرم استفاده با
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 (7931 ،بوشهر استانداري) شهرستان یر نمون  روستاهاي موقةيّت و یشتستان شهرستان سياسي تقسيما  .7 شکل

 ش ورای )اعض ای محالة ه م ورد روستاهای مسئولي  و روستایی خانوار سح  دو در پژوه  ای  در هاداده

 اتیاطّالع  ابت دا اس ت. گرفت ه قرار تحلي  و بررسی مورد استنباطی و توصيفی شيوه دو به دهيارها( و اسالمی

آم اره از استفاده با پاسخگویان شغ  و تحصيالت سح  روستا، در سکونت مدّت جنسيت، سنی، ميانگي  نظير

داده  تحلي  و تجزیه و فرضيّه اثبات برای ادامه در و است آمده دست به فراوانی و ميانگي  نظير توصيفی های

 ه اداده نب ودن نرمال یا بودن نرمال به بردن پی برای ابتدا بنابرای ، ؛است شده استفاده آماری هایآزمون از ها

 از هاش اخ  و ه امتغيّر ب ي  هيبس تگی بررس ی برای و شد استفاده K-S اسييرنوف - کوليوگروف آزمون از

 اس ت. شده استفاده هامتغيّر مقياس ایفاصله و هاهداد توزیع بودن نرمال به توجّه با پيرسون هيبستگی ضریب

 وابس ته متغيّ ر بر روستایيان( مشارکت برمؤثّر  )عوام  مستق  متغيّر تأثيرگذاری ميزان بررسی برای نهایت در

 از ،کنندگانمش ارکت گ روه در روس تایی( ه ادی ط رح اج رای و تهيّ ه رون د در روس تایيان مشارکت )ميزان

 است. شده استفاده امگ به گام رگرسيون
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 نمون  روستاهاي جمةيّت و یهستان و بخش .7 جدول

 نمون  حجم هایي طرح تهيّ  سال خانوار جمةيّت روستا یهستان بخش

891122 474 2111 سفلی دهرود دهرود ارم

891728 411 8101 رودفاریاب ارم ارم

891989 279 8134 مياندشت درواهی پخ  آب

891982 217 8111 هاربرجچ درواهی پخ  آب

891727 118 2273 بوشکان بوشکان بوشکان

891120 172 2281 طلحه پشتکوه بوشکان

891098 001 2474 نظرآقا زیرراه سةدآباد

891194 711 9131 درودگاه زیرراه سةدآباد

891087 979 8177 ایخليفه شبانکاره شبانکاره

891321 441 8197 یسفل دهداران شبانکاره شبانکاره

891284 919 8891 مکانخوش حومه مرکزی

891021 493 8081 خانی چاه زیارت مرکزی

 217 - 1112 22202 82 3 جيع

 عوام   شام  متغيّر ای  ،است روستایيان مشارکت عدم و مشارکت برمؤثّر  عوام  پژوه  ای  در مستق ، متغيّر

 انس جام فرهنگ ی، م ذهبی، اجتي اعی، ه ای)آموزه اجتياعی - فرهنگی و...(، هیآگا توانایی، نفس، به )اعتياد فردی

 متغيّر است و...( مالی توانایی اقتصادی، )پایگاه اقتصادی و و...( ساززمينه قانونی )عوام  قانونی -سازمانی و...(، اجتياعی

 هي راه ب ه روس تایی هادی طرح یگهدارن و نظارت ،اجرا تصویب، ،تهيّه مراح  در روستایيان مشارکت ميزان ،وابسته

  .(2 جدول و 2 )شک  است روستایيان مشارکت موارد

 
 پژوهش ماهومي مدل. 1شکل 
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 كنندهتبيين ابةای و پژوهش هايمتغيّر .1 جدول

 ابةای مآخذ ابةای هامتغيّر
 كرنباخ آلااي مقدار

 كارشناسان كنندگانمشاركت

يّر
تغ
م

 
ته
بس
وا

 

ان
يز
م

 
ت
رک
شا
م

 
ستا
رو

ان
یي

 
 در

يّه
ته

 و 
ی
جرا
ا

 
رح
ط

 
ی
اد
ه

 

 گيریتصيي  و تهيّه
 صفا، و رضایی ،8938 اکبری، و عنابستانی

8932 
711/1 138/1 

 تصویب
 کشور، هایدهياری و هاشهرداری سازمان

 8932 صفا، و رضایی ،8911
8 8 

 111/1 737/1 8932 صفا، و رضایی اجرا
 047/1 777/1 8910 ابراهييی، نگهداری و نظارت

 
وام
ع

 
ّر 
مؤث

 بر
ت
رک
شا
م

 و 
دم
ع

 
ت
رک
شا
م

 
ان
ایي
ست
رو

 (
يّر
تغ
م

 
 
تق
مس

)
 

ی
رد
ف

 

 8971 محسنی، ،8912 کریيی، نفس به اعتياد

191/1 131/1 

 8971 محسنی، ،8912 کریيی، توانایی

 8911 قاسيی، ،8972 پور،رفيع آگاهی

 8912 نژاد، موسوی رضایت

 8912 کریيی، تةلّق احساس

 اعتياد عدم یا و اعتياد

 ارمکی آزاد ،8970 بودجه، و برنامه سازمان
 ،2پوتنام ،8371 ،8ویليامز ،8919 کيالی، و

2111 

 8978 محيودیان، ،8911 قاسيی، مشارکت ةروحي

ی
اع
تي
اج

 -
ی
نگ
ره
ف

 

 -اجتياعی هایآموزه
 فرهنگی

 8917 دارابی،

140/1 081/1 

 8911 قاسيی، مذهبی هایآموزه

 8911 قاسيی، اتحاد و هيبستگی

 8911 قاسيی، ،8914 ،تاجبخ  اجتياعی انسجام

 هارسانه
 راد، محسنيان ،8931 هيکاران، و رضایی

8974 

 2111 ،9رید ،8911 کریشنا، اجتياعی هایگروه و نهادها

 8911هایامی، روستایيان با تةام 
ی
مان
ساز

 
– 

ی
نون
قا

 

 8910 فيروزنيا، دهيار و شورا

111/1 414/1 

 8974 راد، محسنيان رسانیاطّالع

 8914 تاجبخ ، آموزش و ترویج

 ساززمينه قانونی عوام 

 ،8911 هيکاران، و لنگرودی محيةی
 هيکاران، و رضایی ال ، -8939 عنابستانی،

8931 

 هایسازمان عيلکرد
 مسئول

 ،2111 ،1آگوو ،2119 ،4پی دی. ان. یو.
 برنامه سازمان ،8938 هيکاران، و عنابستانی

 8970 بودجه، و

 8910 فيروزنيا، ،8971 ميرزایی، و ترکيانی هادی طرح ساختاری ضة 

ی
اد
ص
اقت

 

 اقتصادی پایگاه
 ليت ، ،8974 راد، محسنيان ،8911 کریشنا،

8979 

311/1 019/1 
 8917 دارابی، مزد و پول

 8979 ليت ، مالی اییتوان

 8911 قاسيی، مادی اعتبارات و تسهيالت

 )مقروض مالی مشکالت
 بودن(

 قاسيی، ،8970 بودجه، و برنامه سازمان
8911 

                                                                                                                                                                                   
1- Williams 
2- Putnam 

3- Reed 

4- UNDP 

5- Agwu 
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 روستایی کارشناسان و محالةه مورد منحقه روستاهای در ساک  روستایيان شام  ،حاضر تحقيق در پاسخگویان

 اند(نداشته فرآیند در مشارکتی که روستایيانی و کنندهمشارکت )روستایيان گروهزیر دو به روستایيان که است

 9/91 و کنندگانمش ارکت درصد 2/08) باشندمی سال 41 تا 98 س  دارای پاسخگویان بيشتر .اندشده تقسي 

 از ستند.ه سال 41 تا 98 س  دارای انپاسخگوی درصد 9/04 روستایی مسئولي  بي  در و ؛مشارکت( عدم درصد

 در .هس تند م رد پاسخگویان ةهي اندکرده مشارکت که روستایيانی و روستایی مسئولي  گروه در جنسيت نظر

 م ردان پاس خگویان از درصد 0/71 و زنان پاسخگویان از درصد 4/23 اند،نداشته مشارکت که روستایيانی گروه

 اندداش ته مشارکت که گروهی در که دهدیم نشان روستا در سکونت مدّت برحسب پاسخگویان توزیع .هستند

 سال 81 تا 1 بي  سکونتی درصد 1/2 تنها و اندداشته سکونت روستا در سال 81 باالی روستایيان درصد 1/37

 81 تا 1 بي  درصد 1/3 سال، 81 باالی درصد 3/38 اندبوده مشارکت فاقد که گروهی در اند.داشته روستا در را

 مشارکت که روستایيانی نيز تحصيالت نظر از اند.داشته سکونت روستا در سال 1 از يترک درصد 2/2 تنها و سال

 در و دهندمی نشان را درصد بيشتری  که هستند راهنيایی مقحع در 8/99 و ابتدایی مقحع در 9/48 اندداشته

 خواندن تدایی،اب مقحع در ترتيب به (3/44 و 8/47) درصدها بيشتری  اندنداشته مشارکتی که روستایيانی گروه

 درص د 0/21 و باشندمی باالتر به دیپل  تحصيالت دارای ي مسئول از درصد 4/78 ،؛ هيچني هستند نوشت  و

 یه اگروه ب ي  از پاسخگویان، شغلی وضةيّت بررسی با ؛ هيچني هستند راهنيایی مقحع در تحصيالت دارای

 سایر ةرد در روستایيان اکثر شغ  روستایيان، گروه دو هر در سایر، و ترکيبی دامداری، باغداری، زراعت، شغلی

 .اندنداش ته مش ارکتی ک ه روستایيانی درصد 1/01 و اندداشته مشارکت که روستایيانی درصد 3/17 دارد، قرار

 .است دامداری شغ  به مربوط درصد کيتری 

 نتايج

 ایيه طرح یر روستاييان مشاركت عدم و مشاركت برمؤثّر  عوامل بررسي

 دو در تفکي ك ب ه که است قانونی( - سازمانی و اقتصادی فرهنگی، - اجتياعی )فردی، ةدبُ 4 دارای متغيّر ای 

 ه ادی ط رح اج رای فرآین د در مش ارکتی ک ه آنه ایی و اندداش ته مشارکت که )روستایيانی روستایيان گروه

 است. گرفته قرار بررسی مورد اند(نداشته

 تةلّ ق احساس هایشاخ  فردی ةدبُ در تحقيق، هاییافته اساس بر :روستاييان اركتمش برمؤثّر  عوامل :الف

 ب ا ترتيب به جيةی، هایفةّاليّت در شرکت از خرسندی احساس و روستا در اجتياعی منزلت ارتقای روستا، به

 از مش ارکت جه ت هارس انه تأثيرگذاری هایشاخ  فرهنگی - اجتياعی ةدبُ در ،02/9 و 09/9 ،84/4 مقادیر

 روستا در اجتياعی هيکاری و مشارکت فرهنگ تأثيرگذاری و هيجوار روستاهای سایر با روابط تبليغات، طریق

 اعتب ارات و تس هيالت از من دیبهره هایش اخ  اقتص ادی ة دبُ در ،10/9 و 13/9 ،84/9 مقادیر با ترتيب به

 ،43/2 مق ادیر ب ا ترتي ب ب ه هيک اری قبال رد حقوق و مزد دریافت و اقتصادی پایگاه ارتقای مشارکت، جهت

 و دهي ار درخواست شورا، درخواست ،مسئولي  درخواست هایشاخ  قانونی -سازمانی ةدبُ در و 91/2 و 49/2

 ت أثير دارای ،21/9 و 21/9 ،23/9 ،91/9 مق ادیر با ترتيب به مشارکت کنندهترغيب ترویجی و آموزشی عوام 

 .(9 )جدول است هادی طرح فرایند در روستایيان مشارکت در بيشتر
های ع دم های تحقي ق، در بُة د ف ردی ش اخ بر اساس یافت ه: روستاييان مشاركت عدم برمؤثّر  عواملب: 

رضایت از نهادهای مسئول در اجرای طرح هادی، عدم انحباق اهداف طرح هادی با منافع م  و داشت  تجرب ه 

  فرهنگ ی –، در بُة د اجتي اعی 71/2و  38/2، 37/2ا مق ادیر های مختل   ب ه ترتي ب ب منفی از اجرای طرح
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 مشارکت جذب جهت پيگير و قوی مدیری و رهبر وجود عدم اجتياعی، هيکاری و مشارکت فرهنگ وجود عدم

 ةدبُ در ،10/2 و 80/9 ،99/9 مقادیر با ترتيب به مشارکت و هيکاری زمينه در اجتياعی هایآموزه وجود عدم و

 از من دیبهره ع دم هادی، طرح اجرای در مشارکت صورت در مالی ضرر داشت  از ترس هایشاخ  اقتصادی

 و 83/9 و 19/9 ،21/4 مقادیر با ترتيب به م ، برای هادی طرح مالی منفةت و سود عدم و اعتبارات و تسهيالت

 ع دم ط رح، ارزی ابی و تصویب و تهيّه فرآیند در روستایيان دخالت عدم هایشاخ  قانونی - سازمانی ةدبُ در

 و 99/4 ،93/4 مق ادیر با ترتيب به مشارکتی جلسات برگزاری عدم و هادی طرح اجرای روند و اهداف از اطّالع

 .است هادی طرح فرایند در روستایيان مشارکت عدم در بيشتر تأثير دارای 21/4
 و اقتص ادی فرهنگ ی، - اجتي اعی ،ف ردی ابةاد در روستایيان مشارکت برمؤثّر  عوام  پيرامون تحقيق یهایافته

 ب االتری  ب ا ف ردی بة د ،کنندگانمشارکت گروه در محالةه، مورد عوام  بي  در که دهدمی نشان قانونی - سازمانی

 ب االتری  ب ا اقتص ادی بة د مش ارکت، عدم گروه در و روستایيان مشارکت در تأثير بيشتری  دارای (02/9) ميانگي 

م ؤثّر  عوام   فض ایی تحلي  در (.9 )جدول است روستایيان مشارکت عدم در تأثير يشتری ب دارای (18/4) ميانگي 

 روس تای و آم اره ب االتری  94/9 ميانگي  با ک  در نظرآقا روستای روستایی، کنندگانمشارکت گروه در مشارکت بر

 چه اربرج، روس تای مشارکت برؤثّر م فردی عوام  در .است نيوده ارائه را وضةيّت تری پایي  77/2 ةآمار با ایخليفه

 ب االتری  رودفاری اب روس تای ق انونی - س ازمانی عوام   در نظرآقا، روستای اقتصادی و فرهنگی - اجتياعی عوام 

 (.4 )جدول است نيوده ارائه را آماره

 و اجراي طرح هایي تهيّ بررسي ميزان مشاركت روستاييان یر 

ویب، اجرا، نظارت و نگهداری است که به هيراه مواردی ک ه روس تایيان در ، تصتهيّهدارای چهار بةد  ای  متغيّر

ب ه  ک ار( ني روی ارائ ه و فنّی هایکيك کارشناسان، به اتاطّالع ارائه مالی، هایاند )کيكداشته مشارکت آنها

ر گرفت ه اسالمی و دهيار( مورد بررسی قرا و مسئولي  روستایی )اعضای شورای تفکيك، در دو گروه روستایيان

ی طرح هادی، از نظر هر دو گ روه، روس تایيان نگهدارتا اجرا و  تهيّهدهد که در مراح  ها نشان مییافته است.

ان د. از س وی دیگ ر، از دی دگاه بوده 21/9و  10/9های اجرای طرح دارای بيشتری  مشارکت با آماره مرحلةدر 

ط رح و از س وی مس ئولي  اجرای ی  تهيّ ة مرحل ةر تری  مي زان مش ارکت دکننده، پ ایي روستایيان مشارکت

اند داش ته 32/8طرح با آماره  مرحلة تصویبتری  ميزان مشارکت را در روستاها در شهرستان، روستایيان پایي 

 (.1)جدول 

های هادی روستایی در سح  روستاها از ی طرحنگهدارميزان مشارکت روستایيان در فرایند محالةه، اجرا و 

ی نگه داربه نحوی که روستای بوشکان در مراح  تصویب، اجرا، نظ ارت و  کند،یکسانی تبةيت می باًیتقرروند 

 تهيّ ةابةاد )به اس تثنای در تيام  94/9دهد و در ک  نيز با آماره و موارد مشارکت بهتری  وضةيّت را نشان می
 

 روستاييان كتمشار عدم و مشاركت برمؤثّر  عواملمتغيّر  ابةای توصياي آمار. 9 جدول

 ابةای
كنندگانمشاركت مشاركت عدم   

نميانگي مةيار انحراف  مةيار انحراف ميانگين   

 913/1 12/2 972/1 02/9 فردی
فرهنگی - اجتياعی  37/2 993/1 01/2 938/1 

 219/1 18/4 111/1 27/9 اقتصادی
قانونی - سازمانی  97/2 104/1 12/9 917/1 

مشارکت عدم و تمشارک برمؤثّر  عوام متغيّر   10/9 281/1 80/9 801/1 
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 روستا تاکيک ب  مشاركت برمؤثّر  عواملمتغيّر  ابةای مةيار انحراف و ميانگين. 1 جدول

 نام روستا

فرهنگي -اجتماعي  فریي قانوني -سازماني  اقتصایي   

ّر 
ؤث
ل م

وام
ع

ت
رك
شا

ر م
 ب

ن
گي
يان
 م

ف 
را
نح
ا

ار
ةي
 م

ن
گي
يان
 م

ف 
را
نح
ا

ار
ةي
 م

ن
گي
يان
 م

ف
را
نح
ا

ار 
ةي
 م

ن
گي
يان
 م

ف 
را
نح
ا

ار
ةي
 م

27/9 رودفاریاب  882/1  83/9  918/1  44/2  311/1  17/2  117/1  2/94 

21/9 ایخليفه  170/1  14/2  482/1  41/2  027/1  17/2  180/1  2/77 

94/9 بوشکان  832/1  11/9  217/1  22/9  448/1  31/8  110/1  2/89 

88/9 دهرود سفلی  112/1  10/2  432/1  84/9  918/1  41/2  481/1  2/90 

22/9 دهداران سفلی  817/1  01/2  802/1  88/9  478/1  72/2  111/8  2/93 

32/9 آقانظر  139/1  91/9  287/1  38/9  132/1  87/2  218/1  *3/34 

11/4 چهاربرج  111/1  11/9  111/1  11/9  977/1  28/2  214/1  3/27 

38/9 چاهخانی  171/1  14/9  218/1  07/9  402/1  00/2  111/1  3/32 
14/9 درودگاه  811/1  81/9  829/1  48/9  201/1  44/2  411/1  21/9  
31/9 مکانخوش  271/1  79/2  941/1  84/9  842/1  88/2  999/1  2/98 

71/9 مياندشت  997/1  38/2  111/1  21/9  883/1  20/2  901/1  3/04 

11/9 طلحه  221/1  77/2  243/1  24/9  842/1  80/2  999/1  3/01 
08/9 جيع  843/1  88/4  241/1  29/9  901/1  91/2  499/1  - 

  روستاييان مشاركت ميزانمتغيّر  ابةای توصياي آمار. ۱ جدول

 ابةای
كنندگانمشاركت  مسئولين روستايي 

 انحراف مةيار ميانگين انحراف مةيار ميانگين
هادی طرح تهيّة  17/2  011/1  11/2  071/1  

هادی طرح تصویب  11/2  048/1  32/8  202/1  
*هادی طرح اجرای  10/9  991/1  21/9  317/1  
نگهداری و نظارت  43/2  090/1  14/9  739/1  
مشارکت موارد   43/2  121/1  38/2  787/1  
روستایيان مشارکت ميزانمتغيّر   09/2  111/1  79/2 078/1 

تری  س ح  پ ایي  29/2طرح( از وضةيّت مناسبی برخ وردار اس ت. در مقاب   روس تای رودفاری اب ب ا آم اره 

تری  تا اجرای طرح ه ادی، پ ایي  تهيّهرح به نيای  گذاشته است. در مراح  مختل  را در فرایند ط مشارکت

ب ه روس تای  تةلّ قب ه روس تای طلح ه، رون د تص ویب و اج رای ط رح م تةلّقطرح م تهيّةميزان مشارکت در 

ط ب ه ، م الی و...( مرب وفنّ یبه روستای مياندشت و موارد مش ارکت ) تةلّقی طرح منگهدارای، نظارت و خليفه

   (.0است )جدول  روستای چهاربرج

 بين متغيّرهاي عوامل مؤثّر بر مشاركت و ميزان مشاركت روستاييان بررسي ارتبا 
بي  متغيّر  رابحةو هيچني   بي  متغيّر مستق  )عوام  مؤثّر بر مشارکت( و ابةاد ميزان مشارکت رابحةدر بررسی 

که هيبستگی قاب    دهدیمابةاد متغيّر مستق ، نتایج نشان  و اجرای طرح( و تهيّهوابسته )ميزان مشارکت در 

و تصویب طرح هادی روستایی از سوی روستایيان با عوام  مؤثّر بر مشارکت وجود  تهيّهقبولی بي  مشارکت در 

 و...( با عوام  مؤثّر بر مشارکت وجود داشته و مي زان فنّیضةيفی بي  موارد مشارکت )مال،  نسبتاً رابحةندارد. 

ت ا  22/1ی )ب ا آم اره توسّ حی با عوام  مؤثّر بر مشارکت در سح  منگهدارهيبستگی بي  مشارکت در اجرا و 

 نس بتاًدار امّ ا رابحة مةنی( ارزیابی شده است. در ک  نيز بي  عوام  مؤثّر بر مشارکت و ميزان مشارکت 422/1

 (. 7ی وجود دارد )جدول فيضة
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هيچني  در بررسی ارتباط بي  ميزان مشارکت روستایيان و ابةاد عوام  م ؤثّر ب ر مش ارکت، نت ایج نش ان 

ق انونی(، در بة د  - فرهنگ ی، اقتص ادی و س ازمانی - که از بي  ابةاد متغيّر مستق  )فردی، اجتياعی دهدیم

ه ای ی )ب ا آمارهتوسّحم نسبتاً اردرابحة مةنیاست و  11/1دار کيتر از فرهنگی سح  مةنی -فردی، اجتياعی 

ق انونی  - عوام  وجود دارد. ولی در عوام  اقتص ادی و س ازمانی  یا( بي  ميزان مشارکت و 977/1تا  212/1

 (. 1ی مشاهده نشده است )جدول داررابحة مةنی

  روستا تاکيک ب  روستاييان مشاركت ميزان متغيّر ابةای مةيار انحراف و ميانگين .1 جدول

روستا منا  

طرح تصويب تهيّ  طرح طرح اجراي   
 و نظار 

 نگهداري
 مشاركت مواری

و...( مالي ،فنّي)  

ن
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مي

 
ت
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شا
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ايي
ست
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م
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ا
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11/2 رودفاریاب  111/1  44/2  127/1  81/9  481/1  17/9  929/1  48/2  273/1  2/23 

17/2 ایخليفه  443/1  11/2  111/1  01/2  278/1  29/9  987/1  04/2  830/1  2/61 

99/9 بوشکان  771/1  99/9  018/1  07/9  203/1  83/9  878/1  81/9  910/1  *3/34 

71/2 سفلی دهرود  943/1  11/2  428/1  31/2  891/1  39/2  024/1  37/2  814/1  2/87 

02/2 سفلی دهداران  499/1  00/2  432/1  11/2  880/1  03/2  020/1  12/2  238/1  2/67 

91/9 آقانظر  194/1  28/9  033/1  81/9  214/1  14/2  171/1  21/2  191/1  2/79 

21/2 چهاربرج  939/1  21/2  417/1  82/9  802/1  13/2  802/1  11/2  0/000 2/35 

81/2 چاهخانی  211/1  97/2  187/1  80/9  817/1  21/2  872/1  21/2  998/1  2/43 

21/2 درودگاه  921/1  28/2  421/1  87/9  811/1  41/2  211/1  01/2  440/1  2/54 

80/2 مکانشخو  919/1  22/2  441/1  19/2  947/1  19/2  888/1  83/2  931/1  2/29 

21/2 مياندشت  447/1  21/2  447/1  11/9  111/1  2/00 111/1  91/2  447/1  2/34 

87/2 طلحه  972/1  28/2  421/1  14/2  910/1  2/02 113/1  21/2  401/1  2/30 

12/2 جمع  931/1  23/2  401/1  11/9  831/1  43/2  201/1  40/2  991/1  - 

  روستاييان مشاركت ميزان ابةای و مشاركت برمؤثّر  عوامل بين رابط  بررسي .1 جدول

 یرمؤثّر  عوامل

 متغيّر) مشاركت
 مستقل(

 نظار  اجرا تصويب تهيّ  پيرسن همبستگي
 مشاركت مواری
 ...(و فنّي )مالي،

 مشاركت ميزان
 وابست ( متغيّر)

 231/1 971/1 492/1 221/1 174/1 101/1 هيبستگی ضریب
 188/1 148/1 111/1 118/1 911/1 414/1 داریمةنی سح 

 نتيجه

 دارمةنی
 نيست

 دارمةنی
 نيست

 داراستمةنی
 دارمةنی
 است

 داراستمةنی داراستمةنی

 ضةي  ةي ض توسّطم توسّطم - -

  مشاركت برمؤثّر  عوامل ابةای و روستاييان مشاركت ميزان بين رابط  بررسي .2 جدول

ن
زا
مي

ت 
رك
شا

م
 

(
يّر
تغ
م

 
) 
ست

واب
 

 فریي پيرسن همبستگي
 - اجتماعي
 فرهنگي

 اقتصایي
 - سازماني
 قانوني

 مشاركت یرمؤثّر  عوامل
 (مستقل متغيّر)

 231/1 884/1 890/1 212/1 977/1 هيبستگی ضریب
 011/1 302/1 103/1 119/1 111/1 داریمةنی سح 

 نتيجه
 دارمةنی
 است

 داراستمةنی
 دارمةنی
 نيست

 است دارمةنی نيست دارمةنی

 ضةي  - - توسّطم توسّطم
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  روستاييان مشاركت ميزان بر مشاركت برمؤثّر  عوامل ابةای اثرگذاري

 مش ارکت ب رم ؤثّر  قانونی( -سازمانی اقتصادی، فرهنگی، -اعیاجتي )فردی، ابةاد ذاریاثرگ ميزان بررسی برای

 آزم ون ب ه مرب وط نت ایج اس ت. ش ده اس تفاده گ ام ب ه گ ام رگرسيون مدل از روستایيان مشارکت ميزان بر

 به بنا .است دارمةنی آماری لحاظ از رگرسيون مدل لذا است، 11/1 از کيتر مةناداری سح  مقدار دهندةنشان

 کن د.می تبيي  را وابسته متغيّر تتغييرا از % 0/94 مدل در مستق  هایمتغيّر که گفت توانمی تةيي  ضریب

 مش خّ  ني ز ...(و م الی ،فنّی) مشارکت موارد بر و نگهداری و نظارت اجرا، تصویب، ،تهيّه مرحلة در مقدار ای 

 م دل در مستق  هایمتغيّر دی،ها طرح از نگهداری و نظارت مرحلة در مثال عنوان به که یطور به .است شده

  (.3 )جدول کندمی تبيي  را وابسته متغيّر تغييرات از درصد % 4/49

قانونی مؤثّر بر مشارکت  -فرهنگی، اقتصادی، سازمانی  -در بررسی ميزان اثرگذاری عوام  فردی، اجتياعی 

س ح   اند، به نح وی ک همانده فرهنگی در مدل باقی -بر ميزان مشارکت روستایيان، عوام  فردی و اجتياعی 

فرهنگی بر ميزان  -، بنابرای ، عوام  فردی و اجتياعی است کيتر 11/1داری برای ميزان تأثير ای  ابةاد از مةنی

دار نيستند قانونی و اقتصادی در مدل مةنی -عوام  سازمانی  و ؛ای دارندمشارکت روستایيان تأثير قاب  مالحظه

عوام  امّا  اند،ی داشتهتوجّهی طرح هادی تأثير قاب  نگهدار، تصویب، اجرا و تهيّهمراح  عوام  اجتياعی در تيام 

 نظارت مرحلةبوده و عوام  اقتصادی نيز فقط در  رگذاريتأثی نگهدارو نظارت و  تهيّة طرحفردی فقط در مراح  

 (.81و نگهداری تأثيرگذار است )جدول 

، تصویب، اج را تهيّهدر مراح   ، بر روی ميزان مشارکتمشارکت بر ردر ادامه با بررسی اثرگذاری عوام  مؤثّ

ني ز تنه ا عوام    تهيّ ة ط رح مرحل ةشد ک ه در  مشخّ و نظارت و نگهداری و هيچني  موارد مشارکت، نيز 

 مرحل ةب ه هي ي  ترتي ب در  و اس ت؛فرهنگی در ميزان مشارکت روستایيان مؤثّر  - فردی و عوام  اجتياعی
 

 روستاييان مشاركت ميزان و مشاركت بر مؤثّر عوامل چندگان  رگرسيون واريانس يلتحل .3 جدول

رمتغيّ ابةای   تغييرا منبع 
 مجموع
 مربةا 

 یرج 
 آزایي

 ميانگين
 مربةا 

 ضريب
 تةيين

 F آمارة
 سطح
یاريمةني  

 ميزان
 ک  مشارکت

رگرسيونی اثر  901/10 4 138/84 
914/83 باقييانده 111/1 411/14 940/1  880 807/1  

783/71 ک   821 - 

تهيّة  مرحلة
 طرح

رگرسيونی اثر  743/42 4 017/81 
207/891 باقييانده 111/1 801/3 241/1  880 800/8  

187/871 ک   821 - 

مرحلة 
 تصویب

رگرسيونی اثر  199/87 4 411/4 
149/981 باقييانده 114/1 042/8 821/1  880 780/2  

170/299 ک   821 - 

اجرا مرحلة  
رگرسيونی اثر  717/2 4 013/1 

784/11 باقييانده 121/1 902/8 101/1  880 110/1  
478/08 ک   821 - 

 و نظارت
 نگهداری

رگرسيونی اثر  088/83 4 319/4 
138/814 باقييانده 183/1 113/9 494/1  880 117/8  

712/219 ک   821  

 موارد
 مشارکت

رگرسيونی اثر  909/87 4 948/4 
811/841 باقييانده 181/1 403/9 817/1  880 218/8  

182/802 ک   821  
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 هایي طرح مختلف مراحل و روستاييان مشاركت ميزان بر مشاركت یرمؤثّر  عوامل تأثيرگذاري بررسي .71 جدول

 ابةای مرحل 

 ضريب
 استاندارینشده

 ضريب
 T آمارة استانداریشده

 سطح
 یاريةنيم

 نتيج 
B بتا خطا 

ميزان
ت 
مشارک

 
ک 
 - 111/1 723/8 ---- 090/1 133/8 *مبدأ از عرض 

 است دارمةنی 111/1 010/0 912/1 108/1 491/1 فردی
 است دارمةنی 119/1 112/4 217/1 119/1 987/1 فرهنگی -اجتياعی
 نيست داریمةن 771/1 212/1 127/1 143/1 184/1 قانونی - سازمانی

 نيست دارمةنی 139/1 -039/1 -841/1 140/1 -177/1 اقتصادی

مرحلة
 

طرحتهيّة 
  

 - 111/1 831/8 --- 011/8 333/8 *(تهيّه) مبدأ از عرض
 است دارمةنی 128/1 941/2 833/1 801/1 977/1 فردی
 است دارمةنی 111/1 719/1 431/1 848/1 119/1 فرهنگی - اجتياعی

 نيست دارمةنی 299/1 833/8 881/1 131/1 881/1 یاقتصاد
 نيست دارمةنی 998/1 377/1 132/1 131/1 131/1 قانونی -سازمانی

مرحلة
 

ب
صوی
ت

 

 - 182/1 048/1 - 104/2 133/8 * )تصویب( مبدأ از عرض
 است دارمةنی 189/1 122/2 241/1 831/1 111/1 فرهنگی - اجتياعی

 نيست دارمةنی 181/1 294/1 122/1 241/1 117/1 فردی
 نيست دارمةنی 128/1 220/1 124/1 811/1 194/1 اقتصادی

 نيست دارمةنی 823/1 842/8 803/1 891/1 210/1 قانونی - سازمانی

مرحلة
 

اجرا
 - 111/1 172/9 - 817/8 210/4 *)اجرا( مبدأ از عرض 

 است دارنیمة 121/1 104/8 214/1 113/1 239/1 فرهنگی - اجتياعی
 نيست دارمةنی 012/1 412/1 149/1 810/1 141/1 فردی
 نيست دارمةنی 120/1 090/1 103/1 101/1 148/1 اقتصادی

 نيست دارمةنی 107/1 140/8 830/1 104/1 883/1 قانونی -سازمانی

ت
نظار

ی و 
نگهدار

 - 111/1 178/1 - 301/8 393/3 *...( و )نظارت مبدأ از عرض 
 است دارمةنی 123/1 211/2 219/1 817/1 489/1 فردی
 است دارمةنی 182/1 914/2 271/1 171/1 911/1 فرهنگی - اجتياعی

 است دارمةنی 192/1 800/2 227/1 884/1 241/1 اقتصادی
 نيست دارمةنی 224/1 111/8 131/1 804/1 801/1 قانونی -سازمانی

موارد
 

ت
مشارک

 

 - 111/1 119/4 - 741/8 913/1 * ارکت(مش )موارد مبدأ از عرض
 داراستمةنی 118/1 144/9 941/1 800/1 113/1 فردی
 نيست دارمةنی 818/1 940/8 827/1 840/1 830/1 فرهنگی - اجتياعی

 نيست دارمةنی 971/1 311/1 134/1 812/1 138/1 اقتصادی
 نيست دارمةنی 329/1 130/1 181/1 818/1 181/1 قانونی - سازمانی

 هایي طرح مختلف مراحل و روستاييان مشاركت ميزان وابست : متغيّر *

 یريت أث مراح   ای   در روس تایيان مشارکت ميزان بر فرهنگی - اجتياعی عوام  تنها طرح، اجرای و تصویب

 ادیاقتص  و فرهنگ ی - اجتي اعی فردی، عوام  دسته سه طرح نگهداری و نظارت مرحلة درامّا  ؛دارد مستقي 

 ب ر بة د س ه ای   بن ابرای  ؛است کيتر 11/1 از عوام  ای  برای داریمةنی سح  مقدار و ماندند باقی مدل در

 اثرگذاری بررسی در دارند. مستقييی تأثير هادی طرح نگهداری و نظارت مرحلة در روستایيان مشارکت ميزان

 وس تایيانر مشارکت ميزان بر فردی عوام  تنها نيز ...(و مالی ،فنّی) مشارکت موارد در مشارکت برمؤثّر  عوام 

 .(9 شک  و 88 )جدول است داشته ستقي م تأثير

 منطق  یر روستايي هایي طرح فرايند یر روستاييان مشاركت ميزان بر مشاركت برمؤثّر  عوامل تأثير ضريب .77 جدول

 تهيّ  مرحل  مشاركت ميزان وابست  متغيّر
مرحل  

 تصويب
 اجرا مرحل 

 و نظار  مرحل 

 نگهداري

 مواری

 مشاركت

 913/1 393/3 210/4 133/8 333/8 133/8 مبدأ از عرض

 113/1 489/1   977/1 491/1 فردی

 - 911/1 239/1 111/1 119/1 987/1 فرهنگی - اجتياعی

 - 241/1 - - - - اقتصادی

 - - - - - - قانونی - سازمانی
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  طرح اجراي و تصويب ،تهيّ  یر روستاييان مشاركت ميزان بر اركتمش بر مؤثّر عوامل نسبي اهمّيّت .9 شکل

   بحث
 و نگه داری و نظ ارت اج را، مرحل ة در مشارکت ميزان هادی، طرح مختل  مراح  در ،پژوه  نتایج اساس بر

 مش اهده دمور سه ای  و مشارکت برمؤثّر  عوام  بي  یتوسّحم نسبتاً مستقي  و داررابحة مةنی مشارکت، موارد

 و مستقي  ،داررابحة مةنی نيز فرهنگی - اجتياعی و فردی عوام  مشارکت، برمؤثّر  عوام  بي  از و ؛است شده

 مي زان ب ي  ب ه ط ور کلّ ی .اندداش ته روس تایی ه ادی طرح در روستایيان مشارکت ميزان با یتوسّحم نسبتاً

 ض ریب ب ه بن ا و دارد وج ود یدارن یرابح ة مة مشارکت برمؤثّر  عوام  و هادی طرح در روستایيان مشارکت

 مي زان تغييرات از درصد % 0/94 مدل در مشارکت برمؤثّر  عوام  که گفت توانمی رگرسيون آزمون در تةيي 

 نت ایج که کرد عنوان باید قبلی یهاپژوه  نتایج با حاضر پژوه  نتایج مقایسه در کند.می تبيي  را مشارکت

م ؤثّر  فردی( های)ویژگی فردی عوام  ي ب است مةتقد که 8932 سال در یعنابستان پژوه  با حاضر پژوه 

م ؤثّر  فردی عوام  و دارد وجود ضةيفی و مةنادار ارتباط روستایی هادی هایطرح اجرای فرآیند و مشارکت بر

 ب ا دیگ ر سوی از دارد. وجود هياهنگی کند،می توجيه و تبيي  را وابسته تغييرات درصد 84 فقط مشارکت بر

 در روس تایيان هيک اری مةن ی ب ه مش ارکت مةتقدن د ک ه 8938 س ال در هيک اران و طال ب تحقيق نتيجه

 پدی د زم انی محل وب مشارکت و دارد مختلفی سحوح مشارکت بلکه نيست، دیگران توسّط شدهتهيّه هایطرح

 هيس ویی ،باشند داشته دخالت اجرایی و گيریتصيي  و عينی و  هنی سحوح در بتوانند روستایيان که آیدمی

 روس تایی ه ادی یه اطرح اج رای و تهيّ ه رون د در روس تایيان مش ارکت مي زان ک ه نح وی ب ه ،دارد وجود

 فرهنگ ی، اجتي اعی، گروهی، عوام  که است مةتقد 8912 سال در کوهی ای ، بر عالوه .است آن کنندهيي تب

 اقتص ادی مش ارکت ب ر کش ت ی رز حص ولم ن وع و ش غ  نوع ،تأهّ  وضةيّت س ، ،يالتسح  تحص نگرشی،

 و ف ردی عوام   ک ه گردی د مش خّ  حاض ر تحقيق در هستند. مؤثّر توسةة روستایی هایطرح در روستایيان

 ق انونی-س ازمانی و اقتصادی عوام امّا  ،مؤثّرند هادی طرح در روستایيان ارکتمش ميزان بر فرهنگی-اجتياعی

 تحقي ق نتيج ه ؛ هيچن ي اندنداش ته روس تایيان مش ارکت ي زانم ب ر روش نی تأثيرگ ذاری مشارکت برمؤثّر 

 ميزان مستق ، هایمتغيّر ميزان بر چه هر س  و شغ  استثنای به دهدمی نشان که 8978 سال در محيودیان

 انگي زه اعتي اد، اقتص ادی، وض ةيّت دول ت، ب ه وابس تگی مي زان آگاهی، ميزان مجریان، با روستایيان ارتباط

اثرگ ذاری ) فةل ی تحقي ق نت ایج با ،یابدمی افزای  روستایيان مشارکت ميزان هيان به شود زودهاف روستایيان

 8913 س ال در دوس تمهيان و حسنیشيخ تحقيق نهایت در .است هيسو فرهنگی(-اجتياعی و فردی عوام 
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 در اجتي اعی و اقتص ادی مشارکت ميزان هيچني  و عيرانی هایطرح در مشارکت اهيّيّت از آگاهی در زمينة

 اج رای در زیادی مشارکت و آگاهی که مةنی بدی  بودند، برخوردار باالیی ميانگي  از روستا اهالی ها،طرح ای 

 بخش ی بنابرای ، ؛است بوده مشارکت( بر موتر فردی عوام  در آگاهیه مؤلّف) مشابه اندداشته عيرانی هایطرح

 است. شده رد نيز آن از بخشی وتأیيد  حاضر قيقحت در هاپژوه  ای  نتایج از

 گيرينتيج 

 82 دشتس تان، شهرس تان در روس تایی ه ادی ط رح اجرای فرآیند در روستایيان مشارکت نق  بررسی برای

 روس تاها س ایر از گيرترچش   فرآیند ای  در روستایيان مشارکت آنها در که شهرستان ای  روستایی سکونتگاه

 ب ه است. بوده شهرستانی ي مسئول و کارشناسان از اکتشافی محالةات اساس بر انتخاب ای  و ؛شد انتخاب بود،

 که داشتند مشارکت فرآیند ای  در نفر 828 تةداد ای  بي  از گرفتند. قرار محالةه مورد نيونه 217 منظور ای 

 ش ام  را م ردان 0/71 و زن ان درص د 4/23 که نداشتند مشارکتی فرآیند ای  در نفر 890 و بودند مرد هيگی

 (،%9) کي ی درص د تنها و داشتند سکونت روستاها در سال 81 از بي  روستایيان، درصد 31 از بي  شد.می

 در داش تند. قرار مشارکت عدم گروه در که بودند کسانی شام  که داشتند سکونتروستاها  در سال 1 از کيتر

 مي زان ب ا مةکوس ی و مس تقي  طارتب ا ترتي ب ب ه روس تایيان س  و تحصيالت ميزان فردی هایویژگی بي 

 .ندداشت طرح اجرا فرآیند در آنها مشارکت

 نح وی ب ه ،اس ت برخوردار یتوسّحم وضةيّت از روستایی هادی طرح فرایند در روستایيان مشارکت ميزان

 ،اندداشته مشارکت هاطرحی نگهدار و اجرا تصویب، ،تهيّه مراح  در که روستایيانی دیدگاه ارزیابی توسّطم که

 س ایر ب ه نسبت طرح اجرای مرحلة در روستایيان مشارکت ميزان مجيوع درامّا  دهد،می نشان را وضةيّت ای 

 ک ه ده دمی نش ان محالة ه مورد روستاهای بي  در مشارکت وضةيّت فضایی تحلي  .است بوده بيشتر مراح 

 ه اطرح اج رای و تهيّ ه رون د را مش ارکت مي زان کيتری  و بيشتری  ترتيب به فاریاب رود و بوشکان روستای

ه ا طرح در ک ه روستایيانی بي  در کهدهد می نشان مشارکت عدم و مشارکت بر مؤثّر عوام  بررسی .اندداشته

 ه اطرح در ک ه روس تایيانی و اس ت داشته آنان مشارکت بر را تأثير بيشتری  فردی عوام  اند،داشته مشارکت

 در .ان دنيوده ابراز هاطرح انجام در خود مشارکت عدم عام تری  مه  صادیاقت عوام  نيز اند،نداشته مشارکت

 (روس تا ب ه تةلّ ق احس اس) ش اخ  مش ارکت، دارای روس تایيان گروه در مشارکت برمؤثّر  فردی عوام  بي 

 ع دم ب رم ؤثّر  اقتص ادی عوام   ب ي  در است. داشتهها طرح انجام در آنان مشارکت بر را اثرگذاری بيشتری 

 دارای (ه ادی ط رح اج رای در مشارکت صورت در مالی ضرر داشت  از ترس) شاخ  ،مدوّ گروه در مشارکت

 ب رم ؤثّر  عوام   فضایی تحلي  در .است بوده هادیهای طرح در آنان مشارکت عدم توجيه برای تأثير باالتری 

م ؤثّر  عوام  اثرگذاری ميزان يتری ک و بيشتری  ترتيب به فاریاب رود و نظرآقا روستای ،اوّل گروه در مشارکت

 اند.داده نشان محالةه مورد منحقه در را مشارکت بر

 .اس ت شده گرفته کار به گام به گام رگرسيون و پيرسون هيبستگی آزمون دو ،تحقيق فرضيّة بررسی برای

 مش ارکت، م وارد و نگه داری و نظارت اجرا، بةد در مشارکت، ميزان ابةاد بي  از هيبستگی، نتيجه به توجّه با

 و مش ارکت ب ر م ؤثّر عوام  بي  مستقي  داررابحة مةنی دهندةنشان ای  و است 11/1 از کيتر داریمةن سح 

 س ح  فرهنگ ی - اجتي اعی و ف ردی بة د دو در مش ارکت، ب ر مؤثّر عوام  ابةاد بي  از و ؛است مورد سه ای 

به ط ور  .است بةد دو ای  و مشارکت ميزان بي  دارمةنیرابحة  دهندةنشان ای  و است 11/1 از کيتر دارمةنی

 (18/1) مةن اداری س ح  زی را دارد وجود یداررابحة مةنی مشارکت بر مؤثّر عوام  و مشارکت ميزان بي  کلّی
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 مي زان تغيي رات از درصد % 0/94 مدل در مشارکت بر مؤثّر عوام  که گفت توانمی تةيي  ضریب به بنا .است

  .کندمی يي تب را مشارکت

 فرض يّة ک ه گي ری می نتيج ه گ ام ب ه گ ام رگرس يون و هيبستگی هایآزمون نتایج به توجّه با نهایت در

 ای   و ش ودمی پذیرفت ه «روس تایيان مش ارکت مي زان درب ر مش ارکت  م ؤثّر عوام   تأثير» بر مبنی تحقيق

  .است تحقيق فرضيّة دیيتأ دهندةنشان

 فرآین د در روس تایيان ترمحل وب هرچ ه و بيش تر مشارکت و آگاهی جهت پژوه ، ایجنت و هایافته به توجّه با

 :گرددمی پيشنهاد زیر موارد روستایی هادیهای طرح اجرای

 و روس تایی ه ادیه ای طرح نگهداری و اجرا ،تهيّه روند با آشنایی زمينه در آموزشی هایکارگاه برگزاری 

 ب رم ؤثّر  ف ردی عوام   ب ي  در آگ اهی شاخ تأثيرگذاری  به هتوجّ به آن در روستایيان مشارکت نحوة

 ؛روستایيان مشارکت

 ب ا ،اندداش ته مش ارکت طرح اجرای فرآیند در که روستایيانی به امتيازات دادن و مالی هایقمشوّ اعحای 

 قتص ادیا عوام  اند،نداشته مشارکت هادی طرح در که روستایيانی گروه در عام  تری مه اینکه  به توجّه

 ؛است بوده

 اج رای فراین د در آنه ا مشارکت جلب هدف اب روستایيان اجتياعی و فرهنگی باورهای و هاسنّت به توجّه 

 ط رح انج ام در ک ه روستایيانی مشارکت برمؤثّر  فرهنگی - اجتياعی عوام  بارز نق  به توجّه با ،هاطرح

 اند.داشته مشارکت

 ب ه دادن ارزش طریق از محلی، رهبران و دولت مردم، مشارکت با اجتياعی انسجام و حفظ به خاص توجّه 

 فرهنگ ی - اجتياعی عوام  بي  در اجتياعی انسجام بارز نق  به توجّه با ،شوراها و غيردولتی هایتشک 

 محالةه؛ مورد منحقه در مشارکت برمؤثّر 

 ه ایپروژه در روس تایيان تمش ارک ام ر ب ه نس بت آنه ا در ب اور ایجاد و گيرتصيي  مسئوالن دید تغيير 

 عوام   بي  درمسئول  هایسازمان عيلکرد به روستایيان نگاه به توجّه با یروستای هادی طرحزیرمجيوعه 

 سازمانی. - قانونی

   منابع

 22 ،هعایهياريماهنامع   رو،پ ي   هایچال  و دهيارانتوسّط  روستایی هادی طرح اجرای (8910) علی ابراهييی،

 .23-92 ص . (،8)

 بوشهر. استانداری بوشهر: ،یشتستان شهرستان كشوري تقسيما  آخرين (8934) بوشهر استانداری

 .811-821 ص . (،2) 1 ،ايران شناسيجامة  جنسيت، و اجتياع اعتياد، (8919) افسانه کيالی، تقی؛ ارمکی، آزاد

 و هعاچالش ؛توسة  روسعتايي كنگرة مقاال  مجموع  ،ریزی توسةة روس تاییبرنامه فرآیند (8919) علی بهرامی،

 .841-801 ص . تهران، ریزی،برنامه و مدیریتپژوه   و عالی آموزشمؤسّسة  ،اندازهاچشم

 پوی ان، حس   و خاکب از افش ي ة ترجي ،توسة  و یموكراسي اعتمای، اجتماعي، سرماي  (8914) کيان تاجبخ ،

 .تهران شيرازه، انتشارات

 ه ایفةّاليّت در روس تایی زن ان مش ارکت ب رم ؤثّر  عوام  اقتصادی تحلي  (8971) هرنوشم ميرزایی، جواد؛ ترکيانی،

 .18-37 ص . (،82) 9 ،توسة  و روستا دستيزد، با هيراه توليدی
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 ،كشعور وزار  اجتمعاعي  توسعة همايش مقاال  مجموع  ،اجتياعی توسةه و مشارکت (8971) حبيب جباری،

 .7-1 ص .

توس ةة  ه ایگروه در روس تایيان مشارکت بر مؤثّر عوام  (8931) محيد قربانی، محيدرضا؛ ،کهنسال مری ؛ نژاد،حس 

 ص  . (،2) 84 ،توسعة  و روستا جنوبی، خراسان در کرب  ترسيب اليللیبي  پروژة موردی محالةة :روستایی

38-79. 

 و هاش هرداری سازمان راتانتشا م،سوّ جلد ،روستايي و شهري مديريت یانشنام  مشاركت، (8917) حس  دارابی،

 تهران. کشور، هایدهياری

  مجلّع ،اجتي اعی مش ارکت ب ه نسبت روستائيان اجتياعی نگرش بررسی (8911) رشيد احيدرش، حسي ؛ ،مهردان 

 .823-810 ص . (،8) 8 ،توسة  روستايي

 و مسکن زنجان، شهرستان یروستای مناطق در هادی طرح اجرای مشکالت تحلي  (،8932) ليال صفا، اهلل؛روح رضایی،

 .43-00 ص . (،842) 47 ،روستا محيط

 ه ایطرح در روستایيان مشارکت بر تأثيرگذار عوام  بررسی (8938) خدیجه مهردوست، الهام؛ ودادی، ؛اهللروح رضایی،

 (،8) 9 ،روستايي هايپژوهش  فصلنام جالل(، ده روستای موردی)محالةة  خيارک، آبخيز حوزه آبخيزداری

 .218-284 ص .

 مس ائ  بررس ی و تحقيق ات مرکز ،سازندگي جهای ب  نسبت روستاييان گرايش سنجش (8972) فرامرز ،پوررفيع

 تهران. کشاورزی، جهاد وزارت روستایی،

 و برنام ه س ازمان ،مریم مشاركت مقول  بر نگرشي (8970) مردمی مشارکت بررسی کييته بودجه، و برنامه سازمان

 تهران. ،بودجه

 سعاز و ساخت بر نظار  و كنترل و هایي هايطرح با آشنايي (8911) کشور هایدهياری و هاشهرداری سازمان

 جه اد اجتي اعی و انس انی عل وم ةپژوهش کد روس تایی و شهری یتخصّص خدمات و محالةات مرکز روستايي،

 .تهران دانشگاهی،

 در روس تایيان، مش ارکت مي زان ب ر م ؤثّر عوام   س یبرر (8913) ال ه روح رضایی، سةيد؛ غالمرضایی، اميد؛ شریفی،

 .8-3 ص . ،(82) 4 ،ايران آبخيزیاري مهندسي و علوم جيرفت، منحقه آبخيزداری هایطرح

 بهشتی شهيد دانشگاه انتشارات؛ تهران: ،روستايي توسة شناسي آسيب بر یرآمدي (8913) اسياعي  شهبازی،

 ه ایطرح در روس تایيان اقتص ادی و اجتي اعی مش ارکت نق  (8913) فهييه مهياندوست، غالمحسي ؛ حسنی،شيخ

   .813-823 ص . (،21) 7 ،سرزمين جغرافيايي ،(نساء دهستان :موردی نيونه) روستایی عيران

 روس تایی من اطق توس ةه ه ایطرح در مش ارکت نق  ارزیابی (8938) حسي  ميرزایی، عفوات، نادری، مهدی، طالب،

 .8-87 ص . (،8) 4 ،توسة  روستايي روستایی(، مناطق تجييع یهاطرح موردی: )نيونه

 م وردی: )نيون هتوس ةة روس تایی  ب ر هادی هایطرح اثربخشی ارزیابی (8914) مجيد جيشيدیان، نورالدی ؛ عظييی،

 .21-94 ص . (،8) 22 ،زيبا هنرهاي نشري  گيالن(، غرب

 نام ةپایان ،توسعة  روسعتايي هعايطرح یر ييانروستا مشاركت برمؤثّر  عوامل بررسي (8978) محيد عفتی،

 تهران. طباطبایی، عالمه دانشگاه اجتياعی، علوم دانشکدة عبداللهی، محيد راهنيا: استاد ارشد، کارشناسی

 ه ادی ه ایطرح اج رای فرآین د در روس تایيان مش ارکت ب رم ؤثّر  فردی عوام  بررسی (8932) اکبرعلی عنابستانی،

 .831 -222 .ص  (،28) 88 ،ايناحي   توسة و جغرافيا خواف(، شهرستان :موردیمحالةة ) روستایی،
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 فرآین د در روس تایيان مش ارکت ب رمؤثّر  نهادی - ساختاری عوام  اثرگذاری تحلي  ال ( -8939) اکبرعلی عنابستانی،

 (،89) 4 ،ايطق من ريزيبرنام  خ واف(، شهرستان روستاهای موردی: )نيونه روستایی، هادی هایطرح اجرای

 .41-01 ص .

 ه ایطرح اج رای فراین د در روستایيان مشارکت بر مؤثّر فلسفی و فکری نگرش نق  ب( -8939) اکبرعلی عنابستانی،

 .821-811 ص . (،88) 4 ،فضا جغرافيايي آمايش ،خواف شهرستان محالةة موردی ،روستایی هادی

 دیدگاه از روستا کالبدیة توسة در آن نق  و هادی هایطرح رزیابیا (8938) محيدحس  اکبری، اکبر؛علی عنابستانی،

 .39-881 ص . (،4) 44 ،انساني جغرافياي هايپژوهش جهرم(، شهرستان :محالةة موردی) روستایيان،

 س اختاری عوام  تحلي  (8938) رضا خسروبيگی، اکبر؛علی تقيلو، حييد؛ جالليان، حييد؛ شایان، اکبر؛علی عنابستانی،

 نشري  زنجان(، استان ایجرود شهرستان موردی)محالةة  روستایی نواحی ةتوسة در روستایيان مشارکت برمؤثّر 

 .27-7 ص . (،24) 28 جغرافيايي، علوم كاربریي تحقيقا 

 .ص   (،8) 22 ،هعایهياري ماهنامع  ،روستایی هادی طرح اجرای و تهيّه در تجدید ضرورت (8910) قدیر فيروزنيا،

90-99. 

اقتصعایي معؤثّر بعر ميعزان مشعاركت روسعتاييان یر  -بررسي عوامل اجتماعي  (8911) قاسيی، محيدعلی

 ،استاد راهني ا: عل ی ش کوری نامة کارشناسی ارشد،پایان، هاي عمراني بخش مركزي شهرستان كاشانطرح

 دانشگاه تهران.

 افش ي ترجية  تاجبخ ، کيان کوش  به توسة ، و یموكراسي اعتمای، اجتماعي، سرماي  (8911) آینرود کریشنا،

 شيرازه. نشر تهران: پویان، حسي  و خاکباز

 آبخيزداری هایطرح در مردمی هایمشارکت نق  (8917) سهيال ،یليزاده جلونسی گالله؛ غفاری، کيوان؛ زاده،کریيی

 .48-43 ص . ان،گرگ ،آب بحران الملليبين كنارانس ليناوّ مقاال  مجموع  گرگان، آبریز هایحوزه و

، عمراني هايفةّاليّت یر روستاييان مشاركت ميزان بر اجتماعي انسجام تأثير بررسي، (8974) مسةود کوثری،

 .مدرس تربيت دانشگاه استاد راهنيا: مهدی طالب، کارشناسی ارشد، نامةپایان

 شهرس تانتوس ةة روس تایی  ایه ط رح در روستایيان اقتصادی مشارکت بر مؤثّر عوام  بررسی (8914) کيال کوهی،

 .870-831 ص . ،(81) 1 ،ريزيبرنام  و جغرافيا .ملك( دیزن روستای موردی ة)نيون ورزقان

 و جغرافيعا ،توس ةة روس تایی هایطرح در روستایيان مشارکت ميزان سنج  (8912) اهللنةيت تقوی، کيال؛ کوهی،

 .12-881 ص . (،84) 4 ،ريزيبرنام 

 تهران. ،نور پيام دانشگاه ،اجتماعي شناسيروان (8912) یوس  کریيی،

 همؤسّس  :ته ران س روش. عب دالکری  ترجي ه ،االجتماععلم فلسا  ب  یرآمدي اجتماعي، علوم یر تبيين (8979) داني   ليت ،

 صراط. فرهنگی

 جهاد وزارت یمردم مشارکت و ترویج مةاونت تهران: ،توسة  روستايي و جمةي ارتبا  (8974) مهدی راد،محسنيان

 سازندگی.

 تعرويج بعا آن ارتبعا  و روسعتاييان مشعاركتي هعايزمين  بررسي پروژة (8978) رض اعلی ،یزیتبر یمحسن

 سازندگی. جهاد وزارت مردمی مشارکت و ترویج مةاونت تهران: ،كشاورزي

 ،كشعاورزي پايعدار توسعة  یر مریمي مشاركت جلب هايراه بررسي طرح (،8977)رضا علی تبریزی، محسنی

 .سازندگی جهاد وزارت مردمی مشارکت و ترویج مةاونت :تهران

 مةاونت تهران: ،ايران مریم فرهنگي اجتماعي رفتارهاي و هانگرش ها،آگاهي بررسي (8971) منوچهر محسنی،

 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارتآموزشی  و پژوهشی
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 پشعتکوه یهستان عمراني هايطرح یر تاييانروس مشاركت مدل و ميزان بررسي (8978) حسي  محيودیان،

   مدرس تربيت تهران، ارشد، کارشناسی ةنامپایان ،سمنان شهرستان

 معوریي بررسعي و تحقيقاتي ،روستایی اجتياعات در مشارکت جذب یسنّت ساختارهای (8912) مقدم نژاد،موسوی

 .4-80 ص . (،83) 1 ،روستايي

 تهران. ،نی نشر ،ارمکی آزاد غالمرضاة ترجي ملل، ثرو  تا فقر از توسة  اقتصای (8911) یوجيرو هایامی،
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