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 چکیده 

 دادن مشارکت و روستاییان باورهای، نگرش نوع با متناسب های پژوهش انجام گرو در ای برنامه یا طرح موفقیت

 مشارکت به کشاورزان تمایل بر که است مؤثری عوامل تحلیل و یافتن نیز حاضر مقاله هدف. است ها طرح جریان در آنان

 از مهمی عوامل، مذکور های طرح تحقق عدم یا تحقق در. گذارد می مثبت یا منفی تأثیر، اراضی سازی یکپارچه های طرح در

 بیش، اراضی سازی یکپارچه که گفت توان می، رو این از؛ مؤثرند اجرایی و فنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی عوامل جمله

 با، حاضر پژوهش در. است روانی حتی و اجتماعی، فرهنگی کاری، باشد اقتصادی حتی و فیزیکی و فنی کاری آنکه از

 ساموئل) مشارکتی توسعه و( لوین و سیمن) اجتماعی روانشناسان، (لرنر، راجرز) نوسازی مکتب های نظریه از استفاده

 شهرستان روستای سه، پژوهش آماری جامعه. است شده تالش پژوهش اهداف به نیل برای، کمی رویکرد با و( موشی

 از استفاده با نفر 221 تعداد، بردار بهره 242 میان از. است شده اجرا آن در اراضی سازی یکپارچه های طرح که است بوکان

 های یافته. است گردیده آوری جمعاطالعات  پرسشنامهاستفاده از تکنیک  با و شده انتخاب تصادفی گیری نمونه روش

 و است مثبت تأثیرگذار و معنادار متغیرهای گرایی آینده و، نوگرایی، تحصیالت سطح، سن که داد نشان پژوهش استنباطی

 .کند می عمل مشارکت به تمایل مانع عنوان به نارضایتی و انزوا، یقدرت بی معنای سه در اجتماعی بیگانگی
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 مقدمه و طرح مسئله

کسی پوشیده نیست و با وجود  اهمیت توسعه روستایی و کشاورزی در توسعه ملی ایران بر

ای برای مردم  های فراوان در امر توسعه روستایی، همچنان شاهد وجود مشکالت عدیده تالش

دستیابی به نرخ تولید باالتر، منوط به گسترش . ها به شهرها هستیم رویه آن روستایی و مهاجرت بی

نظام کشاورزی در ایران با بافتی . وری از منابع مذکور است و افزایش بهره (آب و  اک)منابع تولید 

برداری دهقانی، قادر به تأمین حداقل مواد غذایی جامعه نخواهد  سنتی و معیشتی و واحدهای  رد بهره

فراوانی تعداد . برداری در بخش کشاورزی با شرایط بغرنجی روبروست به هر طریق، امروزه بهره. بود

ها، زیاد بودن  ی کشاورزی، نامنظم بودن قطعات زمینها برداران، پراکندگی شدید قطعات زمین بهره

 . وری عوامل تولید در این بخش شده است تعداد قطعات و کوچک بودن آنها سبب کاهش بهره

های فراوان مؤید این نکته است که یکی از مشکالت عمده کشاورزی سنتی ایران،  نتایج پژوهش

قطعه قطعه و کوچک بودن اراضی زراعی و پراکندگی آنها در سطح قلمرو زراعی روستاست که این 

های مدرن آبیاری،  آالت و شیوه شود تا بکارگیری ماشین کوچکی و پراکندگی اراضی موجب می

، فروش و توزیع و غیره با مشکالت اساسی روبرو شود و در نتیجه، کشاورزی نتواند همپای پاشی سم

 بدین ترتیب،(. 32: 2932پور،  پاپلی یزدی و حسین) اجتماعی گام بردارد –تحوالت صنعتی اقتصادی 

 ود روستاییان و دولت با آگاهی از این معضل، فرایند یکپارچگی اراضی را به عنوان یکی از 

های قابل دستیابی تشخیص دادند و اقدامات انفرادی و گاه جمعی روستایی برای یکپارچگی و  حل هرا

حمایت دولت از این امر پس از انقالب، فرایندی را به صورت یک طرح ملی درآورد تا جایی که در 

فتخاری، ا) ای بر وردار گردید ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از جایگاه ویژه برنامه پنج

2932 :22-23.) 

های مختلف  زیرا نتایج پژوهش. هایی، مشارکت مردم اهمیتی اساسی دارد برای تحقق چنین طرح

گیرند که با  هایی را بیشتر بر عهده می ثابت کرده است که کشاورزان مسئولیت حفظ و نگهداری طرح

عنوان اهداف توسعه  ییانی که بهردم و روستابا توجه به این مهم، نقش م. مشارکت آنها اجرا شده است

در ضمن، تجربه به کرات ثابت کرده است که یکی از . گیرند، اهمیتی حیاتی دارد مورد توجه قرار می

فقط به عدم  -سازی های یکپارچه از جمله طرح-ها  دالیل عدم تمایل کشاورزان به پذیرش نوآوری
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ها، مانع  و از باال به پایین بودن این طرح گردد، بلکه حالت دستوری سوادی آنان برنمی آگاهی و بی

 .شان به مشارکت بوده است اصلی تمایل

 (اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره) با توجه به این مهم، بررسی علل و عوامل

سازی اراضی به طور کامل با  های یکپارچه طرح اجرای بازدارنده یا مؤثر بر مشارکت کشاورزان در

بنابراین، . عنوان ضرورت و اهمیت پژوهش تشخیص داده شد وری، به میزان تولید و بهرهزایش هدف اف

های آتی و نیل به  سازی اراضی در سال برای حل و رفع این معضل با امید اجرای کامل طرح یکپارچه

ریزی دوباره  ای برای برنامه عنوان وسیله امید است این طرح به. تالش کردیمتوسعه روستایی منطقه 

 . ها در منطقه مورد مطالعه قرار گیرد مجریان و کارگزاران بخش کشاورزی برای اجرای مجدد طرح

 

 چارچوب نظری

توان  مشارکت در حیات اجتماعی انسان، قدمتی به اندازه سرآغاز پیدایش انسان دارد و می

گیری  با این حال، شکل(. 29: 2932طوسی، ) تلقی کرد انواده را کانون پیدایش جنبش مشارکت 

مشارکت به موضوعاتی مانند دموکراسی، انتقاد از فرایندهای رشد و توسعه، آثار انقالب سبز و مانند 

تواند  مشارکت با توجه به  اصیت مبهم و چندبعدی بودنش، می(. 224: 2933دارابی، ) گردد آن باز می

م و  اص داشته باشد و به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظام تعاریفی گسترده، محدود، عا

توان پذیرفت که وجوه مشترکی در فرایند  با این حال، می. ها و اعتقادات هر جامعه منوط است ارزش

توان بدین  وجوه مذکور را می. های اصلی به شمار آید تواند پایه مشارکت در توسعه وجود دارد که می

افراد در برنامه توسعه هر  (داوطلبانه)مشارکت، شرکت آگاهانه و  ودانگیخته  :شکل  الصه کرد

 (.213-213: 2939رضوانی، )جامعه است 

های درونی در دا ل  در تعریفی ساده، مشارکت مهیا کردن منابع مردمی محلی و حمایت از داده

برای ( 2333) 2اوکلی(. 22: 2333، 2وال)شود  هایی برای ایجاد کارایی و تأثیرات مؤثر را شامل می برنامه

 
1  Lowe 
2  Oakley 



 1931بهار و تابستان ، 1، شماره پنجمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha     
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

262 

عنوان سازمان و مشارکت  داشتن، مشارکت به عنوان سهم تعریف مشارکت از سه مورد مشارکت به

 (.3-3: 2333 ،اوکلی و همکاران) عنوان توانمندسازی نام برده است به

 

 دیدگاه نوسازی و مشارکت

بعد از جنگ  است، "کارکردگرایی"و  "گرایی تکامل"های  نظریه نوسازی که ملهم از نظریه

اجتماعی مطرح شده  به عنوان رویکردی غالب در ادبیات علوم  2361و  2391های  جهانی دوم، در دهه

شود که جوامع در  در دیدگاه فوق، نوسازی و توسعه فرایندی مرحله به مرحله دانسته می. است

 (.43 -91: 2933سو، ) گذرند های تاریخی، از هر یک از این مراحل می برهه

اجتماعی بر یک جنبه از نوسازی تأکید دارند و بر طبق یک سنت  هر یک از علمای علوم 

در این . اند بندی دوگانه از جوامع، یعنی سنتی در مقابل جوامع مدرن پردا ته شنا تی، به تقسیم جامعه

ه سنتی به مدرن، شود آراء بر ی از متفکران مکتب نوسازی درباره انتقال از جامع بخش سعی می

 .شان به مشارکت را با دیدی تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل دهیم ها و نوع نگاه و توجه های آن ویژگی

قالب الگوی نوسازی،  جامعه شنا تی و در –شنا تی  به اعتقاد دانیل لرنر که با رویکردی روان

پردا ته  (ر، سوریه، ایران و اردنترکیه، لبنان، مص)به بررسی جوامع در حال گذار در منطقه  اورمیانه 

ای مشارکتی است و و فرایند نوسازی، حرکت از جامعه سنتی به طرف  است، جامعه جدید، جامعه

سه ویژگی و ( 2393) به عقیده لرنر (213 – 216: 2933ازکیا و غفاری، ) جو است جامعه مشارکت

 همدلی، تحرک و مشارکت باال: دهد  صوصیت، هسته مرکزی شخصیت نوسازی شده را تشکیل می

 (.41: 2936دیوب، )

این چهار مرحله در . شود لرنر مدلی را سا ته و پردا ته کرده است که چهار مرحله را شامل می

مشارکت  شهرنشینی، سواد،: اند از ارتباط متقابلند و بر حسب تقدم و تأ ر زمانی به ترتیب عبارت

های لرنر، فرد نوگرا که بر وردار از سواد،  ق با یافتهمطاب. اجتماعی-ای و مشارکت سیاسی رسانه

شهرنشینی، وسایل ارتباط جمعی و همدلی است، باالترین میزان و درجه فکر و اندیشه نوگرایی را 

ترین درجه فکر و اندیشه  عکس، فرد سنتی که فاقد هر یک از متغیرهای یادشده است، پایین دارد و به

 (.213: 2933فاری، ازکیا و غ) نوگرایی را دارد
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پردازان توسعه و نوسازی است که با تأکید بر متغیرهای فردی و عناصر  راجرز از جمله نظریه

های نوگرایی و  فرهنگ دهقانی به بررسی پویش های شخصیتی افراد، در قالب بحث  رده نظام

اندیشه نو که  به نظر وی، فرایند قبول. مشارکت و عدم مشارکت در میان روستاییان پردا ته است

گیری درباره آن است، در پنج مرحله آگاهی، عالقه، ارزش یابی،  متضمن یادگیری آن اندیشه و تصمیم

 (.999-993: 2931گلدتروپ، ) یابد آزمایش و قبول اندیشه نو عینیت می

به اعتقاد . و انگیزشی تأکید کرده است های فردی، روانی راجرز در تحلیل نهایی  ود بر ویژگی

وی، به لحاظ روانی باید نوعی آمادگی در افراد برای پذیرش تغییرات جدید وجود داشته باشد که 

فرهنگ دهقانی، مانع  راجرز معتقد است عناصر  رده. نظرها مطرح کرده است ها را تحت عنوان وجه آن

ه از شود ک نوآوری و پذیرش تغییرات در جوامع و به تعبیری مانع نوسازی، تجدد و مشارکت می

 :به عقیده راجرز، عناصر فوق عبارت است از(. 913: 2934موسوی، ) های جامعه نو است مؤلفه

فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آرزوها،  عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، -

یی، گرا  اطر منافع آتی، دیدگاه زمانی محدود،  انواده پوشی از منافع آنی به عدم توانایی چشم

گرایی و فقدان  وابستگی به قدرت دولت به دو صورت دشمنی با دولت و وابستگی به دولت، محلی

 . همدلی

 : است از  از میان متغیرهای فوق، سه متغیر که در میدان پژوهش مورد آزمون قرار گرفت، عبارت

ر دادها ورای ها، امور و  شود که بر اساس آن به طور کلی به باورهایی اطالق می: تقدیرگرایی

توانند  ها نمی گیری آن ها در شکل شود و انسان اراده انسان و به وسیله نیروهای مافوق طبیعی تعیین می

 (.42-49: 2931شکوری، ) نقش ایفا کنند

ها اغلب  آن. های تازه، فاقد نوآوری هستند العمل به ایده جوامع سنتی در عکس: فقدان نوآوری 

کردند و در بسیاری موارد، درباره شقوق دیگر،  که اجدادشان رعایت میکنند  اعمالی را دنبال می

 (.93: 2933ازکیا، ) شنا ت و آگاهی ندارند

این ارزش بر معوق گذاردن نیازهای فوری به منظور کسب نفع بیشتر در آینده : گرایی آینده

 .گردد که به نظر راجرز در میان دهقانان چندان مشاهده نمی داللت دارد
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 انگی اجتماعی و مشارکتبیگ

عنوان مانعی بر سر راه آن، بیگانگی است که  گر برای تبیین پدیده مشارکت و بهمفهوم دی

از ودبیگانگی اجتماعی . اند مورد توجه قرار داده (سیمن و لوین)روانشناسان اجتماعی مکتب نوسازی 

گردد  شناسان کالسیک برمی جامعههای  های آن به نظریه اجتماعی است و ریشه-مفهومی روانشنا تی

ر سیاسی یا صو-و عدم تمایل به مشارکت اجتماعیگیری  منظور تبیین انفصال، کناره به که

سیاسی، -ل مختلفی از جمله انفصال اجتماعیرود و اشکا کار می شنا تی مشارکت اجتماعی به آسیب

 .(42-42: 2931شکوری، ) قدرتی دارد معنایی، بیگانگی اجتماعی و بی احساس بی

سیمن معتقد است سا تار بوروکراسی جامعه مدرن شرایطی را ایجاد کرده است که در آن 

توانند عواقب و نتایج اعمال  ود را کنترل کنند و از سوی دیگر کنترل جامعه  ها از یک سو نمی انسان

تواند  ه نمیای است که فرد بین رفتار  ود و پاداش حاصل از جامع و نظام پاداش جامعه به گونه

در چنین شرایطی، احساس انفصال و بیگانگی بر فرد ( 33: 2939محسنی تبریزی، )ارتباطی برقرار کند 

شناسی  در نمونه. دهد شود و او را به کنشی منفصل و ناسازگار در قبال جامعه سوق می مستولی می

معنایی،  ، بیقدرتی سیمن پنج نوع احساس و رفتار بیگانگی قابل بررسی است و احساس بی

غفاری و نیازی، ) شود هنجاری، انزوای اجتماعی، از ودبیگانگی و تنفر از  ویشتن را شامل می بی

2936 :93.) 

 

 دیدگاه توسعه مشارکتی

ها در طی دهه گذشته، به دلیل پذیرش دو راهبرد  ساموئل موشی معتقد است مشارکت توده

به اعتقاد وی، در زمینه مشارکت مردمی . وجهه بیشتری یافته است "نیازهای اساسی"و  " ودکفایی"

ها از فقدان تالش مستمر و جدی  بسیاری از این شکست. ها ها هستیم تا موفقیت بیشتر شاهد شکست

 طر برای مشروعیت بخشیدن به  ای بی شود، زیرا مشارکت اغلب وسیله مسئوالن امور ناشی می

های  مرکزی یا ابزاری برای استفاده از نیروی کار و سایر کمک های ها و دستورات قدرت سیاست

همچنین در مواردی دیگر مشاهده شده است . رود های  ودیاری به شمار می مردمی به صورت فعالیت

ها، مشارکت نهادهایی را در سطوح مختلف به منظور تسهیل مشارکت  که مسئوالن با پی بردن به ارزش
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گائوتری و )اند  ما به شرایط ضروری برای تداوم مشارکت عموم واقف نبودهاند، ا مردمی ایجاد کرده

 (..243 -291: 2933همکاران، 

. به نظر موشی برای بسط مشارکت در آغاز ضرورت دارد روحیه دموکراسی نهادی شود

 ها باشد های نهادی شدن مشارکت که باید به طور یکسان در دسترس مسئوالن و نیز توده شرط پیش

 :است از  عبارت (32: 2936اری و نیازی، غف)

مشارکت مردمی فقط با تأسیس نهادهای مشارکتی شکل : (بعد هنجاری)ایدئولوژی مشارکتی . الف

 .نیازمند ایدئولوژی مشارکتی نیز است گیرد، بلکه نمی

یی نهادها. ایجاد نهادها، شرط دوم برای تضمین مشارکت است(: بعد سازمانی)نهادهای مشارکتی . ب

 -32: همان) که وظیفه نامتمرکز کردن قدرت و هدایت آن به سطوح مختلف پایین جامعه را دارند

های روستایی از جمله  ها، شوراها، و تعاونی ها، انجمن های اجتماعی مانند شهرداری سازمان. (32

باید اداره های محلی،  برای افزایش کارایی سازمان. کنند نهادهایی هستند که مشارکت را تسهیل می

: 2933گائوتری و همکاران، ) ها را به مردم سپرد و نقش کارشناسان را تا حد مشاوره محدود کرد آن

294.) 

رسانی وجود نداشته باشد، ایدئولوژی مشارکتی یا  اگر نظامی برای اطالع: اطالعات کافی و مناسب. ج

را به سه دسته اطالعات  موشی اطالعات. نهادهای مشارکتی قادر به هیچ کاری نخواهند بود

های مربوط به تدابیر سیاسی دولت و توضیحات مربوط به هدف نهایی از تغییرات  آگاهی) ایدئولوژیک

های جدید که مأموران عمومی به روستاییان منتقل  ها و دانش مهارت)، اطالعات فنی (پیشنهادی

ها، نظارت  ها و برنامه اجرای طرح ها درباره شیوه و زمان همه آگاهی) و اطالعات عملیاتی( کنند می

گائوتری )تقسیم کرده است ( ها، اطالعات بازگشتی از روستا به ادارات عمومی و برعکس مداوم برنامه

 (.296: 2933و همکاران، 

برای کارایی نهادهای تضمین مشارکت، کمبود منابع مالی و انسانی که : منافع فنی و مادی مناسب. د 

اگر مردم . شود های پایین گذارد، از جمله موانع تمرکززدایی محسوب می ا تیار ردهها را در  بتوان آن

های  اص  ود دسترسی نداشته باشند، مشارکت  به امکانات مالی و ا تیارات الزم برای اجرای طرح

 .عالقگی  واهد داد جای  ود را به بی
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 سازی اراضی یکپارچه: متغیر وابسته

که یکی از موانع توسعه روستایی و گذر از  دهد مینشان  عیزرا 2اراضی سازی یکپارچهادبیات 

منظور از پراکندگی اراضی، وضعیتی است که . است اراضی زراعی پراکندگی ،به مرحله دیگر ای مرحله

که  در آن اراضی متعلق به هر زارع در محدوده یک مزرعه در نواحی مختلف پراکنده است، به طوری

این پراکندگی در جهان به دو شکل ( 26: 2939وثوقی و فرجی، )فاصله قطعات از یکدیگر دور است 

 :وجود دارد

مانع استفاده  مختلف که با مرزهای مصنوعی یا طبیعی، برداران بهرهپراکندگی اراضی بین افراد و . 2

شده مشکالت فراوان پیدایش موجب  ،کوچک های مالکیتاین امر در  .شود می عقالیی و بهینه از زمین

  .شود میو است 

قطعات  بهبدین صورت که کل زمین زراعی هر  انوار ؛  اص برداری بهرهپراکندگی اراضی در یک . 2

شکل از  این. گیرد میو اغلب این قطعات در فواصل دور از هم قرار  شود میکوچکی تقسیم 

 (.29: 2934افتخاری، ) شکل اول است هتشدیدکنند پراکندگی،

 دپدیو مشکالت زیادی را  مسائل 2پراکندگی شدید اراضی زراعی با عنایت به دو شکل فوق،

در مناطقی  ویژه به ؛کند میاستفاده بهینه از منابع آب و  اک را با مشکل روبرو  که به طوری  .آورد می

عالوه بر ایجاد اشکال در . شود میآب از منابع استراتژیک محسوب  که به لحاظ شرایط اقلیمی،

بازدهی نیروی کار  کاهش ،زمان اتالفباعث غیره  و ها نهاده فنی و صحیح از آب و  اک، برداری بهره

مختلف  های مرزبندی دلیلاراضی به  اتالف ،ها نهادهو  آالت ماشینجلوگیری از کاربرد مطلوب   انوار،

 .شود میمربوط به مراحل مختلف تولید  های هزینهو افزایش 

 ،شود را شامل نمیقطعات پراکنده  تخصیص ربااً صرفی اراضی کشاورز سازی یکپارچه های طرح

 ها طرحاست که این  دلیل  بدینو  رود میبلکه به عنوان ابزار مهم توسعه نواحی روستایی نیز به شمار 

افتخاری، )شود  میروستایی اجرا  اندازهای چشممحیطی و  یکپارچه زیربنایی،ه در چارچوب توسع

2933 :292.) 

 
1  land consolidation   
2  Excessive Fragmentation 
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دهد که این طرح به صورت سنتی به  سازی اراضی کشاورزی در ایران نشان می تاریخچه یکپارچه

هایی از اراضی شالیزاری  گردد که در قسمتی و به اراضی استان مازندران برمی 2941اواسط دهه 

( 296: 2939کالیی و همکاران، آشکار آهنگر )شهر و ساری انجام شد  های آمل، بابل، قائم شهرستان

سازی اراضی و همراه با آن، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن و  های نوین یکپارچه ولی روش

گذاری زیربنایی در واحدهای بزرگ  ها و اعطای اعتبارات و سرمایه اولویت دارن به تأمین نهاده

 (.226: 2931شکوری، )گرفت مورد توجه قرار ( 2963-2932) کشاورزی در برنامه اول توسعه

هکتار در  2تا  2های زراعی از  امروزه در بسیاری از کشورهای آسیایی، میانگین اندازه زمین

ازکیا و ایمانی، ) هکتار برای هر فرد است 3/9نوسان است که این مقدار کمتر از میانگین جهانی یعنی 

2933 :231.) 

درصد از دهقانان تا  4/99برداری  ه واحدهای بهرهدر ایران، انداز 2931به موجب آمارگیری سال 

درصد از دهقانان  3/22هکتار و  9تا  2درصد از دهقانان، بین  26هکتار، میزان اراضی تحت تصرف  2

: 2936ازکیا و غفاری، )هکتار  21درصد از دهقانان بیشتر از  9/22هکتار و باال ره  21تا  9بین 

درصد بوده است  23بعد از اجرای اصالحات ارضی  و 2994که این درصد در سال  -(239

، از 2932همچنین بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال . بوده است –( 34: 2933زاده،  لهسایی)

بردار  بهره 439هزار و  22میلیون و  9برداری کشاورزی کشور،  بهره 939هزار و  439میلیون و  9میان 

هکتار و کمتر به تولید  21های  رزانی هستند که روی زمینبرداران کشاو درصد کل بهره 3/36یا 

تر شدن  آمارهای فوق، از یک سو روند رو به رشد کوچک( 33: 2931بهروان، ) پردازند کشاورزی می

و پراکندگی  تر شدن را در کشور و از سوی دیگر، کوچک ها تر شدن آن و قطعه قطعه اراضی کشاورزی

بسیار جدی برای تحقق توسعه روستایی به معنای عام و  و موانعواحدهای زراعی و ایجاد معایب 

 .کند توسعه کشاورزی در معنای  اص در کشور را آشکار می

 موجب اصالح زمین، کهروستایی است  هیندی از توسعافر»سازی  یکپارچه 2نم. اس. و دیداز 

. وی) «شود میپراکنده  اراضیآبیاری از طریق ادغام  های شبکهجلوگیری از فرسایش  اک و اصالح 

 (.3: 2393من، . اس

 
1  W.S.Mann 



 1931بهار و تابستان ، 1، شماره پنجمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha     
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

263 

که عالوه بر  دانند مییندی از توسعه یکپارچه روستایی اآن را فر» 2اگراوال سان توش کومار

روستایی به شیوه  های سکونتگاهارتباطی، زهکشی  های شبکهآرایش مجدد اراضی و بازسازی 

 (.3: 2336، والگراآ)« بخشد میفشرده و سا ت زراعی را شکل  برداری بهره

سازی اراضی،  ها، مؤید این نکته است که فرایند یکپارچه مروری بر سیر تاریخی نظریه

مند، متغیرهای متنوعی اعم از اجتماعی،  گرایانه و نظام ای از عواملی است که در کلیتی تمام مجموعه

این حقیقت است که  اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فنی را در  ود به همراه دارد و این امر ناظر بر

سازی  سازی اراضی، فقط یک اصالح فنی برای سا تار مجدد مالکیت زمین از طریق یکپارچه یکپارچه

ها یا حتی  کامل در سطح  انوار، تحدید قطعات پراکنده، و یکپارچگی ناقص از طریق تحدید کرت

 . ادغام اراضی نیست

 :شود جش در جدول زیر مالحظه میهای مورد استفاده و متغیرهای مورد سن رابطه نظریه
 های مورد استفاده و متغیرهای مورد سنجش رابطه نظریه(: 2)جدول 

 متغیر مورد سنجش مکتب مفهوم پرداز هینظر

 میزان تقدیرگرا بودن کشاورزان نوسازی تقدیرگرایی راجرز

 بودن کشاورزان گرا ندهیآمیزان  نوسازی آینده گرایی راجرز

 میزان نوگرا بودن کشاورزان نوسازی نوگرایی راجرز -لرنر

 انزوا -نارضایتی -یقدرت یب روانشناسی اجتماعی -نوسازی یگانگیب  احساس لوین -سیمن

ی مسئوالن درباره رسان اطالع مشارکتی توسعه (آگاهی) یرسان اطالع ساموئل موشی

 یساز کپارچهی یها طرح

 

 های پژوهش فرضیه

از چارچوب نظری پژوهش، نوع و جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر در این بخش، با استفاده 

 :دهیم سازی اراضی را نشان می های یکپارچه متغیر وابسته یعنی تمایل کشاورزان به مشارکت در طرح

های  مستقل سن کشاورزان و تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در طرح رسد بین متغیر به نظر می

 .داری وجود دارد مستقیم و معنیسازی اراضی رابطه  یکپارچه

 
2  Santosh, Kumar Agarwal 
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مستقل تحصیالت کشاورزان و متغیر وابسته تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در  رسد بین متغیر به نظر می .2

 .داری وجود دارد سازی اراضی رابطه مستقیم و معنی های یکپارچه طرح

وابسته تمایل یا عدم تمایل به مشارکت و متغیر  (آگاهی از طرح)رسانی  مستقل اطالع رسد بین متغیر به نظر می .2

 .داری وجود دارد سازی اراضی رابطه مستقیم و معنی های یکپارچه در طرح

سازی  های یکپارچه مستقل میزان نوگرایی و تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در طرح رسد بین متغیر به نظر می .9

 .داری وجود دارد اراضی رابطه مستقیم و معنی

های  گرایی و تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در طرح مستقل میزان آینده بین متغیر رسد به نظر می .4

 .داری وجود دارد سازی اراضی رابطه مستقیم و معنی یکپارچه

های  مستقل میزان تقدیرگرایی و تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در طرح رسد بین متغیر به نظر می .9

 .داری وجود دارد معنیسازی اراضی رابطه مستقیم و  یکپارچه

های  رسد بین متغیر مستقل احساس بیگانگی کشاورزان و تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در طرح به نظر می .6

 .داری وجود دارد سازی اراضی رابطه مستقیم و معنی یکپارچه

 :بر همین اساس، مدل نظری پژوهش به صورت زیر است

 ری پژوهشچارچوب نظ: منبع مدل نظری پژوهش(: 2)شکل 
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 روش پژوهش

مطلابق یلک   . هلا وجلود دارد   مختلفی از پژوهش بر مبنلای شلیوه گلردآوری داده    های یبند دسته

تلوان   در هلر پلژوهش  اصلی ملی     .است 2حاضر، پیمایشیگفت روش پژوهش  توان یبندی، م تقسیم

هلای   آوری داده در بررسی حاضر، برای جمع(. 29: 2933دواس،) را به کار برد ها روشای از  مجموعه

 .استفاده شده استپرسشنامه ابزار از کمی، 

در آمار به معنای متداول این اصطالح در زبان معمولی نیست؛ بلکله فقلط بله     "جامعه"اصطالح 

گیلری   نتیجله  هلا  آنکه از روی نمونله دربلاره    هاست آنکاملی از عناصر و  صوصیات  مجموعهمعنی 

 (. 933: 2933مولر و همکاران، )شود  یم

جامعله  )کشور کشاورزان در  همهدر پژوهش حاضر، هدف غایی، تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت 

گیلری را بله کشلاورزانی در     ی عمللی ایجلاب کلرده کله نمونله     ها ضرورتاست، منتها ( آماری هدف

 .سازی اراضی بلوده اسلت   اجرای طرح یکپارچههایشان مشمول  ینزممحدود کنیم که  شهرستان بوکان

گیلری   آماری نمونله  جامعهین ترتیب، کشاورزان روستاهای ماللر، عبداهلل تپسی و قلعه رسول سیت، بد

 . است( کشاورزان)دهد و واحد اصلی تحلیل نیز فرد  یمرا تشکیل 

ئله در هر شلرایط  گیری درباره مسائل مورد بررسی، متفاوت است و برای هر مس های نمونه شیوه

گیری  اصی استفاده شود که عموماً از قبلل بله طلور دقیلق      مکانی و زمانی  اص، باید از شیوه نمونه

 .(934: 2936پور،  رفیع)ست پذیر نی بینی پیش

 242بر اساس آمار مدیریت جهاد کشاورزی و درگاه ملی آمار ایران، روسلتاهای ملورد بررسلی    

سلازی اراضلی در سله     به دلیلل اجلرای طلرح یکپارچله    ر پژوهش حاضر، د. دارد( کشاورز)بردار  بهره

گیری کلی از میان روسلتاهای شهرسلتان نبلوده و در واقلع جامعله       روستای شهرستان، نیازی به نمونه

 242بلرای انتخلاب نمونله از جامعله آملاری پلژوهش کله        . ، به سه روستای فوق محدود است یآمار

روش شلد، از   یمل را در سله روسلتای منتخلب شلامل     ( ل پلژوهش به عنلوان واحلد تحلیل   )بردار  بهره

جامعله، شلانس برابلر و     یبه هر یک از افراد یا واحلدها بنابراین، . گردیداستفاده  یتصادف یریگ نمونه

البته با توجه به اجرای ناقص طرح در روستاهای فوق و دیدی که  .شدانتخاب شدن داده  برایمساوی 

 
1 survey 
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دولتی مرتبط با امور روستا داشتند، میزان پاسخگویی و تمایل بله پلر کلردن    مردم روستاها به مأموران 

های پژوهش و دستیابی بله اطالعلات بیشلتر،     ین، برای اعتبار بیشتر یافتهبنابرا .پرسشنامه بسیار کم بود

بردارانی مصاحبه شد که بر اساس اطالعات آگاهان محللی و دفتلر    شماری گردید و با بهره اقدام به کل

هلا از جملله فقیلر،     یبنلد  و دسلته  هلا  گروهدسته فوق، همه . را و دهیاری، نماینده کل روستا باشندشو

و غیلره را شلامل    هلا  گلروه ای، اعضای  کرده، مجرد و متأهل، افراد حاشیه ثروتمند، جوان، پیر، تحصیل

بردار به  بهره 221در این حالت از سه روستای منتخب، . شد که در سه روستای نمونه وجود داشتند می

 .مصاحبه و پر کردن پرسشنامه راضی بودند

 

 مورد بررسی جامعهسیمای 

 یرمربع در مس یلومترک 3ای حدود  با پهنه یغرب یجاناستان آذرباشهرستان بوکان واقع در جنوب 

جمعیت شهرستان بر اساس (. 2931سایت فرمانداری شهرستان بوکان، ) ل سقز قرار دارد یاندوآبراه م

روستایی  نفر 92399نفر شهری و  232339نفر است که از این تعداد،  224623، 2931سرشماری سال 

روستا  لالی از   9و روستا دارای سکنه  232روستا دارد که از این تعداد،  233شهرستان فوق، . هستند

جهاد کشاورزی شهرستان بوکان، مشخصات سه روستای یادشلده، در   آمار مرکزبر اساس . سکنه است

 .جدول زیر بیان شده است
 مشخصات روستاهای مورد بررسی(: 2)جدول 

بردار تعداد بهره تعداد قطعات آبی   (هکتار)ا ه ینزممساحت  دیم   روستا جمعیت  انوار مرد زن 

 ماللر 439 211 249 241 391 211 691 33 223

 عبداهلل تپسی 291 99 222 223 291 211 291 23 39

 قلعه رسول سیت 924 212 293 299 939 49 991 226 233

 جمع  2223 293 629 624 2939 249 2291 242 919

 .2931اداره جهاد کشاورزی شهرستان بوکان و شهر سیمینه، : منبع

 

 اعتبار و پایایی

 :مستقل پژوهش از طرق زیر حاصل گردیداعتبار و پایایی متغیرهای وابسته و 
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رسلانی توسلط دوللت و     گرایی، نوگرایی، میزان اطالع یندهآسنجش متغیرهای مستقل تقدیرگرایی،  -2

هلای   یله گو، از طریلق  هلا  طلرح تمایلل بله مشلارکت در     وابسلته و متغیلر  ( آگاه کردن مردم) ها رسانه

ی از جملله ازکیلا، غفلاری، محسلنی تبریلزی،      استانداردیزه تعیین گردیده که قلبالً پژوهشلگران دا لل   

. یشان مورد استفاده قرار داده بودنلد ها پژوهشپور، کوثری و غیره برای تشخیص مفاهیم مشابه در  یعرف

ای لیکرت تدوین گردید و پاسخگویان با عالمت زدن در مقابلل   گزینه ها به صورت طیف پنج یهگواین 

و کلامالً  ( زیلاد )ملوافقم  ، نظلری نلدارم،   (کم)، مخالفم (لی کم ی)های کامالً مخالفم  هر یک از گزینه

برای دسلتیابی  . کردند یممیزان موافقت و مخالفت  ود را با گویه مورد نظر ابراز (  یلی زیاد)موافقم 

 :ی استفاده گردید که حاوی دو دسته پرسش به شرح زیر بودا پرسشنامهبه اطالعات فوق از 

 مشخصات فردی مالکان مربوط بود و  هایی که منحصراً به پرسش -

 . داد یمهایی که به طور عمومی، متغیرهای مورد بحث پژوهش را مورد بررسی قرار  پرسش -

بله  هلای موجلود در پرسشلنامه،     یلف طها و  به منظور اطمینان از روایی و اعتبار پرسشنامه، گویه

هت را بلا جمعیلت نمونله نهلایی     که بیشترین شبا (کشاورز 91)یله جمعیت معدودی از کشاورزان وس

  .تأیید گردید( 331/1)قرار گرفت و با روایی باال و قابل قبول  2داشتند، مورد آزمون مقدماتی

 

 های پژوهش یافته

 های توصیفی یافته -

های فردی پاسخگویان مانند سن، جنس، وضعیت تأهل و  های توصیفی، ویژگی در بخش یافته

های مختلف پژوهش،  های داده شده به گویه پاسخگویان در جوابسایر موارد و سپس توزیع نسبی 

 .گیرد مورد بررسی قرار می

نفر ساکن  26رسول سیت و  نفر ساکن قلعه 91نفر ساکن ماللر،  44پاسخگو،  221از مجموع  -

وداً ها حد نفر متأهل، میانگین دارایی 39نفر مجرد و  23از این تعداد، . اند تپسی بوده روستای عبداهلل

نفر، سطح  2. 69و  9. 3 میلیون، میانگین تعداد افراد تحت تکفل و شاغل در  انواده به ترتیب 262

 
1 PRE- TEST 
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سواد و میانگین سنی مجموع پاسخگویان،  نفر، ابتدایی و بی 49نفر راهنمایی و باالتر و  33تحصیالت 

  .سال بوده است 42. 99

متمایل به ( درصد 3/66) پاسخگویان نتایج توصیقی متغیر وابسته نیز نشان داد که بیشتر

هایشان  کردن زمین از آنها با یکپارچه (درصد 6. 3) نفر 3هایشان بودند و فقط  کردن زمین یکپارچه

 . مخالف بودند

های  کردن گویه  های توصیفی متغیرهای مستقل نیز مورد بررسی قرار گرفت که پس از جمع یافته

 :ست آمدمربوط به هر متغیر، نتایج زیر به د

و میزان نوگرایی و  (درصد 63. 9) میزان تقدیرگرایی بیشتر پاسخگویان در حد کم و بسیار کم -

ها و  رسانی رسانه به اعتقاد پاسخگویان، میزان اطالع. گرایی پاسخگویان در حد زیادی برآورد شد آینده

نفر معتقد بودند  221وع نفر از مجم 36که  های زیربط در حد بسیار کمی بوده است، به طوری سازمان

 .رسانی در حد کم و بسیار کمی بوده است که میزان اطالع

قدرتی، انزوا در بین  های احساس بیگانگی نشان داد که میزان احساس بی نتایج توصیفی گویه

قدرتی زیادتر است؛ ولی در کل  پاسخگویان بسیار کم، ولی احساس نارضایتی نسبت به انزوا و بی

 .بیشتر پاسخگویان متوسط بوده است  تیمیزان نارضای

 

 های استنباطی و آزمون فرضیات یافته -

مستقل  یرهایمتغ ینروابط ب ،مناسب یآمار یها با استفاده از آزمون شده است یدر بخش حاضر سع

دست ه روابط ب یزانپژوهش با توجه به م های یهفرض مرحله یندر ا ،در واقع. شود بررسیوابسته  یربا متغ

و کنترل  یرهچندمتغ یونرگرس زبا استفاده ا یت،در نها.  واهد شد ییدتأ یارد  ،ها آن یمعنادار یزانو م آمده

  .یافت یمدست  واه یمورد بررس یرهایاز متغ یکهر  یاثرگذار یزانبه م یرها،تک متغ اثر تک

جز تقدیرگرایی – متغیرهای مستقل همهشود، سطح معناداری  یمطور که در جدول زیر مشاهده  همان

 . ها است است که بیانگر تأیید فرضیه 119/1با متغیر وابسته زیر  -گرایی یندهآو 

 :ها به طور جداگانه مورد بررسی و توضیح قرار  واهد گرفت در زیر هر کدام از فرضیه
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 همبستگی پیرسون متغیرهای مستقل با متغیر تمایل به مشارکت در طرح(: 9)جدول 
تمایل به   

 کتمشار

سطح  سن بیگانگی آگاهی از طرح نوگرایی گرایی  آینده تقدیرگرایی

 تحصیالت

تمایل به 

 مشارکت

   2 همبستگی پیرسون
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 111/1 معناداری

 223 تعداد

 2 -/ 221 همبستگی پیرسون تقدیرگرایی

 111/1  244/1  معناداری

 226 224 تعداد

آینده 

 گرایی

 2 **-/ 913 196/1 همبستگی پیرسون

 111/1 111/1 319/1 معناداری

 223 224 229 تعداد

 2 **/ 993 **-/ 236 **1/ 939 همبستگی پیرسون نوگرایی

 111/1 111/1 112/1 111/1 معناداری

 223 226 229 223 تعداد

آگاهی از 

 طرح

 2 221/1 111/1 -/126 **491/1 همبستگی پیرسون

 111/1 2/1 333/1 369/1 111/1  معناداری

 223 226 229 229 229 تعداد

احساس 

 بیگانگی 

 2  -229/1 **-932/1 **-233/1 **299/1 ** -/461 همبستگی پیرسون

 111/1 299/1 111/1 112/1 113/1 111/1 معناداری

 226 229 229 229 222 229 تعداد

 2 *292/1 223/1 *-/239 *224/1 ** 933/1 -132/1 همبستگی پیرسون سن

 111/1 122/1 264/1 199/1 122/1 111/1 193/1 معناداری

 221 226 223 223 223 226 223 تعداد

سطح 

 تحصیالت

 2 **-932/1 **-926/1 219/1 ** 991/1 **936/1 **-426/1 **236/1 همبستگی پیرسون

 111/1 111/1 111/1 123/1 111/1 111/1 111/1 112/1  معناداری

 221 221 226 223 223 223 226 223 عدادت

 

 .سازی اراضی رابطه وجود دارد های یکپارچه بین سن کشاورزان و تمایل به مشارکت در طرح -

نتایج این آزمون در جدول فوق، بیانگر . برای سنجش این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شده است
دار و معکوسی  این است که بین میزان تمایل به مشارکت در بین پاسخگویان بر حسب سن تفاوت معنی



 ... عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت یشناخت جامعهتحلیل 

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

239 

فرضیه ما مبتنی بر  ،بنابراین. یابد یمو با افزایش سن کشاورزان، میزان تمایل به مشارکت کاهش  وجود دارد
 .شود یموجود رابطه بین سن و میزان تمایل به مشارکت تأیید 

سازی  های یکپارچه مستقل تحصیالت کشاورزان و متغیر وابسته تمایل به مشارکت در طرح بین متغیر -

 .اراضی رابطه وجود دارد
 (> 19/1Sig)آمده  دست  داری به توان گفت که با توجه به سطح معنی با توجه به جدول زیر می

رابطه . سازی، تفاوت معناداری دارد ی یکپارچهها طرحسطح تحصیالت کشاورزان در میزان مشارکت در 
ی ها طرحگویای این مطلب است که بین سطح تحصیالت کشاورزان و میزان تمایل آنان به مشارکت در 

داری برقرار است و با افزایش سطح تحصیالت کشاورزان،  سازی اراضی، رابطه مثبت و معنی یکپارچه
نشان داد که   LSDهمچنین آزمون .شود یمسازی اراضی نیز بیشتر  ی یکپارچهها طرحتمایل به مشارکت در 

داری مشاهده  یمعنتفاوت  اه گروهدار و منفی است و بین سایر  های زیر، تفاوت میانگین معنی در میان گروه
و کارشناسی، سوادند با کشاورزانی که سواد دبیرستان و دیپلم، کاردانی  بین کشاورزانی که بی: نشده است

 . اند داشتهسواد نسبت به افراد باسواد تمایل کمتری برای مشارکت  کشاورزان بی. فوق و باالتر دارند
 سطح تحصیالت اراضی با  سازی یکپارچه به رابطه تمایل(: 4)جدول 

 فراوانی سطح تحصیالت متغیر وابسته
تفاوت 

 میانگین

داری تفاوت  یمعن

 ها یانگینم
 fمقدار 

سطح 

 داری معنی

 

تمایل به 

سازی  یکپارچه

 اراضی

 

 

 

 

 سواد بی

 936/1 -43/2 9 سواد قرآنی

 

333  /2 

 

149/ . 

 231/1 -41/2 21 ابتدایی

 193/1 -39/4 23 راهنمایی

 123/1 -36/4 93 دبیرستان و دیپلم

 113/1 -29/6 23 کاردانی و کارشناسی

 191/1 -69/22 2 فوق و باالتر

 .سازی اراضی رابطه وجود دارد ی یکپارچهها طرحبین میزان تقدیرگرایی و تمایل به مشارکت در  -
همان طور که در جدول فوق مالحظه . برای سنجش این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شده است

دهد که بین تقدیرگرایی و میزان تمایل به مشارکت، رابطه معناداری  شود، نتایج این آزمون نشان می می

 .(> 19/1Sig) وجود ندارد

 .سازی اراضی رابطه وجود دارد ی یکپارچهها طرحبین میزان نوگرایی و تمایل به مشارکت در  -
رسون این فرضیه، بین نوگرایی کشاورزان و تمایل آنان به مشارکت، رابطه بر اساس نتایج آزمون پی

هر چه میزان نوگرایی در بین کشاورزان  که یطوربه . معنادار و مثبت و با شدت متوسط وجود دارد

 . شود یمسازی اراضی بیشتر  ی یکپارچهها طرحافزایش یابد، میزان تمایل به مشارکت در 
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 .سازی اراضی رابطه وجود دارد ی یکپارچهها طرحیی و تمایل به مشارکت در گرا بین میزان آینده -
 رابطهنتایج این آزمون بیانگر نبود . برای سنجش این فرضیه نیز از آزمون پیرسون استفاده شده است

  .(> 19/1Sig) معنادار بین آینده گرایی و میزان تمایل به مشارکت است
های  کشاورزان از طرح و تمایل یا عدم تمایل به مشارکت در طرحمستقل آگاهی  بین متغیر -

 .سازی اراضی رابطه وجود دارد یکپارچه

نتایج آزمون پیرسون نشان داد که بین میزان آگاهی کشاورزان از طرح و تمایل آنان به مشارکت رابطه 
ی ها طرحهر چه میزان آگاهی کشاورزان از  که یطوربه . معنادار و مثبت و با شدت متوسط وجود دارد

 .شود یمسازی اراضی افزایش یابد، میزان تمایل به مشارکت در طرح بیشتر  یکپارچه
سازی اراضی  های یکپارچه مستقل احساس بیگانگی کشاورزان و تمایل به مشارکت در طرح بین متغیر -

 .رابطه وجود دارد
قدرتی، احساس انزوا و نارضایتی با یکدیگر  حساس بیبرای سنجش این فرضیه، ابتدا سه گویه ا

سپس از آزمون پیرسون برای سنجش . جمع و تحت عنوان گویه احساس بیگانگی اجتماعی آورده شد
نتایج آزمون پیرسون . شد که نتایج آن در جدول زیر بیان شده است رابطه با تمایل به مشارکت استفاده

ت که بین احساس بیگانگی اجتماعی و تمایل به مشارکت، رابطه برای این فرضیه گویای این مطلب اس
به عبارت دیگر، هر چه میزان احساس بیگانگی اجتماعی  .معنادار و معکوس و با شدت متوسط وجود دارد

  .سازی اراضی بیشتر است های یکپارچه کاهش یابد، میزان تمایل به مشارکت در طرح
 متغیرهای تحقیق (:9)جدول 

 داری سطح معنی جهت رابطه ضریب پیرسون فراوانی متغیر متغیر

 -1/  461  223 تمایل به مشارکت متغیر وابسته
 

 111/1 منفی

 229 بیگانگی اجتماعی متغیر مستقل 

 -1/ 239 223 تمایل به مشارکت متغیر وابسته

 

 112/1 منفی

 223 قدرتی بی متغیر مستقل

 -1/ 422 223 مشارکتتمایل به  متغیر وابسته
 

 111/1 منفی

 226 انزوا متغیر مستقل

 - 949/1 223 تمایل به مشارکت متغیر وابسته
 

 111/1 منفی

 223 نارضایتی متغیر مستقل
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 همهدر نهایت و در آ رین جدول پژوهش، برای تبیین اثر تک تک متغیرها بر متغیر مستقل، 
متغیرهای مستقل مورد بررسی، از طریق آزمون رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید تا شدت اثر هر کدام از 

 .به صورت تکی و کلی نیز مشخص شود ها آن

ها، پس از انجام آزمون پیرسون برای متغیر سن، رابطه معنادار و منفی بود و بیان  در آزمون فرضیه 
پس از گرفتن مدل رگرسیونی،  اما. یابد یمورزان به مشارکت کاهش گردید که با افزایش سن، تمایل کشا

در مدل اول رگرسیون که اثر سایر متغیرهای مستقل بر وابسته کنترل شد و فقط متغیر سن کشاورزان، وارد 
این بدان معناست که متغیرهای دیگری . معادله گردید، اثر این متغیر بر میزان تمایل به مشارکت معنادار نبود

در مدل دوم رگرسیونی، متغیر سطح . در معنادار بودن رابطه بین سن و مشارکت د یل بوده است
تواند بر میزان مشارکت کشاورزان اثر مثبتی داشته باشد و در مباحث  یمتحصیالت به عنوان متغیری که 

دهد،  یمرا نشان  در مدل دوم که اثر تحصیالت. نظری نیز اثر آن تأیید شده، مورد بررسی قرار گرفته است
دهد میزان مشارکت کشاورزان با افزایش  یماین نکته تأیید گردید و رابطه مثبت و معنادار بود که نشان 

ضریب بتای به دست آمده نیز نسبت به سایر متغیرها نسبتاً باالتر . سطح تحصیالت آنها افزایش یافته است
درصد از تغییرات  2/22شود، حدود  یمشامل  این مدل که دو متغیر سن و تحصیالت را(. 426/1)است 

 (. : R2= 222/1)کند  یممیزان تمایل به مشارکت را تبیین 
سازی اراضی و تأثیر آن بر  ی یکپارچهها طرحمدل سوم، متغیر سطح آگاهی کشاورزان از  در

است و با های حاصل، رابطه مثبت و معنادار  بر اساس یافته. بررسی شده است ها طرحدر  شان مشارکت
درصد از  2/22است و / 419ضریب بتای آگاهی برابر با . یابد یمافزایش آگاهی، مشارکت نیز افزایش 

 . کند یمواریانش متغیر وابسته را تبیین 

نتایج جدول . است  شدهگرایی وارد  یندهآدر مدل چهارم و پنجم رگرسیونی، متغیرهای تقدیرگرایی و 

دهد که رابطه برای این متغیرها معنادار نبوده است، ولی برای کل مدل که اثر پنج متغیر را با هم  نشان می
مقدار آر . است (تحصیالت، آگاهی) یرهامتغدار است که این معناداری ناشی از سایر  یمعندهد،  یمنشان 

درصد از کل تغییرات متغیر وابسته را  6/23حدود دهد که مدل  نیز نشان می( 236/1و  232/1)اسکویر 
پس از وارد شدن متغیر نوگرایی در مدل ششم آزمون رگرسیون، رابطه برای این متغیر معنادار  .کند یمتبیین 

. افزایش یافته است ها طرحشان به مشارکت در  و مثبت است و با افزایش میزان نوگرایی کشاورزان، تمایل
کند، برابر با  یمو مقدار آر اسکویر آن که میزان تغییرات متغیر وابسته را تبیین  233/1ضریب بتای نوگرایی 

قدرتی، انزوا  یبپژوهش که متغیر بیگانگی به سه معنای ( هفتم)ر در نهایت، در مدل آ . بوده است 993/1
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ی است و با افزایش دهد که رابطه معنادار و منف یمو نارضایتی بررسی شده است، مقدار معناداری آن نشان 
ضریب بتای آن برابر با . یابد یمکاهش  ها طرحشان برای مشارکت در  احساس بیگانگی کشاورزان، تمایل

درصد از کل واریانس متغیر  9/44  -متغیرهای مستقل همه –است و در نهایت، کل این مدل  -932/1
 .ندک یمسازی اراضی را تبیین  ی یکپارچهها طرحتمایل به مشارکت در 

 یاراض سازی یکپارچه های به مشارکت در طرح یلتما یزانمستقل بر م و یرهایمتغ یاثرگذار(: 6)جدول 
2مدل  متغیرها 2مدل   9مدل   4مدل   9مدل   6مدل   3مدل    

 .Sig بتا .Sig بتا .Sig بتا .Sig بتا .Sig بتا .Sig بتا .Sig بتا

-212/1 سن  914/1 243/1  211/1  123/1  336/1  129/1  331/1 124/1  323/1 124/1  329/1  169/1  923/1 

111/1  426/1  سطح تحصیالت  232/1 122/1 239/1  129/1 913/1 122/1  299/1  146/1  233/1  134/1  

419/1  آگاهی از طرح  111/1  419/1  111/1  412/1  111/1  939/1  111/1  944/1  111/1  

122/1  تقدیرگرایی  322/1 123/1-  336/1  129/1-  336/1  129/1  332/1  

گرایی آینده   133/1-  932/1  292/1-  293/1  239/1-  192/1  

233/1  نوگرایی  119/1  233/1  199/1  

-932/1  بیگانگی  111/1  

F 163/2  131/3  623/22  939/3  696/3  933/3  223/22  

F 914/1معنادار آزمون    112/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  

R Square 121/1  222/1  232/1  232/1  236/1  993/1  449/1  

 

 گیری نتیجه

بدون توجه  کهی است کشاورزی در بخش ادیبنی ها استیس نیتر مهماز یکی ی اراضی ساز کپارچهی

 .، برای حل این معضالت دور از انتظار  واهد بوددیتولایی در کار شیافزای و کشاورز ونیزاسیمکانبه آن، 
 شیافزایی، باعث مواد غذای جهانو مصرف  تیجمع شیافزایی به سبب غذای مواد براتقاضا  شیافزا

، بنابراین، شود یمو غیره  کاری روین، هیسرما، آب، نیزمی مانند کشاورزی منابع محدود در بخش براتقاضا 
 مسئلهبد و ای  شیافزا( کوچکی در قطعات مزارعبا )پا   رده کشاورزانتعداد  کهی است سمتجهان به  ندهیآ

عداد قطعات و سازی اراضی مزروعی، برای کاهش ت یکپارچه. ی حادتر شودکشاورزی اراضشدن  کوچک
به دلیل . گردد یمرفع موانع توسعه کشاورزی در بعضی از کشورهای جهان اعمال  هدف با ها آنپراکندگی 

، زیاد ها نیزمی کشاورزی، نامنظم بودن قطعات ها نیزم، پراکندگی شدید قطعات برداران بهرهفراوانی تعداد 
از منابع حیاتی و در نهایت، مهاجرت ی و اتالف مقداری ور بهرهبودن تعداد قطعات باعث کاهش 

ی در کشاورزمحصوالت  داتیتولدرصد از  61حدود  زین رانیادر  .روستاییان به شهرها شده است
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بودن تعداد فرزندان  ادیزو  نیزمی از ارث ناش میتقس مسئله. شود یم دیتول مالک ی  ردهبردار بهرهی ها نظام
  .امر شده است نیا دیتشدباعث  زینیی روستاهر  انوار 

، ها، در بعضی از مناطق کشور ینزم کردن عالوه بر اقدامات دولت برای حل این معضل و یکپارچه

ی محلی ها سازمانتشکیل  دو صورتها به طور  ودجوش به  ینزم کردن چند بسیار محدود، یکپارچه هر
 .یدسازی از طریق تشکیالت اداری آغاز گرد و نظارت یکپارچه اجرا و دهقانی و

مالکان یا جمع کثیری از مالکان روستا میسر  همهها از طریق توافق و تمایل  ینزمسازی  یکپارچه
، بسیار مهم ها طرحرضایت کشاورزان و متمایل کردن آنان به مشارکت و همکاری در  کسب است؛ بنابراین،

طرح، موانع مختلفی  کشاورزان و متمایل کردن آنها به مشارکت در موافقتاما در کسب  .و ضروری است
 . کند یممانند عوامل اجتماعی، اقتصادی، فنی و غیره د یل است که آنان را به مخالفان طرح تبدیل 

سازی اراضی را به دلیل منطقی شدن نظام کشت، افزایش  ین اثر یکپارچهتر مهمتوان  یمبه طور کلی، 
سازی اراضی  ینه تشویق کشاورزان به یکپارچهزمگذاران در  یاستسبنابراین، توجه بیشتر  .عملکرد دانست

 .تواند بسیار مؤثر واقع شود یم، ها طرحسنتی و د الت دادن آنان در 
زیرا بیشتر . یی داشتها تفاوتهای پیشین، تشابهات و  و نتایج یافته ها جنبهنتایج پژوهش با بر ی از 

دانان و کسانی غیر از  یجغراف، سازی، توسط مهندسان ی یکپارچهها طرحهای پیشین درباره  پژوهش
فقط به  ها آنبنابراین، اغلب . انجام شده است -های طالب، ازکیا، وثوقی جز پژوهش -شناسان جامعه

 . اند غفلت کرده ها طرحمانند بعد اجتماعی  ها جنبهتوجه کرده و از سایر  ها طرحی فنی و مادی ها جنبه
ی ها جنبههای مستقلی مانند تحصیالت، نوگرایی، آگاهی، و دار بودن روابط بین متغیر یمعنبا توجه به 

سازی، باید برای  ی یکپارچهها طرحیعنی تمایل به مشارکت کشاورزان در  وابستهاحساس بیگانگی با متغیر 
انجامد که بر میزان تمایل به  یی تالش کرد که به تقویت عواملی میها برنامهبیان راهکارها و تدوین 

ها، راهکارهایی  شود با توجه به یافته یمدر این قسمت، سعی . وانع مشارکت مؤثر استمشارکت و کاهش م
بیان شود که به حل این مسائل و مشکالت کمک کند و بتوان به هدف مورد نظر پژوهش چه در سطح 

 .دست یافت چه در سطح کالن و ملی و  رد و روستاهای مورد بررسی
ی بود، توجه رسان اطالعیرگذار بر تمایل به مشارکت، آگاهی و تأث واز آنجایی که یکی از عوامل مثبت  -2

ی محلی در چارچوب ها رسانهربط، ترویج و مروجان توانا،  یذی ها سازمانبه بخش روابط عمومی 
زیرا اگر مردم درباره ایده و روش نوینی که باعث تغییر . ی  رد و کالن، شایان توجه بسیاری استها برنامه
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شود، آگاهی نداشته باشند، نه تنها از آن استقبال نخواهند کرد، بلکه  یمحتی زندگی آنان یوه کشت و ش
 . کنند نیز می  یده نو مخالفتابرای جلوگیری از اجرا و شیوع 

و  ها رسانهیفه تخصصی  ود باید مقدمات ارتباط با وظی زیربط بر اساس ها سازمانروابط عمومی 
وجود مروجان آگاه به فن ترویج، اقناع و توجیه نیز به عنوان . ها را برای آگاهی افراد فراهم کنند یامپانتشار 

در بین مردم،  ها طرحی به منظور اجرای موفق و پذیرش رسان اطالعواسط بین مردم و سازمان برای 
ی و توجیه فواید و رسان اطالعی اساسی طرح قبلی که اجرا شده بود، عدم ها ضعفیکی از . ضروری است

 .های طرح توسط مروجان سازمان بود یتمز

اما . باید مورد توجه دهد -در سطح  رد و کالن -یی بود که سازمانها علتاین دو مورد، بیانگر 
گردد که سطح  یبرمبحث دیگری که درباره آگاهی کشاورزان مطرح است، به  ود کشاورزان و عواملی 

زیرا اغلب . متغیر تحصیالت در این زمینه نقش مهمی دارد. دهد یمافزایش  اطالعات و آگاهی کشاورزان را
 .سواد بودند سواد یا کم یبکردند، از افراد  اطالعی می یبابراز  ها طرحکشاورزانی که درباره 

پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست و در  توسعهینه زمنقش دانش بومی و توجه به آن در  -2
 جز از طریق توجه به شرایط اقلیمی  اص هر منطقه و مسئلهسازی اراضی، توجه به این  های یکپارچه طرح

مطمئناً توجه به آراء کشاورزان باعث کاهش . شود ینماز آراء کشاورزان و توجه به آن میسر  استفاده
ش و کاه ها طرحدر اجرای  ها آن فعاالنهیجه، افزایش مشارکت در نتقدرتی و نارضایتی و  یباحساس 

 . های دولت، تداوم طرح، پیشرفت سریع طرح و عدم بروز مسائل اجتماعی  واهد شد ینههز
میزان تمایل به مشارکت  با معنادار و مثبتی رابطهگرایی در بین کشاورزان،  یندهآمیزان نوگرایی و  -9

هایشان  ینزمهمچنین کشاورزانی که تعلق  اطر شدیدی به . سازی اراضی داشت ی یکپارچهها طرحدر 
گرایی با توجه به اینکه در واست باالیی  یندهآبرای تقویت نوگرایی و . داشتند، میزان نوگرایی کمی داشتند

 کهشود  یمآورد و این  ود باعث  یمی جدید به وجود ها برنامهو  ها طرحها،  یافترهینه پذیرش زمرا در 
و آموزش و تشویق روستاییان برای درک مزایای با موفقیت روبرو شود، ایجاد انگیزش  ها آناجرای مناسب 

ی دولتی و غیره ها دستگاهای نو، تغییر ذهنیت کشاورزان از طریق  یدهاسازی به عنوان  ی یکپارچهها طرح
 .ضرورتی مهم است

سازی، بیگانگی اجتماعی  ی یکپارچهها طرحیکی دیگر از عوامل منفی در تمایل به مشارکت در  -4
قدرتی و نارضایتی است که با افزایش این احساس، میزان تمایل به مشارکت کاهش  یب، به سه معنای انزوا

یزی درست و سنجیده، میزان بیگانگی در بین ر برنامهبنابراین باید آگاهانه و از طریق  . واهد یافت



 ... عوامل تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان به مشارکت یشناخت جامعهتحلیل 
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و  از ابزارهای مهم و مفید برای کاهش این احساس، تخصیص امکانات. روستاییان مورد هدف قرار گیرد
یزی از پایین به باال، استفاده از ر برنامهدادن ا تیارات به روستاییان، آموزش، جذاب کردن محیط روستا، 

روستاییان امکانات و ا تیارات را در دسترس  که یصورتزیرا در . دانش بومی و نظرهای روستاییان است

ود را در فرایند طرح، اثربخش ارزیابی بر وردار نباشند و آراء و تجربیات   اظهارنظرنداشته باشند، از حق 
قدرتی  واهد داد که موجب پیدایش  یبعالقگی، نارضایتی و  یبنکنند، مشارکت به سرعت جای  ود را به 

 .گردد یمبیگانگی اجتماعی و کاهش تمایل به مشارکت 
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