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چکیده
امــروزه، اهمیـّـت مشــارکت مــردم و نقــش مؤثــر آنهــا در حرکــت بــه ســمت توســعۀ پایــدار روســتایی بــر کســی 
پوشــیده نیســت و روشــن اســت کــه آنهــا بــرای حرکــت بــه ســمت توســعه ای پویــا و پایــدار کــه متعلق به نســل های 
امــروز و آینــده باشــد، بایــد از دسترســی بــه فوایــد توســعه، احســاس رضایــت کننــد. در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از 
روش اســنادی و میدانــی، رابطــۀ مشــارکت مردمي و توســعۀ روســتایي در روســتاهای نمونۀ شهرســتان های ســیروان 
و چــرداول - از توابــع اســتان ایــام - بررســی شــده اســت کــه در آن 316 نفــر از سرپرســتان خانــوار، در 6 روســتای 
نمونــه، مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. بــرای گــردآوری اطاعــات و شناســایی وضعیــت مشــارکت در روســتاهای 
ــن هــدف، پرســش نامه ها پــس از  ــه ای ــراي دســتیابي ب ــل پرســش نامه، اســتفاده شــد و ب ــه، از تکنیــک تکمی نمون
تهیــه و بررســي اعتبــار و روایــي، در بیــن افــراد نمونــه، توزیــع و از نتایــج آنهــا بــراي تأییــد یــا رد فرضیه هــا اســتفاده 
گردیــد. اطاعــات گــرد آوری شــده در بخــش توصیفــی به وســیلۀ نرم افــزار Excel و در بخــش تحلیلی با اســتفاده 
از آمــاره تحلیلــی )یومــان ویتنــی و ویلکاکســون( در نرم افــزار SPSS تجزیــه و تحلیــل شــد. یافته هــاي تحقیــق 
نشــان مي دهــد کــه در مؤلفــۀ مشــارکت های ســنتی - اجتماعــی، تعــداد 5 شــاخص، از مجمــوع 6 شــاخص، رابطــۀ 
معنــاداری بــا توســعۀ روســتایی نداشــتند و در مؤلفه های مشــارکت در امور سیاســی و مشــارکت در امــور اجرایی )از 
نــوع مشــارکت های جدیــد(، بــه  غیــر از یــک شــاخص، در تمامــی شــاخص های دیگــر، رابطــۀ معنــادار بــا توســعۀ 

روســتاهای شهرســتان های ســیروان و چــرداول مشــاهده شــد.
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مقدمه
ــر وضعیــت نامناســب محرومــان روســتایي، علي رغــم گذشــت دهه هــاي توســعه،  »فقــدان پیشــرفت در تغیی
موجــب نگرانــي کارگــزاران و صاحب نظــران توســعۀ روســتایي شــده بــود و شــکل غالــب توســعه بــا رویکــرد 
نیازهــاي اساســي مردم محــور، به طــور روزافزونــي بــر تفکــر توســعه از دهــۀ 1970 بــه بعــد ســایه افکنــده بــود. 
در ایــن فراینــد، آنهــا بــه اســتراتژي هایي روي آوردنــد کــه یکــي از مهمتریــن آنهــا مشــارکت مردمــي اســت« 
)شــکوري،  1378: 1(. امــروزه ضــرورت توســعه و تحــول پویــا، متــوازن و پایــا؛ به ویــژه در نواحــي روســتایي، 
بیــش از گذشــته، ضــرورت مشــارکت مردمــي در کلیــۀ ســطوح برنامه ریزي و تصمیم گیري را آشــکار ســاخته 

است.
»مشــارکت در مــوارد بســیاری، بــه عنــوان وســیله و ابــزاری محــوري تلقــي مي شــود؛ بــه ایــن ترتیــب، ایــن 
امــکان را بــه کنشــگران خــرد مي دهــد تــا وارد صحنه هــاي کان تصمیم گیــري شــوند. آینــدۀ امیدوارکننــده، 
زمانــی بــه وقــوع خواهــد پیوســت کــه مــردم، مشــتاق باشــند در امــر توســعه مشــارکت کننــد و منابعشــان را در 
مســیر توســعۀ جامعــۀ  خــود بــه کار گیرنــد؛ از ایــن رو، ضــروری اســت کــه دولــت تــاش کنــد تــا مــردم را در 

همــۀ مراحــل پروژه هــای پیشــنهادی شــرکت دهــد« )آگــوو1 ، 2005: 272(.

بیان مسئله
همزمــان بــا تکامــل و اصــاح نگــرش بــه مفهــوم توســعه، اصــل مشــارکت در برنامه ریــزي توســعه، اهمیــت 
بیشــتري یافتــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، تأکیــد بــر اصــل مشــارکت در برنامه ریــزي از ایــن جهــت اســت کــه 
توســعه، بیــش از همــه بــر انگیــزش و یادگیــري متکــي اســت و در بهبــود و کفایت مســتمر توانایي هــاي دروني 
تجلــي مي یابــد؛ بــر همیــن اســاس، برنامه ریــزي توســعه، بــه طــور جــدي بــه دموکراســي در اهــداف و روش هــا 
وابســته خواهــد بــود. برنامه هــاي ملــي، مســئولیت مشــترك ســازمان ها و نهادهایــي اســت کــه بــر همدیگــر 
تأثیــر مي گذارنــد و از ســوي دیگــر، هــر چــه مشــارکت مــردم عــادي و گروه هــاي ذي نفــع؛ از قبیــل نهادهــاي 
صنفــي یــا احــزاب سیاســي در تهیــه و اجــراي برنامه هــا افزایــش یابــد، برنامه ریــزي آنهــا معنادارتــر اســت؛ بــر 
ایــن اســاس، نظــام برنامه ریــزي توســعه بایــد بــه گونــه اي طراحــي شــود کــه حجــم گســترده اي از مشــارکت را 
در کلیــۀ ســطوح داشــته باشــد. مشــارکت مــورد نظر، تنهــا بــه دورۀ طراحــي برنامه مربــوط نمي شــود؛ بلکه همۀ 
مراحــل مطالعــات، هدف گــذاري، سیاســت گذاري، ارزیابــي، تأمیــن منابــع، اجــرا، نظــارت و ارزشــیابي را در 

بــر مي گیــرد )مرکــز تحقیقــات اقتصــاد  ایــران، 1381: 235 - 263(.
ــیاري از  ــتا در بس ــردم روس ــه م ــود اینک ــا وج ــد ب ــان مي ده ــران نش ــتایي در ای ــزي روس ــۀ برنامه ری »تجرب
فعالیت هــاي توســعه در خصــوص محیــط زندگــي خویش شــناخت عمیقــي دارند، عمدتاً    کنار گذاشــته شــده 
و حتــي فرامــوش شــده اند؛ بــه گونــه اي کــه مشــارکت آنهــا در رونــد تهیــۀ طرح هــاي توســعۀ روســتایي، صرفــاً 

1.   Agwu.
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در گرفتــن اطاعــات مــورد نیــاز طرح هــا و گاه مشــارکت مالــي و فیزیکــي بــوده اســت. عــدم مشــارکت و 
عــدم بهره گیــري الزم از تــوان علمــي و کارشناســي کشــور در تدویــن و تصویــب برنامه هــاي توســعه، باعــث 

نارســایي در محتــواي برنامه هــا و عــدم توفیــق در اجــراي آنهــا شــده اســت« )رضوانــی، 1383: 13(. 
»در ایــران، نهادهــاي مشــارکتي ســنّتي در زمینه هاي مختلــف اقتصادي و اجتماعي پشــینه اي طوالنــي دارند. 
شــاید بتــوان اندیشــۀ تأســیس نهادهــای مشــارکتی رســمي را در جریان هــای فکــري انقــاب مشــروطه؛ به ویــژه 

در طــرح تشــکیل انجمن هــاي ایالتــي و والیتــي آن دوران ریشــه یابي کــرد« )ســعیدي، 1382: 1(. 
»توجــه بــه فرهنــگ مشــارکت و روح جمعــی حاکــم بــر جوامــع روســتایی و عشــایری اســتان در گذشــته، 
از عوامــل مؤثــر در جــذب مشــارکت و همیــاری مــردم در شهرســتان های ســیروان و چــرداول در ارتبــاط بــا 
ــه  ــی ک ــیار غن ــای بس ــا و زمینه ه ــن ظرفیت ه ــود ای ــد. وج ــتایی می باش ــای روس ــا و برنامه  ریزی ه فعالیت ه
ریشــه در فرهنــگ، ســنت و اعتقــادات مــردم ایــن نواحــی دارد، شــرایط ایجــاد مشــارکت در امــور اجتماعــی 
و عــام و نیــز مشــارکت های نویــن را فراهــم نمــوده اســت؛ بنابرایــن، ضــرورت تجدیــد بنــا و بازســازی بنیــادی 
شــیوه های ســنتی مشــارکت مردمــی، در جهــت تقویــت مشــارکت های جدیــد و امــروزی در مناطــق تحــت 
مطالعــه، احســاس می شــود. کشــف و هدایــت درســت ســنت ها و روش هــای معمــول در میــان مــردم و توجــه 
بــه نــکات مثبــت و فرامــوش شــدۀ شــیوه های زندگــی آنــان، باعــث بــه حرکــت در آوردن اســتعدادهای نهفتــۀ 
ــه عبارتــی، الگــوی ســنتی مشــارکت در بطــن  ــان می شــود؛ ب افــراد در جهــت رشــد و تکامــل شــخصیت آن
مــردم جــای دارد و از نیازهــا و خواســته های اصیــل آنهــا سرچشــمه می گیــرد؛ بنابرایــن، اگــر روش هــای ســنتی 
و معمــول مــردم، نادیــده گرفتــه شــود، آنهــا در مقابــل ایده هــای جدیــد و مشــارکت های نویــن، عکس العمــل 

نشــان می دهنــد و فراینــد مشــارکت را بــا مشــکات جــدی مواجــه می کننــد« )فرهــادی، 1369: 49-44(.
»در مجمــوع، مــردم مناطــق مــورد مطالعــه، بــا توجــه بــه ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی خــود در ســال های 
نــه چنــدان دور و حتــی در حــال حاضــر، از نظــام و ترکیبــی برخوردارنــد کــه باعــث می شــود بتوانــد یــک 
ــد؛  ــه صــورت خودجــوش و خودگــردان اداره کنن ســری از مناســبات اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی را ب
چنان کــه کاشــت، داشــت و برداشــت محصــول و امــوری چــون: دامــداری، آبیــاری بــه روش ســنتی، صنایــع 
دســتی، جشــن عروســی، مراســم عــزا و ... همگــی از مکانیزم هــای خودگــردان در میــان مــردم روســتایی بــوده 
ــوع از مشــارکت ها  ــن ن ــاط ای ــورد توجــه اســت، ارتب ــن پژوهــش م ــی، 1380: 67(. آنچــه در ای اســت« )همت

ــا ســطح توســعه یافتگی روســتاهای مــورد مطالعــه اســت. ــن ب )مشــارکت های ســنتی( و مشــارکت های نوی

پیشینۀ تحقیق
فضیلــه خانــی )1375( در رســالۀ دکتــري خــود تحــت عنــوان »جایــگاه و نقــش اشــتغال زنــان در فراینــد توســعۀ 
روســتایي« بــه عوامــل مؤثــر در مشــارکت زنــان روســتایي در بــازار کار اشــاره کــرده و میــزان مالکیــت زمیــن را 
مهمتریــن عامــل مؤثــر در ســطح درآمــد خانــوار دانســته و از عوامــل فــردی، ســطح ســواد زنــان، بعــد خانــوار و 

بررسی رابطۀ مشارکت مردمی و توسعه یافتگی ....
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دوره هــاي زندگــي را ذکــر کــرده اســت.
تــورج همتــی )1380( در طرحــی پژوهشــی بــا عنــوان »عوامــل فرهنگــی - اجتماعــی در آمــوزش 
زیســت محیطی و موانــع مشــارکت مــردم در حفاظــت از محیط زیســت اســتان ایــام« نتیجــه  گرفتــه اســت کــه 
شــرایط جغرافیایــی و ســاختار اجتماعــی - فرهنگــی جامعــه، در ایجــاد و تقویــت انگیــزۀ افــراد و تصــور آنــان 
نســبت بــه هدفــدار بــودن و فایده منــدی طرح هــای زیســت محیطی و در  نهایــت همــکاری و مشــارکت آنهــا در 

ــد. ــر می باش ــا مؤث ــن طرح ه ای
هــادی شــاکری کنــاری )1380( در پایان نامــه اش بــه بررســی نقــش مشــارکت مردمــی در فراینــد توســعۀ 
روســتایی، بــا تأکیــد بــر جایــگاه جوانان از نظــر دولت و مردم در شهرســتان بابلســر، از توابع بخــش فریدون کنار 
پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت که تحقق کامــل توســعۀ روســتایی در روســتاهای بخــش فریدون کنار، 
منــوط بــه مشــارکت ارادی و داوطلبانــۀ جوانــان در طرح هــای توســعۀ روســتایی اســت و توســعۀ روســتایی نیــز 

منــوط بــه ایجــاد تشــکیاتی اســت کــه حضــور مؤثــر جوانــان را در طرح هــای مذکــور تضمیــن می کنــد.
مهــرداد محمدی ســلیمانی )1380( در پایان نامــۀ کارشناسی ارشــد خــود، عوامــل جغرافیایــی مؤثــر بــر میــزان 
مشــارکت جوانــان و نوجوانــان روســتایی در برنامه ریــزی توســعه در شهرســتان کرمــان را مــورد بررســی قــرار 
داده اســت. نتایــج پژوهــش او نشــان می دهــد کــه جوانــان و نوجوانان روســتایی برای ســهیم شــدن و مشــارکت 
در فعالیت هــای اجتماعــی مشــتاق هســتند؛ امــا کمبــود امکانــات و تســهیات الزم، باعــث شــده اســت کــه آنها 

ســهم اندکــی در چنیــن فعالیت هایی داشــته باشــند.
کاظــم رســتمی )1383( در پایان نامــۀ کارشناسی ارشــد خــود، نقــش مشــارکت مردمــی در توســعۀ روســتایی 
بــا تأکیــد بــر مشــارکت ســنتی و جدیــد را در محــدودۀ جغرافیایــی بخش فارد شهرســتان لــردگان، مــورد بحث 
قــرار داده و بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا تفاوتــی در میزان مشــارکت روســتاییان در گذشــته و حــال وجــود دارد یا 
نــه؟ بــه ایــن نتیجه رســیده اســت کــه هر چند بین مشــارکت ســنتی و جدیــد روســتاییان در بخــش فــارد، تفاوت 

معنــاداری وجــود نــدارد؛ ولــی تفاوت در مصادیق مشــارکت ســنتی و جدید، چشــمگیر اســت.
مطیعي لنگــرودي و دیگــران )1388(، در مقالــه ای بــا عنــوان »مشــارکت مردمــي و توســعه یافتگي روســتایي 
در دهســتان ســلگي شهرســتان نهاونــد« نتیجــه  گرفته انــد کــه در منطقــۀ مــورد مطالعــه، بــا وجــود ظرفیت هــا و 
زمینه هــاي مشــارکت در توســعۀ روســتایي، موانــع و مشــکات اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي و سیاســي بــر 
ــا و فعــال وجــود دارد کــه رفــع هــر کــدام از آنهــا مســتلزم به کارگیــري راهکارهــا و  ســر راه مشــارکت پوی

ــا توانمندي هــاي موجــود در ناحیــۀ روســتایي مــورد نظــر اســت. برنامه ریزی هــای منطبــق ب

اهداف تحقیق 
ــتایي در  ــعۀ روس ــد( و توس ــنتی و جدی ــی )س ــارکت مردم ــۀ مش ــی رابط ــق، بررس ــن تحقی ــي ای ــدف اصل ه
شهرســتان های ســیروان و چــرداول مي باشــد. پیرامــون ایــن هــدف کلــي، اهدافــی جزئي تــر بــه شــرح ذیــل، 
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قابــل بررســي اســت:
ــورد    1. بررســی رابطــۀ مشــارکت های ســنتی- اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و توســعۀ روســتاهای م

مطالعــه؛
   2. بررسی رابطۀ مشارکت های سیاسی و توسعۀ روستاهای مورد مطالعه؛

  3. بررسی رابطۀ مشارکت های خدماتی و توسعۀ روستاهای مورد مطالعه.  

محدودۀ مورد مطالعه 
ــا وســعت 2235 کیلومتــر مربــع، در شــمال شــرقی اســتان ایــام قــرار  شهرســتان های ســیروان و چــرداول ب
ــن دو  ــر اســاس سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال های 1390، جمعیــت ای ــد )شــکل شــمارۀ 1(. ب دارن
ــوده اســت کــه از ایــن تعــداد، حــدود 29 درصــد در نقــاط شــهری و 71  شهرســتان 72 هــزار و 167 نفــر ب
ــاه ســال  ــران، 1390(. در مهرم ــار ای درصــد در نقــاط روســتایی و عشــایری ســکونت داشــته اند )مرکــز آم
ــا  ــرداول ب ــیروان چ ــتان، ش ــه دو شهرس ــوری، ب ــیمات کش ــرداول، در تقس ــیروان و چ ــتان ش 1391، شهرس
ــۀ  ــا مصوب ــا مرکزیــت لومــار، تقســیم شــد؛ ســپس در تیــر مــاه ســال 1392 ب مرکزیــت ســرابله و ســیروان ب
هیــأت دولــت، شــیروان چــرداول رســماً، بــه »چــرداول«، تغییــر نــام یافــت )ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 

ــام، 1393(.  ای
بــه  منظــور بررســی رابطــۀ مشــارکت مردمــي و توســعۀ روســتایِي مناطــق مــورد مطالعــه، همــۀ روســتاهای 
ــي  ــي و فرهنگ ــادي، رفاه ــاخص هاي اقتص ــورداري از ش ــر برخ ــرداول از نظ ــیروان و چ ــتان های س شهرس
بررســي شــدند کــه از میــان آنهــا 6 روســتا؛ شــامل: ســه روســتای »شــباب«، »زنجیــره  علیــا« و »ســرتنگ« بــا 
باالتریــن امتیــاز، بــه عنوان گروه روســتاهای توســعه یافته )بیشــتر توســعه یافته( و ســه روســتای »چشــمه خزانه«، 
ــعه نیافته  ــتاهای توس ــروه روس ــوان گ ــه عن ــاز، ب ــن امتی ــا کمتری ــی« ب ــوب دراز میرزابیگ ــمه کبود« و »ج »چش
ــود در  ــاي موجـ ــتفاده از گویه ه ــا اس ــپس ب ــمارۀ 1(؛ س ــدول ش ــدند )ج ــاب ش ــعه یافته( انتخ ــر توس )کمت
پرسـش نامـــه و آمــاره تحلیلــی )یومــان ویتنــی و ویلکاکســون( ایــن دو گــروه از روســتاها مــورد مقایســه قرار 
ــواع مشــارکت ها و توســعه یافتگی وجــود  ــاداری بیــن ان ــا رابطــۀ  معن ــا نتیجه گیــری شــود کــه آی ــد ت گرفتن
دارد یــا نــه؟ بــه عبارتــی دیگــر، آیــا روســتاهای بیشــتر توســعه یافته )شــباب، زنجیره علیــا و ســرتنگ( نســبت 
بــه گــروه روســتاهای توســعه نیافته )چشــمه خزانه، چشــمه کبود و جــوب دراز میرزابیگــی( گرایــش بیشــتری 
بــه مشــارکت دارنــد یــا نــه؟ الزم بــه ذکــر اســت کــه دلیــل انتخــاب ایــن روســتاها و دســته بندی آنهــا بــه دو 
ــعه یافتگی  ــاخص های توس ــورداری از ش ــزان برخ ــاس می ــر اس ــط ب ــعه نیافته، فق ــعه یافته و توس ــروه توس گ

منــدرج در جــدول شــمارۀ )1( اســت و نــه عوامــل دیگــر:  
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جدول شمارۀ )1(. درصد فراوانی پرسش نامه هاي توزیع شده در روستاهاي نمونه

منبع: پژوهش هاي میداني نگارندگان )1391(

7 
 

 نمونه روستاهای در شده توزیع هاینامه(. درصد فراوانی پرسش1جدول شمارة )

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی تعداد خانوار دهستان روستاهای  نمونه گروه

شتر
بی

 
سعه

تو
فته

یا
 

 14/61 14/61 126 747 شباب شباب
 14/31 97/61 74 917 شباب علیازنجیره 

 13/11 61/12 69 234 زنگوان شهرك سرتنگ

متر
ک

 
سعه

تو
فته

یا
 

 51/17 66/1 23 116 کارزان خزانهچشمه
 61/73 11/3 24 159 کارزان درازجوب
 111 32/6 12 19   کارزان پهنچشمه

  111/1 613 2647 کل
 (1931) های میدانی نگارندگانمنبع: پژوهش

 
 

 
 
 
 
 
 

 مطالعه در کشور و موردهای (. نقشۀ موقعیت شهرستان1شکل شمارۀ )
 1672 استان،

 (1931استان ایالم ) ریزیسازمان مدیریت و برنامه GIS مرکز :منبع

شکل شمارۀ )1(. نقشۀ موقعیت شهرستان های مورد مطالعه در کشور و استان، 1392
منبع: مرکز GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ایام )1392(

7 
 

 نمونه روستاهای در شده توزیع هاینامه(. درصد فراوانی پرسش1جدول شمارة )

 درصد تجمعی درصد معتبر فراوانی تعداد خانوار دهستان روستاهای  نمونه گروه

شتر
بی

 
سعه

تو
فته

یا
 

 14/61 14/61 126 747 شباب شباب
 14/31 97/61 74 917 شباب علیازنجیره 

 13/11 61/12 69 234 زنگوان شهرك سرتنگ

متر
ک

 
سعه

تو
فته

یا
 

 51/17 66/1 23 116 کارزان خزانهچشمه
 61/73 11/3 24 159 کارزان درازجوب
 111 32/6 12 19   کارزان پهنچشمه

  111/1 613 2647 کل
 (1931) های میدانی نگارندگانمنبع: پژوهش

 
 

 
 
 
 
 
 

 مطالعه در کشور و موردهای (. نقشۀ موقعیت شهرستان1شکل شمارۀ )
 1672 استان،

 (1931استان ایالم ) ریزیسازمان مدیریت و برنامه GIS مرکز :منبع
روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف، از نــوع پژوهش هــای کاربــردی و از نظــر روش، از نــوع توصیفــی - تحلیلــی 
و مقایســه ای اســت. بــه منظــور مطالعــه و تحلیــل وضعیــت مشــارکت در شهرســتان های مــورد مطالعــه، از آماره 
تحلیلــی )یومان ویتنــی و ویلکاکســون( اســتفاده شــده اســت. پــس از انجــام مطالعــات کتابخانــه اي و اســتفاده از 
منابع و اطاعات موجود، روســتاهاي نمونه، بر اســاس ســطوح توســعه یافتگی مشــخص شــدند. شهرســتان های 
ســیروان و چــرداول 192 روســتا دارنــد کــه از میــان آنهــا 6 روســتا؛ شــامل: ســه روســتاي توســعه یافته )بیشــتر 
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ــده  ــه، جهــت مقایســه برگزی ــوان نمون ــه عن ــر توســعه یافته( ب توســعه یافته( و ســه روســتاي توســعه نیافته )کمت
شــدند. معیــار توســعه یافتگي روســتاها، اطاعــات آمــاري مســتخرج از نتایــج سرشــماري نفــوس و مســکن 
کشــور، شناســنامۀ آبادی هــا در ســال 1390 در زمینــۀ شــاخص هاي اقتصــادی، رفاهــی و اجتماعــي بــوده اســت. 
در بعضــی از شــاخص هایی کــه از ســوی مرکــز آمــار - در ایــن ســال - هنــوز اعــام نشــده بــود، از آمــار ســال 

1385 اســتفاده گردیــد کــه بــه هــر کــدام از ایــن شــاخص ها امتیازاتــی داده شــد )جــدول شــمارۀ 2(.

9 
 

 پهنچشمه درازجوب خزانهچشمه شهرك سرتنگ علیازنجیره شباب توسعههایشاخص

 623 345 979 711 2917 6111 جمعیت

 19 159 116 234 917 747 خانوار

 11/91 19/31 24/36 21/36 35/92 45/91 درصد باسوادی

 37 35 31 91 11 11 درصد اشتغال

مرکز خدمات 
 روستایی

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 شرکت تعاونی

 1 1 1 2 6 2 کشیآب لوله

 1 1 1 1 1 1 نوع راه

 1 1 1 1 1 1 برق

 1 1 1 1 1 1 خانۀ بهداشت

 1 1 1 1 1 1 تلفن

 11 52 199 125 617 415 تولید گندم )تن(

 1 1 1 1 1 1 مدرسۀ ابتدیی

 1 1 1 1 1 1 مدرسۀ راهنمایی

 1 1 1 1 1 1 دبیرستان

 4 3 3 24 25 61 کوبخرمن

11 
 

 1 1 1 6 6 4 نانوایی

 1 1 1 1 1 1 کارگاه تولیدی

 1 1 1 1 1 1 شورا

 (1931و  1931ها )، شناسنامه آبادینتایج سرشماری نفوس و مسكن کشور، مرکز آمار ایران منبع: 

سیروان و  هایشهرستان منتخب روستاهای در ساکن خانوار 1919 سرپرستان را پژوهش این آماری واحد
به  کوکران، نمونۀ حجم فرمول از استفاده با خانوار 613 آنها بین از دهد کهمی تشکیل 1671در سال  چرداول

 در خانوارها تعداد نسبتِبه  ای،سهمیه گیرینمونه بر اساس بعد، مرحلۀ در. انتخاب شد نمونه جامعۀ عنوان
 روستا هر خانوارهای کل از که فهرستی بر اساس در نهایت، و گردید مشخص نمونه افراد تعداد روستا، هر

 شد. مشخص نمونه در هر روستا  افراد تعداد ساده، تصادفی گیرینمونه از استفاده با بود، شده تهیه
 

 های تحقیقسؤال و فرضیه
در  روستایی توسعۀ و جدید(سنتی و ) مشارکت مردمی بین ایرابطه آیا که است این حاضر پژوهش سؤال

 مطرح شرح ذیل به هاییفرضیه مذکور، سؤال به توجه با؟ وجود داردهای سیروان و چرداول شهرستان
 شوند: واقع می پژوهش محور که گرددمی
 

، فرهنگی، اقتصادی پاسخگویان و توسعۀ روستاهای اجتماعی - سنتی هایمشارکتبین  :اول ۀفرضی
 وجود دارد.معنادار  یارتباط های سیروان و  چرداول،شهرستان

 های سیروان و  چرداول،های سیاسی پاسخگویان و توسعۀ روستاهای شهرستانمشارکتبین  :دوم ۀفرضی
 وجود دارد.معنادار  یارتباط
 های سیروان و  چرداول،های اجرایی پاسخگویان و توسعۀ روستاهای شهرستانمشارکتبین  :سوم ۀفرضی
 ارد. وجود دمعنادار  یارتباط

 

جدول شمارۀ )2(. میزان برخورداری از شاخص های توسعۀ روستایی

منبع:  مرکز آمار ایران، نتایج سرشماري نفوس و مسکن کشور، شناسنامه آبادی ها )1385 و 1390(
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واحــد آمــاري ایــن پژوهــش را سرپرســتان 1787 خانــوار ســاکن در روســتاهاي منتخــب شهرســتان های 
ســیروان و چــرداول در ســال 1391 تشــکیل مي دهــد کــه از بیــن آنهــا 316 خانــوار بــا اســتفاده از فرمــول حجــم 
نمونــۀ کوکــران، بــه عنــوان جامعــۀ نمونــه انتخــاب شــد. در مرحلــۀ بعــد، بــر اســاس نمونه گیــري ســهمیه اي، بــه 
 نســبِت تعــداد خانوارهــا در هــر روســتا، تعــداد افراد نمونه مشــخص گردیــد و در نهایت، بر اســاس فهرســتي که 
از کل خانوارهــاي هــر روســتا تهیــه شــده بــود، بــا اســتفاده از نمونه گیــري تصادفــي ســاده، تعــداد افــراد نمونــه 

در هــر روســتا  مشــخص شــد.

سؤال و فرضیه های تحقیق
ســؤال پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه آیــا رابطــه اي بیــن مشــارکت مردمــی )ســنتی و جدیــد( و توســعۀ 
ــا توجــه بــه ســؤال مذکــور، فرضیه هایــی بــه  روســتایي در شهرســتان های ســیروان و چــرداول وجــود دارد؟ ب

شــرح ذیــل مطــرح مي گــردد کــه محــور پژوهــش واقــع می شــوند: 

فرضیــۀ اول: بیــن مشــارکت های ســنتی - اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی پاســخگویان و توســعۀ روســتاهای 
شهرســتان های ســیروان و  چــرداول، ارتباطــی معنــادار وجــود دارد.

ــیروان و   ــتان های س ــتاهای شهرس ــعۀ روس ــخگویان و توس ــی پاس ــارکت های سیاس ــن مش ــۀ دوم: بی فرضی
ــود دارد. ــادار وج ــی معن ــرداول، ارتباط چ

ــیروان و   ــتان های س ــتاهای شهرس ــعۀ روس ــخگویان و توس ــی پاس ــارکت های اجرای ــن مش ــوم: بی ــۀ س فرضی
ــادار وجــود دارد.  چــرداول، ارتباطــی معن

ادبیات پژوهش
امــروزه، مشــارکت از بخش هــاي اساســي در فرهنــگ توســعه بــه شــمار مــي رود و می تــوان گفــت »فراینــدي 
اجتماعــي، عمومــي، یکپارچــه، چندگانــه، چندبعدي و چندفرهنگي اســت که هــدف آن، کشــاندن همۀ مردم 
در همــۀ مراحــل توســعه اســت. بــه عقیــدۀ یومالــل1 ، مشــارکت در مفهــوم گســترده اش، برانگیختن حساســیت 
ــاي تشــویق  ــه  معن ــز ب ــه طرح هــاي توســعه و نی ــان، جهــت پاســخگویي ب ــوان آن ــش درك و ت ــردم و افزای م
ابتــکارات محلــي اســت« )ازکیــا و غفــاري، 1380: 185(؛ همچنیــن، مشــارکت عبــارت اســت از: »فعالیت هــاي 
ارادي و داوطلبانــه اي کــه اعضــاي یــک جامعــه در امــور محلــه، شــهر و روســتاي خــود انجــام می دهنــد و از 
طریــق آنهــا بــه صــورت مســتقیم و غیر مســتقیم در شــکل دادن بــه حیــات اجتماعــي خــود شــریک مي شــوند« 
)محســني تبریزي، 1375: 93( و در واقــع، »وســیله اي اســت تــا مــردم بــه کمــک آن و بــدون اتــکاي جــدي بــر 
نهادهــاي رســمي بتواننــد بــر مشــکات خــود فایــق آیند؛ یعنــي خوداتــکا شــوند و نیازهاي خــود را رفــع کنند« 

1- Umalel

جواد علی بیگی، فضیله خانی 



دوره شانزدهم شماره 48و49 )پاییز و زمستان 1394(

36

ــزدي و ابراهیمــي، 1381: 119(. )پاپلي ی
»بــا توجــه بــه اهمیـّـت مشــارکت اجتماعــی، بــه عنــوان موضــوع اصلــی، می تــوان گفــت کــه مشــارکت 
سیاســی و اجتماعــی، مشــارکت افــراد در گروه هــای خــارج از خانــواده، عرصــۀ سیاســی، محیــط کار، احزاب، 
اتحادیه هــا و گروه هــای فشــار اســت. پــس انــواع مشــارکت های داوطلبانــه و عضویــت گروه هــای خــارج از 
خانــواده و ســازمان  های سیاســی و گروه هــای فشــار نیــز می توانــد جــزء مشــارکت سیاســی افــراد محســوب 
 شــود« )هلــی1 ، 1997: 2(. بنــا بــر نظــر فوکویامــا )1999: 65(: »افزایــش شــمار مــردم در عضویــِت نهادهای دینی 
و برنامه هــای مذهبــی و دینــداری نیــز از اشــکال جدیــد مشــارکت اجتماعــی به حســاب می آیــد کــه در عصــر 

حاضــر، بــه پیش شــرطی بــرای عمومی ســازی اعتمــاد در میــان مــردم تبدیــل شــده اســت«. 
در توســعۀ مشــارکت روســتایي، بــر تواناســازي مــردم روســتا و اســتفاده از حضــور آنــان در برنامه ریــزي 
ــزي و اجــراي  ــف برنامه ری ــه مي شــود کــه در مراحــل مختل ــج پذیرفت ــه تدری ــد مي گــردد و ب و عمــل، تأکی
ــت:  ــاور اس ــن ب ــر ای ــس2  )1970( ب ــت. دیوی ــي اس ــره ور الزام ــاي به ــا گروه ه ــي ب ــا، رایزن ــا و پروژه ه طرح ه
»کســي کــه در قایــق همــراه شماســت، هرگــز ســوراخي در آن ایجــاد نمی کنــد« )پاپلــي یــزدي و ابراهیمــي، 
1381: 11(. »مشــارکت در زمینــۀ توســعۀ روســتایي؛ شــامل دخالــت دادن مــردم در فراینــد تصمیم گیــري، منافع 
ــۀ مشــارکت  ــه طرح هــا مي شــود؛ بنابرایــن، عناصــر عمــدۀ نظری ــي این گون توســعه، اجــراي طرح هــا و ارزیاب

واقعــی و کارآمــد را بــه شــرح زیــر بیــان می کننــد: 
1( در ایــن نظریــه، تصــور توســعه بایــد از پاییــن بــه بــاال3  و بــدون هــر گونــه مــدل مســلط بوده و مشــارکت 
مــردم بایــد خودجــوش و از پاییــن باشــد؛ 2( بــرای خوداتکایــی4 ، بــه رهایــی از توســعه یافتگی وابســته، نیــاز 
ــه  وســیلۀ گروه هــای ذی نفــع  ــد ب ــه طرح هــای توســعه، بای ــوط ب ــی5  فعالیت هــای مرب ــرل محل اســت؛ 3( کنت
انجــام گیــرد؛ 4( عمــل یــا کنــش جمعــِی6  گروهــی کــه بــرای حــل مســائل و مشــکات پــا پیــش گذاشــته اند، 
اهّمیـّـت می یابــد« )اوکلــي و مارســدن7 ، 1370: 33(؛ همچنیــن، از دو نــوع رویکــرد مشــارکتی »توانمندســازی« 
و »بســیج« بحــث می شــود. بــا توانمند ســازی یــک جامعــه از طریــق افزایــش ظرفیــت مدیریــت محلــی، افزایش 
ــر8 ،  ــردد« )میچن ــور می گ ــارکت، مردم مح ــی، مش ــی عموم ــش آگاه ــی و افزای ــای بوم ــاد در ظرفیت ه اعتم
1998: 74(. در نهایــت »مشــارکت اجتماعــی به وســیلۀ ســازمان توســعۀ اقتصــادی )OECD، 1985(، بــه عنوان 
یکــی از اساســی ترین اصــول در پروژه هــای توســعۀ روســتایی معرفــی شــده اســت. منابــع ارزشــمندی کــه در 
پروژه هــا، در ســطح جامعــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، ممکــن اســت در شــکلی از دانــش بومــی محلــی و 

1. Helly
2. Davis
3. Bottom-UP
4. Self-Reliance 
5. Local Control
6. Collective Action 
7. Oakley & Marsden
8. Michener
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دربــارۀ شــرایط محلــی باشــد کــه می توانــد در حــل مشــکات آن محــل، مــورد اســتفادۀ مؤثرتــر واقــع شــود« 
)لومیــس1 ، 2000: 71(.

یافته های تحقیق و آزمون فرضیات
ــان تشــکیل  ــۀ پژوهــش 84/54 درصــد از پاســخگویان را مــردان و 15/32 درصــد را زن از کل جمعیــت نمون
می دادنــد کــه محــل تولـّـد تمامــی آنهــا روســتای محــل سکونتشــان بــود و 82/67 درصــد از آنهــا بیــن 16 تا 55 
ســال، ســن داشــتند و 87/3 درصــد از آنهــا متأهــل بودنــد؛ همچنیــن 23/4 درصــد از آنهــا شــغل دولتــي و 6/ 76 

درصــد، شــغل آزاد داشــته اند )جــدول شــمارۀ 3(.
جدول شمارۀ )3(. سن و مدرك تحصیلي پاسخگویان

منبع: اطاعات مطالعات میدانی )1391(

13 
 

 
 پاسخگویان تحصیلی مدرك و سن. (6جدول شمارۀ )

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی درصد فراوانی سن
 9/27 74 تر از راهنماییپایین 54/11 57    25 -13 

 7/16 44 راهنمایی 12/29 11 65 - 23
 6/23 16 دیپلم 21/23 16 45 - 63
 1/26 96 لیسانس 11/11 62 55 - 43
 9 22 باالتر از لیسانس 66/19 54 و بیشتر 53

 (1931) یدانیمنبع: اطالعات مطالعات م
 

، فرهنگی، اقتصادی پاسخگویان و توسعۀ روستاهای اجتماعی - سنتی هایمشارکتبین  :اول ۀفرضی
 وجود دارد.معنادار  یارتباط های سیروان و  چرداول،شهرستان

از نظر میزان مشارکت  ،یافتهیافته و کمتر توسعهروستاهای بیشتر توسعهدست آمده، میان بر مبنای اطالعات به
( 4شود. همانطوری که در جدول شمارۀ )سنتی، اختالف زیادی وجود ندارد و ارتباط معناداری مشاهده نمی

ها، ارتباط معناداری ، در میان کل شاخص«کاشت، داشت و برداشت»گردد؛ به استثنای شاخص مشاهده می
و  شودمبنی بر رابطۀ معناداری مشارکت سنتی و توسعۀ روستایی تأیید نمی H1اساس،  این شود؛ برنمی دیده
H0 (.  4گردد )جدول شمارۀ در نتیجه، فرضیۀ اول، رد می شود؛پذیرفته می 

 

 

 

 

 

فرضیــۀ اول: بیــن مشــارکت های ســنتی - اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی پاســخگویان و توســعۀ روســتاهای 
شهرســتان های ســیروان و  چــرداول، ارتباطــی معنــادار وجــود دارد.

ــر مبنــای اطاعــات به دســت آمــده، میــان روســتاهای بیشــتر توســعه یافته و کمتــر توســعه یافته، از نظــر  ب
میــزان مشــارکت ســنتی، اختــاف زیــادی وجــود نــدارد و ارتبــاط معنــاداری مشــاهده نمی شــود. همانطــوری 
کــه در جــدول شــمارۀ )4( مشــاهده می گــردد؛ بــه اســتثنای شــاخص »کاشــت، داشــت و برداشــت«، در میــان 
کل شــاخص ها، ارتبــاط معنــاداری دیــده نمی شــود؛ بــر ایــن اســاس، H1 مبنــی بــر رابطــۀ معنــاداری مشــارکت 
ــۀ اول، رد می گــردد  ــه می شــود؛ در نتیجــه، فرضی ــد نمی شــود و H0 پذیرفت ــتایی تأیی ســنتی و توســعۀ روس

)جــدول شــمارۀ 4(.  

1. Loomis

جواد علی بیگی، فضیله خانی 
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جدول شمارۀ )4(. مقایسۀ انواع مشارکت سنتی- اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در دو گروه از روستاهای نمونه

A: روستاهای بیشتر توسعه یافته       B: روستاهای کمتر توسعه یافته     * معناداری در سطح 0/05
      ** معناداری در سطح ns      0/00 : عدم معناداری.

منبع: بر اساس یافته های پژوهش )1391(

14 
 

 
 نمونهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در دو گروه از روستاهای  -مقایسۀ انواع مشارکت سنتی. (4جدول شمارة )

 -Z Mann متوسط رتبه عنوان گروه هاگویه
Whitney 

Wilcoxon-w سطح معناداری 

کاشت، داشت و 
 برداشت

A 13/151 

117/6- 
511/5762 511/61619  **112/1 

B 11/117 

سهم حقابه )
 آب(

A 12/155 
639/11- 511/9113 511/67411 ns 172/1 

B 66/192 

صنایع تولید 
 دستی

A 22/131 
251/1- 111/1196 111/7163     ns 211/1 

B 65/149 

مراسم ازدواج 
 و عزا

A 35/131 

711/1-  
111/9621 111/7211  ns 362/1 

B 37/147 

 مراسم مذهبی

A 72/159 

267/1-  
111/9929 111/41112  ns 811/1 

B 19/131 

گاوداری 
 ایچكانه

A 93/155 
111/1- 111/9197 111/67534  ns 179/1 

B 91/137 

 واره
A 46/155 613/1- 

511/9176 511/67491  
ns 166/1 

B 17/191 

A :یافته       روستاهای بیشتر توسعهB15/1یافته     * معناداری در سطح : روستاهای کمتر توسعه 
 معناداری.: عدم ns      11/1** معناداری در سطح       

 (1931) های پژوهشیافتهاساس  منبع: بر
 

ــیروان و   ــتان های س ــتاهای شهرس ــعۀ روس ــخگویان و توس ــی پاس ــارکت های سیاس ــن مش ــۀ دوم: بی فرضی
ــود دارد. ــادار وج ــی معن ــرداول، ارتباط چ

نتایــج حاصــل از تحقیــق، حاکی از آن اســت که بین میزان مشــارکت سیاســی پاســخگویان در روســتاهای 
ــات مجلــس  ــات ریاســت جمهــوری و انتخاب ــر توســعه یافته  در دو شــاخص انتخاب بیشــتر توســعه یافته و کمت
شــورای اســامی، تفــاوت معنــاداری بــه نفــع گــروه روســتاهای بیشــتر توســعه  یافته وجــود دارد و در شــاخص 
»انتخابــات شــوراهای اســامی روســتا« ارتبــاط، معنــادار نیســت یــا معنــاداری آن ضعیــف اســت؛ بر این اســاس، 

بررسی رابطۀ مشارکت مردمی و توسعه یافتگی ....
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H1 مبنــی بــر رابطــۀ معناداری مشــارکت سیاســی و توســعۀ روســتایی تأیید می شــود و H0 پذیرفته نمی شــود؛ 
در نتیجــه، فرضیــۀ دوم، تأییــد می گــردد )جــدول شــمارۀ 5(. 

جدول شمارۀ )5(. مقایسۀ انواع مشارکت سیاسی )انتخابات(  در دو گروه از روستاهای نمونه

A: روستاهای بیشتر توسعه یافته       B: روستاهای کمتر توسعه یافته     * معناداری در سطح 0/05
** معناداری در سطح ns     0/00: عدم معناداری

منبع: بر اساس یافته های پژوهش )1391(

15 
 

 های سیروان و  چرداول،های سیاسی پاسخگویان و توسعۀ روستاهای شهرستانمشارکتبین  :دوم ۀفرضی
 وجود دارد.معنادار  یارتباط

نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از آن است که بین میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان در روستاهای بیشتر 
در دو شاخص انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای یافته توسعهیافته و کمتر توسعه

انتخابات »یافته وجود دارد و در شاخص اسالمی، تفاوت معناداری به نفع گروه روستاهای بیشتر توسعه
مبنی بر  H1اساس،  این برارتباط، معنادار نیست یا معناداری آن ضعیف است؛ « شوراهای اسالمی روستا

در نتیجه، فرضیۀ  شود؛پذیرفته نمی H0و  شودطۀ معناداری مشارکت سیاسی و توسعۀ روستایی تأیید میراب
 (. 5)جدول شمارۀ  گردددوم، تأیید می

 
 مقایسۀ انواع مشارکت سیاسی )انتخابات(  در دو گروه از روستاهای نمونه. (1جدول شمارة )

 متوسط رتبه عنوان گروه هاگویه
Z 

Mann-
Whitney 

Wilcoxon w سطح معناداری 

 ریاست
 A 17/137 جمهوری

117/6- 111/4165 511/3111 **111/1  
B 41/117 

 مجلس
شورای 
 اسالمی

A 49/191 
639/11- 511/4166 511/3913 **111/1 

B 43/117 
 شورای
 اسالمی
 روستا

A 62/154 
915/1- 511/3111 511/67173 ns 086/1 

B 34/195 

   Aیافته       : روستاهای بیشتر توسعهB15/1یافته     * معناداری در سطح : روستاهای کمتر توسعه 
 معناداری: عدمns     11/1** معناداری در سطح 

 (1931) های پژوهشیافتهاساس  منبع: بر
 

ــیروان و   ــتان های س ــتاهای شهرس ــعۀ روس ــخگویان و توس ــی پاس ــارکت های اجرای ــن مش ــوم: بی ــۀ س فرضی
ــادار وجــود دارد.  چــرداول، ارتباطــی معن

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از آمــارۀ تحلیلــی ذیــل، مقایســۀ میانگین هــا در 6 روســتای نمونــه، در مولفــۀ 
»مشــارکت در امــور اجرایــی«، مبیــن آن اســت کــه میــزان مشــارکت در گروه روســتاهای بیشــتر توســعه یافته به 
مراتــب، باالتــر از روســتاهای کمتــر توســعه یافته اســت و بیــن میزان مشــارکت، تفــاوت معنــاداری وجــود دارد؛ 
بــر ایــن اســاس، فرضیــۀ H1 مبنــی بــر رابطــۀ معنــاداری مشــارکت در امــور اجرایــی و توســعۀ روســتایی تأییــد 

می شــود و H0 پذیرفتــه نمی شــود؛ در نتیجــه، فرضیــۀ ســوم، تأییــد می گــردد )جــدول شــمارۀ 6(.

جواد علی بیگی، فضیله خانی 
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جدول شمارۀ )6(. مقایسۀ انواع مشارکت در امور اجرایی در دو گروه از روستاهای نمونه

A: روستاهای بیشتر توسعه یافته       B: روستاهای کمتر توسعه یافته     * معناداری در سطح 0/05
       ** معناداری در سطح 0/0     

    منبع: بر اساس یافته های پژوهش )1391(

16 
 

 چرداول، های سیروان و های اجرایی پاسخگویان و توسعۀ روستاهای شهرستانمشارکتبین  :سوم ۀفرضی
 وجود دارد. معنادار  یارتباط

مشارکت در »روستای نمونه، در مولفۀ  3ها در با توجه به نتایج حاصل از آمارۀ تحلیلی ذیل، مقایسۀ میانگین
یافته به مراتب، باالتر از ، مبین آن است که میزان مشارکت در گروه روستاهای بیشتر توسعه«امور اجرایی

اساس، فرضیۀ  این برفته است و بین میزان مشارکت، تفاوت معناداری وجود دارد؛ یاروستاهای کمتر توسعه
H1 و  شودمبنی بر رابطۀ معناداری مشارکت در امور اجرایی و توسعۀ روستایی تأیید میH0  پذیرفته
 (.3)جدول شمارۀ  گردددر نتیجه، فرضیۀ سوم، تأیید می شود؛نمی

 مشارکت در امور اجرایی در دو گروه از روستاهای نمونهانواع (. مقایسۀ 6) ةشمارجدول 

 هاگویه
گروه عنوان رتبه متوسط   Z Mann-

Whitney Wilcoxon w سطح معناداری 

ساخت 
بناهای 
 عمومی

A 33/139 

972/6- 
511/5599 511/9511 **111/1  

B 
71/121 

ایجاد 
خدمات 
 زیربنایی

A 51/139 
942/6-  511/5539 511/9521 **111/1 

B 61/121 
حل مشکالت 

 بهداشتی
 و درمانی

A 91/134 
596/2- 511/3297 511/1262 **111/1 

B 
91/162 

       Aیافته       : روستاهای بیشتر توسعهB11/1یافته     * معناداری در سطح : روستاهای کمتر توسعه 
      1/1** معناداری در سطح        

 (1931) های پژوهشیافتهاساس  منبع: بر    

 

 گیریو نتیجه بحث

بحث و نتیجه گیری
در ایــن تحقیــق، درجــۀ مشــارکت مــردم در ابعــاد مختلــف در دو گــروه از روســتاها بررســی شــد. تجزیــه و 
تحلیــل داده هــا نشــان داد که به طور کلّی، روســتاهای توســعه یافته، مشــارکت بیشــتری در مؤلفه های مشــارکت 
سیاســی و مشــارکت اجرایــی نســبت بــه روســتاهای کمتــر توســعه یافته داشــته اند؛ همچنیــن، گــروه روســتاهای 
بیشــتر توســعه  یافته )توســعه یافته( در مشــارکت های بــه ســبک جدیــد، دارای میانگیــن رتبــه ای بیشــتری نســبت 
بــه روســتاهای کمتــر توســعه یافته بوده انــد؛ امــا اختــاف قابــل ماحظــه ای بیــن دو گــروه از روســتاها در مؤلفــۀ 
مشــارکت ســنتی مشــاهده نشــد؛ فقــط در شــاخص »کاشــت، داشــت و برداشــت محصــول« رابطــۀ معنــاداری 
بــا توســعۀ روســتایی، بــه  نفــع گــروه روســتاهای کمتــر توســعه یافته )توســعه نیافته( مشــاهده گردیــد. در ایــن 
رابطــه، می تــوان گفــت کــه مشــارکت های ســنتی دیگر در حــال حاضر، پاســخگوی توســعه یافتگی روســتایی 
بــه ســبک جدیــد نیســتند؛ هرچنــد ایــن مشــارکت ها در گذشــته، تأثیــر بســزایی در بهبــود معیشــت خانوارهای 
روســتایی ایفــا می کردنــد؛ ولــی اکنــون که ســاز  و  کارهای توســعه به ســبک جدید، بســیار پیشــرفته تر هســتند، 
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه مشــارکت های ســنتی، بتواننــد اقــام ســرمایه ای روســتاییان را بــرآورده کننــد و 
ســرمایۀ هنگفتــی نصیــب خانوارهــا نماینــد یــا نیازهــای آموزشــی، فرهنگــی و غیــره را تأمیــن کننــد؛ در نتیجه، 
نبایــد زیــاد انتظــار داشــت کــه روســتاهای بیشــتر توســعه یافته، مشــارکت ســنتی باالیــی داشــته باشــند؛ زیــرا 
خانوارهــای ایــن جوامــع، بــه ســمت مشــارکت های جدیــد گرایــش پیــدا کرده انــد؛ حتــی در بعضــی مــوارد 

بررسی رابطۀ مشارکت مردمی و توسعه یافتگی ....
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– چنان کــه مشــاهده شــد - مثــاً شــاخص »کاشــت، داشــت و برداشــت محصــول« کــه رابطــۀ معنــاداری وجود 
دارد؛ ایــن رابطــه بــه نفــع گــروه روســتاهای توســعه نیافته بــوده اســت تــا توســعه یافته کــه دلیلــی بــر ادعــای ایــن 

ــت. تحلیل اس
وضعیــت نتایــج فرضیــۀ دوم، بــر خــاف نتایــج فرضیــۀ اول، تــا حــد قابــل توجهــی متفــاوت اســت؛ بــه 
ــات ریاســت جمهــوری« رابطــۀ  ــات مجلــس شــورای اســامی« و »انتخاب طــوری کــه در دو شــاخص »انتخاب
معنــاداری مشــاهده می شــود. ایــن نتیجــه، قابــل انتظــار اســت؛ چراکــه روســتاهای بیشــتر توســعه یافته، بــه علــت 
تمکیــن مالــی و ســرمایه  ای و نیــز دسترســی بــه اطاعــات بیشــتر، بــه جامعــۀ پیشــرفته ، شــباهت بیشــتری دارند و 
دارای گرایش هــای سیاســی باالتــری نســبت بــه گــروه روســتاهای کمتــر توســعه یافته )توســعه نیافته( هســتند 
و بــه اختیــارات و قــدرت نماینــدگان مجلــس و رئیس جمهــور در توســعه؛ به ویــژه توســعۀ روســتایی و تأثیــر 
منتخبــان بــر آینــدۀ خودشــان آگاه ترنــد؛ اما خانوارهــای روســتایی کمتر توســعه یافته، آگاهی و انگیــزۀ کمتری 
جهــت شــرکت در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و ریاســت جمهوری دارنــد. همانطــور کــه دیــده شــد 
در شــاخص »انتخابــات شــورای اســامی روســتا« ارتبــاط معنــادار قابــل ماحظــه ای مشــاهده نمی شــود و حتــی 
مشــارکت روســتاهای کمتــر توســعه یافته را تــا حــدودی باالتر از روســتاهای بیشــتر توســعه یافته نشــان می دهد؛ 
دلیــل آن واضــح اســت؛ زیــرا هنــوز نظــام قبیلــه ای و ریش ســفیدی در میــان روســتاهای توســعه نیافته، حاکــم 
اســت و معمــوالً مــردم بــه جهــت حمایــت از کاندیداهایــی کــه ارتبــاط ســببی و نســبی یــا طایفــه ای بــا آنهــا 
دارنــد بــرای آمــدن بــه پــای صنــدوق رأی، ترغیــب می شــوند کــه ایــن وضعیــت در مناطــق بیشــتر توســعه یافته،  

ــر ملموس اســت. کمت
درســتی تحلیــل فرضیه هــای اول و دوم در نتایــج فرضیــۀ ســوم، بیشــتر نمایــان می شــود؛ چنان کــه نتایج این 
فرضیــه نشــان می دهــد، خانوارهــای گــروه روســتاهای بیشــتر توســعه یافته، دارای مشــارکت باالتــری نســبت بــه 
گــروه روســتاهای کمتــر توســعه یافته )توســعه نیافته( هســتند و این نتیجــه، دور از انتظار نیســت؛ زیــرا خانوارهای 
روســتاهای بیشــتر توســعه یافته، قــدرت مالــی افزون تــری دارنــد؛ بنابراین، انتظــار مــی رود که توانایی مشــارکت 
بیشــتری در امــوری چــون: »ســاخت بناهــای عمومــی«، »ایجــاد خدمــات زیربنایی« و »حل مشــکات بهداشــتی 
ــه روســتاهای کمتــر توســعه یافته  داشــته باشــند. داده هــای پژوهــش، نشــان می دهــد کــه  و درمانــی« نســبت ب
ســاکنان روســتاهای بیشــتر توســعه یافته، انگیــزه و ظرفیــت افزون تــری بــرای مشــارکت در امــور اجرایــی جامعۀ 
خــود دارنــد و ایــن امــر نیــز موجــب توســعه یافتگی بیشــتر آن جامعــه می شــود؛ به عبارتــی، ایــن وضعیــت از 

یــک رونــد ســیکل وار تبعیــت می کنــد.  

پیشنهادات
بــا توجــه بــه نقــاط مثبــت مشــارکت هاي ســنتي و بهره گیــري از ایــن توانایی هــا مي تــوان در جهــت   •
افزایــش مشــارکت روســتاییان گام برداشــت؛ لــذا شــناخت مشــارکت هاي ســنّتي و عرفــي در مناطــق مختلــف 

جواد علی بیگی، فضیله خانی 
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شهرســتان های تحــت مطالعــه و بهره گیــري از دانــش بومــي روســتاییان، در جهــت اهــداف مشــارکتي جدیــد 
ــن مناطــق پیشــنهاد مي شــود. ــزان ای توســط برنامه ری

در ســال های اخیــر، روســتای شــباب در مســیر ارتباطــی ایام – کرمانشــاه  قــرار گرفته و زمینــه برای   •
ابتــکار و مشــارکت مــردم فراهــم شــده اســت؛ چنان کــه مــردم ایــن روســتا بــا عرضــۀ تولیــدات محلــی؛ ماننــد 
فراوردهــای گوشــتی و دامــی، باعــث رونــق گردشــگری در ایــن روســتا شــده اند و بــا کســب تخصــص در این 
زمینــه و راه انــدازی کبابی هــای فــراوان، زمینــۀ جــذب گردشــگران و مســافران بیشــتری را فراهــم نمــوده و منافع 
اقتصــادی زیــادی را نصیــب مــردم روســتا کرده انــد. ایــن امــر می توانــد بــا برنامه ریــزی و کار کارشناســی، بــه 
عنــوان الگویــی مناســب بــرای توســعۀ روســتایی و مشــارکت های مردمــی در ســایر روســتاها مــورد نظــر قــرار 

گیرد. 
ــری نســبت  از آنجــا کــه روســتاهای جــوب دراز میرزابیگــی و چشــمه پهن از توســعه یافتگی کمت  •
بــه دیگــر روســتاهای دو شهرســتان برخوردارنــد و کمبــود بازارچه هــای محلــی نیــز بــر ســر راه گردشــگران و 
مســافران، بــه وضــوح احســاس می شــود؛ می تــوان روســتاییان را بــرای تشــکیل چنیــن بازارچه هایــی، جهــت 
فــروش محصــوالت کشــاورزی محلــی؛ ماننــد: تــرب ســفید، گوجــه محلــی، گرمــک و تولیــدات باغــی و ... 

ترغیــب نمــود و مشــارکت داد تــا از ایــن طریــق، ســرمایۀ مالــی قابــل توجهــی نصیــب آنهــا گــردد. 
ــاد و  ــر ســر را ارتباطــی روســتاهای ســراب، قنات آب ــه اینکــه روســتای چشــمه خزانه ب ــا توجــه ب ب  •
چشــمه پهن قــرار گرفتــه اســت، از زمینــۀ مناســبی جهت توســعۀ روســتایی برخــوردار می باشــد؛ ولی متأســفانه، 
ــا مشــارکت و برنامه ریــزِی  انگیــزۀ مشــارکت در میــان مردمــان ایــن روســتا پاییــن اســت. توصیــه می شــود ب
دهیــاری و شــورای روســتا و مشــارکت مالــی مــردم، از طریــق روی هــم گذاشــتن ســرمایه های خــرِد آنــان، 
زمینــۀ تأســیس صنایــع کوچــک روســتایی و صنایــع تبدیلــی و تکمیلی وابســته بــه کشــاورزی را فراهــم کرد و 

امــکان توســعۀ بیشــتر و اشــتغال مشــارکتی جوانــان بیــکار روســتا را فراهــم نمــود.  
لــزوم حمایــت دولــت از نهادهــاي مشــارکتي و تــاش بــراي ایجاد زمینۀ ظهــور نهادهاي مشــارکتي   •
جدیدتــر، کامــاً احســاس مي شــود؛ مثــاً در روســتایي ماننــد چشــمه خزانه کــه هیــچ نهــاد مشــارکتي ای در 
آنجــا وجــود نــدارد، مي تــوان بــا ایجــاد کانــون گردهمایــي در بیــن روســتاییان، وفــاق و همبســتگي بیشــتري 

ــد. ــن آنهــا را تقویــت مي کن ــن امــر، تعامــل و همــکاري بی به وجــود آورد کــه ای
ایجــاد صندوق هــاي اعتبــاري و قرض الحســنۀ روســتایی؛ ضمــن اینکــه تا حــدودي، بهبــود وضعیت   •
اقتصــادي خانوارهــاي روســتایي دو شهرســتان تحــت مطالعــه را بــه دنبــال دارد، زمینه هــاي مشــارکت پویــا و 

فعــال را نیــز فراهــم مي کنــد. 
روحیــۀ همــکاری و تعــاون بیــن اقــوام و طوایــف مختلــف دو شهرســتان مــورد نظــر، در راســتای   •

جلــب مشــارکت های مردمــی تقویــت شــود. 
در رفــع موانــع سیاســي و اجرایــی موجــود بــر ســر راه مشــارکت، دادن اختیــار بــه مــردم محلــي و   •

بررسی رابطۀ مشارکت مردمی و توسعه یافتگی ....
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ســطوح پاییــن اجتمــاع در زمینه هــاي مدیریــت محلــي روســتایي؛ به ویــژه برگزیــدگان در شــورای اســامی 
ــت.  ــروری اس ــمه پهن ض ــمه خزانه و چش ــتاهای چش ــوص در روس ــاران؛ به خص ــز دهی ــتا و نی روس

ــه ارائــه شــد، می توانــد در مــورد ســایر  ــه روســتاهای نمون توصیه هــا و پیشــنهادهایی کــه نســبت ب  •
روســتاهای کمتــر توســعه یافته )توســعه نیافته( در دو شهرســتان مــورد مطالعــه نیــز مــد نظــر قــرار گیــرد؛ یعنــی به 

ــز  اهمیــت داده شــود. ــر مشــارکت در روســتاهای دیگــر نی ــزی و ترغیــب مــردم در ام برنامه ری
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از محیــط زیســت اســتان ایــام«، طــرح پژوهشــی، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ایــام.
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