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  يافتگي روستايي در دهستان سلگي شهرستان نهاوند مشاركت مردمي و توسعه
  

   ـ استاد دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران*سيدحسن مطيعي لنگرودي
  ريزي روستايي، دانشگاه تهران برنامهفاطمه سخايي ـ كارشناس ارشد جغرافيا و 
  

  28/4/1388:  تأييد نهايي   13/11/1387 :پذيرش مقاله
  

  چكيده
رشد و توسعة روستايي، ارتباطي تنگاتنگ با مشاركت روستاييان دارد، چرا كه مـشاركت درواقـع كـارايي              

. دهـد   يي را افزايش مي   گيري براي مناطق روستا     اجتماعي و فرهنگي و كيفيت تصميم       هاي اقتصادي،   برنامه
كاهد و رشد و شكوفايي روسـتاها را بـا            ضعف مشاركت مردمي در جامعة روستايي، از پويايي روستاها مي         

 روسـتاهاي دهـستان     ةهاي مردمي در توسـع      در پژوهش حاضر، نقش مشاركت    . سازد  دشواري مواجه مي  
 نفر از سرپرستان خـانوار، در  345مطالعه بر روي . سلگي شهرستان نهاوند مورد بررسي قرار گرفته است    

 روستاي نمونة دهستان سلگي شهرستان نهاوند ـ از اسـتان همـدان ـ انجـام گرفتـه و در آن از روش       6
نامـه بـراي شناسـايي وضـعيت         مطالعات اسنادي و روش پيمايشي با استفاده از تكنيك تكميل پرسـش           

نامـه و     ي به اين هدف، پس از تهية پرسش       براي دستياب . مشاركت در روستاهاي نمونه استفاده شده است      
ها در بين افراد نمونه توزيع شده، و از نتايج آنها براي تأييـد يـا رد                   نامه  بررسي اعتبار و روايي آن، پرسش     

يافتگيِ روستاهاي مـورد     هاي توسعه   ها، با استفاده از شاخص      براي آزمون فرضيه  . ها استفاده گرديد    فرضيه
هـاي همبـستگي پيرسـون و         كارگيري آزمون    وضعيت اقتصادي خانوارها و با به      مطالعه، سطح تحصيالت و   

مطالعـات انجـام    . پردازي استفاده شـده اسـت       منظور داده    به SPSSافزار    كروسكال واليس از طريق نرم    
هاي مشاركت در توسـعة       ها و زمينه    دهد كه در منطقة مورد مطالعه، عالوه بر وجود پتانسيل           شده، نشان مي  

يي، موانع و مشكالتي در چهار دستة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بـر سـر راه مـشاركت                   روستا
مجموعة اقدامات  . كارگيري راهكاري ويژه است     پويا و فعال وجود دارد، كه رفع هر كدام از آنها مستلزم به            

  .ستايي موردنظر نياز داردهاي موجود در ناحية رو ريزي منطبق با توانمندي مذكور، به ارائه راهكار و برنامه
  

  .ريزي روستايي، شهرستان نهاوند  توسعة روستايي، مشاركت مردمي، برنامه:ها واژه كليد
  
  مقدمه

هاي ابتدايي پس از جنگ جهاني دوم، تغيير از نگرش رشـد              در فرايند تاريخي تحوالت مربوط به توسعة روستايي، در دهه         
ريـزي متمركـز بـه تنهـايي      دربردارندة اين پيام بود كه عامل اقتصادي و برنامه     به سوي توسعة اجتماعي و توسعة انساني،        

منظـور دسـتيابي بـه توسـعة          ها، بسيار از كشورهاي در حـال توسـعه بـه            اين دهه  در. تواند معادلة توسعه را تبيين كند       نمي
مطيعـي  (وسـعه آزمودنـد   تي هـايي را تحـت عنـوان راهبردهـا     ويژه در نواحي روسـتايي ـ روش   اجتماعي و اقتصادي ـ به 
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تري   هاي عميق   تالش داشت كه ريشه     پارچه و فراگير،    پس از آن، راهبرد توسعة يك     ). 147،  1385كاني،    لنگرودي و نجفي  
به تحوالت مربوط به توسعه بدهد، اما ماندگاري اين ديدگاه نيز به خاطر نقص در روش و پديد آمدن نتايج نامطلوب مورد             

زا، ديدگاه غالب بوده است، كه بـر محوريـت انـسان بـه عنـوان                  هاي اخير، ديدگاه توسعة درون      دههدر  . تشكيك واقع شد  
  .يافتگي تأكيد دارد حل نهايي رهايي از عدم توسعه راه

تجربة تاريخي كشور ما ضمن تأكيد بر اعمال راهبرد بـاال بـه پـايين در توسـعه، از شكـست آن در فراينـد توسـعة                           
ابراين، برمبناي اين تجربه و افزايش حوزة معرفتي و دانش علمي، الزم است كه جامعه، توجه بـه                  بن. روستايي حكايت داد  

  .ها و تدابير خود قرار دهد  روستايي را با محوريت مشاركت مردمي، سرلوحة برنامهةتوسع
ـ    امروزين است، بيـان مـي  ةيافت هاي تعديل   تأكيد بر مشاركت، كه نقطة وفاق اكثر ديدگاه        راي توسـعه، بـه   دارد كـه ب

مشاركت مردمي نياز مبرم و شديدي وجود دارد كه اگر مورد غفلت قرار گيرد، حركت جوامع حركتي غيرمـؤثر و ناكارآمـد                      
  ).9، 1382شجاعي نصرآبادي، (زايي بااليي را براي تحوالت آتي در بر خواهد داشت  خواهد بود و هزينه) حركت درجا(

سمت توسعة پايدار روستايي بر كسي پوشـيده نيـست و             ركت آنها در حركت به    امروزه اهميت نقش مؤثر مردم و مشا      
هاي آينده باشـد، بايـد خـود          اي پويا و پايدار كه متعلق به مردم امروز و نسل            روشن است كه براي حركت به سمت توسعه       

ه مالك موفقيت يا عـدم      ها هم بايد تعيين كنند ك       همان. مردم از دسترسي به فوايد توسعه احساس رضايت و عدالت كنند          
  ).4، 1382نژاد،  موسوي(موفقيت چيست 

كند كه در تمامي مراحـل توسـعه و در شـرايط مختلـف، مبنـاي كـار برجلـب                      زا حكم مي    توسعة خودجوش و درون   
سـازي    هاي محلي با تأكيد بر توانمندسازي و ظرفيت         سازي مشاركت   مشاركت مردم محلي در جهت بسيج منابع و نهادينه        

ها و عناصر جديد احساس بيگـانگي نكننـد و از سـوي ديگـر در                شود تا مردم با برنامه      مشاركت مردم باعث مي   . گيردقرار  
ها سهيم باشند، طرح و محصول به دست آمده را از آن خود بداننـد و               طول طراحي و پس از آن در انجام و نگهداري طرح          

  .نددر نگهداري و پويايي آن بيشترين همكاري را داشته باش
در گذشـته، بـر گزيـدار       . در مقولة توسعة روستايي، مشاركت و توانمندسازي مردم محلي داراي اهميت فراواني است            

ي تأكيد  يمردم روستا » وسيله  كار به «گرديد، ولي امروزه و از ديدگاه مشاركتي بر گزيدار            مردم روستا تأكيد مي   » كار براي «
مؤثري به آنان براي تشخيص، تجزيه و تحليل مسائل و رويدادها و درنتيجه             لذا توانمندسازي مردم روستا كمك      . شود  مي

  ).176، 1386حياتي و ديگران، (كند  بيني نشده و متغير مي تصميم مقتضي در مواجهه با شرايط پيش
ـ   گيري براي پيش    هاي روستايي و تصميم     ها و برنامه    در زمان حاضر با اينكه نقش و تأثير مشاركت مردم در طرح            رد ب

روند توسعه در روستاها كامالً محرز شده است، اما هنوز در روستاهاي دهستان مورد مطالعه، توجهي بـه نقـش و حـضور                       
و مشاركت نتوانسته است جايگاه خود را نزد مردم و متصديان امور توسعة دهـستان پيـدا                    شود،  مردم در توسعة روستا نمي    

 به آن، بتواند به صورت      يافتد كه در كنار اعتقاد جامعة روستاي        ني اتفاق مي  بديهي است، مشاركت واقعي و كارآمد زما      . كند
توانـد   با توجه به اهميتي كه مشاركت در توسعة روسـتايي مـي     . مند و داراي هنجار و قانون عمل كند         نهاد و سازماني نظام   

  .يي در دهستان سلگي وجود دارداي بين مشاركت و توسعة روستا داشته باشد، سؤال پژوهش حاضر اين است كه آيا رابطه
گردد كه محوريت پـژوهش را بـه خـود اختـصاص        اي بدين شرح مطرح مي      با توجه به سؤال اصلي پژوهش، فرضيه      

  .»ي در روستاهاي دهستان سلگي رابطه وجود دارديرسد كه بين مشاركت و توسعة روستا به نظر مي«: دهد مي
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  روش تحقيق
منظور بررسي  و روش توصيفي ـ تحليلي به ) نامه استفاده از پرسش(اي، پيمايشي  خانههاي كتاب در پژوهش حاضر، از روش

  .و تحليل وضعيت مشاركت در دهستان مورد مطالعه استفاده شده است
اي و استفاده از منابع و اطالعات موجود در زمينة موضوع مـورد مطالعـه، روسـتاهاي     پس از انجام مطالعات كتابخانه 

براي انتخاب روستاهاي نمونـه، ابتـدا روسـتاها از نظـر موقعيـت              .  روستا دارد  22دهستان سلگي   . دندنمونه مشخص گردي  
 روستاي ديگر كوهـستاني     7اي و      روستا جلگه  15 روستاي مورد مطالعه در تحقيق،       22از  . مكاني مورد بررسي قرار گرفتند    

 دو گروه مورد بررسي قرار گرفتند و از بين آنها نسبت بندي شده، روستاها در اين گيري احتمالي طبقه    برطبق نمونه . هستند
  .ب شد روستا به عنوان نمونه انتخا6درصد و سهم هر يك در كل روستاها مشخص گرديد و 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقعيت دهستان سلگي در شهرستان نهاوند. 1شكل 
 ريزي  سازمان مديريت و برنامه GISسايت: منبع      
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 خانوار حوزة دهـستان     20ر اين پژوهش را هريك از سرپرستان خانوارهاي ساكن در روستاهاي باالي             واحد آماري د  
مجمـوع تعـداد خانوارهـاي      . دهـد   اند، تشكيل مي     در محل حاضر بوده    1387سلگي كه در زمان مطالعه، يعني در زمستان         

عنوان جامعـة   ده از فرمول حجم نمونة كوكران به خانوار با استفا345 خانوار است كه از بين آنها 3395آماري در دهستان،   
اي، به نسبتِ تعداد خانوارها در هـر روسـتا تعـداد        گيري سهميه   در مرحلة بعد، براساس نمونه    . نمونه مشخص گرديده است   

 كه از كل خانوارهاي هر روسـتا تهيـه شـده بـود، بـا اسـتفاده از                   فهرستيافراد نمونه مشخص گرديد و درنهايت براساس        
  .گيري تصادفي ساده تعداد افراد نمونه مشخص شد ونهنم

  
  محدودة مورد مطالعه

براساس آخرين تقـسيمات كـشوري، دهـستان        . محدودة مورد مطالعه، روستاهاي دهستان سلگي بخش خزل نهاوند است         
 و داراي   هگرفتـ هاي بخش خزل شهرستان نهاوند است كه در فاصلة اندكي از شهر فيروزان قـرار                  سلگي يكي از دهستان   

الـسالم در     هـاي خـزل شـرقي در شـمال شـرقي، طريـق              در اطراف اين دهستان، دهـستان     .  آبادي داراي سكنه است    22
 از بين روسـتاهاي   طور كه پيش از اين گفته شد، همان. اند غربي، گرين و فضل در جنوب و جنوب شرقي قرار گرفته        شمال

  ).1جدول (اند  ده روستا به عنوان نمونه برگزيده ش6دهستان سلگي 

  هاي توزيع شده در روستاهاي نمونه نامه درصد پرسش. 1جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني روستاهاي نمونه

 3/13 3/13 3/13 46 فارسبان

 8/14 4/1 4/1 5 وندكمال

 5/25 7/10 7/10 37 يادگارليلي

 1/55 6/29 6/29 102 شهرك

 8/65 7/10 7/10 37 شيراوند

 0/100 2/34 2/34 118 رزيني

  0/100 0/100 345 كل
  هاي ميداني نگارندگان  پژوهش:منبع       

  
  اهميت مشاركت روستايي

آيد، تا آنجا كـه گـاه توسـعه را معـادل              شمار مي   همگان بر اين نكته اذعان دارند كه مشاركت در عمل فصلي از توسعه به             
اي تحقق نخواهد يافت، مگر آنكـه مـردم تـشويق شـوند تـا سـطح                   وع توسعه از اين روست كه هيچ ن     . دانند  مشاركت مي 

  ).71، 1388بدري و نعمتي، (شان را ارتقا دهند  زندگي
مـشكل بـر   . كمتر كسي با اين نكته مخالف است كه مشاركتِ مردم اساس موفقيت هر طرح توسعة روستايي اسـت                

 روستايي، دستيابي به توافق دربارة مفهوم اين واژه اهميت دارد، سرِ تأكيد بر اهميت مشاركت نيست، بلكه در زمينة توسعة    
  ).83، 1382لنگرودي،  مطيعي(پذير باشد  به شرطي كه چنين عملي هم معتبر و هم امكان
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ريزي از پايين به باال و ارتباط بين           به برنامه  زمشاركت، مفهومي ذاتي در جوامع بشري است كه براي تحكيم آن، نيا           
  ).Wang, Xiaojun et al., 2008, 86(اي موجود در اين زمينه وجود دارد ه همة مؤلفه

ريزي به اين دليل است كه توسعه بيش از هر چيز به انگيزش و يـادگيري نيازمنـد                  تأكيد بر اصل مشاركت در برنامه     
تمـامي مراحـل يـك      يابد، و اين امر مستلزم مـشاركت در           هاي دروني تجلي مي     است و در بهبود و كفايت مستمر توانايي       

گـذاري،   هـا، همـة مراحـل مطالعـات، هـدف      مشاركت موردنظر عالوه بر دورة طراحي برنامـه      . اي است   ريزي توسعه   برنامه
  ).214، 1383رضواني، (يابي را نيز در بر خواهد گرفت  گذاري، ارزيابي، تأمين منابع، اجرا، نظارت و ارزش سياست

 1شود؛ به اين مفهوم كه به كنـشگران خـرد   وسيله و ابزاري محوري تلقي ميمشاركت در بسياري از موارد به عنوان        
  ).90، 1378شكوري، (گيري بشوند  هاي كالن تصميم دهد تا وارد صحنه امكان مي

شـان فـايق آينـد، يعنـي      توانند بـر مـشكالت      هاي رسمي مي    مردم به كمك مشاركت و بدون اتكاي جدي بر برنامه         
  ).11، 1385پاپلي يزدي و ابراهيمي، (شان را رفع كنند  ساسيخوداتكا شوند و نيازهاي ا

ريـزي متمركـز،      دهد كه برنامـه     در اين زمينه، تجربة بسياري از كشورهاي در حال توسعه ازجمله كشور ما نشان مي              
 كارآمـد  هرچه سطوح مشاركت محدودتر باشـد، امكـان اجرايـي و     . آمرانه و از باال به پايين، دستاورد مطلوبي نداشته است         

ها   ها و سياست    پذيري طرح   يابد و آسيب    هاي اجرا و نظارت مركزي افزايش مي        ها كاهش خواهد يافت و هزينه       شدن برنامه 
  ).214، 1383رضواني، (باال خواهد رفت 

 شان  اي اميدواركننده، زماني به وقوع خواهد پيوست كه مردم مشتاق باشند در امر توسعه مشاركت كنند و منابع                   آينده
از اين رو ضروري است كه دولت تالش كند تا مـردم را در همـة مراحـل هـر     . شان به كار گيرند را در مسير توسعة جامعه   

  )/Agwu, 2005, 272(پروژة پيشنهادي شركت دهد 
ويژه توسعة روستايي، عدة زيـادي از         نظران توسعه و به     اندركاران و صاحب    با گسترش مفهوم مشاركت در ميان دست      

 توسعه به ارائه راهكارهاي علمي و منطقي در جهت ترغيب و تشويق بـه مـشاركت و از طرفـي اهميـت موضـوع                         فعاالن
شـان بـه      ها و تبديل    براي نمونه، گاندي خواهان تحول روستاها از طريق توسعة دروني آن          . اند  مشاركت در توسعه پرداخته   

  ).121، 1385دي و ابراهيمي، پاپلي يز(پذير و متناسب با رشد و ترقي بود  هايي زيست مكان
ـ    «چمبرز در مباحث خود بارها به اين مسئله اذعان كرده است كه  كـه   هر تالشي براي درك فقرا و علـل فقـر آنهـا 

، زيـرا آنهـا   »اندركاران توسعه شـروع شـود    خود مصلحان و دست شاركتي است ـ بايد با دگرگوني و تغيير باطنيِ م  منشأ بي
دانـستند    كردند كه برمبناي آن، فقر روستايي را جزئي از نظم الهي مـي              شان توجيهاتي مي    و تعصبات ها    همواره با سوگيري  

  ).135، 1376چمبرز، (اند  كه فقرا به آن عادت كرده
  هـاي ملـي     ها تجربة نظام تمركزگرا، بدون توجه به مشاركت مردمي در ايران، بيانگر هدر رفـتن سـرمايه                  نتايج سال 

اي عمرانـي،  ه يتي روستاييان از دولت و فعاليتنوي ـ و نيز هدر رفتن امكانات دولتي و درنهايت نارضا ـ اعم از مادي و مع
ها و عدم احساس مسئوليت       هاي عمراني، عدم موفقيت و مداومت در اجراي برخي از اين طرح             ناقص ماندن برخي از طرح    

  ).79، 1384قاسمي، (افراد مرتبط با اين حوزه بوده است 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Micro Actors 
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كـم بـه عنـوان       اي حياتي و اساسـي، دسـت        عنوان مسئله   حاضر، مشاركت در توسعة روستايي اگر نگوييم به       در زمان   
رسـد كـه    به نظـر مـي  . اي سودمند پذيرفته شده و فرض بر اين است كه مشاركت بيشتر، بهتر از كم بودن آن است    پديده

  ).Lowe et al., 2005, 14(اند  راهبردهاي گذشتة توسعة روستايي به خاطر فقدان اين امر شكست خورده
وسويي مشاركتي داشته باشد و به اين نكتة مهم توجه كنـد         بدين ترتيب، الگووارة جديد مديريت روستايي بايد سمت       

تـر خواهـد بـود كـه بـر            يافته  اي توسعه   جامعه. ها در تمام امور است      كه دستيابي به توسعة پايدار، منوط به افزايش ظرفيت        
 اجتماعي برسـد،     اي به سطحي از رشد اقتصادي،       در غير اين صورت، اگر جامعه     .  بيشتري داشته باشد   سرنوشت خود تسلط  

). 2، 1386حـسيني،  (اي از رشد را طي كرده ولي فاقد توسعه است          اما قدرت اختيار و انتخاب از آن سلب شود، تنها مرحله          
ي به آن، مراحل عمران و آبـاداني را طـي كنـد، چيـزي جـز                 تواند با اتكا    اي كه هر روستا مي      ترين سرمايه   بنابراين، عظيم 

 يمشاركت الزمة توسـعة روسـتاي     ). 33،  1384اميري،  (مشاركت ساكنان آن روستا در بهبود شرايط سكونتگاه خود نيست           
اي   هاي مشاركتي در جوامع روسـتايي، سـبب ارتقـاي كيفـي جوامـع روسـتايي و گـرايش بـه توسـعه                        ريزي  است و برنامه  

  .گردد  از درون جامعه ميخودجوش
  

  ارتباط بين مشاركت و توسعة روستايي
ـ . دهد روستا و جامعة روستايي بخش مهمي از جوامع در حال توسعه را تشكيل مي ويژه در ايـن گـروه از    به  تجربة توسعه 

اي كـه   گونـه   نقش مهمي در رسيدن به اهداف توسعه در سـطح ملـي دارد؛ بـه   يدهد كه توسعة روستاي جوامع ـ نشان مي 
ويـژه در مراحـل اوليـة     نظران، توسعة روستايي را موتور محركة توسعه در كشورهاي جهـان سـوم ـ بـه     بسياري از صاحب
  ).56، 1384پور،  جمعه(دانند  ناپذير مي يابي بدان را ضروري و اجتناب اند و دست توسعه ـ برشمرده

هاي مشاركت و مشاركتي براي اولين بار در اواخر  آن، واژهبا وجود قدمت مشاركت در ميان جوامع انساني و عمل به          
كاربرد واژة مشاركت در    .  مطرح گرديده، ولي در عرصة توسعة روستايي با تأخير، مورد استفاده قرار گرفته است              1950دهة  

ش رشـد و گـستر    . گـردد    برمـي  1980 و شـايد     1970هـاي     برنامة توسعة روستايي، موضوعي است كه آغـاز آن بـه دهـه            
راهبردهاي توسعه مبتني بر رشد اقتصادي و صنعتي شدن كشورهاي مغرب زمين و در پيش گـرفتن چنـين راهبـردي در                      

جايي شديد جمعيتـي، و افـزايش         بسياري از كشورهاي جهان سوم، موجب شد تا پيامدهاي منفي از قبيل مهاجرت و جابه              
پردازان توسعه، درصدد برآمدند تا       ري از كشورها و نظريه    در نتيجه، بسيا  . شكاف بين مناطق شهري و روستايي حادث شود       

كارگيري آن    ان و سازوكارهاي جلب و به     ياز اين رو، مشاركت روستاي    . هاي اتخاذ شده، تجديدنظر كنند      درخصوص رهيافت 
د هاي توسعة روستايي مورد توجـه واقـع گرديـد و مفهـوم جديـدي از توسـعه بـا عنـوان توسـعة مـشاركتي وار                            در برنامه 

  ).83، 1382مطيعي لنگرودي، (نوشتارهاي توسعه شد 
هـاي موجـود در       تـوان در كاسـتي       به بعد را مي    1970داليل توجه روزافزون به رويكردهاي مشاركتي توسعه از دهة          

 ,Lea and Chaudhri, 1983(وجو كرد  هاي به كار رفته در گذشته در زمينة توسعه و پيامدهاي منفي آن جست رهيافت

22.(  
وري   دهي رابطة متقابل انسان روستايي با محـيط جغرافيـايي يـا بهـره               ي به مفهوم سامان   يشاركت در نواحي روستا   م
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هـاي    گروهي در زمينه  هاي همكاري     هم در گذشته از طريق نظام     امر م اين  . بهينه در سطوح مختلف توليد كشاورزي است      
زا، متكـي    درونةامروزه نيز براي دستيابي به فرايند توسع. مختلف اجتماعي، اقتصادي و توليد كشاورزي انجام گرفته است  

دهي همكاري در نواحي روستايي ـ كه ريشه در فرهنگ جغرافيايي  به خود و پايدار روستايي، بازنگري در خصوص سازمان
  ).108، 1382مطيعي لنگرودي، (ناپذير است  آن دارد ـ اجتناب

ريـزي و عمـل تأكيـد     ي و استفاده از حضور آنـان در برنامـه  يمردم روستادر توسعة مشاركتي روستايي، بر تواناسازي  
هـاي    ها، رايزنـي بـا گـروه        ها و پروژه    ريزي و اجراي طرح     شود كه در مراحل مختلف برنامه       تدريج پذيرفته مي    شود، و به    مي
ز سوراخي در آن ايجـاد      بر اين باور است كه كسي كه در قايق همراه شماست، هرگ           ) 1970(ديويس  . ور الزامي است    بهره
در زمينة توسعة روسـتايي شـامل دخالـت دادن مـردم در فراينـد               مشاركت  ). 11،  1385پاپلي يزدي و ابراهيمي،     (كند    نمي

اوكلـي و   (شـود     هـا مـي     گونـه طـرح     نان در منافع توسعه و مداخلة آنها در ارزيابي اين         آها، سهم     گيري، اجراي طرح    تصميم
  ).33، 1370مارسدن، 

ويژه در نواحي روستايي ـ ضرورت مشاركت مردمـي را در كليـة      توسعه و تحول پويا و هماهنگ كشور ـ به ضرورت
ريزي محلـي،     اي و برنامه    هاي عمراني و توسعه     ها در سطح كالن و انجام پروژه        سازي  ها و تصميم    گيري  ها و تصميم    برنامه

كه مردم برانگيخته شوند تـا خودشـان را از قاعـده تـا              در جامعة محلي، هدف اين است       . بيش از پيش حتمي ساخته است     
  .رأس در نهادهايي مشاركتي سازماندهي كنند

 بـه تنهـايي منـابع       هـا   كه هـر كـدام از بخـش        جانبه، براي توسعة نواحي روستايي ضروري است، چرا         مشاركت همه 
  ).Misra and Suar, 2005, 545(ضروري و الزم را براي دستيابي به توسعه ندارند 

  
  هاي پژوهش ها و يافته تحليل داده

 روستاي نمونه از نظر برخورداري از 6هاي مردمي در توسعة روستاييِ منطقة مورد مطالعه،      منظور ارزيابي نقش مشاركت     به
يافتگي روستاهاي مورد بررسي بـا        و رابطة درصد توسعه   ) 2جدول  (هاي اقتصادي، رفاهي و فرهنگي بررسي شدند          شاخص

يب بـا اسـتفاده از ضـر     ) نامـه   هاي موجـود در پرسـش       با استفاده از گويه   (ي  ياد به مشاركت آنها در توسعة روستا      ميزان اعتق 
دست آمده بيانگر وجود ارتباط ميان ميزان مشاركت مردم  نتيجة به). 3جدول (رگرفت همبستگي پيرسون مورد سنجش قرا

  .صد است در95يافتگي روستاهاي منطقه در سطح  روستايي و سطح توسعه
براي ارزيابي مشاركت روستاييان در روند توسعة روستايي و ميزان اعتقاد آنها به مشاركت در امور مربوط به توسـعه،                    

. هاي مختلف توسـعه را بـا يكـديگر مقايـسه كـرد               گرفته شد تا بتوان شاخص     zنامه    از سؤاالت مختلف موجود در پرسش     
هاي مذكور و سؤاالت  يافتگي روستاها ـ كه از طريق شاخص   سطح توسعهيان و ارتباط آن بايسپس ميزان مشاركت روستا

 سطح سواد، آگاهي و رضايت از زندگي و همزيستي در روستاهاي نمونه را مورد سنجش قـرار داده                   ،نامه  موجود در پرسش  
  .گيري شده است است ـ از طريق آزمون همبستگي پيرسون اندازه

 است و رابطة 137/0يافتگي روستاها  ي دو متغير مشاركت و سطح توسعهدهد كه ضريب همبستگ      نشان مي  3جدول  
  .در اين بررسي، جهت رابطه مثبت، و شدت رابطه ضعيف است. دار است  درصد معني95بين دو متغير در سطح 
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  هاي توسعة روستايي ميزان برخورداري از شاخص. 2جدول 
 هاي توسعهخصشا رزيني شهرك شيراوند فارسبان كمالوند يادگار ليلي

 جمعيت 3294 3009 996 1228 131 1133
 )درصد( باسواد 73/70 57/73 49/73 23/72 06/61 72/78

 بوس ميني 5 4 3 6 0 4
 سواري 15 16 11 20 3  10
 وانت 24 17 5 12 2 6
 كوب خرمن 72 67 8 6 4 22
 چاه عميق 17 9 1 5  0 16
 تعميرگاه ماشين 2  3 0  1 0 0
 بانك 1 1 0  0 0 0
 خدمات رايانه  4  3  0 1 0  1
 كتابخانه 1  1  0 0 0  0
 بانك پست 1 1 0 1  0 0
 آسياب 2 1 0 0 0 4
 بقالي 30  51 9 11  0 7
 نانوايي 4 3  0  2 0  1
 حمام عمومي 3 2 0 1  0  1
 قصابي 5 4 0 1 0 1
 كارگاه توليدي 1 1  0  0 0 0
 درمانگاه 1  1 0 0  0 0
 داروخانه 1 1 0 0 0  0
 بهياري 1 1 0 1 0 0
 خانه بهداشت  1  1 0 1  0 0
 پزشك دندان  1 1 0 0  0 0
 اينترنت 1 1 0 1 0  1
 صندوق اعتباري  0  1 0 0 0 0
 شورا 1 1 1 1 1 1
 دهياري 1 1 1 1  1 0
 كشي آب لوله 1 1 1 1 0 1
 مركز خدمات كشاورزي  0 0 0 1 0  0
 تعاوني 2 1 0 1 0  1
 يجپايگاه مقاومت بس 1 2 1 1 0 0

0 0 4/56 32 3/43 8/47 
درصد عضويت افراد در 
 پايگاه مقاومت بسيج

 كانون فرهنگي 1 0 0 0 0 0
 مسجد 3 4 1 2 0 1

  1387 بخشداري خزل شهرستان نهاوند، :منبع  
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  يافتگي روستايي با ميزان مشاركت مردم  ارتباط بين سطح توسعه. 3جدول 

 آماره 
يافتگي  سطح توسعه
 Zمشاركت   روستاها

يافتگي  سطح توسعه
 137/0* 1  همبستگي پيرسون  روستاها

 
  احتمال محاسبه شده

 011/0 . )دو طرفه(

 345 345  تعداد 
 1 137/0*  همبستگي پيرسون Z مشاركت

 
  احتمال محاسبه شده

 )دو طرفه(
011/0 0 

 345 345  تعداد 
  )دوطرفه( درصد معنادار است 95رابطه، در سطح     * 

  
والـيس اسـتفاده شـده اسـت            از آزمون كروسكال    طح مشاركت هر كدام از روستاهاي مورد مطالعه،       براي سنجش س  

  . يافتگي داراي مشاركت بيشتري است در اين آزمون نشان داده شد كه هر روستا با توجه به سطح توسعه). 4جدول (

  ونهمرتبة مشاركت هر كدام از روستاهاي ن. 4جدول 
  

  ن رتبهميانگي تعداد روستا شرح
 15/171 46 فارسبان
 90/122 5 وندكمال
 24/177 37  يادگارليلي

 77/176 102 شهرك
 62/152 37  شيراوند
 64/177 118 رزيني

  مشاركت

  345 كل
  

  ي از طريـق آزمـون كروسـكال والـيس،    يان در امور مربوط به توسعة روسـتا ييپس از محاسبة ميزان مشاركت روستا 
، شـهرك بـا     24/177يادگار بـا ميـانگين رتبـة         ، ليلي 64/177ترتيب روستاهاي رزيني با ميانگين رتبة         مشخص شد كه به   

 و كمالوند بـا ميـانگين رتبـة         62/152، شيراوند با ميانگين رتبة      15/171، فارسبان با ميانگين رتبة        77/176ميانگين رتبة   
  .ترتيب تمايل و اعتقاد بيشتري به امور مشاركتي دارند داراي مشاركت بيشتري هستند و مردم اين روستاها به 90/122

يـافتگي و مـشاركت بيـشتر         توانـد شـاخص توسـعه       الزم به ذكر است كه دارا بودن جمعيت باال به خودي خود نمـي             
 كـه داراي جمعيـت      ريادگـا  روستاييان در امور مربوط به توسعه باشد؛ همچنان كه در اين پژوهش، روسـتايي چـون ليلـي                 

  ). 3 و 2شكل ( همساني با آن دارد  روستاي رزيني است تا حدودي ميانگين مشاركتيِكمتري از
  

  )الف و ب(آزمون آماري 
 مشاركت  

 291/3 چي دو
 5 درجة آزادي
 655/0شده احتمال محاسبه

  آزمون كروسكال واليس) الف
 روستايي: گروه متغيرها) ب
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  مشاركت در هر كدام از روستاهاي نمونه. 3شكل 

  
يـافتگي در وضـعيت    كه روستايي از لحاظ سطح توسعه دهد، درصورتي نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه نشان مي      

صورت پويا و فعال وجود داشته        يابد و چنانچه مشاركت به      تري قرار داشته باشد، ميزان مشاركت در آن افزايش مي           طلوبم
  .گردد هاي ارتقاي وضعيت اقتصادي نيز فراهم مي باشد، زمينه

 عالوه  براي ايجاد همبستگي قوي بين توسعه و مشاركت آگاهانة مردم در امور توسعة روستاهاي دهستان موردنظر،               
ن را  يابر اثبات وجود رابطه بين اين دو متغير الزم است كه موانع و مشكالت ساختاري كه تحقق مشاركت واقعي روسـتاي                    

  .دنبال دارند، شناسايي شوند و راهكارهايي براي رفع آنها سنجيده شود به
ان يهاي باالي روسـتاي     ده گرفتن توانايي  نادي  جانبه و پايدار روستايي،     همه  ترين موانع موجود بر سر راه توسعة        از عمده 

بـه  .  مطـرح گردنـد    يدرواقع به جاي اينكه روستاييان به عنوان عوامل اصلي توسـعة روسـتاي            . هاي مختلف است    در زمينه 
دولتـي گرفتـار    ) ساالري  ديوان(اند و در گردونة نظام پيچيدة بوروكراسي          كنندگان منفعلِ فكر و خدمات تبديل شده        دريافت
  ).Carmen, 1993, 8(ند ا آمده

نتيجة تحقيق و بررسي در روستاهاي منطقة مورد مطالعه، نشانگر وجود عوامل متعدد بازدارنـده در سـطوح مختلـف                    
طـور جداگانـه و در ارتبـاط بـا هـم از ميـان                 ، فرهنگي و سياسي است، كه هر كدام از آنها بايستي بـه            ياقتصادي، اجتماع 
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اند   در ادامه، هر يك از اين موانع جداگانه بررسي شده         . زا دست يافت    اي مشاركتي و درون     برداشته شوند تا بتوان به توسعه     
  .گردد و راهكارهايي در جهت رفع آنها ارائه مي

  
  موانع اقتصادي

از معضالتي كه امروز دامنگير روستاهاي دهستان مورد مطالعه است، جواني جمعيت و نياز بـه كـار و درآمـد بـراي آنـان                         
ي در ايـن    يهـا   هاي كشاورزي براي نيروي جوان جوياي كار سبب مـشكالت اقتـصادي و كاسـتي                كفاف زمين عدم  . است

ـ   در سنجش اعتقـاد  .ويژه مشاركت مالي ـ كاهش يافته است  به  زمينه شده و به همين دليل توان و انگيزة مشاركت آنان 
  ).4شكل (اند  داشتهبه مشاركت در دهستان، پاسخگويان كمترين مشاركت را در زمينة مالي 

  نوع مشاركت در دهستان سلگي. 5جدول 
 مشاركت  هيچ  خيلي كم  كم  زياد  خيلي زياد

  مالي  22 49 154 90 30
  فكري و مشورتي 3 16 49 178 99
  كاري و فيزيكي 16 26 138 125 40
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  نوع مشاركت در دهستان سلگي. 4شكل 
  

مـشاركت كـاري و       ن تمايل روستاييان به مشاركت فكـري و مـشورتي،         دهد كه به ترتيب بيشتري       نشان مي  4شكل  
شـده بـراي روسـتاها مـستلزم وجـود            هـاي طراحـي     از طرف ديگر، بسياري از برنامه      .فيزيكي، و مشاركت مالي بوده است     

ناسب و درآمـد    طبيعتاً زماني كه بسياري از روستاييان هنوز در دستيابي به شغل م           . امكانات مالي و توان اقتصادي باالست     
انگيـزة جلـب    . ها مشاركت مطلوبي داشته باشـند       توان انتظار داشت كه در اجراي اين برنامه         اند، نمي   كافي با مشكل مواجه   

اني كه مشكالت شغلي و درآمدي در ممشاركت روستاييان، اميد به آينده و احساس نياز به شكوفايي است؛ كه اين امر تا ز      
  .كند هور پيدا نميدرجة اول قرار دارد، فرصت ظ
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  موانع اجتماعي
دهد كه از موانع مشاركت گستردة روستاييان در دستيابي به توسـعة روسـتايي، كـاهش                  ها نشان مي    نامه  هاي پرسش   يافته

اين عامل به عنوان سد محكمـي در برابـر همـاهنگي و مـشاركت در                . اعتماد اجتماعي روستاييان به عملكرد دولت است      
پيوند و مشاركتي مردم در     هاي هم   اي نه چندان دور، در روستاهاي دهستان سلگي ارتباط          در گذشته . ندك  ها عمل مي    برنامه

صـورت گروهـي      هـا بـه     سطح بااليي قرار داشت و بخش عظيمي از كارهاي روستا و حتي كارهاي شخصي افراد در خانه                
هاي پيوند سست شدند و مردم        كم اين حلقه    ا، كم ريز در روستاه    اما پس از حضور دولت به عنوان برنامه       . پذيرفت  انجام مي 

شـان مـسئول    بسياري از كارها را يا وظيفة دولـت برشـمردند و يـا ديگـر خـود را در برابـر يكـديگر و در برابـر روسـتاي                          
  .دانستند نمي

ها خودشان  اند و هر كدام از آن       شوند كه در درون خود داراي چند طايفه و فاميل           در اين دهستان، روستاهايي ديده مي     
گردد و دستيابي به نتيجة مطلـوب   ها مي همين امر مانع از تجمع افكار و ايده      . دانند  را بيش از ديگري مخير امور روستا مي       

. ها خود از عوامل بازدارنـده اسـت         افزون بر اين، وجود اختالفات بين روستاهاي مختلف در برخي زمينه          . سازد  را دشوار مي  
هـاي مـشاركت را كمتـر         اي فارسبان و كمالوند بر سر آب كشاورزي از عواملي است كـه زمينـه              مثالً اختالف بين روستاه   

  .كند مي
  

  موانع فرهنگي
هاي مشاركتي در روستاهاي دهستان سـلگي         شان از سودمندي برنامه     هاي اجتماعي و سياسي مردم و آگاهي        سطح آگاهي 

شـان بـه اخبـار        كه تنها منبع دسترسي   ...) آباد، كمالوند و      آباد، علي  ليالس، امين (تر    تر و دورافتاده    ويژه روستاهاي كوچك    به
شان، تلويزيون است، بسيار پايين است و همة روستاهاي دهستان براي دسـتيابي بـه منـابع                   سياسي و اجتماعي مرز و بوم     

ه روسـتاييان را از  اي از عوامـل بـسيار مهمـي اسـت كـ             انزواي رسانه . بايست به شهر مراجعه كنند      آگاهي و اطالعات، مي   
  . در اين زمينه غافل كرده است اهميت پرداختن به امور مشاركتي و آگاهي

ويژه در بين نسل كهنسال روستايي ـ از موانع مهم بر سر راه مـشاركت    تقديرگرايي و سپردن امور به سرنوشت ـ به 
تقديرگرايي و اتكاي به سرنوشت در آنها بيشتر        تر باشد،     هر چقدر كه سطح سواد و آگاهي روستاييان پايين        . آيد  شمار مي   به
كنـد و انگيـزة پـرداختن بـه كارهـاي مـشاركتي را كـاهش                  شود، اين ويژگي از مشاركت مردم روستايي جلوگيري مي          مي
  . دهد مي

  
  موانع سياسي

زمـاني كـه    . آيـد  شمار مي   ها از موانع بسيار مهم بر سر راه مشاركت روستاييان به            گيري  گري دولت و تمركز تصميم      تصدي
هـاي مـشاركت      هـا را در سـطوح خـرد و كـالن برعهـده گرفـت، زمينـه                  ريزي  انبه مسئوليت برنامه  ج  صورت همه   دولت به 

  .هاي تزريقي از سوي دولت استفاده گرديد روستاييان به سرعت از بين رفت و از روستاييان صرفاً در اجراي برنامه
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  گيري نتيجه
شان دسترسي نداشته باشند، مشاركت به سـرعت     هاي  الي و اختيارات كافي براي اجراي طرح      اگر مردم روستا به امكانات م     

  .انجامد عالقگي خواهد داد و به بيگانگي اجتماعي مي جاي خود را به بي
توان از نيروي جوان و تحصيلكردة دهستان كه اغلب جوياي كار و به دنبال مسيري براي                  حل اين معضل، مي   براي  

اي  ند، بهره گرفت و يك نهاد يا سازمان غيردولتي تشكيل داد كه بتواند اهداف مهم آموزشي و مـشاوره          كسب معاش هست  
مـثالً  . ساز و محرك روستاييان باشد     انگيزه   بهداشتي، زراعي وديگر موارد،     هاي مختلف حقوقي،    ر زمينه دگيري كند و      را پي 

تـوان اقـدام بـه ايجـاد          هاي جوياي كار هستند، مي      حصيلكردهدر روستاهايي مانند روستاي شهرك و فارسبان كه داراي ت         
هاي غيردولتي و خودجوش كرد، تا هم معضل بيكاري كاهش پيدا كنـد و هـم سـهم مـشاركت آنـان در توسـعة                           سازمان
  .شان افزايش يابد روستاي

حدودي بهبود وضـعيت  ويژه در ميان زنان روستايي ـ ضمن اينكه تا   الحسنه ـ به  هاي اعتباري و قرض ايجاد صندوق
اينـك در برخـي از      . آورد  هاي مشاركت پويا و فعال را نيز فراهم مـي           اقتصادي خانوارهاي روستايي را به دنبال دارد، زمينه       

هـاي   هـا و صـندوق   دار بيشترند ـ در بين زنان روسـتايي توافـق    روستاهاي دهستان ـ به ويژه در روستاهايي كه زنان خانه 
گذاري را براي  ريزي و سرمايه نسته است بسياري از مشكالت آنان را حل كند و فرصت برنامه     اكه تو شود   اي ديده مي    دوره

گـردد، كـه خـود زمينـة          ها باعث ايجاد اعتماد و انسجام دروني در بين زنـان روسـتايي مـي                قواين صند . آنان فراهم آورد  
 هـزار تومـان در مـاه تجـاوز     50ود را كـه غالبـاً از     ها، زنان سرماية خ     در اين صندوق  . سازد  مشاركت بيشتري را فراهم مي    

با اين كار آنان يك وام بدون سـود و             شود،  كشي برنده مي    گذارند و هر ماه يك نفر در قرعه         كند در اختيار صندوق مي      نمي
هـا بـراي امـور        گيـري از ايـن وام       ريزي براي بهره    برنامه. پردازند  كنند و در پايان هر ماه اقساط آن را مي           بهره دريافت مي  

  .وري زنان روستايي مؤثر خواهد بود توليدي، در افزايش بهره
هاي اجتماعي روستاها و تقويـت آنهـا          ها و نهادهاي دروني و مخفي در اليه         در رفع موانع اجتماعي، شناسايي تشكل     

  .شوند  روستايي ديده ميها غالباً در بين جوانان و زنان اين تشكل. براي رشد و توسعة هر چه بيشتر مؤثر خواهد بود
لزوم حمايت دولت از نهادهاي مشاركتي و تالش براي ايجاد زمينة ظهور نهادهاي مشاركتي جديدتر كامالً احساس                 

ـ . شود مي توان يك كـانون گردهمـايي    كه هيچ نهاد مشاركتي وجود ندارد ـ مي  مثالً در روستاهايي مانند روستاي كمالوند 
كه اين خود قابليت گرايش افـراد بـه يكـديگر را              ييان وفاق و همبستگي بيشتري به وجود آورد،       ايجاد كرد و در بين روستا     

  .كند برد و تعامل و همكاري بين آنها را تقويت مي باال مي
به مشاركت و توسعة روستايي، ضروري اسـت، چـرا كـه توسـعه و مـشاركت در                  داشتن نگرش اجتماعي و فرهنگي      

هاي    كه مستلزم تغيير ساختاري عميق در برنامه        زش دروني و همراهي مستمر روستاييان دارد،      توسعة روستايي نياز به انگي    
اكنـون در حـال اجـرا در برخـي از             هاي هادي روسـتايي كـه هـم         بديهي است، اگر طرح   . مربوط به توسعة روستايي است    

مردمـي و   اجرا درآيند، داراي مـاهيتي       ايي كه در آينده بايد در ديگر روستاها به        ه  اي دهستان سلگي هستند و طرح     روستاه
 در روستايي چون فارسبان، به خاطر اينكـه          مثالً. مشاركتي باشند، با سرعت و كيفيت بسيار باالتري به اجرا درخواهند آمد           

 اكنـون در بـسياري از مـوارد         انـد، هـم     شان در نظر گرفته نشده      ريزي براي روستاهاي    مردم از همان ابتداي امر و در برنامه       
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مشكل عـدم همكـاري در        رو شده است؛ مثالً     اجراي طرح هادي روستا با مشكالت زيادي چون عدم همكاري مردم روبه           
  .ها را در پي داشته است نشيني فضاهاي مسكوني در اين روستاها، كه بلوكه شدن بودجه براي اجراي برنامه عقب

هـاي مـردم بـراي      دهستان، باال بردن سطح آگـاهي     در رفع موانع فرهنگي موجود بر سر راه مشاركت در روستاهاي            
هاي رسـمي     هاي گروهي و سازمان     ها و سازمان    پذيري با همكاري رسانه    پذيري و فرهنگ     نو از طريق جامعه    ايجاد فضايي 

  .پذير است تعليم و تربيت امكان
شـان و     هـاي    و محـدوديت   بخشي به آنها در خصوص منابع و امكانات         ارتباط مستمر و مشاوره با روستاييان و آگاهي       

شـوراهاي روسـتايي   . هاي در خور توجه است از مشكالت و موانع موجود بر سر راه آنها يكي ديگر از راه     طور آگاهي   همين
بهتر است كه با روستاييان در      ) مانند روستاي رزيني  (در دهستان سلگي، به جاي پرداختن به اختالف دروني بين خودشان            

  .آنان را به همكاري و مشاركت با يكديگر و مديريت محلي بكشانندارتباط مداوم باشند و 
  :در رفع موانع سياسي موجود بر سر راه مشاركت، مواد زير قابل ذكر هستند

 .يت محلي روستاييهاي مدير دادن اختيار به مردم محلي و سطوح پايين اجتماع در زمينه •

هـاي   برنامهتر به  تر و واقعي  مردم و بخشيدن صورت عملي    ريزي براي   ريزي با مردم به جاي برنامه       ضرورت برنامه  •
بهتر است در روستاهايي كه هنوز طرح هادي آنها نوشته نشده است، قبل از هر عملـي                 . اجرايي در سطح روستاها   

 . برده شود از نظر و سليقة مستقيم روستاييان بهره

 . امور آنهاشاركتي و عدم دخالت دراستقالل بخشيدن به نهادها و واحدهاي م •

 .ريزي روستايي كارگيري مردم در همة سطوح برنامه لزوم به •

رغم وجـود مـشكالت و موانـع فـراوان بـر سـر راه مـشاركت و                    توان گفت كه در دهستان سلگي به        طور كلي مي    به
ياري از كارگيري آن در توسعة روستايي، وجود ميل ذاتي روستاييان به امـور مـشاركتي و حـضور گـستردة آنـان در بـس             به

شده در بين روستاييان      هاي توزيع   نامه پرسشهاي     همچنان كه نگاهي به گويه      باشد؛ گشا  تواند راه   اي، مي   توسعههاي    برنامه
بـا  . ويژه مشاركت فكري و مشورتي ـ در ميان روسـتاييان در حـد مطلـوبي اسـت      دهد كه ميل به مشاركت ـ به  نشان مي

توان انتظـار داشـت كـه بـر      ان ـ كه آن نيز با مشاركت خودشان ميسر است ـ مي  افزايش توان اقتصادي روستاييان دهست
شك انگيزة مشاركت در بين روستاييان  بي. اي در روستاها افزوده شود    هاي توسعه   ها و پروژه    ميزان مشاركت مردم در طرح    

 هرچقدر مردم روستاها از مزايا   بديهي است كه  . بخشي به آنها بستگي دارد      بيش از هر چيزي به اقدامات فرهنگي و آگاهي        
و نتايج ثمربخش كارهاي مشاركتي آگاهي بيشتري داشته باشند و بدانند كه نتيجة مشاركت، دستيابي به سـود و منفعتـي          

  .شود پايدار است، انگيزة مشاركت در آنها افزوده مي
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