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چکیده
بر اساس دیدگاه صاحب نظران توسعه بیتوجهی به توانمندسازی و مشارکت روستاییان چالشهای فراوانیی در فراگیرد توسیعه
روستایی ایجاد می کند .با این وجود ،به دالیل مختلفی در بسیاری از کشیورها ،جایگیاه مشیارکت روسیتاییان میورد توجیه یرار
نمی گیرد .مطالعه حاضر بر آن است که جایگاه تسهیلکننده های توانمندسازی و مشارکت روستاییان را در فرآیند توسعه مشخص
سازد .بدینترتیب ،پژوهشحاضر به شیوه توصیفی  -تحلیلی از طریق513خانوار نمونه تصادفی در  35روستای ناحیه طارم انجام
شد .برای سنجش سطح توسعه روستاها ،تعداد 333شاخص در الب  4معیار محیطی ،اجتماعی ،ا تصادی ،کالبدی به مثابه مؤلفه
اثرپذیر سنجیده شد .در ارتباط با مؤلفه اثرگذار تسهیلکنندههای مشارکت روسیتاییان نییز تعیداد  79شیاخص در چهیارچو
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معیارآموزش و اطالعرسانی ،دانش و اطالعات ،اجتماعی و فرهنگی ،ا تصادی ،کالبدی ،سیاستگذاریها و تصمیمگیری بر اسیاس
وی ژگی ناحیه مورد مطالعه سنجیده شد .یافته ها نشان میدهد که هر  9شاخص تسهیل کنندههای مشارکت روسیتاییان در بهبیود
شاخصهای توسعه روستایی مؤثر است .اما ،هنوز به نحو شایستهای باعث ارتقاء شاخصهای سطح توسعه آنهیا نشیده اسیت.
بنابراین ،توجه به ارتقاء سطح توانمندی روستاییان برای مشارکت گستردهتر آن ها از طریق ارتقاء تسهیلکنندههای توانمندسازی
روستاییان همچون آموزش و آگاهی بخشی ،دانش و مهارت و دخالت دادن آنان در فرآیند تصمیمگیریهیا و شیراکت در فعالییت
اجتماعی و ا تصادی به مثابه بهبود دهندههای ارتقاء سطح توسعه روستایی پیشنهاد میشود.
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مقدمه
به دنبال بروز چالشهاي زيستمحيطي و نابرابريهاي اجتماعي  -اقتصادي در اغلب کشورهاي جهان که متأثر از غلبه سياستهاا
و رويکرد برنامهريزي توسعه از "باال به پايين" و "متخصص محور" تا سال  2318ميالدي بوده؛ زمينه براي توجه و تغيير رويکارد
به توسعه از پايين به باال و اجتماع محور از دهه  2308ميالدي براساس "نظريه ارتباطي  -مشارکتي" هابرماس در راستاي توساعه
پايدار فراهم شد ( .)Waas et al, 2014: 5513بدين ترتيب ،بر مشارکت روستاييان در فراگرد توسعه پايدار روستايي باه مثاباه
يک فرآيند از سوي برنامهريزان روستايي ،ناحيهاي و منطقهاي تأکيد شده است .بهگونهاي که تبياين دقياا ابعااد و شاا صهااي
توسعه پايدار ،همچون :ابعاد محيطي  -اکولوژيک ،اجتماعي  -اقتصادي و کالبدي  -زيربنايي در راستاي نظام برنامهريازي فااايي
کمک فراواني به برنامهريزان توسعه به منظور ارتقاء ظرفيتها و توانمنديهاي روستاييان ميکند دردهههاي ا ير يکي از مهمترين
راهبردهاي ارايه شده براي پايداري ابعاد اجتماعي  -اقتصادي و محيطي  -اکولوژيک توسعه در فااهاي روستايي مشارکت ساکنان
روستايي در جنبههاي گوناگون آن است ).(Amundsen & Martinsen, 2015: 306
در متون توسعه ،مشارکت ذينفعان محلي در فرآيند برنامهريزي توسعه ،انگيزه آنها را باراي حرکات و فعاليات بيشاتر در محاي
زندگيشان افزايش ميدهد .مشارکت به مثابه "نشان گر عمومي درگيري تعداد زيادي از افراد در فعاليت يا کااري اسات کاه رفااه
آنها ،در آمد ،امنيت يا اعتماد به نفس آنها را افزايش ميدهد" .به سخن ديگر ،مشارکت مردم يک فرآيند گروهي پويا است کاه
در آن همه اعااي يک گروه در دستيابي به اهداف گروه مشارکت ميکنند و سود فعاليت در گروه را بين ودشان تقسيم ميکنناد،
اطالعات و تجارب ودشان را از منافع مشترک مبادله ميکنند و از قوانين و مقررات و ديگر تصميمهايي که توس گروه ا ذ شاده
است ،پيروي ميکنند ( .)Bagdi & kurothe, 2014: 57-58براين شالوده ،توجه به رهيافتهاي مشارکتي در برنامهريزيهاي
توسعه ،مردم محلي را براي داشتن نقش مؤثر در سرنوشتشان آماده ميکند و آنها را قادر ميسازد تا در فرآيند توساعه مشاارکت
نمايند ) .(Ericson, 2006:10به گونهاي که هرکشوري ،از دانش و اطالعات بيشتر و روزآمدتري براي توانمندسازي و مشارکت
ساکنان ود بهرهمند شود ،به سطح باالتري از توساعه نياز دسات مايياباد (Fernandez & Moldogaziev, 2015: 376-
 )377ضرورت توجه به مقوله مشارکت در روند توسعه به ويژه در مناطا روستايي نزد صاحب نظران از چناان اعتبااري بر اوردار
است که گاهي اوقات توسعه را معادل مشارکت ميدانند ) .(Taleb,1995: 4البته ،براي ارتقاء سطح مشارکت روستاييان ،ميازان
و سطح بر ورداري از سرمايه اجتماعي به ويژه اعتماد اجتماعي ،هنجارها ،مشارکت و توسعه شبکهها و نهادهاي محلي بسيار حاازز
اهميت است (  .)Zhao et al, 2013: Adam& Roncevic, 2013در اين ميان ،مفهوم مشارکت اجتماعي درطي سالهاي
گذشته ،در بين دانشمندان علوم اجتماعي و سياسي ،بسيار مورد توجه قرار گرفته است .دوتوکويل معتقد است کاه سااکنان روساتا
گرايشي طبيعي براي جستجوي ارتباط اجتماعي دارند و اين مشارکت اجتماعي بسنده ،براي دموکراساي حيااتي اسات .پاتناام ايان
استدالل را گسترش داده و نتيجه ميگيرد که نه تنها دموکراسي ،بلکه همچنين سطوحي از آماوزش ،امنيات ،توساعه اقتصاادي و
بهداشت به وسيله سطوح مناسبي از سرمايه اجتماعي تحت پوشش قرار ميگيرد .با اين وجود ،پاتنام ادعا ميکند کاه ساطح کانش
متقابلي که مردم با يکديگر درحوزههاي انگي ،آموزش و کار دارند ،در دهههاي ا ير نگران کنناده شاده اسات ( Van Ingen,
 .)2008:103اين امر هشداردهنده کاهش توسعه و مشارکت اجتماعي مردم است .از اين رو ،مشارکت مردمي به عنوان يک ابزار
تئوريکي بسيار مهم جهت بررسي نقش متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي در توسعه پايدار روستايي پديدار شده است و تاکيد اصلي آن
روي تقويت ابعاد نرمافازاري و انگيزشاي توساعه روساتايي اسات ) .(Rukn al-Din eftekhari, et al: 2015: 80در ايان
چارچوب تحليل رابطه بين مشارکت روستاييان و توسعه روستايي با در نظر گرفتن مباحثي از قبيل کارايي برنامهريزي ،حکمرواياي،
مشارکت مدني ،توسعه شبکههاي مبتني بر همکاري متقابال محلاي و نظااير آن ،مايتواناد بساتر مناسابي باراي توساعه پايادار
سکونتگاههاي روستايي مهيا سازد (  .)Snelgrove & Pikhart & Stanfford, 2009: 1994تجربه بسياري از کشورهاي
درحال توسعه از جمله ايران نشان ميدهد که برنامهريزي متمرکز آمرانه و باال به پايين مطلوب نباوده و هرچاه ساطوح مشاارکت
مردم محدودتر باشد امکان اجرايي و کارآمدي برنامهها کاهش واهد يافت ) .(Rezvani, 2011: 230يدين ترتيب بايتاوجهي
به نقش مشارکت روستاييان در روند توسعه و برنامهريزي موجب کندشدن و حتي عدم توفيا در بر ي برنامههاي توسعه ميشود.
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در اين راستا ،از آنجا که سکونتگاههاي روستايي ناحيه مورد مطالعه اين پژوهش ،از دير باز با محروميت و پايين بودن سطح
توسعهيافتگي رو به رو بوده است .اهميت موضوع مشارکت روستاييان و توجه به موانع و تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان در
روستاهاي اين ناحيه و نيز اهميت توسعهيافتگي و ارتقاء کيفيت زندگي روستاييان و اينکه بيشترين افراد آسيب پذير و فقير
درکشورها ،درمناطا روستايي زندگي ميکنند ،ايجاب ميکند تا شنا ت علمي و دقياتري به مسالة مشارکت روستاييان و سطح
توسعه يافتگي سکونتگاههاي روستايي بدست آوريم؛ زيرا ،اين نوع شنا ت کمک شاياني به کاهش فقر و باالبردن سطح توسعه
يافتگي سکونتگاههاي روستايي در ناحيه مورد مطالعه ميکند .پژوهش حاضر با سنجش متغيرهاي مختلف تسهيلکننده مشارکت
روستاييان تأثير آن را درتوسعه سکونتگاههاي روستايي ناحيه موردمطالعه ،براي پيشبرد برنامهها و طرحهاي توسعه روستايي بررسي
ميکند .بر اين شالوده ،پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است که نقش تسهيل کنندههاي مشارکت روستاييان در توسعه
سکونتگاههاي روستايي دهستانهاي چورزق و درام شهرستان طارم چگونه است؟ در همين راستا ،رابطه تسهيلکنندههاي مؤلفه
مشارکت روستاييان را در سطح توسعهيافتگي ابعاد محيطي ،اجتماعي ،اقتصادي ،و زيربنايي و کالبدي سکونتگاههاي روستايي
بررسي ميکند.
در ادبيات توسعه ،مفهوم مشارکت در عرصه توسعه روستايي به دهههاي  2308و 2338باز مايگاردد .يعناي زمااني کاه رشاد و
گسترش راهبردهاي توسعه مبتني بر رشد اقتصادي و صنعتي شدن کشورهاي توسعه يافته و استفاده آن ها در بسياري از کشور هاي
درحال توسعه ،موجب شد تا پيامدهاي منفي توسعه بيش از آثار مثبات آن شاود ( .( Mansori, 2002: 37درواقاع ،باه دنباال
ناموزوني و بي تعادلي فاايي ايجاد شده در اغلب مناطا و کشورها و ناکاميهاي توسعه مناطا روستايي در اثر اتخاذ رويکردهااي
نامناسب در برنامهريزيهاي توسعه در دهههاي 2318تا 2318ميالدي ،کاارگزاران توساعه ملاي و باينالمللاي متقاعاد شادند کاه
راهبردهاي توسعه روستايي بايد به دليل پيچيدگي عوامل تعيين کننده فرآيند توسعه ،جامعتر شوند.
در نتيجه ،بسياري از کشور ها و نظريهپردازان توسعه ،در صدد بر آمدند تا نسبت به رهيافت هاي اتخاذ شاده تجدياد نظار کارده و
موضوع مشارکت و از جمله مشارکت روستاييان و مکانيزمهاي جلب و بهکارگيري آنها در برنامههاي توسعه روستايي را مورد توجه
قرار دهند و مفهوم جديدي از توسعه با عنوان"توسعه مشارکتي "2وارد ادبيات توسعه شد ) .(Rezvani, 2011:113باراين مبناا،
در دهههاي  2338و  1888ميالدي بحثهاي نويني درباره معاني ،اهداف و طرق دستيابي باه توساعه درگرفات کاه در نتيجاه آن
ادبيات جديدي به عنوان توانمندساازي ،مشاارکت مردماي باراي توساعه پايادار جواماع و منااطا وارد مباحاث دانشاگاهي شاد
( .)Mahmud et al, 2011:612بدينترتيب ،مشارکت روستاييان در توسعه ،به عنوان تبلور عيناي رفتارهااي مطلاوب انسااني
برپايه نگرش سيستمي و انداموار به توسعه روستايي ،امري طبيعي و کامالً بنيادي جلوه نمود و توانمندسازي و مشارکت تمام اقشاار
روستايي ،اعم از زن و مرد و جوان و بزرگساال را پايش نيااز دساتيابي باه اهاداف توساعه قلماداد کارد & (Khosravipour
).Foroushani, 2011:64
در صوص مفهوم مشارکت ،تعاريف متعددي از سوي محققان و صاحبنظران مختلف ارازه شده است .بر ي معتقدند :مشاارکت
مفهومي ذاتي در جوامع بشري است که براي تحکيم آن ،نياز به برنامهريزي از پايين به باال و ارتباط بين همة مؤلفههاي موجود در
اين زمينه است ( .)Wang et al, 2008: 86بر ي ديگر ،مشارکت را در نخساتين گاام باه عناوان ابازار جماعآوري اطالعاات
محيطي براي تصميمگيري ميدانند که هسته مفهومي توسعه پايادار را تشاکيل مايدهاد ) .)primmer et al, 2006: 841از
مهمترين تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان در زمينه اجتماعي و اقتصادي سکونتگاههاي روستايي توانمندسازي و ظرفيتسازي
آنها براي مشارکت در فرايند توساعه اسات ) .(Rukn al-Din eftekhari, 2010: 214در مقابال ،فقادان آن منجرباه باروز
محدوديتهايي در فرآيند توسعه درسطوح مختلف ميشود ( .)Le, Ho, & Phi Khanh, 2011: 14بنابراين ،مشارکت بخشي
از دارايي هاي متعلا به يک جامعه محلي است که به آن ،به عنوان شبکههايي از اعتماد ،انسجام و رواب متقابال باين اعاااي
جامعه نگريسته ميشود و به اعاا براي تبديل داراييهاي اجتماعي ود به داراييهااي اقتصاادي  ،اجتمااعي و زيسات محيطاي
کمک ميکند (.)Gülümser et al, 2012:6 ; Tzanakis, 2013:6
بدينترتيب ،توانمندسازي به معناي ايجاد قدرت قانوني براي مشارکت است .به سخن ديگر ،سرمايهگذاري به منظور تقويت قدرت
قانوني ،براي تواناسازي و تفويض ا تيار به مردم است .داللت مستقيم توانمندسازي مقابله با عوامل بي قدرتي است .بي قادرتي ناه
1. Participatory Development
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تنها به ايجاد فقر منجر مي شود ،بلکه محصول اصلي و مستقيم آن است .جلوه هاي اصالي باي قادرتي عبارتناد از :نداشاتن قادرت
اقتصادي ،قدرت تصميمگيري و نداشتن قدرت انتخاب است ( .(Chambers,1996 Quoted in Salehi, 2012: 50در واقع
توانمندسازي به عنوان ظرفيتي براي وداتکايي و اعتماد به نفس درمقابل وابستگي است .ايان فراينادي اسات کاه از طرياا آن
اشخاص ،سازمانهاي غيردولتي و گروههاي به حاشيه رانده شده ،ميتوانند سازمان ود را تقويت و ودشان را از تسل ايجاد شده
توس سا تارها يا رواب  ،آزاد کنند ).(Sharma & Kirkman, 2015:199; Shafiei sabet & Heratifard, 2015: 97
براي توانمندسازي بايد به عواملي مانند دانش و يا آموزشهاي مهارتي سازمانها ،روشهاي مناساب ،عااويت در ياک ساازمان،
اعتبارات رد ،اعتماد به نفس افراد ،تحصيالت ،دسترسي به منابع و حمايت سياسي توجاه نماود (Rossberger & Krause,
) 2015:25تجربيات به دست آمده و دستاوردهاي علمي مذکور نشان مي دهد که براي برنامهريزي توسعه روستايي موفقيت آميز،
تحرک بخشيدن به منابع و دستيابي به مشارکت اجتماعي ضرورت اسات .در زميناه تبياين جايگااه تساهيلکننادههااي مشاارکت
روستاييان در توسعه روستايي مطالعاتي به طور مستقيم صورت نگرفته است .اما ،در چناد دهاه ا يار ،در زميناه جايگااه مشاارکت
روستاييان در توسعه مطالعات متعددي انجام گرفته و الگوهاي نظري مختلفي نيز متشکل از ابعاد و مؤلفاههااي مشاارکت در ايان
صوص ارازه شده است.
مهمترين تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده به شرح زيار اسات :در پژوهشاي باا عناوان" مشاارکت ماردم در برناماههااي
آبخيزداري روستايي در هند" مشارکت مردم در برنامههاي آبخيزداري يک استراتژي مهم دولت هند براي موفا سا تن برنامههاي
آب پخشان است .اين پژوهش به صورت کمي و ميداني بر روي  900انوار نمونه تصادفي انجام شد .در اين پژوهش شا صهاي
روش توانمندسازي همچون آموزش و آگاهي بخشي ،دانش و مهارت ،تشکلسازي و غيره ،روستاييان براي مشارکت درفعاليتهاي
اجتماعي  -اقتصادي و برنامهريزي توسعه مورد توجه قرار گرفت .يافتههاي اين مطالعاه نشاان داد کاه ميازان مشاارکت ماردم در
برنامهريزي  39/1درصد ،در اجراي 11/1درصد و در حفظ و مراقبت 11/2درصد بود .اين نشان ميدهد که ميزان مشارکت ماردم
در شش ناحيه درگير از منطقه مورد مطالعه در طول فازهاي برنامهريزي و اجراي برنامههاي آبخيزداري در حد متوس بود ،در حالي
که سطح بااليي از مشارکت در مرحله حفاظ و مراقبات باه نماايش گذاشاته شاد ) (Bagdi & kurothe, 2014: 64-66در
پژوهشي ديگر با عنوان بررسي نحوه توانمندي سازي روستاييان ،در بخش بنگال غربي هند ،که به صورت کماي و مياداني انجاام
شد؛ مشخص گرديد توجه به شا صهاي آموزش و آگاهي اجتماعي ،ارتقاء دانش و مهارتهاي اجتماعي ،شکلدهي گاروههاا و
تشکلهاي اجتماعي ،و سرانجام توسعه سرمايه اجتماعي باعث ارتقاء شا صهااي توانمندساازي و مشاارکت روساتاييان درابعااد
مختلف آن ميشود .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که به ويژه توانمندي اقتصادي و روانشنا تي روستاييان باراي مشاارکت در
فعاليتهاي مختلف پايين است .بر اساس نتايج اين پژوهش ،کميت و کيفيت تعامل ميان افراد و اعتماد روساتاييان باه يکاديگر از
تاثير در ور توجهي بر توانمندسازي و مشارکت آنان بر وردار است (.)Mitra & Kundu, 2012: 78-80
يافتههاي پژوهش شفيعي ثابت و هراتي فرد( ،)2930در زمينه مشارکت تورگردانها و ذينفعاان محلاي گردشاگري در پاياداري و
توسعه سکونتگاههاي روستايي منطقه تهران و البرز که به روش توصيفي  -تحليلي و کمي و ميداني انجام شد؛ نشاان داد کاه از 3
شا ص فرآيند مشارکت ذينفعان محلي گردشگري (اجتماعي و فرهنگي ،فنآوري اطالعات ،آماوزش و اطاالع رسااني ،اقتصاادي،
کالبدي و سياستگذاري) ،به غير از شا ص آموزش و اطالع رساني و سياستگذاري فرآيند مشارکت ،بين ساير شا صهاا و ابعااد
سطح توسعه يافتگي سکونتگاههاي روستايي رابطه مساتقيم و طاي وجاود دارد .همچناين ،نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد کاه
ظرفيتهاي تورگردانها و عرضهکنندگان محلي در توسعه عملکرد گردشگري پاک و ارتقاي سطح توسعهيافتگي سکونتگاهها مؤثر
بوده است .بنابراين ،توجه به ارتقاي شا صهاي ظرفيتمندي و تواناسازي تورگردانهاا و ذينفعاان محلاي در قالاب تشاکلهااي
تورگرداني ،و سياستگذاري براي مشارکت بيش از پيش آنان در گسترش زيرسا تهاي اقامتي و پذيرايي و زيرسا تهاي رفااهي
و پشتيبان گردشگري پيشنهاد شده است ) .(Shafiei Sabet & Heratifard,2015:89-90در پژوهشي ديگر که باا هادف
"بررسي نقش مشارکت مردم در کشاورزي پايدار نواحي روستايي در روستاهاي دهستان ايجرود باال در شهرساتان ايجارود اساتان
زنجان" به روش کمي و ميداني انجام شد .نتايج نشان داد که سطح مشارکت با ميانگين  1/11پايينتر از حد مورد انتظار است .در
اين بين نتايج به دست آمده مشخص ميسازد که بين آگاهي و دانش  ،تعهد و مسئوليتپذيري و تصاميم گياري عقالياي ارتبااط
مستقيمي برقرار است ) .(Bouzarjamhari et al, 2012:188-189درپژوهشي ديگار باا هادف "بررساي و سانجش ميازان
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مشارکت مردم و نقش آن در توسعه روستايي ،مطالعه موردي دهستان سلطانعلي شهرستان گنبادکاووس"؛ و باه روش توصايفي -
تحليلي و ميداني انجام شد .شا ص هاي توانمندسازي روستاييان از طريا آماوزش و آگااهي بخشاي و داناش و مهاارت وغياره
بررسي شد؛ که ارتقاء آن در بهبود جايگاه اجتماعي و اقتصادي روستاييان اثر گذار است .نتايج نشان داد که باين ساطح و جايگااه
اجتماعي و اقتصادي مردم با ميزان مشارکت آنان در راستاي توسعه روستايي ،در سطح بسيار باال و قابال قباولي رابطاه معنااداري
وجود داشته ،و عالوه بر آن ميزان مشارکت مردم ،نقش کليدي در توسعه روستايي نواحي مورد مطالعه ايفا ميکند (Najafi kani
) .& MirzaAli, 2012:136-137چمبرز ( )2901در کتاب توسعه روستايي :اولويت بخشي به فقارا (حمايات از اقشاار آسايب
پذير) .طرفدار مشارکت مردم در طرحها و برنامههاي عمران و آباداني است .تاکيد ميکند ،که اين مشاارکت باياد داوطلباناه باشاد.
همچنين وي چهار عامل مهم زير را در گرايش مردم به مشارکت موثرمي داند؛  .2فعاليت هاي دا ل روستا بايد به ماردم آن ساررده
شود .1 ،انتقال تکنولوژي ها بايد از طريا مربيان و مروجان باسابقه در ميان روستاييان انجام گيرد .9 ،کارتحليل مسايل روستايي در
پروژه ها به روستاييان واگذار شود .0 ،رفتار و نگرش بااليي ها (برنامه ريزان و مجريان) درباره مردمان روستا نيز عامال گارايش باه
مشارکت محسوب ميشود ) .(Chambers, 2008در نهايت بر اساس مبااني نظاري و ادبياات کااوي موضاوع ،مادل مفهاومي
پژوهش حاضر ارازه ميشود.
برمبناي مباني نظري که به طور الصه ارازه شد .رويکرد نظري پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومي پژوهش ارازاه ماي شاود
(شکل .)2بر اساس مدل حاضر ،فرض اصلي بر اين است که مؤلفه جايگاه تسهيلکنندههاي مشارکت روساتاييان باا هماه ابعااد و
شا صهاي آن بر مؤلفه توسعه سکونتگاههاي روستايي اثر گذار است و جريان تاثير و تاثر ميان آنها وجود دارد .به سخن ديگار،
شا صهاي تسهيل کننده مشارکت روستاييان ،شا صهاي روش توانمندسازي هساتند کاه براسااس واکااوي ادبياات و پيشاينه
موضوع شامل ارتقاء آموزش و آگاهي بخشي ،دانش و مهارت اعتماد و اطمينان ،عاويت در گروهها و تشکلها کاه بساتر و زميناه
الزم براي مشارکت اقتصادي ،مشارکت در تصميم گيريها و سياستگذاريها ،و مشارکت و سرمايه گاذاري در زميناه ادمات و
زيربناها در راستاي توسعه پايدار روستايي فراهم ميسازد.

شکل  .3چارچو

مفهومی جایگاه تسهیلکنندههای مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستایی

روش پژوهش
براي تبيين دقيا سؤال و فرضيه پژوهش ،تحقيا حاضر با استفاده از روش توصايفي  -تحليلاي و باه صاورت بررساي کماي و
ميداني به مطالعه جايگاه تسهيلکنندههاي مشارکت روساتاييان در توساعه ساکونتگاههااي روساتايي در دهساتان چاورزق و درام
شهرستان طارم پردا ته است .جامعه آماري در اين تحقيا  08سکونتگاه روستايي داراي سکنه در ناحيه مورد مطالعه است .از کال
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جامعه آماري با توجه به ويژگي اجتماعي و اقتصادي اص روستاهاي ناحيه مورد مطالعه حدود  18درصد معادل  20ساکونتگاه باه
صورت تصادفي و با توجه به شا صهاي موقعيتي کوهرايهاي ،دشتي و کوهستاني انتخاب شدند .براي تعميم اطالعاات باه دسات
آمده به کل جامعه آماري ،با استفاده از روش نمونهگيري کوکران ) .(Saraei, 2011:136-137از کل  1311انوار ،حجم نموناه
با ضريب اطمينان  31درصد ،و پيش برآورد واريانس8/11درصد برابر با  132انوار تصادفي است .با توجه به اينکاه ناحياه ماورد
مطالعه از نظر ويژگي جغرافيايي ناهمگن است ،انتخاب انوارهاي روستايي براي پرسشگري بر اساس نمونهگيري تصادفي طبقهاي
است ( .)Kothari, 2009: 34انتخاب و تبيين مؤلفهها و شا صهاي پژوهش با توجه به ادبياات موضاوع صاورت گرفات .باه
طوري که مؤلفه اثرگذار (تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان) در توسعه سکونتگاههاي روستايي با تعداد  3مؤلفاه و  13شاا ص
سنجيده شد (جدول .)2
جدول  .3مؤلفهها و شاخصهای سنجش تسهیلکنندههای مشارکت روستاییان
مؤلفه
آموزش و
آگاهی بخشی

اعتماد و
عضویت در
تشکلها

دانش،آگاهی و
مهارت

مشارکت و
همکاری
ا تصادی

مشارکت در
امور زیرساختی
و کالبدی
سیاست گذاری
ها و تصمیم
گیری

شاخص
 .2ميزان آموزشهاي ارايه شده .1ميزان موفقيت دورههاي آموزشي .9ميزان دسترسي به فرصتهاي آموزشي  .0ميزان اطالع رساني براي ارايه
برنامههاي آموزشي .1ميزان مهارتهاي بدست آمده از آموزشهاي ارايه شده براي مشارکت .3ارتباط آموزش با فعاليتهاي محلي .1ميزان مراجعه به
کانونهاي آموزشي و اطالعرساني .0اندازه اثرگذاري فراگيري آموزشها بر اعتماد و انسجام اجتماعي .3اندازه اثرگذاري فراگيري آموزشها بر
مشارکت ساکنان در کارهاي جمعي وگروهي .28اندازه اثرگذاري آموزشهاي ارايه شده ،براي توانمند کردن ساکنان روستا و مشارکت آنها در
تشکلها .22اندازه اثرگذاري آموزشهاي ارايه شده درارتقاء مشارکت ساکنان روستا در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي
 .2ميزان عاويت و مشارکت ساکنان روستا در گروهها و تشکلها  .1ميزان حاور و مشارکت ساکنان روستا در مراسمهاي محلي ( مذهبي و جشنهاا
)  .9ميزان مشارکت ساکنان در جلسات شورا براي تصميمگيري مسازل مختلف  .0ميزان اعتماد ساکنان روستا باه يکاديگر  .1ميازان اعتمااد سااکنان
روستا از شورا  .3ميزان اعتماد ساکنان روستا به يکديگر براي ضمانت وام  .1ميزان تمايال سااکنان روساتا در کارهاا جمعاي و گروهاي  .0ميازان
مشورت گروهي ساکنان روستا با يکديگر  .3ميزان توانايي شما و انوار شما در انجام فعاليتهاي مختلاف  .22ميازان احسااس مساؤوليت مساؤوالن
محلي در زمينه مسازل متعدد روستا  .21ميزان احساس مسؤوليت ساکنان روستا در زمينه مسازل متعادد روساتا  .29ميازان تارجيح در مشاارکت باراي
فعاليتهاي عمومي  .20ميزان تعامل ساکنان با يکديگر  .21ميزان انگيزه ساکنان روستا در محي روستا براي ايجاد محي مشارکت و تعامل مثبت
 .2ميزان آگاهي و شنا ت شما و ساکنان روستا از نهادهاي محلي  .1ميزان آگاهي و شنا ت ساکنان روستا از تشکل هاي مردماي  .9ميازان آگااهي و
توانايي ساکنان روستا براي روبرو شدن با مسايل مختلف روستا  .0انادازه اطالعاات اراياه شاده باه اانوار روساتايي در زميناه مساازل اجتمااعي -
اقتصادي روستا  .1ميزان مهارت اعااي انوار در ارتباط با حاور موثر در فعاليتهاي مختلف  .3ميزان آگاهي از وضاعيت سارمايه گاذاري و و توزياع
اعتبارات  .1ميزان آگاهي از تصميم گيريها در زمينه فعاليت اجتماعي  .0ميزان آگاهي از تصميمگيريها در زمينه فعاليت اقتصادي  .3ميازان آگااهي از
تصميمگيريها در زمينه فعاليت هاي عمراني  .28ميزان مهارت و مشارکت اعااي انوار در تصميمگيريهاي اجتماعي  -اقتصاادي و عمراناي روساتا
 .22ميزان مهارت و مشارکت ساکنان روستا در تصميمگيريهاي اجتماعي  -اقتصادي و عمراني روستا  .21ميزان مهاارت باراي ايجااد تشاکلهااي
اجتماعي مردم نهاد  .29ميزان مهارت براي ايجاد تشکلهاي اقتصادي مردم نهاد .20ميزان اثرگذاري فراگيري آموزشها (مهارت) در بهرهوري عوامال
توليد .21ميزان اثرگذاري فراگيري آموزشها (مهارت) در مشارکت در تصميمگيريهاا .23ميازان اثرگاذاري فراگياري آماوزش هاا (مهاارت) در ايجااد
انديشههاي القانه
 .2ميزان همکاري مردم محلي با يکديگر در فعاليتهاي کشاورزي  .1ميزان همکاري مردم محلي با يکديگر در فعالياتهااي غيرکشااورزي  .9ميازان
همکاري مردم با مسؤالن جهاد کشاورزي در زمينه فعاليتهاي اقتصادي کشاورزي  .0ميزان همکااري ماردم باا مساؤالن جهااد کشااورزي در زميناه
فعاليتهاي اقتصادي غيرکشاورزي  .1ميزان توجه ساکنان روستا به بازار مصرف نوع محصوالت کشاورزي .3ميزان تعامل مثبات سااکنان روساتا باراي
قرض دادن پول به يکديگر .1ميزان سرمايه گذاري ساکنان روستايي در صندوقهاي اعتباري  .0ميزان تعامل با مروجاان و کارشناساان در فعالياتهااي
کشاورزي و غير کشاورزي  .3ميزان تعامل و همکاري ساکنان روستا براي بهبود الگو و تناسب کشت  .28ميزان تعامال و همکااري ماردم باراي باازار
رساني و و فروش محصوالت توليدي  .22ميزان تعامل و همکاري انوارهاي روستايي در فعاليتهاي کشاورزي و غير کشاورزي  .21ميازان همکااري
ساکنان روستا براي بهبود روشهاي توليد کشاورزي  .29ميزان همکاري ساکنان روستا براي بهبود روشهاي تولياد غيرکشااورزي  .20ميازان آگااهي،
توانايي و همکاري ساکنان روستا درافزايش بهروري توليد  .21ميزان استفاده انوار شما از وام و تسهيالتي باانکي باراي فعاليات هااي اقتصاادي .23
ميزان استفاده ساکنان روستا از وام و تسهيالتي بانکي براي فعاليتهاي اقتصادي
 .2ميزان مشارکت ساکنان روستا در ايجاد تأسيسات زير بنايي روستا  .1ميزان مشارکت ساکنان روستا در ايجاد تجهيزات روستا (مخابرات ،دفتار پسات
و  .9 )...ميزان مشارکت ساکنان روستا در ايجاد زيربناهاي آموزشي و فرهنگي  .0ميازان مشاارکت سااکنان روساتا در ايجااد زيربناهااي بهداشاتي و
درماني  .1ميزان همکاري مردم محلي در کمک به سا تن مسکن براي افراد فقير  .3ميزان همکاري ساکنان در ايجاد و استفاده از فناوري ارتباطاات و
اطالعات
 .2ميزان توجه و نظارت ساکنان روستا در اجراي برنامههاي توسعه  .1ميزان پذيرش مسؤليت ساکنان در زمينه فعاليات هااي اجتمااعي  -اقتصاادي .9
ميزان پذيرش مسؤليت ساکنان در زمينه فعاليتهاي عمراني و عمومي .0ميزان تفويض ا تيار به مسوالن محلي  .1ميزان پايبندي مديران در مشارکت
دادن ساکنان روستا و مسؤالن سطوح محلي براي اجراي تصميمات  .3ميزان توجه مديران به انديشهها و تصميمگيريهاي مسؤالن  .1ميزان مشارکت
ساکنان روستا در برنامههاي توسعه عمراني  .0ميزان بر ورداري تشکلهاي مردمي از منابع اجتماعي  -اقتصادي  .3ميزان استقالل تشکلهاي محلاي
و توليدي  .28ميزان توجه به منافع تمامي ذينفعان روستا  .22ميزان توجه و اعتماد به تصميمگيريهاي ساکنان روستا  .21ميزان همکاري و صاميميت
بين نهادهاي تصميم گير  .29ميزان فعاليت نهادهاي مردمي
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براي سنجش مؤلفه اثرپذير سطح توسعه نيز تعداد222شا ص در قالب  0بعد محي زيستي ،اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي و
زيرسا تي سنجيده شد (جدول.)1
جدول .5ابعاد و شاخصهای توسعه سکونتگاههای روستایی
ابعاد

محیطی -
اکولوژیک

اجتماعی

ا تصادی

کالبدی و
زیرساختی

شاخص ها
 .2ميزان بهبود کميت و کيفيت منابع تأمين آب شرب .1ميزان بهبود کميت و کيفيت منابع تأمين آب کشااورزي  .9ميازان بهباود
تعداد و تنوع منابع تأمين آب شرب .0ميزان بهبود تعداد و تنوع منابع تأمين آب کشاورزي  .1ميزان بهبود وضاعيت بهاره بارداري از
اک  .3ميزان بهبود وضعيت بهره برداري از مرتع  .1ميزان بهبود وضعيت بهره برداري از جنگل  .0ميزان بهباود تناوع زيساتي .3
ميزان بهبودسيستم جمع آوري و دفع زباله .28ميزان بهبود سيستم شبکه فاضالب روستا  .22ميازان بهباود سابزينگي محاي .21
ميزان بهبود کيفيت محي روستا  .29ميزان بهبود اراضي تحت پوشش آبياري نوين در روستا  .20آلودگي آب رود انه نسابت باه
 28سال گذشته  .21ميزان تغيير کاربري اراضي کشاورزي  .23ميزان بهبود و ارتقإجذابيت عرصههاي گياهي و پوشش جنگلي
 .2ميزان افزايش تعداد جمعيت روستا  .1ميزان ماندگاري جمعيت روستا  .9افزايش تعداد باسوادن مرد در روساتا  .0افازايش تعاداد
باسوادن زن در روستا  .1افزايش سطح تحصيالت مردان  .3افزايش سطح تحصيالت زنان  .1افزايش ميزان آگاهي ساکنان روساتا
در زمينه مسازل اجتماعي  .0افزايش ميزان آگاهي ساکنان روستا در زمينه مسازل اقتصادي .3افزايش ميازان مهاارت  .28افازايش
تنوع مهارت .22افزايش آموزش ساکنان روستا در زمينه مهارتهاي اقتصادي  .21افزايش ميزان تواناسازي ساکنان روستا در زمينه
مشارکت در مسازل اجتماعي  .29بهبود بر ورداري ساکنان روستا از حمايتهاي بيمهاي افازايش انساجام اجتمااعي  .20افازايش
ميزان اعتماد مردم به يکديگر  .21افزايش تعداد تشکلهاي مردمي  .23افزايش ميزان مشارکت و همکااري سااکنان روساتا .21
ميزان جمعيت بيکار نسبت به گذشته  .20ميزان افزايش تعداد نهادهاي مردمي  .23ميزان افزايش مشارکت در انتخابات ملاي .18
ميزان افزايش مشارکت در انتخابات محلي  .12ميزان بهبود و ارتقاي توان الزم براي انجاام وظاايف و مساؤليتهااي محلاي .11
ميزان افزايش توانمندي و مشارکت ساکنان در تصميمگيريهاي اجتماعي  .19ميزان افزايش توانمنادي و مشاارکت سااکنان در
تصميمگيريهاي اقتصادي  .10ميزان افزايش توانمندي و مشارکت ساکنان در فعاليتهاي عمراني
 .2ميزان افزايش تعداد شاغالن مرد  .1ميزان افزايش تعداد شاغالن زن  .9ميزان افزايش کل اشتغال کشاورزي  .0ميازان افازايش
کل اشتغال غيرکشاورزي  .ميزان افزايش تعداد کارگران در فعاليتهاي کشاورزي  .3ميزان افزايش تعداد کارگران در فعاليتهااي
غيرکشاورزي  .1ميزان گسترش تنوع فعاليتهاي کشاورزي  .0ميزان گسترش تنوع فعاليتهاي غيرکشااورزي  .3ميازان افازايش
عملکرد در هکتار محصوالت زراعي  .28ميزان افزايش عملکارد در هکتاار محصاوالت بااغي  .22ميازان افازايش ساهم اراضاي
کشاورزي آبي -21ميزان افزايش سهم اراضي کشاورزي ديمي -29ميزان افزايش اراضاي کشااورزي زراعاي 20ميازان افازايش
اراضي کشاورزي باغي .21ميزان افزايش درتوليد محصوالت دامي  .23ميزان افزايش در توليد محصوالت طيور  .21ميزان افزايش
در اشتغال کشاورزي  .20ميزان افزايش در اشتغال غيرکشاورزي  .23ميازان افازايش در فارآوري محصاوالت زراعاي .18ميازان
افزايش در فرآوري محصوالت باغي  .12ميزان افزايش در فرآوري محصوالت دامي .11افزايش ميازان دسترساي باه وام و اعتباار
 .19افزايش ميزان دسترسي به ابزار آالت کشاورزي  .10افزايش ميزان دسترسي به ابزار آالت غيرکشاورزي  .11افزايش در درآماد
فعاليت کشاورزي  .13افزايش در درآمد فعاليت غيرکشاورزي  .11افرايش در درآمد انوار -10ميزان بهبود زنادگي افاراد فقيار .13
ميزان بهبود وضعيت اشتغال زنان  .98ميزان بهبود تنوع شغلي  .92ميزان ايجاد و گسترش صندوق هاي اعتباري رد  .ميزان ايجاد
و گسترش منابع تأمين مالي رسمي (بانکها)  .99ميزان بهبود پسانداز  .90ميزان بهبود وضعيت بهرهبردارن ارد و دهقااني .91
افزايش در توليد صنايع دستي و کارگاهي  .93ميزان بهبود سرمايهگذاري فعاليت کشاورزي  .91ميزان بهبود سرمايهگذاري فعاليات
غيرکشاورزي  .90ميزان بهبود وضعيت دسترسي به بازار و مراکز اقتصادي  .93ميزان بهبود و ارتقاي بنگاههاي فعال اقتصاادي .08
ميزان بهبود تنوع محصوالت کشاورزي  .02ميزان بهبود تنوع محصوالت غيرکشاورزي
 .2ميزان بهبود مساکن سا ته شده با مصالح با دوام .1ميزان بهبود بر ورداري از تسهيالت واحد مسکوني  .9ميزان بهبود سرانه
زيربناي مسکوني .0ميزان بهبود دسترسي جمعيت به دمات عمومي .1ميزان گسترش شبکه راه روستايي .3ميزان گسترش شبکه
آبرساني .1ميزان بر ورداري انوارهاي روستايي از آب آشاميدني تصفيه شده  .0ميزان گسترش شبکه گازرساني  .3ميزان
گسترش شبکه برقرساني روستايي (تأمين برق سه فاز)  .28ميزان گسترش شبکه ارتباطي تلفن ثابت روستايي  .22ميزان
گسترش شبکه ارتباطي تلفن همراه روستايي .21ميزان بر ورداري از نهادههاي کشاورزي .29ميزان بر ورداري از دمات انه
بهداشت  .20ميزان بر ورداري از دمات مرکز درماني  .21ميزان بر ورداري از پزشک عمومي در روستا  .23ميزان بر ورداري از
پزشک متخصص  .21ميزان بر ورداري از داندن پزشک .20ميزان بر ورداري از بهيار و ماما  .23ميزان بر ورداري از بهورز .18
ميزان بر ورداري از پاسگاه نيروي انتظامي  .12ميزان بر ورداري از پايگاه بسيج  .11ميزان بر ورداري از اورژانس .19ميزان
بر ورداري از وسيله نقليه عمومي .10ميزان بر ورداري از تاکسي تلفني  .11ميزان بر ورداري از پمپ بنزين  .13ميزان بهبود
دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي  .11ميزان بهبود وضعيت زيربناهاي بهداشتي و درماني ( انه بهداشت  .10 ...،ميزان بهبود
دمات دامرزشکي ميزان بهبود وضعيت زير بناهاي آموزشي و فرهنگي (مدرسه و مسجد)

براي سنجش روايي صوري )اعتبار( ابزار پژوهش ،با استفاده از روايي صوري ،مبتني بار نظارات برگاان امار ماورد تايياد قارار
گرفت) .(Hafeznia,2009:132و پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تعيين و تاييد شد (جدول .)9
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جدول  .1مقدار ضریب آلفای کرونباخ در راستای تعیین پایایی ابزار پژوهش
مفهوم

بعد/
مؤلفه

کالبدي و
زيرسا تي

اقتصادي

اجتماعي

محي زيستي

آموزش و اطالع
رساني

اعتماد و ايجاد
تشکلها

دانش،آگاهي و
مهارت

مشارکت اقتصادي

زيرسا تي و
کالبدي

8/10

8/19

8/11

8/11

8/12

8/19

8/12

سياستگذاريها
و تصميمگيري

مقدار آلفا

توسعه سکونتگاه

8/19

تسهیل کنندههای مشارکت

8/11

8/18

براي تبيين و تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي براي تعيين ارتباط بين مؤلفههاي اثرگذار و اثر پاذير تحقياا از ضارايب
همبستگي کندال تازوبي استفاده شد .به منظور تعيين ارتباط کل متغيرهاي مؤلفههاي اثرگذار و اثرپذير ،با جايگاه تسهيلکنندههاي
مشارکت روستاييان بر توسعه سکونتگاههاي روستايي ،از رگرسيون چند متغيره استفاده شد ) .(Kalantari, 2006:181نرم افزار
اصلي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل دادهها  SPSS22بوده است.

لمرو جغرافیایی پژوهش
شهرستان طارم يکي از شهرستانهاي هشتگانه استان زنجان است که در شمال اين استان واقع شده است .اين شهرستان داراي
 1دهستان  1شهر و 281روستاي داراي سکنه است .ناحيه مورد مطالعه در اين تحقيا دهستانهااي درام و چاورزق اسات کاه در
غرب وشمال غرب شهرستان واقع شده و داراي  08روستاي باالي  18انوار با ميزان جمعيت  28010نفر است (شکل  .)1اين دو
دهستان که در سال 2933در زلزله آسيب فرواني ديده بودند در سالهاي بعد زلزله با مشارکت مردم باز سازي شدند .به طاور کلاي
مي توان گفت زلزله باعث شد که اين دو دهستان از اموشي مطلا بيرون آيند .اين ناحيه با دو استان هم مرز است .استان گايالن
همسايه شمالي و استان اردبيل همسايه غربي آن است .از جنوب نيز با شهرستان زنجان هم مرز است .ناحيه مورد مطالعه باهدليال
ويژگي منحصر به فرد کشاورزي و قطب توليد زيتون در کشور اهميت اصي دارد .به طوري که اين دو دهستان سهم بهسازايي در
توليد زيتون کشور به عهده دارند.

شکل شماره  .5مو یت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه
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یافتهها و بحث
يافتههاي پژوهش ،نشان داد که ميزان  11/9درصد پاسخگويان باين 18تاا  91ساال ،حادود29/0درصاد باين  91تاا  93ساال،
معادل22درصد بين  08تا  13سال و تنها 8/9درصد نيز باالتر از  38سال دارناد .از کال پاساخگويان ،ميازان  38/1درصاد مارد و
معادل 93/1درصد زن هستند .همچنين ،يافتههاي تحقيا نشان ميدهد که ميزان 2درصد پرسششاوندگان بايساواد ،حادود 0/3
درصد داراي تحصيالت ابتدايي ،ميزان  0/1درصد تحصيالت راهنمايي ،ميزان 03/1درصد تحصيالت متوسطه ،معادل  23/0درصد
ديرلم ،ميزان  1/1درصد فوق ديرلم و حدود  20/0درصد تحصيالت ليسانس و باالتر دارند که نشان ميدهد ساطح ساواد در ناحياه
مورد مطالعه در سطح متوس به بااليي قرار دارد.

ارزیابی تأثیرات تسهیلکنندههای مشارکت روستاییان باتوسعه پایدار روستایی
مؤلفه تسهيلکننده مشارکت روستاييان مطابا جدول  2از طريا  3شا ص و گويههااي مرباوط باه آن ارزياابي شاده و ساطح
توسعهيافتگي سکونتگاههاي روستايي از طريا مجموع شا صهاي محيطي  -اکولوژيک ،اجتماعي و فرهنگي ،اقتصادي و کالبدي
و زيرسا تي مطابا جدول ( )1سنجيده شده است .به گونهاي که نماگرهاي ابعاد اثرگذار و اثرپذير سطح توسعهيافتگي به صاورت
رتبهاي(طيفيليکرت از مقدار  2يلي کم تا مقدار  1يلي زياد) ازترکيب ميانگين پاسخهاي ساکنان روستايي نمونه تصادفي حاصل
شد .به منظور تحليل رابطه بين  3مؤلفه تسهيلکننده مشارکت روستاييان در توسعه سکونتگاههاي روستايي ناحيه مورد مطالعاه ،از
ضريب همبستگي کندال تازوبي استفاده شد .مطابا يافتهها ،تمامي مؤلفههاي تسهيلکننده مشارکت روستاييان با سطح آلفاا 8/82
و با سطح اطمينان  33درصد داراي ارتباط مثبت و معناداري ( )sig=8/888با توسعه روستايي بودند (جدول .)0
جدول  .4رابطه بین مؤلفههای تسهیلکنندههای مشارکت با توسعه سکونتگاه های روستایی
ردیف

مؤلفه تسهیل کنندههای مشارکت روستاییان

2
1
9
0
1
3

آموزش و آگاهي بخشي
اعتماد و عاويت در تشکلها
دانش ،آگاهي و مهارت
مشارکت و همکاري اقتصادي
مشارکت در امور زيرسا تي و کالبدي
سياستگذاري و تصميم گيريها

مؤلفه اثر
پذیر

توسعه
سکونتگاههاي
روستايي

Mean

Sd

1/18
1/02
9/83
9/23
1/08
1/11

2/291
2/010
2/818
2/219
8/318
2/811

Kendall's
tau_b test
Sig.
r
8/888
8/130
8/888
8/092
8/888
8/080
8/888
8/121
8/888
8/992
8/888
8/038

وجود
رابطه
** دارد
** دارد
** دارد
** دارد
** دارد
** دارد

براساس يافتههاي پژوهش حاضر (جدول  ،)0شا صهاي روش توانمندسازي روستاييان همچون بهبود آموزش و آگاهي بخشاي
در ارتقاء دانش و مهارت روستاييان و افزايش اعتماد و اطميان آنها براي عاويت در گروهها و تشکلها اثر گاذار باوده اسات .باه
گونه اي که به رغم اين که روستاييان ناحيه مورد مطالعه توانمندسازي مولد را به شکل ارتقااء ساازماني ،همااهنگي و ودآگااهي
تجربه مي کنند ،اما ،آنها به مثابه گيرندگان و بروز دهندگان توانمندسازي غيرمولد به شکل فزايندهاي هنوز غلبه دارند .اما ،با ايان
وجود روستاييان ناحيه مورد مطالعه به دليل ويژگيهاي فعاليت اجتمااعي و اقتصااديشاان باه طاور نسابي در زميناه اي مختلاف
اجتماعي ا اقتصادي ،تصميمگيرها و سياستگذاريها و در امور عمراني و زيربنايي مشارکت وبي دارند .اين مقوله سبب بهبود ابعاد
و شا صهاي توسعه پايدار روستايي در ناحيه مورد مطالعه نيز شده است.

ارزیابی نهایی تاثیرات تسهیلکنندههای مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستایی
به منظور تحليل و پيشبيني وضعيت تاثيرگذاري تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان بر توسعه سکونتگاههااي روساتايي ناحياه
مورد مطالعه و مشخص نمودن مؤلفههاي اصلي تاثيرگذار ،از آزمون رگرسيون چندگانه توأم استفاده شد .طبا نتايج حاصاله ،مياان
توسعه سکونتگاههاي روستايي ناحيه با مولفههاي تسهيلکننده هاي مشارکت روستاييان ،همبستگي مناسبي به ميزان  8/303وجود
دارد .همچنين  03درصد تغييرات ميزان توسعه يافتگي سکونتگاههاي روستايي توس مؤلفههاي تسهيلکننده مشارکت روساتاييان
تبيين شده است (جدول.)1
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جدول  .8نتایج رگرسیون متغیرهای اصلی ششگانه مشارکت در ارتباط با توسعه پایدار روستایی
مدل

ضریب همبستگی چندگانه ()r

)(a

2

ضریب تعیین ()R 2

ضریب تعیین تعدیل شده )( Rad

اشتباه معیار()Sd

8/012

8/038

8/90899

8/303

 : a predicatorsآموزش وآگاهي بخشي ،اعتماد و عاويت در تشکلها ،دانش ،آگاهي و مهارت ،مشارکت و همکاري اقتصادي،
مشارکت در امور زيرسا تي و کالبدي ،سياستگذاري و تصميمگيريها؛ همچنين ،براساس مقدار محاسبه شده باراي  ،Fدر ساطح
اطمينان  33درصد ،ميتوان گفت که از ديدگاه ساکنان روستايي ،ترکيب طي متغيرهاي مستقل به طور معناداري قاادر باه تبياين
وپيشبيني تغييرات متغير وابسته سطح توسعهيافتگي سکونتگاههاي روستايي است (جدول .)3
جدول  .9معناداری رگرسیون متغیرهای اصلی شش گانه تسهیلکنندههای مشارکت برتوسعه پایدار روستایی )ANOVA(b
مدل
2

شرح
اثر رگرسيوني
باقيمانده
کل

مجموع مربعات
93/321
02/801
11/330

درجه آزادیdf
3
100
138

میانگین مربعات
3/281
8/201

F

سطح معناداریSig

01200

8/888b

 :a Predicatorsاعتماد و عاويت در تشکلها ،دانش ،آگااهي و مهاارت ،مشاارکت و همکااري اقتصاادي ،مشاارکت در اماور
زيرسا تي و کالبدي؛
در نهايت ،بر اساس ضرايب استاندارددرج شده در جدول ( ،)1توسعه سکونتگاههاي روستايي ناحيه مورد مطالعه متااثر از  0مولفاه
اعتماد ،دانش و مهارت ،مشارکت اقتصادي و مشارکت در امور زيرسا تي و کالبدي بوده که در اين ميان متغير مشارکت و همکاري
اقتصادي در شراي موجود با ضريب تاثير 8/191بيشترين ميزان اثر را برسطح توسعهيافتگي سکونتگاهها دارد.
جدول .7ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته ازدیدگاه ساکنان روستا)Coefficients (a
مدل

شرح

2

عرض از مبدا
اعتماد و عاويت در تشکلها
دانش ،آگاهي و مهارت
مشارکت و همکاري اقتصادي
مشارکت در امور زيرسا تي و کالبدي

ضریب غیر استاندارد
B
2/013
8/831
8/203
8/239
8/833

Std.Error
8/220
8/811
8/818
8/811
8/891

ضریب استاندارد
بتا Beta.
8/200
8/230
8/191
8/229

T
21/003
1/033
1/391
9/028
1/292

سطح
معناداریSig
8/888
8/820
8/880
8/882
8/890

برمبناي مقادير جدول ( )1معادله رگرسيون يا تابع پيشبيني کننده توسعه سکونتگاههاي روستايي ناحيه مورد مطالعه در ارتباط با
مؤلفههاي تسهيلکننده مشارکت را ميتوان به شرح زير نوشت:
) Yتوسعه روستايي ( = ( 8/831 + 2/013اعتماد)( 8/203 +مهارت)( 8/239 +همکااري اقتصاادي)( 8/833 +همکااري در اماور
زيربنايي)
مقادير به دست آمده براي متغير سطح توسعهيافتگي سکونتگاهها نشان ميدهد ،به ازاي يک واحد تغيير در انحراف معيار اعتماد و
عاويت در تشکلها ،ميزان  8/831واحد تغيير در متغير وابسته ،و به ازاي يک واحد تغيير در شا ص داناش و مهاارت ،همکااري
اقتصادي ،و مشارکت در امور زيرسا تي روستا به ترتيب با  8/191 ،8/230و  8/229واحاد تغييار در انحاراف معياار متغيار ساطح
توسعهيافتگي سکونتگاهها (متغير وابسته) ايجاد ميشود .به سخن ديگر ،به دليل پايين بودن ميزان بر ورداري تشکلهاي مردمي از
منابع اجتماعي  -اقتصادي ،پايين بودن ميزان استقالل تشکل هاي محلي و توليدي ،عدم تفويض ا تيار به مساوالن محلاي ،کام
توجهي مديران به انديشهها و تصميم گيريهاي مسؤالن محلي و عدم پايبندي مديران در مشارکت دادن ساکنان روستا و مسؤالن
سطوح محلي براي اجراي تصميمات ،ميزان مشارکت ساکنان روستا در برنامهها و پروژههاي توسعه عمراناي و زيربناايي چشامگير
نيست .همچنين ،کم توجهي به آموزش هاي ارايه شده براي توانمندسازي روساتاييان باراي مشاارکت در فعالياتهااي اجتمااعي،
اقتصادي و کارهاي جمعي و گروهي و غيره؛ باعث ارتقاء چشمگير شا صهاي توساعه نشاده اسات .بناابراين ،براسااس ديادگاه
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پاسخگويان ،در حال حاضر مؤلفه آموزش و آگاهي اجتماعي ،و مؤلفه سياستگذاري و تصميمگيري در مقايسه با  0مؤلفه ديگر ،در
تبيين سطح توسعهيافتگي سکونتگاههاي روستايي جايگاه ود را نيافته است .بدينترتياب ،توجاه باه توساعه آگااهي اجتمااعي در
روستاهاي مورد مطالعه ،و تغيير رويکرد در سياستگذاريها و تصميمگياريهاا باراي توانمندساازي و ظرفياتساازي روساتاييان،
نقشآفريني اين مؤلفهها ارتقاء شا صهاي توسعه روستايي را رقم واهد زد.

نتیجه گیری
مشارکت مردم در توسعه روستايي به عنوان يکي از رويکردهاي جدياد در توساعه روساتايي اسات .ماردم محاور باودن توساعه،
تمرکززدايي و توسعه نهادي دررويکردها و نظريههاي جديد توسعه پايدارروستايي و به تبع آن اهميت ياافتن جايگااه مشاارکت باه
عنوان يکي از مهمترين مؤلفههاي توسعه سکونتگاههاي روستايي ،شنا ت و توسعه تسهيلکنندههاي مشارکت در مناطا روستايي
به منظور ارازه الگوهاي توسعهاي از ضرورت ويژهاي بر وردار است .هادف اصالي توساعه پايادار روساتايي باا رويکارد مشاارکت
روستاييان ،ارتقاي کيفيت زندگي مردم محلي ،توانمندسازي ،ظرفيتسازي ،افزايش مشارکت و اعتمادسازي ،افزايش اعتماد به نفس
و توسعه شبکههاي ارتباطي روستاييان در دا ل و بيرون از محي روستا و توسعه نهادي است.
براين شالوده ،در پژوهش حاضر ،جايگاه تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان در توسعه سکونتگاههااي روساتايي دهساتانهااي
چورزق و درام شهرستان طارم مورد واکاوي قرار گرفت که نتايج حاصله حاکي از وجاود رابطاه مثبات و معناادار باين مؤلفاههااي
تسهيلکننده مشارکت با سطح توسعه يافتگي سکونتگاههاي روستايي اين ناحيه است .از اينرو ،تسهيلکنندههااي توانمندساازي و
مشارکت روستاييان (همچون :آموزش و آگاهي بخشي ،اعتماد و عاويت در تشکلها ،دانش و مهاارت ،همکااريهااي اجتمااعي،
اقتصادي و امور زيربنايي) در روستاهاي ناحيه مورد مطالعه با ارتقاء سطح توساعهياافتگي ساکونتگاههااي روساتايي هماراه باوده،
درنتيجه توجه بيش از پيش به تسهيل کنندههاي مشارکت از سوي برنامهريزان و مديران توسعه روستايي ضرورت دارد .همچناين،
مبتني بر آزمون رگرسيون به عمل آمده براي پيشبيني اثرگذاري تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان بر توسعه روساتاهاي ماورد
مطالعه ،به غير از مؤلفه آموزش ،و سياستگذاري و تصميمگيري ،تأثير سايرمؤلفههاي تسهيلکننده مشارکت روستاييان بار توساعه
روستايي محرز شد .به طوري که هرچقدر عوامل تسهيلکننده مشارکت روساتاييان ارتقااء و افازايش ياباد ،شاا صهااي توساعه
روستايي نيز بهبود پيدا واهاد کارد .يعناي عوامال تساهيلکنناده مشاارکت ماردم باه طاور مساتقيم و غيرمساتقيم در توساعه
سکونتگاههاي روستايي اين ناحيه تأثير گذار است .بدينترتيب ،يافتههاي پژوهش حاضر با نتاايج حاصال از مطالعاات رکانالادين
افتخاري و همکاران ( ،)2938بوذرجمهري و همکاران ( ،)2932نجفيکااني و ميرزاعلاي ( ،)2932شافيعي ثابات و هراتاي فارد
( )2930و ميترا و کوندو ( )1821مطابقت دارد.
بنابراين ،اگرچه توانمندسازي مولد و مشارکت آنها را به شکل ارتقاء ساازماني ،همااهنگي و ودآگااهي تجرباه مايکنناد ،اماا،
روستاييان به مثابه گيرندگان و بروز دهندگان توانمندسازي غيرمولد به شکل فزايندهاي غلبه دارند .عوامل بالقوه تاثيرگاذار بار ايان
فرايند همچون سياستها و رويکرد حاکم بر فرآيند برنامهريزي از تصميمسازي تا اجرا و پايش بوده؛ که بدون توجه به وجه نظار و
واست روستاييان برنامهريزي توسعه روستايي را در ناحيه مورد مطالعه به انجام ميرساند .با توجه به چالشهاي شناساايي شاده؛
توجه به روشهاي عملي و برنامهريزي مبتني بر جامعه است که ميتواند به شکل بهتري ،توانمندسازي و مشارکت مولد نه صارفا
پايدار را در ناحيه مورد مطالعه ايجاد کند .بهاينترتيب ،توجه به بهبود وضعيت آموزش و مهارت روستاييان ،افزايش دسترسي آنان به
منابع محيطي و اقتصادي به منظور مشارکت آنها در فرآيند طرحهاي توسعه روستايي و فعاليت هاي متنوع اجتماعي ا اقتصاادي
مورد تأکيد است .عالوه بر اين ،توجه به روشهاي توانمندسازي مولد روستاييان ،نگاه قبلي از"باال به پازين" مشارکت روستاييان در
فرآيند برنامهريزي در راستاي توسعه پايدار روستايي در سطوح منطقهاي و محلي را بي اثر گذاشته؛ و ابتکارات محلاي "پاايين باه
باال" ،عملکرد تسهيلکنندههاي مشارکت روستاييان براي بهبود فعاليتهاي کشاورزي و غير کشاورزي روستايي ،بهبود فعاليتهاي
اجتماعي ،و بهبود شا صهاي محي طبيعي و شا صهاي زيربنايي و دماتي روستايي بسيار کليدي است .دولات محلاي منطقاه
مورد مطالعه نيز الزم است به عنوان پيشرو به شناسايي ابتکارات محلي در اين زمينه برردازد و براي فراهم سازي زمينه مشارکت و
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شراکت روستاييان با توجه به ارتقاء شا صهاي تسهيلکننده آن به منظور بهبود شا صهاي توسعه پايدار روستايي برنامهريزي
.نمايد
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
One of the most important methods for sustainability of social, economic and environmental
aspects of development in rural areas that presented in recent decades is participation of
villagers in every aspect of them. The necessity of participation in development process
especially in rural areas is somehow crucial that sometimes thinkers see the development as
participation. The experience of developing countries such as Iran show that concentrated and
up to down programming is not favorable and whatever the participation of people limited, the
possibility of programs execution reduces. Therefore, neglecting of villagers’ participation in
development leads to failure and slowing of some programs. So, this research, by measuring of
facilitator variables of villagers’ participation, tries to investigate its impact on rural settlement
development in study area. Based on this, the main question of study is that how is the role of
villagers’ participation facilitators in rural settlement development of Chavarzag and Darram of
Tarom town. In this way, the relationship between villagers’ participation facilitators with
environmental, social, economic, infrastructure and physical dimensions of rural settlements
developments.
Theoretical framework
In development literature, participation in rural development came back to 1980 and 1990. It is
when growth and expansion of development strategies was based on economic growth and
industrialization of developed countries and usages of them in developing countries, leads to
more negative consequences that positive outcomes. Therefore, many of countries and thinkers
comes to the idea that they should revise adopted strategies and the matter of participation and
villagers’ participation and recruiting them in rural development programs and new concept of
“participatory development” came to development literature. Accordingly, in 1990 and 2000
new debates about meaning, purposes and the ways to achieve development have done that
come to the results that new literature of empowerment and people participation for sustainable
development in areas and societies came to the academic debates. In other words, integrated and
pervasive rural developments approaches have been reinforced by new paradigms of
developments such as Sustainability, Spontaneous and conscious participation, environmental
awareness, capacity building and empowerment. So, rural participation in development as
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objective symbol of human optimal behavior based on systematic and organic attitude towards
rural developments considered as a natural and fundamental principle and participation of whole
rural people, including men, women, young and adults is Prerequisite for achieving
development purposes.
Methodology
For exact explanation of research question and hypothesis, current research by usages of
descriptive-analytic and quantitative-field based, tries to study the position of villagers’
participation facilitators in rural settlements of Darram and Chavarzagh in Tarom town.
Statistical society in this study was 40 rural settlements in study area. Based on socio-economic
characteristic in statistical society, nearly 50 percent of them (18 settlements) randomly and
based on Position indicators of mountainous, desert and mountain elected. For generalization of
data to statistical society, based on Cochran sampling. From 2957 family, a sample size of 291
families by 95% of confidence level and the variance estimation 25/0% were elected.
Because of heterogeneous geography of area, rural families were selected by Stratified random
sampling. The selection and explanation of research components were elected by literature
review. The independent variable (facilitators of villagers’ participation) in development of rural
settlements by 6 components and 76 items measured. Dependent variable, with 111 items in 4

dimensions of environmental, social, economic and physical and infrastructure
measured. The validity of questionnaire has been achieved by formal validity and experts’
perspective in this area and the reliability of questionnaire has been achieved by Cronbach’s
Alpha coefficient.
Results and Discussion
For analyzing the relationship among 6 components of facilitators of villagers’ participation in
development of rural settlements in study area, Kendall's tau Yi has been used. Based on
findings, all components of facilitators of villagers’ participation in 99% percent of confidence
level have significant and positive relationship with rural developments. For predicting of
facilitators of villagers’ participation to development of rural settlements in study area and
highlighting the effective components, multiple regressions have been used. Based on findings,
there is strong relationship of 686% between to development of rural settlements with
facilitators of villagers’ participation. Also 46 percent of variation of development of rural
settlements has been explained by facilitators of villagers’ participation. Finally, based on
measured standardized coefficients, development of rural settlements in study area affected by 4
components of trust, knowledge, economic participation and participation in physical and
infrastructure; meanwhile economic participation and cooperation in current situation with
coefficient effect of 237% has most impact in development of rural settlements.
Conclusion
the main purpose of rural sustainable with villagers’ participation approach is enhancing the
quality of life of local peoples, empowerments, capacity building, increasing the participation
and trust, increasing the self-esteem, developments of communicational networks of villagers
inside and outside of the village and institutional development. In current research, the position
of facilitators of villagers’ participation in development of rural settlements in study area
(Chavarzagh and Darram villages in Tarom town) has been studied that its results have been
shown that there have been positive and significant relationship among the components of
facilitators of villagers’ participation with development of rural settlements in study area.
Therefore, facilitators of villagers’ participation (such as: education, trust and membership,
knowledge and skill, socio-economic cooperation’s and infrastructure affairs) in rural
settlements in study area associated with development of rural settlements; so, more attention
needed to facilitators of villagers’ participation from rural programs planners. Also, based on
multiple regression results, apart from education, decision making and policy is making
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components, other variable and components have significant impact on developments of rural
settlements. So that, with increasing of facilitators of villagers’ participation, developments of
rural settlements indicators will increase. Therefore, this research finding with other researches
such as Rukn al-Din Eftekhari et al (2011), Buzarjamhari et al (2012), NajafiKani and Mirzaali
(2012), Shafiei Sabet and Haratifard (2015) and Mitra and Kundu (2012) has conformity. In this
basis, attention to position of facilitators of villagers’ participation for empowerment and
capacity making of them in group and solitary in different context has priority, and leads to
enhancing of current potentiality of rural settlements for achieving development and better
social and economic execution of villagers. In fact, enhancing the facilitators of villagers’
participation in study area for achieving developments of them, considered as an effective
strategy, needed more attention from policy makers and programmers in rural development
areas and context and infrastructure for them should be attained.
Keywords: Facilitators to participation, Empowerment, Rural development, Tarom town

