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 مقدمه

 در مردمی شارکتم ضرورت گذشته از بیش ،روستایی نواحی در ویژه به پایا و متوازن ،پویا تحول و توسعه ضرورت هامروز

 نامناسب وضعیت تغییر در پیشرفت نبود طرفی، از. است ساخته آشکار را گیری تصمیم و ریزی برنامه سطوح همۀ

 .است شده روستایی ۀتوسع نظران صاحب و کارگزاران نگرانی موجب ،توسعه های دهه گذشت رغم     به روستایی نمحروما

 بعد به 1970 دهۀ از ویژه     به ،روزافزون طور به که شتدا توجه محور     مردم اساسی نیازهای به 1960 ۀده در مسلط ۀتوسع

 تمشارک» ها آن ترین مهم از یکی که ندآورد روی راهبردهایی     مجموعه به ها آن فرایند، این در .افکند سایه توسعه تفکر بر

 بر روستایی پایدار توسعۀ سمت     به حرکت در ها آن مشارکت و مردم نقش اهمیت امروزه (.1 :1378 ،شکوری) بود «مردمی

 از صحیح ۀاستفاد ،مطلوب ۀتوسع الگوی به رسیدن برای (.114 :1388 سخایی، و لنگرودی مطیعی) نیست پوشیده کسی

 :1382 ،پور جمعه) رود می شمار به محوری و اصلی یراهکار مردم مشارکت امکانات، ۀعادالن توزیع و ها فرصت و نابعم

 ردنک     فراهم مستلزم ،اختیار این و دشو می حاصل گیری تصمیم اختیار داشتن با ،محلی امور ۀادار در مردم مشارکت (.103

 تعمیق و گسترش (.215 :1383 رضوانی،) ستها مشی خط و ها سیاست ها،     تصمیم اجرای برای گوناگون امکانات

 در الزاماً ،مشارکت آنکه با .است مناسب ساختاری شرایط ایجاد و نهادسازی ،سازماندهی نیازمند ،مردمی های مشارکت

 :1382 ،سعیدی) کنند می نهادینه را آن ،مردمی های سازمان و ها تشکل ،گیرد نمی صورت ها تشکل و ها سازمان چارچوب

 روستایی نواحی در مردم مشارکت میزان سنجش برای مالکی و مشارکت میزان تجلی ،محلی نهادهای ایجاد امروزه (.1

 تبلور برای بستری و مردم مشارکت جلب برای یسازوکار ،مردمی های تشکل و محلی نهادهای وجود .است

 و گیرد نمی انجام خأل در روستایی ۀتوسع مدیریت فرایند در ارکتمش .است محیط مدیریت فرایند در مردم های همکاری

 از تنها ،مشارکت شدن     نهادینه ،درواقع .یابد تحقق گیری تصمیم مجامع در یعنی نهادها، در مردم نمایندگی طریق از باید

 جوامع در مردمی مشارکت جلب برای سازوکاری نهادها این وجود ترتیب،     بدین .است میسر اجتماعی نهادهای طریق

 این ،درواقع .یابد می هویت محلی های تشکل این طریق از اجتماعی حیات در مردمی مشارکت و دشو می محسوب محلی

 تعریف جوامع اجتماعی حیات در را عمومی مشارکت از هایی جلوه دولت، و مردم میان خود ای واسطه نقش با ها سازمان

 فرایند در مؤثر بسیار اقدامی روستایی، نواحی در جمله از شوراها تشکیل (.29 :1388 ،دیگران و عبداللهی) اند کرده

 در مشارکت اهمیت تشریح با (.222 :1383 رضوانی،) شود می محسوب شانسرنوشت در مردم مشارکت و ساالری مردم

 در روستاییان شدن     برانگیخته و مدنگردآ کلیطور به گفت باید اجتماعی نهادهای طریق از آن تجلی و روستایی مدیریت

 خرد، سطح متغیرهای اینکه ضمن .است تبیین     قابل اقتصادی و اجتماعی نهادی، ساختاری، هایفرایند با ،محلی نهادهای

 و (171 :1382 سعیدی،) اثرگذارند مردمی های مشارکت تبیین در خود سهم به نیز ذهنی و فردی های ویژگی نظیر

 پایین سطح از نشان ،مطالعه مورد ۀمنطق از تجربی شواهد .ندنک می توجیه را روستایی های تشکل قالب در مردم همکاری

 قبول     قابل مدیریتی نهادهای با مردم مشارکت میزان و دارد روستایی مدیریت متولی نهادهای ۀعرص در مردم مشارکت

 شوراهای در مردم مشارکت :است اساسی های     پرسش این به پاسخگویی پژوهش، این از هدف کلی،طور به .نیست

 با مکانی های شاخص و ها آن اقتصادی وضعیت مردم، فردی های ویژگی آیا ؟است سطحی چه در اسالم دهستان روستایی

 دهستان یشوراها در مردم مشارکت بر را تأثیر بیشترین ها شاخص کدام دارند؟ رابطه اسالم دهستان در مردم مشارکت

 د؟نارد اسالم
 

 نظری مبانی

 این در .شود     می عمومی نهادهای و دولت مردم، رکن سه شامل که است جانبهچند یفرایند ،روستایی توسعۀ مدیریت

 ،اجرا ،تدوین روستایی توسعۀ های طرح و ها برنامه روستایی، های سازمان و تشکیالت طریق از و مردم مشارکت با ،فرایند
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 هدایت و سازماندهی فرایند ،درواقع روستایی مدیریت ،دیگر بیان     به .(211 :1383 رضوانی،) شوند     می ارزشیابی و نظارت

 در مهمی نقش که است روستایی مناطق ۀادار در مسئول نهادهای و ها سازمان دهی شکل طریق از روستایی ۀجامع

 سازندگی جهاد تشکیل ،اسالمی انقالب پیروزی با .(8 :1386 دیگران، و افتخاری الدین رکن) دارند توسعه اهداف پیشبرد

 اسالمی، انقالب مسکن بنیاد تشکیل همچنین و (نفره     هفت های هیئت) زمین اگذاریو و احیا به مربوط قوانین تصویب و

 اهداف، پیشبرد درجهت (.48 :1371 طالب،) شدند آشنا ،بودند انقالب نمایندگان که ای     تازه نهادهای با کشور روستاییان

 جهاد طرف از و مردم دخالت بدون ،دوره این در شوراها اعضای انتخاب .شدند تشکیل روستایی اسالمی شوراهای

 نظر با شوراها انتخاب و 1375 سال در شوراها جدید دورۀ شروع با اما ،(11 :1382 حسام،) گرفت می انجام سازندگی

 در مشارکت امر (.30 :1388 دیگران، و عبداللهی) شد تقویت روستایی تمدیری در مردمی مشارکت میزان ،مردم مستقیم

 ارزش بر مکرر تأکید وجود با .است ضعیف همیاری، مختلف های زمینه وجود با ،روستایی جامعۀ در ویژه     به مدیریت،

 (.1751 :2010 دیگران، و جینگلینگ) است شده اثبات مدیریت در ،مشارکت این ایجاد دشواری عمومی، مشارکت

 پایدار توسعۀ مفهومی هستۀ که است گیری تصمیم برای محیطی اطالعات آوری جمع ابزار ،گام اولین در ،مشارکت»

 گفته «چیزی در شدن     سهیم و کردن     شرکت عمل» به مشارکت .(841 :2006 کیلونن، و پریمر) «دهد می تشکیل را

 برای را ها آن که کند می تعریف مردم توانمندی برای ابزاری را مشارکت (1995) چامبرز .(100 :2002 فینگر،) شود می

 دیگران، و مورالدهاران) سازد می قادر محلی مسائل بر غلبه های روش انتخاب و شانهای     مشکل حل برای گیری تصمیم

 استفاده و ها طرح اجرای ،گیری صمیمت هایفرایند در مردم دخالت معنای     به مشارکت ،روستایی توسعۀ بعد در .(35 :2008

 نوع چهار ،1 شکل در (.33 :1370 مارسدن، و اوکلی) ستها طرح گونه     این ارزیابی در ها آن مداخلۀ و توسعه منابع از

 نشان امر این .دشو می ختم ارزیابی در مشارکت به و آغاز ،گیری تصمیم در مشارکت با که است شده داده نشان مشارکت

 نتیجۀ به و کرد پر را مطلوب و موجود وضع بین شکاف بتوان تا گیرد صورت مراحل تمام در باید مشارکت که دهد     می

 .یافت دست روستایی پایدار توسعۀ نظر مورد

 

 
 مشارکت نوع چهار .1 شکل

 DHV، 1371: 410 مشاور مهندسان :منبع

 

 همۀ به مربوط که دانست انسانی رفتار نوعی ۀمنزل     به را آن و کرد قلمداد اجتماعی کنش نوعی توان می را مشارکت

 .آید می پدید کنش ،شوند قائل خاصی ذهنی معنای خود رفتار برای افراد هرگاه دیگر، سوی از. است توسعه مشارکان

 ،ریترز) «شود توجه آن به که است توضیح و درک و بینی پیش     قابل حالتی در بیشتر ،رفتار» باین فیش و آیزن عقیدۀ     به

 ذکر «رفتاری نیت و قصد» را آن بروز اساسی علت و دندان می مختلفی عوامل از منعکس را رفتار ها     آن (.105 :1373
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 ها گرایش که شرایطی در» .دکن می ارزیابی را آن و یابد می اطالع آن بدبودن و خوب از فردی هر ،آن دنبال     به که کنند می

 قدرت ،باشند تضاد در هنجارها و ها گرایش اگر اما یابد،     می افزایش آن انجام قصد ،باشند مثبت هردو رفتار، یاهنجاره و

 بیشتری اعتبار موجه کنش ۀنظری در ،باین فیش و آیزن گاهدید از آنچه .است رفتار بعدی مقاصد کنندۀ     تعیین ها آن نسبی

 رسیدن برای -شود می ختم ای ویژه رفتارهای به که -اعمالشان نیت به رسیدن در افراد که است مطلب این در ،یابد می

 توان می را اساسی عنصر دو نظریه، این در .زنند می منطقی انتخاب به دست دیگر نتایج از فرار و خاص نتایجی به

 و دخو رفتار نتایج به فرد ،درواقع .گیرد می خود به شخصی جنبۀ و دارد بستگی فرد خود به آن از بخشی که کرد مشاهده

 این کهاین :گیرد می خود به تری عمومی و اجتماعی جنبۀ و گردد میباز اجتماع به دیگر بخش .پردازد می نتایج آن به اعتقاد

 در است؟ چقدر دیگران هایانتظار از پیروی برای فرد ۀانگیز یا شود می ارزیابی چگونه گروه اعضای سایر سوی از رفتار

 عملی امکان ،فردی های ویژگی متغیر سه کمک     به ،افتد می اتفاق عمل در که مشارکتی میزان ،موجه شکن نظریۀ

 رخ مشارکت ،باشد مساعد وضعیت ،زمینه سه این در اگر یعنی ؛شود می داده توضیح مشارکت نیت و قصد و مشارکت

 (.12 :1378 ،تبار علوی) دده می

 را عمل این اجتماعی فضای که دارد می آن بر را ما ،ویژگی ینا .است افراد ماعیاجت کنش یندابر مشارکت ،کلیطور به

 افراد مختص که فضایی و شرایط و است اجتماعی نظام مختص که ای     اجتماعی فضای و شرایط ؛یمکن بررسی و مطالعه

 و اجتماعی -اقتصادی پارامترهای و عوامل نخست باید اجتماعی کنش درست و کامل شناخت برای ،دیگر عبارت     به .است

 (.4 :1388 مقدسی،) کرد بررسی و شناسایی را فردی مهم عوامل دوم، و فرد کنش بر تأثیرگذار بیرونی فرهنگی

 

 اجتماعی و درونی عوامل

 .است فردی های ویژگی ،دارد محلی نهادهای در مردم مشارکت جلب تسهیل در مهمی نقش که عواملی از یکی

 اجتماعی مساعد های نگرش و جمعی های فعالیت در مشارکت شور مشارکت، برای الزم زمان نظر از ،ردیف های ویژگی

 اجتماعی مشارکت برای را الزم های توانمندی ،منبع و سرمایه یک عنوان به و اند     مهم جنس و سن فرد، مشارکت، برای

 ۀتوسع های طرح اجرای در انروستایی نکردن     مشارکت دالیل از یکی .(219 :1388 دیگران، و زیاری) دنآور     می فراهم

 به زیادی بستگی توسعه، های طرح در مردمی های مشارکت بلج .است انروستایی اقتصادی های     مشکل روستایی،

 مالی، منابع محدودیت و درآمد سطح بودن     پایین لحاظ     به ،ایران روستاهای ربیشت در .دارد اقتصادی های توانایی و امکانات

 و بهتر افراد مالی وضعیت هرچه (.55 :1380 شاکری،) دندارن را مؤثر مشارکت برای کافی توانایی و قدرت ،انروستایی

 مشارکت و همراهی توان و گیرد     می قرار افراد دسترس در بیشتری خدمات و امکانات ،باشد باالتر ها     آن اجتماعی پایگاه

 .(64 :1380 سلیمانی،) یابد     می افزایش ها عالیتف در مؤثر

 آن با مرتبط ابعاد و اجتماعی عوامل گذارد،     می تأثیر محلی نهادهای در مردم مشارکت جلب بر که عواملی دیگر از

 به اناییروست اجتماعی اعتماد کاهش روستایی، توسعۀ به دستیابی در مردم گستردۀ مشارکت اجتماعی مهم موانع از .است

 عملی باور معنای     به اجتماعی اعتماد ،کلیطور به (.122 :1388 سخایی، و لنگرودی مطیعی) است مردم و دولت عملکرد

 و صالحیت صداقت، باور معنای     به و پیچیده یموضوع ،اعتماد (.210 :1384 تاجبخش،) رود می انتظار دیگران از که است

 را اعتماد( 7: 2001) فوکویاما .(255 :2009 دیگران، و کووا) است مربوط خدمات یا اعتماد مورد فرد از اطمینان قابلیت

 کارایی، مقبولیت، میزان بر ،اجتماعی اعتماد. داند     می «نفر چند یا دو بین همکاری دهندۀ     ترویج و غیررسمی هنجار ۀنمون»

 فضای در ثانوی روابط تشکیل و صادقانه عمل انتظار ،یمساع اشتراک و گرایی     جمع عمل، قدرت تسهیل رضایت،

 .(303 :1386 چیزری، و شاهرودی) دارند انتظار دیگران یا یکدیگر از روستا مردم که دارد داللت اجتماعی

 با و کند حفظ را خود وحدت گروه که است آن معنای     به اجتماعی انسجام .است اجتماعی انسجام دیگر، مهم عامل
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 داخلی پیوند» توان می را اجتماعی انسجام (.400 :1370 بیرو،) باشد داشته نوایی     هم و تطابق خود بخش وحدت عناصر

 اسکویت،) دانست (کل یک عنوان به جامعه و شهر یا دانشگاه سازمان، گروه، خانواده، مانند) «اجتماعی سیستم یک

 انسجام پیوند و ارتباط که هرجا. دارد اجتماعی علوم در دیرینه ای     سابقه نیز اجتماعی انسجام مطالعۀ (.18 :1997

 مطرح آن سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی اشکال در مشارکت مانند اجتماعی هایفرایند و ها کنش دیگر با ،اجتماعی

 تشویق اعتمادپذیری و همکاری به بیشتر را مردم اجتماعی، ۀشبک ،(152 :1388 دیگران، و اصفهانی گلشیری) شود می

 ،زمینه این در (.37 :1388 ،کرمانی حجتی و طلب     شادی) شخصی نفع جویی پی و انفرادی شرایط نه و کند می

 :است شده انجام زیر های     پژوهش

 و چهارمحال استان روستایی مناطق توسعۀ در دختران و زنان مشارکت بر مؤثر عوامل (1390) دیگران و غفاری

 دختران و زنان مشارکت میزان و اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی عوامل نایم ،نتایج براساس. کردند بررسی بختیاری

 .شود می دیده معناداری ۀرابط ،روستایی

 ها آن های یافته .کردند بررسی را روستاییان مشارکت میزان بر اجتماعی انسجام تأثیر (1388) راندیگ و اصفهانی شیریگل

 .دارد وجود روستاییان اجتماعی مشارکت و اجتماعی انسجام میان دارامعن و مثبت ای     رابطه ،آماری لحاظ از دهد می نشان

 که دریافتند روستایی ۀتوسع های طرح در مردم مشارکت در اجتماعی اعتماد نقش بررسی در (1388) راد     حسنی و ازکیا

 انسجام متغیر ،45/0 با اجتماعی اعتماد متغیر به بوطمر ،مستقیم تأثیر بیشترین ،رگرسیونی مدل در متغیرهچند تحلیل در

 مشارکت اجتماعی، مشارکت به مربوط بیشتر ،غیرمستقیم تأثیر و است 12/0 با تحصیالت میزان و 42/0 با اجتماعی

 .است 36/0 تبیین قدرت با جنس و سن ،یاریگری میزان ،(عینی) عملی و ذهنی

 مطالعه را مزروعی اراضی سازی یکپارچه در مشارکت به کشاورزان یلتما بر مؤثر عوامل (1385) فرجی و وثوقی

 گروه، در عضویت ،زمین مالکیت میزان ،شغلی های فرصت بودن     فراهم سواد، متغیرهای که داد نشان نتایج .کردند

 مالکان تمایل میزان متغیر با معنادار ای     رابطه ،انگیزشی عوامل و دولت به مردم اعتماد ،یکدیگر به مردم اعتماد اطالعات،

 .نددار مزروعی اراضی سازی یکپارچه در مشارکت به

 سلگی دهستان در روستایی یافتگی توسعه و مردمی مشارکت بررسی در (1380) راندیگ و لنگرودی مطیعی

 در یهای     مشکل و موانع ،یروستای ۀتوسع در مشارکت های زمینه و ها پتانسیل وجود بر     عالوه که دریافتند نهاوند شهرستان

 ،ها آن از کیهر رفع که دارد وجود فعال و پویا مشارکت راه سر بر ،سیاسی و فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ۀدست چهار

 .است ویژه راهکاری کارگیری به مستلزم

 .پرداخت هند در اییروست آب تأمین های پروژه در ،پروژه نتایج و مشارکت ۀرابط بررسی به (2005) پروکوپی استالکر

 تأثیر مستقل طور به ،گیری تصمیم در خانوار مشارکت و ای سرمایه هزینۀ کمک رگرسیون، های مدل نتایج براساس

 از همواره باید ترتیب،     بدین .دندار هاروستا در زمان در جویی صرفه و برابر دسترسی خانوار، رضایت میزان رب توجهی شایان

 .شود تشویق گیری تصمیم در خانوارها مشارکت و پشتیبانی مردم، از مالی لحاظ

 داد نشان بهداشتی ۀتوسع هب طومرب های سیاست در سازی اجماع برای پروژه هایراهبرد گزارش در (2003) آکابایاشی

 اطالعات بکس و ها     مشکل به توجه ،مشارکت فرایند با فرد آشنایی ،ها ایده رشد سن، جنسیت، نظیر فردی های ویژگی که

 .هستند مشارکت بر مؤثر عوامل جمله از ،ها دولت و افراد ۀگذشت های فعالیت و ها تالش از

 مشارکت بر مؤثر شناختی جمعیت عوامل ،«کند می مشارکت داوطلبانه عمل در کسی چه» پژوهش در (1973) ردی

 سن، ،خانوار افراد تعداد ،تأهل وضعیت انندم عواملی که داد نشان و کرد بررسی را داوطلبانه و خودجوش های فعالیت در

 مشارکت بر ،جسمی و فیزیکی سالمتی قومیت، جنسیت، خانه، و اموال مالکیت اجتماعی، ۀطبق آموزش، و درآمد سطح

 .نداثرگذار مختلف های     فعالیت در افراد ۀداوطلبان
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 پژوهش عملیاتی و مفهومی مدل. 2 شکل

 رندگاننگا :منبع

 پژوهش روش

 استفاده اطالعات تحلیل و تجزیه برای آماری های روش نیز و تحلیل و توصیف از ،آن در و است کاربردی حاضر پژوهش

 طیف از ،پرسشنامه های پاسخ برای .گرفت صورت پرسشنامه از استفاده با ،پژوهش این در اطالعات آوری جمع .است شده

 این های گویه و ها شاخص 3 جدول .شد استفاده زیاد  بسیار .5 و زیاد .4 متوسط، .3 مک. 2 ،کم بسیار .1 شامل لیکرت

 .دهد می نشان را پژوهش

 گروه هر از سپس و شدند بندی طبقه ،گروه پنج در جمعیت براساس روستاها ابتدا .ستروستا 30 دارای اسالم دهستان

 نفر 209 کوکران گیری نمونه روش براساس ها نمونه عدادت .شد انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه صورت به روستا سه

 پایایی بررسی برای .ندهست زن (درصد 8/27) نفر 58 و مرد (درصد 2/72) نفر 151 ،نمونه افراد بین از .شد تعیین

 نشان را پرسشنامه های گویه باالی پایایی که بود 77/0 آزمون ضریب .شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از ،پرسشنامه

 ،همبستگی های آزمون فراوانی، توزیع مانند ،استنباطی و توصیفی آمار های روش از ،ها داده تحلیل و تجزیه برای .داد

 .شد استفاده SPSS افزار نرم در ،رگرسیون و t آزمون

 

 مطالعه مورد ۀمنطق

 (شرقی) جغرافیایی طول دقیقۀ 03 و درجه 49 تا دقیقه 32 و درجه 48 در ،گیالن استان غرب شمال در تالش شهرستان

 این های بخش از یکی .است شده واقع (شمالی) جغرافیایی عرض ۀدقیق 16 و درجه 38 تا دقیقه 33 و درجه 37 و

 (سرا     خاله و خرجگیل اسالم،) دهستان سه دارای اسالم بخش .دارد قرار شهرستان این شرق در که است اسالم ،شهرستان

 روستایی مدیریت در مشارکت

مشارکت بر مؤثر عوامل سنجش فردی هایویژگی   

 سن -
 جنس -
 سواد -

اقتصادی عوامل مکانی عوامل  اجتماعی عوامل   

 روستا تیپ -
 (دشتی -پایکوهی)
 مرکز تا فاصله -

 بخش

 شغل نوع -
 درآمد -
 زمین میزان -

 اجتماعی اعتماد
 

 قولیخوش -
 امانتداری -
 پول دادنقرض -
 روراستی -
 نظرهای به توجه -

 یکدیگر
 کار وسایل دادنامانت -
 مسئولیت احساس -

 اجتماعی آگاهی
 
 از استفاده -

 تلویزیون
 رادیو از استفاده -
 از استفاده -

 اینترنت
 کتاب، ۀمطالع -

 مجله و روزنامه

 اجتماعی انسجام
 

 مواقع در کمک -
 گرفتاری

 شدناحوال جویای -
 امور در کمک -

 کشاورزی
 مسائل سر بر اختالف -

 کشاورزی
 مذهبی اختالف -

 (نظارت اجرا، گیری،تصمیم) شوراها در مشارکت
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 اسالم دهستان روستاهای ،پژوهش این در مطالعه مورد ۀمنطق (.63 :1382 ،گیالن استان ۀبودجو برنامه سازمان) است

 .است

 

 
 اسالم دهستان در مطالعه مورد روستاهای .1 نقشۀ

 نگارندگان :منبع

 

 ها یافته و بحث

 مردم مشارکت

 استفاده (زیاد بسیار .5 و زیاد .4 ،متوسط .3 ،کم. 2 ،کم بسیار .1 ،اصالً -0) طیفی     پنج لیکرت از ،مشارکت سنجش برای

 براساس .اند نداشته مشارکتی شوراها در که است افرادی درصد سنجش برای (مشارکت نبود) اصالً ۀگزین .است شده

 با گیری تصمیم ،مشارکت نوع کمترین و درصد 35/25 با چندمشارکتی ،مردم مشارکت نوع بیشترین ،1 جدول های داده

 .اند نداشته مشارکتی ،آماری ۀجامع از درصد 1/31 .است درصد 17/7 با روستا امور یبرا شوراها

 
 مردم مشارکت نوع درصد و فراوانی .1 جدول

 مشارکت
 مشارکت نبود چندمشارکتی گیری تصمیم نظارت اجرا مالی 

 16 13 18 44 53 65 فراوانی
 87/2 22/6 61/8 05/21 35/25 1/31 فراوانی درصد

 نگارندگان :منبع           
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 اسالم دهستان سطح در مشارکت میانگین

 (5 =زیاد بسیار و 4= زیاد ،3= متوسط ،2= کم ،1= کم بسیار) پرسشنامه طیفی     پنج لیکرت نتایج به توجه با ،میزان این

 نشان 2 جدول که گونه همان .دش استفاده ای نمونه     تک t آزمون از ،نمونه ۀجامع دید از مشارکت سنجش برای .است بوده

 ۀجامع در مشارکت گفت توان می ،اساس     براین .است 3 (test value) متوسط حد و 3/336 مشارکت میانگین ،دهد می

 .است متوسط نمونه

 نیز روستاها از هریک در. دهد می نشان را( 3/3) مطالعه مورد روستای 15 سطح در مشارکت میانگین ،1 نمودار

 محله، غریت و ارشادمحله روستاهای و مشارکت سطح باالترین 69/3 و 84/3 با محله چخره و سرا کله روستاهای ترتیب     به

 .دارند را مشارکت سطح ترین پایین 96/2 و 71/2 با ترتیب     به
 

 اسالم دهستان سطح در مشارکت میانگین ای نمونه     تک T آزمون .2 جدول

 3 =متوسط حد 

 T df ةآمار
 انحراف
 معیار

 میانگین
 معناداری سطح

 (دامنه دو)
 میانگین تفاوت

 95 تفاوت اطمینان ۀفاصل
 درصد

 باال پایین
 4740/ 1980/ 3360/ 0000/ 336/3 011/1 208 4/802 مشارکت

 نگارندگان :منبع

 

 
  نمونه روستاهای مشارکت میانگین .1 نمودار

 نگارندگان :منبع

 

 مشارکت با مردم فردی های یژگیو ۀرابط

 تقسیم دسته پنج به سنی نظر از افراد .ندهست زن (درصد 8/27) نفر 58 و مرد (درصد 2/72) نفر 151 نمونه، افراد بین از

 5/22) نفر 47 سال 40 -31 ،(درصد 5/21) نفر 45 سال، 30 -26 ،(درصد 6/9) نفر 20 سال، 25 -18 گروه در .اند     شده

 برای .دارند قرار (درصد 4/25) نفر 53 ،سال 50 از بیشتر ۀطبق در و (درصد 1/21) نفر 44 سال50 -41 ،(درصد

 شده استفاده اسکوئر کای و کرامر وی ،کندال          بی تائو آزمون از ،هامتغیر نوع براساس رابطه معناداری سطح گیری اندازه

 معناداری سطح با مشارکت و جنسیت و 019/0 معناداری سطح با ،مشارکت و سن بین که دهد می نشان 3 جدول .است

 .ندارد وجود ای رابطه مشارکت و سواد بین اما ،دارد وجود معنادار ۀرابط هستند، 05/0 از کمتر که 026/0
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 مشارکت با مردم فردی های ویژگی همبستگی .3 جدول

 شاخص آزمون نوع ارزش آزادی ۀدرج (دامنه دو) معناداری سطح

 سن کندال     بی تائو 126/0 - 019/0
 جنسیت کرامر وی 379/0 - 026/0
 سواد اسکوئر کای 307/120 102 104/0

 نگارندگان :منبع

 

 جنسیت اساس بر مشارکت میانگین تفاوت

 از زنان و مردان بین مشارکت تفاوت وجود تحلیل برای .دهد می نشان را زنان و مردان مشارکت میانگین ،4 جدول

 ،اساس     براین .است 493/3 مردان در و 926/2 زنان در مشارکت میانگین .است شده استفاده مستقل گروه دوt  آزمون

 .دارد وجود ها آن ینب معناداری تفاوت ،میانگین لحاظ     به گفت توان می

 تر پایین رقم این که است 00/0 لون آزمون به مربوط ستون در معناداری سطح دهد، می نشان 5 جدول که     گونه همان

 یعنی است؛ 000/0 دوم قسمت در t آمارۀ معناداری سطح. شود می رد ها واریانس برابری فرض بنابراین، است؛ 0/05 از

 .دارند مشارکت شوراها با زنان از بیشتر مردان و نیست برابر مردان با زنان مشارکت میانگین اینکه
 

 مردان و زنان مشارکت گروهی آمار .4 جدول

  جنسیت تعداد میانگین معیار انحراف معیار انحراف خطای میانگین

 مرد 151 3/4934 062/1 086/0
 مشارکت

 زن 58 2/9267 725/0 095/0
 نگارندگان :منبع

 
 (مردان و زنان) مستقل ۀنمون دو ،T آزمون .5 جدول

 
 ها واریانس برابری برای لون آزمون

F 
 سطح

 معناداری
 ةآمار
T 

 معناداری سطح
 (دامنه دو)

 تفاوت
 میانگین

 مشارکت
 5660/ 000/0 3/737 000/0 16/105 واریانس برابری فرض با

 5660/ 000/0 4/404 - - واریانس برابری فرض بدون
 نگارندگان :منبع

 

 کتمشار با مکانی عوامل و مردم اقتصادی وضعیت ۀرابط

 تائو های آزمون از ها شاخص نوع با متناسب ،مشارکت با اقتصادی های شاخص ۀرابط معناداری سطح ،6 جدول در

 سطح با زیرکشت زمین و ماهیانه درآمد بین دهد می نشان که است شده استفاده کرامر     وی و کندال     بی تائو ،کندال     سی

 -مشارکت و بخش مرکز تا فاصله و روستا تیپ شغل، نوع بین .دارد وجود رمعنادا ۀرابط 012/0 و 000/0 معناداری

 .ندارد وجود ای رابطه -است 05/0 از بیشتر ها آن معناداری سطح اینکه دلیل     به
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 مشارکت با مکانی و اقتصادی های شاخص همبستگی .6 جدول

 شاخص آزمون نوع ارزش (دامنه دو) معناداری سطح

 ماهیانه درآمد کندال     سی تائو -217/0 000/0

ی
صاد

اقت
 

 زیرکشت زمین کندال     بی تائو -145/0 012/0
 شغل نوع کرامر     وی 271/0 729/0
 روستا تیپ کرامر     وی 324/0 185/0

ی
کان

م
 بخش مرکز تا فاصله کندال     سی تائو 0/305 276/0 

 نگارندگان :منبع

 

 اجتماعی اعتماد

 درصدی توزیع چگونگی .است شده گیری اندازه زیر گویۀ هشت از استفاده با ،انروستایی میان در اجتماعی تماداع

 میانگین .است طیفی     پنج ،لیکرت براساس ها پاسخ .است دهمآ 7 جدول در ها گویه به مطالعه مورد افراد های پاسخ

 .است زیاد طیف در و 04/4 مطالعه مورد افراد در اجتماعی اعتماد کل میانگین که دهد می نشان ها گویه های پاسخ

 
 اجتماعی اعتماد های گویه به مطالعه مورد افراد های پاسخ درصد .7 جدول

 ها      گویه کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین

 قولی خوش 11 9/6 38/3 24/9 16/3 4/2
 امانتداری 10 7/7 37/8 26/8 17/7 4/3

 پول دادن     قرض 15/3 14/8 31/6 31/6 12/4 4
 روراستی 22 26/3 33/5 12/4 5/3 3/53
 اعتماد داشتن 6/8 12/9 40/7 24/4 11/5 4/1
 یکدیگر هاینظر به توجه 11/9 16/3 35/4 24/9 11/5 4/03
 کار وسایل دادن     امانت 11 11 36/4 27/8 13/9 4/18
 یکدیگر به نسبت مسئولیت احساس 11/9 13/4 31/1 29/2 14/4 4/17

 نگارندگان :منبع

 

 اجتماعی آگاهی

 افراد های پاسخ درصدی توزیع چگونگی .شد گیری اندازه زیر گویۀ چهار از استفاده با ،انروستایی میان در اجتماعی آگاهی

 که دهد می نشان و است طیفی     پنج ،لیکرت براساس ها پاسخ .شود     می مشاهده 8 جدول در ،ها گویه به مطالعه مورد

 که دارند اندکی اجتماعی آگاهی افراد ،دیگر عبارت     به .است کم طیف در و 91/1 افراد در اجتماعی آگاهی کل میانگین

 .باشد ها آن مشارکت کاهش درجهت عاملی است ممکن

 
 اجتماعی اعتماد های گویه به مطالعه مورد افراد های پاسخ درصد .8 جدول

 اه گویه کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی انگینمی

 تلویزیون 5/7 36/8 31/1 16/7 9/6 2/87
 رادیو 75/1 18/7 5/3 0 1 1/33
 مجله و روزنامه کتاب، ۀمطالع 42/1 57/9 0 0 0 1/57
 اینترنت 10/5 89/5 0 0 0 1/89

 نگارندگان :منبع

 



 99 ...شوراها بر تأکید با روستایی مدیریت ایندفر در مردم مشارکت بر مؤثر عوامل تحلیل و سنجش

 اجتماعی انسجام

 های پاسخ درصدی توزیع چگونگی 9 جدول .شد گیری اندازه زیر ۀگوی نه از استفاده با ،انتاییروس بین در اجتماعی انسجام

 گفت توان می ،بنابراین ؛است 73/3 اجتماعی انسجام های پاسخ میانگین .دهد می نشان را ها گویه به مطالعه مورد افراد

 .دارد قرار زیاد و متوسط طیف بین اجتماعی انسجام

 
 اجتماعی انسجام های گویه به مطالعه مورد افراد های اسخپ درصد .9 جدول

 اه گویه کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد بسیار میانگین

 گرفتاری مواقع در کمک 4/3 6/7 31/6 31/1 26/3 4/67
 یکدیگرشدن احوال جویای 1/9 1/4 13/9 39/2 43/5 5/2
 کشاورزی ورام در یکدیگر به کمک 28/2 20/6 32/5 14/8 3/8 3/54
 کشاورزی مسائل سر بر اختالف 35/8 19/6 24/9 10/5 9/1 3/27
 مذهبی اختالف 91/4 3/8 3/8 1 0 1/27

 نگارندگان :منبع

 

 (ها مؤلفه نسبی اهمیت و تأثیر) چندمتغیره رگرسیون نتایج تحلیل

 تأثیر سنجش برای دارند، مبستگیه وابسته متغیر با که شوند وارد رگرسیون در باید متغیرهایی اینکه به توجه با

 اعتماد تنها ،باال جداول نتایج به توجه با .شد استفاده گام به گام رگرسیون از ،(مشارکت) وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای

 که گونه همان .شوند رگرسیون وارد باید ها شاخص این تنها ،بنابراین دارند؛ همبستگی ،مشارکت با درآمد و سن اجتماعی،

 233/0 یافته تعدیل نییتع ضریب و 244/0 تعیین ضریب میزان (گام به گام روش) 3 گام در شود،     می مشاهده 10 جدول در

 و تبیین مستقل متغیرهای این طریق از (مشارکت) وابسته متغیر واریانس از درصد 3/23 که گفت توان می ،رو این از .است

 .است شده توجیه
 مدل .10 جدول

 معیار خطای تخمین یافته تعدیل تعیین ضریب تعیین یبضر R مدل

1 /435a0 /1890 /1850 /9130 
2 /465b0 /2160 /2090 /90 
3 /494c0 /2440 /2330 /8860 

 a. Predictors: (Constant), trust        نگارندگان: منبع     

 b. Predictors: (Constant), trust, daramad 

 c. Predictors: (Constant), trust, daramad, sen 

 

 متغیرهای ارتباط داریمعنا امر، این که است درصد 5 از کمتر ،شاخص چهار برای معناداری سطح ،11 جدول در

 و سن اجتماعی، اعتماد های شاخص اثرگذاری میزان .دهد     می نشان را مشارکت با درآمد و سن ،اجتماعی اعتماد مستقل

 این میان در مشارکت گیری شکل بر اثر بیشترین که دهد می نشان بتا میزان براساس (مشارکت) وابسته متغیر بر درآمد

 از درصد 6/34 بر اجتماعی اعتماد ،دیگر عبارت     به .است 6/34 یبتا میزان با اجتماعی اعتماد به مربوط ،شاخص سه

 .دارد تأثیر مشارکت هایتغییر
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 چهارگانه های ؤلفهم رگرسیونی ضرایب .11 جدول

 مدل
 استانداردشده ضرایب استانداردنشده ضرایب

 ضریب معناداری سطح تی
 رگرسیون

 بتا معیار خطای

 1 گام
 0000/ 5/260 - 2780/ 1/460 (ثابت)
 0000/ 6/943 0/435 0660/ 4610/ اجتماعی اعتماد

 2 گام
 0000/ 5/878 - 3420/ 2/008 (ثابت)
 0000/ 6/235 0/395 0670/ 4190/ اجتماعی اعتماد

 0080/ 2/679- -17/0 0630/ -17/0 درآمد

 3 گام

 0000/ 5/576 - 3390/ 1/890 (ثابت)
 0000/ 5/341 0/346 0690/ 3680/ اجتماعی اعتماد

 0010/ 3/522- -235/0 0670/ -235/0 درآمد
 0060/ 2/761 0/182 0520/ 1440/ سن

 نگارندگان :منبع

 

 ریگی نتیجه

 عمل این اجتماعی فضای که دارد می آن بر را ما ای     ویژگی چنین .است افراد اجتماعی کنش یندابر ،رکتمشا ،طورکلی به

 افراد مختص که فضایی و شرایط و است اجتماعی نظام مختص که یفضای و شرایط ؛کنیم بررسی و مطالعه را (مشارکت)

 و اجتماعی ،اقتصادی پارامترهای و عوامل باید نخست ،اجتماعی کنش درست و لکام شناخت برای ،دیگر عبارت     به .است

 از که دهد می نشان همبستگی نتایج .کرد بررسی و شناسایی را یفرد عوامل دوم و فرد کنش بر مؤثر بیرونی فرهنگی

 میانگین مستقل، ۀمونن دو t آزمون براساس .دارد وجود همبستگی ،مشارکت و جنسیت بین تنها ،فردی های شاخص میان

 میان معناداری تفاوت ،میانگین لحاظ     به گفت توان می ،اساس     براین .است 493/3 مردان در و 926/2 زنان در مشارکت

 امور درگیر مردان از کمتر بسیار زنان ،روستایی جوامع در که است دلیل     این     به امر این .دارد وجود زنان با مردان مشارکت

 ها آن در که -گذشته های     پژوهش برخالف .ندارد وجود ای رابطه مشارکت با مکانی های شاخص بین .شوند می روستا

 میان ای رابطه هیچ و نیست صادق امر این اسالم دهستان در -است داشته رابطه مشارکت با اقتصادی وضعیت

 شده استفاده ای نمونه     تک t آزمون از ،مشارکت زانمی سنجش منظور به .ردندا وجود مشارکت و اقتصادی های شاخص

 در مشارکت میزان گفت توان می ،اساس     براین .است 3 متوسط حد و 3/336 مشارکت میانگین دهد می نشان که است

 و سرا کله روستاهای ترتیب     به که دهد می نشان روستاها از هریک مشارکت میانگین .است متوسط نمونه ۀجامع

 96/2 و 71/2 با ترتیب     به محله غریت و ارشادمحله روستاهای و مشارکت سطح باالترین 69/3 و 84/3 با محله چخره

 ،مشارکت با درآمد و سن ،جنسیت اقتصادی، و مکانی فردی، های شاخص نایم از .نددار را مشارکت سطح ترین پایین

 میزان با اجتماعی اعتماد به مربوط ،مشارکت گیری شکل بر اثر نبیشتری دهد می نشان رگرسیون ایجنت .دندار همبستگی

 بهبود برای .است گذارتأثیر مشارکت هایتغییر از درصد 6/34 بر ،اجتماعی اعتماد ،دیگر عبارت     به. است 6/34 یبتا

 توان می رسد می نظر     به ،یمیدان های بررسی به توجه با .گیرد صورت یهای     اقدام باید روستایی نواحی در رکتمشا وضعیت

 :بخشید ارتقا را انروستایی مشارکت میزان زیر یاه     اقدام طریق از منطقه، این در

 از ،ها گیری تصمیم در ها آن بیشتر مشارکت و انروستایی به اختیار تفویض درجهت حرکت :تمرکز از دوری ●

 نیازها به ریزان برنامه و مدیران توجه ،راستا این در .سازد می دور تمرکز از را اروست مدیریت که است ییاه     اقدام ترین مهم

 فردی های تفاوت و هاابتکار ،ها خالقیت بر مبتنی و ینیپا سطوح در ها گیری تصمیم و شود     می افزون انروستایی ئقعال و

 .گیرد می صورت انروستایی

 بهره قیشوت از توان می مشارکت افزایش و جلب رمنظو به ،مشارکتی مدیریت در :تشویقی هایسازوکار ●



 101 ...شوراها بر تأکید با روستایی مدیریت ایندفر در مردم مشارکت بر مؤثر عوامل تحلیل و سنجش

 به متقابل احترام مانند ونیدر صورت به چه و نقدیغیر یا نقدی پرداخت انندم ،بیرونی صورت به چه ها مشوق .گرفت

 .مؤثرند انروستایی مشارکت تقویت در مدیر، جانب از کنندگان مشارکت

 این و اند کرده انتخاب را شوراها ها آن که دباورن این رب ناروستایی :شوراها وظایف از مردم آگاهی افزایش ●

 را آگاهی این مردم به باید .شود می ناشی آگاهینا از ،غلط تصور این .کنند مدیریت را روستا که شوراهاست ۀوظیف صرفاً

 .دارد نیاز مردم مشارکت به ،روستایی مدیریت در موفقیت برای و است مشورتی نهاد یک شورا که داد

 که است عواملی از ،دیده آموزش و مطلع انسانی نیروی وجود :شوراها برای آموزشی های دوره برگزاری ●

 .کنند ایفا را مهمی نقش مردم مشارکت سطح باالبردن در توانند می شوراها .کند می تضمین را سازمان موفقیت

 آموزشی های کارگاه برگزاری طریق از امر این .ندنببی را مردم مشارکت جلب برای الزم های آموزش باید منظور     بدین

 .است میسر
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 منابع
 ۀنام پژوهش ،روستایی ۀتوسع های طرح در مردم مشارکت در اجتماعی اعتماد نقش ،1388 کریم، ،راد حسنی مصطفی، ،ازکیا .1

 .27 -7 صص ،1 شمارۀ سوم، سال ،اجتماعی علوم

 بررسی و تحقیقات مرکز محمدنژاد، منصور ۀترجم ،روستایی ۀتوسع در مشارکت های افترهی ،1370 مارسدن، دیوید و پیتر اوکلی، .2

 .تهران ،روستایی مسائل

 .تهران ،هشیراز نشر پریان، حسن و خاکباز افشین ۀترجم ،توسعه و دموکراسی اعتماد، اجتماعی ۀسرمای ،1384 کیان، تاجبخش، .3

 ،آن در مردمی مشارکت نقش و فضاها منابع، مردم، :پایدار ۀتوسع دفراین در اصلی عوامل ،1382 محمود، ،پور جمعه .4

 .130 -103 صص ،22 ۀشمار ،هشتم سال طباطبایی، عالمه دانشگاه اجتماعی علوم ۀفصلنام

 .11 -8 صص ،3 شمارۀ ،ها دهیاری ۀماهنام ،ایران در روستایی مدیریت ۀپیشین از ای شمه ،1382 فرحناز، حسام، .5

 .تهران ،تهران دانشگاه انتشارات ایران، در روستایی ۀتوسع ریزی برنامه بر ای مقدمه ،1383 ،ضامحمدر رضوانی، .6

 بر تأکید با روستایی مدیریت به نو نگرشی ،1386 عینالی، جمشید و حمداهلل قیداری، سجاسی عبدالرضا، افتخاری، الدین رکن .7

 .30 -1 صص ،2 ارۀشم ،دهم سال توسعه، و روستا ۀفصلنام ،تأثیرگذار نهادهای

 .تهران ،ماجد نشر ،زاده غروی احمدرضا ۀترجم ،شناسی جامعه های نظریه ،1373 جورج، ،ریترز .8

 در آن نقش و شهروندی مشارکت بررسی ،1388 مقدم، محمد و محمد آقاجانی، سیدمجدالدین، زندوی، ،اهلل کرامت زیاری، .9

 ای، هناحی ۀتوسع و جغرافیا ۀفصلنام ،(هیدج و ورزنه ،دار لهگ شهرهای :موردی ۀنمون) کوچک شهرهای شهری مدیریت

 .237 -211 صص ،13 شمارۀ چهارم، دورۀ

 .تهران سمت، انتشارات ،غیردولتی های سازمان و مردمی مشارکت بر درآمدی ،1382 ،محمدرضا ،سعیدی .10

 توسعه ریزی برنامه در روستایی اناننوجو و جوانان مشارکت میزان در مؤثر جغرافیایی عوامل ،1380 هادی، سلیمانی، .11

 .تهران ،مدرس     تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامۀ     پایان ،(کرمان شهرستان :موردی ۀنمون)

 رفاه پژوهشی -علمی ۀفصلنام ،روستایی ۀجامع در اجتماعی ۀسرمای و فقر ،1388 ،کرمانی حجتی فرشته و ژاله ،طلب شادی .12

 .56 -35 صص ،28 مارۀش هفتم، سال اجتماعی،

 مردم و دولت نظر از جوانان جایگاه بر تأکید با روستایی ۀتوسع در مردم مشارکت نقش ،1388 هادی، شاکری، .13

 .تهران ،مدرس     تربیت دانشگاه ارشد،     کارشناسی ۀنام پایان ،(بابلسر شهرستان ،کنار فریدون بخش :موردی ۀمطالع)

 بران     آب تعاون در مشارکت به نسبت کشاورزان نگرش بر تأثیرگذار عوامل ،1386 چیزری، راصغ علی و محمد شاهرودی، .14

 .312 -299 صص ،42 شمارۀ طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و علوم ۀمجل ،خراسان استان در

 های پژوهش ۀمجل ،شرقی آذربایجان استان برگزیدة روستاهای در مشارکت و توسعه در پژوهشی ،1378 ،علی ،شکوری .15

 .107 -89 صص ،37 شمارۀ ،جغرافیایی

 .تهران ،تهران دانشگاه انتشارات ،ایران در روستایی مدیریت ،1376 مهدی، طالب، .16

 های برنامه در مردمی های مشارکت تحلیل ،1388 علیزاده، ندا و غالمرضا راد،     پزشکی محمد، چیذری، عیوض، عبداللهی، .17

 و میاندوآب شهرستان روستایی اسالمی شوراهای :موردی ۀمطالع) روستایی یدارپا ۀتوسع پیرامون ترویجی

 .42 -27 صص ،3 شمارۀ ،دوازدهم سال توسعه، و روستا ۀفصلنام ،(دژ شاهین

 .15 -12 صص ،6 شمارۀ اول، سال ،ها شهرداری ،ساالر مردم ۀجامع در مشارکت الگوی ،1378 ،علیرضا ،تبار علوی .18

 مشارکت میزان بر اجتماعی انسجام تأثیر ،1386 تازه، مهدی و رضا صدیقی، حسین، خادمی، زهرا، اصفهانی، گلشیری .19

 .167 -147 صص ،1 شمارۀ ،دوازدهم سال توسعه، و روستا ۀفصلنام ،بروجن شهرستان گندمان بخش انروستایی



 103 ...شوراها بر تأکید با روستایی مدیریت ایندفر در مردم مشارکت بر مؤثر عوامل تحلیل و سنجش
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