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 مقدمه

ی و های ملی اعم از ماد دهد در ایران بدون توجه به مشارکت مردمی سرمایه ها تجربة نظام تمرکزگرا نشان می نتایج سال

های  ماندن برخی طرح های عمرانی، ناتمام معنوی و امکانات دولتی هدر رفته و درنهایت نارضایتی روستائیان از دولت و فعالیت

پذیری افراد سرپرست را در پی داشته است  ها، و عدم مسئولیت عمرانی، عدم موفقیت و مداومت در اجرای برخی طرح

شود که در ساختن آینده و تعییـن سرنوشت خود  مومی به مردم این فرصت داده می(. در مشارکت ع231: 2935)عنابستانی، 

سهیم و شریك شونـد. چون زمانی که مردم احساس کنند خود عمالً و مستـقیماً در برنامه و امور جامعه دخالت داشته و در 

خود نقـش دارند مسلماً تعهد و دلبستگی  ها، و حل مـسائل و مشکالت جامعة مشی ها، تعیین خط ریزی ها، برنامه گیری تصمیم

زمـان بـا تکامـل و اصـالح  بنابراین، هم (.32: 2911وافری در قبال حیات اجتماعی احساس خواهند کرد )نوروزی و همکاران، 

 ریـزی توسـعه اهمیـت بیشتری یافتـه اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، نگـرش بـه مفهـوم توسـعه، اصـل مشـارکت در برنامه

ریـزی از ایـن جهـت اسـت کـه توسـعه بیـش از همـه بـر انگیـزش و یادگیـری متکـی  تأکیـد بـر اصـل مشـارکت در برنامه

ریـزی  همیـن اسـاس، برنامه (. بـر 59: 5882یابـد )میسرا،  هـای درونی تجلـی می اسـت و در بهبـود و کفایت مسـتمر توانایی

های ملـی مسـئولیت مشـترك  ها وابسـته خواهـد بـود. برنامه کراسـی در اهـداف و روشطـور جـدی بـه دمو توسـعه بـه

گذارنـد و، از سـوی دیگـر، هـر چه مشـارکت مـردم عـادی و  ها و نهادهایـی اسـت کـه بـر همدیگـر تأثیـر می سـازمان

ریـزی  هـا افزایـش یابـد برنامه و اجـرای برنامه نفـع از قبیـل نهادهـای صنفـی یـا احـزاب سیاسـی در تهیـه هـای ذی گروه

ای  ای طراحـی شـود کـه حجـم گسـترده ریـزی توسـعه بایـد بـه گونـه ها معنادارتـر اسـت. بـر ایـن اسـاس، نظـام برنامه آن

شـود، بلکه هم  ط نمیاز مشـارکت را در کلیة سـطوح داشـته باشـد. مشـارکت مـورد نظر فقط بـه دورة طراحـی برنامه مربـو

گیرد  یابی را دربر می گذاری، ارزیابـی، تأمیـن منابـع، اجـرا، نظـارت، و ارزشـ گـذاری، سیاسـت مراحـل مطالعـات، هدف

تواند به تمرکززدایی منجر شود و از  های محلی می ریزی (. مشارکت مردمی در برنامه53: 2934بیگی و خانی،  )علی

های  ها و هزینه (. پس برای اینکه برنامه259: 2935زی باال به پایین بکاهد )برقی و همکاران، ری های برنامه محدودیت

ها را در اجرای امور  های روستائیان شناسایی شود و آن گرفته در روستاها به توسعه منجر شود، باید نیازها و خواسته انجام

های اجتماعی، که فرایند توسعه را  مؤسسات روستایی و سازمانمشارکت داد؛ زیرا از یك سو مشارکت روستاییان موجب تقویت 

داشت  کارگیری توانایی و استعدادهای روستائیان در جهت توسعة ملی و نگه کنند، خواهد شد و از سویی موجب به تسهیل می

ز این پژوهش تحلیل (. هدف ا223: 2938)سرور و همکاران،  ای خواهد گردید  های منطقه جمعیت روستاها و کاستن نابرابری

شهر است و به دنبال این سؤال کلیدی است:  سر بخش مرکزی شهرستان قائم موانع مشارکت مردم محلی در دهستان بیشه

 ند؟روستاهای منطقة مورد مطالعه کدامترین موانع مشارکت مردم محلی در توسعة  مهم

 مبانینظری

توان معنی اصلی آن را درگیری،  وانی شده است؛ ولی درمجموع میهای فرا دربارة واژة مشارکت و معنای لغوی آن بحث

ها در فرایند  (. مشارکت مردم به معنای همکاری داوطلبانه و آزادی آن22: 2915تبار،  فعالیت، و تأثیرپذیری دانست )علوی

دانگیخته، ارادی، و طور اخص به مفهوم شرکت آگاهانه، خو (. مشارکت اجتماعی به5: 2911زاده،  توسعه است )ابراهیم

شدن در کارها، تسریع، و تسهیل اجرای امور جامعه و  یمهمنظور س ها در امور اجتماعی جامعه و به قصدمند افراد و گروه

مشارکت مردم در روند توسعه از چنان اعتباری (.32: 2911نوروزی و همکاران،  کمك به اهداف توسعة اجتماعی است )

گیری و حل مشکل است و دربارة افراد و  اند. مشارکت فرایند تصمیم معادل مشارکت دانسته برخوردار است که توسعه را

کنند  رساندن به کسانی کار می های مختلف دارند و برای نفع رود که منافع، عالیق، تخصص، و دیدگاه کار می هایی به گروه



 9933… تحلیلموانعمشارکتمردممحلیدرتوسعةروستایی

زمان با تکامل و  هم (.484: 5883ریسیریساك، ها تأثیرگذار خواهد بود )سی شان بر آن ها و اقدامات بعدی که تصمیم

ریزی توسعه اهمیت بیشتری یافته است. به عبارت دیگر، تأکید  اصالح نگرش بـه مفهوم توسعه، اصل مشارکت در برنامه

ریزی از این جهت است که توسعه بیش از همه بر انگیزش و یادگیری متکی است و در بهبود  بر اصل مشارکت در برنامه

طور جدی به دموکراسی در  ریزی توسعه به همین اساس، برنامه یابد. بـر  های درونی تجلی می یت مستمر تواناییو کفا

ها و نهادهایی است که بر همدیگر تأثیر  هـای ملی مسئولیت مشترك سازمان ها وابسته خواهد بود. برنامه اهـداف و روش

نفع از قبیل نهادهای صنفی یا احزاب سیاسی در  های ذی ی و گروههر چه مشارکت مردم عاد گذارند و، از سوی دیگر، می

ای  ریزی توسعه باید به گونه ها معنادارتر است. بر این اساس، نظام برنامه ها افزایش یابد توسعة آن تهیه و اجرای برنامه

در (. بنابراین،53: 2934بیگی و خانی،  ای از مشارکت را در کلیة سطوح داشته باشد )علی طراحی شود که حجم گسترده

تری در فرایند توسـعه مورد توجه قرار گرفته است. مثالً، در چارچوب  طور جدی های اخیر مفهوم مشـارکت به دهه

های ویژه در تعیین  های سالمت مشارکت افراد، جوامع، و گروه های بهداشتی و درمان روستایی، منظرة افق سیاست

شود. همچنین،  ها، دنبال می ها و خدمات موفق برای حفظ سالمت آن ای برای برنامه پایه عنوان ها، به اولویت بهداشتی آن

های محلی برای جوامع  ریزی و اجرای برنامه در این سند آمده است: توانایی اجتماعی و ظرفیت جامع جهت برنامه

 (.2: 5883)پرستن و همکاران،  منظور بهبود و حفظ سالمت خود الزم است به

 جامعهدرتوسعةروستاییمشارکت

: 5822)افووکو،  اصطالح مشارکت محلی عامل مهمی برای موفقیت و شکوفایی توسعة روستایی درنظر گرفته شده است

( توسعة 2312کنند، بانك جهانی ) های روستایی زندگی می نجا که جمعیت جهان در محیطآ(. از 43: 5825؛ نئومیر، 295

شده برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی یك گروه مشخص از افراد فقیر روستایی  حیای طرا روستایی را  استراتژی

طور واضح بدون مشارکت  (، به5883و ردزوان ) فریبرزهای  (. طبق گفته29-2: 5821کرد )برون و چیکاگوم،  تعریف

ر توسعة روستایی و همچنین آید. مشارکت نقش مهمی د وجود نمی ریزی و توسعه به پذیری، برنامه جامعه، هیچ مسئولیت

المللی برای تقویت مشارکت  های بین کند. این اساساً در تالش آژانس های روستایی و کشاورزی ایفا می ترویج تعاونی

پذیر  (. پس بحث توسعة روستایی بدون مشارکت و همیاری مردم امکان48: 5822شود )اللهدادی،  مردم منعکس می

ای است که  توان گفت که مشارکت مسئله ز عهدة چنین کاری ناتوان است. بنابراین، میتنهایی ا نیست، زیرا دولت به

در مفهوم  (.942: 5822معنی خواهد بود )مودسلی،  سراسر وجود توسعه را احاطه کرده است و بدون بحث توسعه بی

های توسعه را  سیر و اجرای پروژهها م نفع موجب آن ذی  فعالی است که به  توسعة روستایی، مشارکت اجتماعی شامل فرایند

رو، مشارکت اجتماع یك اشتغال مؤثر و فعال  تحت نفوذ دارند؛ نه اینکه فقط سهمی از سود پروژه را دریافت کنند؛ از این 

هایی که کیفیت  ها و برنامه های دشوار را تغییر دهند و بر سیاست توانند وضعیت هاست که با آن می برای افراد و گروه

(. همچنین، در عملکرد توسعه، این احساس 12: 2331کنند تأثیرگذار باشند )اسکینر،  ها و دیگران را تعیین می آن زندگی

ها مشارکت داشته باشند، معنی توسعه  ها و برنامه عمومی وجود دارد، در صورتی که مردم محلی در روند اجرای پروژه

. به همین ترتیب، محققان و متخصصان توسعه از طرفداران مشارکت (591: 5821کند )موبیتا و همکاران،  مفهوم پیدا می

ها و  ها بر این عقیده است که باید به افراد فقیر برای شرکت در پروژه کنند. ایدة اصلی آن مردم محلی حمایت می

کردن افراد فقیر  کتبنابراین، شر (.23: 5825گذارد توجه شود )منصوری و رائو،  ها تأثیر می هایی که در زندگی آن برنامه

: 5829نفعان توسعه منجر شود )فاژا و آیبینو،  تواند به نتیجة بهتر بین ذی ها می ها و برنامه های پروژه در برخی از جنبه

ریزی برای مشارکت در  رود افراد محلی در مداخالت توسعه قادر به تجزیه و تحلیل برنامه ، انتظار می (. بنابراین224

کند مردم  (. برای مثال، چمبرز ادعا می4: 5822گذاری آن در زندگی خود باشند )کیلوو و فرومنس،  اثر توسعة روستایی و
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ای از گروه خاصی از افراد هستند که ممکن است در مناطق روستایی محروم باشند و برای رهایی از  روستایی طبقه

شود. توسعة  به مشارکت ساکنان روستایی می کنند. استنباط به این ادعا در بیشتر اوقات منجر محرومیت تالش می

جمعیت و  عنوان فرایند بهبود رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی افراد مستقر در مناطق کم تواند به روستایی در این مرحله می

ظور من ( مشارکت جوامع روستایی را به5888(. بانك جهانی )2813: 5822نسبتاً دورافتاده در هر جامعة خاص باشد )اونی، 

های توسعة پایدار روستایی برشمرده است. درواقع،  استفادة بهینه از منابع موجود در روستا راهی اساسی در اجرای اولویت

دانست  ها شده مانند انجمن دهی های سازمان توان تشکیل گروه یکی از ابزارهای نیل به توسعة پایدار روستایی را می

طور  های توسعة روستایی به اند که برای ارتقای مشارکت روستاییان در پروژه آنبر  (. چیرت و ماسلی281: 5882)نجوه، 

. جلسات عمومی برای 2از:  اند طور اخص ابزارهای کلیدی مختلفی وجود دارد که عبارت اعم و توسعة پایدار روستایی به

های  نمایشگاه .4روستائیان؛ های محلی توسط  یابی . ارزش9ساالن؛  آموزش بزرگ .5سازی مردم جهت مشارکت؛  آماده

(. رید مشارکت را فرایندی 24-28: 5824ها و ارتباطات از راه دور )بهاگوونا و پندی،  رسانه .2مربوط به مسائل روستایی؛ 

گیری و اجرای تصمیماتی دارند که  ها از طریق آن نقش فعالی در تصمیم ها، و سازمان ، گروه کند که افراد تلقی می

گذاری آن بر  عنوان فرایند دخالت مردم و تأثیر عالوه بر این، مشارکت به (.5421: 5881ها تأثیرگذارند )رید،  آنمستقیماً بر 

های مختلف تعریف شده است که این مشارکت در سه سطح طراحی برنامه، اجرا،  ها و برنامه نتایج و دستاوردهای طرح

(. همچنین، 2999: 5828گیرد )استیفانو،  خاص مورد توجه قرار می یابی، و بررسی پیامدهای اجرایی برنامه یا طرح ارزش

میسرا مشارکت را رشد توانایی اساسی بشر از جمله شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی 

( بر آن 2343) (. ارنستین 243: 2913 زاده و همکاران، کند )میرك گیری و عمل سنجیده و اندیشمندانه تعریف می تصمیم

حال، گسترش   است. در عین  شده  های محلی و خوداتکایی استفاده برای ساخت ظرفیت« مشارکت»است که عبارت 

نظران،  (. عالوه بر اهمیت مشارکت محلی از دیدگاه صاحب5: 5829کند )چیفامبا،  نظارت دولت و کشور را نیز تصدیق می

ریزی  توان به شرح زیر نام برد: الف( موانع اجرایی مشارکت که شامل برنامه ( موانع مشارکت را می5822منفرد ) از دیدگاه

. 2بودن فناوری طرح مورد نظر؛  . نامناسب4. فقدان هماهنگی محلی؛ 9. ساز و کارهای نامناسب توزیع؛ 5متمرکز است؛ 

بیکی  الهیجانیان و شیعه(. همچنین، 52: 5822. فقدان ساختارهای محلی )نور، 4محتوای نامربوط پروژة مورد نظر؛ 

توان به موانع فرهنگی شامل جهل،  های موانع مشارکت می کنند که از شاخص ( در تحقیق خود بیان می2934)

توان به موانع  خودخواهی و خودمحوری، عدم کنجکاوی، عدم اعتماد، و احساس حقارت اشاره کرد. همچنین، می

(. 228: 2934بیکی،  شارکت در توسعه اشاره کرد )الهیجانیان و شیعهعنوان یکی دیگر از عوامل موانع م ساختاری به

( عوامل بازدارندة مشارکت در توسعة روستایی را در مسائل خانوادگی، اقتصادی، و اجتماعی بیان 2938شایان و همکاران )

موانع خانوادگی، اقتصادی، توان به  های موانع مشارکت می کند که از مقوله ( بیان می2914پناه ) کردند. همچنین، یزادن

 قدرتی اشاره کرد. جامعه، حکومت، نابسامانی فردی، و بی

 مشارکتجامعهوسیلهاستیاهدف؟

هدف  اند این است که مشارکت جامعه را وسیله بدانیم یا یکی از تمایزهایی که کارورزان توسعة روستایی قائل به آن

پیش  عنوان وسیله، به این معنی است که از مشارکت برای رسیدن به برخی اهداف از  (. مشارکت، به32: 2331)اسکینر، 

استفاده کنیم. این موضوع راهی است برای تحت نظارت درآوردن منابع فیزیکی، اقتصادی، و اجتماعی مردم  شده  تعیین

های توسعه نائل آمد؛ اما اگر  ها و پروژه تری به اهداف برنامه کارآمدتر، و ارزانطرز مؤثرتر،  که بتوان به طوری روستایی؛ به

عنوان یك فرایند فعال، پویا، و اصلی که هدفش توسعه و تقویت  مثابة یك هدف فرض شود، به مشارکت اجتماع به

 2(. جدول 32: 2331 شود )اسکینر، های مردم روستایی برای مداخلة مستقیم در توسعه است به آن نظر می ظرفیت



 9932… تحلیلموانعمشارکتمردممحلیدرتوسعةروستایی

دهد. تمایزات بین این دو عقیده یا  مثابة هدف را ارائه می  مثابة وسیله یا مشارکت به  ای از مشارکت به تحلیلی مقایسه

دهند.  الجمع. این دو اهداف و رویکردهای متفاوتی برای افزایش توسعة مشارکتی ارائه می اند یا مانع روشن و صریح

ها فقط بر روی یکی تأکید دارند.  اند. اما برخی از آن توسعه برای هر دو مفهوم ارزش یکسانی قائلبسیاری از کارگزاران 

عنوان وسیله بر طرز کار توسعة روستایی  کردن مشارکت به ( بر آن است که تا همین اواخر فرض2322مثالً، هیالری )

است، همچنان  شده   باصرفه انجام  بیش توسعة روستایی و  فرما بود. هرچند او قبول دارد که در نتیجة این راهبرد کم حکم

اند. از این نظر،  یافته  های توسعة روستایی به مشارکت اجتماعی معنادار و سوددار دست عقیده دارد که تعداد اندکی از پروژه

که در مشارکت ( بر آن است 2343است. همچنین، ارنستین ) به مشارکت معنادار مردم فقیر منجر نشده  این راهبرد 

که برآوردن  کنیم. درحالی محدودتر از وقتی است که مشارکت را هدف فرض می« اختیاردادن»مثابة وسیله مفهوم  به

تر  های توسعة روستایی توسط اهداف اقتصادی جامع است، پروژه تری قرار گرفته  نیازهای اساسی جامعه در اولویت پایین

است که خود باعث تشدید  مشارکت اجتماع اغلب موجب ایجاد تلة فقر جامعه شده  شوند. البته فقدان به جلو رانده می

 (.9: 5829شود )چیفامبا،  نیافتگی می توسعه

مثابةهدفمثابةوسیلهیامشارکتبهایمشارکتبه.تحلیلمقایسه9جدول
 هدف وسیله

است. شده   تعیین پیش  بیانگر استفاده از مشارکت درجهتِ رسیدن به اهداف و مقاصدی از کند به مردم قدرت ببخشد تا بیشتر مشارکت کنند. تالش می   

ها استفاده کند. ها یا برنامه کند از منابع موجود درجهتِ رسیدن به مقاصد پروژه تالش می  کند نقش مردم را در توسعة روستایی افزایش دهد. این رویکرد تالش می 

نه خود عمل مشارکت.تمرکز بیشتر بر رسیدن به اهداف است   
هاست نه صرفاً رسیدن به اهداف  تمرکز بر بهبود توانایی مردم برای مشارکت آن

شدة پروژه. پیش تعیین از   

کردن جامعه و  تر است؛ یعنی در جایی که نگرانی اصلی بسیج های دولت رایج در برنامه

ها برای بهبود سیستم حمل است. کردن آن درگیر  

دهد. کارگزاران  های دولت نشان می توجه کمتری به نمایندگیاین دیدگاه نسبتاً 

کنند. نظر موافقت می توسعة روستایی اصوالً با این نقطه  

مدت است. مشارکت عمدتاً کوتاه شود. نظر گرفته می فرایندی بلندمدت در   

مدت است. تر و بلند نسبتاً فعال شکلی انفعالی از مشارکت است.  

  5193:3خذ:چیفامبا،أم

ها در حرکت به سمت توسعة پایدار روستایی بر کسی پوشیده  بنابراین، اهمیت نقش مؤثر مردم و مشارکت آن

های آینده باشد  ای پویا و پایدار که متعلق به مردم امروز و نسل نیست و روشن است که برای حرکت به سمت توسعه

ها هم باید تعیین کنند که مالك  کنند. همان باید خود مردم از دسترسی به فواید توسعة احساس رضایت و عدالت

های نوین توسعه که بر  (. همچنین، در نگرش245: 2932موفقیت یا عدم موفقیت چیست )آفتاب و همکاران، 

توان  شود توسعة روستایی را می های مشارکت و توسعة منابع انسانی تأکید می توانمندسازی جامعة روستایی و مقوله

دهندة زندگی روستایی نامید که به ارتقای سطح زندگی  از تحوالت رو بـه تکامل ساختارهای شکل جانبه فرایندی همه

(. در 5: 2932شود )سروستانی و همکاران،  مادی و معنـوی روستائیان بـا عنایـت بـه مقولة پایداری منجـر می

مؤثر بر آن در روستاهای کشور  های مختلفی به بررسی مشارکت مردم در فرایند توسعة روستایی و عوامل پژوهش

پرداخته شده است. اما دربارة تحلیل موانع مشارکت در توسعة روستایی کمتر بررسی شده است. در ادامه به برخی از 

 شود:  ها اشاره می این پژوهش

ی بررسی عوامل فردی مؤثر بر مشارکت روستائیان در فرایند اجرا»(، در پژوهش خود با نام 2935عنابستانی )

تحلیلی و همبستگی )پیرسون( و  -، با روش توصیفی«هادی روستایی، مطالعة موردی: شهرستان خواف های طرح

خانوار منطقة نمونه به این  599گیری )کوکران( از سطح  ها براساس مطالعات میدانی و روش نمونه آوری داده جمع
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دار و ضعیفی  های هادی روستایی ارتباط معنی طرح نتیجه رسید که بین عوامل فردی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای

کند  درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین و توجیه می24اساس آن عوامل فردی مؤثر بر مشارکت فقط  وجود دارد که بر

 ها تأثیرگذار بوده است.  درصد بر روند اجرای طرح1و در بین عوامل فردی فقط تأهل و تعداد فرزندان به میزان 

یافتگی روستایی، نمونة  بررسی رابطة مشارکت مردمی و توسعه»(، در پژوهششان با نام 2934بیگی و خانی ) یعل

نفر از سرپرستان خانوار در شش  924اسنادی و میدانی،   ، با استفاده از روش«های سیروان و چرداول موردی: شهرستان

ها با استفاده از آمارة یومان ویتنی و ویلکاکسون به این نتیجه  روستای نمونه را مطالعه کردند و با تجزیه و تحلیل داده

اجتماعی پنج شـاخص از مجمـوع شش شـاخص رابطة معنـاداری بـا توسعة  -های سنتی رسیدند که در مؤلفة مشارکت

های  تهای مشـارکت در امور سیاسـی و مشـارکت در امـور اجرایی )از نـوع مشـارک روسـتایی نداشـتند و در مؤلفه

های  های دیگـر رابطة معنـادار بـا توسعة روسـتاهای شهرسـتان جدیـد(، بـه غیـر از یـك شـاخص، در همة شـاخص

 سـیروان و چـرداول مشـاهده شـده است.

نقش مشارکت در توسعة روستایی بخش خشکبیچار شهرستان »(، در تحقیق خود با نام 2932اسدی و همکاران ) 

روستای نمونه و  21نفر از روستاییان در  488نامه بر روی  اسنادی، میدانی و ابزار پرسش  ز روش، با استفاده ا«رشت

های ویلکاکسون، همبستگی اسپیرمن و کروسکال والیس به این نتیجه رسیدند که میزان مشارکت  ها با آزمون تحلیل داده

کرده است و متناسب با اندازة جمعیت روستاها،  مردم نقش کلیدی در توسعة نواحی روستایی محدودة مورد مطالعه ایفا

ویژه مشارکت فکری، مشورتی، کاری، و فیزیکـی در میـان  شود. میل به مشارکت به میزان مشارکت روستاییان بیشتر می

روستائیان در حد مطلوبی است و با افزایش توان اقتصادی روستائیان بخش خشکبیجار، بر میزان مشارکت مردم در 

شك، انگیزة مشارکت در بین روستاییان بیش از هر چیزی به  ای روستاها افزوده خواهد شد. بی های توسعه و پروژهها  طرح

 ها بستگی دارد. بخشی به آن اقدامات فرهنگی و آگاهی

ریزی توسعة روستایی در  نقش مشارکت در تمرکز منطقه برای استراتژی برنامه»( در پژوهش خود با نام 5882) جوما 

ریزی  ، به این نتیجه رسید که روش برنامه5885تا  2311، با استفاده از روش میدانی در بازة زمانی «طقة بوسیا در کینامن

های توسعه در سطح  ریزی و اجرای پروژه از مرکز به پایین اثرات اندکی در توسعة روستایی داشته است. بنابراین، در برنامه

گذاران و  سیاست DFRD ریزی ست و برای مشارکت مؤثر جوامع در برنامهمنطقه نیاز به مشارکت جوامع محلی ا

 ها نیاز است. سازی برنامه ریزان به اصالحات قانونی و اساسی برای شناسایی و ظرفیت برنامه

مشارکت مردمی دولت محلی و توسعة روستایی، انعکاسی بر سیستم »ای با نام  ( در مقاله 5828کاکومبا ) 

ای  های توسعه های اسنادی و میدانی به این نتیجه رسید که استراتژی با استفاده از روش« در اوگانداغیرمتمرکزسازی 

منظور درك اهداف اساسی  دست آورند و به باید از مشارکت بهره جوید تا مالکیت و توانمندی باالیی به دولت مرکزی می

تقویت نقش انجمن محلی در بسیج، مشارکت در  ها مشارکت در توسعة روستایی نیازمند غیرمتمرکزسازی و انجمن

و  مشارکت پیش از آنکه به بهبود منافع همگانی، ریزی، و انتخاب رهبران بدون دخالت دولت مرکزی است. بنابراین برنامه

 بایست به توانمندسازی و کارآمدی تبدیل شود. کاهش فقر منجر شود، می

با « های اقتصادی غیرکشاورزی روستایی در غنا رکت در فعالیتمشا»( در پژوهششان با نام 5825) دری و کانیب

خانوار به این نتیجه رسیدند که کشورهای در  215نامه در سطح  های اسنادی و میدانی و تکمیل پرسش استفاده از روش

کت در برای حمایت از معیشت روستایی، مشار، بنابرایناند.  توسعه با افزایش ناتوانی بخش کشاورزی مواجه حال 

 گیرد. کشاورزی ضروری است و با هدف بهبود معیشت روستایی باید مورد هدف قرار های غیر  فعالیت
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با استفاده از مطالعات اسنادی به این نتیجه « مشارکت مردم در توسعة سکیم»( در پژوهش خود با نام 5829) چتری

ب در فرایند توانمندسازی انسان و همچنین شرط آوردن شتا دست رسیده است که با توجه به اینکه هدف از مشارکت به

های  های توسعه بپردازند و شیوه ضروری برای توسعه است، دانشمندان معاصر نیز باید به دفاع از مشارکت مردم در پروژه

 شدن نیاز دارد. مشارکتی هنوز در مرحلة نوپایی است و به نهادینه

 روشپژوهش

تحلیلی است و اطالعات آن با استفاده از روش  -براساس ماهیت توصیفیپژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و  

شدن متغیرهای  آوری شده است. پس از مشخص منظور تدوین مبانی نظری موضوع( و روش میدانی جمع به ای ) کتابخانه

یق خانوارهای ها استفاده شد. جامعة آماری این تحق نامه گیری تصادفی ساده جهت تکمیل پرسش تحقیق، از روش نمونه

شهر است که طبق سرشماری عمومی نفوس و  سر بخش مرکزی شهرستان قائم هشت روستای واقع در دهستان بیشه

باشند. حجم نمونه برای جامعة  خانوار می 2444نفر و  4482، این هشت روستا دارای جمعیتی برابر با 2932مسکن سال 

مورد و واحد مورد پرسش سرپرست  211درصد معادل 81/8ار خطای آماری مذکور با استفاده از فرمول کوکران با مقد

ها در هر روستا تعیین شد. از دالیل انتخاب روستاها  خانوار است، که با استفاده از روش تسهیم به نسبت تعداد نمونه

شهر از شرایط  سر نسبت به سایر روستاهای شهرستان قائم توان این موضوع را بیان کرد که روستاهای دهستان بیشه می

های مقدماتی و مصاحبه با دهیاران و رؤسای شورای اسالمی  ای مناسبی برخوردار نیستند و براساس بررسی توسعه

روستاها یکی از علل ضعف توسعه مشارکت ضعیف مردم در توسعة روستاها بیا شد. بنابراین، نگارنده در تحقیق حاضر بر 

 سر بپردازد.  محلی در توسعة روستایی دهستان بیشهاند که به تحلیل موانع مشارکت مردم  آن

تعدادجمعیت،خانوار،وتعدادنمونهدرروستاهایموردمطالعه.5جدول

نامهتعدادپرسش  
شهرسربخشمرکزیشهرستانقائمدهستانبیشه  

 ردیف آبادی جمعیت خانوار

 2 باالافراکتی 142 513 94

 5 پاشاکالافراکتی 941 223 24

افراکتی پایین 481 581 54  9 

آباد مهدی 455 228 21  4 

 2 پایین لموك 281 211 55

 4 افراتخت 121 521 92

 1 شیخ رجه 214 23 1

 1 لهرم تلوك 444 524 51

 جمع 1 4482 2444 211

9312خذ:سرشماریعمومینفوسومسکنأم

برای و ریزی روستایی  نامه از اظهارنظر کارشناسان توسعة روستایی و استادان برنامه منظور تعیین روایی پرسش به

بودن ابزار تحقیق بود.  مبین مناسب 124/8برآورد پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی با ضریب 

ای،  ای، تحلیل خوشه نمونه تك tهای آماری مناسب )مانند  با روششده با توجه به نوع سؤال تحقیق  آوری های جمع داده

 تی دونمونة مستقل، و مدل واس پاس( تجزیه و تحلیل شد.
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لفهومتغیرهایمورداستفادهدرتحقیقؤم.3جدول

 متغیر مؤلفه

ضریب

آلفای

 کرونباخ

 متغیر مؤلفه

ضریب

آلفای

 کرونباخ

موانع 
محیط 

اجتماعی و 
 فرهنگی

های درون گروهی بین مردم  تنش افزایش
 محلی

421/8 

موانع 
فردی و 
 شخصیتی

پذیری مدیریتی  بودن سطح ریسك پایین
 مردم محلی

124/8 

 باورهای سنتی مذهبی
مندی پایین مردم محلی به پذیرش  عالقه

 توسعة روستایی

 بودن اعتماد به نفس پایین حاکمیت فرهنگ مردم محلی

منفی اجتماعات در بین مردم نگرانی از نگرش 
 محلی

های توسعة  نداشتن اقتدار مدیریتی در بحث
 روستایی

های توسعة  ناآگاهی از مفهوم مشارکت در طرح
 روستایی

های اجتماعی  ها و آسیب نفرت از برچسب
 بازی( )مانند اختالس و پارتی

موانع 
 -اقتصادی
 مالی

 عدم استقالل مالی و اقتصادی مردم محلی

452/8 

 نگری( نداشتن دوراندیشی شغلی )آینده

پذیری اقتصادی مردم  بودن سطح ریسك پایین
 محلی

های  دادن مسئولیت ترس از بازماندگی انجام
دلیل مسافرت، مأموریت، و  خانواده )به

 شرکت در جلسات(

 اجرایبودن انگیزة افراد در کارهای  پایین بودن حقوق و مزایای مردم پایین

موانع 
نهادی و 
 سازمانی

 بودن مردم محلی چندمسئولیتی

152/8 

موانع 
اطالعاتی 
 و ارتباطی

بودن آگاهی و معلومات مردم محلی از  پایین
 نظر اجتماعی و مسائل جاری روستا

459/8 

 نکردن مسئوالن به انتظارات مردم محلی توجه
بودن آگاهی و معلومات مردم محلی از  پایین
 ای، تخصصی، و اجرایی علمی، حرفهنظر 

نگرش سنتی مدیران میانی و باالیی به توسعة 
 روستا

های کاری مشابه در محیط  نداشتن تجربه
 روستا

 ها ها و برنامه گیری عدم حضور مردم در تصمیم
های ارتباط شغلی )بحث و  نداشتن مهارت

 مذاکره، رفع تعارض، و ادارة جلسات(

های اجتماعی و نهادی قوی و  تشکلنداشتن 
 های دوستان کاری قوی( )ایجاد شبکه منسجم

های روابط  ضعف در پذیرش چالش
فراساختاری شرایط مدیریتی )مانند نداشتن 

های سیاسی، گرایش فکری، و  وابستگی
 های اجتماعی( انجمن

رسانی در بخش  های اطالع ضعف شبکه
 ها اجرای طرح

(،9311)(،شـایانوهمکـاران9312)(،آفتـابوهمکـاران9315)(،عنابسـتانیوهمکـاران9311)رومیانیوهمکارانمأخذ:

(9311)بیکیالهیجانیانوشیعه

 منطقةموردمطالعه

 52درجه و  94شهر در استان مازندران قرار دارد. این دهستان بین  سر در بخش مرکزی شهرستان قائم دهستان بیشه

النهار  دقیقة طول شرقی از نصف 5درجه و  29دقیقه تا  42درجه و  25دقیقة عرض شمالی و  94درجه و  94ه تا دقیق

ن نوکندکال، از شمال شرق با دهستان اسفیورد شوراب، از قرار گرفته است. این دهستان از شمال غرب با دهستا گرینویچ

آباد، و از جنوب با دهستان کوهساران همسایه است. براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  غرب با دهستان علی

تخت، آباد، پایین لموك، افرا افراکتی، مهدی ، این دهستان مشتمل بر روستاهای باالافراکتی، پاشاکالافراکتی، پایین2932

خانوار است )دفتر آمار و  2444نفر مرد( و  5541نفر زن و  5224نفر ) 4482شیخ رجه، و لهرم تلوك و جمعیتی بالغ بر 

 (.2931اطالعات استانداری استان مازندران، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
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نقشةمنطقةموردمطالعه.9شکل

9311برداریکشور،مأخذ:نگارندهبااستفادهازپایگاهاطالعاتنقشه

 هایافتهبحثو

نفر متأهل  34درصد(،  4/22نفر زن ) 53درصد(،  4/14نفر مرد ) 223نفر حجم نمونه  211در این تحقیق، از مجموع 

 98-52نفر( بین  22درصد )3/2گویان در پنج گروه بررسی شد.  درصد( بودند. سن پاسخ28نفر مجرد ) 34درصد(، 28)

نفر( باالتر از  12درصد )1/91سال، و  28-42نفر( بین  14درصد )1/44سال،  48تا 92نفر( بین  55درصد )1/22سال، 

نفر( سواد خواندن و  51درصد )4/24نفر حجم نمونه،  211همچنین، از نظر وضعیت تحصیلی، از  پنجاه سال سن داشتند.

فر( ن 52درصد )5/22نفر( تحصیالت دبیرستان،  14درصد )3/93نفر( تحصیالت ابتدایی،  51درصد )4/24نوشتن، 

دار،   نفر( خانه 284درصد )4/24نفر( تحصیالت لیسانس داشتند. از نظر شغل،  93درصد )5/22تحصیالت فوق دیپلم، و 

نفر( دارای شغل دولتی بودند. از نظر تعداد  92درصد )2/24نفر( شغل آزاد، و  45درصد )9/55نفر( دامدار،  3درصد )1/4

نفر، و  1تا  2نفر( بین  289درصد )1/24نفر،  4تا  9نفر( بین  91درصد )1/23؛ نفر( دو نفر 5درصد )2/2افراد خانوار حدود 

 (.4)جدول  نفر بودند 1نفر( بیش از  44درصد )2/54

بودن توزیع  منظور بررسی نرمال  بودن متغیرهای تحقیق پرداخته شد. بنابراین، به در ادامة تحقیق به بررسی نرمال

صورت که اگر مقدار این خطا  استاندارد ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد. بدینصفات متغیرهای مذکور از خطای 

پور گتابی و صفری  شود )حبیب بودن توزیع رد می + باشد، در آن صورت فرض نرمال5تر از  یا بزرگ -5تر از  کوچك

های تحقیق  ع شاخص+ باشد، توزی2/2و  -2/2(. همچنین، چنانچه ضرایب چولگی و کشیدگی بین 232: 2934شالی، 

 .اند مشاهده است همة متغیرها دارای توزیع نرمال (. بنابراین، با توجه به آنچه در جدول مذکور قابل 2)جدول  نرمال است
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گویاناطالعاتتوصیفیپاسخ.1جدول  

هاگویه  درصدتجمعی درصد فراوانی متغیر 

 تأهل
2828 34مجرد

28288 34متأهل

 جنس
4/144/14 223مرد

 534/22288زن

 سن

52-98553/2 3/2 

92-48552/22 4/21 

42-28141/449/45

28121/91باالتر از   288 

 تحصیالت

4/24 51خواندن و نوشتن  4/24

143/93 ابتدایی  9/24

525/22 دبیرستان  5/44  

525/22 فوق دییلم  4/11

935/22 لیسانس  288

 شغل

2/24 2844/24 دار خانه

31/4دامداری  5/42

459/55 آزاد  2/19  

922/24دولتی  288 

 تعداد افراد خانوار

نفر 5  52/2 2/2

911/23نفر 4تا  9  1/58

2891/24نفر 1تا  2  4/12

444/54نفر 1بیش از   288

 9311هایتحقیق،مأخذ:یافته

بودنمتغیرهایتحقیقنتایجآزموننرمال.2جدول

 شاخص

 نتیجةآزمون کشیدگی چولگی

 خطا ضریب خطا ضریب
Skewness & 

Kurtosis 

 تأیید نرمال بودن 92/8 -84/8 21/8 58/8 موانع محیط اجتماعی و فرهنگی

 تأیید نرمال بودن 92/8 31/8 21/8 -12/8 مالی -موانع اقتصادی

 تایید نرمال بودن 92/8 -93/8 21/8 -25/8 موانع فردی و شخصیتی

 تایید نرمال بودن 92/8 -59/8 21/8 -94/8 موانع نهادی و سازمانی

 تایید نرمال بودن 92/8 24/8 21/8 -89/8 موانع اطالعاتی و ارتباطی

9311هایتحقیقومحاسباتنگارنده،مأخذ:یافته

شده از طریق  آوری های جمع برای ارزیابی موانع مشارکت مردم محلی روستاهای منطقة مورد مطالعه، به تحلیل داده

ها  ای به بررسی و تحلیل معناداری تفاوت میانگین نمونه تك tنامه اقدام شد. در مرحلة اول، از طریق آزمون  پرسش

مالی، فردی و  -محیط اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی پرداخته شد که موانع مشارکت مردم محلی در پنج عامل

دهد میانگین عددی حاصل از  آمده نشان می دست شخصیتی، نهادی و سازمانی و اطالعاتی و ارتباطی بررسی شد. نتایج به

انة آمده از حد متوسط )می دست گویان مبین باالبودن مقادیر میانگین به محاسبة موانع مشارکت مردم محلی در بین پاسخ
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مالی، فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی، و اطالعاتی و ارتباطی( از  -( در چهار عامل )اقتصادی9نظری یا ارزش 

دهد همة عوامل با  نشان می 82/8آمده در سطح  دست مجموع پنج عامل مورد بررسی است. همچنین، تفاوت معناداری به

توان  نمونه می د. درمجموع، با توجه به نتایج حاصل از آزمون تی تكمعنادارن 82/8( کمتر از sigمیزان ضریب معناداری )

مالی، فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی، و اطالعاتی و ارتباطی در روستاهای مورد  -بیان کرد که موانع اقتصادی

 ترین موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی هستند.  عنوان مهم مطالعه به

ای(نمونهتکT)آزموننگینمتغیرموانعمشارکتمردممحلیدرتوسعةروستاییبررسیمیا.1جدول

 میانگین شاخص
انحراف

 معیار
 Tآمارۀ

درجة

 آزادی
 معناداری

اختالف

از

 میانگین

%اختالفازفاصلة12از

 اطمینان

ترپایین  باالتر 

 -28/8 -21/8 -24/8 888/8 88/211 -49/51 54/8 44/5 موانع محیط اجتماعی و فرهنگی

 45/2 22/2 24/2 888/8 88/211 43/21 91/8 24/4 مالی -موانع اقتصادی

 39/8 12/8 13/8 888/8 88/211 15/49 51/8 13/9 موانع فردی و شخصیتی

 21/2 43/2 29/2 888/8 88/211 35/12 51/8 29/4 موانع نهادی و سازمانی

 21/2 28/2 24/2 888/8 88/211 94/34 55/8 24/4 موانع اطالعاتی و ارتباطی

 9311هایتحقیقومحاسباتنگارنده،مأخذ:یافته

ای استفاده شده است. تحلیل  گویان در زمینة موانع مشارکت مردم محلی از تحلیل خوشه بندی آرای پاسخ برای دسته

ای از  اشیا براساس مجموعه ها یا بندی یك نمونه از آزمودنی ای یك روش چندمتغیری است که هدف آن طبقه خوشه

ای، تشکیل  هایی با اعضای مشابه است. دلیل اصلی استفاده از تحلیل خوشه متغیرهاست که نتیجة آن تشکیل گروه

گویان در  های همگن از آرای پاسخ هایی از افراد در واحدهای مشابه به نام خوشه است. هدف این است که زیرگروه گروه

مالی، فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی، و اطالعاتی و ارتباطی را  -ی و فرهنگی، اقتصادیزمینة موانع محیط اجتماع

استفاده شده  K-Meansبندی  در بین افراد نمونه در روستاهای مورد مطالعه شناسایی کنیم. در این تحلیل از روش خوشه

های  هر خوشه است. درواقع، این مراکز ویژگیها، میانگین هر متغیر در داخل  ، مراکز نهایی خوشه1 براساس جدول است.

دهد. مقادیر میانگین متغیرها در خوشة دوم نسبتاً بیش از خوشة دیگر  گوی نوعی برای هر خوشه را انعکاس می هر پاسخ

است که بیانگر این است که در خوشة دوم با توجه به نظر افراد نمونه موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی 

گویان در زمینة موانع مشارکت  ای، آرای پاسخ ر از خوشة اول است. بنابراین، با توجه به نتایج آزمون تحلیل خوشهبیشت

 شود. مردم محلی در توسعة روستایی به دو دسته موانع با شدت زیاد و موانع با شدت کم تقسیم می

موانعمشارکتمردممحلیدرتوسعةروستاییاساسبندیافرادنمونهبرتعیینمرکزخوشهجهتدسته.1جدول

هاشاخص  
هاخوشه  

 میزانمعناداری Fآمارۀ
 خوشةدوم خوشةاول

 888/8 95/911 15/5 51/5 موانع محیط اجتماعی و فرهنگی
 888/8 22/542 43/4 35/9 مالی -موانع اقتصادی

 888/8 91/924 29/4 41/9 موانع فردی و شخصیتی
 888/8 94/548 44/4 25/4 سازمانی موانع نهادی و

 888/8 91/521 44/4 51/4 موانع اطالعاتی و ارتباطی
 9311هایتحقیقومحاسباتنگارنده،مأخذ:یافته
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 هایموانعمشارکتنمودارشاخص.5شکل

9311هایتحقیقومحاسباتنگارنده،مأخذ:یافته

محلی در توسعة روستایی در دو گروه )نظر گروهی که موانع با شدت زیاد منظور مقایسة میانگین موانع مشارکت مردم  به

دو  در منطقة مورد مطالعه وجود دارد و نظر گروهی که موانع با شدت کم در منطقة مورد مطالعه وجود دارد(، از آزمون تی

( بررسی Leveneزمون لون )ها به کمك آ گروه مستقل استفاده شده است. در این آزمون نخست الزم است برابری واریانس

ها و در  ( باشد، آزمون تی با فرض برابری واریانسSig>82/8 (تر از شود. بنابراین، در مواردی که میزان معناداری آن بزرگ

(. 243: 2934پور گتابی و صفری شالی،  )حبیب گیرد غیر این صورت آزمون تی با فرض عدم برابری واریانس انجام می

دهد، دربارة موانع فردی و شخصیتی، موانع نهادی و سازمانی، و موانع  نشان می 1 ج آزمون در جدولطور که نتای همان

مالی فرض برابری  -ها، و دربارة موانع اجتماعی و فرهنگی و موانع اقتصادی اطالعاتی و ارتباطی عدم برابری واریانس

ها  شود، میانگین افرادی که به نظر آن مشاهده می 1گونه که در جدول  شده است. همچنین، همان واریانس درنظر گرفته 

ها موانع با شدت کمتری در منطقه وجود  موانع با شدت بیشتری در منطقه وجود دارد بیشتر از افرادی است که به نظر آن

مردم محلی  است، موانع مشارکت 82/8آمده برای همة موانع که کمتر از  دست دارد. همچنین، با توجه به میزان معناداری به

درصد است. 32در توسعة روستایی در هر دو گروه معنادار بوده که بیانگر وجود تفاوت در بین این دو گروه در سطح اطمینان 

مالی، فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی، و  -دهندة این است که در منطقة مورد مطالعه موانع اقتصادی این نتیجه نشان

 باالیی بر مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی مؤثر بوده است.اطالعاتی و ارتباطی در سطح 

میانگینموانعمشارکتمردممحلیدرتوسعةروستاییةمقایس.1جدول

 میانگین هاخوشه متغیرها
انحراف

 معیار

Levene's Test for Equality 

of Variances 
t-test for Equality of Means 

Fمیزانمعناداری آمارۀ t درجةآزادی آمارۀ 
میزان

 معناداری

موانع اجتماعی و 
 فرهنگی

 22/8 51/5 با شدت کم
8898/8 34/8 41/23- 88/214 888/8 

 22/8 15/5 با شدت زیاد

 -موانع اقتصادی
 مالی

 59/8 35/9 با شدت کم
24/9 84/8 24/22- 88/214 888/8 

 52/8 43/4 با شدت زیاد

موانع فردی و 
 شخصیتی

 21/8 41/9 با شدت کم
13/1 888/8 24/23- 82/212 888/8 

 24/8 29/4 با شدت زیاد

موانع نهادی و 
 سازمانی

 29/8 29/4 با شدت کم
12/4 82/8 45/23- 85/14 888/8 

 23/8 44/4 با شدت زیاد

موانع اطالعاتی و 
 ارتباطی

 22/8 44/4 با شدت کم
58/4 82/8 41/21 15/292 888/8 

 22/8 51/4 با شدت زیاد
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در ادامه برای اینکه بدانیم در کدام روستا موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی بیشتر است از مدل واسپاس 

گیرد میزان  گیری چندمعیاره موردتوجه قرار  تواند در انتخاب روش تصمیم استفاده شده است. یکی از پارامترهایی که می

تواند میزان دقت آن را باال ببرد. میزان دقت  کنند ترکیب دو مدل می یهاست. همچنین، محققان پیشنهاد م دقت این مدل

خوبی  )مدل محصول وزنی( نسبتاً به WPS)مدل جمع وزنی( و مدل  WSMگیری چند شاخصه  های تصمیم نتایج مدل

ها  این مدل های ترکیبی در مقایسه با میزان دقت های محققان، میزان دقت مدل شده است. براساس نتایج بررسی شناخته

( است. WASPASهای ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی ) شدن بسیار باالتر است. یکی از این مدل قبل از ترکیب

گیری کارایی باالیی داشته باشد. همچنین، نتایج حاصل از این مدل از دقت  تواند در مسائل پیچیدة تصمیم این مدل می

 باالیی برخوردار باشد. 

  استفاده waspasرای تحلیل موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی منطقة مورد مطالعه از مدل در ادامه ب

وزن و میانگین هر شاخص در روستاهای  3دهی مورداستفاده در این تحلیل مدل آنتروپی است. جدول  شده است. وزن

 دهد. سر را به تفکیك موانع مشارکت مردم محلی نشان می دهستان بیشه

 بهتفکیکروستاهاموانعمشارکتهایمیانگینشاخص.1ولجد

 روستا
موانعاجتماعیو

 فرهنگی

-موانعاقتصادی

 مالی

موانعفردیو

 شخصیتی

موانعنهادیو

 سازمانی

موانعاطالعاتیو

 ارتباطی

 29/4 41/4 15/9 42/4 45/5 باالافراکتی

 24/4 21/4 31/9 24/4 28/5 پاشاکالافراکتی

 43/4 42/4 14/9 48/4 25/5 افراکتی پایین

 28/4 24/4 14/9 28/4 22/5 آباد مهدی

 22/4 21/4 34/9 41/4 42/5 پایین لموك

 24/4 24/4 31/9 44/4 44/5 افراتخت

 21/4 24/4 11/9 25/4 49/5 شیخ رجه

 21/4 21/4 19/9 22/4 42/5 لهرم تلوك

 84/8 22/8 98/8 54/8 92/8 وزن

9311هایتحقیقومحاسباتنگارنده،یافتهمأخذ:

ها باالست موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی  در آن Qiروستاهایی که مقدار ضریب  ،28 براساس جدول

تر است موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی  ها پایین در آن Qiها شدیدتر و روستاهایی که مقدار ضریب  در آن

با ضریب  Qiدر روستای باالفراکتی و کمترین میزان  9488/8با ضریب  Qiمتر است. بنابراین، بیشترین میزان ها ک در آن

 941بودن تعداد جمعیت ) دلیل پایین در روستای پاشاکالفراکتی مشاهده شده است. در روستای پاشاکالفراکتی به 9432/8

اجرپذیری، فرهنگ محلی و باورهای سنتی مذهبی در ( و عدم مه2932نفر براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

مندی  دلیل وابستگی و شناخت عمیقی که از خود و مدیران روستا دارند عالقه روستا بیشتر حفظ شده است و روستائیان به

)از جمله حفظ پاکیزگی محیط اطراف زندگی خود، کاشت گل و  و احساس مسئولیت بیشتری به مشارکت در توسعة روستا

اند. اما روستای  خت در جلوی در منازل، کمك مالی به مسجد، و توسعة امامزاده سید صادق روستا( از خود نشان دادهدر

دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط اقلیمی مناسب، و راه دسترسی مناسب شاهد  های اخیر به باالفراکتی در طی سال

ه است که انسجام فرهنگی و قومی روستا را، که دو سمنان بو ،صفهانویژه از مناطقی چون تهران، ا های دوم به رشد خانه

از عوامل مهم مشارکت است، تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، اگرچه ساکنان جدید روستا از وضعیت اقتصادی 



 9311پاییز،3ۀ،شمار25ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش9911

سطح پایین دلیل  های عمرانی آن به بهتری نسبت به خود روستائیان برخوردارند، در جهت توسعة روستا از جمله فعالیت

 پذیری اقتصادی که ناشی از عدم اعتماد آنان به مدیران روستایی است مشارکت مالی ندارند.  ریسك

 مردممحلیدرتوسعةروستاییدرموانعمشارکتwaspasمیزانامتیازحاصلازتحلیلمدل.91جدول
 

 رتبه  میزانQi  میزانλ روستا

 2 9488/8 1928/8 باالافراکتی
 1 9432/8 1452/8 پاشاکالافراکتی

 2 9221/8 1483/8 افراکتی پایین
 4 9293/8 1938/8 آباد مهدی

 4 9288/8 1489/8 پایین لموك
 1 9431/8 1428/8 افراتخت
 9 9223/8 1941/8 شیخ رجه

 5 9214/8 1941/8 لهرم تلوك

9311هایتحقیقومحاسباتنگارنده،مأخذ:یافته

 


نمودارنتیجةمدلواسپاسدرروستاهایموردمطالعه.3شکل
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بندی روستاها در زمینة میزان موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی با توجه به خروجی  در ادامه برای دسته

ها، میانگین هر متغیر در داخل هر  مراکز نهایی خوشه، 22 بندی استفاده شده است. براساس جدول مدل واسپاس از خوشه

دهد. مقادیر میانگین  گوی نوعی برای هر خوشه را انعکاس می های هر پاسخ خوشه است. درواقع، این مراکز ویژگی

مونه متغیرها در خوشة اول نسبتاً بیش از دو خوشة دیگر است که بیانگر این است که در خوشة اول با توجه به نظر افراد ن

دهد کدام  نشان می ANOVAموانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی بیشتر از دو خوشة دیگر است. نتایج جدول 

بندی دارند. نتایج مدل واسپاس در موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی با  متغیرها بیشترین نقش را در خوشه

 ها از هم دارد. بیشترین نقش را در جداسازی خوشه 82/8تر از   ( در سطح خطای کوچك42/52) Fمقدار 

شود، روستاهای لهرم تلوك و باالافراکتی در خوشة اول )موانع مشارکت در  مشاهده می 25گونه که در جدول  همان

ها  ها شدت بیشتری دارد(، روستاهای پاشاکالافراکتی، پایین لموك، و افراتخت در خوشة دوم )موانع مشارکت در آن آن
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ها شدت  آباد در خوشة سوم )موانع مشارکت در آن افراکتی، و مهدی ت متوسط دارد(، و روستاهای شیخ رجه، پایینشد

 کمتری دارد( قرار دارند. 

 بندیروستاهابراساسموانعمشارکتتعیینمرکزخوشهجهتدسته.99جدول

Qiمیزان

 واسپاس

خوشةاول

 موانعشدید

خوشةدوم

 موانعمتوسط

ومخوشةس

 موانعمحدود
 میزانمعناداری Fآماره

9211/8 9293/8 9434/8 42/52 888/8 
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ایروستاهایموردبررسیبراساسنتایجمدلواسپاسدرموانعمشارکت.تحلیلخوشه95جدول

 فاصلهتامرکزخوشه بندیروستاهادسته روستا

 لهرم تلوك
 خوشة اول

882528/8 

 882238/8 باالافراکتی

 پاشاکالافراکتی

 خوشة دوم

888298/8 

 888918/8 پایین لموك

 888218/8 افراتخت

 شیخ رجه

 خوشة سوم

885898/8 

 885818/8 افراکتی پایین

 888898/8 آباد مهدی
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 گیرینتیجه

رود.  شمار می مردمی در سطوح مختلف یکی از راهبردهای کاهش محرومیت جامعة روستایی در ابعاد مختلف بهمشارکت 

تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی در ارتباط با حقوق مدنی مردم جهت دخالت در مدیریت روستاها، امور نهادها و  بنابراین، می

که توسعة روستایی مستلزم وجود نهادهای کارآمد است، برای تحقق اهداف  دفاع از حقوق مردم روستایی داشته باشد. از آنجا

مند باشد. از طرفی، در توسعة روستایی نیز هدف جلب و  دهی ممکن بهره ترین سازمان ترین و مطلوب توسعه باید از مناسب

یشین توسعه به نوعی مورد توجه های پ تر روستایی است که در اغلب برنامه خصوص اقشار محروم توسعة مشارکت روستائیان به

های اجتماعی و گروهی، کمك به توسعه  ای برای گسترش و توزیع شرکت در تصمیم گیرند. از این رو، مشارکت وسیله قرار نمی

نفع از قدرت  طور گسترده مستلزم این است که اعضا و افراد ذی مندشدن از اثرهای آن است. بنابراین، مشارکت مردمی به و بهره

ای به این نتیجه رسید که بین عوامل فردی مؤثر  ( در مطالعه2935عی و مشترك برخودار باشند. در همین رابطه عنابستانی )جم

( به این 2934بیگی و خانی ) های هادی روستایی ارتباط معنادار و ضعیفی وجود دارد. علی بر مشارکت و فرایند اجرای طرح

اجتماعی از مجمـوع شش شـاخص مورد بررسی، پنج شـاخص رابطة  - سنتی  های مشارکت نتیجه رسیدند که در مؤلفه

ریزی از مرکز به پایین اثرهای اندکی در  ( به این نتیجه رسید که روش برنامه5882معناداری بـا توسعة روستایی نداشتند. جوما )

باید از مشارکت  ای دولت مرکزی  توسعههای  به این نتیجه رسید که استراتژی (5828توسعة روستایی داشته است. کاکومبا )

( به این نتیجه رسیده است که هدف از مشارکت 5829دست آورند. همچنین، چتری ) بهره جوید تا مالکیت و توانمندی باالیی به

 آوردن شتاب در فرایند توانمندسازی انسان و همچنین شرط ضروری برای توسعه است. از این رو، با توجه به نتایج دست به

ای میانگین  نمونه تك t های تحقیق، نتایج آزمون  شده در رابطه با موانع مشارکت مردم محلی براساس شاخص تحقیقات بررسی

( سنجش شد و نشان داد میانگین واقعی نظر 9موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی با میانگین فرضی )  شده محاسبه
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تر و در حد  بزرگ 9ی، فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی، و اطالعاتی و ارتباطی از مال -گویان در موانع اقتصادی کل پاسخ

ها،  قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد. براساس مراکز نهایی خوشه 82/8متوسط به باالست و با توجه سطح معناداری کمتر از 

بیانگر این است که در خوشة دوم با توجه به نظر افراد  مقادیر میانگین متغیرها در خوشة دوم نسبتاً بیش از خوشة دیگر است که

نشان داد که کدام  ANOVAنمونه موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی بیشتر از خوشة اول است. نتایج جدول 

مالی،  -ادیبندی دارند. بنابراین، میزان معناداری موانع محیط اجتماعی و فرهنگی، اقتص متغیرها بیشترین نقش را در خوشه

بیشترین نقش را در جداسازی  82/8تر از  فردی و شخصیتی، نهادی و سازمانی، و اطالعاتی و ارتباطی با سطح خطای کوچك

نشان داد  WASPASگویان به دو دستة زیاد و کم تقسیم شد. نتایج خروجی مدل  ها از هم دارد. بنابراین، نظر پاسخ خوشه

ها شدیدتر و روستاهایی  ها باالست موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی در آن آندر  Qiروستاهایی که مقدار ضریب 

ها کمتر است. بنابراین،  تر است موانع مشارکت مردم محلی در توسعة روستایی در آن ها پایین در آن Qiکه مقدار ضریب 

در روستای پاشاکالفراکتی  9432/8با ضریب  Qi در روستای باالفراکتی و کمترین میزان 9488/8با ضریب  Qiبیشترین میزان 

ها آورده شده  رفت از آن بنابراین، در زیر به معرفی هر کدام از موانع پرداخته و راهکارهایی در جهت برون مشاهده شده است.

 است.

 مالی-.موانعاقتصادی9

بودن حقوق و مزایای مردم  اقتصادی، و پایین پذیری بودن سطح ریسك از منظر اقتصادی، عدم استقالل مالی و اقتصادی، پایین

های علوم و فنون  روز در خصوص پیشرفت های اجرایی و عدم اطالعات به محلی، نبود نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاه

ز آنجا شود و ا ترین موانع توسعة اقتصاد روستایی محسوب می های وابسته به آن از عمده تولیدات مرتبط با کشاورزی و فعالیت

کننده در بسترسازی مشارکت و تمایل آنان مالی بر مشارکت اجتماعی مردم محلی نقش تعیین -که میزان اثرگذاری اقتصادی

های  اند که تقویت بنیان های توسعة روستایی دارد، کارشناسان توسعة اقتصادی بر آن ها و برنامه برای مشارکت در اجرای پروژه

تواند مسیر توسعة  سازی چرخة تولید در فضاهای روستایی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی می عالاقتصادی روستا با محوریت ف

های بومی و  ریزی و تقویت اقتصاد روستایی باید با توجه به استعدادها و ظرفیت روستایی را هموارتر کند. در راستای برنامه

های دولتی و  گیری از تسهیالت بانکی، حمایت محلی، بهرهاقتصادی هر منطقه، با مشارکت نیروهای  -محیطی و قابلیت محلی

 زایی در روستاها را تهیه و اجرایی کرد. گذاری بخش خصوصی، برنامة توسعة اقتصادی و اشتغال سرمایه

 .موانعفردیوشخصیتی5

ها را  انسانی سازمان با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در فرایند توسعة پایدار و اینکه زنان و مردان با هم منابع

موانع وری و توسعة اجتماعی و اقتصادی روستا نقشی بنیادی دارند. توان گفت که افراد در افزایش بهره سازند، می می

مندی پایین مردم محلی  ، عالقه پذیری مدیریتی مردم محلی کاهش سطح ریسكتواند باعث  فردی و شخصیتی افراد می

های توسعه، نداشتن دوراندیشی شغلی  نداشتن اقتدار مدیریتی در بحثبودن اعتماد به نفس،  به پذیرش توسعه، پایین

رفت از این معیار  بودن انگیزة افراد در کارهای اجرایی در توسعة روستایی شود. بنابراین، برای برون نگری(، و پایین )آینده

 رهای الزم برای رفع موانع فردی در مناطق روستایی فراهم شود. نیاز است که بست

 
 .موانعنهادیوسازمانی3

ها و  معیارهای نهادی و سازمانی که روی ساختار توسعة روستایی تمرکز دارد باید با ایجاد ارتباط مؤثر و قوی میان انجمن

راهبردی در راستای توسعة روستایی و افزایش قدرت های  مشی ها و خط تعیین استراتژیهای روستایی از طریق  تعاونی

مشارکتی روستائیان گام بردارد. از طرفی، ساختار منسجم مدیران محلی نیز نقش هدایتگر، ارشادی، و ترویج روستایی را 
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گاه تغییر دیدنفع در توسعة روستایی فراهم شود. همچنین،  در سطح محلی ارائه دهد تا زمینة مشارکت همة کنشگران ذی

توان با  سازمان و نهادهای دولتی در نحوة مشارکت مردم محلی برای بهبود روند آن مورد توجه قرار گیرد. درنهایت، می

سازی مردم از روند توسعة روستاهایی  ها برای آگاه ها و پروژه های گوناگون مرتبط با طرح های پیشرو در زمینه ایجاد گروه

 بسترسازی کرد. های پایین قرار دارند که در خوشه

 .موانعاطالعاتیوارتباطی1

موانع گوناگونی بر راه اشاعة اطالعات در مناطق روستایی در کشور ایران وجود دارد که موجب کندی روند رشد و توسعة  

تا، بودن آگاهی و معلومات مردم محلی از نظر اجتماعی و مسائل جاری روس توان به پایین شود که از جمله می اطالعات می

های ارتباط شغلی  ای، تخصصی و اجرایی، نداشتن مهارت بودن آگاهی و معلومات مردم محلی از نظر علمی، حرفه پایین

ها و ضعف در پذیرش  رسانی در بخش اجرای طرح های اطالع )بحث و مذاکره، رفع تعارض، ادارة جلسات(، ضعف شبکه

های اجتماعی(  های سیاسی، گرایش فکری، انجمن داشتن وابستگیهای روابط فراساختاری شرایط مدیریتی )مانند ن چالش

رسانی از طریق  رفت از این موانع نیاز است که اقدام منطقی و عقالنی در تقویت اطالع اشاره کرد. بنابراین، برای برون

سرعت خود را با  قدرت مواجهة انسان را باال برد و انسان را طوری آموزش دهد که بهتواند  آموزش انجام گیرد که می

های فردی و اجتماعی آنان را  تغییرات مداوم انطباق دهد و با ایجاد تحول در بینش، دانش، نگرش، و افزایش مهارت

 صورت فعال و اثرگذار برای مواجهه با تحوالت و تغییرات توسعة روستایی آماده کند. به

 .موانعاجتماعیوفرهنگی2

دارد. مثالً، ناآگاهی انسان از مفهوم مشارکت در  نگی افراد را از مشارکت بازمیدرك و حساسیت نسبت به موانع فره

شود که انسان نتواند در کارها همفکری کند. در  های توسعة روستایی و عدم شناخت و درك از محیط بیرون باعث می   طرح

حلی از جمله موانع فرهنگی درنظر بودن، باورهای سنتی مذهبی، حاکمیت فرهنگ مردم م محلیهای چون  این معیار شاخص

رفت از این مانع در روستاهای مورد مطالعه نیازمند رویکردهای ارتباطی از طریق  گرفته شده است. بنابراین، برای برون

. بنابراین، از طریق مشارکت  مشارکت، تمرکززدایی، و آموزش است که بتواند جایگاه بهتری در توسعة روستاها پیدا کند

های راهبردی توسعة روستایی کمك کرد. از طرفی دیگر، به ایجاد نهادهای  توان به جنبه های مختلف می دستگاه نهادها و

مشارکتی برای توسعة روستایی در مناطق مختلف با هدف برداشتن موانع فرهنگی و اجتماعی توجه اساسی شود. همچنین، 

ویژه در روستاهای  بة مردمی در فرایند توسعة روستایی بهجان ارتقای فرهنگی جامعه به سوی پذیرش مشارکت همهبرای 

 سازی شود. افراکتی و شیخ رجه که در سطح خیلی پایین از مشارکت محلی قرار دارند بستر آباد، پایین مهدی

یابی به توسعة روستایی مستلزم  شده، دست توان بیان کرد که با توجه به مسائل و مشکالت مطرح بنابراین، در کل می

شعار اصلی برای رسیدن به توسعه است. در « بیندیش و محلی عمل کن»مشارکت در سطح محلی است و شعار جهانی 

نفعان توسعة روستایی است. بنابراین، نظام مشارکت توسعة روستایی  این راستا توسعة روستایی مستلزم مشارکت همة ذی

توان  سطوح دارا باشد. از دیگر راهبردهایی که می  را در کلیةای از مشارکت  ای طراحی شود که حجم گسترده باید به گونه

هایی  که الزمة آن اتخاذ سیاست ( است روستایی در مناطق روستایی ارائه کرد ترویج آموزش مشارکت در سطح محلی )

فزایش نفع در راستای ارتقای مسئولیت مردم در خصوص حفظ فرهنگ و ا برای افزایش اگاهی در بین همة کنشگران ذی

روستایی محلی است که آن هم مستلزم روابط تعاملی جدید در درون   رسانی فردی و شخصیتی در مسیر توسعة اطالع

 خصوصی محلی است.  -های دولتی جامعه و در نتیجه هدایت همیارانه، تولید همیارانه، مدیریت همیارانه، و مشارکت
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