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چکیده
ایجاد نهادهای محلی و تشکلهای مردمی ،سازوکاری برای جلب مشارکت مردم در فرایند
مدیریت سکونتگاهی است .با تشریح اهمیت مشارکت در مدیریت روستایی و تجلی آن از
طریق نهادهای اجتماعی باید گفت بهطورکلی ،گردآمدن و برانگیختهشدن روستاییان به
مشارکت در نهادهای محلی ،با فرایندهای ساختاری ،نهادی ،اجتماعی و اقتصادی قابلتبیین
است .ضمن اینکه ،متغیرهای سطح خرد ،نظیر ویژگیهای فردی و ذهنی نیز در تبیین
مشارکتهای مردمی اثرگذارند .از اینرو ،ارتقا و کارایی مشارکت در مناطق روستایی ،نیازمند
تقویت زمینههای مشارکت و شناسایی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم است .این پژوهش،
توصیفی -تحلیلی است .اطالعات بهصورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSو بهمنظور سنجش میزان مشارکت ،از آزمون t
تکنمونهای استفاده شد که نشان میدهد میانگین مشارکت در جامعۀ نمونه متوسط است.
میانگین مشارکت در زنان  2/926و در مردان  3/493است .برایناساس ،میتوان گفت تفاوت
معناداری میان میانگین مشارکت بین زنان و مردان وجود دارد .از بین شاخصهای فردی،
شاخصهای مکانی و اقتصادی ،جنسیت ،سن و درآمد با مشارکت همبستگی دارند .نتایج
رگرسیون نشان میدهد که بیشترین تأثیر بر شکلگیری مشارکت را اعتماد اجتماعی با میزان
بتای  34/6دارد .بهعبارت دیگر ،اعتماد اجتماعی بر  34/6درصد از تغییرهای مشارکت اثر
میگذارد.

کلیدواژهها :اسالم ،انسجام ،شورای اسالمی ،مدیریت روستایی ،مشارکت.

* نویسندۀ مسئول09355740484 :

Email: yaser_ram@yahoo.com

90

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1395

مقدمه
امروزه ضرورت توسعه و تحول پویا ،متوازن و پایا بهویژه در نواحی روستایی ،بیش از گذشته ضرورت مشارکت مردمی در
همۀ سطوح برنامهریزی و تصمیمگیری را آشکار ساخته است .از طرفی ،نبود پیشرفت در تغییر وضعیت نامناسب
محرومان روستایی بهرغم گذشت دهههای توسعه ،موجب نگرانی کارگزاران و صاحبنظران توسعۀ روستایی شده است.
توسعۀ مسلط در دهۀ  1960به نیازهای اساسی مردممحور توجه داشت که بهطور روزافزون ،بهویژه از دهۀ  1970به بعد
بر تفکر توسعه سایه افکند .در این فرایند ،آنها به مجموعهراهبردهایی روی آوردند که یکی از مهمترین آنها «مشارکت
مردمی» بود (شکوری .)1 :1378 ،امروزه اهمیت نقش مردم و مشارکت آنها در حرکت بهسمت توسعۀ پایدار روستایی بر
کسی پوشیده نیست (مطیعی لنگرودی و سخایی .)114 :1388 ،برای رسیدن به الگوی توسعۀ مطلوب ،استفادۀ صحیح از
منابع و فرصتها و توزیع عادالنۀ امکانات ،مشارکت مردم راهکاری اصلی و محوری بهشمار میرود (جمعهپور:1382 ،
 .)103مشارکت مردم در ادارۀ امور محلی ،با داشتن اختیار تصمیمگیری حاصل میشود و این اختیار ،مستلزم فراهمکردن
امکانات گوناگون برای اجرای تصمیمها ،سیاستها و خطمشیهاست (رضوانی .)215 :1383 ،گسترش و تعمیق
مشارکتهای مردمی ،نیازمند سازماندهی ،نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است .با آنکه مشارکت ،الزاماً در
چارچوب سازمانها و تشکلها صورت نمیگیرد ،تشکلها و سازمانهای مردمی ،آن را نهادینه میکنند (سعیدی:1382 ،
 .)1امروزه ایجاد نهادهای محلی ،تجلی میزان مشارکت و مالکی برای سنجش میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی
است .وجود نهادهای محلی و تشکلهای مردمی ،سازوکاری برای جلب مشارکت مردم و بستری برای تبلور
همکاریهای مردم در فرایند مدیریت محیط است .مشارکت در فرایند مدیریت توسعۀ روستایی در خأل انجام نمیگیرد و
باید از طریق نمایندگی مردم در نهادها ،یعنی در مجامع تصمیمگیری تحقق یابد .درواقع ،نهادینهشدن مشارکت ،تنها از
طریق نهادهای اجتماعی میسر است .بدینترتیب ،وجود این نهادها سازوکاری برای جلب مشارکت مردمی در جوامع
محلی محسوب میشود و مشارکت مردمی در حیات اجتماعی از طریق این تشکلهای محلی هویت مییابد .درواقع ،این
سازمانها با نقش واسطهای خود میان مردم و دولت ،جلوههایی از مشارکت عمومی را در حیات اجتماعی جوامع تعریف
کردهاند (عبداللهی و دیگران .)29 :1388 ،تشکیل شوراها از جمله در نواحی روستایی ،اقدامی بسیار مؤثر در فرایند
مردمساالری و مشارکت مردم در سرنوشتشان محسوب میشود (رضوانی .)222 :1383 ،با تشریح اهمیت مشارکت در
مدیریت روستایی و تجلی آن از طریق نهادهای اجتماعی باید گفت بهطورکلی گردآمدن و برانگیختهشدن روستاییان در
نهادهای محلی ،با فرایندهای ساختاری ،نهادی ،اجتماعی و اقتصادی قابلتبیین است .ضمن اینکه متغیرهای سطح خرد،
نظیر ویژگیهای فردی و ذهنی نیز به سهم خود در تبیین مشارکتهای مردمی اثرگذارند (سعیدی )171 :1382 ،و
همکاری مردم در قالب تشکلهای روستایی را توجیه میکنند .شواهد تجربی از منطقۀ مورد مطالعه ،نشان از سطح پایین
مشارکت مردم در عرصۀ نهادهای متولی مدیریت روستایی دارد و میزان مشارکت مردم با نهادهای مدیریتی قابلقبول
نیست .بهطورکلی ،هدف از این پژوهش ،پاسخگویی به این پرسشهای اساسی است :مشارکت مردم در شوراهای
روستایی دهستان اسالم در چه سطحی است؟ آیا ویژگیهای فردی مردم ،وضعیت اقتصادی آنها و شاخصهای مکانی با
مشارکت مردم در دهستان اسالم رابطه دارند؟ کدام شاخصها بیشترین تأثیر را بر مشارکت مردم در شوراهای دهستان
اسالم دارند؟

مبانی نظری
مدیریت توسعۀ روستایی ،فرایندی چندجانبه است که شامل سه رکن مردم ،دولت و نهادهای عمومی میشود .در این
فرایند ،با مشارکت مردم و از طریق تشکیالت و سازمانهای روستایی ،برنامهها و طرحهای توسعۀ روستایی تدوین ،اجرا،
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نظارت و ارزشیابی میشوند (رضوانی .)211 :1383 ،بهبیان دیگر ،مدیریت روستایی درواقع ،فرایند سازماندهی و هدایت
جامعۀ روستایی از طریق شکلدهی سازمانها و نهادهای مسئول در ادارۀ مناطق روستایی است که نقش مهمی در
پیشبرد اهداف توسعه دارند (رکنالدین افتخاری و دیگران .)8 :1386 ،با پیروزی انقالب اسالمی ،تشکیل جهاد سازندگی
و تصویب قوانین مربوط به احیا و واگذاری زمین (هیئتهای هفتنفره) و همچنین تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
روستاییان کشور با نهادهای تازهای که نمایندگان انقالب بودند ،آشنا شدند (طالب .)48 :1371 ،درجهت پیشبرد اهداف،
شوراهای اسالمی روستایی تشکیل شدند .انتخاب اعضای شوراها در این دوره ،بدون دخالت مردم و از طرف جهاد
سازندگی انجام میگرفت (حسام ،)11 :1382 ،اما با شروع دورۀ جدید شوراها در سال  1375و انتخاب شوراها با نظر
مستقیم مردم ،میزان مشارکت مردمی در مدیریت روستایی تقویت شد (عبداللهی و دیگران .)30 :1388 ،امر مشارکت در
مدیریت ،بهویژه در جامعۀ روستایی ،با وجود زمینههای مختلف همیاری ،ضعیف است .با وجود تأکید مکرر بر ارزش
مشارکت عمومی ،دشواری ایجاد این مشارکت ،در مدیریت اثبات شده است (جینگلینگ و دیگران.)1751 :2010 ،
«مشارکت ،در اولین گام ،ابزار جمعآوری اطالعات محیطی برای تصمیمگیری است که هستۀ مفهومی توسعۀ پایدار
را تشکیل میدهد» (پریمر و کیلونن .)841 :2006 ،مشارکت به «عمل شرکتکردن و سهیمشدن در چیزی» گفته
میشود (فینگر .)100 :2002 ،چامبرز ( )1995مشارکت را ابزاری برای توانمندی مردم تعریف میکند که آنها را برای
تصمیمگیری برای حل مشکلهایشان و انتخاب روشهای غلبه بر مسائل محلی قادر میسازد (مورالدهاران و دیگران،
 .)35 :2008در بعد توسعۀ روستایی ،مشارکت بهمعنای دخالت مردم در فرایندهای تصمیمگیری ،اجرای طرحها و استفاده
از منابع توسعه و مداخلۀ آنها در ارزیابی اینگونه طرحهاست (اوکلی و مارسدن .)33 :1370 ،در شکل  ،1چهار نوع
مشارکت نشان داده شده است که با مشارکت در تصمیمگیری ،آغاز و به مشارکت در ارزیابی ختم میشود .این امر نشان
میدهد که مشارکت باید در تمام مراحل صورت گیرد تا بتوان شکاف بین وضع موجود و مطلوب را پر کرد و به نتیجۀ
مورد نظر توسعۀ پایدار روستایی دست یافت.

شکل  .1چهار نوع مشارکت
منبع :مهندسان مشاور 410 :1371 ،DHV

مشارکت را میتوان نوعی کنش اجتماعی قلمداد کرد و آن را بهمنزلۀ نوعی رفتار انسانی دانست که مربوط به همۀ
مشارکان توسعه است .از سوی دیگر ،هرگاه افراد برای رفتار خود معنای ذهنی خاصی قائل شوند ،کنش پدید میآید.
بهعقیدۀ آیزن و فیش باین «رفتار ،بیشتر در حالتی قابلپیشبینی و درک و توضیح است که به آن توجه شود» (ریترز،
 .)105 :1373آنها رفتار را منعکس از عوامل مختلفی میدانند و علت اساسی بروز آن را «قصد و نیت رفتاری» ذکر
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میکنند که بهدنبال آن ،هر فردی از خوب و بدبودن آن اطالع مییابد و آن را ارزیابی میکند« .در شرایطی که گرایشها
و هنجارهای رفتار ،هردو مثبت باشند ،قصد انجام آن افزایش مییابد ،اما اگر گرایشها و هنجارها در تضاد باشند ،قدرت
نسبی آنها تعیینکنندۀ مقاصد بعدی رفتار است .آنچه از دیدگاه آیزن و فیش باین ،در نظریۀ کنش موجه اعتبار بیشتری
مییابد ،در این مطلب است که افراد در رسیدن به نیت اعمالشان -که به رفتارهای ویژهای ختم میشود -برای رسیدن
به نتایجی خاص و فرار از نتایج دیگر دست به انتخاب منطقی میزنند .در این نظریه ،دو عنصر اساسی را میتوان
مشاهده کرد که بخشی از آن به خود فرد بستگی دارد و جنبۀ شخصی به خود میگیرد .درواقع ،فرد به نتایج رفتار خود و
اعتقاد به آن نتایج میپردازد .بخش دیگر به اجتماع بازمیگردد و جنبۀ اجتماعی و عمومیتری به خود میگیرد :اینکه این
رفتار از سوی سایر اعضای گروه چگونه ارزیابی میشود یا انگیزۀ فرد برای پیروی از انتظارهای دیگران چقدر است؟ در
نظریۀ کنش موجه ،میزان مشارکتی که در عمل اتفاق میافتد ،بهکمک سه متغیر ویژگیهای فردی ،امکان عملی
مشارکت و قصد و نیت مشارکت توضیح داده میشود؛ یعنی اگر در این سه زمینه ،وضعیت مساعد باشد ،مشارکت رخ
میدهد (علویتبار.)12 :1378 ،
بهطورکلی ،مشارکت برایند کنش اجتماعی افراد است .این ویژگی ،ما را بر آن میدارد که فضای اجتماعی این عمل را
مطالعه و بررسی کنیم؛ شرایط و فضای اجتماعیای که مختص نظام اجتماعی است و شرایط و فضایی که مختص افراد
است .بهعبارت دیگر ،برای شناخت کامل و درست کنش اجتماعی باید نخست عوامل و پارامترهای اقتصادی -اجتماعی و
فرهنگی بیرونی تأثیرگذار بر کنش فرد و دوم ،عوامل مهم فردی را شناسایی و بررسی کرد (مقدسی.)4 :1388 ،
عوامل درونی و اجتماعی
یکی از عواملی که نقش مهمی در تسهیل جلب مشارکت مردم در نهادهای محلی دارد ،ویژگیهای فردی است.
ویژگیهای فردی ،از نظر زمان الزم برای مشارکت ،شور مشارکت در فعالیتهای جمعی و نگرشهای مساعد اجتماعی
برای مشارکت ،فرد ،سن و جنس مهماند و بهعنوان یک سرمایه و منبع ،توانمندیهای الزم را برای مشارکت اجتماعی
فراهم میآورند (زیاری و دیگران .)219 :1388 ،یکی از دالیل مشارکتنکردن روستاییان در اجرای طرحهای توسعۀ
روستایی ،مشکلهای اقتصادی روستاییان است .جلب مشارکتهای مردمی در طرحهای توسعه ،بستگی زیادی به
امکانات و تواناییهای اقتصادی دارد .در بیشتر روستاهای ایران ،بهلحاظ پایینبودن سطح درآمد و محدودیت منابع مالی،
روستاییان ،قدرت و توانایی کافی برای مشارکت مؤثر را ندارند (شاکری .)55 :1380 ،هرچه وضعیت مالی افراد بهتر و
پایگاه اجتماعی آنها باالتر باشد ،امکانات و خدمات بیشتری در دسترس افراد قرار میگیرد و توان همراهی و مشارکت
مؤثر در فعالیتها افزایش مییابد (سلیمانی.)64 :1380 ،
از دیگر عواملی که بر جلب مشارکت مردم در نهادهای محلی تأثیر میگذارد ،عوامل اجتماعی و ابعاد مرتبط با آن
است .از موانع مهم اجتماعی مشارکت گستردۀ مردم در دستیابی به توسعۀ روستایی ،کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان به
عملکرد دولت و مردم است (مطیعی لنگرودی و سخایی .)122 :1388 ،بهطورکلی ،اعتماد اجتماعی بهمعنای باور عملی
است که از دیگران انتظار میرود (تاجبخش .)210 :1384 ،اعتماد ،موضوعی پیچیده و بهمعنای باور صداقت ،صالحیت و
قابلیت اطمینان از فرد مورد اعتماد یا خدمات مربوط است (کووا و دیگران .)255 :2009 ،فوکویاما ( )7 :2001اعتماد را
«نمونۀ هنجار غیررسمی و ترویجدهندۀ همکاری بین دو یا چند نفر» میداند .اعتماد اجتماعی ،بر میزان مقبولیت ،کارایی،
رضایت ،تسهیل قدرت عمل ،جمعگرایی و اشتراک مساعی ،انتظار عمل صادقانه و تشکیل روابط ثانوی در فضای
اجتماعی داللت دارد که مردم روستا از یکدیگر یا دیگران انتظار دارند (شاهرودی و چیزری.)303 :1386 ،
عامل مهم دیگر ،انسجام اجتماعی است .انسجام اجتماعی بهمعنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کند و با
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عناصر وحدتبخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد (بیرو .)400 :1370 ،انسجام اجتماعی را میتوان «پیوند داخلی
یک سیستم اجتماعی» (مانند خانواده ،گروه ،سازمان ،دانشگاه یا شهر و جامعه بهعنوان یک کل) دانست (اسکویت،
 .)18 :1997مطالعۀ انسجام اجتماعی نیز سابقهای دیرینه در علوم اجتماعی دارد .هرجا که ارتباط و پیوند انسجام
اجتماعی ،با دیگر کنشها و فرایندهای اجتماعی مانند مشارکت در اشکال اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن مطرح
میشود (گلشیری اصفهانی و دیگران ،)152 :1388 ،شبکۀ اجتماعی ،مردم را بیشتر به همکاری و اعتمادپذیری تشویق
میکند و نه شرایط انفرادی و پیجویی نفع شخصی (شادیطلب و حجتی کرمانی .)37 :1388 ،در این زمینه،
پژوهشهای زیر انجام شده است:
غفاری و دیگران ( )1390عوامل مؤثر بر مشارکت زنان و دختران در توسعۀ مناطق روستایی استان چهارمحال و
بختیاری بررسی کردند .براساس نتایج ،میان عوامل اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی و میزان مشارکت زنان و دختران
روستایی ،رابطۀ معناداری دیده میشود.
گلشیری اصفهانی و دیگران ( )1388تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان را بررسی کردند .یافتههای آنها
نشان میدهد از لحاظ آماری ،رابطهای مثبت و معنادار میان انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی روستاییان وجود دارد.

ازکیا و حسنیراد ( )1388در بررسی نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرحهای توسعۀ روستایی دریافتند که
در تحلیل چندمتغیره در مدل رگرسیونی ،بیشترین تأثیر مستقیم ،مربوط به متغیر اعتماد اجتماعی با  ،0/45متغیر انسجام
اجتماعی با  0/42و میزان تحصیالت با  0/12است و تأثیر غیرمستقیم ،بیشتر مربوط به مشارکت اجتماعی ،مشارکت
ذهنی و عملی (عینی) ،میزان یاریگری ،سن و جنس با قدرت تبیین  0/36است.

وثوقی و فرجی ( )1385عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچهسازی اراضی مزروعی را مطالعه
کردند .نتایج نشان داد که متغیرهای سواد ،فراهمبودن فرصتهای شغلی ،میزان مالکیت زمین ،عضویت در گروه،
اطالعات ،اعتماد مردم به یکدیگر ،اعتماد مردم به دولت و عوامل انگیزشی ،رابطهای معنادار با متغیر میزان تمایل مالکان
به مشارکت در یکپارچهسازی اراضی مزروعی دارند.
مطیعی لنگرودی و دیگران ( )1380در بررسی مشارکت مردمی و توسعهیافتگی روستایی در دهستان سلگی
شهرستان نهاوند دریافتند که عالوهبر وجود پتانسیلها و زمینههای مشارکت در توسعۀ روستایی ،موانع و مشکلهایی در
چهار دستۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ،بر سر راه مشارکت پویا و فعال وجود دارد که رفع هریک از آنها،
مستلزم بهکارگیری راهکاری ویژه است.
استالکر پروکوپی ( )2005به بررسی رابطۀ مشارکت و نتایج پروژه ،در پروژههای تأمین آب روستایی در هند پرداخت.
براساس نتایج مدلهای رگرسیون ،کمکهزینۀ سرمایهای و مشارکت خانوار در تصمیمگیری ،بهطور مستقل تأثیر
شایانتوجهی بر میزان رضایت خانوار ،دسترسی برابر و صرفهجویی در زمان در روستاها دارند .بدینترتیب ،باید همواره از
لحاظ مالی از مردم ،پشتیبانی و مشارکت خانوارها در تصمیمگیری تشویق شود.
آکابایاشی ( )2003در گزارش راهبردهای پروژه برای اجماعسازی در سیاستهای مربوط به توسعۀ بهداشتی نشان داد
که ویژگیهای فردی نظیر جنسیت ،سن ،رشد ایدهها ،آشنایی فرد با فرایند مشارکت ،توجه به مشکلها و کسب اطالعات
از تالشها و فعالیتهای گذشتۀ افراد و دولتها ،از جمله عوامل مؤثر بر مشارکت هستند.
ردی ( )1973در پژوهش «چه کسی در عمل داوطلبانه مشارکت میکند» ،عوامل جمعیتشناختی مؤثر بر مشارکت
در فعالیتهای خودجوش و داوطلبانه را بررسی کرد و نشان داد که عواملی مانند وضعیت تأهل ،تعداد افراد خانوار ،سن،
سطح درآمد و آموزش ،طبقۀ اجتماعی ،مالکیت اموال و خانه ،جنسیت ،قومیت ،سالمتی فیزیکی و جسمی ،بر مشارکت
داوطلبانۀ افراد در فعالیتهای مختلف اثرگذارند.
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مشارکت در مدیریت روستایی
 سن جنس -سواد

عوامل مکانی

 تیپ روستا(پایکوهی -دشتی)
 فاصله تا مرکزبخش

ویژگیهای فردی

سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت

عوامل اجتماعی

عوامل اقتصادی

آگاهی اجتماعی

انسجام اجتماعی

اعتماد اجتماعی

 استفاده ازتلویزیون
 استفاده از رادیو استفاده ازاینترنت
 مطالعۀ کتاب،روزنامه و مجله

 کمک در مواقعگرفتاری
 جویای احوالشدن کمک در امورکشاورزی
 اختالف بر سر مسائلکشاورزی
 -اختالف مذهبی

 خوشقولی امانتداری قرضدادن پول روراستی توجه به نظرهاییکدیگر
 امانتدادن وسایل کار -احساس مسئولیت

 نوع شغل درآمد -میزان زمین

مشارکت در شوراها (تصمیمگیری ،اجرا ،نظارت)
شکل  .2مدل مفهومی و عملیاتی پژوهش
منبع :نگارندگان

روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی است و در آن ،از توصیف و تحلیل و نیز روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده
شده است .جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت .برای پاسخهای پرسشنامه ،از طیف
لیکرت شامل  .1بسیار کم .2 ،کم  .3متوسط .4 ،زیاد و  .5بسیار زیاد استفاده شد .جدول  3شاخصها و گویههای این
پژوهش را نشان میدهد.
دهستان اسالم دارای  30روستاست .ابتدا روستاها براساس جمعیت در پنج گروه ،طبقهبندی شدند و سپس از هر گروه
سه روستا بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شد .تعداد نمونهها براساس روش نمونهگیری کوکران  209نفر
تعیین شد .از بین افراد نمونه 151 ،نفر ( 72/2درصد) مرد و  58نفر ( 27/8درصد) زن هستند .برای بررسی پایایی
پرسشنامه ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آزمون  0/77بود که پایایی باالی گویههای پرسشنامه را نشان
داد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ،مانند توزیع فراوانی ،آزمونهای همبستگی،
آزمون  tو رگرسیون ،در نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

منطقۀ مورد مطالعه
شهرستان تالش در شمال غرب استان گیالن ،در  48درجه و  32دقیقه تا  49درجه و  03دقیقۀ طول جغرافیایی (شرقی)
و  37درجه و  33دقیقه تا  38درجه و  16دقیقۀ عرض جغرافیایی (شمالی) واقع شده است .یکی از بخشهای این
شهرستان ،اسالم است که در شرق این شهرستان قرار دارد .بخش اسالم دارای سه دهستان (اسالم ،خرجگیل و خالهسرا)

95

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

است (سازمان برنامهوبودجۀ استان گیالن .)63 :1382 ،منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش ،روستاهای دهستان اسالم
است.

نقشۀ  .1روستاهای مورد مطالعه در دهستان اسالم
منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
مشارکت مردم

برای سنجش مشارکت ،از لیکرت پنجطیفی ( -0اصالً .1 ،بسیار کم .2 ،کم .3 ،متوسط .4 ،زیاد و  .5بسیار زیاد) استفاده
شده است .گزینۀ اصالً (نبود مشارکت) برای سنجش درصد افرادی است که در شوراها مشارکتی نداشتهاند .براساس
دادههای جدول  ،1بیشترین نوع مشارکت مردم ،چندمشارکتی با  25/35درصد و کمترین نوع مشارکت ،تصمیمگیری با
شوراها برای امور روستا با  7/17درصد است 31/1 .درصد از جامعۀ آماری ،مشارکتی نداشتهاند.
جدول  .1فراوانی و درصد نوع مشارکت مردم
مشارکت

فراوانی
درصد فراوانی
منبع :نگارندگان

مالی
65
31/1

اجرا
53
25/35

نظارت
44
21/05

تصمیمگیری
18
8/61

چندمشارکتی
13
6/22

نبود مشارکت
16
2/87
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میانگین مشارکت در سطح دهستان اسالم

این میزان ،با توجه به نتایج لیکرت پنجطیفی پرسشنامه (بسیار کم=  ،1کم=  ،2متوسط=  ،3زیاد=  4و بسیار زیاد= )5
بوده است .برای سنجش مشارکت از دید جامعۀ نمونه ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شد .همانگونه که جدول  2نشان
میدهد ،میانگین مشارکت  3/336و حد متوسط ( 3 )test valueاست .برایناساس ،میتوان گفت مشارکت در جامعۀ
نمونه متوسط است.
نمودار  ،1میانگین مشارکت در سطح  15روستای مورد مطالعه ( )3/3را نشان میدهد .در هریک از روستاها نیز
بهترتیب روستاهای کلهسرا و چخرهمحله با  3/84و  3/69باالترین سطح مشارکت و روستاهای ارشادمحله و غریتمحله،
بهترتیب با  2/71و  2/96پایینترین سطح مشارکت را دارند.
جدول  .2آزمون  Tتکنمونهای میانگین مشارکت در سطح دهستان اسالم
حد متوسط= 3

مشارکت

آمارة T

df

انحراف
معیار

میانگین

سطح معناداری
(دو دامنه)

تفاوت میانگین

4/802

208

1/011

3/336

0/000

0/336

فاصلۀ اطمینان تفاوت 95
درصد
باال
پایین

0/198

0/474

منبع :نگارندگان

میانگین مشارکت
3.52 3.31
3.13 3.2 2.96 3.17 3.33

2.71

3.69 3.84

3

3.6

3.55 3.54 3.3

2.98

مشارکت کل

بهرام محله

غریب محله

ترک محله

شهبازمحله

کریم سرا

میانده

ارشادمحله

کله سرا

چخره محله

وارده سرا

جنگ میره

گیلک محله

اولکری

نارنجدول

باالده

نمودار  .1میانگین مشارکت روستاهای نمونه
منبع :نگارندگان

رابطۀ ویژگیهای فردی مردم با مشارکت

از بین افراد نمونه 151 ،نفر ( 72/2درصد) مرد و  58نفر ( 27/8درصد) زن هستند .افراد از نظر سنی به پنج دسته تقسیم
شدهاند .در گروه  25 -18سال 20 ،نفر ( 9/6درصد) 30 -26 ،سال 45 ،نفر ( 21/5درصد) 40 -31 ،سال  47نفر (22/5
درصد)50 -41 ،سال  44نفر ( 21/1درصد) و در طبقۀ بیشتر از  50سال 53 ،نفر ( 25/4درصد) قرار دارند .برای
اندازهگیری سطح معناداری رابطه براساس نوع متغیرها ،از آزمون تائو بیکندال ،وی کرامر و کای اسکوئر استفاده شده
است .جدول  3نشان میدهد که بین سن و مشارکت ،با سطح معناداری  0/019و جنسیت و مشارکت با سطح معناداری
 0/026که کمتر از  0/05هستند ،رابطۀ معنادار وجود دارد ،اما بین سواد و مشارکت رابطهای وجود ندارد.
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جدول  .3همبستگی ویژگیهای فردی مردم با مشارکت
شاخص

نوع آزمون

ارزش

درجۀ آزادی

سطح معناداری (دو دامنه)

سن
جنسیت
سواد

تائو بیکندال
وی کرامر
کای اسکوئر

0/126
0/379
120/307

102

0/019
0/026
0/104

منبع :نگارندگان

تفاوت میانگین مشارکت بر اساس جنسیت

جدول  ،4میانگین مشارکت مردان و زنان را نشان میدهد .برای تحلیل وجود تفاوت مشارکت بین مردان و زنان از
آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شده است .میانگین مشارکت در زنان  2/926و در مردان  3/493است .برایناساس،
میتوان گفت بهلحاظ میانگین ،تفاوت معناداری بین آنها وجود دارد.
همانگونهکه جدول  5نشان میدهد ،سطح معناداری در ستون مربوط به آزمون لون  0/00است که این رقم پایینتر
از  0/05است؛ بنابراین ،فرض برابری واریانسها رد میشود .سطح معناداری آمارۀ  tدر قسمت دوم  0/000است؛ یعنی
اینکه میانگین مشارکت زنان با مردان برابر نیست و مردان بیشتر از زنان با شوراها مشارکت دارند.
جدول  .4آمار گروهی مشارکت زنان و مردان

مشارکت

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

میانگین خطای انحراف معیار

مرد
زن

151
58

3/4934
2/9267

1/062
0/725

0/086
0/095

منبع :نگارندگان
جدول  .5آزمون  ،Tدو نمونۀ مستقل (زنان و مردان)
آزمون لون برای برابری واریانسها

مشارکت

با فرض برابری واریانس
بدون فرض برابری واریانس

F

سطح
معناداری

آمارة
T

سطح معناداری
(دو دامنه)

تفاوت
میانگین

16/105
-

0/000
-

3/737
4/404

0/000
0/000

0/566
0/566

منبع :نگارندگان

رابطۀ وضعیت اقتصادی مردم و عوامل مکانی با مشارکت
در جدول  ،6سطح معناداری رابطۀ شاخصهای اقتصادی با مشارکت ،متناسب با نوع شاخصها از آزمونهای تائو
سیکندال ،تائو بیکندال و ویکرامر استفاده شده است که نشان میدهد بین درآمد ماهیانه و زمین زیرکشت با سطح
معناداری  0/000و  0/012رابطۀ معنادار وجود دارد .بین نوع شغل ،تیپ روستا و فاصله تا مرکز بخش و مشارکت-
بهدلیل اینکه سطح معناداری آنها بیشتر از  0/05است -رابطهای وجود ندارد.
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جدول  .6همبستگی شاخصهای اقتصادی و مکانی با مشارکت
شاخص

اقتصادی
مکانی

درآمد ماهیانه
زمین زیرکشت
نوع شغل
تیپ روستا
فاصله تا مرکز بخش

نوع آزمون

ارزش

سطح معناداری (دو دامنه)

تائو سیکندال
تائو بیکندال
ویکرامر
ویکرامر
تائو سیکندال

-0/217
-0/145
0/271
0/324
0/305

0/000
0/012
0/729
0/185
0/276

منبع :نگارندگان

اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی در میان روستاییان ،با استفاده از هشت گویۀ زیر اندازهگیری شده است .چگونگی توزیع درصدی
پاسخهای افراد مورد مطالعه به گویهها در جدول  7آمده است .پاسخها براساس لیکرت ،پنجطیفی است .میانگین
پاسخهای گویهها نشان میدهد که میانگین کل اعتماد اجتماعی در افراد مورد مطالعه  4/04و در طیف زیاد است.
جدول  .7درصد پاسخهای افراد مورد مطالعه به گویههای اعتماد اجتماعی
گویهها

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگین

خوشقولی
امانتداری
قرضدادن پول
روراستی
داشتن اعتماد
توجه به نظرهای یکدیگر
امانتدادن وسایل کار
احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر

11
10
3/15
22
8/6
9/11
11
9/11

6/9
7/7
8/14
3/26
9/12
3/16
11
4/13

3/38
8/37
6/31
5/33
7/40
4/35
4/36
1/31

9/24
8/26
6/31
4/12
4/24
9/24
8/27
2/29

3/16
7/17
4/12
3/5
5/11
5/11
9/13
4/14

2/4
3/4
4
53/3
1/4
03/4
18/4
17/4

منبع :نگارندگان

آگاهی اجتماعی

آگاهی اجتماعی در میان روستاییان ،با استفاده از چهار گویۀ زیر اندازهگیری شد .چگونگی توزیع درصدی پاسخهای افراد
مورد مطالعه به گویهها ،در جدول  8مشاهده میشود .پاسخها براساس لیکرت ،پنجطیفی است و نشان میدهد که
میانگین کل آگاهی اجتماعی در افراد  1/91و در طیف کم است .بهعبارت دیگر ،افراد آگاهی اجتماعی اندکی دارند که
ممکن است عاملی درجهت کاهش مشارکت آنها باشد.
جدول  .8درصد پاسخهای افراد مورد مطالعه به گویههای اعتماد اجتماعی
گویهها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

تلویزیون
رادیو
مطالعۀ کتاب ،روزنامه و مجله
اینترنت

5/7
75/1
42/1
10/5

36/8
18/7
57/9
89/5

31/1
5/3
0
0

16/7
0
0
0

9/6
1
0
0

2/87
1/33
1/57
1/89

منبع :نگارندگان
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انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعی در بین روستاییان ،با استفاده از نه گویۀ زیر اندازهگیری شد .جدول  9چگونگی توزیع درصدی پاسخهای
افراد مورد مطالعه به گویهها را نشان میدهد .میانگین پاسخهای انسجام اجتماعی  3/73است؛ بنابراین ،میتوان گفت
انسجام اجتماعی بین طیف متوسط و زیاد قرار دارد.
جدول  .9درصد پاسخهای افراد مورد مطالعه به گویههای انسجام اجتماعی
گویهها

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگین

کمک در مواقع گرفتاری
جویای احوال یکدیگرشدن
کمک به یکدیگر در امور کشاورزی
اختالف بر سر مسائل کشاورزی
اختالف مذهبی

4/3
1/9
28/2
35/8
91/4

6/7
1/4
20/6
19/6
3/8

31/6
13/9
32/5
24/9
3/8

31/1
39/2
14/8
10/5
1

26/3
43/5
3/8
9/1
0

4/67
5/2
3/54
3/27
1/27

منبع :نگارندگان

تحلیل نتایج رگرسیون چندمتغیره (تأثیر و اهمیت نسبی مؤلفهها)

با توجه به اینکه متغیرهایی باید در رگرسیون وارد شوند که با متغیر وابسته همبستگی دارند ،برای سنجش تأثیر
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (مشارکت) ،از رگرسیون گامبهگام استفاده شد .با توجه به نتایج جداول باال ،تنها اعتماد
اجتماعی ،سن و درآمد با مشارکت ،همبستگی دارند؛ بنابراین ،تنها این شاخصها باید وارد رگرسیون شوند .همانگونه که
در جدول  10مشاهده میشود ،در گام ( 3روش گامبهگام) میزان ضریب تعیین  0/244و ضریب تعیین تعدیلیافته 0/233
است .از اینرو ،میتوان گفت که  23/3درصد از واریانس متغیر وابسته (مشارکت) از طریق این متغیرهای مستقل تبیین و
توجیه شده است.
جدول  .10مدل
مدل

R

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلیافته

تخمین خطای معیار

1

0/435a

0/189

0/185

0/913

2

0/465b
0/494c

0/216
0/244

0/209
0/233

0/9
0/886

3
منبع :نگارندگان

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

در جدول  ،11سطح معناداری برای چهار شاخص ،کمتر از  5درصد است که این امر ،معناداری ارتباط متغیرهای
مستقل اعتماد اجتماعی ،سن و درآمد با مشارکت را نشان میدهد .میزان اثرگذاری شاخصهای اعتماد اجتماعی ،سن و
درآمد بر متغیر وابسته (مشارکت) براساس میزان بتا نشان میدهد که بیشترین اثر بر شکلگیری مشارکت در میان این
سه شاخص ،مربوط به اعتماد اجتماعی با میزان بتای  34/6است .بهعبارت دیگر ،اعتماد اجتماعی بر  34/6درصد از
تغییرهای مشارکت تأثیر دارد.
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جدول  .11ضرایب رگرسیونی مؤلفههای چهارگانه
مدل

گام 1
گام 2

گام 3

(ثابت)
اعتماد اجتماعی
(ثابت)
اعتماد اجتماعی
درآمد
(ثابت)
اعتماد اجتماعی
درآمد
سن

ضرایب استانداردنشده
ضریب
خطای معیار
رگرسیون

0/278
0/066
0/342
0/067
0/063
0/339
0/069
0/067
0/052

1/460
0/461
2/008
0/419
-0/17
1/890
0/368
-0/235
0/144

ضرایب استانداردشده
بتا

0/435
0/395
-0/17
0/346
-0/235
0/182

تی

سطح معناداری

5/260
6/943
5/878
6/235
-2/679
5/576
5/341
-3/522
2/761

0/000
0/000
0/000
0/000
0/008
0/000
0/000
0/001
0/006

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
بهطورکلی ،مشارکت ،برایند کنش اجتماعی افراد است .چنین ویژگیای ما را بر آن میدارد که فضای اجتماعی این عمل
(مشارکت) را مطالعه و بررسی کنیم؛ شرایط و فضایی که مختص نظام اجتماعی است و شرایط و فضایی که مختص افراد
است .بهعبارت دیگر ،برای شناخت کامل و درست کنش اجتماعی ،نخست باید عوامل و پارامترهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی بیرونی مؤثر بر کنش فرد و دوم عوامل فردی را شناسایی و بررسی کرد .نتایج همبستگی نشان میدهد که از
میان شاخصهای فردی ،تنها بین جنسیت و مشارکت ،همبستگی وجود دارد .براساس آزمون  tدو نمونۀ مستقل ،میانگین
مشارکت در زنان  2/926و در مردان  3/493است .برایناساس ،میتوان گفت بهلحاظ میانگین ،تفاوت معناداری میان
مشارکت مردان با زنان وجود دارد .این امر بهایندلیل است که در جوامع روستایی ،زنان بسیار کمتر از مردان درگیر امور
روستا میشوند .بین شاخصهای مکانی با مشارکت رابطهای وجود ندارد .برخالف پژوهشهای گذشته -که در آنها
وضعیت اقتصادی با مشارکت رابطه داشته است -در دهستان اسالم این امر صادق نیست و هیچ رابطهای میان
شاخصهای اقتصادی و مشارکت وجود ندارد .بهمنظور سنجش میزان مشارکت ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده
است که نشان میدهد میانگین مشارکت

3/336

و حد متوسط  3است .برایناساس ،میتوان گفت میزان مشارکت در

جامعۀ نمونه متوسط است .میانگین مشارکت هریک از روستاها نشان میدهد که بهترتیب روستاهای کلهسرا و
چخرهمحله با  3/84و  3/69باالترین سطح مشارکت و روستاهای ارشادمحله و غریتمحله بهترتیب با  2/71و 2/96
پایینترین سطح مشارکت را دارند .از میان شاخصهای فردی ،مکانی و اقتصادی ،جنسیت ،سن و درآمد با مشارکت،
همبستگی دارند .نتایج رگرسیون نشان میدهد بیشترین اثر بر شکلگیری مشارکت ،مربوط به اعتماد اجتماعی با میزان
بتای  34/6است .بهعبارت دیگر ،اعتماد اجتماعی ،بر  34/6درصد از تغییرهای مشارکت تأثیرگذار است .برای بهبود
وضعیت مشارکت در نواحی روستایی باید اقدامهایی صورت گیرد .با توجه به بررسیهای میدانی ،بهنظر میرسد میتوان
در این منطقه ،از طریق اقدامهای زیر میزان مشارکت روستاییان را ارتقا بخشید:
● دوری از تمرکز :حرکت درجهت تفویض اختیار به روستاییان و مشارکت بیشتر آنها در تصمیمگیریها ،از
مهمترین اقدامهایی است که مدیریت روستا را از تمرکز دور میسازد .در این راستا ،توجه مدیران و برنامهریزان به نیازها
و عالئق روستاییان افزون میشود و تصمیمگیریها در سطوح پایین و مبتنی بر خالقیتها ،ابتکارها و تفاوتهای فردی
روستاییان صورت میگیرد.
● سازوکارهای تشویقی :در مدیریت مشارکتی ،بهمنظور جلب و افزایش مشارکت میتوان از تشویق بهره
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گرفت .مشوقها چه بهصورت بیرونی ،مانند پرداخت نقدی یا غیرنقدی و چه بهصورت درونی مانند احترام متقابل به
مشارکتکنندگان از جانب مدیر ،در تقویت مشارکت روستاییان مؤثرند.
● افزایش آگاهی مردم از وظایف شوراها :روستاییان بر این باورند که آنها شوراها را انتخاب کردهاند و این
صرفاً وظیفۀ شوراهاست که روستا را مدیریت کنند .این تصور غلط ،از ناآگاهی ناشی میشود .باید به مردم این آگاهی را
داد که شورا یک نهاد مشورتی است و برای موفقیت در مدیریت روستایی ،به مشارکت مردم نیاز دارد.
● برگزاری دورههای آموزشی برای شوراها :وجود نیروی انسانی مطلع و آموزشدیده ،از عواملی است که
موفقیت سازمان را تضمین میکند .شوراها میتوانند در باالبردن سطح مشارکت مردم نقش مهمی را ایفا کنند.
بدینمنظور باید آموزشهای الزم برای جلب مشارکت مردم را ببینند .این امر از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی
میسر است.
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