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  چکیده 
بـه نـوعی منـوط بـه      طرح ها ریزی و چه در زمینه اجرایی کردن  حمل و نقل چه در زمینه برنامه طرح هایپایدار توسعه  :زمینه و هدف 

حمل و نقـل   طرح های پایدار که اگر این همکاری متقابل در توسعه به طوری. باشد های عمرانی می مشارکت مردم در این پروژه همکاری و
  . شد خواهیم طرح ها صورت بگیرد شاهد تسهیل در برنامه ریزی و اجرایی کردن 

ها و امکانات موجود با بهره گیـری از   ا استفاده از زمینهبررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حمل و نقل می باشد تا ب مقالههدف اصلی 
  . حمل و نقل پیشنهاد داد طرح هایالگوهای مشارکتی، راهکارهای کارآمد و مناسب را جهت بهبود مشارکت مردم در 

ش حمل و نقل پس از بررسی الگوها و شیوه های جلب مشارکت مردم در طرح ها و بررسی وضعیت موجود بخبدین منظور :روش بررسی 
 زمینی در کشور با یک کار میدانی میزان انگیزه مردم به مشارکت، عوامل موثر برانگیزه مردم به مشارکت، عوامل بازدارنده و عوامل تقویـت 

  .کننده مشارکت در دو طرح جاده ای و ریلی تشخیص و اندازه گیری گردید
حال حاضر ساختار سازمانی، قوانین و دسـتورالعملی مناسـب جهـت جلـب     بخش حمل و نقل زمینی کشور در بررسی نشان داد  :یافته ها

مشارکت مردم ندارد و مردم بیشترین تمایل به مشارکت را در فاز اجرای طرح های حمل و نقل زمینی دارند و از نظر آن ها بهترین شـیوه  

                                                 
   .دانشیار دانشگاه علم و صنعت و رئیس حمل و نقل وزارت راه و ترابری -1
  .استاد دانشگاه صنعتی شریف - 2
  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان -3
  ونقل وزارت راه و ترابریکارشناس ارشد، عضو هیات علمی پژوهشکده حمل  -4
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. منطقه تحت تاثیر طرح حمل و نقل می باشد جلب مشارکت ایجاد مکان دایمی جهت برگزاری جلسات غیر رسمی پرسش و پاسخ با مردم
همچنین مهم ترین پارامترها در تدوین الگو، تعیین نیاز طرح به جلب مشارکت مردمی، تعیین سطوح مشارکت، تعیین ذینفعان، چگـونگی  

خص کردن پیشنهادهای قابل آگاهی رسانی، اطالع رسانی، جمع آوری نظرات و عقاید و چگونگی ارایه بازخوردها و ارزیابی پیشنهادها و مش
  . قبول می باشد

جهت اجرایی شدن این الگو ابتدا می بایست در راستای اجرای طرح های مربوط واحدی به نام دفتر جلب مشارکت  :بحث و نتیجه گیری
ر برنامـه ریـزی   همچنین به منظور تحقق مشـارکت مردمـی در امـ   . مردمی ایجاد گردد و کار جلب مشارکت های مردمی را به عهده بگیرد

توسعه پایدار طرح های حمل و نقل ضروری است تا موانع و محدودیت های موجود در اجرایی شدن این الگـو در سـطوح چهارگانـه ملـی،     
 . منطقه ای، ناحیه ای و محلی از میان برداشته شود

  
  .حمل ونقل، توسعه پایدار ، مشارکت مردمی، الگو های مشارکتی  :کلیدی کلمات

  
    مقدمه

نگاهی به اهداف، اصـول و فلسـفه توسـعه       
پایدار روشن می سازد که پایداری توسعه در گرو مشارکت مردم 

از . طـرح هـا اسـت   یک کشور در برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی 
، داردجایی که توسعه پایدار به ابعـاد کیفـی و کمـی توجـه      آن

 یدیـدگاه هـا  و  مهارت هـا ، نگرش هاضمن تغییر  استضرورت 
توسعه با سرعت بیشتری به جریان افتد و ایـن   چرخ هایافراد، 

در توسعه پایـدار مـردم   . جز با همکاری تمام مردم مقدور نیست
ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند و هـدف توسـعه نیـز    
ایجاد شرایطی است که مردم بتوانند از عمـر طـوالنی و زنـدگی    

وسـعه وسـیله ای بـرای    ت به عبـارت دیگـر  . سالم بهره مند شوند
و لذا انسـان بـاالترین اهمیـت را در     انسان ها استرشد و تعالی 
. در توسعه پایدار مطرح است به خصوصاین مساله . توسعه دارد

اقتصادی، به مقدار زیادی  مسایلتوسعه پایدار عالوه بر توجه به 
به سمت اهداف انسانی و اجتماعی و فرهنگـی گـرایش دارد، در   

م و عدالت اجتماعی در این توسـعه، اهمیـت فراوانـی    نتیجه مرد
برای دستیابی به عدالت اجتماعی مشارکت مردم در امـور  . دارند

اجتماعی، سیاسـی یـک مسـاله بنیـادی اسـت، لـذا        و اقتصادی
به طـوری   ،مشارکت مردم در توسعه پایدار یک اصل مسلم است

ـ   ه وضـع  که بسیاری را اعتقاد بر این است که دولتی می توانـد ب
مطلوب از نظر توسعه برسد که بتوانـد اوالً یـک همسـویی بـین     
اهداف مردم و دولت ایجاد کند و ثانیاً بتواند مشارکت مردمی را 

  . )1(در جهت تحقق اهداف خود سوق دهد 

اهداف اصلی برنامه ریزی و توسعه حمل و نقل زمینی نیز، بایـد  
حفاظـت   ارتقای کیفیت خـدمات بـه اسـتفاده کننـدگان و نیـز     

بـرای ایـن منظـور، از یـک سـو آگـاهی از       . محیط زیست باشـد 
نیازهای استفاده کنندگان و از سـوی دیگـر، آگـاهی نسـبت بـه      
مالحظات زیست محیطی و اجتمـاعی جامعـه و مـردم ضـروری     

این مالحظات باید از طریق یک فرآیند دقیق مشـارکت و  . است
 حمـل و  هـای طرح  دخالت مردم در تمامی فرآیند توسعه پایدار

  . دنقل مشخص شو
ــاعی و     ــی، اجتم ــای فرهنگ ــه الگوه ــه ب ــدون توج ب
اقتصادی مردم و یک برنامه خوب برای مشـارکت مـردم در امـر    
برنامه ریزی تا طراحی و حتی ساخت یک پـروژه حمـل ونقـل،    

هـای مختلـف و اجرایـی کـردن       برقراری سازگاری بـین سـلیقه  
لذا اعتقـاد و  . هد شدهای حمل و نقل با مشکل مواجه خوا پروژه

هـا بسـیار    اطمینان به توانایی مردم در اجرایی کردن ایـن طـرح  
 .ضروری به نظر می رسد

اگر مردم در برنامه ریزی حمـل و نقـل دخالـت داده        
هـا   دانست که چگونه خدمات حمل ونقل  به آن خواهندشوند، 

شده مسئولیت  ارایهکمک می کند بنابراین در برابر این خدمات 
 .کـرد   خواهنـد یشتری احساس کرده و برای بهبود آن کمـک  ب

حمـل و نقـل بـه نـوعی      طرح هایهمچنین مشارکت مردم در 
هـای عمـومی،    کاهش تصدی گری دولت، حضور مردم در عرصه

های اضافی،  پیشگیری از برخوردهای غیر ضروری، کاهش هزینه
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 طـرح هـای  لغو احتمالی پروژه و آگاهی و شناخت شهروندان از 

  . )1(نجام شده و در دست اجراء خواهد شد ا
مالک  نظریه های مرتبط با مشارکت که مهم ترین

استحکام نظری و  میزان نوآوری و خالقیت، ها، انتخاب آن
ه به ــوجـتوان با ت های بعدی بوده و میتأثیرگذاری بر نظریه

مردمی را شناسایی و  مشارکت هایموانع و راهکارهای  ها آن
  :به شرح زیر است تحلیل کرد

، نظریـه  Fishbayenنظریه اختیار عاقال نه، نظریـه  
Olson  نظریـه ، Aysmen  نظریـه ،Robert Dahl  نظریـه ،

Brownنظریــــــه ،James Myjly)1986( نظریــــــه ،
Arnshtayn)1996 (  نظریــه،Scott Davidson)1998( ،

 ،)2004(،نظریه میانجی گری )David Dryskl)2002نظریه 
  . )2-4( ظریه کارآفرینین ،نظریه آشفتگی

ان ـارکت نشـ ـدر تبـین مشـ   معاصرانبررسی نظرات 
گـاهی  . می دهـد کـه مشـارکت مـردم اشـکال گونـاگونی دارد      

مشارکت ابزاری، زمانی مشارکت کنترل شده، گـاهی مشـارکت   
مشروط، زمانی مشارکت خود جوش و در شرایطی نیز مشارکت 

رین نوع مشارکت تجا عمده در این. باشدبرای توسعه مطرح می
هـای  ها و نهادهای مدنی جهت فعالیتیعنی مشارکت در تشکل

مناسب جهت مشارکت در  زمینه ایمختلف اجتماعی که ایجاد 
تفکر، برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و ارزشیابی 

  . )2-4(ها بوده و هست مورد توجه واقع گردیده استفعالیت
ر زمینه مشارکت مطرح ای که دمشهورترین نظریه

 نظر آن. باشدشده متعلق به ایزاک آیزن و مارتین فیش باین می
ها این است که رفتار بیشتر در حالتی قابل پیش بینی و درک و 

شخص در رفتار توجه نماییم  »قصد« توضیح است که ما به 
ای از عوامل به وجود ها رفتار در پی زنجیره ر آنـبه نظ. )5(

. است »قصد و نیت رفتاری« ه ما قبل از بروز رفتار آید و حلقمی
بخش شخصی : ل شده استیه آنان از دو عنصر اصلی تشکینظر

ک قصد ینی کننده یش بیها پ ب آنیو بخش اجتماعی که ترک
. ت مشخص کننده رفتار استیقصدی که در نها. رفتاری است

: ش فرد، حاصل دو عامل استیعنی گراین الگو یعنصر شخصی ا
ابی او از یج آن رفتار مشخص و ارزینه نتایور شخص در زمبا

ن دو عامل در یک از ایج ممکن از انجام آن رفتار که هر ینتا
عنی هنجار ین الگو یعنصر اجتماعی ا. ان افراد متفاوت استیم

ک شخص یذهنی، منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی روی 
ن امر یبه ا ن معنی که شخصیبه ا. ک رفتار استیبرای انجام 

ا یخ افراد یا توبید ییتوجه دارد که تا چه حد رفتارش مورد تا
ها در واقع ا گروهین افراد یا. های خاصی قرار خواهد گرفتگروه

ت کننده رفتار را دارند که ممکن است یک مرجع هداینقش 
ک محل یا اهالی یک، همکاران و یپدر و مادر، دوستان نزد

ل دهنده یکی از عناصر اصلی تشکی ن کهایبا توجه به  ).5(باشند
زان شناختی فرد از موضوع دارا یا میشی عنصر ادراکی یهر گرا

ک کنش را به یتوان عناصر موثر در شکل دهی به باشد، میمی
  :ر فهرست نمودیصورت ز

ابی یارز -2.ک کنش دارندیج یانتظاری که افراد در مورد نتا -1
زان اطالعاتی که از ابعاد آن یم -3.ندینماج کنش مییکه از نتا

ن کنش یگران در مورد ایابی دیکه از ارز تصوری -4.دارند کنش
زان یم -6.گرانیفرد برای برآوردن توقعات د هزیانگ -5.دارند

ل الزم برای عملی یامکانات و وسا -7.اقدام به کنش در گذشته
  ).5(ساختن کنش

طرح مطالعات گذشته کشور در خصوص مشارکت در 
 ،)1381(شــادی طلــب ،)1379(علــوی تبــار (وســعهت هــای

،  اکثرا عوامل مـوثر بـر مشـارکت مـردم در     ))1370(محمودیان
شهرها و روستاهای ایران را مورد بررسی قرار داده که به عوامـل  

مختلـف جهـت    طـرح هـای  موثری نظیر میزان اعتماد افراد بـه  
اده سـواد و اسـتف  (ها، میزان آگاهی  مشارکت، نحوه ارتباط با آن

، وضعیت اقتصادی، سن، شـغل بـر مشـارکت    )از وسایل ارتباطی
  ).4(مردم می توان اشاره کرد 

که  می دهدتجربیات گذشته در دیگر کشور ها نشان 
های حمل ونقل ملی در مراحل در ژاپن مشارکت مردم در پروژه

هـای دولتـی در   ابتدایی برنامـه ریـزی و از طریـق دسـتورالعمل    
ه ریـزی شـهری و قـانون ارزیـابی زیسـت      چارچوب قانون برنامـ 

دولت فرانسه به شفاف سازی اقدامات . محیطی تحقق می پذیرد
در طول . زیست محیطی برای نهادهای مردمی متعهد شده است

هـا برقـراری گفـت و شـنود بـا      مراحل طراحی و سـاخت پـروژه  
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 انو همکار عامری                                 90تابستان علوم و تکنولوژی محیط زیست،                                            70           
  

. نمایندگان منتخب و خود مردم، توجه دایمی مبذول مـی شـود  
ه آمریکا، بـر اسـاس قـوانین و مقـررات فـدرال،      در ایاالت متحد

نقل از برنامه ریزی تا  مشارکت مردمی در فرآیند توسعه حمل و
ولی هیچ قانون یا مقرراتی برای نحوه انجام . احداث، الزامی است

  . )6-8(این کارها تدوین نشده است
جهـت جلـب    ایـن مقالـه تبـین الگـویی    هدف اصلی     

می باشد تـا بـا    ل و نقل زمینیحم طرح هایمشارکت مردم در 
بـا بهـره   در ایـن بخـش و   ها و امکانات موجـود   استفاده از زمینه

 یمشـارکتی، راهکارهـای کارآمـد و مناسـب     ویالگـ این گیری از 
در  زمینی حمل و نقل طرح هایجهت بهبود مشارکت مردم در 

  . کشور ایجاد گردد
  
  روش تحقیق   

شـارکت در  الگـوی جلـب م   ارایـه در این مقاله جهت 
حمل ونقل زمینی پـس از بررسـی وضـعیت موجـود      طرح های

بخش حمل ونقل زمینی کشور و شناسایی ذینفعان پروژه هـای  
حمل ونقل با انجام یک کار میدانی مجموعـه عوامـل مـوثر بـر     
قصد و نیت مشارکت و نحوه تاثیر گذاری آن بر مشارکت افـراد  

ر قرار گرفـت تـا   آیزن و فیش باین مبنای کا در چارچوب نظریه
بر اساس یافته های این کار میدانی به الگویی متناسب با وضـع  

بر این اساس جهـت بررسـی مشـارکت در    .  موجود دست یابیم
 شـماره  مـدل (بخش حمل و نقل زمینی کشور سه عنصر اصلی 

تمایــل بــه مشــارکت، وضــعیت نهــادی و قــانونی در زمینــه  )1
ارکت در ایـن بخـش   مشارکت، امکانات و شرایط الزم جهت مش

مورد توجه قرار گرفته که هر کدام دارای عوامـل مـوثر در زیـر    
هـا پرداختـه    مجموعه خود می باشندکه در ذیل به معرفـی آن 

  . )9(شده است 
 مختلـف  میزان تمایل به مشارکت اجتمـاعی در فازهـای  

محـل   دراگر قرار باشد : گویه تشکیل شده است 5که از  پروژه
ایجاد شود فکر می کنید در کدام  آهنراه  سکونت شما جاده یا

  فازش و به چه میزان مشارکت کنید؟
مشارکت قبل از انجام طرح و بـه هنگـام تصـمیم    -1

-3مشــارکت در اجــرای برنامــه هــا و پــروژه هــا ، -2گیــری ،  

مشارکت در بازنگری و  -4مشارکت در کنترل و نظارت پروژه ها،
داری از طرح های ایجاد  نگهمشارکت در  -5 ارزشیابی پروژه ها،

  . )10(شده 
مربـوط بـه شـهر یـا      آیا تا به حال در امور :سابقه ی مشارکت

  محل خود مشارکت داشته اید؟
دادن اطالعـات کـافی، بـه موقـع و دقیـق بـه        :اطالع رسـانی 

 طـرح هـای  شهروندان و آگـاه سـاختن آنـان از جریـان کامـل      
بـه اجـرا    مختلف حمل و نقل کـه در حـال اجـرا، یـا در آینـده     

: از گویه های مربوط به اطالع رسـانی عبارتنـد  . شودگذاشته می
اطالع رسانی از طریـق نشـریات محلـی، روزنامـه، رسـانه هـای       

تلویزیون، برگزاری جلسات غیر رسمی پرسش و  محلی، رادیو و
ها و اطالع یافتن از نحوه  پاسخ با مردم محل و کسب نظرات آن

در سطح محل در ...  یلبوردها وب پوسترها، بصمشارکت مردم، ن
 دایمـی طرح و دعوت از مردم برای همکاری، ایجاد مکـان   مورد

 و انتقادهـا در محل برای اطالع رسـانی و جمـع آوری مسـتقیم    
مردم، ارسـال بروشـورها و سـی دی هـای اطـالع       پیشنهادهای

تشـریح نحـوه    رسانی و آموزشی از فهرست نشانی های پستی و
در فازهـای مختلـف    سـاکنان مشارکت  اجرای طرح و چگونگی

  ).11(طرح 
سـت کـه فـرد از نظـر روانـی و      ا منظور ایـن  :اعتماد اجتماعی

احساسی تا چه اندازه نقش دیگران را قبول دارد و از طرف دیگر 
ابعـاد و عناصـر   . ای، به موفقیـت خـود واقـف اسـت    تا چه اندازه
روزهـا  ایـن  : گویه مشخص شده است که عبارتند از 4اعتماد با  

به سختی می توان کسی را پیدا کرد کـه واقعـاً بـرای همکـاری     
قابـل اعتمادنـد، اکثـر     مسـئوالن بتوان به او اعتماد کـرد، اکثـر   

جامعۀ ما فقط به فکر خویش اند و به جز خودشان بـه   مسئوالن
در معامله بـا مـردم    مسئوالنهیچ کس اهمیت نمی دهند، اکثر 

  .)12(درستکار و بی شیله و پیله اند 
  

  میزان آگاهی و اطالع از اثرات طرح ها
آگاهی از اثرات زیست محیطی طرح های حمـل و نقـل کـه     -1

تأثیر پروژه های حمل و نقل بر معیوب شـدن  : شامل گویه های
زش در اثـر  ــــ زش یـا ری ـــ ی، لغـــ دگــخراشی(ا ـچشم اندازه
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مناظر ناخوشـایند و کسـل کننـده، تـأثیر     ایجاد و )خاک برداری

آسیب به : و مراتع به صورت جنگل هاژه های حمل و نقل بر پرو
زراعی و فضای سبز، قطع درختـان و گیاهـان بـرای     زمین های

، ...، اثر گرد وغبار بـر رشـد گیاهـان منطقـه و    راه سازیعملیات 
ــودگی    ــوا وآل ــودگی ه ــر آل ــروژه هــای حمــل و نقــل ب ــأثیر پ ت

تخریـب   :صوتی،تأثیر پروژه های حمل و نقل بـر جـانوران مثـل   
) مـاهی هـا  پرنـدگان و   حیوانـات وحشـی،  (موجود زیستگاه های

ر ـــ تأثی ،... و آهـــن تلفات جانوران در سـطوح جـاده هـا و راه    
آلـودگی   های زیر زمینـی و  پروژه های حمل و نقل بر منابع آب

 ).1و 15، 14 ،13(می باشد... ها و کاهش کیفیت آب و آن

: کـه شـامل گویـه هـای    آگاهی از اثرات اجتماعی و فرهنگی  -2
جداسازی محله ها از هم و قطع یا محدودیت ارتباط و دسترسی 

تعـدادی از   جا به جـایی ایجاد ترافیک و  به علتمحله ها به هم 
 آدم هـای باعث می شود  آهنخانوارها و افراد، ایجاد جاده و راه 

بنابراین ممکن است امنیت محل به  مختلفی از محل عبور کند،
و در نتیجه تغییر روابط  ساکنانییر شغل بعضی از خطر افتد، تغ

با خانوده، دوستان و آشنایان،  تملک خانه های مسـکونی بـرای   
تخریـب  ، احداث پروژه و یا احتیاج به خانه های مسکونی جدیـد 

بناهای تاریخی تفرجگاهی  و معماری و فرهنگی اماکن باستانی ،
 .)15(می باشد 

ایجاد ارتباطات  :شامل گویه هایآگاهی از اثرات اقتصادی که -3
 بهبود دسترسی به نقاط مختلف، تغییر قیمت امـالک و  بیشتر و

بانک، پمـپ   هتل،( یی ها و ایجاد امکانات و تسهیالت جدیدادار
و نیز ایجـاد فرصـت هـای     ساکنانتغییر در اشتغال  ،)...بنزین و

جدید اشتغال و باال رفتن سطح کیفیت زندگی، تأثیر مثبـت بـر   
در نهایـت   افـزایش مقـدار تولیـد یـا فـروش و      آمد منطقـه و در

کــه میــزان مشــارکت . )15(افـزایش ثــروت منطقــه مــی باشـد   
اقتصادی و اجتماعی در توسعه حمل و نقـل زمینـی بـه عنـوان     

از متغیرهـای متعـدد    ای متغیر وابسته و رابطه آن بـا مجموعـه  
  . ای مورد ارزیابی قرار گرفتمستقل و زمینه

ای و حمل و نقل جـاده  مسئوالند مطالعه جامعه مور
در ایـن دو حـوزه و بـه صـورت      مسئوالنریلی از کارشناسان و 

نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم جمعیت و بـه طـور   

نفـر بـه عنـوان نمونـه      111سیستماتیک انجام گرفت و تعـداد  
جامعه . ای و ریلی در نظر گرفته شدحمل و نقل جاده مسئوالن
نقـل زمینـی و    حمل و طرح هایطالعه مردم تحت تاثیر مورد م

سـال بـه بـاالی شـهر تهـران در دو       18جاده ای، ازشـهروندان  
منطقه یکی منطقه سولقان در شمال غـرب تهران،کـه در حـال    
حاضر پروژه ی آزاد راه تهران شـمال در حـال سـاخت اسـت و     
دیگری منطقه امام زاده حسن در جنـوب تهـران کـه هـر دو از     

مع تاثیر پذیر از حمل ونقل هسـتند انتخـاب گردیدنـد کـه     جوا
با در نظر گرفتن ضریب اطمینـان معـین بـا    نمونه گیری جهت 

استفاده از روش نمونه گیری چند مرحلـه ای بـا طبقـه بنـدی     
و انتخاب  17و  22متناسب با حجم جمعیتی هر یک از مناطق 

ــه صــورت تصــادفی و سیســتماتیک،  ــه ب  132در نهایــت . نمون
  .رسشنامه از بین بلوک های انتخاب شده جمع آوری شدپ

ضوابطی که برای حصول اطمینـان از اعتبـار وسـیله    
فاده از ــــاست -1:گیــری بــه کــار گرفتــه شــد عبارتنــد ازانــدازه
نظـر   -2هـای مشـابه   های آزمون شده قبلی در پـژوهش پرسش

خواهی از اساتید محترم روش و آمار و سایر اسـتادان متخصـص   
هــای آمــاری اســتفاده از روش -3.امین اعتبــار صــوریجهــت تــ

  .همبستگی اجزاء و تحلیل عاملی
همچنین در این مقاله برای سنجش پایائی داده ها از   

. روش توافق داخلی آزمون آلفای کرونبـاخ اسـتفاده شـده اسـت    
جهت انجام آزمون پایانی، ابتدا در پرسشنامه مقـدماتی سـواالت   

ها مورد بررسی قرار گرفته، سـپس  اصلی پژوهش و مجموع گویه
ها حذف با محاسبه ضرایب هر یک از خرده طیف ها برخی گویه

 5/0از  هـایی کـه ضـریب مسـاوی و بـاالتر      گردیده اسـت و آن 
پـس از طـی ایـن مرحلـه و تـدوین      . داشتند انتخـاب گردیدنـد  

با توجه به نتایج حاصل از ایـن پرسشـنامه   ... پرسشنامه اصلی و 
  .)4(ها مورد محاسبه قرار گرفت ی گویهمجدداً پایان
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  انتظار از اثرات طرح                                                                                

  آگاهی از اثرات زیست محیطی 
                آگاهی                                                                  آگاهی از اثرات اجتماعی و فرهنگی

 آگاهی از اثرات اقتصادی 
 

  فواید مادی
  شهرت و منزلت

                                                  تأمین رضایت شخصی
  فواید ایمنی

                                                                
  

  اعتماد اجتماعی                                                                          مسئوالناعتماد به 

  اعتماد به مردم

                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                          
  مشارکت به تمایل                                                             مشارکت                                                                             

  سن
  جنس

  ویژگی های                                                                            تحصیالت
  تأهل
  شغل
                               درآمد

  
  

  مشارکت                                                                                                                           
                                      

  
  

  مدل تحلیلی تحقیق -1مدل 
  نتایج 

  نتایج بررسی میدانی -الف 
ی کـه بـه عنـوان نمونـه     مسئوالننفر  111از مجموع 

به این نظر  %4/14 را مرد و %4/69را زن و %2/16انتخاب شدند 
  .سنجی پاسخ ندادند

ردم تحت تاثیر ــنفر م 132همچنین از مجموع 
 %7/16حمل ونقل که به عنوان نمونه انتخاب شدند  طرح های

  .را مرد به خود اختصاص داده است %3/83را زن و 

در خصوص عوامل موثر در میزان  مسئوالناظهار نظر
قل مشارکت های مردمی در اجرای طرح های حمل و ن

 جاده ای و ریلی

با توجه به روش های مختلفی که در خصوص عوامل   
حمل و نقل  طرح هایموثر بر میزان مشارکت مردمی در اجرای 

و دست اندرکاران  مسئوالنجاده ای و ریلی وجود دارد از نظر 
کم مادی به مردم  پاداش هایاعالمیه و دادن  نصب پوستر و

ارزیابی فرد از پیامدهای 
 مشارکت

 مینهسوابق فرد در ز

     یت نهادی و قانونوضع
 در زمینه مشارکت

ط       امکانات و شرای
 الزم برای مشارکت

 فردیهایویژگی
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 نظرخواهی ازدر مقابل ارد و تاثیر را در مشارکت آن ها د ترین

نقل بیشترین  مشکالت حمل و مردم و بازگوکردن مسایل و
  ).1(تاثیر را  بر مشارکت آن ها دارد جدول

در خصوص عوامل موثر در  مسئوالناظهار نظر -1جدول
  میزان مشارکت های مردمی در اجرای طرح های

 حمل و نقل 

درصد میزان موثر  مشارکت مردم عوامل موثر بر
بودن از 

 نظرپاسخگویان

  25/5  دادن پاداش های مادی
  45/11  توجه به مسایل اجتماعی و فرهنگی

  35/13  نظر خواهی از مردم
 65/28بازگو کردن مسایل و مشکالت حمل ونقل

 35/22 جلب اعتماد مردم
 55/1 نصب پوسترها، بیلبوردها، در محل
 85/7 برگزاری جلسات پرسش و پاسخ

 65/9 به اطالعات دسترسی مردم
  

و دست اندرکاران حمل ونقل در  مسئوالناظهارنظر 
خصوص میزان بهره گیری از مشارکت مردم در انجام 
مراحل مختلف اجرای طرح های حمل و نقل جاده ای و 

  ریلی     
دست اندرکاران در  و مسئوالن در این سؤال نظر  

کت ارــل مشـــاز مراح کدام یکخصوص این موضوع که در 
می توان از نیرو و توان مردم بهره گرفت، مطرح شده و در 

از آنان معتقد بوده اند که از نیرو و توان افراد  %82/50مجموع 
 .مردم بهره جستاز و بهره برداری می توان  نگه داریدرمرحله 

ارزشیابی  نیز معتقد بودند که در مرحله بازنگری و %92/3 و
وان از مشارکت مردم بهره جست پروژه ها به میزان زیادی می ت

  ).2(جدول

  

و دست اندرکاران در  مسئوالناظهارنظر  -2جدول 
خصوص میزان بهره گیری از مشارکت مردم در انجام 

  مراحل مختلف طرح 
درصد از نظر  نوع مشارکت 

 پاسخگویان

 52/7 مشارکت در تصمیم گیری
 62/18 مشارکت در اجرا

 92/3 ه هامشارکت در کنترل و نظارت پروژ
 82/50 مشارکت در نگه داری و بهره برداری

 12/19مشارکت در بازنگری و ارزشیابی طرح ها

  
درخصوص موانع مشارکت مردم در  مسئـوالنر ـنظ

  پروژه های حمل نقل جاده ای و ریلی
مردمی و  تشکل هایبا توجه به موانع مشارکت   

 ،و ریلی غیردولتی در توسعه پروژه های حمل ونقل جاده ای
به طور اظهار نظر کردند که تمام موانع تا حدودی  مسئوالن

اما موانع مالی و . مشابه در خصوص مشارکت مردمی نقش دارند
اعتباری را به میزان بیشتری درخصوص مشارکت مردم ارزیابی 

  ). 3جدول(کردند 
  

و دست اندرکاران حمل ونقل  مسئوالننظر  -3جدول 
  دم دردرخصوص موانع مشارکت مر
 پروژه های حمل نقل

درصد اهمیت از  موانع
 نظرپاسخگویان

 3/19 قوانین و مقررات اداری
 8/32 مالی و اعتباری

 9/22 فرهنگی و اجتماعی
 6/16 دسترسی به ابزارهای اطالع رسانی

 4/8 عدم اطمینان به کارشناسان

در خصوص میزان تأثیر هر یک از ذینفعان  مسئوالننظر 
  مل و نقل جاده ای و ریلیطرح های ح

با توجه به میزان تأثیر گذاری هر یک از ذینفعان   
اظهار نظر  مسئوالنطرح های حمل و نقل جاده ای و ریلی، 

کردند که تصمیم گیران سیاسی بیشترین میزان تاثیر گذاری را 

همچنین طبق  .در طرح های حمل و نقل جاده ای و ریلی دارند
کم میراث فرهنگی و نهاد های نظامی  ها ذینغعان اظهار نظر آن

میزان تاثیر گذاری را در طرح های حمل و نقل جاده ای و  ترین
 ).4جدول(ریلی دارند 
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و دست اندرکاران حمل  مسئوالناظهارنظر  - 4جدول 
ونقل درخصوص میزان تأثیر هر یک از ذینفعان طرح های 

 حمل و نقل

درصد تاثیر از  ذینفعان
 نظرپاسخگویان

 58/58 م گیران سیاسیتصمی
 68/11 بخش خصوصی

 18/8 تاثیر افراد و ساکنان محلی
 08/8 سازمان محیط زیست

 48/13 میراث فرهنگی و نهادهای نظامی

تعیین سطح آگاهی مردم در خصوص میزان اطالعشان از 
اثرات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 

  طرح های حمل و نقل ریلی و جاده ای
توسعه  طرح هاییشترین آگاهی مردم از اثرات ب

حمل ونقل ریلی و جاده ای، آگاهی از اثرات اقتصادی طرح های 
حمل ونقل جاده ای و ریلی بوده و در خصوص اثرات اجتماعی و 

  ).5(آگاهی را دارند جدول کم ترینتوسعه  طرح هایفرهنگی و 
  

اظهار نظر پاسخ گویان در خصوص آگاهی از  -5جدول
ات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی اثر

 توسعه طرح های

درصد اهمیت از  سطح آگاهی مردم
 نظرپاسخگویان

 52/31 آگاهی از اثرات زیست محیطی
 14/8 آگاهی از اثرات اجتماعی و فرهنگی

آگاهی از اثرات اقتصادی طرح های حمل و
 نقل جاده ای و ریلی

34/60 

  
  دم از اثرات طر ح هاتعیین انواع انتظارات مر

نشان می دهد  6که نتایج در جدول همان طور
بیشترین انتظار مردم از اثرات طرح های حمل ونقل جاده ای 

مسکن در هنگام اجرای طرح  جا به جاییوریلی عدم تخلیه و یا 
و حمایت بیشتر دولت در صورت آسیب پذیری از طرح های 

  . می باشد حمل و نقل
   

گویان در خصوص میزان انتظارشان نظر پاسخ  -6جدول
  اثرات طرح های حمل و نقل جاده ای ریلی از

  انواع انتظارات مردم از اثرات
 طر ح ها 

درصد اهمیت از 
 نظرپاسخگویان

حمایت بیشتر از طرف دولت در صورت 
 حمل و نقلآسیب پذیری از طرح های 

74/30 

 64/15 امنیت اجتماعی در هنگام اجرای طرح
و یا جا به جایی مسکن در  عدم تخلیه

 هنگام اجرای طرح
94/48 

 4/0 ایجاد فرصت های سرمایه گذاری
 24/4 ایجاد خدمات رفاهی و تفریحی

  

  نوع جلب مشارکت مد نظر مردم    
از کل نمونه آماری بیشترین تمایل به مشارکت در 

توسعه حمل ونقل ریلی و جاده ای به مشارکت در  طرح های
تمایل به  کم تریننقل و پروژه های حمل و ینگه داراجرا و 

  ).7جدول(می باشدمشارکت در بازنگری پروژه های حمل و نقل 
  

اظهار نظر پاسخ گویان در خصوص تمایل به  - 7جدول
  مشارکت در فازهای مختلف طرح های 

  حمل و نقل ریلی و جاده ای

  
  شیوه ی جلب مشارکت مد نظر مردم

نتایج بررسی نشان داد موثر ترین شیوه جلب مشارکت 
توسعه حمل ونقل ریلی و جاده ای  طرح هایمی در مرد

برگزاری جلسات غیر رسمی پرسش و پاسخ با مردم منطقه 
در محل به عنوان کم  بیلبوردها، تحت تاثیر و نصب پوسترها،

درصد اهمیت از  نوع جلب مشارکت مد نظر مردم
 نظرپاسخگویان

  4/13 کت در تصمیم گیریمشار
 4/31 مشارکت در اجرای برنامه ها

 6/10 مشارکت در کنترل و نظارت پروژه ها
 4/31 مشارکت در نگه داری و بهره برداری

 2/13 مشارکت در بازنگری و ارزشیابی طرح ها
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ل ــل و نقــای حمـاثرترین شیوه جلب مشارکت در پروژه ه

  .می باشد
اظهار نظر پاسخ گویان در خصوص شیوه جلب  -8جدول

  ارکت مردممش
شیوه ی جلب مشارکت مد نظر 

  مردم
درصد موثر بودن 
  از نظرپاسخگویان

اطالع رسانی از طریق نشریات محلی، 
  ...روزنامه، رسانه های محلی و

16/23  

ارسال بروشور و سی دی های اطالع 
  رسانی و آموزشی

86/20  

  96/7  نصب پوسترها، بیلبوردها، در محل
رای اطالع ایجاد مکان دایمی در محل ب
  رسانی و جمع آوری پیشنهادها

86/20  

برگزاری جلسات غیر رسمی پرسش و 
  پاسخ با مردم منطقه تحت تاثیر

16/29  

  
  الگو ارایه) ب

نقـل و   پس از شناسایی وضع موجود بخـش حمـل و  
مشخص شدن نتایج مطالعه میدانی پارامتر های اصلی مورد نیاز 

نقـل زمینـی    و حمل طرح هایجهت جلب مشارکت مردمی در 
از قبیل لزوم تعیین نیاز طرح به جلب مشارکت مردمی، تعیـین  

رســانی،  چگــونگی آگــاهیســطوح مشــارکت، تعیــین ذینفعــان، 
ــد و چگــونگی  رســانی، جمــع اطــالع ــهآوری نظــرات و عقای  ارای

قابل  پیشنهادهاو مشخص کردن  پیشنهادهاو ارزیابی بازخوردها 
ی جلب مشارکت مردم در قبول شناسایی و بر این اساس چگونگ

 طرح هایفرایند تهیه، بررسی، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای 
بـه صـورت الگـویی بـه      ،توسعه حمل ونقل در وضعیت مطلـوب 

گردیـد   ارایـه همراه دستورالعمل های نحوه اجرای ایـن فراینـد   
  . )1نمودار(
  

  بحث و نتیجه گیری
بر اساس این بررسی، عدم توجه به مقبولیت 

هایی در طول پروژه  عی یک پروژه سبب بروز مخالفتاجتما
بنابراین . گردد های گزاف می شود که موجب پرداخت هزینه می

قبل از اجرای یک پروژه، شناسایی افراد ذینفع از اهمیت خاصی 
به (برای شناسایی این افراد در هر سطحی . برخوردار است

ختیار داشتن به تالش اولیه و در ا) یکی از اهداف پروژه عنوان
این افراد شامل ساکنان . باشد ها نیاز می اطالعات دقیق از آن

های  ها و ارگان ها، نمایندگان سازمان محلی یا نمایندگان آن
مرتبط نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مراتع و 

های  های نظامی سازمان ها، جهاد کشاورزی، ارگان جنگل
آل، هدف باید نهادینه  ایط ایدهدر شر. باشد می... غیردولتی و 

کردن مذاکرات عمومی در هر یک از مراحل پروژه باشد که این 
  .امر ممکن است با استفاده از قوانین و مقررات صورت گیرد

با توجه به اهمیت مشارکت های مردمـی در اجـرای   
طرح های توسعه حمل و نقل ابتدا می بایست در راستای اجرای 

به نام دفتـر جلـب مشـارکت مردمـی      واحدی طرح های مربوط
  .ایجاد گردد و کار جلب مشارکت های مردمی را به عهده بگیرد
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  الگوی پیشنهادی نحوه جلب مشارکت مردمی در فرایند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای -1نمودار 

  توسعه حمل ونقل طرح های
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نمـودار  طبق بررسی انجام شـده در حـال حاضـر در    

تشکیالتی سـتاد وزارت راه و ترابـری، معاونـت برنامـه ریـزی و      
کـه یکـی از وظـایف اصـلی آن      داردنقل وجـود   اقتصاد حمل و

فراهم کردن زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی معاونت 
کـه بحـث    و جلب مشارکت مـردم و گسـترش سـرمایه گـذاری    
. اشــدمــی ب ،مشــارکت در ســرمایه گــذاری را دنبــال مــی کنــد

پیشنهاد می گردد در ساختار سازمانی این معاونت دفتری به نام 
دفترجلب مشارکت مردمی جهت ایجـاد مقبولیـت اجتمـاعی در    

همچنـین   .شـود نقـل ایجـاد    توسـعه حمـل و   طرح هایاجرای 
گردد در چـارت سـازمانی ادارات کـل راه و ترابـری      پیشنهاد می

ناسی بـرای اجـرای   کارش ،مناطق آهنو ادارات کل راه  استان ها
  .فعالیت های مربوط به جلب مشارکت مردم  وجود داشته باشد

نقل  با توجه به اظهار نظر مسئوالن بخش حمل و
فواید اقتصادی ر آگاهی مردم از ــوص تأثیــزمینی در خص

، برای اجرای هر پروژه ای باید مردم آن پروژه های حمل و نقل
نقل آگاه  ه های حمل ومنطقه را از فواید مادی و عینی پروژ

گردانید که از نظر  مسئوالن این امر در مشارکت مردم بیشترین 
  .تاثیر را دارد

در اجرای  ،نقل زمینی از نظر مسئوالن بخش حمل و
ی فرهنگ پروژه های حمل و نقل توجه به مسایل اجتماعی و

هاد ــاین پیشنبنابر. دها دارمردم تأثیر زیادی بر مشارکت آن 
ه زیر ساخت اجتماعی و فرهنگی منطقه ای که قرار می شود ک

از قبیل (مورد توجه قرار گیرد ،جا اجرا شود است پروژه در آن
مد آقشرهای اجتماعی که در منطقه زندگی می کنند، منبع در

 ...)و افراد،

با توجه به نتایج به دست آمده از مسئوالن پیشنهاد 
ای از مردم آن  می شود قبل از اجرای هر پروژه در هر منطقه

به کار منطقه نسبت به اجرای آن پروژه نظر خواهی شود تا با 
 .آن نظرات در اجرای پروژه مشکلی پیش نیاید بردن

گی سازمان حمل و نقل با ذینفعان مرتبط با هماهن
سازمان محیط زیست جنگل ها و (پروژه های حمل و نقل 

ث تسهیل باع...)  مراتع، میراث فرهنگی و نهادهای نظامی و
 .کارها به هنگام اجرای پروژه می شود

با توجه به این که پاسخ گویان انتظار بیشتری 
داشتند که در هنگام اجرای طرح های حمل ونقل جاده ای و 

جهت بنابراین سازمان  ،محل تضمین شود ساکنانریلی امنیت 
امنیت باید با سازمان های مربوط از قبیل پلیس ایجاد 

 . به عمل آورد گی الزم رااهنهم

نتایج نشان می دهد که مردم انتظار خیلی باالیی از 
دولت نسبت به حمایت دولت از آسیب دیدگان طرح های حمل 

از آن جا که ممکن است در اجرای پروژه عده ای از . و نقل دارند
زمین های مردم مجبور به نقل مکان می شوند وعده ای دیگر 

ابراین دولت باید از این افراد نب ،شان را از دست دهندکشاورزی 
 .حمایت مالی و معنوی کند

در خصوص شیوه های جلب مشارکت با توجه به 
 نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که از نشریات محلی،

نسبت به  همچنین. استفاده شود...  رسانه های محلی و روزنامه،
ز در قبل از اجرای طرح و نی ،نصب پوسترها، بیلبوردها، در محل

حین انجام طرح  اقدام شود که این دو در جلب مشارکت مردم 
 .محل تأثیر دارد

کلی به منظور تحقق مشارکت مردمی در امر  به طور
نقل ضرروی اسـت   حمل و طرح هایبرنامه ریزی توسعه پایدار 

تا موانع و محدودیت های موجود در این راه در سطوح چهارگانه 
محلی از میـان برداشـته شـود و از    ملی، منطقه ای، ناحیه ای و 

مهم ترین مانع . امکانات و ظرفیت های بالقوه بهره برداری گردد
درایجاد یک نظـام برنامـه ریـزی مشـارکت، تمرکـز در فرآینـد       

وجـود چنـین نظـامی بـا     . تصمیم سازی و تصمیم گیـری اسـت  
گ، تشـکیالت متمرکـز، عـدم امکانـات     Ĥهنـ عملکرد بخشی ناهم
ن اختیارات الزم، عمالً مانع مشـارکت مـردم،   مالی و فنی و فقدا

 نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی در امر برنامه ریزی حمل و
 .نقل می شود
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