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چکیده:

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص
توسعه روستایی شناخته شده است .در همین ارتباط دولتها برنامههای متفاوتی را جهت
افزایش مشارکت روستاییان به اجرا میگذارند .مسئله اساسی آن است که در نواحی
روستایی کشور ،سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین
قرار دارد .این روند ناکارآمدی نظام برنامهریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کالن
به دنبال داشته است .سئوالی که در این زمینه مطرح میشود آن است که «مهمترین
موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام
عوامل میباشد؟» .روش پژوهش حاضر توصیفی ،تحلیلی ،و روش گردآوری اطالعات به
صورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود .روش تجزیه و تحلیل اطالعات
به صورت آمار توصیفی (میانگین ،انحرافمعیار) و استنباطی (آزمون توکی ،کایدو،
تحلیل خوشهای ،رگرسیون خطی ،و آزمون  tتک نمونهای) صورت گرفت .جامعه آماری
پژوهش 1582 ،خانوار  20روستای دارای شورای اسالمی و دهیاری دهستان لیشتر بود
که نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران143 ،
نمونه محاسبه شد .جهت سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفایکرونباخ و با تاکید بر
همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم  0/764و برای پرسشنامه
مسئولین  0/781بهدست آمد .نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند
مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگیهای فردی روستاییان و
سطح توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنیداری وجود
دارد .از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان بهعنوان مهمترین مانع مشارکت
آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.
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مشارکت مردم در روند توسعه ،نزد صاحبنظران چنان جایگاهی دارد که گاه توسعه را معادل
مشارکت دانستهاند و یا مشارکت را وسیله و هدف توسعه ذکر کردهاند (طالب و نجفیاصل.)1389 ،
مشارکت در برنامهریزی و تصمیمگیری از عناصر اصلی مدیریت و رهبری به شمار میرود و در
برگیرنده تنها اعالم موافقت و گفتن بلی یا خیر نیست ،بلکه فرآیند مستمری است که دخالت
همه افراد ،اعضای گروه و جامعه ،همچنین لحاظ کردن دیدگاههای اعضا در فرآیند برنامهریزی و
تصمیمگیری میباشد (افتخاری .)1389 ،با تقویت مشارکت ،فقرا در فرآیند سیاسی و تصمیمگیری
جامعه ،در جهت توانمندسازی وارد عمل میشوند .این کار با رفع موانع اجتماعی و نهادی مانند رفع
تبعیضهای جنسیتی ،قومی و قشربندی اجتماعی و تسهیل فرآیند مشارکت فعال همه اقلیتها و
گروههای منزوی شده اجتماع ممکن میشود .در این میان ،نقش مشارکتهای مردمی جهت موفقیت
برنامههای توسعه به خصوص در نواحی روستایی توسط پژوهشگران بسیاری بهعنوان عاملی بسیار
مهم در نظر گرفته شد ،به گونهای که برنامههای توسعه روستایی بدون حضور مردم با شکست روبهرو
شدند (.)Fitzgerald et al., 2002; Franz & Robey, 1986; Puri & Sundeep, 2007
در طی دهههای  1950تا اواخر دهه  1970رویکردهای متفاوتی جهت دستیابی به توسعه
روستایی در کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته شد .مهمترین این رویکردها شامل تامین
نیازهای اساسی و توسعه یکپارچه روستایی بود .نتیجه بررسیهای نهادهای بینالمللی نشان داد،
اجرای برنامههای توسعه روستایی در این کشورها موفقیتهای چندانی را به همراه نداشته است.
بررسیهای پژوهشگران نشان داد عدم مشارکت فعال ،موثر و ماندگار روستاییان به خصوص
فقرای روستایی علّت این امر بوده است ( .)Heck, 2003; Shah, 2009در کشور ،مشارکت مردم
در اداره کردن امور روستا دارای سابقه بسیار طوالنی است .در واقع مدیریت روستایی ریشه در
عرف ،عادات و سنن اجتماعی دارد (صیدایی .)1388 ،بعد از انقالب اسالمی ،نهادها و ارگانهای
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مبانی نظری پژوهش
مشارکت از نظر لغوی به معنای درگیر شدن افراد برای انجام کار است .مشارکت امری
دوجانبه تلقی میشود که شخصی از روی میل و اراده ،پذیرای آن میگردد و با فرد یا گروهی
برای انجام کاری همیاری و همکاری میکند (شکوری .)1390 ،میتوان گفت مشارکت فرآیند
توانایی مستمر و با ثبات بهمنظور تعریف و تحلیل مسایل ،تنظیم کردن و طرح راهحلها ،تحرک
منابع و بهکارگیری آنها در همه سطوح نیازهای توسعه مردم است .در فرآیند مشارکت کنشگران
میتوانند بر فرآیندهایی که زندگی آنها را متاثر میکند ،نظارت و کنترل داشته باشند (Peris et
 .)al., 2011در مشارکت تمام مردم در فرآیند تصمیمگیری چه به صورت مستقیم و یا از طریق
نهادهای مشروحی که تمایالت و عالیق آنها را بیان میکنند ،حضور دارند (.)Sadashiva, 2008
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مختلفی از جمله جهاد کشاورزی ،وزارت کشور ،سازمان بهزیستی ،سازمان تعاون ،بنیاد مستضعفان،
کمیته امداد امام خمینی (ره) در امور روستا دخالت داشتهاند (ازکیا و غفاری ،)1383 ،اما مهمترین
نهادی که امروزه مسئول گسترش و جلب مشارکتهای مردمی در نواحی روستایی کشور میباشد،
شوراهای اسالمی و دهیاریهاست .ساختار مدیریت جدید روستایی در کشور از دو بخش شورای
اسالمی روستا بهعنوان نهاد تصمیمگیر و دهیاری به عنوان نهاد اجرایی تشکیل شده است .این نهاد
غیردولتی ،متولی عمران و توسعه روستایی در سطح نواحی روستایی است (دربانآستانه.)1389 ،
مسئلهای که امروزه بسیاری از پژوهشگران روستایی کشور بر روی آن تاکید میکنند این است
که سطح مشارکتهای روستاییان بنا به وجود عوامل متفاوت در فرآیند مدیریت روستایی کشور
بسیار پایین است (افراخته1387 ،؛ آسایش 1374؛ دربانآستانه1384 ،؛ رضوانی1383 ،؛ شهبازی،
1389؛ عبداللهیان .)1385 ،پژوهش حاضر با هدف تبیین موانع اقتصادی -اجتماعی عدم مشارکت
روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی ،در جهت پاسخگویی به سؤالهای زیر تدوین شده است:
 -1میزان مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در چه وضعیتی قرار دارد؟
 -2چه رابطهای میان ویژگیهای فردی روستاییان و سطح مشارکت آنها در فرآیند مدیریت
روستایی وجود دارد؟
 -3مهمترین عوامل اقتصادی -اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی
کدام عوامل است؟
 -4چه رابطهای میان سطح توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه و میزان مشارکت روستاییان
وجود دارد؟
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دستیابی به اهداف و انجام وظایفش متکی به مدیریت آن میباشد .روستا نیز به منزله یک سازمان فضایی زیستی ،از این

قاعده مستثنی نمیباشد (فیروزنیا.)2112 ،
112تعاریف متعددی از مدیریت ارایه شده است .عده ای مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف
در منابع علمی،
کرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تاکید داشتهاند .گروهی مدیریت را علم هماهنگی کوششهای اعضای
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گروهی مدیریت را علم هماهنگی کوششهای اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به
اهداف معین توصیف کردهاند (الوانی .)1377 ،در تعریف دیگری فرآیند بهکارگیری موثر و کارآمد
منابع مادی ،مالی ،اطالعاتی و انسانی از طریق سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و
رهبری برای دستیابی به اهداف سازمان بر اساس نظام ارزشی و چتر حاکم بر جامعیت را مدیریت
گویند (موسویان .)1384 ،در این میان میتوان مدیریت روستایی را برنامهریزی برای روستا،
سازماندهی اقدام توسعهای و هماهنگی و نظارت بر اقدامهای انجام شده دانست (دربانآستانه،
 .)1384در واقع مدیریت روستایی ،علم تلفیق و تنظیم عوامل مختلف طبیعی ،انسانی ،اقتصادی و
غیره در جامعه روستایی است (طالب.)1375 ،
مدیریت روستایی در فرآیند توسعه روستایی یکپارچه و پایدار نقش اساسی دارد .مدیریت روستایی
در واقع فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمانها و
نهادهاست (هاشمی و همکاران .)1390 ،ساختار اداره نواحی روستایی در بین کشورها به لحاظ تشکیالت
سازمانی ،ایدئولوژی سیاسی حاکم و سلیقه تاریخی متفاوت میباشد .با وجود ساختارهای متفاوت اداری،
در دهههای اخیر حکومت محلی روستایی در بیشتر کشورها در معرض تحول چشمگیری بوده است.
ماهیت و زمان این تغییرات با توجه به زمینههای ملّی هر کشور متفاوت است ،اما در مفهوم وسیع آن،
مدیریت روستایی از دوره پدرساالری در اوایل قرن بیستم ،به دوره دولتگرا در اواسط قرن بیستم و
به یک دوره جدید حکمروایی در قرن بیست و یکم متحول شده است (وودز .)1390 ،راهبرد جديد
مديريت روستايي بايد سمت و سوي مشاركتي داشته باشد و به اين نكتة مهم توجه كند كه دستيابي
به توسعةپايدار ،منوط به افزايش ظرفيتها در تمام امور است .جامعهاي توسعهيافتهتر خواهد بود كه بر
سرنوشت خود تسلط بيشتري داشته باشد .در غير اين صورت ،اگر جامعهاي به سطحي از رشد اقتصادي-
اجتماعي برسد ،اما قدرت اختيار و انتخاب از آن سلب شود ،تنها مرحلهاي از رشد را طي كرده ،ولي فاقد
توسعه است (مطیعی و سخایی1388 ،به نقل از حسینی.)1386 ،
شکل جدید مدیریت روستایی« ،مدیریت مشارکتی» نام دارد .در این شیوه مدیریتی ،عناصر بیرونی
تعیینکننده سرنوشت مردم در روستا نیستند ،بلکه مردم در تعامل با دولت و بازار سرنوشت خود را رقم
میزنند .مشارکت دادن مردم روستایی که خود ذینفع و گروه هدف برنامههای توسعهاند ،با شکلگیری
سازمانهای مردمی -محلی در جامعه امکانپذیر است .بدین ترتیب زمینهای فراهم میشود تا نهادهای
مشارکتکننده و همکاران طرحها به طور بالقوه کار تسهیلگری را انجام دهند (افتخاری.)1386 ،
در سالهاي اخير ،توسعة روستايي در قالب توسعة مشاركتي و نهادگرايي مطرح شده كه ابعاد توسعة
روستايي يكپارچه ،همراه با مشاركت مردم را دربردارد .از اين منظر ،عوامل متعددي بر توسعة روستايي
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تأثير گذارند كه از جمله آنها ميتوان مديريت روستايي و حضور خبرگان محلي شوراها را نام برد
(پورطاهری و همکاران.)1389 ،
در مدیریت جدید روستایی ،مشارکت دادن مردم بهعنوان مهمترین رکن موفقیت برنامههای
توسعه روستایی شناخته میشود .در این میان عوامل مختلفی باعث عدم مشارکت روستاییان
میشود .از دیدگاه برخی از پژوهشگران سرمایهگذاری به همراه توسعه زیرساختها در نواحی
روستایی در راستای کاهش فقر این نواحی ،مهمترین عامل عدم مشارکت روستاییان به شمار
میرود ،بنابراین دولتها میتوانند با اجرای برنامههای توسعه اقتصادی سطح مشارکت روستاییان
را افزایش دهند ( .)Leal, 2007; Jennings, 2007از نظر برخی دیگر هم ،ضعف زیرساختهای
فرهنگی و پایین بودن سطح دانش و عدم آگاهی از فواید مشارکت ،مهمترین موانع مشارکت
روستاییان به شمار میرود (.)Zhang, 2011
بنابراین میتوان گفت ،پیشنیاز افزایش مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی،
وجود رویکردی سیستمی و یکپارچه همراه با نگرش توسعهپایدار است تا هم موانع عدم مشارکت
روستاییان کاهش یابد و هم روند توسعه روستایی تسهیل شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع ،کاربردی و از نظر درجه نظارت و کنترل میدانی و از نظر ماهیت و روش
به صورت توصیفی ،تحلیلی است .در پژوهش حاضر ،ابتدا به بررسی سطح مشارکت روستاییان در فرآیند
مدیریت روستایی پرداخته شد ،سپس به تجزیه و تحلیل رابطه میان ویژگیهای فردی پاسخدهندگان
و سطح مشارکت آنها و در ادامه به بررسی موانع اقتصادی و اجتماعی مشارکت روستاییان از دیدگاه
مردم و مسئولین (شاخصهای جدول  )1و در آخر به بررسی رابطه میان میزان مشارکت روستاییان و
سطح توسعهیافتگی روستاهای دارای دهیاری و شورای اسالمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در
پژوهش حاضر روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) ،روش
تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین ،انحرافمعیار) و استنباطی (آزمون توکی،
کای دو ،تحلیل خوشهای و رگرسیون خطی ،و آزمون  tتک نمونهای) صورت گرفت .جامعه آماری
پژوهش ،روستاهای دارای شورای اسالمی و دهیاری دهستان لیشتر استان کهکیلویه و بویراحمد بود.
این دهستان در سال  ،1385داراي 30روستا 1692 ،خانوار و  8067نفر جمعيت بود که  20روستای
آن دارای شورای اسالمی و دهیاری بودند .تعداد خانوارهای این روستاها بهعنوان جامعه آماری برابر با
1582خانوار بود ،بنابراین تعداد نمونه الزم جهت پرکردن پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول

جدول  :1موانع اقتصادی -اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی

ردیف
1

اجتماعی

مهاجرت نخبگان روستایی

 2عدم نظارت بر عملکرد مدیران فعال در سطح روستا
3

پایین بودن سطح تحصیالت روستاییان

5

عدم اعتماد مردم به مدیران روستا

4
6

7

8

9

وجود روحیه فردگرایی و طایفهگری

اقتصادی

کمبود درآمد روستاییان

نبود رضایت از موقعیت شغلی و اجتماعی

عدم دسترسی به منابع مالی رسمی جهت رفع نیازها
بیکاری و فقر باال

نبود پروژههای اقتصادی در سطح روستاها

انتخاب مدیران غیربومی توسط روستاییان عدم بهبود وضعیت اقتصادی در صورت مشارکت

عدم آگاهی روستاییان از مزایای مشارکت عدم وجود منافع مشترک اقتصادی میان مردم روستا

وجود روحیه تقدیرگرایی در برخی روستاییان
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کوکران 143 ،نمونه محاسبه شد .بهمنظور سازگاری درونی و روایی پرسشنامه ،گویههای طرح شده از
ضریب آلفایکرونباخ استفاده شد و برای این منظور تعداد  35پرسشنامه تکمیل و پیشآزمون گردید که
ضریب آن برای پرسشنامه مردم  0/764و برای پرسشنامه مسئولین  0/781بهدست آمد.
در ادامه در راستای دستیابی به نتایج مناسب ،ابتدا پرسشنامههایی در دو سطح مسئولین که
شامل دهیار هر روستا و یکی از اعضای شورای اسالمی (به طور مجموع  40نفر) و خانوارهای
روستایی بودند ،طراحی شد .علت طراحی دو پرسشنامه این بود که بتوان زمینههای تفاوت دیدگاه
مسئوالن و روستاییان را در ارتباط با عدم مشارکت روستاییان شناسایی و جنبههای مشترک این
دو گروه جهت ارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش مشارکت روستاییان را تقویت ،و زمینه
همگرایی این دو گروه را بهعنوان نیروهای درونی و بیرونی موثر در فرآیند مدیریت روستایی فراهم
نمود .همچنین جهت سطحبندی سطح توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه از  22شاخص که در
چهار بعد آموزشی ،بهداشتی ،اداری و زیربنایی قرار داشتند ،استفاده گردید .اطالعات مورد نیاز این
شاخصها از طریق سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  1385و مطالعات میدانی بهدست آمد.

باال بودن هزینههای زندگی در روستا

عدم وجود اعتماد متقابل میان دولت و روستاییان عدم برنامهریزی جهت توسعه اقتصادی روستاها

 10عدم آشنایی مردم با برنامههاي شورا و دهياري عدم تخصیص اعتبار و بودجه با توجه به نیاز روستا
11

اختالف بين روستاییان

12

اختالف شخصي دهیار و مردم با شوراها

ناکارآمدی پروژههای اقتصادی جهت جذب مردم
به مشارکت
عدم هزينهكرد اعتبارات در چارچوب بودجه از
سوی دهیاری و شوراها
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بررسی ویژگیهای فردی پاسخدهندگان نشان داد ،میانگین سنی این افراد برابر با 42/4
سال 87/9 ،درصد پاسخدهندگان مرد و  12/1درصد زن ،متوسط بعد خانوار برابر با  4/7نفر ،از
نظر سطح تحصیالت  24/2درصد افراد بیسواد 21/2 ،درصد سواد دوره ابتدایی 3 ،درصد سواد
دوره راهنمایی 21/2 ،درصد سواد دوره دبیرستان 20 ،درصد دیپلم و  10/4درصد افراد هم باالتر از
دیپلم بودند .از نظر وضعیت فعالیت  18/2درصد افراد شاغل در بخش دولتی 39/4 ،درصد در بخش
کشاورزی 9/1 ،درصد بازنشسته 12/1 ،درصد بیکار و  21/2درصد هم شغل آزاد داشتند .همچنین
تنها  30/3درصد افراد به میزان مطلوبی از مزایای مشارکت آگاهی داشتند.
تحليل ميانگين عددي حاصل از تحلیل سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی
نيز مبين پايين بودن سطح مشارکت روستاییان از دیدگاه مردم و مسئوالن است .بر اساس آزمون
 tتك نمونهاي با احتساب دامنه طيفي موجود كه بين  1تا  5و بر اساس طيف ليكرت در نوسان
است ،اين ميزان براي تمامي ابعاد (غیر از مشاركت در برگزاري مراسم عروسی و عزاداری) كمتر
از شرايط متوسط 3 ،ارزيابي شده است .این تفاوت در سطح آلفا  0/01معنیدار است و تفاوت آنها
از مطلوبيت عددي نيز به شكل منفي ارزيابي و برآورد شده است.
جدول  :2سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی از دیدگاه مردم ،بر اساس  tتک نمونهای

مولفهها

تفاوت فاصله اطمینان  95درصد
آماره
معنیداری
آزمون t
میانگین حد پایین حد باال

ميزان مشاركت در اداره امور روستا

-8/618

-0/89 -0/727 0/000

-0/56

ارایه پيشنهادها و نظرها به مديران

-2/687

-0/42 -0/242 0/008

-0/06

ارزيابي و بررسي ميزان خدماترساني از طرف مديران -7/182

مشاركت در تصميمگيريهاي محلي

-1/419

مشاركت در برگزاري مراسم عروسی و عزاداری

12/424

اطالعرساني مشكالت به شوراها

-2/042

مشاركت در حل مشكالت

توجه به قوانين در ساختوسازها
مشارکت در اجرای طرحها

مشارکت در حفظ و سالمسازی محیط روستا

116

-0/631

-0/89 -0/697 0/000
-0/29 -0/121 0/158
-0/25 -0/061 0/529
0/000

0/970

0/05
0/13

-0/82

1.12

-0/36 -0/182 0/043

-0/01

-1/676

-0/33 -0/152 0/096

-5/831

-0/69 -0/515 0/000

-2/366

-0/51

-0/39 -0/212 0/019

0/03

-0/34
-0/04

جدول  :3سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی از دیدگاه مسئولین ،بر اساس  tتک نمونهای

تفاوت فاصله اطمینان  95درصد
آماره
معنیداری
آزمون t
میانگین حد پایین حد باال

مولفهها

003.

-0/554

ميزان مشاركت در اداره امور روستا

-4/005

ارایه پيشنهادها و نظرها به مديران

-0/245 0/000 -9/268

-0/77

-0/43

-0/89

-0/08

-0/154 0/000 -5/826

-0/42

مشاركت در تصميمگيريهاي محلي

مشاركت در حل مشكالت

0/761

/448

-0/027

مشاركت در برگزاري مراسم عروسی و عزاداری

0/117 10/577

اطالعرساني مشكالت به شوراها

-0/157 0/062 -1/883

توجه به قوانين در ساختوسازها
مشارکت در اجرای طرحها

مشارکت در حفظ و سالمسازی محیط روستا

0/851

-0/19

0/21

-0/87

1.04

-0/28

-0/02

-0/137 0/000 -5/300

-0/45

-0/427 0/009 -2/641

-0/37

-0/317 0/000 -9/954

0/06

-0/71

-0/05
-0/21
-0/07

بررسی رابطه میان ویژگیهای فردی پاسخدهندگان و سطح مشارکت روستاییان در فرآیند
مدیریت روستایی با استفاده از رگرسیون خطی نشان میدهد ،میان سن ،میزان تحصیالت،
میزان درآمد ،مطالعه کتاب و اطالع از مزایای مشارکت و سطح مشارکت روستاییان در فرآیند
مدیریت روستایی رابطه معنیداری وجود دارد .یافتههای پژوهش نشان داد با افزایش سن ،سطح
تحصیالت و میزان درآمد سطح مشارکت روستاییان افزایش پیدا میکند .همچنین نتایج نشان داد
که روستاییانی که به مطالعه کتاب پرداخته و از مزایای مشارکت مطلع بودهاند ،بیشتر از روستاییان
دیگر در فرآیند مدیریت روستایی مشارکت میکنند.
جدول  :4رابطه بین ویژگیهای فردی پاسخدهندگان و سطح مشارکت

سن

مولفهها

سواد

درآمد

B

انحرافمعیار ضریب Beta

-0/297

0/463

-0/509

0/249

0/050

-0/351

0/027

تعداد اعضای خانوار

0/016

مطالعه کتاب

0/249

0/005
0/043

-0/519
0/025

t

معنیداری

5/421

0/000

4/810

0/000

5/028
0/353

0/000
0/724

ساعات استفاده از رادیو و تلویزیون -0/033

0/046

-0/033

-0/464

0/643

0/226

0/071

-0/356

-3/745

0/000

آگاهی از مزایای مشارکت

0/071

-0/178

2/561
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ارزيابي و بررسي ميزان خدماترساني از طرف مديران -0/448 0/000 -4/936

-0/55

-0/43

0/011
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بررسی رابطه میان نوع فعالیتهای اقتصادی پاسخدهندگان و سطح مشارکت آنها در فرآیند
مدیریت روستایی بر اساس آزمون توکی نشان میدهد از میان گروههای شغلی بیشترین سطح
مشارکت مربوط به گروه شغلی آزاد میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد که پاسخدهندگانی که
بیکار بودهاند ،در فرآیند مدیریت روستایی ،مشارکتی نداشتهاند.
جدول  :5مقایسه گروههای شغلی بر اساس میزان مشارکت در امور روستا (آزمون توکی)

نوع فعالیتهای
اقتصادی
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تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

*1/025

0/180

کشاورز  -دولت

*1/107

بیکار

0/533

بازنشسته
آزاد

*1/342

0/137
0/197

0/155

معنیداری حد پایین

حد باال

0/000

0/727

1/488

0/058

-0/011

1/078

0/000
0/000

0/527
0/914

1/522

f

23/263

1/771

* معنیداری در سطح پنج درصد میباشد.

جهت بررسی موانع اقتصادی و اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی از 18
شاخص استفاده شد .بر این اساس ،از دیدگاه مردم در بین موانع اقتصادی طبق نتایج بهدست آمده از
میان  9شاخص مورد بررسی ،پایین بودن سطح درآمد روستاییان با میانگین  4/21و کافی نبودن منابع
مالی شورای اسالمی روستا با میانگین  ،4/15بهعنوان مهمترین موانع اقتصادی مشارکت روستاییان
شناخته شدند .همچنین از دیدگاه مسئولین کمبود درآمد روستاییان با میانگین  48/28و بیکاری و فقر
باال با میانگین  ،4/21به عنوان مهمترین موانع اقتصادی مشارکت روستاییان شناخته شدند.
جدول  :6موانع اقتصادی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی

مولفهها

1 0/771 4/21

4/28

1 0/689

کافی نبودن منابع مالی شورای اسالمی روستا

2 0/894 4/15

3/75

4 0/748

نبود پروژههای اقتصادی در سطح روستاها

3 0/954 4/06

کمبود درآمد روستاییان

نبود رضایت از موقعیت شغلی و اجتماعی

بیکاری و فقر باال

عدم بهبود وضعیت اقتصادی مردم در صورت مشارکت
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میانگین انحراف
میانگین انحراف
رتبه
(مسئولین) معیار
(مردم) معیار

رتبه

5 1/069 3/79
4

4 0/924

6 1/145 3/70

3/74
4/21
3/97
3/12

5 0/874
1/08

2

3 0/954

8 1/012

ادامه جدول  :6موانع اقتصادی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی

میانگین انحراف
میانگین انحراف
رتبه
(مسئولین) معیار
(مردم) معیار

مولفهها

رتبه

عدم وجود منافع مشترک اقتصادی میان مردم روستا

6 0/940 3/70

3/17

7 0/921

عدم وجود برنامههایی جهت توسعه اقتصادی روستاها

5 0/980 39/79

3/41

6 0/964

باال بودن هزینههای زندگی در روستا

4

4 0/915

ناکارآمدی پروژههای اقتصادی جهت جذب مردم به مشارکت 8 1/074 2/79

عدم هزينهكرد اعتبارات در چارچوب بودجه از سوی دهیاری و شوراها 9 1/034 2/64

3/75
2/38
2/24

4 0/867

10 0/894
11 0/956

در بین موانع ا جتماعی طبق نتایج بهدست آمده از میان  9شاخص مورد بررسی از دیدگاه مردم،
عدم نظارت بر عملکرد مدیران فعال در سطح روستا با میانگین  3/76و عدم وجود اعتماد متقابل
میان دولت و روستاییان با میانگین  3/70بهعنوان مهمترین موانع اجتماعی مشارکت روستاییان
شناخته شدند .همچنین از دیدگاه مسئولین وجود روحیه فردگرایی و طایفهگری با میانگین 4/74
و عدم وجود اعتماد متقابل میان دولت و روستاییان با میانگین  ،3/91بهعنوان مهمترین موانع
اجتماعی مشارکت روستاییان شناخته شدند.
جدول  :7موانع اجتماعی مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی

مولفهها

میانگین انحراف
میانگین انحراف
رتبه
(مسئولین) معیار
(مردم) معیار

نبود افراد بومی و مهاجرت نخبگان روستایی

3/12

پایین بودن سطح تحصیالت روستاییان

2/73

عدم اعتماد مردم به مدیران روستا

3/58

1/253

5

2/74

0/931

1/112

6

3/44

1/021

عدم نظارت بر عملکرد مدیران فعال در سطح روستا 3/76

1/077

3/61

1/075

انتخاب مدیران غیربومی توسط روستاییان

1/94

0/954

وجود روحیه تقدیرگرایی در برخی روستاییان

2/58

1/159

وجود روحیه فردگرایی و طایفهگری

عدم آگاهی روستاییان از مزایای مشارکت

3/12

عدم وجود اعتماد متقابل میان دولت و روستاییان

3/70

اختالف بين روستاییان

1/69

عدم آشنایی مردم با برنامههاي شورا و دهياري
اختالف شخصي دهیار و مردم با شوراها

1/105
1/041
0/800

1/90

0/975

3/12

1/064

1/024

1
3
4
8
5
7
2
9

10
5

2/84
4/74
3/67
2/47
3/85
3/34
3/91
3/44
2/35
2/32

0/911
0/736
1/014
0/957
0/945
0/742
0/922
0/964
1/125
0/944

رتبه
8
7
5
1
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عدم تخصیص اعتبار و بودجه با توجه به نیاز روستا

7 1/108 2/85

2/54

9 0/911

4
9
3
6
2
5

10
11
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تحلیل روابط آماری میان میزان مشارکت خانوارهای مورد مطالعه و سطح توسعهیافتگی
روستاهای مورد مطالعه به تفکیک  20روستای مورد مطالعه که از نظر سطح توسعهیافتگی از
طریق تحلیل خوشهای در سه طبقه ضعیف ،متوسط و باال قرار داشتهاند ،بر اساس آزمون همگونی
کایدو مبتنی بر جداول توافقی ،نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار آماری میان متغیر وابسته میزان
مشارکت روستاییان و متغیر مستقل سطح توسعهیافتگی روستاها میباشد .بررسیها نشان میدهد،
بر اساس سطح توسعهیافتگی ،تفاوت معنیداری در میزان مشارکت خانوارهای روستایی بهدست
آمده است .جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده که نشاندهنده وجود رابطه مستقیم است،
بنابراین میتوان گفت با افزایش سطح توسعهیافتگی ،میزان مشارکت خانوارهای روستایی هم
افزایش یافته است.
جدول  :8تحلیل روابط آماری میان سطح توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه و میزان مشارکت
خانوارهای مورد مطالعه ،آزمون همگونی کایدو

سطح توسعهیافتگی روستاهای مورد مطالعه

مولفهها
میزان مشارکت
خانوارهای مورد مطالعه
کل

کم

متوسط
باال

آماره آزمون کایدو پیرسون
ضریب همبستگی

کم

متوسط

باال

1

47

1

51

42

46
3

50

ارزش

212/93

1

3

51

49

37

درجه آزادی
4

4

0/863

کل

43

143

سطح معنیداری
0/000

بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
دستیابی به توسعه روستایی بدون مشارکت روستاییان غیرممکن و دشوار است .بنابراین شناخت
موانع مشارکت روستاییان و همچنین برنامهریزی جهت رفع این موانع روند توسعه روستایی را
تسهیل میبخشد .در پژوهش حاضر به بررسی موانع اقتصادی  -اجتماعی مشارکت روستاییان در
فرآیند مدیریت روستایی پرداخته شد .نتایج پژوهش نشان داد از میان  10مولفه مورد بررسی از
دیدگاه مردم و مسئولین ،تنها مشارکت مردم در برگزاری مراسم عروسی و عزاداری در وضعیت
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مطلوبی قرار دارد .در این میان عوامل مختلفی در کاهش میزان مشارکت روستاییان موثر بوده
است .یافتههای پژوهش نشان داد 12/1 ،درصد از سرپرست خانوارها بیکار بودهاند ،از نظر سطح
سواد  45/5درصد پاسخگویان دارای سواد کمتر از دوره ابتدایی و از نظر درآمدی  43/5درصد
پاسخگویان کمتر از  400هزار تومان در ماه درآمد داشتهاند .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد
با افزایش میزان درآمد ،سطح سواد و سن روستاییان ،و سطح مشارکت آنان افزایش یافته و
روستاییانی که به مطالعه کتاب پرداخته و از مزایای مشارکت مطلع بودهاند ،سطح مشارکت باالیی
در فرآیند مدیریت روستایی داشتهاند .تحلیل موانع اقتصادی– اجتماعی مشارکت روستاییان نشان
میدهد در میان موانع اقتصادی از دیدگاه مردم و مسئولین ،پایین بودن سطح درآمد روستاییان
بهعنوان مهمترین عامل ،و در میان موانع اجتماعی ،از دیدگاه مردم عدم نظارت بر کار شوراهای
اسالمی و دهیاریها ،از دیدگاه مسئولین هم وجود روحیه فردگرایی به عنوان مهمترین عامل عدم
مشارکت روستاییان شناخته شدند .با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهادهای زیر ارایه میشود:
 از  20روستای مورد مطالعه تنها  6روستا در وضعیت مطلوبی از نظر سطح توسعهیافتگی قراردارد .با توجه به اینکه افزایش سطح توسعهیافتگی روستاها ،افزایش مشارکت روستاییان را در پی
دارد ،برنامهریزی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی این روستاها ضروری میباشد.
 با توجه به سطح تحصیالت پاسخگویان ،پیشنهاد میشود کالسهایی جهت آشناییروستاییان با مزایای مشارکت و کاهش روحیه فردگرایی آنها برگزار شود.
 گسترش اختیارات شوراهای اسالمی و دهیاریها میتواند افزایش مشارکت روستاییان رابه همراه داشته باشد.
 با توجه به سطح بیکاری و کمبود درآمدهای روستاییان ،اولویت برنامههای عمرانی در جهتگسترش برنامههای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی روستاها متمرکز شود.
 پیشنهاد میشود با افزایش بودجههای مالی شوراهای اسالمی و دهیاریها ،توانایی آنها درجهت مشارکت دادن مردم در فرآیند مدیریت روستایی افزایش یابد.
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