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عیسی پوررمضان 1؛ استادیار گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.

چکیده

امروزه ،اهمیت نقش مؤثر مردم و مشارکت آنها درحرکت به سمت توسعه روستایی بر کسی پوشیده نیست.
برای رسیدن به الگوی توسعۀ مطلوب یا استفادۀ صحیح از منابع و فرصتها وتوزیع عادالنۀ امکانات ،مشارکت
مردم راهکار اصلی و محوری به شمار میرود .هدف پژوهش حاضر ،سنجش میزان مشارکت روستاییان در
توسعۀ سکونتگاههای روستایی پیراشهری خشکبیجار ،شهرستان رشت میباشد .بر این اساس مطالعه بر روی 386
نفر از روستاییان ،در  21روستای پیرا شهری خشکبیجار شهرستان رشت انجامگرفته و در آن از دو روش اسنادی
و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفادهشده

واژههای کلیدی:

است .برای دستیابی به این هدف ،پس از تهیه پرسشنامه و تعیین اعتبار روایی و پایایی آن با مقدارآلفای کرونباخ

جامعه محلی،

( ،)0/87پرسشنامهها در بین روستاهای نمونه دربین افراد توزیعشده و از نتایج آنها برای تأیید یا رد فرضیهها

مشارکت ،توسعه

استفادهشده است .برای سنجش مؤلفههای تحقیق از آزمونهای  Fواسپیرمن استفاده گردید و نتایج حاکی از

روستایی ،پیراشهر،
خشکیبیجار،
شهرستان رشت.

آن است که بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی ،سن ،درآمد ،تحصیالت و شغل اصلی با میزان مشارکت آنان در
راستای توسعه روستایی ،رابطه معناداری وجود داشته و عالوه بر آن میزان مشارکت مردم ،نقش کلیدی در
توسعه نواحی روستایی موردمطالعه ایفا میکند.
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DOR:

تحلیل میزان مشارکت جامعه محلی در توسعة (...پوررمضان)

مقدمه
در دهههای اخیر توجه به پدیده م شارکت و تأکید بر نقش آن بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تو سعه تا حد ب سیاری

ناشتی از تجربه شتکستت برنامههای توستعه در دهههای 1950و 1960میباشتد .در بررستی برنامهها ،عدم بهرهمندی از
مشتتارکت بهعنوان عامل اصتتلی شتتکستتت برنامهای توستتعه ارزیابیشتتده استتت .آنچه از جریان برنامهریزی توستتعه
دردهههای گذ شته برمیآید ،بیانگر این امر ا ست که این برنامه عمدتاً مبتنی بر طراحی متمرکز و از باال به پایین بوده
استتت .نارستتایی این رهیافتها آن بوده استتت که عموماً اغلب مردم به ندرت در برنامهریزی توستتعه مشتتارکت داده
شتتدهاند .به جرأت میتوان گفت تنها کس تانی که مستتائل و مشتتکالت روستتتاها را بهخوبی میتوانند درک کنند خود
مردم رو ستاها میبا شند لیکن در دهۀ 1980توجه ب سیاری از اندی شمندان برنامهریزی اجتماعی به طراحی جدید تحت
عنوان ازپایین به باال ویا مشارکت معطوف گردیده است (عنابستانی و همکاران .)20 :1391 ،بنا به اهمیت مشارکت و
تو سعه رو ستایی ،این مو ضوع به عنوان یکی از اهداف و راهبردهای تو سعه رو ستایی مح سوب می شود .بانک جهانی
نظارت مردم محلی بر مسائل مربوط به محل خود ،یکی از عناصر مهم برنامهریزی توسعه روستایی میداند و این را به
معنای کمک به آنها برای مشتتارکت در امور ستتیاستتی ،تصتتمیمگیری و افزایش مهارتهای مربوط به چگونگی رفع
مشکالت میباشد .توانایی مشارکت صحیح در سطح جامعه راه را برای تحقق هرچه بهتر اهداف بازمیکند و زمینه را
برای مشتتتارکت واقعی مردم در فرآیند توستتتعه فراهم میآورد (برقی و همکاران .)120 :1392 ،یکی از دالیل عمده
عدم موفقیت برنامههای توسعه ،به ویژه توسعه روستایی ،تدوین و تلفیق آن در سطوح باالتر است که فاصله زیادی تا
ستتطح روستتتا دارد .روستتتاییان زمانی کاری را از آن خود میدانند و در انجام آن مستتئولیت و تعهد میپذیرند که در
تمام موارد و جنبههای برنامه درگیر باشتتند و آزادانه نظر بدهند و در طرح آن مورد مشتتورت قرارگرفته ویا در جریان
برنامهریزی و پیگیری فرآیند آن  ،فعاالنه شتترکت کرده باشتتند (قاستتمی .)80 :1384 ،ولی متأستتفانه گاهی مشتتاهده
می شود که در یک منطقه طرحهای آبادانی اجرا می شود ،بدون اینکه رو ستاییان آن منطقه درجریان امور قرارگیرند.
پس از اتمام برنامهها و پروژهها ،به دلیل عدم مشتتارکت دادن روستتتاییان در جریان تصتتمیمگیری ،برنامهریزی و اجرا،
استقبالی در استفاده و بهرهبرداری از آن به عمل نمیآید .برای اینکه چنین مشکلی بروز نکند ،باید هنگام تصمیمگیری
و برنامهریزی ،روستاییان مشارکت داشته باشند حتی از آنها خواسته شود که در مرحله اجرا ،نگهداری و ارزیابی نیز
بهصتتتورت فعال شتتترکت کنند (نجفی کانی و میرزاعلی .)120 :1392 ،بر این استتتاس و با توجه به اهمیت و نقش
م شارکت در ابعاد مختلف تو سعه رو ستایی ،پژوهش حا ضر در ابتدا به شنا سایی زمینههای م شارکت رو ستاییان و در
ادامه به تعیین میزان مشارکت آنها در فرایند توسعه روستاهای پیراشهری خشکبیجار شهرستان رشت پرداخته است.
توجه به مقولۀ مشارکت و مردم محوری از اواسط قرن بیستم به بعد همراه با مقوله توسعه گسترش یافت و در این
میان ،توجه به اقشارکمدرآمد و فقیر و زندگی آنان از طریق مشارکت خود آنان موردتوجه قرار گرفت (رکنالدین
افتخاری .)13 :1381 ،در کشورهای مختلف جهان ،درمورد مشارکت مردم ،روشهای گوناگونی ارائه ویا به تجربه
گذاشتهشده است؛ در تمام این روشها ،آنچه همواره مطرح بوده ،نقش مردم و حضور و مشارکت آنهاست که در
بیشتر موارد ،خود آنها در قالب افراد ذینفع درطرحهای بازسازی شرکت جستهاند .طی نیمقرن گذشته ،مشارکت
مردم بهصورت راهبردی درتوسعۀ اجتماعی-اقتصادی وکالبدی درنتیجۀ یک درک جدید از روند توسعه نمودارشده
است (شریفی و همکاران .)44 :1391 ،مشارکت فرآیندی از تحقیق وگفتمان وسهیم نمودن مردم در فرآیند
تصمیمگیری و برنامهریزی است که از طریق آن ،افراد عقاید خود را به متصدیان امور اعالم میدارند (درویشی و
همکاران .)218 :1392 ،مشارکت ،پذیرش اصل برابری مردم است و هدف آن همفکری ،همکاری و تشریکمساعی
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افراد درجهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است (نوروزی و
بختیاری .)250 :1388 ،مشارکت طیفی است که در یک سر آن بهعنوان وسیلهای برای رسیدن به هدف و در سر دیگر
آن بهعنوان یک هدف قرار دارد (کمالی .)22 :1385 ،و از منظر نظاممندی وکارکردی ،مشارکت را سازوکاری برای
بقاء ،توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانستهاند (گلشیری اصفهانی و همکاران .)150 :1386 ،مشارکت فراگردی با پیوندی
چند سویه است که به پدیدآمدن و افزایش دانش و آگاهی ،یا دریافت آن اشاره دارد ) .(Aghaz, 2000: 36به دیگر
سخن ،مشارکت یک حرکت نظامدار است که از افراد ،گروهها و جامعه سر میزند و هدفی خاص را دنبال میکند،
حرکتی که از شرایط وامکانات بهره میگیرد یا با موانعی مواجه میشود و از عوامل ساختاری تأثیر میپذیرد (موسایی
و شیبانی .)253 :1389 ،راجرز در تعریف مشارکت ،آن را میزان دخالت مردم در فرایند تصمیمگیری میداند .آر .پی
میسرا عقیده دارد مشارکت تالشی است سازمانیافته در جهت افزایش کنترل منابع و مؤسسات عمومی در یک وضع
اجتماعی خاص از طرف گروهها و افرادی که تاکنون از چنین کنترلی محروم بودهاند .ازنظر سازمان ملل متحد،
مشارکت عبارت است از درگیرشدن مردم در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که بر سرنوشت آنان اثر میگذارد
مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری
داشتن است (حاصلی و پالوج .)291 :1399 ،مشارکت روستایی از دیرباز در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و نیز
خدماتی مطرح بوده است .در امور اجتماعی و فرهنگی ،نمونههایی مشخص از همکاری و مشارکت در جامعۀ روستایی
را میتوان در واحدهای بهرهبرداری جمعی وسنتهای مشارکتی جستوجو کرد .نهادهای مشارکتی مانند بنه ،صحرا،
حراثه وپاگو از نمونههایی به شمار میروند که قرنها در جامعۀ روستایی ایران وجود داشته است (فرهادیان و همکاران،
 .)25 :1393به همین جهت از دیدگاه جامعهشناسی ،باید بین مشارکت بهعنوان حالت یا وضع (امر شرکت نمودن) و
مشارکت بهعنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تمیز قائل شد .مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و
داشتن سهمی در هستی آن خبر میدهد و در معنای دوم شرکت فعاالنه درگروه را میرساند وبه فعالیت اجتماعی
انجامشده نظر دارد .مشارکت میتواند اشکال گوناگونی پیدا کند ،نظیر همکاری ،همیاری ،همبستگی ،انطباق،
سازگاری ،پذیرش ،انقیاد ،شیفتگی ،ایفای نقشهای اجتماعی و انجام وظایفی که با این نقشها مالزمت دارند مبین
مشارکت معمولی و ارتجالی گونه درحیات اجتماعی است .مشارکت اجتماعی در این صورت ،عبارت از مشارکت
کموبیش آشکار در حیات اقتصادی ،گذران اوقات فراغت ،فرهنگ ،قبول مسئولیتهای سیاسی ،مدنی و اجتماعی
خواهد بود و در این صورت ،میزان مشارکت اغلب شکلی از قدرت را مشخص میدارد .مشارکت اجتماعی ،مفهومی
است که مخصوصاً در جامعهشناسی کارکردی و گرایشهای موجود در آن مورداستفاده قرارگرفته است Merton,

) .)2005: 77مشارکت عمومی بهطور گسترده بهعنوان یک عنصر ضروری برای به ثمر رسیدن طرحهای توسعه
روستایی میباشد ( .)Tagarirofa & chazovachii, 2011: 74مشارکت مردمی درهربرنامهای که مربوط به توسعه
روستاها است ،اهمیت بسیار زیادی دارد ،چراکه برنامه توسعهای که مردم در آن مشارکت نداشته باشند ،و از زمینههای
ال موفق باشند .مردم باید در تمام موارد و جنبههای برنامهها درگیر باشند
همکاری درآن برخوردار نباشند ،نمیتواند کام ً
و نظر بدهند تا مقبولیت و پذیرش برنامهها توسط آنها آگاهانه و مشتاقانه صورت پذیرد .پژوهش حاضر باهدف بررسی
و شناسایی زمینههای مختلف مش ارکت روستاییان و نقش آن در توسعه روستاهای پیراشهری خشکبیجار شهرستان
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رشت ،درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که مشارکت روستاییان در فرآیند توسعه روستاهای پیراشهری
خشکبیجار شهرستان رشت تا چه میزان تأثیرگذار بوده است؟
درزمینهٔ مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی ،مطالعات زیادی توسط محققین داخلی و خارجی صورت گرفته
که به برخی از مهمترین آنها در جدول ( )1اشارهشده است.

پژوهشگر/سال
کیس
()2000
فیلیپ و
عبدیالهی
()2003

جدول  .1برخی از پژوهشهای انجامشده درزمینهٔ مشارکت و توسعه روستایی
نتایج
عنوان پژوهش
فرآیندی که برای مشارکت در نظر گرفته میشود اغلب فرآیند برنامهریزی،
مفهومسازی مشارکت برای توسعۀ
تصمیمگیری و یا یادگیری اجتماعی است .چنین عملیات فرآیندهای توسعه مبنی بر
پایدار روستایی :با سمتوسوی
پیشفرضهای نظری ناسازگار بوده و با توجه به ناتوانی در برخورد با ناسازگاری ،به
روش مذاکره
راحتی میتوانند منجر به مداخالت توسعه بیحاصل شوند.
نقش مشارکت مردمی و اخالق بهمنظور احیای اقتصاد روستایی منطقه الزم است که ،جمعیت روستایی را به سمت
کاری جامعه در توسعه روستایی :دخالت و مشارکت کامل در پروژههایی که در جهت بهبود رفاهشان صورت میگیرد
نمونۀ موردی منطقه ناندی در غرب سوق داد.
کنیا
ارزیابی نقش مشارکت در تمرکز
منطقه برای استراتژی برنامهریزی
توسعه روستایی

با توجه به اینکه روش برنامه ریزی از مرکز به پایین اثرات اندکی در توسعه روستایی
داشته است بنابراین در برنامهریزی و اجرای پروژههای توسعه در سطح منطقه نیاز به
مشارکت جوامع محلی است و برای مشارکت مؤثر جوامع در برنامهریزی DFRD
سیاستگذاران و برنامهریزان نیاز به اصالحات قانونی و اساسی برای شناسایی و
ظرفیتسازی برنامهها دارند.

آیمووجیمز
()2009

به تحلیل تطبیقی از وضعیت نامناسب
مشارکت اجتماعی در پروژههای
توسعه روستایی ایالت Akwa
 ،ibomنیجریه

نتیجه مشاهدات نشان داد که ،علیرغم وجود پروژههای توسعۀ روستایی زیادی که در
دو منطقه حکومت محلی  iniو Abakانجامگرفته ،کمبود تحقیق سیستماتیک باهدف
شناخت عوامل مؤثر بر وضعیت ضعیف از طریق مشارکت جامعه در این دو منطقه
احساس میشود .پایین بودن ،عدم قدرت اقتصادی ،هزینههای باالی زندگی ،نظارت
ناکافی بر پروژهها و اختالس از موانع اصلی مشارکت میباشد و بهمنظور رفع این موانع
باید به آموزش رسمی و غیررسمی پرداخت.

وانگ و دای
()2010

مشارکت زنان در حکومت
خودمختار روستایی چین :رسمی -
اجتماعی و اقتصادی و عوامل
فرهنگی در شهرستان جیانگ سو
شرق چین

این پژوهش عوامل اجتماعی  -اقتصادی ،سازمانی و فرهنگی را که مانع حضور
پررنگتر زنان در سیاستهای داخلی و ساختار حکومت میشود را مورد شناسایی و
طیف گستردهای از انتخابهای سیاستی را که میتوانند برای رسیدگی به این منظور
استفاده شوند را مورد استدالل قرارمیدهد.

سیاستهای مشارکت محلی در
پروژههای توسعه روستایی :پروژه
بازسازی سدهای کوچک در
زیمبابوه

درگیریهای گروهی ،نفوذ اداری و سیاسی گروههای قبیله از موانع اصلی مشارکت
میباشد و براساس یافتهها ،توصیه میشود که ماهیت تعامل جامعه باید مبنی بر اصل
مشارکت مساوی و برابر در میان همۀ اعضا باشد به کاری کامل و مشارکت مؤثر را
ترویج کند.

مشارکت مردم در توسعه سیکیم

با توجه به اینکه هدف از مشارکت بدست آوردن شتاب در فرآیند توانمندسازی انسان
است و مشارکت مردم شرط ضروری برای توسعه است و معتقد است که دانشمندان
معاصر نیز باید به دفاع از مشارکت مردم در پروژههای توسعه بپردازند و شیوههای
مشارکتی هنوز در مرحله نوپایی است و نیاز به نهادینه شدن دارد.

بررسی مشارکت جوانان در توسعه
داخلی و ملی در کشور غنا

مشارکت ثابت نیست و می تواند با تجارب متنوع تغییر کند و نسبتاً ناشناخته است
ومشارکت در برنامهریزی توسعه میتواند نقش نهادهای اساسی و پیامدهای توسعه
مشارکتی تکاملی برای سیاستگذاری را تغییر دهد.

جوما
()2005

چازوواکی
وتاگاریروفا
()2011

دورگا
()2013

رانسفورد
()2013
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شوراهای اسالمی روستا ،مشارکت
مردمی و توسعه روستایی دردهستان
حکیمآباد شهرستان زرندیه استان
مرکزی

روستاییان تمایل خود را به مشارکت در امور مختلف روستا با شوراها را اعالم و آماده
همکاری برای رفع مشکالت هستند و شوراها نیز در برقراری و تثبیت یک نظام
مشارکتی در برنامههای توسعه روستایی عملکرد خوبی داشتهاند و میزان همکاری و
مشارکت مردم محلی با شورا ،درانجام کارهای روستا در وضعیت مطلوبی بوده است.

عوامل بازدارنده مشارکت مردم در
توسعه روستایی دهستان سنبلآباد

تأکید به قانونگرایی در جامعه و کاهش وابستگی مردم به عوامل محیط طبیعی و
اقتصاد صرف کشاورزی و توانمندسازی مردم از طریق سازمانهای مدنی بهمنظور
ارتقای فعالیتهای اجتماعی و افزایش آگاهی اجتماعی میتواند منجر به مشارکت
فعال جامعه در فرآیند توسعه روستایی شود.

شریفی و
همکاران
()1391

عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان
درروند بازسازی روستاهای زلزله
زدۀ شهرستان بم

رابطۀ متغیر وابسته میزان مشارکت با متغیرهای سن ،تحصیالت ،شغل اصلی ،شغل
فرعی ،سابقۀ فعالیت کشاورزی ،عضویت در شورای روستا ،کشاورز نمونه بودن ،میزان
درآمد از طریق فعالیت کشاورزی ،انگیزش و فعالیت شورای اسالمی روستا مثبت و
معنی دار و با متغیرهای میزان خسارت ،تعداد اعضای جان باختۀ خانوار و میزان اعتماد
زلزلهزدگان به مجریان بازسازی رابطه معنیدار اما منفی میباشد.

نجفی کانی و
میرزاعلی
()1391

سنجش میزان مشارکت مردم و نقش
آن در توسعه روستایی دهستان
سلطانعلی شهرستان گنبدکاووس

بین سطح و جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم با میزان مشارکت آنان در راستای توسعه
روستایی ،در سطح بسیار باال و قابل قبولی رابطه معناداری وجود داشته و عالوه بران
میزان مشارکت مردم ،نقش کلیدی در توسعه نواحی روستایی ایفا میکند.

عنابستانی
وهمکاران
()1392

بررسی الگوی فضایی  -مکانی
عاملیتهای مؤثر بر نهادینه شدن
مشارکت مردم در سکونتگاههای
روستایی بخش جعفرآباد ،شهرستان
قم

در رتبهبندی عاملیتهای فضایی  -مکانی مؤثر در میزان مشارکت شاخصهایی مانند
ارتباطات اجتماعی در بین مردم ،احترام به یکدیگر در بین مردم ،اعتماد به یکدیگر در
بین مردم ،مشاجره بر سر مسائل کشاورزی در بین مردم و ...از نظر اندازه بیشترین سهم
را در تبیین میزان مشارکت داشتهاند که بیانگر غیررسمی و عرفی بودن عناصر فضایی
تأثیرگذار بر مشارکت روستایی است.

میزان مشارکت زنان روستایی در
توسعه روستایی دهستان امامزاده
جعفر ،استان کهکیلویه و بویراحمد

بین اعتماد ،رضایت از طرحهای اجراشده ،آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه
مستقیم وجود ندارد ،اما بین مؤلفههای انگیزه ،پایگاه اجتماعی ،میزان استفاده از رسانه-
های جمعی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین بین سن و
میزان مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد.

اسدی و
همکاران
()1395

نقش مشارکت در توسعه روستاهای
بخش خشکبیجار

میزان مشارکت مردم ،نقش کلیدی در توسعه نواحی روستایی محدوده موردمطالعه
ایفا میکند و متناسب با اندازه جمعیت روستاها ،میزان مشارکت روستاییان بیشتر
میشود .میل به مشارکت در میان روستاییان در حد مطلوبی است و با افزایش توان
اقتصادی روستاییان بخش خشکبیجار ،میزان مشارکت مردم در طرحها و پروژههای
توسعهای روستاها افزوده خواهد شد.

یاسوری و
همکاران
()1396

مشارکت روستایی :راهکاری جهت
دستیابی به توسعه و کاهش فقر
(نمونه موردی :دهستان سراوان،
شهرستان رشت)

بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای
افزایش هر واحد در مشارکت به میزان  0/649واحد در ابعاد اجتماعی فقر0/756 ،
واحد در ابعاد اقتصادی و  0/728واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا میکند؛ به
عبارتی ،با افزایش هر یک از شاخصهای مشارکت ،شیوه عمل به مشارکت و نحوه
نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،فقر کاهش پیدا میکند.

رضوانی
واحمدی
()1388

شایان
()1390

حیدری
()1392

روششناسی

پژوهش حا ضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تو صیفی  -تحلیلی میبا شد .در این پژوهش برر سی و شناخت
وضع موجود از روش توصیفی و بهمنظور تعیین میزان مشارکت روستاییان در فرایند توسعه روستاهای موردمطالعه از
روش تحلیلی استفادهشده است .اطالعات موردنیاز تحقیق از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی بهدستآمده است.
99

تحلیل میزان مشارکت جامعه محلی در توسعة (...پوررمضان)

جامعه آماری این پژوهش ،رو ستاییان ساکن در محدوده پیرا شهری خ شکبیجار شهر ستان ر شت میبا شد که حجم
نمونه با استتتفاده از جدول استتتاندارد مورگان به تعداد  386نفر تعیین که به شتتیوه نمونهگیری تصتتادفی  -طبقهای در
سطح محدوده موردمطالعه تکمیل شده ا ست .روایی ابزار پر سشنامه با ا ستفاده ازنظر کار شنا سان و متخ ص صین امر
برنامهریزی رو ستایی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ( )0/87بهد ستآمده ا ست .در این پژوهش بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای آماری شتتامل :آزمونهای  ،Fدانکن و ضتتریب همبستتتگی استتپیرمن ،برای ترستتیم
جداول و نمودار از نرمافزار  Excelو برای ترسیم نقشه از نرمافزار Arc GISاستفادهشده است.

شهرستان رشت بر اساس آخرین تقسیمات اداری  -سیاسی از  6بخش تشکیلشده است .بخش خشکبیجار با 95
کیلومترمربع مساحت در شمال شرقی شهرستان رشت واقعشده است .ازنظر مختصات جغرافیایی این محدوده بین 49
درجه  46دقیقه طول شرقی و  37درجه و 22دقیقه عرض شمالی قرارگرفته و بر اساس سرشماری سال  1395دارای
 9122خانوار 26102 ،نفر جمعیت ،دو دهستان حاجی بکنده و نوشر و  37روستا میباشد .محدوده موردمطالعه این
پژوهش  21روستای دهستان نوشر از بخش خشکبیجار شهرستان رشت میباشد که در پیرامون شهر خشکبیجار
قرارگرفتهاند (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن.)1398 ،

شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه
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شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی

بررسی آماری مستخرج از اطالعات پرسشنامه بیانگر آن است که از مجموع جامعه آماری 83 ،درصد مرد ،و تنها 17
درصد از جامعه نمونه را زنان تشکیل میدهند .ترکیب سنی پاسخگویان بیانگر آن است که  5/8درصد از پاسخگویان
در محدوده موردمطالعه کمتر از  20سال 54/5 ،درصد  20تا 40سال 29/3 ،درصد بین 40تا 60سال 7،درصد باالی60
سال و  3/5درصد نیز شرایط سنی خود را اظهار نکردهاند .وضعیت تحصیلی پاسخگویان در  5گروه تعیینشده که زیر
دیپلم  53/5درصد ،دیپلم  25/5درصد ،کاردانی 4درصد ،کارشناسی 10درصد ،کارشناسی ارشد و باالتر  7درصد
بوده است .وضعیت اشتغال پاسخگویان نیز در 5گروه موردبررسی قرارگرفته است که بر این اساس  47/3درصد پاسخ-
گویان کشاورز 13 ،درصد کارمند11/25 ،درصد کارگر 7/3 ،درصد بیکار 21/3 ،درصد سایر را در بر میگیرد.
جدول  .2مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان
ردیف

گویهها

وضعیت

درصد فراوانی

انحراف معیار

1

جنس پاسخدهندگان

مرد

83

0/354

2

سن

 20تا  40سال

54/5

0/709

3

میزان تحصیالت

زیر دیپلم

53/5

1/233

4

وضعیت اشتغال

کشاورز

47/3

1/314

همانگونه که جدول ( )3نشتتتان میدهد ،پاستتتخگویان محدوده موردمطالعه میزان مشتتتارکت درزمینهٔ فکری و
مشتتورتی را زیاد ( )52/5درصتتد بیان نمودهاند .درواقع روستتتاییان معتقدند اگر در زمینههای مشتتورتی حضتتور نداشتتته
باشتتتند مستتتئوالن و برنامهریزان تصتتتمیمات یکجانبه و بدون نظرخواهی از روستتتتاییان برای روستتتتا اتخاذ میکنند.
همچنین 59/89درصتتد پاستتخگویان مشتتارکت در تصتتمیمگیریهای گروهی مربوط به امور روستتتا موافق میباشتتند.
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 46/87درصتتد معتقدند کار گروهی موجب ایجاد روحیه همدلی ،حس مستتئولیت و حضتتور فعالتر دولت در جهت
ارائه امکانات میگردد .همچنین  32درصد روستاییان میزان تمایل خود را به اختصاص زمین برای آزادسازی مسیر و
بازگشایی معابر متوسط بیان نمودهاند و28/5درصد از اهالی میزان مشارکت خود را در زمینۀ حل تعارضات اجتماعی
زیاد بیان نمودهاند .نتایج بهد ستآمده از جدول ( )2ن شان میدهد که؛  47در صد از رو ستاییان میزان تمایل خودرا به
مشتتتارکت در زمینه کاری و فیزیکی را زیاد بیان نمودهاند و با توجه به اینکه بخش مهمی از هزینه ها در پروژه های
عمرانی هزینه نیروی کار است و بودجه اختصاصی نیز از جانب دولت برای اجرای پروژههای عمرانی محدود میباشد
بنابراین برای کاهش هزینهها میتوان از روستتتاییان در این زمینه کمک گرفت عالوه بر مشتتارکت روستتتاییان ،ستتبب
تجلی توانایی آنها در پیشبرد برنامههای توسعهای میشود.
جدول  .3دیدگاه روستاییان نسبت به مؤلفههای مشارکت
ردیف

گویهها

وضعیت

درصد فراوانی

انحراف معیار

1

مشارکت درتصمیم گیری گروهی

موافق

59/89

0/706

2

مشارکت و آسان شدن کارها

موافق

58/85

0/704

3

اعتقاد به مشارکت در کار گروهی

موافق

46/87

1

4

میزان مشارکت فکری ومشورتی

زیاد

52/5

1/29

5

میزان مشارکت کاری وفیزیکی

زیاد

47

0/783

6

میزان مشارکت در حل تعارضات اجتماعی

زیاد

28/5

1/07

7

میزان مشارکت روستاییان در رعایت حرائم

متوسط

32

1/21

اعتقاد به اهمیت کار گروهی عاملی مهم درروی آوردن به مشارکت تلقی میگردد .این که روستاییان به درجهای از
اطمینان واعتماد متقابل برستتتند و به جامعه با دید مثبت نگاه کنند ،موجب گستتتترش عمل آنها به جامعه و افزایش
انستتتجام و وفاق اجتماعی و درنتی جه افزایش مشتتتارکت اجتماعی میگردد و موجب ایجاد روحیه همدلی ،حس
م سئولیت و ح ضور فعالتر دولت در جهت ارائه امکانات میگردد .عدم م شارکت مردم ممکن ا ست نا شی از عواملی
مثل عدم آگاهی مردم از اهداف و نتایج کار گروهی و یا عدم پیشبینی مشارکت مردم در ساختار برنامهریزی کشور
در طرحها وبرنامه ها باشتتتد.در این زمینه جهت تحلیل میزان اعتقاد اهالی به اهمیت کار گروهی در بین روستتتتاهای
موردمطالعه متغیرهای زیر مورد تحلیل قرار گرفت.
جدول  .4اعتقاد به اهمیت کار گروهی در روستاهای موردمطالعه
نوع مشارکت

موافق

کامالًموافق

مخالف

متوسط

کامالً مخالف

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اعتقاد به مشارکت درکار گروهی

70

18/22

180

46/87

71

18/4

42

10/9

21

5 /4

اعتقاد به مشارکت در تصمیمگیری

98

25/52

230

59/89

43

11/1

9

2/34

4

1/04

اعتقاد به مشارکت و آسان شدن کارها

103

26/82

226

58/85

39

10/15

15

3/90

1

0/26
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نتایج حاصتتل از جدول ( )5نشتتان میدهد که ،بیشتتترین میزان اعتقاد به کار گروهی بر استتاس طبقهبندی روستتتاها:
رو ستاهای کوچک ،متو سط ،بزرگ و رو ستا  -شهر ،در محدوده موردمطالعه مربوط به رو ستاهای متو سط میبا شد.
اعتقاد به کار گروهی در جوامع روستتتایی و مشتتارکت روستتتائیان در گروههایی که به مشتتکل یابی و گرهگشتتایی در
روستتتا می پردازند ،رهیافت مناستتبی در توستتعه روستتتایی استتت ،زیرا حرکت گروهی در بطن اجتماعات روستتتایی و
محلی به تصتتمیمات آنها عینیت میبخشتتد و استتاس کار گروهی در هر جامعهای وجود اعتماد بین افراد آن گروه یا
جامعه استتت .زمانی که اعتماد عمومی بهعنوان یک ستترمایه اجتماعی در جامعه پررنگ باشتتد ،میتوان انتظار داشتتت
افراد باانگیزه و هدفی مشتتترک در انجام کار بهطور جمعی همفکری داشتتته باشتتند .هرگاه در جامعهای فردگرایی در
کنار بیاعتمادی افزایش یابد ،بهمراتب روحیه کار گروهی نیز در آن جامعه سستتر میشود.
جدول  .5میزان اعتقاد به مشارکت در کار گروهی براساس طبقهبندی روستاها
کامالً مخالف

طبقهبندی روستاها

متوسط

مخالف

کامالً موافق

موافق

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

روستاهای کوچک

10

20

2

4

3

6

25

50

10

20

روستاهای متوسط

2

1/75

3

2/63

1

0/877

67

58/77

41

35/96

روستاهای بزرگ

2

1/42

14

10

49

35

60

42/85

15

10/71

روستا -شهر

10

12/5

24

30

16

20

27

33/75

3

3/75

براساس نتایج بدست آمده ازجدول ( )6میتوان بیان نمودکه؛ بیشترین میزان اعتقاد به مشارکت در تصمیمگیریهای
گروهی مربوط به رو ستاهای کوچ ک بوده و کمترین میزان اعتقاد به این نوع م شارکت مربوط به رو ستاهای متو سط
میباشد و از دالیل اصلی مشارکت گریزی آنها در فعالیتهای گروهی به دلیل فردگرایی ،مسئولیت گریزی ،ضعف
اعتماد مردم نستتتبت به یکدیگر تک الگو اندیشتتتی ،منفعتطلبی ،فقدان آی ندهنگری ،پایین بودن پایگاه اجتماعی و
اشتتتغال رستتمی از مهمترین موانع اصتتلی ابراز قدرت و مشتتارکت در تصتتمیمگیری گروهی میباشتتد براین استتاس
روستائیان باید بدانند بدون حضور در تصمیمگیری گروهی ،احقاق حقوق و رفع تبعیض در جوامع روستایی صورت
نمیگیرد .برای ترغیب رو ستاییان به م شارکت در ت صمیمگیری گروهی میتوان از طریق ر سانههای جمعی واز طریق
آموزشهای رسمی و غیررسمی رشد تفکر جمعی را در جوامع روستایی ایجاد نمود.

جدول  .6میزان اعتقاد به مشارکت در تصمیمگیریهای گروهی براساس طبقهبندی روستاها
طبقهبندی روستاها
روستاهای کوچک
روستاهای متوسط
روستاهای بزرگ
روستا -شهر
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کامالً مخالف
تعداد
0
2
2
1

درصد
0
1/75
1/42
1/25

مخالف
تعداد
0
5
1
4

درصد
0
4/38
0/71
5

متوسط
تعداد
0
23
6
13

درصد
0
20/17
4/28
16/25

موافق
تعداد
28
55
96
49

درصد
56
48/24
68/57
61/25

کامالً موافق
تعداد
22
29
35
13

درصد
44
25/43
25
16/25
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نتایج حا صل از جدول ( )7حاکی از آن ا ست که؛ بی شترین میزان اعتقاد به م شارکت و آ سان شدن کارها در میان
طبقهبندی چهارگانه روستایی مربوط به روستا  -شهر تمل است.
جدول  .7اعتقاد به مشارکت و آسان شدن کارها براساس طبقهبندی روستاها
طبقهبندی روستاها
روستاهای کوچک
روستاهای متوسط
روستاهای بزرگ
روستا -شهر

کامالً مخالف
تعداد
0
1
0
0

درصد
0
0/87
0
0

مخالف
تعداد
4
6
6
0

درصد
8
5/26
4/28
0

متوسط
تعداد
10
4
24
6

موافق

درصد
20
3/50
17/14
7 /5

تعداد
23
50
81
63

کامالً موافق

درصد
46
43/85
57/85
78/75

درصد
26
46/49
20/71
13/75

تعداد
13
53
29
11

برای بررسی رابطه بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی با میزان مشارکت از آزمون اسپیرمن استفادهشده است که نتایج
آن در جدول ( )8آمده و بیانگر این است مقدارهمبستگی 0/51و سطح معنیداری آزمون برابر  0/000میباشد که با
توجه به اینکه از خطای  5درصد کوچکتر است ،بنابراین فرض صفر یا فرض برابری را رد و نتیجه میگیریم که بین
میزان اعتقاد به اهمیت کار گروهی و میزان مشارکت رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  . 8میزان همبستگی بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی با میزان مشارکت ؛ آزمون اسپیرمن
مشخصه

مقدار همبستگی

سطح معناداری

اهمیت کار گروهی و میزان مشارکت

0/51

0/000

نتیجه
تأیید

رد

*

ت

*معناداری در سطح 0/01

یافتههای تحلیلی

نتایج بهدستآمده از بررسی و ارزیابی روابط میان میزان سن ،سطح سواد و درآمد پاسخگویان با میزان مشارکت آنان
در جریان برنامههای توسعه روستایی و نیز مقایسه میانگین مشارکتهای آنان در بین گروههای مختلف با استفاده از
آزمون  ،Fبهقرار زیر میباشد؛
ت نتایج حاصل از آزمون Fنشان میدهد که؛ بین میزان سن و میزان مشارکت مردم در زمینههای مختلف تا سطح 95
درصد رابطه معناداری وجود دارد (جدول.)9
ت بین سطح سواد و تحصیالت مردم با میزان مشارکت آنان تا سطح  99درصد رابطه معناداری وجود دارد .بهطوریکه
بیشترین مشارکتهای انجامگرفته ،توسط روستاییانی است که عمدتاً از سطح سواد باالتری برخوردارند.
ت بین درآمد روستاییان با میزان مشارکت آنها در برنامههای توسعه روستایی رابطه معناداری تا سطح  95درصد وجود
دارد .بهعبارتدیگر هرچقدر وضعیت درآمدی روستاییان باالتر باشد ،میزان مشارکت مالی (خودیاری مالی) آنان نیز
بیشتر است.
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جدول  .9رابطه بین میزان سن ،سطح سواد و درآمد روستاییان با میزان مشارکت آنان؛ آزمون F
نتیجه
تأیید
*

متغیرها

درجه آزادی

سطح معناداری

سن روستاییان با میزان مشارکت

5/871

**0/001

سطح سواد روستاییان با میزان مشارکت

7/101

*0/000

*

وضعیت درآمدی روستاییان با میزان مشارکت

4/093

**0/000

*

*معناداری درسطح0/01 :

رد
ت
ت
ت

** معناداری درسطح0/05 :

نتایج بهدستآمده از بررسی و ارزیابی ارتباط بین شغل اصلی روستاییان با میزان مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای
طرحها و برنامههای توسعه روستایی و نیز مقایسه میانگین مشارکتهای آنان در بین گروههای مختلف شغلی با استفاده
از آزمون ،Fدر هر یک از انواع مشارکتها بهقرار ذیل میباشد؛
ت مشارکت فکری ومشورتی
نتایج حاصل از آزمون نشان میدهد که؛ بین میانگین مشارکتهای فکری و مشورتی روستاییان در میان گروههای
مختلف شغلی (در طی یکسال اخیر) ،تفاوت معناداری تا سطح  99درصد وجود داشته (جدول  .)8و بیشترین مشارکت
ف کری مربوط به گروه کارگران وکشاورزان روستایی بوده و کمترین این نوع مشارکتها نیز مربوط به گروه بیکاران
روستایی میباشد.
ت مشارکت کاری و فیزیکی (نیروی کار)
نتایج حاصل از آزمون  Fنشان میدهد که؛ بین میانگین مشارکتهای کاری روستاییان در
میان گروههای مختلف شغلی ،تفاوت معناداری تا سطح  99درصد وجود دارد .بهطوریکه عمده مشارکت کاری آنان؛
مربوط به گروه کشاورزان روستایی بوده وکمترین میزان مشارکت کاری نیز مربوط به گروه کارگران روستاها است.
ت مشارکت در رعایت حرائم (تعریض و آزادسازی معابر)
نتایج حاصل از آزمون  Fنشان میدهد که؛ بین میانگین مشارکت در رعایت حرائم روستاییان در میان گروههای
مختلف شغلی ،تفاوت معناداری تا سطح  99درصد وجود دارد.
ت مشارکت در حل تعارضات اجتماعی
نتایج حاصل ازآزمون Fنشان میدهد که؛بین میانگین مشارکت در حل تعارضات اجتماعی روستاییان درمیانگروههای
مختلف شغلی ،تفاوت معناداری تا سطح  99درصد وجود دارد (جدول .)10
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جدول  .10مقایسه میانگین میزان مشارکت روستاییان دربین گروههای شغلی؛ آزمونF
متغیرها
میزان مشارکت در حل تعارضات اجتماعی

میزان مشارکت در رعایت حرائم

میزان مشارکت کاری

میزان مشارکت فکری ومشورتی

درجه
آزادی
4
386
400
4
386
400
4
386
400
4
386
400

منبع تغییر
بین گروهی
درون گروهی
جمع
بین گروهی
درون گروهی
جمع
بین گروهی
درون گروهی
جمع
بین گروهی
درون گروهی
جمع

سطح
معناداری

F

نتیجه
رد

تأیید

10/972

*0/000

*

ت

9/630

*0/000

*

ت

7/020

*0/000

*

ت

5/202

*0/000

*

ت

* :معناداری درسطح 0/01
جدول  .11گروهبندی مشاغل مختلف روستایی ازنظر انواع مشارکتها با استفاده از آزمون دانکن
شغل/مشارکت

مشارکت کاری
(به روز)

کارمند
کشاورز
کارگر
بیکار
سایر

)AB) 3/58
()B
5/9
()A
3
)AB) 3/74
)AB) 3/55
 :Aمیزان مشارکت کم

مشارکت فکری و مشورتی
(به روز)
1/92
2/20
2/04
1/59
1/91

()AB
()AB
()AB
()A
()AB

 :ABمیزان مشارکت متوسط

مشارکت در حل
تعارضات اجتماعی
3/88
4/21
3/68
4/7
3/9

()AB
()B
()A
()B
()A

مشارکت در
رعایت حریم
)AB( 3/32
)B( 3/78
)A( 3/25
)A( 3/17
)AB( 3/52

 :Bمیزان مشارکت باال

نتیجهگیری
هدف از مشارکت ،شرکت داوطلبانه مردم در برنامههای توسعه در تمام مراحل  -اعم از تصمیمسازی ،تصمیمگیری،

اجرا ،نگهداری و ارزیابی میباشد .بنابراین ارتقای سطح مشارکت روستاییان و رفع موانع موجود بر سر راه آن از طرق
مختلف مانند آموزش یا ایجاد نهادهای مشارکتی ،بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی از طرق مختلف در روستاهایی
که از وضعیت اقتصادی نامطلوبی برخوردارند و درگیر ساختن همه افراد ثروتمند و فقیر از گروههای مختلف ضروری
به نظر میر سد .نمایش آمار منتج از جدول مربوط به میزان م شارکت مردم در رو ستاهای بخش خ شکبیجار؛ علیرغم
وجود م شکالت و موانع فراوان بر سر راه م شارکت و بهکارگیری آن در تو سعه رو ستایی ،وجود میل ذاتی روستاییان
به امور مشارکتی و حضور گسترده آنان دربسیاری از برنامههای توسعهای ،میتواند راهگشا باشد و لزوم برنامهریزی
برای این امر مهم را ضتتروری میکند .الزمه نیل به توس تعه پایدار و اجرای پروژههای مرتبط با آن ،این استتت که خود
روستتتاییان نیز در امر عمران وآبادانی روستتتای خویش ستتهیم بوده و در انجام امور مختلف مربوط به آن مشتتارکت و
همکاری دا شته با شند .همچنان با توجه به پر سشنامه توزیع شده در بین رو ستاییان ن شان میدهد که میل به م شارکت
بهویژه مشارکت فکری و مشورتی و کاری و فیزیکی در میان روستاییان در حد مطلوبی است بنابراین از مجموع نتایج
بهدستتتتآمده از بخشهای مختلف این بحث؛ شتتتواهد حاکی از آن استتتت که بین میزان مشتتتارکت (کاری ،فکری،
رعایت حریم و حل تعار ضات اجتماعی) رو ستاییان و تو سعه پایدار نواحی رو ستایی آنان ،رابطه م ستقیم و معناداری
وجود دارد و با افزایش توان اقتصادی روستاییان پیرامون شهر خشکبیجار که آن نیز با مشارکت خودشان میسر است،
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میتوان انتظار داشتتت که بر میزان مشتتارکت مردم در طرحها و پروژههای توستتعهای  ...روستتتا افزوده شتتود .بیشتتک
انگیزه مشارکت در بین روستاییان بیش از هر چیزی به اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی به آنها بستگی دارد .بدیهی
استتت که هرچقدر مردم روستتتاهای موردمطالعه از مزایا و نتایج ثمربخش کارهای مشتتارکتی آگاهی بیشتتتری داشتتته
با شند و بدانند که نتیجۀ م شارکت د ستیابی به سود و منفعتی پایدار ا ست ،انگیزه م شارکت در آنها افزوده می شود.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای جوما ( )2005مبنی بر نیاز به مشارکت جوامع محلی در برنامهریزی و اجرای
پروژههای توسعه ،دورگا ( )2013در خصوص مشارکت به دست آوردن شتاب در فرآیند توانمندسازی انسان است و
م شارکت مردم شرط ضروری برای تو سعه ا ست ،ران سفورد ( )2013م شارکت در برنامهریزی تو سعه میتواند نقش
نهادهای ا سا سی و پیامدهای تو سعه م شارکتی تکاملی برای سیا ستگذاری را تغییر دهد ،شریفی و همکاران ()1391
رابطۀ متغیر واب سته میزان م شارکت با متغیرهای سن ،تح صیالت ،شغل ا صلی ،شغل فرعی ،سابقۀ فعالیت ک شاورزی،
عضویت در شورای روستا ،کشاورز نمونه بودن ،میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی ،انگیزش و فعالیت شورای
استتالمی روستتتا مثبت و معنیدار میباشتتد ،نجفی کانی ومیرزاعلی ( )1391در رابطه بین ستتطح و جایگاه اقتصتتادی و
اجتماعی مردم با میزا ن مشتتارکت آنان در راستتتای توستتعه روستتتایی و میزان مشتتارکت مردم ،نقش کلیدی در توستتعه
نواحی روستایی ایفا میکند ،اسدی و همکاران ( )1395در میل به مشارکت بهویژه مشارکت فکری ،مشورتی ،کاری
و فیزیکی در میان رو ستاییان در حد مطلوبی ا ست و با افزایش توان اقت صادی رو ستاییان ،میزان م شارکت مردم در
طرحها و پروژههای توسعهای روستاها افزوده خواهد شد و یاسوری و همکاران ( )1396در بود و روستاییان میتوانند
در سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند ،همسو میباشد.
با توجه به نتایج بد ست آمده از پژوهش حا ضربه منظور افزایش م شارکت رو ستاییان در طرحها ،پروژهها و برنامههای
مختلف توسعه در روستاهای مورد مطالعه ،راهکارهای زیر را میتوان پیشنهاد نمود:
 با توجه به اهمیت مقوله مشارکت در توسعه روستایی بهمنظور افزایش میزان مشارکت روستاییان در فرایندتوسعه روستایی ،آگاهسازی روستاییان نسبت به اهمیت مشارکت در طرحها و پروژههای روستایی در اولویت
قرار گیرد.
-

ایجاد انگیزه مشارکت در بین روستاییان از طریق ایجاد حس مسئولیتپذیری در پیگیری برخی از امور روستا.

-

استفاده از تمام ظرفیتهای روستا اعم از نیروهای جوان و بهویژه نخبگان روستایی برای مشارکت در مراحل
مختلف تهیه ،اجرا ،نگهداری و نظارت بر پروژههای روستایی.
ایجاد تشکیالت محلی برای مشارکت روستاییان در فرایند مختلف طرحها و برنامههای توسعه روستایی.

-

با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از جمعیت روستاهای پیراشهری خشکبیجار را زنان تشکیل میدهند،
پیشنهاد میشود از این ظرفیت برای ایجاد انگیزه و افزایش مشارکت آنها در زمینههای مختلف نظیر

-

مدیریت روستایی و  ...استفاده شود.
-

بهمنظور ایجاد و تقویت انگیزه در روستاییان برای مشارکت در طرحها و پروژههای توسعه روستایی ،پذیرش
و واگذاری نظارت و ارزشیابی طرحها و پروژههای روستایی از عوامل مؤثر خواهد بود.
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