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 (...) پوررمضاندر توسعة جامعه محلیمشارکت  زانیم لیتحل

 

  مقدمه
شارکت و تأدر دهه سیاری یکی از مهم عنوانبهکید بر نقش آن های اخیر توجه به پدیده م سعه تا حد ب ترین عوامل تو

از  یمندبهرهها، عدم باشتد. در بررستی برنامهمی 1960و1950های های توستعه در دههناشتی از تجربه شتکستت برنامه
توستتعه  ریزیبرنامه انیاز جراستتت. آنچه  شتتدهیابیارزای توستتعه عامل اصتتلی شتتکستتت برنامه عنوانبهمشتتارکت 

شته برمیدههدر ست که این برنامه عمدتاً مبتنی بر طراحی متمرکز و از باال به پایین بوده آید، بیانهای گذ گر این امر ا
ریزی توستتعه مشتتارکت داده ها آن بوده استتت که عموماً اغلب مردم به ندرت در برنامهاستتت. نارستتایی این رهیافت

توانند درک کنند خود می یخوببهانی که مستتائل و مشتتکالت روستتتاها را توان گفت تنها کستتبه جرأت می اند.شتتده
ستاها می شند لیکن در دهۀ مردم رو شمندان برنامه1980با سیاری از اندی ماعی به طراحی جدید تحت ریزی اجتتوجه ب

ستانی و همکاران،  گردیده استیا مشارکت معطوف پایین به باال وعنوان از اهمیت مشارکت و بنا به  (.20: 1391)عناب
سوب می ستایی مح سعه رو ضوع به عنوان یکی از اهداف و راهبردهای تو ستایی، این مو سعه رو شود. بانک جهانی تو

داند و این را به ریزی توسعه روستایی مینظارت مردم محلی بر مسائل مربوط به محل خود، یکی از عناصر مهم برنامه
های مربوط به چگونگی رفع گیری و افزایش مهارتر ستتیاستتی، تصتتمیمبرای مشتتارکت در امو هاآنمعنای کمک به 

نه را کند و زمیمیه بهتر اهداف بازباشد. توانایی مشارکت صحیح در سطح جامعه راه را برای تحقق هرچمشکالت می
عمده  یکی از دالیل .(120: 1392)برقی و همکاران،  آوردفرآیند توستتتعه فراهم میبرای مشتتتارکت واقعی مردم در 

های توسعه، به ویژه توسعه روستایی، تدوین و تلفیق آن در سطوح باالتر است که فاصله زیادی تا عدم موفقیت برنامه
پذیرند که در دانند و در انجام آن مستتئولیت و تعهد میمی ستتطح روستتتا دارد. روستتتاییان زمانی کاری را از آن خود 

ویا در جریان  قرارگرفتهد و آزادانه نظر بدهند و در طرح آن مورد مشتتورت برنامه درگیر باشتتن یهاجنبهتمام موارد و 
ولی متأستتفانه گاهی مشتتاهده  (.80: 1384)قاستتمی،  ریزی و پیگیری فرآیند آن ، فعاالنه شتترکت کرده باشتتندبرنامه

ستاییان آن منطقه درجریاشود، بدهای آبادانی اجرا میشود که در یک منطقه طرحمی گیرند. ن امور قرارون اینکه رو
ریزی و اجرا، گیری، برنامهها، به دلیل عدم مشتتارکت دادن روستتتاییان در جریان تصتتمیمها و پروژهپس از اتمام برنامه

گیری آید. برای اینکه چنین مشکلی بروز نکند، باید هنگام تصمیماز آن به عمل نمی یبرداربهرهاستقبالی در استفاده و 
ها خواسته شود که در مرحله اجرا، نگهداری و ارزیابی نیز تاییان مشارکت داشته باشند حتی از آنریزی، روسو برنامه

(. بر این استتتاس و با توجه به اهمیت و نقش 120: 1392)نجفی کانی و میرزاعلی،  فعال شتتترکت کنند صتتتورتبه
سایی زم شنا ضر در ابتدا به  ستایی،  پژوهش حا سعه رو شارکت در ابعاد مختلف تو ستاییان و در ینهم شارکت رو های م

 رشت پرداخته است. شهرستاندر فرایند توسعه روستاهای پیراشهری خشکبیجار  هاآنادامه به تعیین میزان مشارکت 

این  در توجه به مقولۀ مشارکت و مردم محوری از اواسط قرن بیستم به بعد همراه با مقوله توسعه گسترش یافت و

الدین )رکن قرار گرفت موردتوجهرآمد و فقیر و زندگی آنان از طریق مشارکت خود آنان دمیان، توجه به اقشارکم

های گوناگونی ارائه ویا به تجربه رهای مختلف جهان، درمورد مشارکت مردم، روشدر کشو(. 13: 1381افتخاری، 

که در  هاستآنمشارکت  ها، آنچه همواره مطرح بوده، نقش مردم و حضور واین روش در تماماست؛  شدهگذاشته

گذشته، مشارکت  قرنمیناند. طی های بازسازی شرکت جستهنفع درطرحدر قالب افراد ذی هاآنبیشتر موارد، خود 

توسعه نمودارشده  اقتصادی وکالبدی درنتیجۀ یک درک جدید از روند-راهبردی درتوسعۀ اجتماعی صورتبهمردم 

وگفتمان وسهیم نمودن مردم در فرآیند  قیاز تحقرکت فرآیندی مشا(. 44: 1391)شریفی و همکاران،  است

)درویشی و  دارندآن، افراد عقاید خود را به متصدیان امور اعالم می قیاز طرریزی است که و برنامه یریگمیتصم

 یمساعکیتشرآن همفکری، همکاری و  و هدفمشارکت، پذیرش اصل برابری مردم است (. 218: 1392همکاران، 
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)نوروزی و  های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استاد درجهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینهافر

ای برای رسیدن به هدف و در سر دیگر وسیله عنوانبهمشارکت طیفی است که در یک سر آن  (.250: 1388بختیاری، 

کارکردی، مشارکت را سازوکاری برای مندی وو از منظر نظام(. 22: 1385)کمالی،  یک هدف  قرار دارد عنوانبهآن 

مشارکت فراگردی با پیوندی  (.150: 1386)گلشیری اصفهانی و همکاران،  اندبقاء، توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانسته

به دیگر   (Aghaz, 2000: 36).آمدن و افزایش دانش و آگاهی، یا دریافت آن اشاره داردچند سویه است که به پدید

کند، زند و هدفی خاص را دنبال میمی ها و جامعه سردار است که از افراد، گروهمشارکت یک حرکت نظامسخن، 

)موسایی  پذیرداز عوامل ساختاری تأثیر می شود وگیرد یا با موانعی مواجه میوامکانات بهره می طیاز شراحرکتی که 

آر. پی  .داندگیری مییزان دخالت مردم در فرایند تصمیماجرز در تعریف مشارکت، آن را مر(. 253: 1389و شیبانی، 

در جهت افزایش کنترل منابع و مؤسسات عمومی در یک وضع  افتهیسازمانمیسرا عقیده دارد مشارکت تالشی است 

متحد، سازمان ملل  ازنظر. اندها و افرادی که تاکنون از چنین کنترلی محروم بودهاجتماعی خاص از طرف گروه

 گذاردشدن مردم در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بر سرنوشت آنان اثر میت عبارت است از درگیرمشارک

مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری 

نیز  باز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و. مشارکت روستایی از دیر(291: 1399)حاصلی و پالوج،  داشتن است

هایی مشخص از همکاری و مشارکت در جامعۀ روستایی در امور اجتماعی و فرهنگی، نمونه خدماتی مطرح بوده است.

بنه، صحرا، کرد. نهادهای مشارکتی مانند  وجوجستهای مشارکتی جمعی وسنت یبرداربهرهدر واحدهای توان را می

)فرهادیان و همکاران،  ها در جامعۀ روستایی ایران وجود داشته استکه قرن روندیمهایی به شمار و از نمونهحراثه وپاگ

حالت یا وضع )امر شرکت نمودن( و  عنوانبهشناسی، باید بین مشارکت به  همین جهت از دیدگاه جامعه (.25: 1393

مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و  .عمل و تعهد )عمل مشارکت( تمیز قائل شد عنوانبهمشارکت 

فعالیت اجتماعی  هوبرساند معنای دوم شرکت فعاالنه درگروه را می و دردهد داشتن سهمی در هستی آن خبر می

، همیاری، همبستگی، انطباق، یهمکار رینظتواند اشکال گوناگونی پیدا کند، نظر دارد. مشارکت می شدهانجام

ها مالزمت دارند مبین های اجتماعی و انجام وظایفی که با این نقشش، انقیاد، شیفتگی، ایفای نقشسازگاری، پذیر

ارتجالی گونه درحیات اجتماعی است. مشارکت اجتماعی در این صورت، عبارت  از مشارکت  مشارکت معمولی و

ای سیاسی، مدنی و اجتماعی هآشکار در حیات اقتصادی، گذران اوقات فراغت، فرهنگ، قبول مسئولیت شیوبکم

دارد. مشارکت اجتماعی، مفهومی خواهد بود و در این صورت، میزان مشارکت اغلب شکلی از قدرت را مشخص می

 ,Merton است قرارگرفته مورداستفادههای موجود در آن کارکردی و گرایش یشناسجامعهاست که مخصوصاً در 

 توسعههای یک عنصر ضروری برای به ثمر رسیدن طرح عنوانبهگسترده  طوربهمشارکت عمومی  .((77 :2005

ای که مربوط به توسعه مشارکت مردمی درهربرنامه. (Tagarirofa & chazovachii, 2011: 74) باشدروستایی می

های نهای که مردم در آن مشارکت نداشته باشند، و از زمیبرنامه توسعه چراکهروستاها است، اهمیت بسیار زیادی دارد، 

ها درگیر باشند های برنامهتواند کامالً موفق باشند. مردم باید در تمام موارد و جنبههمکاری درآن برخوردار نباشند، نمی

بررسی  باهدفپژوهش حاضر  .آگاهانه و مشتاقانه صورت پذیرد هاآنها توسط برنامه رشیو پذو نظر بدهند تا مقبولیت 

ارکت روستاییان و نقش آن در توسعه روستاهای  پیراشهری خشکبیجار شهرستان های مختلف مشو شناسایی زمینه
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که مشارکت روستاییان در فرآیند توسعه روستاهای پیراشهری  اصلی است سؤال نیاپاسخگویی به  درصددرشت، 

  است؟بوده  رگذاریتأثخشکبیجار شهرستان رشت  تا چه میزان 

تایی، مطالعات زیادی توسط محققین داخلی و خارجی صورت گرفته مشارکت و نقش آن در توسعه روس ٔ  نهیدرزم

 است. شدهاشاره( 1در جدول )  هاآن نیترمهمکه به برخی از 

 
 مشارکت و توسعه روستایی ٔ  نهیدرزم شدهانجامهای پژوهش از . برخی1جدول 

 نتایج عنوان پژوهش پژوهشگر/سال

 کیس 
(2000) 

سازی مشارکت برای توسعۀ مفهوم
 یوسوسمتروستایی: با  ایدارپ

 روش مذاکره

ریزی، شود اغلب فرآیند برنامهمی نظر گرفتهفرآیندی که برای مشارکت در 
و یا یادگیری اجتماعی است. چنین عملیات فرآیندهای توسعه مبنی بر  یریگمیتصم

به نظری ناسازگار بوده و با توجه به ناتوانی در برخورد با ناسازگاری،  یهافرضشیپ
 شوند. حاصلیبتوانند منجر به مداخالت توسعه راحتی می

فیلیپ و 
 عبدیالهی

(2003) 

نقش مشارکت مردمی و اخالق 
کاری جامعه در توسعه روستایی: 
نمونۀ موردی منطقه ناندی در غرب 

 کنیا

احیای اقتصاد روستایی منطقه الزم است که، جمعیت روستایی را به سمت  منظوربه
گیرد هایی که در جهت بهبود رفاهشان صورت میت کامل در پروژهدخالت و مشارک

 .سوق داد

 جوما 

(2005) 

ارزیابی نقش مشارکت در تمرکز 
ریزی منطقه برای استراتژی برنامه

 توسعه روستایی

ریزی از مرکز به پایین اثرات اندکی در توسعه روستایی با توجه به اینکه روش برنامه
سطح منطقه نیاز به  های توسعه درریزی و اجرای پروژهبرنامهداشته است بنابراین در 

 DFRDریزی مشارکت جوامع محلی است و برای مشارکت مؤثر جوامع در برنامه
ریزان نیاز به اصالحات قانونی و اساسی برای شناسایی و و برنامه گذاراناستیس

 ها دارند.سازی برنامهظرفیت

آیمووجیمز 
(2009) 

یقی از وضعیت نامناسب تحلیل تطب به
های مشارکت اجتماعی در پروژه

 Akwaتوسعه روستایی ایالت 

ibomنیجریه ، 

های توسعۀ روستایی زیادی که در نتیجه مشاهدات نشان داد که، علیرغم وجود پروژه
 باهدف، کمبود تحقیق سیستماتیک گرفتهانجام Abakو  iniدو منطقه حکومت محلی

یت ضعیف از طریق مشارکت جامعه در این دو منطقه شناخت عوامل مؤثر بر وضع
های باالی زندگی، نظارت شود. پایین بودن، عدم قدرت اقتصادی، هزینهاحساس  می

رفع این موانع  منظوربهباشد و ها و اختالس از موانع اصلی مشارکت میناکافی بر پروژه
 پرداخت.  یررسمیغباید به آموزش رسمی و 

 دای وانگ و

(2010) 

مشارکت زنان در حکومت 
  -روستایی چین: رسمی  خودمختار

اجتماعی و اقتصادی و عوامل 
فرهنگی در شهرستان جیانگ سو 

 شرق چین

اقتصادی، سازمانی و فرهنگی را که مانع حضور   -این پژوهش عوامل اجتماعی 
 شود را مورد شناسایی وحکومت می و ساختارهای داخلی سیاست زنان در ترپررنگ

توانند برای رسیدگی به این منظور های سیاستی را که میای از انتخابطیف گسترده
 دهد.استفاده شوند را مورد استدالل قرارمی

چازوواکی 
وتاگاریروفا 

(2011) 

های مشارکت محلی در سیاست
های توسعه روستایی: پروژه پروژه

بازسازی سدهای کوچک در 
 زیمبابوه

های قبیله از موانع اصلی مشارکت اداری و سیاسی گروه های گروهی، نفوذدرگیری
شود که ماهیت تعامل جامعه باید مبنی بر اصل ها، توصیه میباشد و براساس یافتهمی

به کاری کامل و مشارکت مؤثر را  برابر در میان همۀ اعضا باشد مشارکت مساوی و
 کند. ترویج

 دورگا 

(2013) 
 مشارکت مردم در توسعه سیکیم

سازی انسان ا توجه به اینکه هدف از مشارکت بدست آوردن شتاب در فرآیند توانمندب
است و مشارکت مردم شرط ضروری برای توسعه است و معتقد است که دانشمندان 

های های توسعه بپردازند و شیوهمعاصر نیز باید به دفاع از مشارکت مردم در پروژه
 یاز به نهادینه شدن دارد.مرحله نوپایی است و ن مشارکتی هنوز در

رانسفورد 
(2013) 

بررسی مشارکت جوانان در توسعه 
 داخلی و ملی در کشور غنا

تواند با تجارب متنوع تغییر کند و نسبتاً ناشناخته است مشارکت ثابت نیست و می
 تواند نقش نهادهای اساسی و پیامدهای توسعهریزی توسعه میومشارکت در برنامه

 گذاری را تغییر دهد.ی برای سیاستمشارکتی تکامل
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رضوانی 
واحمدی 

(1388) 

شوراهای اسالمی روستا، مشارکت 
مردمی و توسعه روستایی دردهستان 

آباد شهرستان زرندیه استان حکیم
 مرکزی

روستاییان تمایل خود را به مشارکت در امور مختلف روستا با شوراها را اعالم  و آماده 
هستند و شوراها نیز در برقراری و تثبیت یک نظام همکاری برای رفع مشکالت 

اند و میزان همکاری و های توسعه روستایی عملکرد خوبی داشتهمشارکتی در برنامه
 مشارکت مردم محلی با شورا، درانجام کارهای روستا در وضعیت مطلوبی بوده است. 

 شایان

(1390) 

بازدارنده مشارکت مردم در  عوامل
 آبادستان سنبلتوسعه روستایی ده

جامعه و کاهش وابستگی مردم به عوامل محیط طبیعی و  در ییگراقانونتأکید به 
 منظوربههای مدنی سازی مردم از طریق سازماناقتصاد صرف کشاورزی و توانمند

تواند منجر به مشارکت های اجتماعی و افزایش آگاهی اجتماعی میارتقای فعالیت
 عه روستایی شود. فعال جامعه در فرآیند توس

شریفی و 
همکاران 

(1391) 

عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان 
بازسازی روستاهای زلزله  درروند

 زدۀ شهرستان بم

رابطۀ متغیر وابسته میزان مشارکت با متغیرهای سن، تحصیالت، شغل اصلی، شغل 
میزان  فرعی، سابقۀ فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن،

درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش و فعالیت شورای اسالمی روستا مثبت و 
دار و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان باختۀ خانوار و میزان اعتماد معنی
 باشد.دار اما منفی میبه مجریان بازسازی رابطه معنی زدگانزلزله

نجفی کانی و 
میرزاعلی 

(1391) 

میزان مشارکت مردم و نقش سنجش 
آن در توسعه روستایی دهستان 

 گنبدکاووسسلطانعلی شهرستان 

بین سطح و جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم با میزان مشارکت آنان در راستای توسعه 
 برانروستایی، در سطح بسیار باال و قابل قبولی رابطه معناداری وجود داشته و عالوه 

 کند.کلیدی در توسعه نواحی روستایی ایفا   می میزان مشارکت مردم، نقش

عنابستانی 
وهمکاران 

(1392) 

مکانی  -بررسی الگوی فضایی 
های مؤثر بر نهادینه شدن عاملیت

های مشارکت مردم در سکونتگاه
روستایی بخش جعفرآباد، شهرستان 

 قم

ایی مانند همکانی مؤثر در میزان مشارکت شاخص  -های فضایی بندی عاملیتدر رتبه
مردم، اعتماد به یکدیگر در  نیدر بارتباطات اجتماعی در بین مردم، احترام به یکدیگر 

بین مردم، مشاجره بر سر مسائل کشاورزی در بین مردم و... از نظر اندازه بیشترین سهم 
رسمی و عرفی بودن عناصر فضایی اند که بیانگر غیررا در تبیین میزان مشارکت داشته

 ر بر مشارکت روستایی است.تأثیرگذا

 حیدری

(1392) 

میزان مشارکت زنان روستایی در 
 زادهامامتوسعه روستایی دهستان 

 جعفر، استان کهکیلویه و بویراحمد

، آگاهی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه اجراشدههای بین اعتماد، رضایت از طرح
-جتماعی، میزان استفاده از رسانههای انگیزه، پایگاه امستقیم وجود ندارد، اما بین مؤلفه

و های جمعی و مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین سن 
 مشارکت اجتماعی زنان رابطه مستقیم وجود دارد. زانیم

اسدی و 
همکاران 

(1395) 

نقش مشارکت در توسعه روستاهای 
 بخش خشکبیجار

 موردمطالعه محدوده روستایی واحین توسعه در نقش کلیدی مردم، مشارکت میزان

 بیشتر روستاییان میزان مشارکت روستاها، جمعیت اندازه با متناسب و کندمی ایفا

 توان افزایش با و است مطلوبی حد در میان روستاییان در مشارکت به شود. میلمی

 هایپروژه و هادر طرح مردم مشارکت میزان خشکبیجار، بخش روستاییان اقتصادی

 شد. خواهد افزوده روستاها ایهتوسع

یاسوری و 
همکاران 

(1396) 

مشارکت روستایی: راهکاری جهت 
یابی به توسعه و کاهش فقر دست

)نمونه موردی: دهستان سراوان، 
 (شهرستان رشت

مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای  در ابعادبین فقر 
 756/0ابعاد اجتماعی فقر،  واحد در 649/0مشارکت به میزان  افزایش هر واحد در

کند؛ به واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می 728/0در ابعاد اقتصادی و واحد 
 و نحوههای مشارکت، شیوه عمل به مشارکت یک از شاخص عبارتی، با افزایش هر

 کند. پیدا می فقر کاهش، یو اقتصاداجتماعی، سیاسی  در بعدنگرش نسبت به مشارکت 

 

 شناسیروش
ضر  صیفی  روش ازنظربردی و هدف کار ازنظرپژوهش حا شناخت تحلیلی می -تو سی و  شد. در این پژوهش برر با

از  موردمطالعههای در فرایند توسعه روستا روستاییانتعیین میزان مشارکت  منظوربهوضع موجود از روش توصیفی و 

است.  آمدهدستبهدانی میمطالعات اسنادی و  منابعتحقیق از طریق  ازیموردناطالعات  .است شدهاستفادهروش تحلیلی 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1297599/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1297599/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1297599/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1297599/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa
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ستاییان  شهریجامعه آماری این پژوهش، رو شت می ساکن در  محدوده پیرا ستان ر شهر شکبیجار  شد که حجم خ با

در  ایطبقه -گیری تصتتادفی نفر تعیین که به شتتیوه نمونه 386نمونه با استتتفاده از جدول استتتاندارد مورگان به تعداد 

سشابزار ست. روایی ا شدهلیتکم موردمطالعهسطح محدوده  ستفاده پر صین امر  ازنظرنامه با ا ص سان و متخ شنا کار

ستایی و پایایی برنامه ستبه( 87/0از طریق آزمون آلفای کرونباخ )آن ریزی رو ست.  آمدهد  منظوربهپژوهش  نیدر اا

یرمن، برای ترستتیم همبستتتگی استتپضتتریب و  دانکن، F هایهای آماری شتتامل: آزمونها از آزمونداده لیوتحلهیتجز

 . است شدهاستفاده Arc GISافزارنرماز  و برای ترسیم نقشه Excel افزارجداول و نمودار از نرم

 95است. بخش خشکبیجار با  شدهلیتشکبخش  6سیاسی از  -شهرستان رشت بر اساس آخرین تقسیمات اداری 
 49مختصات جغرافیایی این محدوده بین  ازنظراست.  شدهواقعمساحت در شمال شرقی شهرستان رشت  لومترمربعیک

دارای  1395و بر اساس سرشماری سال  قرارگرفتهدقیقه عرض شمالی  22درجه و 37دقیقه طول شرقی و  46درجه 
این  موردمطالعهباشد. محدوده میروستا  37نفر جمعیت، دو دهستان حاجی بکنده و نوشر و  26102خانوار،   9122

باشد که در پیرامون شهر خشکبیجار ستان نوشر از بخش خشکبیجار شهرستان رشت میروستای ده 21پژوهش 
  (.1398ریزی استان گیالن، )سازمان مدیریت و برنامه اندقرارگرفته

 

 

 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده نقشه . 1شکل 
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 . مدل مفهومی تحقیق2شکل 

 

 های تحقیقیافته
 های توصیفییافته

 17درصد مرد، و تنها  83است که از مجموع جامعه آماری،  آن انگریبنامه اری مستخرج از اطالعات پرسشبررسی آم

گویان درصد از پاسخ 8/5گویان بیانگر آن است که دهند. ترکیب سنی پاسخدرصد از جامعه نمونه را زنان تشکیل می

 60درصد باالی 7سال، 60تا 40درصد بین 3/29ل، سا 40تا 20درصد   5/54سال،  20کمتر از  موردمطالعهدر محدوده 

که زیر  شدهنییتعگروه  5گویان در اند. وضعیت تحصیلی پاسخدرصد نیز شرایط سنی خود را اظهار نکرده 5/3سال و 

درصد  7درصد، کارشناسی ارشد و باالتر  10درصد، کارشناسی 4درصد، کاردانی 5/25درصد، دیپلم  5/53دیپلم  

-درصد پاسخ 3/47است که بر این اساس  قرارگرفته یموردبررسگروه  5گویان نیز درعیت اشتغال پاسخبوده است. وض

 گیرد. در بر می سایر را  درصد 3/21درصد بیکار،  3/7درصد کارگر، 25/11درصد کارمند،  13گویان کشاورز، 

 

 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 2 جدول

 انحراف معیار یدرصد فراوان وضعیت هاگویه ردیف

 354/0 83 مرد دهندگانپاسخجنس  1
 709/0 5/54 سال 40تا  20 سن 2
 233/1 5/53 زیر دیپلم میزان تحصیالت 3
 314/1 3/47 کشاورز وضعیت اشتغال 4

 

فکری و  ٔ  نهیدرزممیزان مشتتتارکت  موردمطالعهدهد، پاستتتخگویان محدوده ( نشتتتان می3گونه که جدول )همان

های مشتتورتی حضتتور نداشتتته روستتتاییان معتقدند اگر در زمینه درواقعاند. ( درصتتد بیان نموده5/52اد )مشتتورتی را زی

کنند. و بدون نظرخواهی از روستتتتاییان برای روستتتتا اتخاذ می جانبهکیریزان تصتتتمیمات باشتتتند مستتتئوالن و برنامه

باشتتند. به امور روستتتا موافق می گروهی مربوط یهایریگمیتصتتمدرصتتد پاستتخگویان مشتتارکت در  89/59همچنین
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دولت در جهت  ترفعالدرصتتد معتقدند کار گروهی موجب ایجاد روحیه همدلی، حس مستتئولیت و حضتتور  87/46

مسیر و  یآزادسازمیزان تمایل خود را به اختصاص زمین برای  انییدرصد روستا 32 گردد. همچنینارائه امکانات می

درصد از اهالی میزان مشارکت خود را در زمینۀ حل تعارضات اجتماعی 5/28اند وبازگشایی معابر متوسط بیان نموده

ستبهاند. نتایج زیاد بیان نموده شان می2از جدول ) آمدهد ستاییان میزان تمایل  47دهد که؛ ( ن صد از رو به  ارخوددر

های ها در پروژهمهمی از هزینه اند و با توجه به اینکه بخشمشتتتارکت در زمینه کاری و فیزیکی را زیاد بیان نموده

باشد های عمرانی محدود میعمرانی هزینه نیروی کار است و بودجه اختصاصی نیز از جانب دولت برای اجرای پروژه

توان از روستتتاییان در این زمینه کمک گرفت عالوه بر مشتتارکت روستتتاییان، ستتبب ها میبنابراین برای کاهش هزینه

 .شودای میهای توسعهپیشبرد برنامه در هاآنتجلی توانایی 

 

 مشارکت یهامؤلفهدیدگاه روستاییان نسبت به . 3 جدول

 انحراف معیار درصد فراوانی وضعیت هاگویه ردیف

 706/0 89/59 موافق مشارکت درتصمیم گیری گروهی  1
 704/0 85/58 موافق مشارکت و آسان شدن کارها  2
 1 87/46 موافق هیاعتقاد به مشارکت در کار گرو 3
 29/1 5/52 زیاد میزان مشارکت فکری ومشورتی  4
 783/0 47 زیاد میزان مشارکت کاری وفیزیکی 5
 07/1 5/28 زیاد میزان مشارکت در حل تعارضات اجتماعی 6
 21/1 32 متوسط رائمحمیزان مشارکت روستاییان در رعایت  7

 

ای از گردد. این که روستاییان به درجهآوردن به مشارکت تلقی می یدررواعتقاد به اهمیت کار گروهی عاملی مهم 

 شیو افزابه جامعه  هاآناطمینان واعتماد متقابل برستتتند و به جامعه با دید مثبت نگاه کنند، موجب گستتتترش عمل 

ماعی و  ماعی می جهیدرنتانستتتجام و وفاق اجت گردد و موجب ایجاد روحیه همدلی، حس افزایش مشتتتارکت اجت

ضور م شی از عواملی دولت در جهت ارائه امکانات می ترفعالسئولیت و ح ست نا شارکت مردم ممکن ا گردد. عدم م

ریزی کشور برنامه در ساختارمشارکت مردم  ینیبشیپمثل عدم آگاهی مردم از اهداف و نتایج کار گروهی و یا عدم 

عتقاد اهالی به اهمیت کار گروهی در بین روستتتتاهای ها باشتتتد.در این زمینه جهت تحلیل میزان اها وبرنامهدر طرح

 .متغیرهای زیر مورد تحلیل قرار گرفت موردمطالعه

 

 موردمطالعه. اعتقاد به اهمیت کار گروهی در روستاهای 4 جدول

 نوع مشارکت
 کامالً مخالف مخالف متوسط موافق کامالًموافق

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/5 21 9/10 42 4/18 71 87/46 180 22/18 70 اعتقاد به مشارکت درکار گروهی

 04/1 4 34/2 9 1/11 43 89/59 230 52/25 98 گیری اعتقاد به مشارکت در تصمیم

 26/0 1 90/3 15 15/10 39 85/58 226 82/26 103 اعتقاد به مشارکت و آسان شدن کارها
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بندی روستتتاها: دهد که، بیشتتترین میزان اعتقاد به کار گروهی بر استتاس  طبقهنشتتان می( 5نتایج حاصتتل از جدول )

ستا  سط، بزرگ و رو ستاهای کوچک، متو سط می موردمطالعهشهر، در محدوده  -رو ستاهای متو شد. مربوط به رو با

گشتتایی در بی و گرههایی که به مشتتکل یااعتقاد به کار گروهی در جوامع روستتتایی و مشتتارکت روستتتائیان در گروه

پردازند، رهیافت مناستتبی در توستتعه روستتتایی استتت، زیرا حرکت گروهی در بطن اجتماعات روستتتایی و روستتتا می

ای وجود اعتماد بین افراد آن گروه یا بخشتتد و استتاس کار گروهی در هر جامعهعینیت می هاآنمحلی به تصتتمیمات 

توان انتظار داشتتت یک ستترمایه اجتماعی در جامعه پررنگ باشتتد، می عنوانبهاعتماد عمومی  که یزمانجامعه استتت. 

در  ییفردگراای در جامعه هرگاهجمعی همفکری داشتتته باشتتند.  طوربهو هدفی مشتتترک در انجام کار  زهیباانگافراد 

 .شودتر میروحیه کار گروهی نیز در آن جامعه سست مراتببهافزایش یابد،  یاعتمادیبکنار 

 

 روستاها یبندطبقه اساسبرمیزان اعتقاد به مشارکت در کار گروهی  .5 جدول

 روستاها یبندطبقه
 کامالً موافق موافق متوسط مخالف کامالً مخالف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 20 10 50 25 6 3 4 2 20 10 روستاهای کوچک

 96/35 41 77/58 67 877/0 1 63/2 3 75/1 2 روستاهای متوسط

 71/10 15 85/42 60 35 49 10 14 42/1 2 روستاهای بزرگ

 75/3 3 75/33 27 20 16 30 24 5/12 10 شهر -روستا

 
 یهایریگمیدر تصمکه؛ بیشترین میزان اعتقاد به مشارکت توان بیان نمود( می6جدول )براساس نتایج بدست آمده از

ستاهای کوچ سط گروهی مربوط به رو ستاهای متو شارکت مربوط به رو ک بوده و کمترین میزان اعتقاد به این نوع م
های گروهی به دلیل فردگرایی، مسئولیت گریزی، ضعف در فعالیت هاآنباشد و از دالیل اصلی مشارکت گریزی می

ایگاه اجتماعی و ، پایین بودن پینگرندهیآ، فقدان یطلبمنفعتاعتماد مردم نستتتبت به یکدیگر تک الگو اندیشتتتی، 
باشتتد براین استتاس گروهی می یریگمیتصتتمموانع اصتتلی ابراز قدرت و مشتتارکت در  نیترمهماشتتتغال رستتمی از 

تبعیض در جوامع روستایی صورت  و رفعگیری گروهی، احقاق حقوق روستائیان باید بدانند بدون حضور در تصمیم
صمینمی شارکت در ت ستاییان به م سانهگیری گروهی میمگیرد. برای ترغیب رو های جمعی واز طریق توان از طریق ر

 .رشد تفکر جمعی را در جوامع روستایی ایجاد نمود یررسمیغهای رسمی و آموزش

 
 روستاها یبندطبقهگروهی براساس  یهایریگمیتصم. میزان اعتقاد به مشارکت در 6جدول 

 

 روستاها یبندطبقه
 مالً موافقکا موافق متوسط مخالف کامالً مخالف

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 44 22 56 28 0 0 0 0 0 0 روستاهای کوچک
 43/25 29 24/48 55 17/20 23 38/4 5 75/1 2 روستاهای متوسط
 25 35 57/68 96 28/4 6 71/0 1 42/1 2 روستاهای بزرگ

 25/16 13 25/61 49 25/16 13 5 4 25/1 1 شهر -روستا
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صل از جدول  شارکت 7) نتایج حا شترین میزان اعتقاد به م ست که؛ بی سان( حاکی از آن ا شدن کارها در میان  و آ

 است.شهر تمل  -روستایی مربوط به روستا  چهارگانه یبندطبقه

 

 بندی روستاها. اعتقاد به مشارکت و آسان شدن کارها براساس طبقه7جدول 

است که نتایج  شدهاستفادهبرای بررسی رابطه بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی با میزان مشارکت از آزمون اسپیرمن 
با باشد که می 000/0داری آزمون برابر و سطح معنی 51/0( آمده و بیانگر این است مقدارهمبستگی8آن در جدول )

گیریم که بین بنابراین فرض صفر یا فرض برابری را رد و نتیجه می ،است ترکوچکدرصد  5از خطای  توجه به اینکه
 .وجود دارد یمیزان اعتقاد به اهمیت کار گروهی و میزان مشارکت رابطه معنادار

 

 . میزان همبستگی بین اعتقاد به اهمیت کار گروهی با میزان مشارکت ؛ آزمون اسپیرمن8 جدول

 نتیجه سطح معناداری دار همبستگیمق مشخصه

 رد تأیید

 ت * 000/0 51/0 اهمیت کار گروهی و میزان مشارکت

 01/0*معناداری در سطح 

 

 های تحلیلییافته

گویان با میزان مشارکت آنان روابط میان میزان سن، سطح سواد و درآمد پاسخ یابیو ارزاز بررسی  آمدهدستبهنتایج   
های مختلف با استفاده از های آنان در بین گروههای توسعه روستایی و نیز مقایسه میانگین مشارکتدر جریان برنامه

 باشد؛ زیر می قراربه، Fآزمون 

 95های مختلف تا سطح مشارکت مردم در زمینه زانیو مدهد که؛ بین میزان سن نشان می Fت نتایج حاصل از آزمون
 (.9دولدرصد رابطه معناداری وجود دارد )ج

 کهیطوربهدرصد رابطه معناداری وجود دارد.  99مردم با میزان مشارکت آنان تا سطح  التیو تحصت بین سطح سواد 
 .، توسط روستاییانی است که عمدتاً از سطح سواد باالتری برخوردارندگرفتهانجامهای بیشترین مشارکت

درصد وجود  95های توسعه روستایی رابطه معناداری تا سطح هدر برنام هاآنت بین درآمد روستاییان با میزان مشارکت 
وضعیت درآمدی روستاییان باالتر باشد، میزان مشارکت مالی )خودیاری مالی( آنان نیز  هرچقدر گریدعبارتبهدارد. 

 .بیشتر است
 
 
 
 

 روستاها یبندطبقه
 کامالً موافق موافق متوسط مخالف الً مخالفکام

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 26 13 46 23 20 10 8 4 0 0 روستاهای کوچک
 49/46 53 85/43 50 50/3 4 26/5 6 87/0 1 روستاهای متوسط
 71/20 29 85/57 81 14/17 24 28/4 6 0 0 روستاهای بزرگ

 75/13 11 75/78 63 5/7 6 0 0 0 0 هرش -روستا
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 F ندرآمد روستاییان با میزان مشارکت آنان؛ آزمو . رابطه بین میزان سن، سطح سواد و9جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی متغیرها
 نتیجه

 رد تأیید
 ت * 001/0** 871/5 سن روستاییان با میزان مشارکت

 ت * 000/0* 101/7 سطح سواد روستاییان با میزان مشارکت

 ت * 000/0** 093/4 وضعیت درآمدی روستاییان با میزان مشارکت
 05/0طح: ** معناداری درس    01/0*معناداری درسطح:  

 فرایند تهیه و اجرایشغل اصلی روستاییان با میزان مشارکت آنان در  ارتباط بیناز بررسی و ارزیابی  آمدهدستبهنتایج 
های مختلف شغلی با استفاده های آنان در بین گروههای توسعه روستایی و نیز مقایسه میانگین مشارکتها و برنامهطرح

 باشد؛ذیل  می قراربهها ع مشارکت، در هر یک از انواFاز آزمون
 ت مشارکت فکری ومشورتی

های های فکری و مشورتی روستاییان در میان گروهدهد که؛ بین میانگین مشارکتنتایج حاصل از آزمون نشان می
(. و بیشترین مشارکت 8 درصد وجود داشته )جدول 99مختلف شغلی )در طی یکسال اخیر(، تفاوت معناداری تا سطح 

ها نیز مربوط به گروه بیکاران کری مربوط به گروه کارگران وکشاورزان روستایی بوده و کمترین این نوع مشارکتف
 .باشدروستایی می

 ت مشارکت کاری و فیزیکی )نیروی کار(

 های کاری روستاییان دربین میانگین مشارکت دهد که؛نشان می F نتایج حاصل از آزمون
عمده مشارکت کاری آنان؛  کهیطوربه .درصد وجود دارد 99لی، تفاوت معناداری تا سطح های مختلف شغمیان گروه 

 .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(

های بین میانگین مشارکت در رعایت حرائم روستاییان در میان گروه دهد که؛مینشان  F نتایج حاصل از آزمون
 .درصد وجود دارد 99مختلف شغلی، تفاوت معناداری تا سطح 

 ت مشارکت در حل تعارضات اجتماعی
ی هاگروهمیانتعارضات اجتماعی روستاییان در در حل؛بین میانگین مشارکت که دهدیمنشان F نتایج حاصل ازآزمون

 (.10 درصد وجود دارد )جدول 99مختلف شغلی، تفاوت معناداری تا سطح 
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 Fهای شغلی؛ آزمون. مقایسه میانگین میزان مشارکت روستاییان دربین گروه10جدول 

 منبع تغییر متغیرها
درجه 
 F آزادی

سطح 
 معناداری

 نتیجه
 رد تأیید

 میزان مشارکت در حل تعارضات اجتماعی
 گروهیبین 

 درون گروهی
 جمع

4 
386 
400 

 ت * 000/0* 972/10

 میزان مشارکت در رعایت حرائم
 بین گروهی

 درون گروهی
 جمع

4 
386 
400 

 ت * 000/0* 630/9

 میزان مشارکت کاری
 بین گروهی

 درون گروهی
 جمع

4 
386 
400 

 ت * 000/0* 020/7

 میزان مشارکت فکری ومشورتی
 بین گروهی

 درون گروهی
 جمع

4 
386 
400 

 ت * 000/0* 202/5

 01/0  :معناداری درسطح *

 دانکن از آزمونها با استفاده انواع مشارکت ازنظربندی مشاغل مختلف روستایی . گروه11 جدول

مشارکت کاری            شغل/مشارکت
 )به روز(

 مشارکت فکری و مشورتی
 )به روز(

مشارکت در حل   
 تعارضات اجتماعی

         مشارکت در        
 رعایت حریم

 58/3AB)      ) 92/1          (AB) 88/3        (AB) 32/3     (AB) کارمند
 20/2             (AB) 21/4           (B) 78/3       (B) (B)         9/5 کشاورز
 04/2            (AB) 68/3           (A) 25/3      (A) (A)          3 کارگر
 74/3AB)     ) 59/1             (A) 7/4             (B) 17/3      (A) بیکار

 55/3AB)   ) 91/1          (AB) 9/3         (A) 52/3    (AB) سایر
A:             میزان مشارکت کمAB: میزان مشارکت متوسط                      B: میزان مشارکت باال 

 گیرینتیجه
، یریگمیتصمسازی، اعم از تصمیم -های توسعه در تمام مراحل مردم در برنامه شارکت، شرکت داوطلبانههدف از م

باشد. بنابراین ارتقای سطح مشارکت روستاییان و رفع موانع موجود بر سر راه آن از طرق اجرا، نگهداری و ارزیابی می
عیت اقتصادی و درآمدی از طرق مختلف در روستاهایی مختلف مانند آموزش یا ایجاد نهادهای مشارکتی، بهبود وض

های مختلف ضروری افراد ثروتمند و فقیر از گروه که از وضعیت اقتصادی نامطلوبی برخوردارند و درگیر ساختن همه
شکبیجار؛ به نظر می ستاهای بخش خ شارکت مردم در رو سد. نمایش آمار منتج از جدول مربوط به میزان م  رغمیعلر

شارکت و وجود  سر راه م شکالت و موانع فراوان بر  ستاییان  یریکارگبهم ستایی، وجود میل ذاتی رو سعه رو آن در تو
سیاری از برنامهآنان در به امور مشارکتی و حضور گسترده ریزی باشد و لزوم برنامه راهگشاتواند ای، میهای توسعهب

های مرتبط با آن، این استتت که خود عه پایدار و اجرای پروژهکند. الزمه نیل به توستتبرای این امر مهم را ضتتروری می
روستتتاییان نیز در امر عمران وآبادانی روستتتای خویش ستتهیم بوده و در انجام امور مختلف مربوط به آن مشتتارکت و 

شند.  شته با سش همچنانهمکاری دا شان می نامهبا توجه به پر ستاییان ن شده در بین رو شارکت دهد که میل به متوزیع 
مشارکت فکری و مشورتی و کاری و فیزیکی در میان روستاییان در حد مطلوبی است بنابراین از مجموع نتایج  ژهیوبه
های مختلف این بحث؛ شتتتواهد حاکی از آن استتتت که بین میزان مشتتتارکت )کاری، فکری، از بخش آمدهدستتتتبه

سعه پای ستاییان و تو ضات اجتماعی( رو ستقیم و معناداری رعایت حریم و حل تعار ستایی آنان، رابطه م دار نواحی رو
خشکبیجار که آن نیز با مشارکت خودشان میسر است،  شهر رامونیپ وجود دارد و با افزایش توان اقتصادی روستاییان
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شتتک ای ... روستتتا افزوده شتتود. بیهای توستتعهها و پروژهتوان انتظار داشتتت که بر میزان مشتتارکت مردم در طرحمی
ها بستگی دارد. بدیهی مشارکت در بین روستاییان بیش از هر چیزی به اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی به آن گیزهان

کارهای مشتتارکتی آگاهی بیشتتتری داشتتته  ثمربخشاز مزایا و نتایج  موردمطالعهمردم روستتتاهای  هرچقدراستتت که 
سود و منفعتی پ ستیابی به  شارکت د شند و بدانند که نتیجۀ م ست، انگیزهبا شارکت در آن  ایدار ا شود. ها افزوده میم

ریزی و اجرای ( مبنی بر نیاز به مشارکت جوامع محلی در برنامه2005های جوما )یج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشانت
سازی انسان است و آوردن شتاب در فرآیند توانمند به دست( در خصوص مشارکت 2013های توسعه، دورگا )پروژه

ش سفورد )م ست، ران سعه ا ضروری برای تو شرط  شارکت در برنامه2013ارکت مردم  سعه می( م تواند نقش ریزی تو
سعه سی و پیامدهای تو سا ست نهادهای ا سیا شارکتی تکاملی برای  شریفی و همکاران )م ( 1391گذاری را تغییر دهد، 

ص شغل ا صیالت،  سن، تح شارکت با متغیرهای  سته میزان م شاورزی، رابطۀ متغیر واب سابقۀ فعالیت ک شغل فرعی،  لی، 
عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش و فعالیت شورای 

( در رابطه بین ستتطح و جایگاه اقتصتتادی و 1391باشتتد، نجفی کانی ومیرزاعلی )دار میاستتالمی روستتتا مثبت و معنی
ن مشتتارکت آنان در راستتتای توستتعه روستتتایی و میزان مشتتارکت مردم، نقش کلیدی در توستتعه اجتماعی مردم با میزا

 مشورتی، کاری فکری، مشارکت ژهیوبه مشارکت به ( در میل1395کند، اسدی و همکاران )نواحی روستایی ایفا می

ستاییان در فیزیکی و ست مطلوبی حد در میان رو صادی توان افزایش با و ا ستاییان اقت شارکت ، میزانرو در  مردم م
توانند روستاییان می و( در بود 1396یاسوری و همکاران ) و شد خواهد افزوده روستاها ایتوسعه هایپروژه و هاطرح

       باشد.، همسو میدر سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند

ضر ست آمده از پژوهش حا شارکت روبا توجه به نتایج بد های ها و برنامهها، پروژهستاییان در طرحبه منظور افزایش م
  توان پیشنهاد نمود: مختلف توسعه در روستاهای مورد مطالعه، راهکارهای زیر را می

افزایش میزان مشارکت روستاییان در فرایند  منظوربهبا توجه به اهمیت مقوله مشارکت در توسعه روستایی  -
های روستایی در اولویت ها و پروژهه اهمیت مشارکت در طرحروستاییان نسبت ب یسازآگاهتوسعه روستایی، 

 قرار گیرد.
 در پیگیری برخی از امور روستا. یریپذتیمسئولایجاد حس  ایجاد انگیزه مشارکت در بین روستاییان از طریق  -
مراحل  نخبگان روستایی برای مشارکت در ژهیوبههای روستا اعم از نیروهای جوان و استفاده از تمام ظرفیت -

 های روستایی.همختلف تهیه، اجرا، نگهداری و نظارت بر پروژ
 های توسعه روستایی.ها و برنامهایجاد تشکیالت محلی برای مشارکت روستاییان در فرایند مختلف طرح -
دهند، از جمعیت روستاهای پیراشهری خشکبیجار را زنان تشکیل می یتوجهقابلبا توجه به اینکه بخش  -

های مختلف نظیر در زمینه هاآنشود از این ظرفیت برای  ایجاد انگیزه و افزایش مشارکت میپیشنهاد   
 مدیریت روستایی و ... استفاده شود. 

های توسعه روستایی، پذیرش ها و پروژهایجاد و تقویت انگیزه در روستاییان برای  مشارکت در طرح منظوربه -
 خواهد بود. مؤثرهای روستایی از عوامل روژهها و پو واگذاری نظارت و ارزشیابی طرح
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