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عمران روستایی با رویکرد مشارکتی ،نقش زیربنایی و بنیادی در توسعهی همهجانبه در جوامع روستایی
داشته است .با توجه به اینکه سازمانهای مردم نهاد از عمدهترین ابزار توسعه در هر جامعهای محسوب
میشوند و مشارکت ،بدون شک عامل اساسی در ایجاد فعالیتهای پایدار اقتصادی در هر جامعهای است،
بنابراین ،نقش سازمانهای مردم نهاد باید با عوامل و استراتژیهای توسعه در شرایط محیطی هر جامعهای
انطباق داشته باشد .هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیرگذاری عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت
روستاییان در فرایند اجرای طرحهای هادی روستایی میباشد .روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر
روش ،توصیفی -تحلیلی و همبستگی است .جامعهی آماری در این تحقیق 25 ،روستای واقع در حریم
کالنشهر همدان میباشد که در آنها طرح هادی اجرا شده و از بین آنها  10روستا به روش نمونهگیری
انتخاب گردید .در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونهگیری کوکران 200 ،خانوار روستایی انتخاب و
به روش نمونهگیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند .یافتههای تحقیق بر اساس نتایج بهدست آمده از
آزمونهای همبستگی تیپ پیرسون نشان میدهد که ارتباط معنیدار و نسبتاً قوی با ضریب  0/488بین
عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرحهای هادی روستایی وجود دارد ،بهنحویکه
عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت حدود  25درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین مینماید و در
بین عوامل ساختاری -نهادی ،متغیر نقش تشکلهای مردم نهاد در مشارکتآفرینی به میزان  26/5درصد بر
روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بودهاست .در توزیع فضایی رابطهی بین عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر
مشارکت و روند اجرای طرحهای هادی در شش روستا ،همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.
کلید واژهها :عوامل ساختاری -نهادی ،مشارکت روستاییان ،طرح هادی روستایی ،کالنشهر همدان
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 .1مقدمه
عمران روستایی با رویکرد مشارکتی ،نقش زیربنایی و بنیادی در توسعه همه جانبه در جوامع روستایی داشته
است .این نقش با فراهم کردن تسهیالت عمومی مانند تأمین آب آشامیدنی ،حمام و مدرسه برای بهبود وضعیت
زندگی روستاییان و با مشارکت آنان میتواند قابل تحقق باشد .اما نتایج سالها تجربة نظام تمرکزگرا ،بدون توجه به
مشارکت مردمی در ایران ،بیانگر هدر رفتن سرمایه های ملّی اعم از مادی و معنوی و نارضایتی روستاییان از دولت و
فعالیتهای عمرانی بوده است(قاسمی .)80 :1384 ،عرصههای روستایی در ایران به عنوان یک واقعیت مکانی-
فضایی ،برآیندی از تعامل مؤلفههای متفاوت اکولوژیکی ،اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی و کالبدی است(ازکیا و غفاری،
 ) 47 :1383و طرح هادی روستایی ،راهنمای مصوبی برای هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها ،با آگاهی
از وضعیت فرهنگی ،اقتصاد و اجتماعی آن است(شهبازی .)225 :1389 ،با توجه به این که سازمانهای مردم نهاد از
عمدهترین ابزار توسعه در هر جامعهای محسوب میشوند(جعفرزادهپور )309 :1388 ،و مشارکت ،بدون شک عامل
اساسی در ایجاد فعالیتهای پایدار اقتصادی در هر جامعهای است ،بنابراین ،نقش سازمانهای مردم نهاد باید با
عوامل و استراتژیهای توسعه در شرایط محیطی هر جامعهای انطباق داشته باشد( .)Ranjan, 2008: 17گولین 1معتقد
است که توسعه در ابتدا به سازمان های مشارکتی و ساختارهای نهادی توسعه که ظرفیت و توانایی مردم را در کنترل
زندگی و اداره مشکالت جامعه افزایش میدهند ،ارتباط پیدا میکند) .(Kenny,2005: 5نهادهای مدنی ،تشکلهای
مردمی و غیر دولتی هستند که در حد فاصل تودههای مردم با دولت بوجود میآیند و بخشی از مردم را برای دست-
یابی به هدفی مشخص در یکی از حوزههای اجتماعی ،سازماندهی میکنند(منظور و یادی پور.)152 :1387 ،
شرایط جامعه ایران و مسائل و مشکالت مختلف که اغلب ناشی از برنامههای نامتوازن توسعه میباشد ،مشارکت
مردم و پیگیری خواستهها و اجرای برنامهها از طریق تشکلهای غیردولتی را ایجاب میکند .سازمانهای غیردولتی
متشکل از نیروهای داوطلب میباشند و در پیگیری امور فراموش شده و دستیابی به توسعه پایدار نقش مهمی
میتوانند ایفا کنند(قانعیراد و حسینی )99 :1384 ،ولی در تشکیل چنین تشکلهایی و درگیر ساختن مردم در
امورات مربوط به آنها موانع جدّی وجود دارد .مهمترین چالش فراروی نهادهای مردمی از این منظر این است که،
دولت صاحب حق انحصاری در اعمال قدرت و حاکمیت است (مسعودنیا .)131 :1384 ،بنابراین ،پژوهش حاضر
درصدد است تا عوامل ساختاری -نهادی مانند نگرش دولت نسبت به مشارکت ،نقش رسانهها در مشارکتآفرینی،
نقش تشکلهای مردم نهاد و غیره که بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرحهای هادی روستایی تأثیر دارند را
مورد کنکاش قرار دهد .در کنار آن ،توزیع فضایی ارتباط بین این دو متغیر را در سطح محدودهی مورد مطالعه مورد
ارزیابی قرار میگیرد تا بتوان از نتایج آن به عنوان پایهای برای بررسیهای بیشتر ،برنامهریزی و سیاستگذاری در
حوزههای روستایی و به ویژه ناحیه ی مورد مطالعه یعنی روستاهای واقع در حریم کالنشهر همدان استفاده نمود.
نتایج حاصل از این پژوهش ،می تواند در جهت ارتقای سطح مشارکت مردم به ویژه در فرایند اجرای طرح هادی،
شیوههای جلب مشارکت و توانمندسازی مردم در جهت مشارکت ،مفید باشد.
مشارکت ،مفید باشد.
Gullin
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 .2پیشینهی تحقیق
در زمینة بررسی مشارکت مردم در فرایند توسعة روستایی و عوامل مؤثر بر آن در سطح روستاهای کشور ما
تحقیقات متعددی صورت پذیرفته است ولی کمتر به مقولة عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت و ارتباط آن با فرایند
اجرای طرح هادی در سطح سکونتگاههای روستایی اشاره شده است .از آن جمله :محمودیان ( ،)1371عفتی(،)1371
کوثری ( )1374و حسننژاد و همکاران ( )1390متغیرهای انگیزش ،آگاهی اجتماعی ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی،
انسجام اجتماعی ،اعتماد به مجریان طرحها ،موقعیت اجتماعی -اقتصادی روستا ،اختالفات محلی ،وابستگی به دولت
بر مشارکت روستاییان را در طرحها مؤثر میدانند .لقایی و همکاران( )1386مشارکت را شامل دخالت دادن مردم در
فرایند تصمیمگیری و اجرای طرحهای توسعه روستایی و سهیم نمودن آنها از منافع و مداخلة آنها در ارزیابی این
طرحها تعریف مینمایند .رضایی و همکاران ( )1391و شریفی و همکاران ( )1389معتقدند که بین میزان مشارکت
روستاییان در طرح های آبخیزداری با سطح تحصیالت ،میزان رضایتمندی ،میزان انسجام اجتماعی ،میزان انگیزة
پیشرفت ،عضویت در نهادهای عمومی روستا ،میزان مالکیت باغ و زمین کشاورزی ،میزان درآمد و غیره ارتباط
معناداری وجود دارد .در حوزة منابع خارجی نیز :استالکر ،)2005( 1کلیمیر )2000( 2و جونز )1998(3معتقدند که
مشارکتهای نقدی از سوی مصرف کنندگان و انجام طرح های کوچکتر سبب بهبود عملکرد آنها خواهد بود ،به
نحوی که رویکرد مشارکتی سازمان های مردم نهاد ،قادر به مدیریت طرحهای کوچک روستایی میگردد .نوملّا 4و
همکاران( )2008بعد از طبقه بندی جامعه به چهار گروه معتقدند که گروه با سرمایة اجتماعی باال از سطح سالمت
باالتری برخوردار است .دانیال لرنر 5در مطالعات خود در شش کشور خاورمیانه(مصر ،لبنان ،سوریه ،اردن ،ترکیه و
ایران) به ارتباط مشارکت با متغیرهای اجتماعی ،یعنی محل سکونت شهر یا روستا ،میزان تحصیالت ،پایگاه
اجتماعی -اقتصادی ،سن ،مذهب ،استفاده از رسانههاپی برده و بدین نتیجه رسیده است که جامعه مشارکتی ،پس از
طی مراحل متواترر و منظم شهرنشینی ،گسترش سواد ،دسترسی به رسانههای جمعی و با مشارکت سیاسی-
اجتماعی ،نمود عینی پیدا میکند (قاسمی .)82 :1384 ،از زمان اجرای طرحهای هادی در ایران بیش از دو دهه
میگذرد و در ارتباط با ارزیابی اثرات اجرای آن ،بررسیهایی صورت گرفته است ،ازجمله :وثوقی (،)1367
رهنما( )1374و شارعپور( ) 1372معتقدند که به دلیل عدم شناسایی نیازهای روستاییان توسط طرح هادی ،طوالنی
شدن مدت اجرا ،محدود شدن مشارکت مردم به کمک مالی و ناهماهنگی بین افراد دست اندر کار طرح در هنگام
اجرای طرحهای هادی در سکونتگاه های روستایی پیامدهایی مانند رضایت نسبی پایین روستاییان از اجرای طرح،
عدم موفقیت در کنترل مهاجرتها به خاطر ناتمام ماندن طرح و غیره را در پی داشته است .غیور مداح (،)1385
موسوی قهدریجانی ( )1383و عظیمی و جمشیدیان ( )1384نشان دادهاند که نقش طرح هادی در عرصهی امکانات
و عدم موفقیت در کنترل مهاجرت قابل توجه نبوده و مشارکت روستاییان در ابعاد گوناگون اجرای طرح بهسازی
ضعیف و در ابعاد تصمیمگیری و مشارکت مالی ضعیفتر بوده است .مطالعات مظفر و همکاران ( )1387و
1
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مطیعیلنگرودی و یاری( )1389بیانگر این است که طرحهای هادی در عمل به سمت نوعی یکسان سازی فضایی،
بدون توجه به تنوعات بارز طبیعی موجود در گستره سرزمین حرکت می کند.

 .3مبانی نظری تحقیق
 .1.3دولت و مشارکت :بهطور کلی میتوان مشارکت 1را به معنای شرکت فعاالنه داشتن در یک گروه خاص در
نظر گرفت که در نهایت به فعالیت اجتماعی خاصی می انجامد و به صورت همیاری ،همبستگی ،انطباق ،پذیرش،
اختیار و شیفتگی تجلّی پیدا میکند(بیرو .)25 :1370 ،مشارکت بهعنوان فرایند دخالت کردن مردم بهمنظور
تأثیرگذاری آنها بر نتایج و دستاوردهای طرحها و برنامههای مختلف در نظر گرفته شدهاست ( ،)CIS, 2003: 12که
به طور معمول در سه سطح مشارکت در تدوین و طراحی برنامهها ،مشارکت در اجرا و پیادهسازی برنامهها و در
نهایت مشارکت در ارزشیابی و بررسی نتایج و پیامدهای حاصل از اجرای کل برنامه یا طرح خاص مورد توجه قرار
میگیرد ( .)Stefano, 2010: 1333بنیادیترین اندیشه زیرساخت مشارکت ،پذیرش اصل برابری مردم است و هدف
از آن  ،همفکری ،همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینههای
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است (عنبری و حسنوند.)132 :1389 ،
جامعه مدنی از روابط موثر ،فعال ،سازمان یافته و دوطرفه افراد و گروههای اجتماعی پدید می آید و مدنیت از
استقرار نهادهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی که از ویژگیهای پایداری ،پاسخ به نیازها ،عالیق و آینده
نگری برخوردارند ،بهوجود میآید .مفهوم جامعه مدنی محل تالقی این دو مفهوم است (محمدی.)7 :1376 ،
شکلگیری تشکل ها و مشارکت مردم در جامعه مدنی و موفقیت آنها به رابطه دولت و جامعه در چگونگی توزیع
قدرت بستگی دارد .هابز 2چهار موج سراسری در این رابطه ارائه داده است :در موج اول دولت بورژوایی -یعنی
شروط نهادینه شدن پول و قدرت -را مشخص می کند .موج دوم به معنی تنظیم اقتدار بر مبنای قانون اساسی بر
وجهی است که تا آن زمان محدود و تنها مقید به شکل قضایی و وسایل بروکراتیک بود .در این شکل ،افراد بهعنوان
شهروند در برابر حاکم دارای حقوق مدنی هستند .قدرت (موج سوم) دولت مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک شد،
همه ی افراد به عنوان شهروندان یک کشور دارای حق مشارکت سیاسی شدند .موج چهارم ،پیشرفت به سمت دولت
دموکراتیک که آن را می توان با نهادینه کردن قانونی رابطه قدرت ،درک کرد (مک کارتی .)282 -286 :1384 ،در
طول تاریخ سیاسی ایران ،تمرکز قدرت نزد دولت مرکزی سبب گردیده تا موضوع مشارکت اکثراً از طریق ساز و
کارهاى دولتى دنبال شود ،لذا بدیهى است که تشکیل نهادهاى مردمى مهمترین چالش فراروى قدرتهای سنتى بوده
است .مشارکتی که در چهارچوب جامعه مدنی مدنظر است مشارکت تودهای نیست بلکه مشارکت سازمان یافته در
زمینه های مختلف اعم از قضایی(دفاع از حقوق شهروندی) اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی است که به عنوان رابط
مردم و دولت و یا با قدرتهای فراتر از قدرت مردم عمل میکنند .در جامعه مدنی این امر توسط سازمانهای غیر
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دولتی  (NGO)1و نهادهای مردمی  (GRO)2و دیگر تشکلهای مردمی انجام می شود.
 . 2.3طرح هادی روستایی و مشارکت روستاییان :بر اساس آییننامة نحوة بررسی و تصویب طرحهای توسعه
عمران محلی ،ناحیهای ،منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مورخه  1378/10/12هیأت دولت،
طرح هادی روستایی عبارتست از طرحی که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود ،میزان و مکان گسترش آتی و
نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ،تولیدی ،تجاری ،کشاورزی ،تاسیسات و تجهیزات
و نیازمندی های عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای
روستایی یا طرحهای جامع ناحیهای تعیین مینماید(بنیاد مسکن انقالب اسالمی .)24 :1389 ،در بین طرحهای
توسعه فیزیکی ،طرحهای هادی روستایی سه ویژگی خاص داشته است که عبارتند از:
 با توجه به زمان آغاز این طرحها ،تهیه و اجرای آنها بیش از  20سال سابقه دارد(کمتر طرحی در کشور
وجود دارد که تهیه و اجرای آن ،این مدت ادامه داشته باشد).
 از آنجا که طرحهای هادی در مقیاس روستا تهیه میشود گسترة مکانی آنها زیاد است و در تمام نواحی
روستایی کشور می توان نمونههایی از آنها را یافت.
 طرحهای هادی محلیترین و موردیترین طرحهاست که مستقیماً با روستاها و اجتماع روستایی ارتباط
دارد(رضوانی.)167 :1390 ،
پس از چندین دهه برنامه ریزی و به کارگیری راهبردهای مختلف در کشورهای جهان سوم برای رسیدن به
توسعه مطلوب ،برنامهریزان به این نتیجه رسیدند که مشارکت افراد محلی در طرحها سبب کاهش هزینهها در
گردآوری اطالعات ،تعیین راهکارهای واقعیتر ،تدوین قوانین اثربخشتر ،هماهنگی و انسجام بیشتر افراد جامعه
روستایی و اعمال بهتر قوانین میشود(کریمیزاده و همکاران .)44 :1387 ،همچنین مدیریت مشارکتی بهدلیل فراهم
آوردن فرصت های برای اشتراک مساعی روستاییان در تصمیمات و امور کاربری منابع سبب حصول و برقراری
دموکراسی میشود ( .) Özerol& Newig, 2008: 644البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مفهوم مشارکت مردم
تنها در بعد اجتماعی و گرفتن اطالعات نیست ،بلکه مشارکت بایستی به مفهوم واقعی کلمه در تمامی ابعاد و
جنبههای یک مسأله و به صورت یکپارچه و همهجانبه صورت گیرد تا تأثیر گذار باشد (رکنالدیافتخاری و
همکاران .)23 :1389 ،طرح های هادی در ایران متاثر از دیدگاه کارکردگرایی با محوریت قرار دادن تحوالت کالبدی
در روستاها سعی در دگرگون ساختن کالبد روستاها و دستیابی به توسعه روستایی هستند(مظفر و همکاران:1387 ،
.)12

Non Government Organization
Grass Roots Organization

1
2
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ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر مشارکت

 نگرش دولت به مسأألهمشارکت

مشارکت روستاییان در:

 -نقش رسانه های ارتباط

مشارکت روستاییان در

 فرایند تصمیمگیری و برنامهریزی -اجرا و نگهداری

فرایند اجرای طرحهای هادی

 -بهرهبرداری

عوامل ساختاری موثر بر

جمعأأأی در مشأأأارکت

مشارکت روستاییان

آفرینی
 -نقش تشکل های مردم

-ارزشیابی و بازنگری

نهاد در روستا

اجرای طرح هادی روستایی

شبکه معابر روستایی

مسکن روستایی

خدمات و کاربری اراضی

محیط زیست روستا

 -تسهیل رفت و آمد روستاییان

 -جذب امکانات رفاهی جدید در روستا

 -جمعآوری و دفن بهداشتی زباله

 -استفاده از مصالح بادوام و استاندارد

 -سهولت دسترسی به محل فعالیت

 -انتخاب سمت توسعه مناسب

 -مکان یابی صحیح صنایع سبک

 -بسترسازی برای صدور سند مالکیت

 -پوشش بافت کالبدی توسط معابر

 -رعایت ضوابط و مقررات در مورد

روستایی

 -بهبود الگوی ساخت و ساز روستایی

 -رعایت ضوابط فنی در طراحی

خدمات پیشنهادی

 -دفع و هدایت آبهای سطحی از سطح

-افزایش تراکم ساختمانی در روستا

معابر

 -توزیع مطلوب خدمات رفاهی

معابر روستا

 -رعایت ضوابط و مقررات در ساخت و

 -کیفیت معابر جدید االحداث

 -کیفیت دسترسی به خدمات

 -گسترش فضای سبز در روستا

سازهای روستایی

 -بهسازی معابر فعلی روستا

 -توجه به بافتهای با ارزش

 -توسعهی محدودة گورستان

 -ماندگاری جمعیت بر اثر جذب امکانات

 -تغییر سیمای روستا و زیباسازی محیط

 -تأثیر بر مقاوم سازی مسکن روستایی

شکل  -1چارچوب مفهومی تحقیق (مأخذ :نگارندگان)1393 ،

 .3روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،از نوع توصیفی -همبستگی است که با بهرهگیری از روش
پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است .حریم کالنشهر همدان دارای  25روستا با جمعیت 37043
نفر است که کلیه روستاهای فوق دارای طرح هادی مصوب می باشند ،بنابراین جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای
دارای طرح هادی بوده که بر اساس فرمول  N0با ضریب دقت  0/2تعداد  10روستا انتخاب شد که از زمان شروع
اجرای طرح در آنها کمتر از  10سال گذشته و تعداد خانوار ساکن در این روستاها برابر  5044خانوار و 18951
نفر جمعیت میباشد .جهت برآورد حجم نمونه در سطح خانوارهای روستایی از روش نمونهگیری کوکران با سطح
اطمینان  %95و احتمال خطای  %6/3استفاده شده است ،بر این اساس برای بررسی تأثیر عوامل ساختاری -نهادی
مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح هادی در روستاها ،تعداد  200خانوار روستایی بنا بر سهم
جمعیت هر روستا از کل انتخاب و به صورت نمونهگیری تصادفی ساده ،در هر روستا مورد پرسشگری قرار
گرفتهاند .پس از جمعآوری اطالعات و پردازش آنها در محیطهای نرمافزاری  SPSS ,ArcGISو غیره نسبت به
تحلیل دادهها در سطح منطقهی مورد مطالعه اقدام شد.
برای بررسی عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرحهای هادی روستایی سه متغیر و هفت
شاخص معرفی گردید که عوامل ساختاری -نهادی بهعنوان متغیر مستقل ،میزان مشارکت روستاییان به عنوان متغیر
واسطه و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار میگیرد .مجموع متغیرها
به وسیلهی  8شاخص و  44معرف(گویه) ارزیابی شد .تمامی گویه ها بر مبنای طیف لیکرت(خیلی کم ،کم ،متوسط،
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زیاد ،خیلی زیاد) تنظیم شدند .برای ارزیابی روایی پرسشنامهها از نظر 20نفر از متخصصین و کارشناسان ذیربط در
دانشگاهها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استفاده شد و پایایی آنها بر مبنای آلفای کرونباخ با اعتبار بین  0/63تا 0/8
تایید گردید.
جدول  -1بررسی قابلیت اعتماد متغیرهای تحقیق (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
نوع متغیر

مستقل
واسطه

وابسته

نام متغیر
عوامل ساختاری مؤثر
برمشارکت روستاییان

نام شاخص

گویهها

نگرش دولت به مشارکت

4

0/738

نقش رسانهها در مشارکتآفرینی

5

0/617

نقش تشکل های مردم نهاد

4

0/64

6

0/63

مسکن روستایی

6

0/721

شبکه های روستایی

6

0/797

توزیع خدمات و کاربری اراضی

7

0/768

محیط زیست روستا

6

0/637

مشارکت روستاییان در فرآیند تهیه و اجرای طرح

فرایند اجرای طرح هادی

تعداد

آلفای کرنباخ

 .4محدوده یا قلمرو تحقیق
استان همدان با مساحت  19491کیلومترمربع در حدود  2/1درصد از مساحت کل کشور را در بر میگیرد .این
استان بین مدارهای  33درجه و  59دقیقه تا  35درجه و  44دقیقهی عرض شمالی و  47درجه و  47دقیقه تا 49
درجه و  30دقیقهی طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .استان همدان جزو استانهای غربی ایران
است که از شمال به استان زنجان ،از جنوب به استان لرستان ،از شرق به استان مرکزی و از غرب به استانهای
کرمانشاه و کردستان محدود میگردد .از نظر تقسیمات کشوری مشتمل بر  9شهرستان 27 ،شهر 23 ،بخش و 72
دهستان و 1212روستا میباشد .شهرستان های این استان شامل همدان ،مالیر ،تویسرکان ،نهاوند ،اسدآباد ،کبودر
آهنگ ،بهار ،فامنین و رزن می باشند و مرکز آن شهر همدان است(مرکز آمار ایران .)1390 ،کالنشهر همدان دارای
 25روستا با  9595خانوار و  37043نفر جمعیت میباشد که از این تعداد دو روستا فاقد سکنه است .در این تحقیق
تعداد  10روستای مورد مطالعه در سال  1390جمعیتی بالغ بر  18951نفر را در قالب  5044خانوار در خود جای
دادهاند که برخی از آنها از نظر حجم جمعیت در ردة روستاهای پر جمعیت شهرستان همدان محسوب میشوند.
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حریم شهر همدان

شکل  -2موقعیت کالنشهر همدان و روستاهای واقع در حریم آن(مأخذ :نگارندگان)1393 ،
جدول  -2ویژگیهای روستاهای مورد مطالعه در سال ( 1390مأخذ :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان)1393 ،
روستا

سال تهیه طرح

جمعیت 1390

خانوار

خانوار نمونه

حیدره باالی شهر

1387

1232

352

14

تفریجان

1386

2134

609

24

سرخ آباد

1391

1414

350

14

سنگستان

1389

1127

543

22

آبشینه

1391

1506

372

15

کنجینه

1388

760

206

8

یکانه

1389

427

115

5

ده پیاز

1383

4078

902

36

گراچقا

1384

2252

561

22

شورین

1391

4021

1034

40

جمع کل

-

18951

5044

200

 .5تحلیل یافتههای تحقیق
 .1.5عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر میزان مشارکت در نواحی روستایی از دیدگاه روستاییان :عوامل
ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت در هر منطقه اثرات مثبت و منفی بر میزان مشارکت روستاییان در فرایند طرحهای
توسعه روستایی و به ویژه طرح هادی دارد .برای سنجش تأثیرات عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت
روستاییان در منطقه مورد مطالعه ،از شاخصهایی چون نگرش دولت به مسأله مشارکت ،نقش رسانههای ارتباط
جمعی در مشارکت آفرینی روستاییان و نقش تشکل های مردم نهاد در بستر مشارکت در روستاها استفاده شد .بر

47

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال سیزدهم ،شماره  ،52زمستان 1395

اساس آزمون کای اسکوئر تیپ پیرسون ضریب معنیداری برای گویههای مربوط به متغیر عوامل ساختاری مؤثر بر
مشارکت روستاییان در سطح  %99ارزیابی شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که میزان اطالع مردم از مزایای
نهادهای مشارکتی در روستا ،میزان اطالع مسئوالن(روستا یا کشور) از خواستههای روستاییان ،میزان تالش دولت
جهت مشارکت روستاییان در فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی در سطح روستا و میزان توجه مسئوالن به پیشنهادات
افراد معمولی در روستا از دیدگاه روستاییان در سطح کم تا متوسط ارزیابی شده است .بنابراین 81/5 ،درصد
پاسخگویان معتقدند بوده اند که دولت به مسأله مشارکت مردم به ویژه در جامعه روستایی یا اصالً اعتقادی ندارد و یا
این که تالش بسیار ضعیفی در این زمینه به عمل میآورد(جدول شماره .)3
جدول  -3ارزیابی نگرش دولت به مسأله مشارکت از دیدگاه روستاییان (درصد) (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
معرفها

بسیار

میانگین

کای

زیاد

وزنی

اسکوئر

2/58

0/000
0/000

اصالً

کم

متوسط

زیاد

میزان اطالع مردم از مزایای نهادهای مشارکتی در روستا

9/6

40/2

36/2

10/5

3/5

میزان اطالع مسئوالن(روستا یا کشور) از خواستههای روستاییان

20/9

30/9

30/4

10/9

7

2/52

10

30/6

30/6

23/6

5/2

2/83

0/000

میزان توجه مسئوالن به پیشنهادات افراد معمولی در روستا

20/4

37/8

27/8

10/4

3/5

2/39

0/000

جمع

15/3

34/9

31/3

13/8

4/8

2/58

0/000

میزان تالش دولت جهت مشارکت روستاییان در فعالیت های
اجتماعی ،اقتصادی در سطح روستا

بر اساس جدول  4میانگین پاسخ روستاییان به گویههای مربوط به میزان نقش رسانههای ارتباط جمعی در
مشارکت آفرینی ،نشان دهندة ارزیابی متوسط آنان در رابطه با میزان ارتباط محتوای کتابهای درسی دانش آموزان
با مسأله مشارکت ،میزان استفاده از شیوه های تدریس جدید (گروهی -مشارکتی) و مشارکت دادن دانش آموزان در
تدریس توسط معلمان در مدارس ،میزان تأثیر محتوای برنامههای تلویزیون وسایر رسانه ها در میزان مشارکت افراد
و میزان تأثیر دسترسی به اینترنت بر باال بردن مشارکت روستاییان در بین پاسخگویان است .این مورد با نتیجه
پاسخگویی  36/9درصد افراد در این تحقیق تبیین میگردد و در مجموع  69/3درصد افراد معتقدند که رسانههای
ارتباط جمعی نقشی کمتر از حد متوسط را در رابطه با مشارکت آفرینی در جوامع روستایی ایفا نمودهاند.
جدول  -4ارزیابی نقش رسانههای ارتباط جمعی در مشارکت آفرینی از دیدگاه روستاییان (درصد) (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
معرفها

بسیار

میانگین

کای

زیاد

وزنی

اسکوئر

3/1

0/000
0/000

اصالً

کم

متوسط

زیاد

0/4

25/1

45/7

21/5

7/2

9/5

20

40/9

24/5

5

2/95

6/2

11/5

38/1

35/4

8/8

3/29

0/000

میزان دسترسی افراد به خدمات اینترنت در روستا

33/6

21

26/6

11/8

7

2/23

0/000

میزان تأثیر دسترسی به اینترنت بر باال بردن مشارکت روستاییان

13/2

21/1

33/2

23/2

9/5

2/95

0/000

جمع

12/7

19/7

36/9

23/3

7/4

2/89

0/000

میزان ارتباط محتوای کتابهای درسی دانش آموزان با مسأله مشارکت
میزان استفاده از شیوههای تدریس جدید(گروهی -مشارکتی) و مشارکت
دادن دانش آموزان در تدریس توسط معلمان در مدارس
میزان تأثیر محتوای برنامههای تلویزیون و سایر رسانه ها در مشارکت
افراد
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یافتههای تحقیق بر اساس جدول  5بیانگر این مطلب است که روستاییان در ارزیابی نقش تشکلهای مردم نهاد
در مشارکت آفرینی در محیط های روستایی به میزان دسترسی به تشکل ها سازمان های مردم نهاد برای مشارکت،
میزان حضور سازمان ها ونهادهای رسمی و غیررسمی (مثل شورا ،دهیاری ،بسیج و غیره) و میزان مشارکت روستاییان
در جلسات شورا و یا سایر نهاد های مدنی پاسخ متوسطی دادهاند و در مقابل معتقدند که میزان دورههای آموزشی و
ترویجی برگزار شده در روستا کم بوده است .این متغیر با پاسخگویی  34/8درصد افراد تبیین و در کل  73/9درصد
افراد معتقدند که نقش تشکلهای مردم نهاد در مشارکت کمتر از سطح متوسط بوده است.
جدول  -5ارزیابی نقش تشکلهای مردم نهاد در مشارکت آفرینی از دیدگاه روستاییان (درصد) (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
معرفها

بسیار

میانگین

کای

زیاد

وزنی

اسکوئر

2/6

0/000
0/000

اصالً

کم

متوسط

زیاد

13/5

32/8

36/7

14/4

2/6

2/6

16

36/8

31/2

13/4

3/37

میزان دورههای آموزشی و ترویجی برگزار شده در روستا

12/2

43/2

27/9

12/7

3/9

2/53

0/000

میزان مشارکت روستاییان در جلسات شورا و یا سایر نهادهای مدنی

10/4

25/7

37/8

18/7

7/4

2/87

0/000

جمع

9/7

29/4

34/8

19/3

6/9

2/84

0/000

میزان دسترسی به تشکلها سازمانهای مردم نهاد برای مشارکت در
روستا
میزان حضور سازمانها و نهادهای رسمی و غیررسمی(مثل شورا،
دهیاری ،بسیج و غیره) در روستا

.2.5فرایند اجرای طرح هادی روستایی :اجرای طرح هادی در روستاها تالشی است برای توسعه آنها که بر
اساس مصوبات طرح هادی و در صورت اجرای گام به گام آن روستاها می توانند از انزوا خارج شده و به صورت
یک عضو فعال تولیدی در اقتصاد کشور نقش داشته باشند(شمسالدینی .)39 :1387 ،برای تبیین فرایند اجرای طرح
هادی روستایی از چهار زیرمتغیر مسکن روستایی ،شبکة معابر روستایی ،توزیع خدمات و کاربری اراضی و محیط
زیست روستا کمک گرفته شد که هر کدام از این شاخصها به کمک گویههایی تعریف شده است و نتایج آن در
جدول  6ارائه گردیده است .در بین چهار زیرمتغیر(شاخص) اجرای طرح هادی از نظر روستاییان ،متغیر شبکة معابر
روستایی بیشترین میزان موفقیت را در بعد اجرای طرح با میانگین  3/44در محیط روستایی داشته است و در طرف
مقابل توزیع خدمات و کاربری اراضی با میانگین  3/28توفیق کمتری در مقایسه با سایر عوامل داشته است .بر
اساس آزمون کای اسکوئر تیپ پیرسون ضریب معنیداری برای گویههای مربوط به متغیر فرایند اجرای طرح
روستایی در سطح  %99ارزیابی شده است.
جدول  -6میزان توفیق در فرایند اجرای طرح هادی روستایی از نگاه روستاییان (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
شاخصها

تعداد

بسیار

میانگین

زیاد

وزنی
3/39

0/000
0/000

اصالً

کم

متوسط

زیاد

مسکن روستایی

6

4/2

12/6

34/6

33/7

12/9

شبکه معابر روستایی

6

2/2

13/8

34/2

37/6

12/1

3/44

توزیع خدمات و کاربری اراضی

7

4/6

17/3

34

33/1

11

3/28

0/000

محیط زیست روستا

6

3/9

15

33/1

31/8

16/2

3/43

0/000

طرح هادی روستایی

25

3/7

14/7

34

34

13/6

3/39

0/000

گویهها

کای اسکوئر
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 . 3.5میزان مشارکت روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی :نتایج پژوهش بر اساس جدول
 7که حاصل نظرخواهی از مدیران روستایی(شوراها و دهیاریها) منطقهی مورد مطالعه ،در رابطه با میزان مشارکت
روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است ،نشان میدهد که میزان همکاری مردم در زمینهی طرح
سنددار کردن امالک روستایی در باالترین سطح خود با میانگین  4/33بوده است که نشاندهندة نگاه مردم به انتفاعی
است که از این رهگذر نصیب آنان می گردد .در مقابل ،میزان آشنایی روستاییان با طرح هادی ،اهداف و روند اجرای
آن در پایینترین سطح ،یعنی  3قرار دارد ،که بیانگر اطالع رسانی بسیار ضعیف در رابطه با طرحهای هادی ،اهداف
و روند اجرای آن به جامعه روستایی از سوی سازمانهای متولی به ویژه بنیاد مسکن انقالب اسالمی میباشد.
جدول  -7بررسی میزان مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرحهای هادی روستایی (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
معرفها

ردیف

بسیار

میانگین

زیاد

وزنی
3/7

0/000
0/000

اصالً

کم

متوسط

زیاد

0

0

50

30

20

28/6

14/2

0

28/6

28/6

3/14

10

10

50

20

3/6

0/000

0

66/7

33/3

4/33

0/000

40

40

3/56

0/000

10

3

0/000

3/5

0/000

3/62

0/000

1

میزان مشارکت و استقبال از طرح

2

مشکالت اجرای طرح هادی

3

روند اطالع رسانی به مردم روستا

10

4

همکاری مردم در عملیات صدور سند

0

0

5

همکاری گروههای محلی در طرح

0

0

20

6

میزان آگاهی روستاییان از روند طرح

0

30

50

10

7

میزان آشنایی با بنیاد مسکن

0

10

40

40

10

5/5

9/2

24/3

37/9

23/1

مشارکت روستاییان در اجرای طرح هادی

کای اسکوئر

 .4.5تحلیل فضایی ارتباط بین عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت و اجرای طرح هادی روستایی:
بین عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان و فرایند اجرای طرح های هادی روستایی رابطه همبستگی
مستقیم و نسبتا ضعیفی با مقدار  0/488در سطح معناداری  99درصد مشاهده میشود و بیانگر تأثیر قابل مالحظة
متغیر مستقل بر متغیر وابسته میباشد .بین عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان و مشارکت روستاییان در
فرایند تهیه و اجرای طرحهای هادی روستایی همبستگی مستقیمی با ضریب  0/186در سطح معناداری  99درصد
برقرار است و از سوی دیگر بین مشارکت روستاییان و فرایند اجرای طرحهای هادی روستایی همبستگی مستقیم و
نسبتا ضعیفی با ضریب  0/16در سطح معناداری  90درصد بر قرار است.
جدول  -8بررسی ارتباط بین عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان و اجرای طرح هادی (مأخذ :نگارندگان)1393 ،
نام روستا

مقدار ضریب همبستگی

مقدار احتمال آزمون

تحلیل

نتیجه آزمون

حیدره باالی شهر

0/594

0/000

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است

تفریجان

0/497

0/006

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است

سرخ آباد

0/396

0/081

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است

سنگستان

0/341

0/305

پذیرش فرضیه صفر

-

آبشینه

0/355

0/117

پذیرش فرضیه صفر

-

کنجینه

0/721

0/005

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است
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یکانه

0/644

0/004

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است

ده پیاز

-0/125

0/55

پذیرش فرضیه صفر

-

گراچقا

0/334

0/315

پذیرش فرضیه صفر

-

شورین

0/354

0/024

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است

جمع

0/488

0/000

رد فرضیه صفرآزمون

ارتباط معنیدار است

شکل  -3توزیع فضایی ارتباط بین عوامل ساختاری -نهادی و اجرای طرح هادی روستایی (مأخذ :نگارندگان)1393 ،

بر اساس یافتههای جدول  ،8بین عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت و اجرای طرحهای هادی در اکثر روستاهای
مورد مطالعه مانند حیدره باالی شهر ،تفریجان ،سرخ آباد ،کنجینه ،یکانه و شورین ارتباط مثبت و معنیداری وجود
دارد .همبستگی مورد اشاره در این روستاها مستقیم و در بعضی موارد نسبتاً کامل است ،بدین معنا که با نقش آفرینی
بیشتر عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان ،میزان توفیق در فرایند اجرای طرح هادی روستایی در این
روستاها را افزایش میدهد.
 .5.5بررسی تأثیر عوامل ساختاری -نهادی مؤثربر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرحهای هادی
روستایی :برای بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای
طرح های هادی روستایی از دیدگاه روستاییان از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .بر اساس مقدار
ضریب تعیین  0/197مشخص میشود که رگرسیون خطی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته حدود  20درصد از کل
تغییرات را توجیه میکند .در جدول  ANOVAمجموع مربعات ،درجه آزادی ،میانگین مربعات ،آماره فیشر وسطح
معنی داری رگرسیون گزارش شده است .مقدار  P-Valueیا همان سطح معناداری برابر  0/000می باشد که از 0/05
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کوچکتر است ،بنابراین فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم معنی داری مدل رگرسیون را با اطمینان  %99رد میکنیم و
در نتیجه مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنیدار است.
جدول  -9بررسی اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح هادی
(مأخذ :نگارندگان)1393 ،
ضریب متغیر

متغیرهای مستقل
مقدار ثابت(متغیر وابسته :اجرای طرح هادی

ضریب
استاندارد(بتا)

آماره t

سطح

نتیجه

معناداری

2/233

-

13/827

0/000

در مدل معنی دار است

نگرش دولت به مشارکت

0/043

0/056

0/786

0/433

در مدل معنی دار نیست

نفش رسانه ها در مشارکت آفرینی

0/159

0/187

2/972

0/003

در مدل معنی دار است

نقش تشکل های مردم نهاد

0/207

0/256

3/401

0/001

در مدل معنی دار است

روستایی)

با توجه به نتایج جدول  ،9مشاهده میشود که فقط برای متغیر نگرش دولت به مسأله مشارکت در روستاها
مقدار  P-Valueبیشتر از  0/05است ،بنابراین ،تأثیر متغیرهای نقش رسانههای ارتباط جمعی در مشارکت آفرینی و
نقش تشکل های مردم نهاد در مشارکت روستاییان در مدل معنیدار است و در نتیجه مدل رگرسیونی به صورت زیر
ارائه میشود:
نگرش دولت به

نقش رسانهها در

مشارکت

مشارکت آفرینی

0/0

0/187

فرایند اجرای طرح
هادی روستایی

نقش تشکلهای مردم نهاد
0/256

شکل  -4اهمیت نسبی عوامل ساختاری -نهادی تأثیرگذار بر اجرای طرح هادی روستایی

در ادامه با توجه به شاخص مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح هادی ،روستاها به دو گروه با میزان
مشارکت کم و زیاد دسته بندی شدند و بر این اساس ضریب تعیین در دو گروه روستا به ترتیت  0/224و 0/247
بوده و بیانگر این که این متغیر حدود  25درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین مینماید .مقدار  P-Valueیا همان
سطح معناداری برابر  0/000می باشد که از  0/05کوچکتر است ،بنابراین مدل رگرسیونی از لحاظ آماری معنیدار
است .به منظور بررسی مستقل بودن باقی ماندهها از آماره دوربین واتسن استفاده میشود که اگر مقدار آن بین  1/5تا
 2/5باشد نشان دهنده مستقل بودن باقی مانده ها است که مقدار آن در گروه با مشارکت کم و زیاد به ترتیب برابر
 1/96و  2/15است ،لذا باقی ماندهها مستقل از یکدیگر میباشند.
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جدول  -10بررسی اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در دو گروه روستاها(مأخذ :نگارندگان)1393 ،
گروه

متغیرهای مدل
عرض از مبدأ (متغیر وابسته :اجرای

ضریب

ضریب

متغیر

استاندارد(بتا)

آماره t

سطح
معناداری

نتیجه

مشارکت کم

2/042

-

8/622

0/000

در مدل معنی دار است

نگرش دولت به مشارکت

0/076

0/115

1/028

0/306

در مدل معنی دار نیست

نفش رسانهها در مشارکت آفرینی

0/208

0/273

2/938

0/004

در مدل معنی دار است

نقش تشکل های مردم نهاد

0/155

0/217

1/988

0/049

در مدل معنی دار است

2/247

-

11/027

0/000

در مدل معنی دار است

نگرش دولت به مشارکت

0/062

0/092

0/833

0/407

در مدل معنی دار نیست

نفش رسانهها در مشارکت آفرینی

0/097

0/123

1/305

0/195

در مدل معنی دار نیست

نقش تشکل های مردم نهاد

0/265

0/355

3/080

0/003

در مدل معنی دار است

طرح هادی روستایی)

عرض از مبدأ (متغیر وابسته :اجرای
مشارکت زیاد

طرح هادی روستایی)

با توجه به یافتههای جدول  10در مدل با مشارکت کم در سطح معنی دار عرض از مبدا ،نقش رسانهها در مشارکت
آفرینی و نقش تشکلهای مردم نهاد کمتر از  0/05بوده است ،در نتیجه این متغیرها در مدل معنی دار میباشند اما در مدل با
مشارکت زیاد در سطح معنی دار عرض از مبدا ،فقط نقش تشکل های مردم نهاد کمتر از  0/05بوده و لذا این متغیر در مدل
معنیدار میباشند بنابراین در گروه روستاهای با مشارکت پایین ،نقش رسانههای ارتباط جمعی در مشارکت آفرینی از دیدگاه
روستاییان حائز اهمیت بوده است ،در حالی در گروه روستاهای با مشارکت زیاد ،این متغیر اثرگذاری خاصی نداشته است.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای تحقیق ،ارتباط نسبتاً قوی با ضریب (0/488ضریب همبستگی پیرسون) بین میزان عوامل
ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان و میزان موفقیت در فرایند اجرای طرحهای هادی روستایی در منطقهی
مورد مطالعه وجود دارد .با بررسی میزان اثرگذاری عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در میزان
موفقیت در فرایند اجرای طرح های هادی روستایی در سطح روستاهای مورد مطالعه؛ متغیر عوامل ساختاری -نهادی
مؤثر بر مشارکت روستاییان دارای تأثیر مثبتی بر روی میزان موفقیت فرایند اجرای طرح هادی روستایی بوده است و
در بین شاخصهای آن ،نقش تشکلهای مردم نهاد با اثرگذاری  26/5درصد بیشترین تغییرات متغیر وابسته را توجیه
می نماید .بنابراین ،نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین در این زمینه ،همخوانی دارد .با توجه به میزان مشارکت
روستاییان در فرایند تهیه و اجرای طرح هادی روستایی از نگاه دهیاران ،پس از گروهبندی روستاییان به دو گروه
روستاهای دارای مشارکت کم و زیاد ،تفاوت معناداری در میزان اثرگذاری عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر
مشارکت روستاییان مشاهده گردید ،به نحوی که در گروه روستاهای با مشارکت پایین ،دو شاخص نقش رسانههای
ارتباط جمعی و تشکل های مردم نهاد بر میزان موفقیت در فرایند اجرای طرحهای هادی اثرگذار بوده است ،اما در
گروه روستاهای با مشارکت زیاد فقط نقش تشکلهای مردم نهاد معنادار بوده است ،که به نتایج کلی تحقیق
همخوانی بیشتری دارد .در نهایت ،میتوان گفت که عوامل ساختاری -نهادی مؤثر بر مشارکت در میزان موفقیت
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فرایند اجرای طرح های هادی روستایی در منطقة مورد مطالعه تأثیر نسبتاً قابل توجهی داشته است و فرضیة تحقیق
مورد تأیید قرار میگیرد.
مهمترین راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود افزایش مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرحهای هادی
روستایی و دستیابی به توفیق بیشتر در این زمینه ،عبارتند از:
 آگاهی اجتماعی نسبت به آثار و کارکرد نهادها و تشکلها اندک است و از سوی دیگر سازمانهای مردمی در
منطقه برای الگو س ازی معدود هستند ،بنابراین آموزش و معرفی آثار و کارکردهای مثبت و تجربیات
کشورهای مختلف و سازمان های مردمی موفق ضرورت دارد .این امر از طریق انتشار نشریات برای روستاها
توسط سازمانهای مختلف در حیطه کارکرد خود میتواند در توسعه روستایی موثر واقع شود.
 برگزاری کارگاه های آموزشی ،در زمینه آشنایی با فرایند تهیه ،اجرا و نگهداری طرحهای هادی روستایی و
نحوة مشارکت روستاییان در آن به همراه ظرفیت سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت
عمومی آنان.
 با توجه به ضعف عملکرد نهادهای موجود در منطقه همانند شوراها ،دهیاریها و شوراهای حل اختالف و
فقدان نهادهای تولیدی ،بازرگانی و مالی ،تشویق و ترغیب افراد با نفوذ و معتمد محلی در راستای رفع
مشکالت و پیشبرد امور ثمر بخش خواهد بود .زیرا هر چه افراد با نفوذ در نهادهای مردمی همانند شوراها
عضویت داشته باشند ،میتوانند رابطة اعضای نهاد را هم با مردم و هم با دولت بطور مناسب بر قرار سازند.
 افزایش آگاهی مردم در ارتباط با حقوق مدنی و شهروندی جهت کاهش و تهدید قدرت دولت در خصوص
دخالت در امور نهادها و تشکلهای مردمی و دفاع از حقوق شهروندی در برابر جبر قدرت فرا فردی.
 بهره گیری از نهاد های محلی ،زیرا با توجه به شناختی که از مردم و منطقه مورد مطالعه دارند ،میتوانند
زمینه اجرای بهتر طرح را در منطقه ایجاد کنند و به نوعی تسهیل کننده روند توسعه در منطقه خود باشند.
 در کنار بسترسازی برای افزایش مشارکت روستاییان در مرحله اجرا و نگهداری طرح هادی روستایی،
اقدامات زیر توسط نهادهای ذیربط میتواند به عنوان تسهیل کننده عمل نماید:
الف /طرح هادی پیشنهادی مورد قبول روستاییان باشد؛
ب /اجرای طرح هادی از جمله نیازهای اساسی اهالی روستا باش؛
ج /روستاییان از نتایج مثبت اجرای طرح هادی روستایی آگاه باشند؛
د /مشارکت روستاییان در این مرحله نباید به مشارکت مالی آنان یا استفاده از نیروی کار آنان تفسیر شود؛
ه /رعایت مقررات فنی در اجرای طرح هادی روستایی الزامی است؛
و /همکاری مردم و سازمانهای محلی در روستااز قبیل دهیاریها با مسؤوالن و کارشناسان اجرای طرح
هادی روستایی.
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