
Journal of Research and Rural Planning 

Volume 6, No. 3, Autumn 2017, Serial No.19 

 

eISSN: 2383-2495 ISSN: 2322-2514 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

Rural Partnership: An Approach to Achieve Development and 

Poverty Reduction  

(Case Study: Saravan Dehestan of Rasht County) 
 

 

Majid Yasouri*1 – Nader Ofoghi2- Seyyedeh Fatemeh Emami3  

1- Full Prof. in Geography and Rural Planning, University of Guilan, Rasht, Iran. 

2- Assistant Prof. in Social Science, University of Guilan, Rasht, Iran.  

3- Ph.D. Candidate. in Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran. 

 

Received: 2 Februray 2017         Accepted: 6 October 2017 

 

Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

 he aim of this study is to investigate 

the relationship between rural 

partnership and poverty condition with 

regard to different social, economic and 

political aspects in the rural district of 

Saravan, located in Rasht in Gilan 

province. Predictor variables in this sturdy include 

partnership, which has different social, political and 

physical service aspects, attitude towards partnership, 

and the approach to partnership while the criterion 

variable is poverty from social, economic and 

political aspects. This research is an applied-

developmental one, and the study method is 

documentary and analytical. In order to gather data, a 

questionnaire was used. In an analytical method, each 

desired component is introduced according to the 

proposed theory. Accordingly, each component with 

multi-reagents identify the degree of partnership and 

its role in rural development; then, components of 

poverty in political, economic and social aspects and 

the relationship between the two variables of 

partnership and poverty is investigated using multiple 

regression model in SPSS software. The statistical 

population of the study is all rural households in 

Saravan. 370 samples were chosen using Morgan 

table. The results indicate that there is a relationship 

between the issue of poverty in different dimensions 

and levels of partnership. It means that as each unit 

increases in partnership, 649.0, 756.0, and 728.0 units 

reduce in social, economic, and political dimensions 

of poverty, respectively. In other words, by 

increasing each of the partnership indexes, the 

partnership approach and attitude towards partnership 

in social, political and economic dimensions of 

poverty is reduced. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

 Partnership is multi-lateral and vague concept as 

conceptual development is; thus, there can be 

different commentaries about this issue. But 

generally, we can define partnership as a process of 

involving people in determining their fate and being 

responsible for it. Partnership refers to a group of 

attitudes, methods, and behaviors that enable people 

to check and discuss the fact of life and their life 

conditions. This helps them to plan and know what to 

do and to evaluate and observe its results. Saravan 

village, located in Sangar in Rasht, has seven 

villages. This study aims to check the development 

level of this area using Morris Model. It has been 

done using 20 indexes and a questionnaire which was 

distributed among rural families in this rural district. 

Its relationship with development will be checked. In 

fact, based on the aims of the study, the following 

hypothesis is presented:  

H: There is a relationship between partnership and 

development in Saravan Villages.  

The aim of this study is to investigate the relationship 

between rural partnership and poverty condition with 

regard to different social, economic and political 

aspects in the rural district of Saravan, located in city 

of Rasht in Gilan province.  Predictor variables in this 

sturdy include partnership that has different social, 

political and physical aspects, attitude towards 

partnership, and the approach to partnership while the 
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criterion variable is poverty from social, economic 

and political aspects. This research is an applied-

developmental one and the study method is 

documentary and analytical. In order to gather data, a 

questionnaire was used. In an analytical method, each 

desired component is introduced according to the 

proposed theory. 

3. METHODOLOGY 

This study is an applied-developmental one and the 

method used is documentary and analytical. In order 

to gather data a questionnaire was used. The 

households living in rural areas of Saravan constitute 

the units for analysis in this research. Hence, our 

sample includes all of rural households of Saravan. 

According to 2011 census, there are seven villages 

and 4283 households in this region. To analyze the 

data, the SPSS Software was used, to determine the 

number of headmen in each household, the Morgan 

Table was used that eventually, at first, 351 

questionnaires, and then in order to get better results 

370 questionnaires were used to determine the 

number of headmen 

4. DISCUSSION 
The results showed that the stability, effectiveness, 

and coverage of participatory projects targeting rural 

poverty is more than a top-down project and that 

projects aimed at reducing rural poverty gradually get 

away from the firm's non-cooperative; even if in 

appearance or in early steps go faster than 

collaborative projects. Show and take steps to 

develop the area. Political and economic life in rural 

poverty reduction stems and approved the screw. 
 

5. CONCLUSION 
In fact, with increased participation of villagers in the 

district can be of educational facilities and proper 

extension, good schools, good teachers, good health 

care for rural health. Projects could also participate in 

the waste separation at home to improve your village 

and be diligent environmental health. Also, with 

increasing political participation in villages of the 

district poverty reduction stems. In fact, this poverty 

to factors such as increased security due to the police 

station, a high level of security, lack of conflict with 

neighbors, would like to participate in elections and 

participate in determining their own destiny, and so it 

comes down. 

Key words: Rural partnership, poverty, Saravan 

Dehestan, Gilan province, multiple regression. 
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 چکیده

راوان سسطح دهستان  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر در ابعاد متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اهداف:

یوة شیماتی کالبیدی، مشارکت در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسیی و دید بین تحقیق راباشد. متغیرهای پیشواقع در شهرستان رشت در استان گیالن می

 دهد.نگرش به مشارکت و شیوة عمل به مشارکت و متغیر مالک را فقر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می

 نامهابیزار پرسیش از موجود تکمیل اطالعات هتج است. پیمایشی و تحلیلی اسنادی، روش مطالعه و است ایتوسعه-کاربردی صورت به تحقیق نوع: روش

ز میدل او فقیر بیا اسیتفاده  های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رابطۀ بین این دو متغییر مشیارکتبه منظور بررسی مؤلفه است. استفاده شده

فاده از جیدول مورگیان روستایی دهستان سراوان است، بیا اسیتجامعۀ آماری تحقیق کل دانوار صورت گرفته است.  SPSSافزار گانه در نرمرگرسیون چند

 نمونه انتخاب شد. 370تعداد

ایش هیر واحید در ه بیه ازای افیزکنتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی : هایافته

بیا کند؛ بیه عبیارتی، اهش پیدا میواحد نیز در ابعاد سیاسی فقر ک 728/0واحد در ابعاد اقتصادی و  756/0اد اجتماعی فقر، واحد در ابع 649/0مشارکت به میزان 

 کند.یمر کاهش پیدا های مشارکت، شیوة عمل به مشارکت و نحوة نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فقافزایش هر یک از شادص

 ده است.های سر راه تحقیق در این پژوهش آشنانبودن و ترس روستاییان از روند مشارکت بو: از جمله محدودیتا و راهبردهاهمحدودیت

ند. بنابراین، ایی داشته باشتوانند در سرنوشت دودشان نقش بسزتوان به این نتیجه دست یافت که روستاییان می: با توجه به این پژوهش میاصالت و ارزش

 کردنشان در امر مشارکت کوشا بود.ها و ددیلمندسازی آنجهت توانباید 
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مقدمه . 1
 لهأطرح مس. 1. 1

و بیرای نییل بیه  جوامع بشری در مسیر رشد و تعالی دود

هیای بسییاری را طیی کیرده و مسییرهای توسعه فراز و نشیب

کیردن اند و در این حوزه، آرمیان اصیلی فراه زیادی را پیموده

-برای تیکغیره  شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و

تیرین مسیا ل یکی از مهی  تک اعضای جامعه بوده است. اصوالً

هییای بهبییود و سییی شیییوههییای مختلییف، بررکشییورها در دوره

مناطق روستایی است و بیر ایین  ۀتوسع ،پیشرفت و در مجموع

هیای روستایی نیز بیه عنیوان یکیی از زیرشیاده ۀتوسع ،اساس

فرآیندی چندبعیدی اسیت کیه » هاترین آنتوسعه و بلکه مه 

-موضوع آن بهبود، ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسییب

 زنیدگی (.37 ، ص.1384ازکیا، ) «پذیر اجتماع روستایی است

 گونههیچ آن بدون بوده، همراه مشارکت با تاریخ ابتدای از بشر

بیدون  اجتماعی اهداف .گیردنمی شکل اجتماعی مفید فعالیت

 کتب در کند.نمی پیدا عملی ۀجنب مشارکت و همکاری ۀروحی

 نهیی انسیان رویتیک زا و تأکیید همکاری و تعاون بر آسمانی

 بیدون اجتمیاعی هایشیبکه در بسیتگیه  تقویت شده است.

 دواهد منجر روابط تضعیف به بوده، غیرممکن مشارکت ۀروحی

 افیزایش باعی  جامعیه امور در جامعه افراد شرکت حضور شد.

 نتیجه، در ده،ش تساهل و تسامح و صدر ۀسع یگانگی، احساس

 شد.  دواهند تتقوی ساالرو مردم مدنی نهادهای

 ناسیاکن نقیش ایفیای و پیذیرینقش به توجه با مشارکت

 عمرانیی بیرای و اقتصیادی و اجتماعی هایبرنامه در روستایی

 از روسیتایی منیاطق در ویژههبی ،جمعیی اهیداف به یابیدست

ه بی پیرامون مشیارکت پژوهش است. بردوردار بسیاری اهمیت

 ۀمطالعی بیه هشپیژو اهیل کیه شد آغاز زمانی از گسترده طور

 فرهنگی، تحوالت اجتماعی، و هادگرگونی آثار و علل و توسعه

 موضیوع و مفهوم ،ترتیب ینه اب پردادتند. سیاسی و اقتصادی

 مشارکت مفهوم .دش های توسعهتئوری الینفک جزء مشارکت

 و تفسییر کیه اسیت چندپهلو و مبه  مفهومی ۀتوس مانند نیز

 ،کلیی طیوره بی امیا ؛اردوجیود د آن از مختلفیی هیایبرداشت

 تعییین در میردم درگیرسیادتن رونید تیوانمیی را مشیارکت

 سرنوشیت ایین بیه ولیت نسبتؤمس احساس و دود سرنوشت

 از گروهیی (. مشیارکت8 ، ص.1380محمیدی، ) دکیر تعریف

 بررسی و بح  برای را مردم که هاسترفتار و هاروش ها،نگرش

 دیود بیرای تیا سازدمی قادر و شرایطشان زندگی هایواقعیت

 نتایج و دهند انجام هاییفعالیت چه که این و کنند ریزیبرنامه

، ص. 1996، 1برنچمبرز و بلک) مشاهده و ارزیابی کنند را آن

1 .) 

 روستایی ۀتوسع ویژههب ،توسعه نظرانصاحب بیشتر امروزه

 آحیاد مشیارکت بیدون پایدار ۀتوسع به یابیکه دست دندمعتق

 گیذار ةدور مردم مشارکت با تردید بدون و نیست ممکن مردم

 از اسیتفاده بر تأکید امروزه شود.می هزینهک  و تسهیل توسعه

 هیایرهیافت در محلیی میردم هایمنیدیتوان و بیومی دانش

 و ادایجی قالیب در مشارکت روستاییان که شده موجب توسعه

 و هیاتعاونی نظیر دوداتکا و دودجوش مردمی نهادهای ۀتوسع

 مسا ل حل و دارنیازهای اولویت تعریف برای توسعه، هایگروه

 مورد روستایی ۀتوسع یندآفر در محلی مردم زندگی به مربوط

 ، ص.1390 سیال و قربیانی،کهن زاده،حسین) گیرد قرار توجه

 بیه یابیدسیت در عنصیر ترینکلیدی عنوانه ب مشارکت (.74

بردیوردار  داصیی اهمییت از روستایی ۀتوسع و عمرانی اهداف

 رضیایت و مییل بیا و آگاهانه و ارادی طوره ب افراد چون ؛است

 هیای عمرانییپروژه یا هابرنامه در اجبار گونههیچ بدون و دود

 اجرا، تا گیریی تصمۀ مرحل از همکاری این و کنندمی شرکت

 با مردم شودمی دارد، موجب تداوم هابرنامه یابیارزش و نظارت

 آن کننید، کوشیش اقیدامات ثمررساندنبه در بیشتری سرعت

 کنند محافظت و مراقبت هاآن و از بدانند دود برای را اقدامات

 آن سادت پی در مجدد دود تخریب، تا استهالک صورت در و

 در مثبیت آثیار وجودآوردنهبی بیر عالوه مشارکت زیرا؛ برآیند

و  هیااسیتعداد رشید جمعی،دسیته همکیاری ۀروحیی جامعیه،

 افیزایش را متعهدبودن و پذیریولیتؤمس احساس ها،دالقیت

 اجتماعی مشارکت .سازدمی محقق را جامعه پایداری و دهدمی

 هاآن طریق از که دارد داللت ارادی هایفعالیت از دسته آن به

 و کرده شرکت روستا و شهر امور محله، در جامعه یک اعضای

 اجتماعی حیات دادنشکل در غیرمستقی  یا مستقی  صورته ب

 (. 20، ص. 1369محسنی تبریزی، ) دارند مشارکت

 در میردم مشیارکت تیأثیر و نقش که این با حاضر زمان در

بیرد پییش بیرای گییریصمی ت و روستایی هایبرنامه و هاطرح

 در هنیوز امیا ؛اسیت شیده محرز کامالً روستاها در توسعه روند

حضیور  و نقیش بیه تیوجهی مطالعیه، مورد دهستان روستاهای

 اسیت نتوانسیته مشیارکت و شیودنمیی روستا توسعۀ در مردم
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پییدا  دهسیتان توسعۀ امور متصدیان و مردم نزد را دود جایگاه

 افتدمی اتفاق زمانی کارآمد و اقعیو مشارکت است بدیهی کند.

 و صورت نهاد به بتواند آن، به روستایی جامعۀ اعتقاد کنار در که

 بیه توجه با کند. عمل قانون و هنجار دارای و مندنظام سازمانی

 باشید، تواند داشتهمی روستایی توسعۀ در مشارکت که اهمیتی

رکت و ای بیین مشیارابطه آیا که است این حاضر پژوهش سؤال

 سطح فقر در سطح دهستان وجود دارد؟ 

 ند از:اتحقیق عبارت هایهفرضی ،بر این اساس

 .بین مشارکت و فقر اجتماعی رابطه وجود دارد 

 .بین مشارکت و فقر اقتصادی رابطه وجود دارد 

 .بین مشارکت و فقر سیاسی رابطه وجود دارد 

 تحقیق ةپیشین. 2 .1
همیت مشارکت جهیت امروزه تحقیقات بسیاری در جهت ا

روستایی توسیط دانشیمندان دادلیی و دیارجی  ۀنیل به توسع

ها اشیاره صورت پذیرفته است که در ادامه به چند موارد از آن

 تیأمین در نارسیایی را فقیر نیز (1384) دانا رییس شده است:

دی اقتصیا یاپدییده اگرچیه فقیر دانید.میی اجتمیاعی نیازهای

 است ممکن دلیل همین به ؛دارد مختلفی ابعاد شود،می دانسته

 یس یر .باشید داشته اساسی نواقصها شادص ترینکامل حتی

 انتقیاد گییری فقیراندازه هایشادص کلی نارسایی به ابتدادانا 

 پوییا سیادتاری و گرانهیاد هایدیدگاه بررسی به سپس و کرد

 از یاپیاره براسیاس نییز ادامه در فقر پردادت. ۀلأمس پیرامون

 گرفتهصورتمطالعات  نتایج به استناد با و شدهمطرح انتقادهای

 46-50بررسیی  ایین نتیایج براسیاس د.کیر برآورد را فقر دط

 نتیایجدارنید.  جای فقر دط زیر در ایرانی درصد از دانوارهای

 شیکاف افیزایش درآمد واقعی، کاهش ةدهندنشان مطالعه این

 از بردورداری سطح و درآمد توزیع شدن تهناعادالن درآمدی،

 مطیعی لنگرودی و سیخایی .است اجتماعی ددمات امکانات و

-مشیارکت مردمیی و توسیعه»عنیوان  بیاای در مقاله (1388)

بیه  «یافتگی روستایی در دهسیتان سیلگی شهرسیتان نهاونید

روسییتاهای  ۀهییای مردمییی در توسییعبررسییی نقییش مشییارکت

-دهستان سلکی شهرستان نهاوند پردادت. نتایج تحقیق نشان

 ۀهیای مشیارکت در توسیعهای و زمینیهوجود پتانسیل ةدهند

اقتصییادی،  ۀروسییتایی، موانییع و مشییکالتی در چهییار دسییت

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر راه مشیارکت پوییا و فعیال 

کارگیری هیا مسیتلزم بیهوجود دارد کیه رفیع هیر کیدام از آن

در  (1389) دوسیتشیخ حسنی و مهمان راهکاری ویژه است. 

نقییش مشییارکت اجتمییاعی و اقتصییادی »عنییوان  بییاپژوهشییی 

میوردی:  ۀمطالعی ،هیای عمیران روسیتاییروستاییان در طیرح

به بررسی نقش مشارکت اجتماعی و اقتصیادی  «دهستان نساء

های عمرانیی روسیتایی از طرییق مطالعیات روستاییان در طرح

میدانی پردادیت کیه نتیجیه حیاکی از آن بیود کیه آگیاهی از 

 اهیالی روسیتای مشارکت میزان ،همچنین و مشارکتاهمیت 

 مبنیا همیین بیر و بیوده بیشتر والیترود روستای اهالی از نساء

 از روسیتای نسیاء عمرانیی هیایطرح پیشرفت و توسعه رشد،

 از یکیی تیوانمی را ایین .است گرفته پیشی والیترود روستای

 نسیاء در روسیتای عمرانیی ایهیطرح بهتر ۀتوسع مه  عوامل

عنیوان ارزییابی نقیش  بیادر پژوهشیی  (1391) طالب .دانست

بررسی موردی: ، مناطق روستایی ۀهای توسعمشارکت در طرح

جه به راهبرد مشارکت با تو «های تجمیع مناطق روستاییطرح

روسیتایی  ۀهای مربیوط بیه توسیعروستایی و نظریه ۀدر توسع

مشارکتی، به تبیین و ارزیابی نقش مشارکت مردم در تجمییع 

ده اسیت کیه شیاند، نتیایج مشیخص مناطق روستایی پردادته

شیده های تهیهمشارکت به معنای همکاری روستاییان در طرح

سیطوح مختلفیی دارد و  بلکه مشیارکت ؛توسط دیگران نیست

ید که روستاییان بتواننید در آمشارکت مطلوب، زمانی پدید می

گیری و اجراییی، ددالیت داشیته سطوح ذهنی، عینی، تصمی 

-ریزی مناسب و استفاده از توانیاییعالوه بر این، برنامه ؛باشند

-توانند بستر مناسبی برای موفقییت طیرحهای روستاییان، می

ای بیا در مقالیه (1393قرنیی آرا یی )ند. های تجمیع فراه  ک

رییزی مشیارکتی در کیاهش فقیر بررسی نقش برنامیه»عنوان 

بیه  «میوردی: روسیتای لیزور ۀمطالع، روستایی به روش کیفی

بررسی نقش مشیارکت روسیتاییان در کیاهش فقیر روسیتایی 

اییداری، دهنید کیه پپردادته است. نتیایج تحقییق نشیان میی

های مشارکتی در هدف قرار دادن فقر اثربخشی و پوشش پروژه

هیای بیاال بیه پیایین اسیت و عمومی روستایی بیشتر از پیروژه

تیدریج های غیرمشارکتی از هدف کاهش فقر روستایی بهپروژه

تر از های اولیه سریعحتی اگر در ظاهر یا در گام ،شونددور می

 .های مشارکتی پیش بروندهژپرو

عنیوان  بیادر پژوهشی  (1394) ، تقدیسی و تقواییبسحاق

 ۀمطالعی ،مدلی بیرای تبییین فقیر در منیاطق روسیتایی ۀارا »

به بررسی و تبیین فقر در  «موردی: استان چهارمحال بختیاری
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مناطق روستایی استان چهارمحیال و بختییاری بیا اسیتفاده از 

سیازی معیادالت سیادتاری کارگیری میدلهبروش پیمایشی و 

 ۀه است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود کیه میدل مرتبیتپرداد

هیای پنهیان اجتمیاعی، دوم فقر روسیتایی تحیت تیأثیر عامیل

این موضوع  ةدهندنشان ،اقتصادی و سیاسی قرار دارد. در واقع

دوبی هیای اجتمیاعی، اقتصیادی و سیاسیی بیهاست که عامیل

هانتسییینگر و  گیییری کننیید.روسییتایی را انییدازه توانسییته فقییر

-ای نشان دادند که بیشیتر ویژگییدر مطالعه (1990) فورتمن

مشیارکت در  ۀشنادتی بر تصمی  افیراد در زمینیهای جمعیت

ه بیاور ایشیان نیه تنهیا ب .ثر بوده استؤهای حفاظتی مفعالیت

ها از جمله ها و گرایشاجتماعی، ارزش هایبلکه عامل ؛منفعت

مرتیع بیر تصیمی   ةسواد، سن، درآمد، محیل سیکونت و انیداز

نیدکارن و  ثرنید.ؤهای حفاظیت از مراتیع مدامداران در فعالیت

ای از جنسیت بیه عنیوان یکیی از در مطالعه (2003) فرانکلین

ای حفاظت از منابع جنگلی همحرک اصلی مشارکت در فعالیت

ة دهنیدآمده از این مطالعه نشاندستهنتایج ب .انددهکراستفاده 

های مشارکتی یادشیده مثبت این متغیر با فعالیتۀ وجود رابط

مثبت  ۀوجود رابط ةدهندبوده است. در مجموع، مطالعات نشان

 های مشارکتی یادشده بوده است. این متغیر با فعالیت

 ی تحقیقشناسروش. 2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1 .2
 شیده واقیع گییالن استان رشت در شهرستان سراوان دهستان

 دهسیتان بیه شیمال از و الکان به دهستان غرب طرف از که است

منتهیی  رودبار شهرستان به شرقی جنوب و جانب جنوب از و سنگر

 ،هیای قاضییاننام بیه روستا، هفت دارای سراوان دهستان .شودمی

 هاشی  زادهامیام و موشینگا گلسیرک، کچا، بندان، جوکول اوان،سر

 در و دارد مربیع وسیعت کیلیومتر 69/98 دهسیتان ایین. باشیدمی

 جمعییت (.1شیکل) شده است واقع کوهستانی و ایجلگه موقعیت

 14837 برابیر و سرشیماری آمار طبق 1375 سال در دهستان این

 کیاهش نفیر 13989 بیه 1385 در سال رق  این هک است بوده نفر

اسیت. در  داشته افزایش دانوار 572 آن تعداد دانوار اما ؛است یافته

نفر جمعیت و  14041آبادی،  7نیز این دهستان دارای  1390سال 

 باشد.دانوار می 4283

 

 
موقعیت دهستان سراوان -1 شکل  

1395، های تحقیقیافتهمأدذ:   
 

 یق. روش تحق2 .2
روش  و اسیت ایتوسیعه-کیاربردی صیورت به تحقیق نوع

تکمییل  جهیت اسیت. پیمایشیی و تحلیلیی اسینادی، ۀمطالعی

اسیتفاده  نامهپرسش چون اولی ۀدست منابع از موجود اطالعات

 بیه شیدهارا ه ۀفرضیی بیه توجه با تحلیلی روش در است. شده

 یینا بر اقدام شده است. نظر مورد هایمؤلفه از یک هر معرفی

مییزان مشیارکت  شناسیایی بیه معرف چند با مؤلفه هر ،اساس

بیه  ،سیپس .پیردازدروسیتایی میی ۀافراد و نقش آن در توسیع

های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به لفهؤبررسی م

بین این دو متغیر مشیارکت و فقیر بیا اسیتفاده از میدل  ۀرابط
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این تحقیق دیانوار  افزار واحد تحلیلگانه در نرمرگرسیون چند

باشید. متغیرهیای ساکن در نقاط روستایی دهستان سراوان می

ند از: مشارکت )هر ییک از ابین( تحقیق عبارتبین )پیشپیش

کالبدی مشارکت(، نگیرش  -ابعاد اجتماعی، سیاسی و ددماتی

)مالی، انسانی و  های عملی مشارکتنسبت به مشارکت و شیوه

)مالک( نییز شیامل  متغیر مالکمشارکت فکری و مشورتی( و 

ابعاد اجتماعی فقر، ابعاد اقتصیادی فقیر و ابعیاد سیاسیی فقیر. 

آماری تحقیق کیل دیانوار روسیتایی دهسیتان سیراوان  ۀجامع

تعداد روستاهای  1390است که براساس نتایج سرشماری سال

باشید. دیانوار میی 4283و تعداد دانوار،  روستا7 دهستاناین 

ونیه سرپرسیتان دیانوار سیاکن در نقیاط برای تعیین حج  نم

روستایی دهستان سراوان از جدول مورگان اسیتفاده شید و در 

نامه تعییین پرسیش351سرپرستان،  ۀتعداد حج  نمون ،نهایت

عیدد  370هیا بیهنامهگییری بهتیر پرسیشد که جهت نتیجهش

افزایش پیدا کرد. برای تعیین حج  روستاهای نمونیه از مییان 

هیای تحقییق شیادص د.شیروسیتا مشیخص روستا سه  هر 7

 (2جدولو  1جدول) ارت است از:بع

 

 های مشارکتشاخص -1 جدول
 1395های پژوهش، مأدذ: یافته

 

 های فقرشاخص -2جدول
 1395های پژوهش، مأدذ: یافته

 بعد سیاسی بعد اقتصادی بعد اجتماعی

 میزان مصرف گوشت قرمز در دانواده ری جلسات آموزشی و ترویجی در روستابرگزا
وجود  ۀمیزان افزایش امنیت برقرارشده  به واسط

 پاسگاه پلیس در منطقه 

)نشریاتی که  نشریات ترویجی ۀدریافت و مطالع

 از وضعیت روستاها آگاهی دهد(
 میزان امنیت حاک  در منطقه رضایت از میزان مصرف گوشت سفید )مرغ و ماهی( در دانواده

وجود مدارس مناسب برای تحصیالت 

 آموزاندانش
 میزان درگیری و نزاع با همسایگان میزان استفاده از حبوبات و لبنیات در دانواده

آموزان وجود معلمان دوب برای آموزش دانش

 در مدارس
 میزان استفاده از میوه و سبزیجات در دانواده

س و ت در انتحابات شوراها و مجلتمایل به شرک میزان

 ریاست جمهوری

)دانه بهداشت،  دسترسی به ددمات درمانی

 درمانگاه، مراکز تنظی  دانواده( در روستا
 رضایت از درآمد

بان ه زهای تلویزیونی و رادیویی بتمایل به پخش برنامه

 محلی

 

 ددماتی و کالبدی بعد اجتماعی بعد سیاسی

-)شورا، مجلس و ریاست جمهوری( می شرکت در انتخابات

 واند در تعیین سرنوشت روستاییان موثر باشد.ت

)عزاداری، عروسی( موجب  شرکت در مراس  روستایی

 د.شوافزایش همدلی در میان افراد می

ل )از قبی های عمرانیها و پروژهمشارکت در طرح

ر ( دغیره سادت راه، حمام، دانه بهداشت، مسجد و

 روستا تا چه حد صورت گرفته است؟. 

 ر آند توانندبه کار سیاست وارد نیستند و نمیمردم روستا 

 ددالت کنند.

ن آدر صورت ادتالفات بین افراد روستا باید به حل 

 پردادت.

 زد(متا چه حد تا به حال داوطلبانه )بدون دریافت 

 اید؟جهت رفاه روستا کاری انجام داده

ما مردم دستمان به جایی بند نیست و حرفمان به گوش 

 سد.روالن نمیؤمس

 رارنیازمندان روستا باید شناسایی و مورد مساعدت ق

 بگیرند.

های عمرانی تا کنون چه اندازه جهت اجرای طرح

 در روستا کمک مالی داشتید؟

ر ثیأتوانند بر تصمیمات دولت تمردم عادی روستا ه  می

 بگذارند.
 

)کاشت، داشت و  تا چه حد در فعالیت کشاورزی

 اید؟ رکت داشتهبرداشت( با روستاییان مشا

کشور به دست گروهی صاحب قدرت و ثروت است و  ةادار

 در این میان کار چندانی از ما سادته نیست.
  

   ری .دا امور کشور بر عهده ةما روستاییان نقش مهمی در ادار
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 2ادامه جدول 
 بعد سیاسی بعد اقتصادی بعد اجتماعی

موجودات موذی )مار، موش،  وجود حشرات و
 حشرات و غیره( در منازل.

 انداز ماهیانهمیزان پس
تمایل به پخش مجالت و بروشور به زبان 

 محلی
  های بانکیاستفاده از تسهیالت و وام میزان اهمیت به امر تفکیک زباله در دانه

  برای کشاورزیتوان درید کود و س  و بذر  های اجتماعی روستامیزان مشارکت در فعالیت
  گذاری در بخش کشاورزیتوانایی برای سرمایه میزان روابط با همسایگان

 میزان اهمیت آینده و سرنوشت دیگران و افراد
 در روستا

  میزان فروش محصوالت به صورت مستقی  و بدون واسطه

  زله مقاومت واحد مسکونی در برابر حوادث و زل شدهمیزان تالش برای احقاق حقوق ضایع
  یمجهزبودن واحد مسکونی برای جلوگیری از هدررفتن انرژ رضایت از وضعیت راه روستا
  بودن واحدهای مسکونی برای بازی فرزندانمناسب رضایت از وضعیت زندگی

 نقل عمومیودسترسی به حمل
 تی ومجهزبودن اتاق دواب به امکاناتی مانند سروریس بهداش

 حمام 
 

  رضایت از معماری منزل مسکونی و بهبود وضعیت زندگی دود انگیزه برای تالش
   تمایل برای کسب ثروت

   احساس محرومیت نسبت به سایر افراد

   عدالتی دررفتار با شمااحساس بی

 

 و متخصصان نظرانصاحبنامه با نظر روایی صوری پرسش

بیه  ،همچنیین .شیدتأییید  ،انیددهکرکه در این زمینه فعالیت 

نامه در سیطح دهسیتان پرسش 30ور سنجش پایایی ابتدا منظ

با استفاده از ضریب آلفیای کرونبیام میورد  ،سپس شد. تکمیل

. مقدار آلفا برای هیر یکیی از ابعیاد (3جدول) تأیید قرار گرفت

 ند از:امختلف فقر و مشارکت عبارت
 

 نامهپایایی پرسش -3 جدول
 1395های پژوهش، مأدذ: یافته

 مقدار آلفا ابعاد مقدار آلفا ابعاد

 80/0 بعد اجتماعی مشارکت 91/0 بعد اجتماعی فقر

 86/0 البدی مشارکتک-بعد ددماتی 84/0 بعد اقتصادی فقر

 73/0 نگرش نسبت به مشارکت 89/0 بعد سیاسی فقر

 78/0 های عملی مشارکتشیوه 79/0 بعد سیاسی مشارکت
 

 ظریمبانی ن. 3
از  حمایت و محلی مردمی منابع مهیاکردن شامل مشارکت

و  یآیکیار ایجیاد بیرای هیاییبرنامیه دادل در درونی هایداده

(. مشارکت بیه معنیی 12، ص. 1999، 3الو) ثر استؤتأثیرات م

اقتصیادی،  فراگردهیای در میردم نزدییک بسییار درگیرشیدن

 کیه از است هاآن زندگی بر ثرؤم سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

 گییری ازتصیمی  و قیدرت تقسیی  به تمایل وجود آن، شروط

(. 10 ص. ،1380یاور، ) باشدمی حکومت و سیاسی نظام جانب

 تحکی  برای که است بشری جوامع در ذاتی مفهومی مشارکت،

 همیۀ بیین ارتبیاط و بیاال بیه پیایین از رییزیبرنامه به نیاز آن،

، ص. 2008، 4وانگ) دارد وجود زمینه این در موجود هایمؤلفه

 کیه پیوست دواهد وقوع به زمانی امیدوارکننده، ایآینده (.86

 منابعشان را و کنند مشارکت توسعه امر در باشند مشتاق مردم

 ضیروری ،رو ایین از نید.گیر کار به شانجامعه توسعۀ مسیر در

مراحل هیر پیروژه  همۀ در را مردم تا کند تالش دولت که است

 (.272، ص. 2005، 2آگوا) پیشنهادی شرکت دهد

 و اندرکاراندسیت مییان در مشیارکت مفهیوم گسترش با

از  زییادی عیدة روسیتایی، توسعۀ ویژهبه و توسعه نظرانصاحب

 جهیت در منطقیی و علمیی راهکارهیای ۀارا  به سعهتو فعاالن

موضیوع  اهمییت ،طرفیی از و مشیارکت بیه تشیویق و ترغییب

 دواهیان گانیدی نمونیه، برای ؛اندپردادته توسعه در مشارکت

بیه  هیاآن تبیدیل و درونیی توسیعۀ طرییق از روسیتاها تحیول
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پیاپلی ) بیود ترقیی و رشید با متناسب و پذیرزیست هاییمکان

 دیود مباح  در (. چمبرز121 ، ص.1385یزدی و ابراهیمی، 

هر تالشی بیرای درک »که است کرده اشاره لهأمس این به بارها

مشیارکتی اسیت بایید بیا هیا کیه منشیأ بیفقرا و علل فقیر آن

انییدرکاران دگرگیونی و تغیییر بییاطنی دیود مصییلحان و دسیت

 ها و تعصباتا همواره با سوگیریهزیرا آن ؛«توسعه شروع شود

کردند که بیر مبنیای آن، فقیر روسیتایی را توجیهاتی می دود

 انیددانستند که فقرا به آن عیادت کیردهجز ی از نظ  الهی می

 در مشیارکت حاضیر، زمیان (. در135 ، ص.1376چمبیرز، )

 و حییاتی ایهلأمسی عنیوان بیه نگیویی  اگیر روسیتایی توسعۀ

 و شیده پذیرفته سودمند ایعنوان پدیده به ک  دست اساسی،

 آن بیودنک  از بهتیر بیشیتر، مشیارکت که است این بر فرض

 به روستایی توسعۀ گذشتۀ که راهبردهای رسدمی نظر به .است

، ص. 2005، 5الو) هانید دیورد شکسیت امیر این فقدان داطر

بایید بیه آن توجیه  اک موضوع بسیار مه  که در روستاهی(.14

 به فقر در روستا است. فقر ۀلأمس ،د و درصدد حل آن برآمدکر

 و زمان طی آن مفهوم و است شده تعریف گوناگون هایصورت

 تغیییر فرهنگیی و اجتمیاعی سیاسی، تحوالت اقتصادی، اثر بر

-وتقسیی  گوناگون تعرییف جهات از توانمی را فقر است. یافته

 انیواع کسب برای منابع فقدان بر6تانسند تعریف در د.کر بندی

 امکانیات و شیرایط و هیافعالیت در مشارکت های غذایی،رژی 

 صیورت بیه را فقیر 7سین .اسیت شیده توجیه زنیدگی معمول

 بودننسبی بر و گرفته نظر در اساسی هایقابلیت از محرومیت

 نظر از کند.می کیدأت مختلف هایو زمان هامکان فقر در مفهوم

 هاییو فرصیت هیااز داراییی فقر محرومیت آسیا، ۀتوسع بانک

به فقر از  8روانتری بوتو باشد.می هاآن مستحق هرفرد که است

 تمایز قا ل دو این میان و دهکر توجه نسبی و مطلق منظر فقر

 حیداقل کسیب نیاتوانی در عنیوان بیه مطلیق فقیر شیوند.می

 ییک کسیب در ناتوانی عنوان به نسبی فقر و زندگی استاندارد

 یا الزم فعلی، ۀجامع در که زندگی استانداردهای معین از سطح

 واقعیتی فقراست.  تعریف شده شود،می تشخیص داده مطلوب

 از دیربیاز کیه از اسیت سیاسیی فرهنگیی اقتصادی، اجتماعی،

 نییز حیال حاضیر در و اسیت بیوده مشکالت انسان ترینبزرگ

 هایدر زمینه که عظیمی بسیار تحوالت رغ علی ،بشری ۀجامع

 پنجهوشیوم دسیت ةپدیید این با است، داده روی علوم مختلف

 ادبی، علمی، چون فلسفی، گوناگونی زوایای از فقر کند.می نرم

 ةچهر شوم ةپدید این .است تأمل و بررسی قابل دینی و هنری

 بیشتر معهجا یک افراد مختلف طبقاتی ادتالف در را دود کریه

 پنج ییک حیدود حال حاضر در که طوریه ب ؛سازدمی آشکار

 کمتر درآمدی با این عده برد.می سره ب فقر در جهان جمعیت

، 1394بسحاق و همکاران، ) کنندمی زندگی روز در دالر یک از

 بلکیه ؛نیسیت موجیود وضیعیت گر(. فقیر تنهیا بییان116ص.

 دشیوو پیچییدگی بسییار را نییز شیامل میی ابعیاد با دیفرآین

(. 116 ، ص.1394ه نقل از بسحاق، ب 114، ص.1383توکلی، )

 ۀنتیجی را آن تیوانمیی و بیوده جهیان در فراگییر ایپدیده فقر

 کشیوری و جهیانی اجتمیاعی و سیاسیی اقتصیادی، تحیوالت

-نمیی دسیترس در جهانی فقرای نمیزا از دقیقی آمار .دانست

 جمعییت درصیدی 20 فقر گربیان غیررسمی برآوردهای .باشد

 سر به روستایی مناطق در هاآن از زیادی بخش که جهانی بود

 دیاص طیوره ب را آن . بردی(54 ، ص.1390سرایلو، ) برندمی

فاینیان، ) کنندمی عریفت استاندارد از حد ترپایین کالری میزان

فییوگراس، هومییددا و  ؛28 ، ص.2005سییدولت و دجییانری، 

 را فقر ای(. عده41، ص.2004آلن، و  162، ص.2006کالپیچ، 

. اننیددسیطح حیداقل میی زییر در مسکن و پوشاک غذا، تأمین

هیای آن را ناشی از عوامل اجتماعی و نارسیایی بردی دیگر آن

 قدرت نبود در را (. بردی آن119 ، ص.2006وارف، ) دانندمی

در  ،(4 ، ص.2006، 9لیین و لییو( کنندمی تعریف عقیده ابراز و

 مطلیق مفهیوم بعدی باای تکنوان واژهکه فقر به هیچ ع حالی

ادبییات  وارد فقیر جغرافیای که است زیادی زمان مدت نیست.

 عنیوان بیه آن از دانیانجغرافی همواره و است شده جغرافیایی

 ۀهمی در آن سیوء عوارض و آثار که اجتماعی تلخ یک واقعیت

 کننید.یاد میی است، منعکس اجتماعی و فردی زوایای زندگی

 استاد و معاصر و سرشناس داناناز جغرافی یکی نسونرونالد جا

هیدف  کیه بییان کیرد انگلییس لیورپیول دانشیگاه جغرافیا در

 انسیان ةروزمر زندگی کیفیت که نیست این تنها دانانجغرافی

 هایکشف نابرابری هاآن از بسیاری برای بلکه ؛کنند را مطالعه

 ةعقیید به شود.می محسوب رسالت نوع یک ایناحیه و جهانی

حیذف  با جهان سراسر در که است این دانانجغرافی هدف وی

بتوانند  هادانواده ۀهم اقتصادی، و اجتماعی شدید هاینابرابری

و  آمیوزش درمیان، و بهداشیت مناسب، مسکن دا می، شغل به

بیشتر  اکنونه  که است معتقد او یابند. دست اجتماعی امنیت

 سالمتی کامیل برند،می سر به تغذیه سوء و فقر در جهان مردم
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 دانجغرافیی ،اسیاس این بر دارند. انگیزیغ  زندگی و نداشته

 هیایبیه ریشیه دود جغرافیایی هایبررسی در که دارد وظیفه

 را در جهیت دود جغرافیایی تفکرات و ببرد پی هانابرابری این

 (. فقر تنها33 ، ص.1377رضوی، ) گیرد کار به مسا ل این حل

ای پدییده ،عمیده طور به بلکه ؛نیست مادی محرومیت از ناشی

و  ظرفییت از فقییر اشیخاص شودمی موجب که است اجتماعی

، 1387چمبیرز، ) باشیند نداشته صحیحی درک دویش توانایی

 کمتر و داشته اقتصادی مفهومی بیشتر فقر ایران (. در18 ص.

کیه  صیورتی در ،اسیت گرفتیه قرار توجه مورد هاجنبه از سایر

بیا  مبیارزه هیایبرنامه اجرای و گذاریسیاست ییآکار بخواهی 

 ابعیاد شینادت بیه نییاز داشته باشی ، مناسبی ةنحو به را فقر

 دالییلداریی .  آن نماگرهیای و هاشیادص فقر، ةمختلف پدید

 1970 دهیۀ از توسعه مشارکتی رویکردهای به روزافزون توجه

 هیایدر رهیافت موجیود هایکاسیتی در تیوانمی را بعید بیه

 آن منفیی پیامیدهای و توسیعه زمینۀ در گذشته در کاررفتهبه

 مشیارکت(. 22، ص. 1983 ،لی و چیاودهری) کرد وجوجست

 هیر یراز ؛است ضروری روستایی نواحی توسعۀ برای جانبه،همه

 بیرای را الزم و منیابع ضیروری تنهاییبیه هیابخش از کیدام

 ندارند. توسعه به یابیدست

 روستایی ةراهبرد مشارکت در توسع. 1 .3
تعریف مشارکت به شرایط اقتصادی، اجتمیاعی، فرهنگیی، 

 ،ها و اعتقادات هر جامعه مالک است. بیا ایین حیالنظام ارزش

نید مشیارکت در آیر فرتوان پذیرفت که وجیوه مشیترکی دمی

ه بیهای اصیلی آن تواند به عنوان پایهتوسعه وجود دارد که می

 د: کرین شکل دالصه ه اتوان بشمار آید. این وجوه را می

مشارکت، شرکت آگاهانه و دودانگیخته )داوطلبانیه( افیراد 

آمده و دسیتهیر جامعیه اسیت. تجربییات به ۀتوسیع ۀدر برنام

 ۀریزی توسعدهد که برای برنامهیوردهای علمی نشان مآدست

یابی بخشیدن به منیابع و دسیتآمیز، تحریکروستایی موفقیت

مشارکت در دییدگاه  ۀبه مشارکت اجتماعی ضرورت دارد. مقول

هیدف و هی  بیه  ۀروستایی هی  بیه منزلی ۀو راهبردهای توسع

مشیارکتی،  ۀعنوان وسیله مورد توجه بوده و عمالً نیز در توسع

کنون ارا ه و تجربه شیده کیه هیر ییک  متفاوتی تا هایدیدگاه

وردهای متمییایزی داشییته اسییت. سییه شییکل اساسییی آدسییت

اسیت، در « منیدیتوان»و « گریمیانجی»، «تحرک»مشارکت 

منیدی، اجتماعیات دودسیازی مفهوم مشارکت بیه شیکل توان

هیای هیا و برنامیهاهیداف طیرح ۀهیا در زمینیآن .یافته هستند

های توسیعه نظارت بر منابع و اجرای فعالیت روستایی و ۀتوسع

تأکیید بیر گسیترش و  ،در ایین مفهیوم .گیرنده هستندتصمی 

ای یییک اجتمییاع در ادامییه بییا هییای توسییعهپایییداری ظرفیییت

ریزی و مدیریت توسعه است. مشارکت بیا دوداتکایی در برنامه

 ۀرییزی توسیعیند برنامهآمه  در فر ۀاین مفهوم در چهار عرص

بردن از منیافع و نظیارت و سازی، اجرا، سیه ی: تصمی روستای

(. بیا بررسیی 321 ص. ،1381رضوانی، ) یابدارزیابی تحقق می

-های روستایی در ایران مشخص میتحول برنامه سابقه و سیر

شود که تا قبل از مشروطیت که دولت در کشور وجود نداشت، 

امور روستاها گسترده و متنیوع بیود و امیور مشارکت مردم در 

شید، دوبی اداره مییهارچوب سینتی بیهمختلف روستاها در چ

حتی بعد از مشروطیت تا اصالحات ارضی نیز با وجود تصیویب 

قانون تشیکیل والییات و دسیتورالعمل حکیام در مجلیس اول 

امور روستاها به کدددا واگذار شد و  ة( که طبق آن ادار1284)

 ،و همچنیین 1314آن تصویب قانون کدددایی در سال بعد از 

توسیط  1316تصویب اولین قانون عمیران روسیتایی در سیال 

های محدودی برای حضور دولت در روسیتاها مجلس که زمینه

یند عمران و آبادانی آفراه  شد، مشارکت مردم روستایی در فر

روستاها در سیطح مناسیبی بیود. بعید از اصیالحات ارضیی بیا 

-رفیتن تشیکلبینرفتن نظام سنتی تولید کشیاورزی و ازبیناز

-دولیت و دسیتگاه ةهای تولیدی و به دنبال آن حضور گسترد

های اجرایی دولتی در روستاها به امیور از مشیارکت میردم در 

گزین میردم روستاها کاسته شد و دولت و مأموران دولتی جای

 ۀی و توسیعهیای عمرانیامور روسیتا شیدند. در برنامیه ةدر ادار

های ده و اصیالح قانونی تشکیل انجمن ۀکشور با توجه به الیح

 ۀو در قالب برنامی 1342امور اجتماعی و عمران دهات در سال 

روستا تشکیل شد  32687انجمن ده در  21890سوم عمرانی 

که از این طرییق بیرای مشیارکت و دودییاری میردم در امیور 

چهیارم  ۀد. در برنامش روستاها و انجام مدیریت روستایی تالش

-مشارکت روسیتاییان در برنامیه بارةو پنج  عمرانی اهدافی در

-ولی در قالب برنامه ؛های فصل عمران روستایی وجود نداشت

های دهات بیه عنیوان اهرمیی بیرای های اجرایی، صرفاً انجمن

امییور روسییتاها  ةمییدیریت روسییتایی و مشییارکت مییردم در ادار

مشیارکت میؤثرتر »شی  عمرانیی، ش ۀمحسوب شدند. در برنام

کارگیری هروستاییان در عمران و نوسازی روستاها از طرییق بی
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بیه « منابع و استفاده از مدیریت محلیی در تمیام سیطوح ۀکلی

عنوان یکی از اهداف کلی عمران روستایی ارا یه شید. در یکیی 

های اساسی این برنامه و برای تحقق ایین هیدف، بیر مشیدط

ولیی  ؛های تعاونی روستایی تأکید شدشرکتبنیادهای محلی و 

د. به طیور کلیی، شاجرایی مشخصی در این زمینه ارا ه ن ۀبرنام

های عمرانی قبل از انقیالب، مشیارکت روسیتاییان در در برنامه

هیای روسیتایی دنبیال ادارة امور روستاها صرفاً از طریق انجمن

مشارکت ها نتوانستند انجمن ولی به دالیل مختلف این ؛شدمی

بیه همیین  ؛نیدکنمردم را در عمران و آبادانی روسیتاها جلیب 

روستایی در  ۀریزی توسعیند برنامهآمشارکت مردم در فر ،دلیل

ها بسیار ضعیف بود. بعد از انقیالب بیا تشیکیل جهیاد این سال

نفره واگذاری اراضیی، بیرای جلیب های هفتسازندگی و هیأت

و در انجیام شید  اماتیمشارکت مردم در عمیران روسیتاها اقید

هیوای بعید از پییروزی و مدتی هرچند کوتاه با توجه به حیال 

انقالب، مشارکت مردم در امور روستاها افزایش یافت. در ادامه 

کردن مشارکت برای تعیین تکلیف مدیریت روستایی و نهادینه

 1361مییردم، قییانون تشییکیل شییوراهای اسییالمی در شییهریور 

سیازندگی در میدت کوتیاهی  تصویب شد و بیا تصیدی جهیاد

د. بیا شیشوراهای اسالمی روستایی در اکثر روسیتاها تشیکیل 

هیا در شوراها و عدم تداوم انتخابات آن توجه به نارسایی قانون

های بعد این شوراها نتوانسیتند نقیش میؤثری در تقوییت سال

 ۀامور روستاها داشیته باشیند. در برنامی ةمشارکت مردم در ادار

( به دلیل نبود فصل عمران روستایی 1368-1372اول توسعه )

هایی نیز بیرای تقوییت مشیارکت میردم در امیور در آن، برنامه

ارتقیای نقیش »دوم توسیعه  ۀروستاها وجود نداشت. در برنامی

هیای کیفیی یکیی از هیدف« امور روسیتاها ةروستاییان در ادار

هیای اسیت و برنامیهیولیی متأسیفانه س ؛عمران روسیتایی بیود

هیای د. طی سیالشداصی برای تحقق این هدف ارا ه ن اجرایی

های هادی اول و دوم با وجود تهیه و اجرای طرح ۀاجرای برنام

دهی روستایی در سیطح وسییع در منیاطق روسیتایی، و سامان

ها بسیار ضعیف بیود مشارکت مردم در تهیه و اجرای این طرح

ا هیو در مواردی شوراهای اسالمی روسیتایی در مراحیل طیرح

سوم توسعه با توجه به تشیکیل  ۀمشارکت داده شدند. در برنام

واگیذاری بخشیی از »، 1376شوراهای اسالمی جدید از سیال 

های دولتی بیه شیوراهای اسیالمی، های اجرایی دستگاهفعالیت

بیه عنیوان یکیی از « سسات غیردولتیؤهای محلی و مدستگاه

که اهیداف د ش( تصویب 135 ةهای اجرایی برنامه )مادسیاست

 ةهای ادیر نیز بیا تشیکیل دومیین دورمشارکتی دارد. در سال

شورای اسالمی روسیتایی و بیه دنبیال آن تشیکیل دهییاری و 

تشیکیل شیورای  ،انتخاب دهیار در بردی روستاها و همچنیین

هیای هیا، زمینیهبخش، استان و باالدره شیورای عیالی اسیتان

ولی تقوییت  ؛بیشتری برای مشارکت مردم به وجود آمده است

و تحقق آن منوط بیه تمرکززداییی و کیاهش تصیدی دولیت و 

ویژه قیانون شیوراها در جهیت افیزایش هب ،اصالح قوانین کشور

رییزی یند برنامیهآدر فر ،ها دواهد بود. در مجموعادتیارات آن

ادیر مشیارکت میردم  ۀروستایی در کشور طی چند ده ۀتوسع

ار ضیعیف بیوده و یکیی از ها بسیبه معنای واقعی آن در برنامه

 ۀینید توسیعآهیا و موفقییت نیاچیز در فرعوامل ناکامی برنامیه

چیه آن ،روستایی کشور همین عامل بوده اسیت. بیه هیر حیال

ون دآن ه  از نوع پایدار آن بی ؛یابی به توسعهمسل  است دست

ای توسعه وسییله ،به عبارت دیگر ؛مشارکت مردم میسر نیست

انسیان  ۀمحیور توسیع بنابراین،مردم و است برای رشد و تعالی 

 . پایدار اهمیت دارد ۀدصوص در توسعله بهأمس است. این

 های تحقیقیافته. 4
 های توصیفی تحقیقشاخص. 1 .4

 14041آبیادی بیا  7این دهستان دارای وضعیت خانوار: 

 (3)جیدول باشید. طبیق دانوار می 4283نفر جمعیت و تعداد 

در  اسیت، 3.4بیشترین بعد دانوار مربیوط بیه روسیتای کچیا 

حالی که کمترین بعد دانوار مربوط به روستای جوکول بنیدان 

نفیر  4الیی  3اما به طور متوسط در هر دیانوار متوسیط  ؛است

وضیعیت سیواد دیانوار را در سیطح  (3)جیدول هستند. طبق 

گرفته دهد طبیق برآوردهیای صیورتمی مورد نظر نشان ۀنمون

 سیواد سییکل ۀبیشترین فراوانی مربوط به افراد دانوار با درجی

باشند و کمترین درصد ه  مربیوط بیه افیراد درصد( می7/32)

نفیر  18درصد( با تعداد 9/4) دارای مدرک تحصیلی فوق دیپل 

 20سیواد و درصید افیراد بی 5/30حدود  ،هستند. از این میان

درصید دارای  9/11گر دارای مدرک تحصیلی دیپل  ودرصد دی

لیسییانس( هسییتند.  )لیسییانس و فییوق تحصیییالت دانشییگاهی

ترین موضوعاتی است که بایید بیه آن توجیه آموزش یکی مه 

شییود. بیشییترین مراکییز آموزشییی اییین دهسییتان در روسییتای 

امیامزاده هاشی  قییرار دارد و پیس از آن روسیتاهای قاضیییان و 

دوم و سیایر روسیتاها نییز  ۀز آموزشی در رتبیمرک 4سراوان با 
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 ۀدر رتبی ،مرکز آموزشی که در سیطح ابتیدایی اسیت 1دارای 

کیه  اند. روسیتای موشینگا نییز بیه دلییل ایینسوم قرار گرفته

برای استفاده از مراکیز آموزشیی بیه  ،داردرا کمترین جمعیت 

 روند.سایر روستاها می
 

 وضعیت سواد خانوار -4 جدول
 1395های تحقیق، تهمأدذ: یاف

 هادرصد ارزش درصد فراوانی 
فراوانی 
 تجمعی

 5/30 5/30 5/30 113 سوادبی

 2/63 7/32 7/32 121 سیکل

 2/83 0/20 0/20 74 دیپل 

 1/88 9/4 9/4 18 فوق دیپل 

 100 9/11 9/11 44 تحصیالت دانشگاهی

  100 100 370 جمع کل

 

ت کیه تعیداد افیراد هیایی اسیامداد یکی از سازمان ۀکمیت

دصوص زنان سرپرست دانوار را تحت پوشش قیرار هب ،نیازمند

را  هیارفیاه آن ،سری از امکانیات آوردن یکدهد تا با فراه می

امداد را در  ۀدانوار تحت پوشش کمیت (4)جدول فراه  سازد. 

هیای مییدانی سیازد. طبیق بررسییاین دهستان مشخص میی

بیشترین افراد تحت پوشش این سازمان در درروستای موشنگا 

درصید  07/28درصد و پس از آن روسیتای کچیا بیا  87/31با 

قرار دارند و کمترین دانوار تحت پوشش در روستای سراوان با 

 .(5جدول ) درصد هستند 6/3
 

 امداد ةدرصد خانوار تحت پوشش کمیت -5 جدول
 1395های تحقیق، ذ: یافتهمأد

 دانوار کل آبادی نام
 تحت دانوار کل

 پوشش
 تحت دانوار درصد
 امداد کمیتۀ پوشش

 35/4 42 966 قاضیان

 59/3 66 1837 سراوان

 33/8 3 36 بندان جوکول

 52/4 23 509 گلسرک

 07/28 32 114 کچا

 87/31 29 91 موشنگا

 99/6 51 730 هاش  امامزاده
 

گرسیون چندگانه در این قسمت از تحقیق بیه طبق مدل ر

 تحقیق پردادته شده است.  هایهبررسی فرضی

 اول تحقیق ةفرضی. 2 .4
 بین مشارکت و فقر اجتماعی رابطه وجود دارد.

طبق فرضیه بیا اسیتفاده از میدل رگرسییون چندگانیه بیه 

 .(6جدول) تفسیر و بررسی آن پردادته شده است

 

 

 های ضریب رگرسیونشاخص -6 جدول
 1395های تحقیق، مأدذ: یافته

 مدل

ضرایب رگرسیونی 
 غیر استاندارد

دطای 
 استاندارد

ضریب رگرسیونی 
 استاندارد
 ضریب بتا

 tشادص
سطح 
 معناداری

 نتیجه
 Bضریب 

  000/0 223/5  189/0 987/0 عرض از مبدأ

 دار استدر مدل معنی 000/0 807/10 -526/0 060/0 -649/0 مشارکت 

 دار نیستدر مدل معنی 795/0 -260/0 -/013 049/0 -013/0 نگرش به مشارکت

 دار استدر مدل معنی 040/0 887/1 -085/0 033/0 -062/0 شیوة عمل به مشارکت

 

بین و مالک بیه صیورت زییر دطی متغیرهای پیش ۀمعادل

 است:

 
ت که مقدار آن براسیاس متغیر مالک اس Yدر این معادله 

بین نامیده متغیرهای پیش Xاما  ؛شودبینی میپیش Xمقادیر 

مقدار  ßبرداری هستند. های بهرهشوند که متغیرهای شیوهمی

 ßبیین هسیتند. ضرایب مربوط به هر کدام از متغیرهیای پیش

فرمیول و براسیاس  (7)جیدول ضریب ثابت معادله است. طبق 

 رگرسیون غیراستانداردشده به این صورت است. ۀباال معادل

Y= -0/649x1 -0/013 x2- 0/062x3 

دهید بینی دارد و نشان مییاین معادله در واقع قدرت پیش

کییه همییان ابعییاد  1xواحیید افییزایش در متغیییر  1بییه ازای هییر 

واحد در متغیر میالک میا کیه  649/0 ةبه انداز ،مشارکت است

بیرای  ،کند. همچنیینکاهش پیدا می ،اعی فقر استابعاد اجتم

واحد افیزایش  1این است که به ازای هر  ةدهندنشان 2xمتغیر 
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در متغییر واحید  013/0در متغیر نگرش بیه مشیارکت مقیدار 

کنید. بیرای کاهش پیدا میی ،مالک که بعد اجتماعی فقر است

یش واحد افیزا 1این است که به ازای  ةدهندنیز نشان 3xمتغیر 

واحد از متغییر  062/0عمل به مشارکت مقدار  ةدر متغیر شیو

 Bشود. با توجه به این موضوع که مقادیر سیتون مالک ک  می

تیوان تحلییل درسیتی از نمیی ،بینی را دارنیدتنها قدرت پیش

باییید معادلییه را براسییاس سییتون  ،بنییابراین .تحقیییق داشییت

 ۀمعادلیی)بییدون توجییه بییه عالمییت آن( نوشییت.  استانداردشییده

رگرسیون استانداردشده در این جدول به صیورت زییر نوشیته 

 شود.می

Y=0/526x1+ 0/013x2+ 0/085x3 

 1گر این موضوع است کیه بیه ازای ناباال نمای ۀطبق معادل

واحید انحیراف  526/0واحد افزایش در ابعاد مشیارکت مقیدار 

کنید. در متغیر مالک بعد اجتماعی فقر کاهش پییدا میی معیار

ت واحد افزایش در متغیر ابعاد نگرش نسب 1به ازای  ،نینهمچ

د به واحد انحراف معیار در متغیر بعی013/0به مشارکت میزان 

یز عمل به مشارکت ن ةاجتماعی فقر کاهش داری . در ابعاد شیو

واحید  085/0واحد افزایش در بعد مشیارکت مقیدار  1به ازای 

-هش به وجود میانحراف معیار در متغیر بعد اجتماعی فقر کا

کیه  استگر این موضوع روشنی نمایانبه (9)آید. طبق جدول 

بدون توجه به عالمت قدرت تبیین بیشتر به کمتر بیه ترتییب 

 ، نگیرش بیه مشیارکت بیا526/0ند از: ابعاد مشارکت با اعبارت

 است.  085/0عمل به مشارکت  ةو در نهایت ه  شیو 013/0

گر این موضع اسیت شاندوبی نگرفته بهمحاسبات صورت 

عمیل بیه  ةهای مشارکت، شیوکه با افزایش هر یک از شادص

نگرش نسبت به مشیارکت در بعید اجتمیاعی  ةمشارکت و نحو

کند و سطح زندگی در روسیتا میورد قبیول فقر کاهش پیدا می

با افیزایش مشیارکت در ایین دهسیتان  ،شود. در واقعواقع می

آموزشیی و ترویجیی مناسیب، توانند از امکانیات روستاییان می

مدارس مناسب، معلمان دوب، ددمات درمانی مناسب جهیت 

تواننید بیا میی ،منید شیوند. همچنییندرمان روسیتاییان بهیره

هایی چون تفکیک زباله در دانه جهت بهبود مشارکت در طرح

و سالمت محیط زیست روستای دود کوشیا باشیند. در میورد 

در  ،ر بیه بهبیودی شیدهبعدی که مشارکت در این روستا منجی

باشید کیه بیا کمیک دهییاران و -ونقل مییوضعیت راه و حمل

شورای محل با همکاری مردم این موضیوع نییز برطیرف شیده 

در  نید.راست و ایین روسیتاها از وضیعیت راه مناسیب بردوردا

جایی که بیشترین نقیاط در اطیراف از آن دیاگرام پراکنش زیر

 ۀرابطی ةدهندبنیابراین نشیان ،انیدرسیون تجمع کیردهدط رگ

 بینی مناسب در این معادله است.پیش
 

 
 بین مشارکت و فقر اجتماعی ةدیاگرام پراکنش رابط -2 شکل

 1395های تحقیق، مأدذ: یافته
 

 دوم تحقیق ةفرضی. 3 .4

 .بین مشارکت و فقر اقتصادی رابطه وجود دارد

 

 سیونیهای ضریب رگرشاخص -7جدول

 1395های تحقیق، مأدذ: یافته

 مدل
ضرایب رگرسیونی 
 غیر استاندارد

دطا 
 استاندارد

ضریب رگرسیونی 
 ضریب بتا استاندارد

 tشادص
سطح 
 معناداری

 نتیجه

 Bضریب 
  000/0 553/3  126/0 -446/0 أعرض از مبد

 دار استدر مدل معنی 000/0 930/18 -716/0 040/0 -756/0 مشارکت 

 دار نیستدر مدل معنی 076/0 779/1 -069/0 032/0 -058/0 نگرش به مشارکت

 دار استدر مدل معنی 034/0 131/2 -074/0 022/0 -047/0 عمل به مشارکت ةشیو
 

بین و مالک به صیورت زییر دطی متغیرهای پیش ۀمعادل

 است:
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متغیر مالک است که مقدار آن براسیاس  Yدر این معادله 

بین نامیده متغیرهای پیش Xاما  ؛شودبینی میپیش Xمقادیر 

مقدار  ßبرداری هستند. های بهرهشوند که متغیرهای شیوهمی

 ßبیین هسیتند. ضرایب مربوط به هر کدام از متغیرهیای پیش
و براسیاس فرمیول  (8)جیدول طبق  ضریب ثابت معادله است.

 ستانداردشده به این صورت است.رگرسیون غیرا ۀباال معادل

Y= -0/756x1- 0/058x2-0/047x3 

دهید بینی دارد و نشان مییاین معادله در واقع قدرت پیش

کییه همییان ابعییاد  1xواحیید افییزایش در متغیییر  1بییه ازای هییر 

واحد در متغییر میالک میا کیه 756/0 ةمشارکت است به انداز

بیرای  ،نیینکند. همچکاهش پیدا می ،ابعاد اقتصادی فقر است

ش واحد افیزای 1این است که به ازای هر  ةدهندننشا 2xمتغیر 

از متغیر مالک کیه  058/0در متغیر نگرش به مشارکت مقدار 

نیز  3xکند. برای متغیر کاهش پیدا می ،بعد اقتصادی فقر است

واحید افیزایش در متغییر  1این است که بیه ازای  ةدهندنشان

از متغییر میالک  047/0دار عمل بیه مشیارکت مقی ةابعاد شیو

 کند. با توجه به این موضوع که مقیادیر سیتونکاهش پیدا می

B ز توان تحلییل درسیتی انمی ،بینی را دارندتنها قدرت پیش

باییید معادلییه را براسییاس سییتون  ،بنییابراین .تحقیییق داشییت

 ۀ)بییدون توجییه بییه عالمییت آن( نوشییت. معادلیی استانداردشییده

این جدول به صیورت زییر نوشیته رگرسیون استانداردشده در 

 شود.می

Y=0/716x1+ 0/069x2+ 0/074x3 

واحید  1گر این موضوع است که بیه ازای ناباال نمای ۀمعادل

واحد انحراف معییار در  716/0افزایش در ابعاد مشارکت مقدار 

 ،کنید. همچنیینمتغیر مالک بعد اقتصادی فقر کاهش پیدا می

نگیرش بیه مشیارکت  ةشییو واحد افزایش در متغیر 1به ازای 

به واحد انحراف معیار در متغیر بعد اقتصادی فقر 069/0میزان 

 1عمل به مشیارکت نییز بیه ازای  ةکاهش داری . در ابعاد شیو

واحید انحیراف  074/0واحد افزایش در بعید مشیارکت مقیدار 

آیید. در معیار در متغیر بعد اقتصادی فقر کاهش به وجیود میی

دهد کیه مقادیر ستون بتا به ما نشان میتحلیل براساس  ،واقع

روشینی به (8)طبیق جیدول قدرت تبیین کدام بیشیتر اسیت. 

باشد که بدون توجه به عالمت قیدرت گر این موضوع مینمایان

ند از: ابعاد مشیارکت بیا اتبیین بیشتر به کمتر به ترتیب عبارت

هی   ،و در نهاییت069/0 نگرش به مشیارکت بیا ة، شیو716/0

در جایگاه سیوم قیرار گرفتیه  074/0عمل به مشارکت با  ةشیو

توان به این موضوع پی برد کیه براساس این معادالت می است.

توان در بین افراد منجر به با افزایش هرچه بیشتر مشارکت می

دصیوص بهبود اوضاع اقتصادی در میان روستاییان گشیت و به

ر مشورت نیز بسیار مه  است که بتوان بیا مشارکت ام ۀدر ادام

 هبی ؛دکیرایده و نظر کارشناسان از بهتیرین امکانیات اسیتفاده 

سیازی مسیکن و در میان روستاییان در امر مقاوم ،مثال عنوان

بسیاری از افرادی کیه از  های استاندارد معموالًبردن شیوهکاربه

ودنید. در ایین امیر موفیق ب ،دنیدکرنظر کارشناسیان اسیتفاده 

معتقید له أبسیاری از افراد در این روستا به این مسی ،همچنین

شدن کارها، باالرفتن همیدلی بودند که مشارکت منجر به آسان

بهینه از امکانیات میادی و غیرمیادی  ةو وفاق در روستا، استفاد

تر دولیت در موجیب حضیور فعیال ،منابع در روستا و همچنین

در سیطح روسیتاهای  امکانیات و دیدمات بیشیتر ۀجهت ارا ی

بیشیترین نقیاط در  دیاگرام پراکنش زییردر  د.شودهستان می

 ةدهندنشیان ،بنیابراین .انیداطراف دط رگرسیون تجمع کیرده

 بینی مناسب در این معادله است.پیش ۀرابط

 
 بین مشارکت و فقر اقتصادی ةدیاگرام پراکنش رابط -3 شکل

 1395های تحقیق، مأدذ: یافته
 

 سوم تحقیق ةفرضی. 4 .4

 شارکت و فقر سیاسی رابطه وجود دارد.مبین 
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 های ضرایب رگرسیونیشاخص -8 جدول
 1394های تحقیق، مأدذ: یافته

 مدل

ضرایب رگرسیونی 

 غیراستاندارد
دطای 

 استاندارد

ضریب رگرسیونی 

 استاندارد

 ضریب بتا

 نتیجه سطح معناداری tشادص

 Bضریب 

  041/0 725/1  426/0 735/0 عرض از مبدأ

 دار استدر مدل معنی 000/0 374/5 -295/0 135/0 -728/0 مشارکت 

 دار استدر مدل معنی 000/0 -000/1 -056/0 110/0 -110/0 نگرش به مشارکت

 دار استدر مدل معنی 002/0 122/3 -158/0 074/0 -232/0 شیوة عمل به مشارکت

 

بین و مالک بیه صیورت زییر دطی متغیرهای پیش ۀمعادل

 است:

 
متغیر مالک است که مقدار آن براسیاس  Yدر این معادله 

بین نامیده متغیرهای پیش Xاما  ؛شودبینی میپیش Xمقادیر 

مقدار  ßبرداری هستند. های بهرهشوند که متغیرهای شیوهمی

 ßد. بیین هسیتنضرایب مربوط به هر کدام از متغیرهیای پیش
 ضریب ثابت معادله است.

رگرسییون  ۀو براسیاس فرمیول بیاال معادلی 8جدول طبق 

 غیراستانداردشده به این صورت است.

Y= -0/728x1- 0/110x2- 0/232x3 

دهید بینی دارد و نشان مییاین معادله در واقع قدرت پیش

مییان ابعییاد کییه ه 1xواحیید افییزایش در متغیییر  1بییه ازای هییر 

واحد در متغیر میالک میا کیه 728/0 ةبه انداز ،مشارکت است

بیرای  ،کنید. همچنیینکاهش پیدا می ،ابعاد سیاسی فقر است

 واحد افیزایش 1این است که به ازای هر  ةدهندنشان 2xمتغیر 

 از متغیرواحد  110/0نگرش به مشارکت مقدار  ةدر متغیر شیو

کنید. بیرای پییدا مییمالک که بعد سیاسی فقر است کیاهش 

یش واحد افیزا 1این است که به ازای  ةدهندنیز نشان 3xمتغیر 

 از متغیر مالک 232/0عمل به مشارکت مقدار  ةدر متغیر شیو

 کند. با توجه به این موضوع که مقیادیر سیتونکاهش پیدا می

B ز توان تحلییل درسیتی انمی ،بینی را دارندتنها قدرت پیش

باییید معادلییه را براسییاس سییتون  ،ینبنییابرا .تحقیییق داشییت

 ۀ)بییدون توجییه بییه عالمییت آن( نوشییت. معادلیی استانداردشییده

رگرسیون استاندارد شده در این جدول به صورت زییر نوشیته 

 شود.می

 

Y=0/295x1+ 0/056x2+ 0/158x3 

واحید  1گر این موضوع است کیه بیه ازای شانمعادله باال ن

واحد انحراف معییار در  295/0افزایش در ابعاد مشارکت مقدار 

 ،کنید. همچنیینمتغیر مالک بعد سیاسی فقر افزایش پیدا می

بیه مشیارکت مییزان  واحد افزایش در متغیر نگیرش 1به ازای 

واحد انحراف معیار در متغیر بعد سیاسی فقیر کیاهش  056/0

واحید افیزایش  1عمل به مشارکت نیز به ازای  ةداری . در شیو

واحد انحیراف معییار در متغییر  158/0در بعد مشارکت مقدار 

تحلییل  ،آیید. در واقیعبعد سیاسی فقر کیاهش بیه وجیود میی

دهد که قدرت تبییین براساس مقادیر ستون بتا به ما نشان می

گر ایین روشینی نماییانبه (8)جیدول کدام بیشتر است. طبق 

ن بیشتر بیه که بدون توجه به عالمت قدرت تبیی استموضوع 

 ة، شییو195/0ند از: ابعیاد مشیارکت بیا کمتر به ترتیب عبارت

و در نهایت ه  نگرش به مشیارکت  158/0عمل به مشارکت با 

 قرار گرفته است.  158/0با 

توان این نتیجه را گرفت کیه باال می ۀبراساس جواب معادل

با افزایش مشیارکت در سیطح روسیتاهای ایین دهسیتان فقیر 

این فقر با عیواملی چیون  ،کند. در واقعپیدا میسیاسی کاهش 

افزایش امنیت ناشی از وجود پاسگاه پلیس، سطح باالی امنیت 

منطقه، عدم نزاع با همسایگان، تمایل به شرکت در انتخابات و 

در  آیید.پایین میی غیره شرکت در تعیین سرنوشت دودشان و

یون بیشترین نقاط در اطراف دیط رگرسی دیاگرام پراکنش زیر

بینیی مناسیب پیش ۀرابط ةدهندنشان ،بنابراین .اندتجمع کرده

 .(4شکل ) در این معادله است
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 بین مشارکت و فقر سیاسی ةدیاگرام پراکنش رابط -4 شکل

 1395های تحقیق، مأدذ: یافته
 

 گیرینتیجهبحث و . 5
 رابطیۀ هییدسیامان مفهیوم بیه روسیتایی نواحی در مشارکت

 در وری بهینیهبهیره ییا جغرافیایی محیط با روستایی انسان متقابل

 از گذشیته در مهی  امیر این است. کشاورزی تولید مختلف سطوح

 اجتمیاعی، های مختلفزمینه در گروهی همکاری هاینظام طریق

 بیرای نییز امیروزه اسیت. گرفتیه انجام کشاورزی تولید و اقتصادی

 پاییدار و دیود متکیی بیه زا،درون سیعۀتو ینیدآفر بیه یابیدسیت

 روستایی نواحی در همکاری دهیسازمان بارةدر بازنگری روستایی،

اسیت.  ناپیذیراجتنیاب ،دارد جغرافییایی آن فرهنیگ در ریشیه که

یادی در سر راه تحقیق جهت مشیارکت افیراد زاگرچه موانع بسیار 

د ایین ای اعتمیابایید بیه گونیه ،روستایی در سطح ملی وجود دارد

د. از کیرتا بتوان در جهت پیشبرد اهیداف اقیدام  کندافراد را جلب 

تیوان بیه میی ،جمله این مشکالت که در این کار نیز وجود داشت

اعتمادی روستاییان به دولت، عدم تمایل جوانیان مواردی چون بی

روستایی به ماندن در روستاها و تمایل زیاد به مهیاجرت بیه شیهر، 

هیای آموزشیی و مشیارکتی در ان از برنامیهعدم آگیاهی روسیتایی

ویژه در هبی ،روستا، تقدیرگرایی و سپردن امور به دسیت سرنوشیت

 ۀتوان بیا مقالیسال اشاره کرد. پژوهش حاضر را میبین نسل کهن

سیو دانسیت. در ایین مقالیه بیا عنیوان آرا ی تا حدودی هی  قرنی

ی بیه ریزی مشارکتی در کاهش فقیر روسیتایبررسی نقش برنامه»

به بررسی نقش مشارکت در کیاهش فقیر روسیتایی  «روش کیفی

نشیان داد کیه  ،دسیت آمیده پردادته است. طبق نتیایجی کیه بی

هیای مشیارکتی در هیدف قیرار پایداری، اثربخشی و پوشش پروژه

های باال به پایین است و دادن فقر عمومی روستایی بیشتر از پروژه

تیدریج دور قر روستایی بههای غیرمشارکتی از هدف کاهش فپروژه

-تر از پیروژههای اولیه سریعحتی اگر در ظاهر یا در گام ،شوندمی

در این پژوهش به این نتیجیه  ،های مشارکتی پیش بروند. در واقع

 اند که به اعتراف افراد محلی تیا زمیانی کیه روسیتاییان، دررسیده

 میالی ییا جسیمی نداشیته ،ای روستا مشارکت فکیریامور توسعه

داری آن از هیا انتظیار داشیت کیه در نگیهتیوان از آنباشند، نمیی

منطقه گیام بردارنید.  ۀدودشان تحرکی نشان دهند و جهت توسع

 را ی به صیورت کیامالًآ در این پژوهش که بر دالف پژوهش قرنی

پیردازد کیه بیا تا حدودی به این موضیوع میی شدهی محاسبه کمّ

 ةهای مشارکت، شییوادصشافزایش مشارکت در میان روستاییان 

نگیرش نسیبت بیه مشیارکت در بعید  ةعمل بیه مشیارکت و نحیو

کنید و سیطح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فقر کاهش پییدا میی

بیا افیزایش  ،شیود. در واقیعزندگی در روستا مورد قبول واقیع میی

توانند از امکانات آموزشیی مشارکت در این دهستان روستاییان می

رس مناسییب، معلمییان دییوب، دییدمات و ترویجییی مناسییب، مییدا

 ،مند شوند. همچنییندرمانی مناسب جهت درمان روستاییان بهره

هایی چیون تفکییک زبالیه در دانیه توانند با مشارکت در طرحمی

جهت بهبود و سالمت محیط زیست روستای دیود کوشیا باشیند. 

 ،در مورد بعدی که مشارکت در این روستا منجر به بهبیودی شیده

باشید کیه بیا کمیک دهییاران و ونقیل مییراه و حملدر وضعیت 

شورای محل با همکاری مردم این موضوع نیز برطرف شیده اسیت 

بیا  ،ند. همچنیینهسیتوضیعیت راه مناسیب  دارایو این روستاها 

افزایش مشارکت در سطح روستاهای این دهسیتان فقیر سیاسیی 

 ایین فقیر بیا عیواملی چیون افیزایش ،کند. در واقعکاهش پیدا می

امنیت ناشی از وجود پاسگاه پلیس، سطح بیاالی امنییت منطقیه، 

عدم نزاع با همسایگان، تمایل به شرکت در انتخابات و شیرکت در 

 .آیدپایین می غیره تعیین سرنوشت دودشان و

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علمیی 

 نویسندگان است.
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