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  چكيده
  

اقتصادي،   -تحقيق حاضر به بررسي اثرات رابطه بين مشاركت مردم و پيامدهاي اجتماعي 
اين تحقيق از نوع كاربردي، پيمايشي و به روش توصيفي و . رود پرداخته است در طرح حبله

 8نفر از روستاييان ساكن در محدوده  178مورد مطالعه شامل جمعيت . دباش ميهمبستگي 
هاي تحقيق از  اعتبار پرسشنامه. دباش ميدر استان تهران  رود حبلهروستاي طرح حوزه آبخيز 

شيوه اجراي تحقيق به . درصد گرديد 89طريق ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه برابر 
  SPSSافزار نرماز  ها دادهبوده و براي تجزيه و تحليل  صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه

كه بين متغير ميزان مشاركت  دهد مينتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان . استفاده شده است
با متغيرهاي افزايش آگاهي از اهداف طرح، ميزان  رود حبلهمردم در مراحل مختلف طرح 

ي، افزايش درآمد خانواده، پذير سئوليتمي اجتماعي، افزايش ها گروهپذيرش طرح، ايجاد 
افزايش توليد، دستيابي به اعتبارات جديد، افزايش حجم آب استحصالي حفاظت از منابع 

 ضمن اين. ي وجود دارددار معنيطبيعي و جلوگيري از سيل و فرسايش خاك رابطه مثبت و 
غيرهاي كاهش با مت رود حبلهكه بين متغير ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

ي ها نهادهمهاجرت از روستا، افزايش امكانات رفاهي، ايجاد همبستگي اجتماعي، دسترسي به 
ي مشاهده نشده دار معنيي شغلي و افزايش سطح زيركشت رابطه ها فرصتجديد، افزايش 

مشاركت مالي و  ،مشاركت فكري(جمعي متغيرهاي مستقل  تأثيرنتايج حاصل از . است
كه مراحل مختلفي از ميزان مشاركت مردم در  رود حبلهي آموزشي طرح ها اهكارگمشاركت در 

با استفاده از روش گام به گام در ) وضعيت اقتصادي(بر متغير وابسته ) هستند رود حبلهطرح 
از تغييرات متغير وابسته را تعيين  23/0كه متغيرهاي مستقل  دهد ميرگرسيون چند متغيره نشان 

از  15/0متغير مستقل مشاركت فكري ) متغير وابسته(ا وضعيت اجتماعي در رابطه ب. كند مي
   كند ميتغييرات متغير وابسته را تعيين 

  
  . اقتصادي –، اثرات اجتماعي رود حبلهمشاركت مردم، طرح  :واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

هاي آبخيز به عنوان يك سيستم پويا محاط بر  حوزه
. باشد خت بشر ميمجموعه عوامل انساني، طبيعي و سا

در حالت طبيعي موجودات زنده در حالت تعادل با 
هاي  محيط زيست خود به سر مي برند و تعداد و فعاليت

منابع در دسترس آنها كنترل  به وسيلهاي  گونه هر
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در سيستم حوزه آبخيز  ها گونهاثرات متقابل . دشو مي
بدين طريق كه مواد زايد يك . يك مسئله معمول است

تنها انسان است كه . الباً غذا براي گونه ديگر استگونه غ
ي منابع را از خارج محيط آور جمعبه تنهايي توانايي 

هاي ديگري  اطرافش داشته و اين منابع را به شكل
   (UNDP, 2007).كند  ميتبديل 

توسعه سريع  هاي آبخيز و افزايش جمعيت حوزه
هايي  هنشان ها حوزهصنعتي و كشاورزي در بسياري از اين 

. از تغييرات مخرب در مقياس جهاني را ظاهر كرده است
ي آبخيز و ها حوزهبنابراين حفظ وضعيت كنوني اين 

جلوگيري از تخريب بيشتر، جز در پرتو مشاركت فعاالنه 
 ,Oklira)پذير نخواهد بود و همه جانبه مردم امكان

و از باب  اي عربي مشاركت از نظر لغوي كلمه. (2000
همراهي  معادل فارسي آن انبازي، همبازي ومفاعله و 

د و به معناي شريك شدن، همدست شدن در باش مي
كاري، اجماع حقوق مالكان متعدد در يك شي به نحو 

واژه مشاركت معادل واژة . اشاعه و همكاري كردن است
Participation  انگليسي است و در اين زبان نيز مفهوم

چيزي بردن، آن با همديگر عمل كردن، سهمي از 
بخشي از چيزي را بر عهده داشتن و عمل متقابل 

مشاركت در واقع، نوعي . دباش مياجتماعي در يك گروه 
رفتار اجتماعي، مبتني بر اعتقاد و منافع شخصي يا 
گروهي است و جزء عوامل سرعت بخش توسعه است 

(Sepehri, 2001) .مشاركت در منابع طبيعي عبارت 
اي  افته و تشريك مساعي دوجانبهي است از تالش سازمان

برداران  كه ضمن برطرف نمودن نيازهاي معيشتي بهره
در آنها ايجاد انگيزه نموده، تا داوطلبانه در امور بهينه 

ي بردار بهرهحفظ، احياء، توسعه و (سازي منابع طبيعي 
يكي . (Shaeri & Saeidi, 2004) همكاري نمايند) اصولي

 سايي اهميت مشاركت درهاي عمده در شنامشخصه از
امور اجتماعي و اقتصادي خود انگيختگي و اراده مردم به 

در چنين اوضاعي مشاركت معنا و مفهوم . مشاركت است
يابد و به صورت عاملي كه به صورت  اصلي خود را باز مي

خودكار در راستاي توسعه، رشد و ارتقاي جامعه به 
هاي ارادي  لكارگرفته خواهد شد به عالوه اين گونه تشك

و خودانگيخته به طور مداوم و غيرمنطقي بوده و نتايج 
از ديدگاه نظري . نمايد قابل حصول و عيني را ايجاد مي

اي است در جهت حصول  مشاركت اقدام سازمان يافته

اي  آوردهاي عيني و بارز، مشاركت اگرچه مقوله دست
د اما منافع شو مياجتماعي است كه از عمل جمع ناشي 

ي افراد مشاركت كننده نيز در قالب يك هدف فرد
مشاركت تحت عنوان . دباش ميملموس اجتماعي مدنظر 

دخالت دادن مردم در سرنوشت خويش به عنوان يك 
 استاي بر خوردار  العاده هدف ارزشي از اهميت فوق

(Pretty et al., 2000) .  
  Partoeeنتايج حاصل از تحقيقات انجام شده توسط 

خصوص استفاده از توان كاري مديران  در ،(1997)
مشاركت جو براي توجه بيشتر به بعد روابط انساني در 

دهد كه آن  دانشگاه ديركسل فيالدلفياي آمريكا نشان مي
دسته از مديراني كه روحيه مشاركت جو دارند و 
مديريت مشاركتي را در محيط كاري خود سرلوحه 

به مديريتي دهند عالوه بر آنكه  اهداف شان قرار مي
اي دوستانه در  يابند به ايجاد رابطه آل دست مي ايده

رسند و در آن محيط ارزش زيادي براي  محيط كار مي
تحقيق مذكور نشان . ندباش ميروابط انساني قائل 

دهد كه بين مديريت مشاركتي و روابط انساني رابطه  مي
  . ي وجود دارددار معنيمثبت و 

Chamberz (1985)دارد كه توجه به  ، بيان مي
 روستاييانهاي توسعه روستايي در مشاركت  شاخص

  . هاي نوين حائز اهميت است آوري براي پذيرش فن
Ebrahimpour (2000)،  در تحقيقي تحت عنوان

بر آن در  مؤثروضعيت و جايگاه كنش مشاركتي و عوامل 
آبخيزداري به اين نتيجه رسيده است كه بين متغير 

هاي آبخيزداري  مردم در پروژه وضعيت كنش مشاركتي
با متغيرهاي ميزان اگاهي از ضرورت اقدامات آبخيزداري، 
ايجاد نهادهاي مشاركتي و تعداد امكانات عمراني محل 

 . ي وجود داشته استدار معنيرابطه  روستاييانسكونت 
Esmaeli & Farshadfar (2000)در تحقيقي تحت ، 

ران روستاي هاي تعاوني مرتعدا عنوان بررسي شركت
ي ها طرحمزيدي به اين نتيجه دست يافتند كه  اجراي 

مشاركتي باعث افزايش ميزان اشتغال در سطح روستا و 
به شهرها و بهبود وضعيت  روستاييانكاهش مهاجرت 

و حفظ و نگهداري منابع طبيعي  روستايياناقتصادي 
  . روستا، افزايش توليدات دامي  شده است

Shirani (1999)، حقيق خود تحت عنواندر ت 
در بخش  بررسي راههاي جلب مشاركت دامداران
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ي مرتعداري در منطقه ساوه بيان نموده ها طرحآموزشي 
هاي مشاركت خود را  دامداران مهمترين مشوق. است

ي ها طرحكسب درآمد بيشتر از مراتع و آگاهي از اهداف 
  . اند مرتعداري عنوان داشته

Malek mohamadi (2001) شاركت مخاطبان و به م
فراوان  تأكيدها  متخصصان ترويج در تدوين برنامه

نمايد و همچنين يكي از موارد اصلي در زمينه  مي
هاي مشاركتي را حفاظت از منابع طبيعي و  ريزي برنامه

محيط زيست و جلوگيري از سيل و فرسايش خاك 
  .داند مي

Abedini (2002)  كه دهد ميدر تحقيق خود نشان ،
ساس مالكيت، احساس امنيت شغلي، سطح زير بين اح

كشت، وسعت مراتع و وضعيت اقتصادي با مشاركت 
  .دامداران، ارتباط وجود دارد

Effati (1992)،  در مشاركت  مؤثربه بررسي عوامل
پرداخته است و   ييي توسعه روستاها طرحدر  روستاييان

باشد كه  هدف اصلي آن پي بردن به اين نكته مي
ي توسعه ها طرحدر  روستاييانجانبه  مشاركت همه

. روستايي معلول چه عوامل و پارامترهايي بوده است
دهد كه بين متغيرهاي  نتايج حاصل از تحقيق نشان مي

شغل، استفاده از وسايل ارتباط جمعي، ميزان اطالع از 
فوائد طرح روستايي با ميزان مشاركت ارتباط مثبت و 

ات تأسيسامكانات و ولي بين . ي وجود دارددار معني
موجود در روستا، ميزان جمعيت، مسافت روستا تا شهر 

  .با ميزان مشاركت ارتباط كمي وجود داشته است
Karjoyan (1997) در تحقيق خود به بررسي عوامل ،

هاي  بر مشاركت مددكاران ترويجي در فعاليت مؤثر
آموزشي ترويجي شهرستان تالش پرداخته و نشان داده 

متغيرهاي مشاركت مددكاران در  است كه بين
ترويجي و احساس مسئوليت در  -هاي آموزشي  فعاليت
هاي مادي رابطه مثبت و  ، مشوقروستاييانقبال 
  . ي وجود دارددار معني

Shariati & Ziadbakhsh (2006)، بررسي خود  در
نشين  جنگل روستاييانبر مشاركت  مؤثرعوامل  به عنوان

ل و غرب كشور نشان در حفاظت از جنگلهاي شما
در حفاظت   روستايياندهند كه بين ميزان مشاركت  مي
با منغيرهاي ميزان آگاهي از اهميت و فوائد  ها جنگلاز

 تأمينهاي آموزشي و ترويجي،  جنگل، شركت در كالس

سوخت توسط دولت و استفاده از تسهيالت حمايتي 
  . ي وجود دارددار معنيرابطه مثبت و 

  
  ها مواد و روش

تحقيق حاضر از نوع كاربردي، پيمايشي و به روش 
اين تحقيق عالوه بر . دباش ميتوصيفي و همبستگي 

بررسي رابطه بين ميزان مشاركت و اثربخشي در وضعيت 
اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه تحت پوشش طرح 

متغير مستقل تحقيق يعني ميزان  تأثير، ميزان رود حبله
بر اثرات اقتصادي و را  رود حبلهمشاركت در طرح 

  . اجتماعي را مورد سنجش قرار مي د هد
متغير مستقل در اين تحقيق ميزان مشاركت مردم 

گويه مورد  10بوده است كه از طريق  رود حبلهدر طرح 
در اين تحقيق متغيرهاي . سنجش قرار گرفته است

آگاهي از (وابسته شامل اثرات اقتصادي و اجتماعي 
رش طرح، كاهش مهاجرت از اهداف طرح، ميزان پذي

ي اجتماعي، ها گروهروستا، افزايش امكانات رفاهي، ايجاد 
ايجاد همبستگي اجتماعي، افزايش ميزان 

ي، افزايش سطح درآمد خانواده، افزايش پذير مسئوليت
توليد، دستيابي به اعتبارات جديد، دسترسي به 

هاي شغلي، افزايش  هاي جديد، افزايش فرصت نهاده
ستحصالي، افزايش سطح زيركشت محصوالت حجم آب ا

كشاورزي، حفاظت از منابع طبيعي، جلوگيري از سيل و 
جامعه آماري مورد بررسي در . باشد مي) فرسايش خاك

ساكن در محدوده طرح  روستاييانشامل  اين تحقيق
د كه شامل باش ميدر استان تهران  رود حبلهحوزه آبخيز 

. شود ار را شامل ميخانو 1167روستا بوده كه جمعاً  8
جمعيت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جامعه 

ين شده يد كه از طريق فرمول كوكران تعباش ميآماري 
بر اساس فرمول كوكران  نحوه تعيين حجم نمونه. است

 مورد مطالعهحجم نمونه براي جامعه آماري  انجام شده و
ن كه براي اطمينا. ه استنفر محاسبه گرديد 159 ربراب

نهايت  درصد به آن افزوده شده كه در 10بيشتر حدود
در اين . گرفته شد نظر در نفر 178 حجم نمونه برابر

هاي مختلفي  از روش اطالعات آوري تحقيق براي جمع
، جستجو در شبكه اينترنت كتابخانه ايهمچون مطالعه 

وسيله اصلي مورد . شداستفاده  ،هاي اطالعاتي و بانك
به منظور . دبوحقيق پرسشنامه استفاده در اين ت
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دستيابي به اطالعات مورد نظر در تحقيق، با استفاده از 
ها و  ها، فرضيه پيش نگاشته ،هاي تحقيق پرسش
صوري اي تهيه گرديد و روايي  ها پرسشنامه مصاحبه

صاحب نظران و اساتيد  تأييدپرسشنامه به  پرسشنامه
دآوري پس از گر. رشته ترويج و آموزش كشاورزي رسيد

واالت پرسشنامه حذف، مواردي ئنظرات، تعدادي از س
سنجيدن  براي. اضافه گرديدنيز اصالح و تعدادي ديگر 

هاي تهيه شده، به وسيله يك تحقيق  اعتبار پرسشنامه
 افرادنسخه از آن توسط  30تعداد  (Pilot test)  مقدماتي

هاي تكميل  كه پرسشنامه يدتكميل گرد مورد مطالعه
ي و به روش آلفاSPSS Win  افزار ستفاده از نرمشده با ا

كه نتايج حاصله از  گرفتكرنباخ مورد سنجش قرار 
براي تجزيه و . گرديد درصد 89 ضريب آلفا كرنباخ برابر

جداول فراواني، از آمار توصيفي كه شامل  ها دادهتحليل 
 )ميانه و ميانگين، نما( تمايل به مركزهاي  شاخص

 ...) يانس، انحراف معيار، دامنه ووار( پراكندگيشاخص 
 استفاده شد و همچنين در اين تحقيق از باشد مي

 اسكوئر استفاده شد كه شاخصي براي هاي كاي آزمون
ميزان اين . باشد تعيين وجود همبستگي بين صفات مي

همبستگي براساس ضريب همبستگي پيرسون محاسبه 
  . استدر نوسان   - 1و  1شده است و مقدار آن نيز بين 

 
  نتايج 

توسط مدر اين تحقيق كه  دهد ميها نشان  بررسي
كه  بوده استسال  5/41افراد مورد مطالعه سن 
ل سا 75ترين آنها  و مسن سن سال 21ترين آنها  جوان
بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني  و اند داشتهسن 

درصد از افراد مورد  5/75حدود . سال بوده است 30
 5/77كه  ضمن اين ،اند قيه نيز زن بودهمطالعه مرد و ب

 كه دهد مينتايج نشان . اند هل بودهأدرصد از آنان نيز مت
 با بيشترين فراواني افراد مورد مطالعهدرصد از  5/26

درصد  23 حدود. اند داراي تحصيالت ديپلم و باالتر بوده
درصد  5/22 ابتدايي،داراي تحصيالت  مورد مطالعه افراد

درصد نيز داراي  15 دبيرستان وت داراي تحصيال
، اند بودهدرصد نيز بي سواد  5/13تحصيالت راهنمايي و 

كه اكثر افراد مورد مطالعه   دهد ميبنابران نتايج نشان 
  . اند سواد يا كم سواد بوده بي

كه ميزان آگاهي افراد مورد  دهد ميها نشان  بررسي

است  در حد خوبي بوده رود حبلهمطالعه از اهداف طرح 
را پذيرفته اند و اين  رود حبلهتقريباً طرح  روستاييانو 

. طرح با نيازها و آداب و رسوم آنان انطباق داشته است
در  رود حبلهطرح  تأثيركه ميزان  دهد مينتايج نشان 

نسبت به اهداف طرح، ايجاد  روستاييانافزايش آگاهي 
پذيري  همبستگي اجتماعي در روستا و ايجاد مسئوليت

ولي  ،روستا در حد خوب و قابل قبولي بوده است در
آن در خصوص ايجاد اشتغال براي اعضاء خانواده  تأثير

به شهرها و  روستاييان، كاهش مهاجرت روستاييان
مناطق ديگر، افزايش امكانات رفاهي در روستا و تشكيل 
و ايجاد گروه هاي اجتماعي در حد قابل قبولي نبوده 

 روستاييانمشورت مسئوالن با ضمن اينكه ميزان . است
قبل از شروع طرح  در حد  رود حبلهبراي اجراي طرح 

   .ارزيابي شده است پايينمتوسط رو به 
 بندي اولويتي صورت گرفته در خصوص ها بررسي

پذيرش  كه دهد مينشان   رود حبلهاثرات اجتماعي طرح 
اثر اجتماعي طرح مهمترين ، روستاييانطرح از سوي 

. در اولويت اول قرار داردوده است كه ب رود حبله
، ايجاد رود حبلهآگاهي از اهداف طرح  همچنين

ي، اشتغال اعضاء پذير مسئوليتهمبستگي در روستا، 
هاي اجتماعي نظير تعاوني،  خانواده، تشكيل و ايجاد گروه

افزايش امكانات رفاهي در روستا و كاهش مهاجرت 
هاي بعدي  رتبهبه شهرها و مناطق ديگر در  روستاييان

اثرات اجتماعي  نتايج كلي در رابطه با. اند گرفتهقرار 
هد كه بيش از نيمي از افراد د نشان مي رود حبلهطرح 

را در حد  رود حبلهمورد مطالعه، اثرات اجتماعي طرح 
 33كه  ضمن اين. اند زياد تا خيلي زياد ارزيابي نموده

را در حد درصد ازاين افراد ميزان اثرات اجتماعي طرح 
درصد نيز آن را در حد كم تا خيلي كم  13متوسط و 

آمده  به دستنتايج حاصل از ميانگين . اند ارزيابي نموده
ميزان اثرات اجتماعي طرح در حد كه  بيانگر آن است

  . متوسط رو به باال بوده است
طرح  تأثيركه ميزان  دهد مينشان  ها بررسي

ي منطقه، افزايش در افزايش حجم آب استحصال رود حبله
سطح زير كشت، حفاظت از منابع طبيعي و جلوگيري از 
سيل و فرسايش خاكي در حد خوب و قابل قبولي بوده 

در افزايش درآمد،  رود حبلهطرح  تأثيراست ولي ميزان 
افزايش توليد، دستيابي به اعتبارات جديد، دسترسي به 
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ي شغلي در حد ها فرصتي جديد، افزايش ها نهاده
. دباش ميبوده است كه قابل قبول ن پايينط رو به متوس

اثرات ي بند اولويتخصوص آمده در  به دستنتايج 
كه مهمترين  بيانگر آن است رود حبلهاقتصادي طرح 

در خصوص حفاظت از منابع طبيعي  رود حبلهطرح  تأثير
در اولويت اول قرار كه با بيشترين ميانگين  ،بوده است

از سيل و فرسايش خاك، جلوگيري  همچنين. دارد
، افزايش )يبردار بهرهقابل ( افزايش حجم آب استحصالي

ي جديد، افزايش ها نهادهسطح زير كشت، دسترسي به 
ي شغلي، افزايش توليد، افزايش درآمد و ها فرصت

 رود حبلهدستيابي به اعتبارات جديد از ديگر اثرات طرح 
  . اند اند كه به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار گرفته بوده

بيشترين ميزان مشاركت  كه دهد مينتايج نشان 
افراد مورد مطالعه به صورت مشاركت فكري در اجراي 
طرح بوده است كه با بيشترين ميانگين در اولويت اول 

استفاده از دانش افراد در  همچنين. قرار گرفته است
هاي مربوط به طرح،  گيري طرح، مشاركت در تصميم

ريزي طرح، اطالع از اهداف طرح و  مشاركت در برنامه
آگاهي از نقش خود، استفاده از مهارت افراد در طرح، 

ي ها كارگاهفعاليتهاي فيزيكي در اجراي طرح، شركت در 
توجيهي طرح، مشاركت در زمان پس از  -  آموزشي

هاي  هاجراي طرح و مشاركت مالي در اجراي طرح در رتب
جدول نشانگر آن  نتايجبه طور كلي . اند گرفتهبعدي قرار 
مشاركت افراد مورد مطالعه در طرح  ميزان است كه

  . در حد متوسط بوده است رود حبله
مشاركت افراد مورد  تأثيردر خصوص  ها بررسي

هاي مختلف بيانگر آن است كه  مطالعه در زمينه
 ايجاد خودباوريمشاركت افراد در زمينه  تأثيربيشترين 

همچنين . بوده است كه در اولويت اول قرار گرفته است
پذيري، تغيير نگرش نسبت به طرح،  به ترتيب مسئوليت

هاي زيرزميني  كاهش فرسايش خاك منطقه، افزايش آب
و سطحي، افزايش آگاهي نسبت به طرح، افزايش سطح 
زير كشت محصوالت كشاورزي، افزايش مهارت در 

جاد اشتغال، افزايش سطح درآمد خصوص طرح، اي
خانواده و كاهش مهاجرت از ديگر اثرات مشاركت افراد 

هاي  بوده است كه به ترتيب در اولويت رود حبلهدر طرح 
  . اند گرفتهبعدي قرار 

ترين عامل در مشاركت مؤثر كه دهد مينتايج نشان 

گيري دانش به كار، شناخت و رود حبلهمردم در طرح 
برقراري تماس مستقيم  همچنين. است بوده بومي آنان

مجريان با مردم، توجه به نيازهاي مردم روستايي، توجه 
هاي جامعه روستايي، توجه به امكانات  به عالئق و ارزش

رفاهي در روستا، مشخص بودن اقدامات دولت در زمينه 
مشاركت، توجه به امكانات عمراني و زيربنايي در روستا، 

وص كسب سود از مشاركت، جلب اعتماد مردم در خص
هاي متولي اجراي طرح، توجه به  هماهنگي بين سازمان

ان، نهادينه بردار بهرهعناصر ادراكي و شناختي و نگرشي 
ريزان و مجريان، برگزاري  شدن مشاركت در نزد برنامه

 ترويجي، مشخص نمودن وضعيت -هاي آموزشي  دوره
هاي  نامه نييها و تنظيم صحيح قوانين و آ مالكيت عرصه

در مشاركت مردم در طرح  مؤثرمربوطه از ديگر عوامل 
  . اند گرفتههاي بعدي قرار  كه در اولويت اند بوده رود حبله
مانع مشاركت مهمترين نتايج حاكي از آن است كه  

درست از طرح  رساني اطالععدم  رود حبلهمردم در طرح 
. بوده است كه بايستي بدان توجه شود رود حبله

عدم اعتماد و اطمينان نسبت به طرح، ديده  نهمچني
، عدم تماس رود حبلهنشدن امكانات رفاهي در طرح 

مستقيم مجريان با مردم در خصوص طرح، عدم ارتباط 
طرح در حال اجرا با نيازهاي واقعي مردم، عدم سودهي 
طرح براي مردم روستايي، عدم هماهنگي بين 

باق طرح با هاي متولي اجراي طرح و عدم انط سازمان
مشكالت  از ديگر موانع و روستاييانآداب و رسوم 

كه بايد به آنها  اند بوده رود حبلهمشاركت در اجراي طرح 
  . توجه خاص گردد

به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق از 
  . استفاده شد اسپيرمنضريب همبستگي 

ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 
آگاهي آنان از اهداف طرح رابطه مثبت  و رود حبله

چه ميزان مشاركت مردم در  يعني هر. وجود دارد
بيشتر بوده، در نتيجه ميزان آگاهي  رود حبلهطرح 

  . آنان از اهداف  طرح مذكور نيز بيشتر شده است
ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

 و پذيرش طرح از سوي آنان رابطه مثبت رود حبله
هرچه ميزان مشاركت  به عبارت ديگر. وجود دارد

در نتيجه پذيرش  ،بيشتر بوده رود حبلهمردم در طرح 
  . طرح از سوي آنان بيشتر شده است
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ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 
ي اجتماعي در روستا رابطه ها گروهو ايجاد  رود حبله

كت ميزان مشار به عبارت ديگر. مثبت وجود دارد
ي ها گروهبر ايجاد و تشكيل  رود حبلهمردم در طرح 

  . بوده است مؤثراجتماعي در روستا 
مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح ـ بين ميزان 

پذيري آنان رابطه  يزان مسئوليتو افزايش م رود حبله
هرچه ميزان  به عبارت ديگر. مثبت وجود دارد

ر نتيجه بيشتر بوده د رود حبلهمشاركت مردم در طرح 
  . ي آنان نيز بيشتر شده استپذير مسئوليتميزان 

ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 
و افزايش سطح درآمد خانواده آنان رابطه  رود حبله

  . مثبت وجود دارد
ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

. و افزايش توليد آنان رابطه مثبت وجود دارد رود حبله
ميزان مشاركت مردم در مراحل  عبارت ديگر به

باعث افزايش توليد آنان شده  رود حبلهمختلف طرح 
  . است

ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 
و دستيابي به اعتبارات جديد رابطه مثبت  رود حبله

  . وجود دارد
ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

م آب استحصالي رابطه مثبت و افزايش حج رود حبله
ميزان مشاركت مردم در  به عبارت ديگر. وجود دارد

باعث افزايش حجم آب  رود حبلهمراحل مختلف طرح 
  . استحصالي شده است

ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 
و حفاظت از منابع طبيعي رابطه مثبت وجود  رود حبله
يزان مشاركت مردم با افزايش م به عبارت ديگر. دارد

، حفاظت از منابع رود حبلهدر مراحل مختلف طرح 
  . طبيعي نيز افزايش يافته است

ـ بين ميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 
و جلوگيري از سيل و فرسايش خاك رابطه  رود حبله

با افزايش ميزان  به عبارت ديگر. مثبت وجود دارد
، رود بلهحمشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

جلوگيري از سيل و فرسايش خاك نيز افزايش يافته 
  . است

در  روستاييانهمبستگي متغير ميزان مشاركت  -1جدول 
  با متغيرهاي اثرات اقتصادي تحقيق رود حبلهطرح 

ضريب   فرضيه
  همبستگي

سطح 
  داري معني

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.1
د افزايش درآمد خانواده رابطه مثبت وجو

  دارد

**477/0  000/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.2
  افزايش توليد رابطه مثبت وجود دارد

**473/0  000/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.3
دستيابي به اعتبارات جديد رابطه مثبت 

  وجود دارد

*177/0  019/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.4
د رابطه مثبت هاي جدي دسترسي به نهاده

  وجود دارد

102/0  176 /0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.5
افزايش فرصت شغلي رابطه مثبت وجود 

  دارد

108/0  151/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.6
افزايش حجم آب استحصالي رابطه مثبت 

  وجود دارد

*156/0  039/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.7
سطح زير كشت رابطه مثبت وجود افزايش 

  دارد

054/0  479/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.8
حفاظت از منابع طبيعي رابطه مثبت 

  وجود دارد

*189/0  012/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و بين.9
جلوگيري از سيل و فرسايش خاك رابطه 

  مثبت وجود دارد                         

**481/0  000/0  

  
در  روستاييانهمبستگي متغير ميزان مشاركت  -2جدول 

  رود با متغيرهاي اثرات اجتماعي تحقيق طرح حبله
ضريب   فرضيه

  همبستگي
سطح 

  داري معني
ميزان مشاركت مردم در طرح و آگاهي بين.1

  از اهداف طرح رابطه مثبت وجود دارد
**618/0  000/0  

زان ميزان مشاركت مردم در طرح و ميبين.2
  پذيرش طرح رابطه مثبت وجود دارد

*163/0  032/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و كاهش بين.3
  مهاجرت از روستا رابطه مثبت وجود دارد

105/0-  163/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و افزايش بين.4
  امكانات خاص رابطه مثبت وجود دارد

065/0  395/0  

ح و ايجاد ميزان مشاركت مردم در طربين.5
  هاي اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد گروه

*115/0  010/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و ايجاد بين.6
  همبستگي اجتماعي رابطه مثبت وجود دارد

047/0  541/0  

ميزان مشاركت مردم در طرح و افزايش بين.7
  پذيري رابطه مثبت وجود دارد مسئوليت

**615/0  000/0  
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از ورود متغيرهاي مستقل تحقيق بر نتايج حاصل 
  روستاييانوضعيت اقتصادي 

در تحقيق حاضر با استفاده از روش گام به گام به 
متغير وارد معادله رگرسيون چند متغيره سه ترتيب 
 x7و x5پس از ورود متغيرهاي كه در گام سوم  گرديدند

يعني ي آموزشي طرح ها كارگاهميزان مشاركت در  متغير
x1  عادله رگرسيون چند متغيره گرديد كه ضريب وارد م

 R²=24/0 ضريب تعيين برابر و R=38/0 برابر رگرسيون
 محاسبه=R² Ad 23/0 و ضريب تعيين تعديل شده برابر

 يها يافتهبراساس  .)F= 65/9و  p=  0000/0( شده است
ميزان مشاركت فكري، مشاركت مالي  موجود متغيرهاي

حدود  رود حبلهطرح  ي آموزشيها كارگاهو شركت در 
بهبود وضعيت  متغير وابسته واريانسدرصد از  23

با توجه به . دهد مينشان   را روستايياناقتصاي 
معادله خط رگرسيون چندمتغيره  شده ارايهتوضيحات 

  :دباش ميزير  در گام سوم به صورت
x112/0  +  x716/0x5 + 22/0 +60/2 =Y  

تحقيق بر نتايج حاصل از ورود متغيرهاي مستقل 
  روستاييانوضعيت اجتماعي 

متغيري كه وارد معادله گرديد  تنهادر اين مرحله  
. بود رود حبلهميزان مشاركت فكري در اجراي طرح 

كه متغير مزبور  نتايج محاسبات انجام شده نشان داد
در زمينه بهبود وضعيت اجتماعي  را نقشبيشترين 
 رگرسيوندر اين مرحله ضريب . داشته است روستاييان

 و نيز R2=16/0و ضريب تعيين برابر  R=39/0برابر 
محاسبه  =15/0R² Adضريب تعيين تعديل شده برابر 

لذا با مشاهده . )F=13/32و p=000/0( گرديده است
مشاركت  متغيركه نمود اظهار  توان ميضريب تعيين 

 درصد از 15در اجراي طرح حدود  روستاييانفكري 
يزان بهبود وضعيت اجتماعي ممتغير وابسته  واريانس

  . دهد مينشان را  روستاييان
 معادله خط رگرسيون نتايج به دست آمدهبا توجه به 
   :دباش ميبه صورت زير 

X5 +1/7119/19= Y       
  گيري و پيشنهادها نتيجه

بين دو متغير اسپيرمن محاسبه ضريب همبستگي 
و  رود حبلهميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

 رابطه حاكي از آن است كهثرات اقتصادي طرح مذكور ا

تحقيقات انجام . شده است مثبتبين دو متغير مذكور 
اين ) Esmaeili & farshadfar )2000شده توسط 

  . دهد ميقرار  تأييدها را مورد  يافته
ميزان مشاركت مردم و اثرات اجتماعي بين دو متغير 

. وجود داردي دار معنيمثبت و  رابطه رود حبلهطرح 
 Partoee )2000(، Effatiي انجام شده توسط ها بررسي

 تأييدرا مورد  ها يافتهاين ) 1997( Karjoyanو ) 1992(
  . دهد ميقرار 

بين دو متغير اسپيرمن ضريب همبستگي  نتايج
و  رود حبلهميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

ين دو آن است كه ب دستيابي به اعتبارات جديد بيانگر
ي انجام ها بررسي. وجود دارد مثبتمتغير مذكور رابطه 

هم ) Shariati & Ziadbakhsh )2006شده توسط 
  . دباش ميراستاي نتايج اين تحقيق 

محاسبه ضريب همبستگي بين دو متغير ميزان 
ي اجتماعي در روستا ها گروهمشاركت مردم و ايجاد 

ن دو متغير ها حاكي از آن است كه رابطه بي نظير تعاوني
درصد خطا مثبت شده است به  5مذكور در سطح 

بر  رود حبلهعبارت ديگر ميزان مشاركت مردم در طرح 
بوده  مؤثري اجتماعي در روستا ها گروهايجاد و تشكيل 

 Amini و Ebrahimpour (2000)تحقيقات . است
  . قرار داده است تأييداين مطلب را مورد  (1997)

پيرمن بين دو متغير بررسي ضريب همبستگي اس
و  رود حبلهميزان مشاركت مردم در مراحل مختلف طرح 

كه رابطه  دهد ميي آنان نشان پذير مسئوليتافزايش 
 Karjoyan. بين دو متغير مذكور مثبت شده است

 ها طرحدارد كه مشاركت روستاييان در  بيان مي (1997)
د كه تحقيق شو ميي آنان پذير مسئوليتباعث افزايش 

  . كرده است تأييدر نيز آن را حاض
نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره در خصوص 

جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق  تأثير
رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام حاكي از آن 
است كه متغيرهاي ميزان مشاركت فكري، مشاركت 

 درو حبلهي آموزشي طرح ها كارگاهمالي و مشاركت در 
نقش مثبتي بر بهبود وضعيت اقتصادي روستاييان 

همچنين متغير ميزان مشاركت فكري . اند داشته
نقش مثبتي بر بهبود  رود حبلهروستاييان در اجراي طرح 

  . وضعيت اجتماعي روستاييان داشته است
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پيشنهادات زير  توان ميي تحقيق ها يافتهبا توجه به 
  :داد ارايهرا 
ترين عامل در مشاركت مردم در مؤثر با توجه به اينكه .1

، شناخت و احترام به دانش بومي رود حبلهطرح 
د كه مسئوالن شو ميلذا توصيه . دباش مي روستاييان

از دانش بومي  رود حبلهان اجراي طرح ريز برنامهو 
  . استفاده بيشتري نمايند روستاييان

گردد كه براي افزايش مشاركت مردم در  پيشنهاد مي. 2 
ي  ريز برنامهگيري،  در مراحل تصميم رود حبله طرح

هاي جامعه روستايي  و اجراي طرح به عالئق و ارزش
توجه گردد و به توسعه امكانات عمراني، زيربنايي و 

  . رفاهي در روستا توجه بيشتري گردد

 بيشتر گردد براي مشاركت هر چه توصيه مي. 3
اني و رس به منظور اطالع رود حبلهدر طرح  روستاييان

و  ها كارگاهاز اهداف طرح،  روستاييانافزايش آگاهي 
 ،مدت آموزشي و ترويجي در قبل هاي كوتاه دوره

در  روستاييانحين و پس از اجراي طرح براي 
  . منطقه برگزار شود

گردد مجريان طرح در خصوص ايجاد و  پيشنهاد مي. 4
هاي اجتماعي در منطقه  و تشكل ها گروهتشكيل 

در طرح  روستاييانو مشاركت بيشتر  براي همكاري
  . اقدامات الزم را در نظر گيرند

گردد براي مشاركت بيشتر مردم در مراحل  توصيه مي .5
به  روستاييان، امكان دستيابي رود حبلهمختلف طرح 

  . ي جديد فراهم گرددها نهادهاعتبارات، تسهيالت و 
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